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ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CU ÎNȚELEGERI rodnice, care deschid orizonturi tot mai largi 
COLABORĂRII MULTILATERALE DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Șl POPOARE

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
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TOVARĂȘUL NICULAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA
CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, A SOSIT INTRU VIZITA 
OFICIALA DE PRIETENIE IN REPUULICA POPULARA CONDU

Primire sărbătorească, man 
ilustrare a unanimei prețuiri 

di politica ei dinar

ifestări de caldă prietenie, 
față de România socialistă, 
nică și constructivă

Tovarășul Nicolae Ceaușesci se
cretar general al Partidului bmu- 
nist Român, președintele Repblicii 
Socialiste România. împreună u to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit, 
miercuri. 1 aprilie, la Brazzavle, în- 
tr-o vizită oficială de prieteie, la 
invitația președintelui Corrtetului 
Central al Partidului Congez al 
Muncii, președintele Rjublicii 
Populare Congo, Denis Sassou 
Nguesso.

Noua lntîlnire româno-coroleză la 
nivel Înalt reprezintă un «eniment 
de mare însemnătate în cinica re
lațiilor bilaterale, menit s confere 
noi dimensiuni raportulor de 
prietenie și colaborare d>tre cele 
două partide, țări și poțare. Tot
odată. vizita se înscrie < o nouă 
și elocventă expresie voinței 
României si R.P. Congo le a dez
volta și mai puternic mlucrarea 
dintre ele. de a-și aduc o contri
buție activă la solutions proble
melor complexe ce conlintă ome
nirea. pentru instaurare unui cli
mat de destindere, secitate. pace 
Si Înțelegere în Europa^frica și în 
Întreaga lume.

Cerenoiia sosirii a vut loc pe 
aeroport il „Maya May, din Brazza

Președirtele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
i-au întîlnit cu președintele Denis Sassou Nguesso

Tovarăl Nic«ae Ceaușescu, 
secretar neral ațPartidului Comu
nist Rom, preșeintele Republicii 
Socialisttom.âni, și tovarășa Elena 
Ceaușesc s-au .ntilnit, miercuri, 
înainte cdineu’Qficial, cu Denis 
Sassou Tesso, președintele Comi
tetului Crai a Partidului Congo
lez al Mii, ppședintele Republicii 
Popularengo.

DINI OFICIAL IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

OFERIT DE PREȘEDINTELE DENIS SASSOU NGUESSO
în on tovarășului 

Nicolae eseu, secretar general 
al PartiComunist Român, pre- 
ședinteleblicii Socialiste Româ
nia, și a-ășei Elena Ceaușescu, 
Denis S Nguesso, președintele 
ComitetiCentral al Partidului 
Congoles Muncii, președintele 
Republioulare Congo, a oferit, 
miercuriineu oficial.

La diu participat Dimitrie 

ville. Împodobit sărbătorește. Erau 
arborate drapelele celor două țări 
care încadrau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Denis Sassou 
Nguesso.

La ora 17 (ora locală), aeronava 
prezidențială a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la coborîrea din avion, cu 
multă căldură de președintele Denis 
Sassou Nguesso. care le-a adresat 
un călduros bun venit pe pămîn- 
tul congolez.

Un grup de copii au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori si cravate pionierești.

O gardă militară, aliniată In 
cinstea sosirii președintelui Româ
niei. a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Congo. în timp ce, 
în semn de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie. Cei doi conducă
tori de partid și de stat au trecut 
în revistă garda de onoare.

In continuare, stimatilor soli ai 
poporului român le-au fost prezen
tate persoanele oficiale venite in in- 
tîmpinare : membri ai Biroului Po

Conducătorul partidului și statului 
congolez a salutat cu deosebită căldu
ră vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o efectu
ează in R. P. Congo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, pentru invi

Ancuța, viceprim-ministru al guver
nului, loan Totu, ministrul afaceri
lor externe, celelalte persoane ofi
ciale române care il însoțesc pe con
ducătorul partidului, și statului nos
tru în vizită'în R.P. Congo.

Au luat parte membri ai Biroului 
Politic și- secretari ai C.C. al P.C.M., 
membrii guvernului, alți reprezen
tanți ai vieții publice congoleze.

Au fost prezenți șefii misiunilor 

litic si secretari ai C.C. al P.C.M., 
ai guvernului, ai Adunării Națio- 

<pale Populare, comandanți militari, 
conducători ai unor organizații ob
ștești.

Președintele României a fost sa
lutat. de asemenea, de șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Braz
zaville.

în încheierea ceremoniei sosirii, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Denis Sassou Nguesso, 
au primit, pe podiumul de onoare, 
defilarea gărzii militare.

Mii de locuitori ai capitalei congo
leze — bărbați, femei și copii. In pi
torești costume naționale — au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu o caldă și 
entuziastă primire. Prin puternice 
urale și ovații, prin cîntec și dans 
s-a dat expresie bucuriei și satisfac
ției față de noul dialog la nivel înalt 
româno-congolez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu simpatie manifestărilor pline de 
căldură ale locuitorilor capitalei con
goleze.

Aceeași ambianță sărbătorească s-a 
regăsit de-a lungul principalelor ar

tația de a vizita Republica Populară 
Congo, pentru primirea caldă, plină 
de ospitalitate, făcută de locuitorii 
capitalei congoleze, arătînd că vede 
In aceasta o expresie a sentimentelor 
de prietenie și respect pe care le nu
tresc reciproc popoarele celor două 
țări. S-a exprimat încrederea că noua 
lntîlnire la nivel înalt româno-congo- 

diplomatice acreditați Ia Brazzaville.
In timpul dineului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și Denis Sassou 
Nguesso au rostit toasturi, care au 
pus în evidență însemnătatea noului 
dialog la nivel înalt româno-congo
lez, voința comună de a se acționa 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a relațiilor dintre cele două partide, 
țări și popoare, precum și a conlu
crării pe arena internațională dintre 

tere ale Capitalei, cane oferă o ima
gine elocventă a transformărilor în
noitoare ce au avut loc în R. P. Con
go in anii ce au trecut de la cuceri
rea independenței și cu deosebire 
după proclamarea republicii.

Un mare număr de locuitori ai Ca
pitalei. aflați de o parte și de alta a 
bulevardelor străbătute, au ovaționat 
îndelung pentru prietenia româno- 
congoleză.

Această primire călduroasă, entu
ziastă a pus pregnant în evidență re
lațiile de trainică prietenie și cola
borare ce s-au statornicit și se dez
voltă între cele două țări și popoare, 
animate de dorința sinceră de a am
plifica și mai mult conlucrarea atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena 
mondială.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, într-o at
mosferă caldă, prietenească, cu tova
rășul Denis Sassou Nguesso. A fost 
manifestată convingerea că vizita va 
deschide, prin rezultatele sale, per
spectiva unei dezvoltări și mai in
tense a relațiilor dintre cele două 
partide, țări și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, destinderii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

leză, convorbirile ce vor avea loc cu 
acest prilej și înțelegerile la care se 
va ajunge vor marca un moment de 
cea mai mare însemnătate în dezvol
tarea bunelor relații dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

România și R.P. Congo în vederea 
soluționării gravelor probleme ce 
confruntă omenirea, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale. Toasturile au fost urmări
te cu interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, prietenească.

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Zair

Plecarea din Kinshasa
In timpul semnării documentelor româno-zaireze

Miercuri dimineața s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o in Republica Zair to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko,

Ceremoniâ plecării oficiale a avut 
loc pe aeroportul internațional 
N’Djili, unde solilor poporului român 
le-au fost rezervate inalte onoruri 
de stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în

soțiți pînă Ia aeroport de președintele 
Mobutu Șese Seko și doamna Mo
butu.

Ca șl la sosirea în această țară, 
cetățenii capitalei zaireze — Kinsha
sa — se aflau în număr mare pe 
străzi pentru a-i saluta pe solii po
porului român. Aceleași manifestări 
de stimă și prețuire ale cetățenilor 
capitalei zaireze față de distinșii 
oaspeți au «vut loc la aeroport. S-a 
aclamat îndelung pentru prietenia 
dintre cele două țări și popoare.

Erau prezenți, pentru a-i saluta pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, primul co
misar de stat al Zairului, Mabi Mu- 

lumba. membri ai Biroului Politic 
al C.C. al M.P.R., ai guvernului, alte 
personalități ale vieții politice zai
reze.

înainte de a se urca în avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un călduros 
rămas bun de la președintele Mobutu 
Șese Seko și doamna Mobutu.

Președintele Mobutu Șese Seko 
exprimă gratitudinea sa pentru vizita 
Inalților oaspeți români, le adresează 
calde urări.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
dialogul rodnic dintre cei doi pre
ședinți, prin documentele semnate,

(Continuare în pag. a IlI-a)

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE COMUNICAT COMUN
D : Sonde noi
1 producție

La de producție petrolie
ră î județul Arad, a intrat 
in fț un nou parc de sepa
rator va însuma 24 de son
de, e 11 sînt de pe acum 
pregmtru intrarea in func- 
țiumceasta, numărul sonde
lor ate în funcțiune în a- 
cest ridică la 26, fapt ce 
vortspre efortul petroliști
lor ide a-și spori contribu
ția îrea resurselor energe
tice I. (Tristan Mihuta).

\ : In funcțiune 
oa hidroagregat 

ura Lotrului
Du sfîrșitul anului tre

cut orii și montorii de hi- 
drocie pe cursul mijlociu 
al <4 racordat la sistemul 
ener.ional primul grup al 
hidrl Gura Lotrului, ieri 
a f<3n exploatare și cel 
de-ahidroagregat. Probele 
de 1 apă. precum și tes- 
tarețursul a 72 ore au e- 
videtatea execuției aces
tei e capacități energeti
ce tu asigurat-o. deopo- 
trivtele de muncă de Ia 
Antig construcții hidro- 
ener-Superior și din bri-

gada energomontaj hidro Gura 
Lotrului.

— încă de la racordarea sa la 
sistem — ne informează inginerul 
Dumitru Alexe, directorul între
prinderii electrocentrale Rimnicu 
Vilcea — noul grup funcționează 
ireproșabil. Acest succes ne dă un 
plus de încredere că în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
vom reuși să dăm în exploatare 
și celelalte hidroagregate aflate în 
faze diferite de montaj pe cursul 
inferior al Oltului. (Ion Stanciu).

HARGHITA : Producție 
la export peste prevederi

— Printr-o mai bună organiza
re a muncii, am reușit să reali
zăm și să livrăm la export în
treaga producție prevăzută in con
tractele incheiate pentru această 
perioadă — ne spune tovarășul 
Dumitru Honciuc. inginerul-șef al 
întreprinderii de confecții din 
Miercurea-Ciuc. Situînd în centrul 
preocupărilor noastre realizarea 
prevederilor cuprinse în programul 
de organizare științifică și moder
nizare a producției, conducerea co
lectivă a întreprinderii a acționat 
pentru acoperirea integrală a ca
pacităților de producție cu comenzi, 
aprovizionarea în mod ritmic cu 
materii prime a formațiilor de 
lucru, asigurarea mai bună a asis
tentei tehnice în toate schimburi
le, introducerea de utilaje noi și

perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație.

In acest prim trimestru al anu
lui. la întreprinderea de confecții 
din Miercurea-Ciuc s-a realizat o 
producție fizică suplimentară in 
valoare de circa 10 milioane lei. 
(Nicolae Șandru).

MEHEDINȚI : Succese 
ale minerilor

In primul trimestru din acest an, 
minerii din bazinul carbonifer al 
Mehedințiului au raportat realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
Cu cele mai bune rezultate se în
scrie colectivul de muncă de la 
mina Zegujani, care a realizat un 
spor de producție de aproape 20 000 
tone cărbune. Acționînd hotărît în 
direcția creșterii indicilor de folo
sire a mașinilor și instalațiilor, ob
ținerii unui randament cit mai ri
dicat pe fiecare schimb și des
chiderii de noi fronturi de lucru 
la suprafață șl In subteran, mine
rii mehedințeni și-au propus ca 
pînă la Conferința Națională a 
partidului să obțină o producție su
plimentară de aproape 100 000 tone 
cărbune. (Virgiliu Tătaru).

ROȘIA POIENI : O nouă 
capacitate de producție
La Combinatul minier al cupru

lui de la Roșia Poieni a intrat in

producție o nouă capacitate : cea 
de-a patra linie de prelucrare a 
minereului cuprifer. Această reali
zare are o semnificație deosebită, 
deoarece in acest fel la uzina de 
preparare a minereului din cadrul 
combinatului au fost conectate la 
circuitul productiv capacitățile pre
văzute. O atenție deosebită se a- 
cordă în- prezent asigurării func
ționării la parametrii prevăzuți a 
celor patru linii de preparare a mi
nereului cuprifer și îmbunătățirii 
fiabilității unor utilaje importante. 
(Ștefan Dinică).

TlRGOVIȘTE : înnoirea 
producției

Muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea de lămpi electrice 
„Romlux" din Tîrgoviște desfă
șoară acțiuni susținute în vederea 
Înnoirii și diversificării producției. 
După ce, la începutul acestui an, 
profilul de fabricație al unității s-a 
îmbogățit prin asimilarea corpuri
lor de iluminat, zilele acestea a 
avut loc o nouă premieră : înce
perea producției de instalații de 
control nedistructiv cu lumină 
ultravioletă, produse ce se utili
zează in numeroase activități in
dustriale — de la metalurgie pînă 
la industria ușoară. (Gheorghe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Zair, la invitația președin
telui fondator al Mișcării Populare 
a Revoluției, președintele Republicii 
Zair, mareșal Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, în pe
rioada 30 martie — 1 aprilie 1987.

în timpul vizitei în Republica Zair, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și persoanele ofi
ciale care i-au însoțit, au vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din Kinshasa.

Inalții oaspeți români s-au bucu
rat de o primire caldă și cordială 
din partea populației capitalei, ex
presie a sentimentelor de stimă, și 
prietenie pe care și le nutresc re
ciproc popoarele român și zairez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a avut con
vorbiri oficiale cu președintele fon
dator al Mișcării Populare a Revo
luției. președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. In cadrul
convorbirilor s-a 
informare asupra 
rientărilor actuale

procedat la o 
situației și o- 
ale dezvoltării

economico-sociale in țările lor ; s-au 
examinat pe larg căile și mijloace
le de dezvoltare în continuare a re
lațiilor de colaborare româno-zaire
ze. S-a procedat, totodată, la un 
schimb de vederi cu privire la pro
blemele actuale majore ale vieții in
ternaționale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie. înțelegere și 
respect reciproc, au participat :

Din partea română : Dimitrie 
Ancuța. viceprim-ministru al guver
nului ; Ioan Totu, ministrul aface
rilor externe ; Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România ; Gheorghe Ca
zan. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior si Coo
perării Economice Internaționale ; 
Mircea Andrei, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România în Repu
blica Zair ; Petre Tănăsie. director 
în Ministerul Afacerilor Externe ; 
Ion Grigore. director în Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Din partea zaireză : Ekila Liyon- 
da. membru al Comitetului Central 
al Mișcării Populare a Revoluției, 
comisar de stat al afacerilor exter
ne și cooperării internaționale ; 
Sambwa Pida Moagui. membru al 
Comitetului Central al M.P.R.. co
misar de stat al planificării ; Nkema 
Liilo. consilier special pentru proble
me de securitate al președintelui fon
dator al M.P.R. și al președintelui 
Republicii Zair ; Kalongo Mbikayi, 
director al cabinetului președintelui 
fondator al M.P.R. și președintelui 
republicii ; Nyembo Shabani, comisar 
de stat al finanțelor și bugetului ; 
Sampassa Kaweta Mllombe. comisar 
de stat al transporturilor si teleco
municațiilor ; TshiunZa Mbiye, co
misar de stat al economiei națio
nale si industriei ; Ileo Itambala, co
misar de stat al minelor și ener-

(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA 

Președintele fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair
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CONSUMURI MATERIALE REDUSE 
în fabricarea fiecărui produs

Este adevărat, Combinatul de pre
lucrare a lemnului Bacău își reali
zează lună de lună sarcinile de plan 
la producția fizică. Dar tot atît de 
adevărat este și faptul că aceste 
produse sînt realizate cu consumuri 
de materii prime și materiale exa
gerat de mari, mult peste normele 
planificate. Cîteva cifre vin să sus
țină această afirmație. In anul 1986, 
bunăoară, s-au folosit in plus față 
de consumurile normate circa 700 
mc de cherestea, din care jumătate 
lemn de mare valoare — stejar și 
fag. Au fost depășite mult și con
sumurile normate de materiale teh
nice : stofe pentru tapițerie, lacuri, 
hirtie, cartoane etc. Firește, toate 
aceste depășiri au avut o influență 
negativă asupra costurilor de pro
ducție. Astfel, cheltuielile totale au 
fost depășite în această perioadă cu 
circa 40 milioane lei, iar cele mate
riale cu 34 milioane lei. Am calculat 
împreună cu specialiștii combinatu
lui ce înseamnă sau, mai bine zis, 
ce s-a pierdut prin depășirea con- 

\ sumurilor normate. Exact 2 500 
garnituri de mobilă. Care sint cau- 

l zele acestei situații ? Inginerul Vic- 
J tor Neagoie, directorul combinatu- 
' lui, ne spune :

— Mai întii de toate trebuie să 
precizez că centrala noastră (este 
vorba despre Centrala industrială de 
prelucrare a lemnului București) nu 
a luat în considerare nici anul tre
cut și nici în 1987 fundamentarea 
cheltuielilor de producție făcută de 
unitatea noastră, repartizîndu-ne 
cifre de plan nereale, care nu re
flectă modificările survenite în 
structura producției. în același timp 
nu se ține seama de faptul că noi 
lucrăm o bună parte din mobilier cu 
materialul clientului. Apoi, o altă 
cauză destul de importantă pentru 
noi o constituie calitatea necorespun
zătoare a unor materii prime și 
materiale. Unii furnizori, îndeosebi 
unitățile- din cadrul Centralei in
dustriale de exploatare a lemnului, 
nu țin seama de tehnologiile noas
tre și ne trimit materiale supradi
mensionate, ceea ce duce automat 
la pierderi.

Toate aceste explicații sînt fără 
Îndoială reale și despre ele ne-au 
vorbit și alți oameni din combinat.

Totuși, adevăratele cauze le-am 
aflat vizitînd secțiile și fabricile 
combinatului. discutind cu munci
tori și specialiști.

Multe depind de oamenii noștri, 
este de părere ing. Cezar Olteanu, 
șeful fabricii de mobilă. Faptul că 
uneori riu se respectă regimul de 
uscare a cherestelei sau nu se apli
că corect tehnologiile de fabricație 
nu poate să ducă decit la risipă. Am 
să dau un singur exemplu : anul 
trecut, din cauza nerespectării teh
nologiilor de fabricație, au fost 
rebutate piese fn valoare de peste 
1 500 000 lei.

— Cum se poate rezolva această 
problemă ?

— în primul rtnd printr-o pregă
tire profesională superioară și prin 
conștientizarea tuturor muncitorilor, 
maiștrilor și specialiștilor din combi
nat.

— în acest scop există cursuri de 
calificare și de ridicare a califică
rii...

— Există, dar ele ființează doar pe 
hirtie. Anul trecut, bunăoară, prinși 
mai tot timpul de realizarea planu
lui, aceste cursuri nu s-au ținut 
aproape deloc. Așa se explică faptul 
că sînt oameni care nu-și cunosc 
bine meseria, care fac lucrări de 
slabă calitate, iar mulți (peste 650 
de muncitori) nu-și realizează nici 
normele de lucru.

Inginera Floarea Antonescu, șefa 
fabricii de binale, este de părere că 
o parte din risipa de lemn ar putea 
fi evitată dacă unitățile furnizoare 
ar livra, așa cum de altfel sînt și 
indicațiile, semifabricate pentru mo
bilier și alte produse in locul che
restelei, iar în cadrul combinatului 
s-ar trece Ia croirea centralizată a 
cherestelei, prin modernizarea ac
tualei secții de croit.

La sectorul mecano-energetic am 
reținut o altă cauză care conduce la 
risipa de lemn : întreținerea necores
punzătoare sau mai exact neîntreți- 
nerea în condiții normale de lucru 
a unor utilaje, instalații și mașini, 
în fabricile de binale și PAL, de 
exemplu, nu se respectă graficele de 
reparații. Au fost aminate în mod 
nejustificat lucrările de reparații la 
unele mașini importante, Cum sint 
presa cu 15 etaje, tunelul de uscare, 
mașina de decupat golurile pentru

geam. Totodată, unele lucrări de 
reparații sînt de slabă calitate. Ca 
urmare a unor asemenea ..reparații", 
mașina de furniruit pe canturi func
ționează incă din anul trecut doar cu 
jumătate din capacitate. Toate aces
tea au condus la prelucrări de cali
tate necorespunzătoare, la rebutarea 
multor piese din lemn.

Specialiștii de aici sint de acord 
că o pădure nu crește intr-un an și 
că lemnul trebuie prețuit, economi
sit. gospodărit cu maximă chibzuin
ță chiar de la intrarea în combinat. 
Și, ce-i drept, la intrare pot fi vă
zute stive de cherestea și alte mate
riale orînduite gospodărește, păs
trate cu grijă. Dar pe măsură ce pă
trunzi in interiorul combinatului 
simți că această grijă se „volatili
zează", și pot fi văzute mate
riale aruncate la întîmplare, che
restea depozitată sub cerul liber, 
degradată de intemperii. în aces
te condiții, la punerea materia
lelor în lucru trebuie făcute în 
plus o serie de operații, care duc la 
pierderea unui, strat bun din lemn. 
Cu ani in urmă. în combinat s-a 
născut o inițiativă muncitorească in
teresantă : „Din aceeași cantitate 
de lemn, mai multe produse finite". 
Se pare insă că ea a fost abando
nată deoarece pe oriunde am trecut 
nu am mai auzit vorbindu-se des
pre ea. S-ar cuveni ca, în asemenea 
situație, organizațiile de partid, de 
sindicat și tineret să intervină cu 
hotărîre, să mobilizeze pe comuniști, 
pe toți oamenii muncii la economi
sirea materiilor prime, la încadrarea 
în normele de consum prevăzute. To
varășul Ion Drăgulin, secretarul co
mitetului de partid pe combinat, a 
căutat să ne convingă că organiza
țiile de bază desfășoară o muncă 
politică susținută în acest scop, fo
losind toate căile și mijloacele de 
care dispun. Numai că în fabrici și 
în secții nu se prea simte această 
muncă. Agitația vizuală, gazetele de 
perete nu se referă aproape deloc 
la necesitatea economisirii lemnului 
și a celorlalte materii prime. Ba, 
parcă pentru a face în necaz cuiva, 
la ușile fabricilor de mobilă și bi
nale au fost postate două remorci 
care transportă în permanență la 
centrala termică a combinatului ru

meguș, capete de lemn, diferite 
bucăți de scindură, care chipurile 
nu mai sînt bune decît pentru foc. 
între acestea am văzut și destule 
materiale bune, de esență tare, care 
recuperate și tocate ar putea con
stitui o materie primă de cea mai 
bună calitate pentru fabricile de 
PAL și PFL din cadrul combinatu
lui.

La conducerea combinatului am 
găsit un program concret de măsuri 
politico-educative și tehnico-organi- 
zatorice pentru încadrarea strictă in 
normele de consum de materii prime, 
materiale, energie și combustibil. 
Ele se referă, inttre altele, la pune
rea in funcțiune cit mai repede a 
unui nou tunel de uscare a chereste
lei și a secției de croire centralizată 
a furnirelor șl plăcilor aglomerate 
din lemn, la extinderea tehnologii
lor de îmbinare a cherestelei de 
lungimi mici și promovarea unor 
soluții constructive îmbunătățite, 
care să ducă la reducerea consumu
lui de lemn de stejar, utilizarea 
materialelor refolosibile la confec
ționarea de mic mobilier, produse de 
uz casnic și artizanat. Se prevede 
totodată întărirea controlului de ca
litate și introducerea autocontrolu
lui, perfecționarea pregătirii pro
fesionale a muncitorilor și altele, 
astfel îneît să se asigure reducerea 
consumurilor specifice și încadrarea 
In normele stabilite. Măsuri bune, 
eficiente, dar care trebuie aplicate 
cît mai urgent, cu toată răspunderea. 
Faptul că normele de consum pot fi 
respectate o demonstrează chiar re
zultatele obținute în primele luni 
ale acestui an. în această perioadă, 
cu excepția colectivului fabricii de 
mobilă, celelalte secții s-au înca
drat în consumurile normate de ma
terii prime și materiale și, ca urma
re, cheltuielile materiale planificate 
la mia de lei producție-marfă au fost 
reduse cu aproape 24 de lei, combi
natul înregistrînd astfel o economie 
în valoare mai mare de un milion 
de lei. Deci, se poate. Și s-ar putea 
și mai mult.

Gheorqhe BALTA
corespondentul .„Scînteii”

Pentru realizarea producțiilor mari prevăzute pentru acest an 
FERTILIZAREA TERENURILOR -

PE TOATE SUPRAFEȚELE PLANIFICATE!
Graficele de livrare a îngrășămintelor chimice 

au fost făcute pentru a fi respectate
Fertilizarea terenurilor cu îngră

șăminte organice și chimice este o 
lucrare de mare însemnătate pentru 
creșterea rodniciei pămintului, pen
tru realizarea unor sporuri aprecia
bile de recoltă. Agricultorii biho- 
renf, ințelegind bine acest lucru, au 
fertilizat pentru producția agricolă a 
acestui an peste 55 000 hectare Cu 
îngrășăminte organice, incorporind 
in sol 2,1 milioane tone gunoi de 
grajd. S-au aplicat și amendamente, 
in raport cu necesarul de elemente 
fertilizante determinate prin carta
rea agrochimică, pe mai bine de 
40 000 hectare, ceea ce reprezintă 
aproape o treime din terenurile 
acide. „Experiența unitățilot frunta
șe — ne spune tovarășul Petru Oia- 
ru, director, adjunct a! direcției 
agricole județene — demonstrează 
convingător că unul dintre cele mai 
importante elemente care au in
fluențat creșterea producției la hec
tar îl reprezintă fertilizarea anuală, 
cu îngrășăminte organice, in doze 
ridicate, a 20—25 Ia sută din supra
fața arabilă, asigurind condiții pen
tru a reveni cu această importantă 
acțiune o dată la 4 ani pe aceleași 
terenuri". Să reținem că numai în 
timpul iernii au fost fertilizate cu 
gunoi de grajd și s-au aplicat amen
damente pe 20 000 hectare, sporind 
potențialul productiv al solului. No
tabil este faptul că gospodarii vred
nici — cum sint .cei din Salonta. Va
lea lui Mihai, Sîntandrei. Călacea, 
Oradea, Borș, Mădăras, Nojorid —

au folosit intens atelajele, menținînd 
un ritm susținut transportului de în
grășăminte pe tot parcursul iernii.

O acțiune de sezon căreia specia
liștii ii acordă în mod justificat 
prioritate este verificarea atentă a 
fiecărei sole cu păioase. în Cimpia 
Crișurilor, seceta prelungită din sep- 
tembrie-noiembrie a făcut ca in cea 
mai mare parte griul și orzul să 
intre în iarnă nerăsărite. Iată insă

BIHOR

că la începutul lui februarie, după 
umezeala acumulată din topirea ză
pezii, 85 la sută din suprafața desti
nată acestor culturi prezenta o ve
getație bună. Dar temperaturile deo
sebit de scăzute din ultima decadă 
a lunii februarie și începutul lui 
martie, în condițiile terenului com
plet descoperit, au afectat în mod 
deosebit cultura orzului, impunin- 
du-se reînsămințarea cu alte culturi 
a unor importante suprafețe. Griul, 
deși mai puțin afectat, este in bună 
parte slăbit și neinfrățit. presupu
nând rapid fertilizări faziale. Din 
păcate însă, lucrarea — deosebit de 
importantă pentru evitarea pierderi
lor și realizarea unor producții ridi
cate — n-a fost executată decit în 
proporție de 64 la sută, răminînd 
nefertilizate 34 000 hectare cu păioa
se. Acestea sînt. localizate îndeosebi 
în consiliile unice agroindustriale

Tăuteu (suprafața fertilizată fazial 
fiind de 13 la sută), Finiș — 34 la 
sută, Sălard — 42 la sută, Ceica — 
49 la sută, Bale — 54 la sută. Tinea 
— 56 la sută, Ciumeghiu — 64 la 
sută, Cefa — 68 Ia sută, Săcueni — 
70 la sută. Și aceasta datorită neono- 
rării decît în proporție de 34 la sută 
i repartiției de Îngrășăminte chimice 
ie primul trimestru, nefiind asigurate 
- cu toate intervențiile delegați- 
tr prezenți la combinatele furnizoa- 
t — pesțe 13 000 tone îngrășăminte 
abstanță activă. Restanțe mari în- 
egistrează combinatele din Arad (li- 
Vat 30 la sută). Tirgu Mureș — 36 
I| sută. Piatra Neamț — 13 la sută, 
Fgăraș — 33 la sută, Năvodari — 
211a sută. în condițiile acestui defi
ed de îngrășăminte chimice, direcția 
agicolă județeană a indicat ca In
triga suprafață de păioase să fie 
feiilizată foliar cu uree (15 kg/ha), 
o etă cu erbicidarea, măsură care a 
asiurat și in anul precedent un spor 
dejroducție de 600 kg griu la hec- 
tar.în plus, la culturile prăsitoare, 
aceea se vor administra numai pe 
rincla semănat sau la prășitul mo
cani, luîndu-se totodată măsuri 
penti fertilizarea cu îngrășăminte 
chinte lichide a unor suprafețe cît 
mai iari. Dar pentru a putea realiza 
acesțucru este absolut nevoie ca u- 
nitățbr agricole să Ii se livreze can
tității de îngrășăminte stabilite.

loan I.AZA
corespondentul „Scînteii"

Decalaje care se cer grabnic Măturate

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT -
realizată integral, in condiții de calitate superioară

Toate contractele 
-onorate cu maximă promptitudine
în luna iunie anul trecut secreta

rul general al partidului vizita între
prinderea „Rulmentul" din Bra
șov, prilej cu care adresindu-se 
constructorilor de rulmenți brașo
veni, i-a felicitat pentru rezul
tatele obținute in îndeplinirea pla
nului, în dezvoltarea și moder; 
nizarea unității și le-a urat noi 
succese în ridicarea permanentă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției. Apreciind posibilitățile exis
tente în întreprindere, precum și ex
periența bogată a acestui colectiv, 
secretarul general al partidului le-a 
adresat Îndemnul de a face totul pen
tru ca rulmenții fabricați la Brașov 
să poată fi comparabili și competi
tivi cu cele mai bune produse de 
acest fel cunoscute pe plan mondial.

Răspunzînd prin fapte acestui în
demn, colectivul unității se preocupă 
zi de zi pentru creșterea prestigiu
lui produselor recunoscute pe piața 
externă sub marca „URB". în pre
zent. se produc peste 1 000 de sorto- 
tipodimensiuni de rulmenți, iar pla
nul de export pe acest an este mai 
mare decît realizările anului prece
dent cu circa 15 la sută. Iar. acum, 
după primul trimestru, sarcinile de 
export pe această perioadă au fost 
îndeplinite în proporție de 103 la 
sută. Un rezultat meritoriu care se 
datorează eforturilor întregului co
lectiv. Aproape jumătate din pro
ducția de rulmenți sau componente 
de rulmenți este destinată exportu
lui, iar dacă adăugăm la această can
titate și produsele înglobate in alte 
echipamente sau utilaje destinate be
neficiarilor externi se ajunge la o 
valoare de circa 60 Ia sută.

— în prezent exportăm rulmenți 
in peste 50 de țări, precizează ing. 
Constantin Dănășel, director gene
ral-adjunct al Centralei Industriale 
de rulmenți și organe de asamblare. 
Și nu este Ia îndemina oricui să rea
lizeze și să exporte rulmenți^ unor 
firme din țări cu prestigiu in fabri
carea unor astfel de produse. Ce stă 
la baza intensei solicitări a produ
selor noastre pe piața externă ? în 
principal două lucruri. Mai întii, ca
litatea ți fiabilitatea înaltă a rulmen
ților. Apoi, promptitudinea cu care 
colectivul nostru își onorează fiecare 
contract cu partenerii străini. în 
acest sens as remarca faptul că În
tregul nostru colectiv acordă o aten
ție prioritară realizării sarcinilor de 
export. Pentru fiecare comandă se 
stabilesc grafice de execuție ince- 
pînd de la aprovizionarea tehnico- 
materială și pînă la montaj. Practic, 
întreaga noastră producție este rea
lizată la un înalt nivel tehnic, fapt 
confirmat de numeroasele comenzi 
sosite pe adresa Întreprinderii din 
diferite colțuri ale lumii.

Dar să vedem cum este organizată 
și cum se desfășoară producția de 
export în această unitate reprezenta
tivă a industriei brașovene. Prima 
constatare : pe întregul flux de fa
bricație de Ia uzinaj și pînă la mon
tare activitatea productivă este ju
dicios organizată, fiecare comandă 
inscriindu-se fn graficele de execuție 
planificate.

...Secția montaj-general. Aici se 
regăsesc eforturile întregului colec
tiv din această întreprindere. Fiecare 

reper care intră în componența rul
menților este riguros controlat cu 
aparatură de mare precizie, după care 
urmează asamblarea pieselor. în 
acest sector marea majoritate a lu
crătorilor sint femei. E și firesc să fie 
așa deoarece montarea rulmenților 
— un proces tehnologic migălos — 
implică atenție, răbdare. îndemînare 
și pasiune calități specifice munci
toarelor de aici. Nu este o noutate 
faptul că rulmenții se măsoară la 
precizie de microni. Așa cum se ex
prima plastic controloarea Elena 
Bodi. „produsele noastre sînt reali
zate cu finețe de bijutier, fapt ilus
trat cel mai bine de lipsa de mulți 
ani a unor reclamații la calitate".

Cită atenție se acordă în această 
Întreprindere calității aveam să ne 
convingem cel mai bine la standul 
final de control. Urmărim la unul 
din posturile de lucru efectuarea 
probelor pentru un lot destinat ex
portului. Constatăm că din întregul 
lot nici un rulment nu a fost res
pins. Ce denotă acest lucru ? Succint 
aceasta ar fi definită de un singur 
cuvînt : COMPETITIVITATE.

— Este de fapt scopul activității

„Studiul pieței11
- suport al competitivității produselor
„întreprinderea de frigidere Găești 

a reușit în ultimii 12 ani să-și reali
zeze lună de lună sarcinile de plan 
la producția fizică și export".

Această frază din darea de seamă 
prezentată de consiliul oamenilor 
muncii în recenta adunare generală 
ne-a determinat să avem o discuție 
mai cuprinzătoare cu directorul în
treprinderii, inginerul Traian No- 
volan.

— Vă propunem să ne vorbiți des-, 
pre rolul exportului in activitatea de 
ansamblu a unității.

— Ce să vă spun ? în 1986 ne-am 
realizat și depășit planul la export 
atît pe relația C.T.S., cit și pe devize 
convertibile. Marca „Arctic", marca 
întreprinderii de frigidere Găești, este 
prezentă astăzi pe piețele unor im
portanți parteneri atît din țări so
cialiste, cît și capitaliste. Poziția cea 
mai bună o avem in țări ca Franța, 
R.F. Germania, Anglia, Olanda, R.S. 
Cehoslovacia, Belgia, Austria, Spania, 
Portugalia, R.P. Chineză, S.U.A., dar 
am pătruns și pe piețele unor țări 
din Asia și Africa. Anul 1987 mar
chează o importantă creștere a vo
lumului nostru de export, cu peste 
10 la sută față de perioada anteri
oară. concretizat în sporirea volu
mului contractării atît pe relația 
C.T.S., cit și pe relația devize con
vertibile. Ceea ce pentru o între
prindere ca a noastră, care a pătruns 
pe piața producătorilor de utilaje 
frigotehnice casnice abia în ultimii 
10—15 ani, înseamnă mult. înseam
nă, in primul rînd, că intr-un timp 
«curt am devenit competitivi.

— Ce factori au contribuit la ex-
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noastre de zi cu zi. ne spune ing. Va- 
sile Vasu, directorul fabricii. Nici 
nu ar putea să fie altfel atît timp 
cit rulmenții executați de noi sînt 
bine apreciați pe toate continentele 
lumii. Principala noastră datorie este 
să păstrăm prestigiul ciștigat pe 
piața externă. Dar nu ne oprim aici. 
Printr-o susținută activitate de di
versificare a producției sîntem ca
pabili să răspundem în condiții de 
calitate și eficientă oricăror solici
tări din partea beneficiarilor ex
terni.

Așadar, în concluzie prin ce se re
marcă experiența dobinditâ în acti
vitatea de export a acestui colectiv ? 
Neîndoielnic, prin organizarea ri
guroasă a producției, prin ritmicita
tea execuției comenzilor, dar în 
mod special prin atenția deosebită 
acordată realizării fiecărui produs, 
fapt atestat de calitatea ireproșabilă 
a rulmenților purtind marca „URB" 
fabricați de întreprinderea brașo- 
veană. Rezultatele obținute în activi
tatea de export, din primul trimestru 
al acestui an sint cea mai bună ga
ranție că oamenii muncii din această 
întreprindere vor onora în conti
nuare, la termen și la un înalt nivel 
calitativ, toate comenzile de export 
din acest an. Așa înțelege colectivul 
de aici să răspundă îndemnurilor și 
indicațiilor adresate de către secre
tarul general al partidului.

Ion LAZAR

tinderea volumului si ariei exportu
lui intreprinderii ?

— Exportul este „apa vie" a efi
cientei noastre economice. Repetăm 
această afirmație de cîțiva ani în 
toate analizele pe care le efectuăm în 
consiliul oamenilor muncii. în ședin
țele consacrate exportului. De ce am 
subliniat acest fapt ? Pentru a do- 
vedi că. în unitatea noastră, există o 
conștiință a responsabilității de 
a fi exportatori sub emblema 
„Made in Romania". Responsabi
litate și mîndrie clădite pe o muncă 
asiduă. începută cu eforturile făcute 
zi de zi, în unitate, pentru ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. Ce am făcut 
concret in acest sens ? în primul 
rind, am abordat problema îmbună
tățirii calității produselor în toată 
complexitatea ei. începind cu înnoi
rea și modernizarea produselor și 
continuînd cu studii de piață pentru 
promovarea lor cit mai activă pe 
piața externă. în ultimii doi ani, de 
pildă, aproape 50 la sută din produ
sele destinate exportului au fost su
puse reproiectării și adaptării din 
punct de vedere constructiv și teh
nologic Ia cerințele diverșilor parte
neri de peste hotare. Totodată, - am< 
luat măsuri pentru organizarea cit 
mai riguroasă, științifică, a produc
ției pentru export. Ne aflăm în al 
treilea an de cind am organizat linii 
tehnologice și formații de lucru spe
cializate in producția destinată pie
ței externe. Controlul calității pro
duselor prin metoda „demeritelor", 
pe bază de punctaj, este dublat de 
analizarea lunară în consiliul oame
nilor muncii, pe bază de raport pre

zentat de comisia de resort a C.O.M., 
a problemelor de calitate și export. 
Trimestrial, această analiză benefi
ciază și de aprecierile și sugestiile 
primite de la reprezentanțele de 
„service" ale întreprinderii, care își 
desfășoară activitatea atît pe piața 
internă, cît și externă.

Acordăm, in acest scop, toată 
atenția și studiilor de piață. A 
trebuit să învățăm de la „a" la 
„z“ abecedarul pieței. Dar nu 
numai după legile practicii. după 
experiența pe care o aveam. A tre
buit să învățăm — și va trebui să 
facem și mai mult in această direc
ție — să promovăm produsele noas
tre pe piețele externe. împreună cu 
întreprinderea de comerț exterior 
„Electroexportimport" și Institutul 
de economie mondială am efectuat 
studii de piață, pe baza unor date 
de referință, pentru orientarea fabri
cației către produsele care sînt cel 
mai mult solicitate în lume. Tendin
țele conturate în ultimii ani pe pia
ță — spre utilajele frigotehnice de 
capacitate mică și medie, cu o mare 
siguranță și fiabilitate în exploatare 
— nu ne-au surprins nepregătiți. 
Oferta noastră, diversificată cores
punzător, răspunde astăzi pe deplin 
acestor solicitări. Tot în acest scop, 
ne-am creat o bancă de date ce cu
prinde prospecte, situații statistice 
de piață, dinamica prețurilor, infor
mații despre procedee tehnologice 
moderne, despre materiale noi. care 
ne ajută la elaborarea programelor 
de dezvoltare și de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor.

— In cursul anului trecut, unita
tea a fost vizitată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu. Secretarul 
general al partidului v-a cerut să 
acționați mai ferm pentru creșterea 
prețului obținut la export prin di
versificarea fabricației, valorificarea 
superioară a materiilor prime si îm
bunătățirea in continuare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. Care 
este stadiul indeplinirii acestor 
orientări ?

— Sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului au constituit o 
călăuză permanentă pentru activita
tea noastră. Ca rezultat al traducerii 
lor în viață, structura produselor li
vrate pe piața externă este astăzi 
mult diversificată. Ea se ridică la 18 
produse de bază, cuprinzind in plus 
față de anii anteriori un tip de con
gelator vertical de 210 1, două tipuri 
de frigidere cu zero stele, două tipuri 
de combine frigorifice, frigidere și 
congelatoare tropicalizate. frigidere 
și congelatoare pentru funcționarea 
la diverse frecvențe de curent. Pen
tru anul 1987 am contractat variante 
modernizate din punct de vedere al 
performanțelor, securității in func
ționare, fiabilității și designului. Sin- 
tem preocupați ca întreaga producție 
pe care o realizăm in acest an să se 
situeze la un nivel calitativ superior 
și am luat toate măsurile necesare 
vizind proiectarea, tehnologia, execu
ția pentru atingerea acestui obiectiv.

Evident, pe fondul acestor eforturi 
pentru competitivitatea produselor, 
am acționat și acționăm și pentru 
creșterea prețului de piață externă. 
Prețurile pentru acest an ale produ
selor noastre se situează la nivelurile 
practicate de firmele concurente cele 
mai reprezentative pentru produsele 
similare. Ceea ce ne obligă la un 
efort permanent pentru ridicarea ca
lității produselor. Depășirea sarcini
lor la export pe relația devize con
vertibile pe perioada care a trecut 
de Ia începutul anului confirmă efor
turile depuse de noi în acest sens.

Constantin PRIESCU

în unitățile agricole din județul 
Botoșani, pînă la această dată, sarci
nile prevăzute în programul de 
transport a! îngrășămintelor organice 
și de fertilizare a terenurilor agricole 
au fost îndeplinite și depășite. „A- 
cest lucru — ne spune tovarășul Eu
gen Nițură, director general al direc
ției agricole județene — a fost posi
bil datorită faptului că pentru pro
ducția acestui an s-a acționat mai 
din timp și bine organizat, cu mai 
multă preocupare ca în anii ante
riori. Față de .472 000 tone îngrășă
minte organice, cit am avut stabilit 
pe primul trimestru, au fost trans
portate în cîmp circa 643 800 tone. 
S-au mobilizat exemplar la această 
acțiune lucrătorii aparținind unități
lor agricole din cadrul consiliilor a- 
groindustriale Săveni și Șendriceni, 
în special cooperativele agricole de 
producție Vorniceni, Sîrbi și Șendri
ceni. La fertilizarea cu îngrășămin
te organice s-a urmărit în principal 
ridicarea randamentului productiv al 
acelor culturi pe care județul Boto
șani își propune să le cultive în 
regim intensiv, precum și pentru 
alte culturi cu cerințe mari față de 
ingrășămintele organice.

La fertilizarea cu îngrășăminte chi
mice, sarcinile sînt realizate în pro
porție de 84 la sută. întîrzierea fiind 
motivată de faptul că nu au fost pri
mite decît parțial cantitățile repar
tizate. în răgazul de pină la declan
șarea campaniei se va acționa pen
tru eliminarea acestor deficiențe, ur- 
mind a fi sprijinite acele unități care 
sint mai rămase în urmă (cooperati
vele agricole de producție Cindești, 
Blîndești, Zlătunoaia). In ce privește 
fertilizările faziale. unitățile din 
C.U.A.S.C. Ripiceni au încheiat aces
te acțiuni, iar cele din C.U.A.S.C. 
Trușești și Săveni le-au efectuat pe 
93 la sută din suprafața stabilită 
prin plan. Lucrările se cer impulsio
nate în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Cindești. unde 
fertilizările faziale sînt efectuate 
doar în proporție de 34 la sută.

DENSITATEA LA CULTURA CARTOFUI 
cale de creștere a producției la har

în județul Harghita, unul din ju
dețele mari producătoare de cartofi 
din țară, in acest an se vor cultiva 
aproape 19 000 hectare cu cartofi; iar 
potrivit planului urmează să se rea
lizeze 28 300 kg la hectar. Dar să ve
dem ce se Întreprinde, practic, pen
tru creșterea recoltelor la nivelul 
celor obținute de unitățile fruntașe ?

începem investigația noastră la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pentru cultura cartofului Miercurea- 
Ciuc. Inginerul Bedo Emeric, directo
rul stațiunii, ne spune că, pentru 
sporirea randamentului la hectar, 
programul culturii cartofului, elabo
rat la indicația comitetului județean 
de partid, țuprinde toate tehnolo
giile care au fost adaptate, in mod 
diferențiat, pe fiecare unitate. Prin 
mai buna amplasare a acestei culturi, 
suprafața cultivată se reduce, dar va 
crește in schimb randamentul la 
hectar. In acest sens, s-a urmărit ca 
fertilizarea să fie făcută in mod 
științific. „Se poate ști cu precizie 
ce materii hrănitoare scot plantele 
din sol. pentru a se obține o tonă de 
cartofi — afirmă directorul stațiunii. 

■Or, acestea trebuie nu numai asigu
rate, ci și administrate In anumite 
momente pentru a avea efect maxim. 
De asemenea, pentru a spori randa
mentul Ia hectar, abordăm Intr-o vi
ziune nouă densitatea plantelor la 
hectar, in sensul că avem in vedere 
nu cuiburile, ci numărul de plante 
— vreji de cartofi la hectar. Acestea 
trebuie să tie de 250 000 la cartofii 
de consum și 300 000 la cei pentru 
sămință. De aceea urmărim ca ma
terialul săditor să fie de bună ca
litate, iar prin asigurarea unui teren 
bine pregătit ți fertilizat, precum și 
prin plantarea mai timpurie, din fie
care ochi aflat pe tubercul să rezulte 
un lăstar".

Pornind de la această situație ope
rativă prezentată de conducerea di
recției agricole județene, am conti
nuat investigația in mai multe uni
tăți agricole botoșănene. în consiliul 
agroindustrial Dîngeni, de pildă, sint 
destule unități agricole unde s-a ac
ționat gospodărește, transportîndu-se 
în cimp toate stocurile de gunoi de 
grajd. La C.A.P. Mihălășeni. una din 
unitățile din această categorie, au 
fost transportate în toamnă și în iar
nă peste '2 700 tone îngrășărnifite Or
ganice. Nici cooperatorii de la C.A.P. 
Hănești nu mai au stoc de gunoi de

BOTOȘANI

grajd, acesta fiind transportat Încă 
din toamnă. Cantități mari de gunoi 
de grajd au fost transportate și la 
cooperativa agricolă de producție 
Dobîrceni. în ferma nr. 4 din aceas
tă cooperativă s-au fertilizat cu în
grășăminte organice peste 100 hec
tare. La prima vedere, lucrurile par a 
sta foarte bine. Dincolo de aparențe 
însă, situația intilnită aici exprimă o 
realitate care nu numai în căzui de 
față, aduce în discuție însuși modul 
în care a fost fundamentat progra
mul de fertilizare. Deși de aici au 
fost duse în cîmp 3 000 tone, lingă 
grajduri așteaptă să fie cărate alte 
4 000 tone îngrășăminte organice. în 
toamnă, conducerea cooperativei pri
vea cu neputință la „muntele" de 
gunoi ridicat în jurul grajdurilor, la- 
mentîndu-se că S.M.A.-ul nu tri
mite mijloacele mecanizate. „Nu pu
tem porni Ia treabă pentru că nu vin 
mașinile de împrăștiat gunoi". își mo
tivau ei starea de inerție. După ce 
au tot așteptat și au văzut cum alții 
în condiții' similare efectuează zi 
de zi fertilizarea unor mari supra
fețe și-au adus aminte... că și ei au 
o mulțime de atelaje disponibile. Și 
de atunci, folosind 70 de atelaje zil
nic, au reușit să transporte acele 3 000

împreună cu inginerul Francise 
Tulith, directorul cu producția vege
tală la direcția agricolă a județului, 
am urmărit in citeva unități agricole 
cum se aplică prevederile din pro
gram privind cultura cartofului. La 
C.A.P. Tușnad, unitate care a reali
zat anul trecut 41 000 kg la hectar pe 
o suprafață de 330 hectare, tovarășul 
Molnar Emeric. președintele unității, 
ne spune că toate pregătirile sint 
încheiate: au fost fertilizate 175 hec-

Raid-anchetă 
în unități agricole 

din județul Harghita
tare cu îngrășăminte organice, iar res
tul suprafeței a avut ca plantă pre
mergătoare trifoiul, care a îmbogă
țit solul cu materii hrănitoare. Cu 
cele 6 mașini, lucrindu-se cu un ran
dament de 40 hectare pe zi. plantarea 
se va Încheia in 8—10 zile.

La cartof fiecare lăstar este o plan
tă și deci, ne spune directorul 
direcției agricole, materialul săditor 
trebuie să corespundă cerinței de a 
se realiza densitatea prevăzută. Dar, 
Oină acum, doar trei cooperative agri
cole din județ și stațiunea de cer
cetare și producție pentru cultura 
cartofului au depozite în care tem
peratura este reglată prin ventilație 
cu aer. S-a prevăzut, ce-i drept, 
construirea altor 5 depozite, dar după 
un proiect-tip. cu o capacitate mai 
mare de 5 000 de tone, soluție res
pinsă Insă de conducătorii de uni
tăți agricole, care doresc depozite de 
2 000 tone, care aici și-au dovedit 
din plin utilitatea. Desigur, sînt 
unele unități agricole tn județ care

tone dtgunoi. Dar așa cum spu
neam, seasta nu reprezintă nici ju
mătate n ce trebuia. Tirziu s-a ac
ționat șla C.A.P. Dingeni, unde în- 
grășămieie organice s-au admi
nistrat pjr pe 45 hectare și unde 
cooperatdj mai au de transportat 
peste 3 0i de tone gunoi Este ade
vărat. eiju dispun de prea multe 
atelaje, d. chiar și în aceste condi
ții. acționdu-se cu chiJzuință, se 
putea facenai mult. Rectnt. aduna- 

'■'tefț g'enerA '’a';jbd'3e,rat<rilor a ho- 
tărit elibehea tovarășei Elena Moga 
,din funețiațe președinția coopera- 

. ti-vei agricoide producție ca urmare 
a lipsurilor onstatate. Am apelat 
Intre timp -ne spunea iginerul-șef 
al C.U.A.S.Coîngeni, toarășul An
drei Hrubaru- și la mloacele me
canizate, maples în utățile unde 
lucrările de Stilizare Sînt rămase 
în urmă. Am abilit o teză zilnică 
de transport d 1 470 te pe întreg 
consiliul agroinustrial.esigur, ceea 
ce se transporți acuma folosi mai 
mult recoltei dii I988^r important 
este ca îngrășmint să fie pe 
cîmp".

Multe și stringmteînt lucrările 
care trebuie făciteum în cam
pania agricolă. Salină la în
ceperea lucrărilor de mă vară este 
absolut obligatoriu djloacele dis
ponibile să fie folocu prioritate 
Ia realizarea progilui județean 
de fertilizare, apliclozele de în
grășăminte chimice culturile de 
griu și orz și tranînd totodată 
întreaga cantitate «noi existen
tă în fermele zobce. Cu mai 
multă fermitate tri să acționeze 
în acest sens orgadin subordi- 
nea direcției agricoai ales In a- 
cele unități unde ările sînt cu 
mult sub media pet.

EuqerfJȘCA
corespbul „Scînteii"

păstrează cartofiiimînță fn si
lozuri acoperite cînt. Dar pen
tru ca materialulor să cores
pundă cerinței unculturi de tip 
intensiv, ceea cepune în pri
mul rind o densiare, sistemele 
clasice trebuie rș iar în acest 
caz chiar abandc

Creșterea randlui la cultura 
cartofului este h în mare mă
sură de fertilizaițională a te
renurilor. Pe ani județului au 
fost transportate>rporate, încă 
din toamnă, irinte organice 
pe 3 000 hectare.

în ce priveșteămintele chi
mice, aflăm că d mari canti
tăți au fost istrate pentru 
cultura cartofulătre coopera
tivele agricole ana Odorheiu 
Secuiesc care, o aprecia di
rectorul direcțiile, fiind mai 
aproape de Cil chimic din 
Tirgu Mures, procurat mai 
ușor. în alte tcum sint cele 
din consiliul rftrial Cîrța. au 
fost asigurate a sută din în- 
grășămintele cu azot, 30 la 
sută cu fosfor.a sută cu po
tasiu, situație ’lectă și slaba 
preocupare a filor unităților 
respective privurarea acestor 
îngrășăminte, tfel, pe an
samblul judeJ înregistrează 
restanțe marprivește livra
rea ingrășămiimice. Din pla
nul pe primuiu, de la Bacău 
nu s-a primii cantitate din 
cele 1 730 tone : Combinatul 
chimic Tg. yivrat doar 859 
tone ingrășăr azot din cele 
1 300 tone e 1 Combinatul 
chimic Vale^ească a livrat 
386 tone din)0 lone prevă
zute. întruiarea cartofilor 
este o prol actualitate, se 
impune ca Frile respective 
să livreze Prevăzute de 
îngrășăminte

n HERȚEG
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Ceremonia semnării documentelor româno-zaireze Plecarea din Kinshasa
Tn cursul dimineții de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Mobutu Șese 
Seko, președintele fondator al Mișcă
rii Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair, au semnat Acor- 
dul-program pe termen lung privind

DECLARAȚIA
După semnarea documentelor, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu, răspun- 
zînd rugăminții presei zaireze și 
străine, a făcut următoarea de
clarație :

Vizita pe care am efectuat-o fn 
Zair, la invitația președintelui 
Mobutu, constituie o expresie a bu
nelor relații dintre România și Zair 
și personal intre cei doi șefi de stat.

Doresc să adresez și cu acest pri
lej mulțumirile noastre, atit pre
ședintelui Mobutu, cit șl poporului 
prieten zairez — și, îndeosebi, aș dori 
să exprim mulțumirile noastre popu
lației capitalei Zairului — pentru 
primirea deosebit de ospitalieră și 
călduroasă ce ni s-a făcut.

Doresc să exprim deplina satisfac
ție pentru convorbirile și ințelegerile 
la care am ajuns. Acordul-program 
de lungă durată privind cooperarea 
economică, tehnico-științifică și cul- 

dezvoltarea cooperării economice 
și tehnice și a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, precum 
și Comunicatul comun privind vizita 
conducătorului partidului și statului 
nostru în Zair.

La ceremonia semnării a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Au fost de față : 

FĂCUTĂ PRESEI DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
turală, pe care l-am semnat cu puțin 
timp înainte împreună cu președin
tele Mobutu, dă o perspectivă minu
nată dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări.

De asemenea, comunicatul pc care 
l-am semnat împreună oglindește po
zițiile identice ale partidelor și sta
telor noastre în principalele proble
me ale vieții mondiale. Am ajuns la 
concluzia că trebuie să intensificăm 
colaborarea pentru a contribui la 
soluționarea problemelor complexe, 
in interesul tuturor popoarelor și, 
îndeosebi, pentru dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarmare nuclea
ră, pentru asigurarea păcii.

De comun acord ne-am pronunțat 
și.ne pronunțăm pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state prin tratative. Am înscris, în Co
municatul comun, necesitatea respec
tării, in relațiile dintre state, a prin

Din partea română : Dimitrie 
Ancuța, viceprim-ministru al gu
vernului, loan Totu, ministrul aface
rilor externe, Constantin Miteâ, con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România. Gheorghe Cazan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

cipiilor egalității, independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, renunță
rii cu desăvirșire la forță și la ame
nințarea cu forța.

în convorbirile pe care le-am avut, 
precum și in comunicat, am cuprins 
problemele subdezvoltării, care re
prezintă astăzi una din cele mai im
portante probleme ce trebuie solu
ționate. în acest sens, aș dori să 
menționez preocuparea pentru o co
laborare mai largă între țările in 
curs de dezvoltare, în vederea pro
gresului lor economico-social. por
nind de la faptul că asigurarea inde
pendenței politice nu se poate realiza 
dccît printr-o puternică dezvoltare 
economico-socială a fiecărei țări.

în același timp, am exprimat pre
ocuparea celor două țări de a se 
ajunge la tratative intre țările in 
curs de dezvoltare și statele dezvol

Din partea zaireză : Comisarul de 
stat al afacerilor externe și coope
rării internaționale, Ekila Liyonda, 
comisarul de stat al planificării, 
Sambwa Pida Moagui, comisarii de 
stat ai finanțelor și bugetului, 
Nyembo Shabani, economiei națio
nale și industriei, Tshiunza Mbiye, 
comerțului exterior, Kasereka Kasai, 

tate, in vederea unei soluții globale 
în problemele subdezvoltării — inclu
siv a datoriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare — și realizării 
noii ordini economice internaționale.

Este evident că am abordat, in 
cursul convorbirilor și in Comuni
catul comun, problemele Africii. 
România a exprimat, și cu acest pri
lej, deplina sa solidaritate cu lupta 
popoarelor africane împotriva politi
cii Africii de Sud, a condamnat 
apartheidul și acțiunile agresive ale 
Africii de Sud împotriva țărilor 
vecine.

Ne-am pronunțat pentru aplicarea 
neabătută a rezoluțiilor O.N.U., pre- 

r cum.și pentru asigurarea independent 
ței Namibiei, pentru a acorda între
gul sprijin S.W.A.P.O. in această 

-luptă.
Se poate spune că documentele pe 

minelor și energiei, Ileo Itambala, 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Sampassa Kaweta Milombe, alte 
persoane oficiale.

După semnare, cei doi președinți 
s-au felicitat reciproc, și-au strins 
cu căldură miinile, s-au îmbrățișat 
cu prietenie în aplauzele celor pre- 
zenți.

care le-am semnat astăzi, convorbi
rile purtate constituie o încununare 
a vizitei și deschid perspective deo
sebit de bune pentru o conlucrare 
activă intre România și Zair, atit pe 
plan bilateral, cit și pe arena inter
națională.

Am adresat invitația ca președin
tele Mobutu, împreună cu doamna 
Mobutu, să facă o vizită oficială in 
România — și așteptăm cu multă 
plăcere realizarea acestei vizite în
tr-un timp cît mai scurt.

în încheiere, aș dori să exprim, 
incă o dată, mulțumirile noastre pen
tru ospitalitatea de care ne-am 
bucurat, să adresez populației capi- 
taleiși tuturoe locuitorilor Zairului, 
din partea noastră, a poporului ro
mân, cele mai bune urări de prospe
ritate, de bunăstare, de întărire a 
independenței și de pace.

(Urmare din pag. I)
vizita s-a înscris ca un moment de 
deosebită importantă în dezvoltarea 
pe multiple planuri a colaborării. în 
întărirea prieteniei și înțelegerii din
tre cele două țări și popoare. In 
același timp, vizita distinșilor oaspeți 

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președintele Republicii Zair
KINSHASA

Părăsind teritoriul Republicii Zair, dpresc ca, In numele meu și al to
varășei mele, să vă exprim, și pe această cale, dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și doamnei Bobi Ladawa, precum și întregului popor zairez prieten 
cele mai vii mulțumiri pentru primirea deosebit de călduroasă și. ospitalitatea 
de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră.

Sînt încredințat că noua noastră intilnire, convorbirile și înțelegerile la 
care am ajuns, documentele pe care le-am semnat împreună se vor înscrie 
ca o contribuție importantă în dezvoltarea în continuare pe multiple planuri 
a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre, corespunzător in
tereselor de progres ale ambelor popoare, al cauzei generale a destinderii, 
înțelegerii și păcii în lume.

Exprimîndu-mi încă o dată satisfacția pentru rezultatele vizitei, vă adre
sez, o dată cu salutul nostru de rămas bun, cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul zairez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

români s-a constituit într-un impor
tant eveniment, marcînd o contribu • 
ție de seamă la adincirea legăturilor 
de prietenie și conlucrare ale țării 
noastre cu popoarele africane, la 
cauza păcii, destinderii și înțelegerii 
între popoare.

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)
giei ; Kasereka Kasai, comisar de 
stat al comerțului exterior ; Tok- 
waulu Bolamba. comisar de stat al 
poștelor, telefoanelor și telecomuni
cațiilor ; Kabala Kiseke Seka. secre
tar de stat pentru afacerile externe ; 
Mobutu Nyiwa. secretar de stat pen
tru cooperare internațională ; Kasasa 
Cinyanta Mutati. consilier principal 
la Președinția Republicii ; Mampuya 
Musungayi Nkuembe, ambasadorul 
Republicii Zair la București ; Waku 
Yizila, consilier principal Ia Cabine
tul comisarului de stat al a- 
facerilor externe și cooperării 
internaționale ; Kutendakana Pum- 
bulu, director al Direcției Europa in 
Departamentul afacerilor externe și 
cooperării internaționale ; Ipoto 
Eyebu-Bakand’Asi, consilier politic 
și diplomatic al comisarului de stat 
al afacerilor externe și cooperării in
ternaționale ; Malu Wa Koni, consi
lier la Președinția Republicii ; Ilanga 
Nyonshi, consilier la Ambasada Re
publicii Zair la București.

I
Președintele Republicii Socialiste 

România și președintele Republicii 
Zair și-au exprimat satisfacția pen
tru dezvoltarea continuă a raporturi
lor de prietenie Îndelungată dintre 
cele două țări și au hotărît să fie 
întărite tot mai mult aceste raporturi 
în toate domeniile, ceea ce corespun
de pe deplin aspirațiilor și interese
lor fundamentale ale popoarelor 
român și zairez, cauzei generale a 
păcii, colaborării și înțelegerii în 
lume.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele fon
dator al Mișcării Populare a Revo
luției au apreciat cooperarea fruc
tuoasă și solidaritatea dintre cele 
două partide, rolul activ al acestora 
in dezvoltarea de ansamblu a le
găturilor de prietenie și conlucrare 

x româno-zaireze.
Avînd in vedere potențialul în 

continuă creștere al economiilor na
ționale ale celor două țări, președin
ții României și Zairului au eviden
țiat importanța dezvoltării tot mai 
largi a cooperării economice și a 
schimburilor comerciale. în acest 
sens, au hotărît ca organele de re
sort din cele două țări să acționeze 
pentru creșterea volumului schimbu
rilor comerciale și pentru extinderea 
cooperării economice în sectoarele 
minier, agricol, petrolier, industrial 
și altele.

Cei doi președinți au convenit să 
fie întărit rolul Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare eco
nomică și tehnică In promovarea ac
tivă a relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Zair.

In vederea impulsionării dezvoltă
rii relațiilor economice, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

V

Mobutu Șese Seko au semnat Acor- 
dul-program pe termen lung privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Zair.

Cei doi președinți au hotărît. de a- 
semenea, să fie dezvoltate, în conti
nuare, relațiile dintre cele două țări 
în domeniile culturii, științei, învă- 
țămîntului, ocrotirii sănătății, spor
tului, pregătirii cadrelor și mijloace
lor de informare în masă, să fie 
intensificate relațiile între parlamen
te și pe linia organizațiilor de masă, 
de sindicat, tineret, femei și a altor 
organizații.

S-a convenit, totodată, să se inten
sifice consultările pe linia ministere
lor de externe în vederea găsirii mo
dalităților celor mai eficiente pentru 
înfăptuirea înțelegerilor și hotărîri- 
lor adoptate la nivel înalt.

II

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Zair, examintnd problemele și pro
cesele care privesc asigurarea păcii 
și progresului economico-social în 
lumea contemporană, au constatat 
cu profundă îngrijorare că situația 
internațională continuă să fie foarte 
gravă, ca urmare a cursei înarmă
rilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, a politicii de forță și de 
amestec în treburile interne ale altor 
state, a menținerii și chiar amplifică
rii unor conflicte și focare de ten
siune, a politicii colonialiste, neoco- 
lonialiste și rasiste în diverse re
giuni ale lumii, a adîncirii crizei 
economiei mondiale și, în mod deo
sebit, a înrăutățirii situației econo
mice a țărilor in curs de dezvoltare.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea rezolvării urgente a aces
tor probleme fundamentale și com
plexe ale epocii contemporane prin 
oprirea cursei înarmărilor, prin 
dezarmarea nucleară și convențională 
In vederea salvgardării vieții, secu
rității și păcii popoarelor.

în acest scop, cei doi șefi de stat 
au lansat tuturor statelor și po
poarelor lumii, forțelor înaintate de 
pretutindeni un apel solemn și ur
gent de a acționa cu fermitate pen
tru oprirea cursului periculos al 
evenimentelor spre încordare și 
război, pentru afirmarea politicii de 
pace, de colaborare, de apărare a 
dreptului națiunilor Ia viață. Ia pace, 
la existentă liberă și demnă.

Cei doi președinți și-au manifes
tat preocuparea față de alocarea unor 
resurse uriașe umane, materiale și 
financiare în scopuri militare, ceea 
ce constituie o povară grea pentru 
popoare, o permanentă primejdie 
pentru pacea și securitatea interna
țională.

în acest scop. România și Zairul 
se pronunță pentru adoptarea unor 

măsuri urgente care să ducă la lichi
darea, pe etape, a tuturor armelor 
nucleare cit mai urgent posibil și 
intensificarea eforturilor pentru re
ducerea substanțială a armamentelor 
convenționale.

în acest context, președintele Re
publicii Zair, Mobutu Șese Seko, a 
luat cunoștință de inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
reducerea de către România. încă 
din 1986, cu 5 la sută a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mili
tare ale tării și a apreciat că aceasta 
constituie un exemplu semnificativ 
In eforturile care se fac pentru tre
cerea de la declarații la fapte în do
meniul dezarmării.

Președintele României și președin
tele Zairului au apreciat că prin re
ducerea armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare s-ar elibera re
surse materiale, financiare și uma
ne importante, care ar putea fi folo
site pentru soluționarea problemelor 
economice ale fiecărei țări, și îndeo
sebi pentru sprijinirea țărilor în curs 
de dezvoltare în eforturile lor con
sacrate progresului economic și so
cial.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru interzicerea totală și gene
rală a experiențelor nucleare, împo
triva militarizării spațiului cosmic și 
pentru utilizarea lui numai in sco
puri pașnice.

Avînd in vedere că situația cea 
mai gravă se menține în Europa, 
președinții României și Zairului a- 
preciază că este necesar ca S.U.A. și 
U.R.S.S., statele europene să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
realizarea, cît mai curînd posibil, a 
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune de 
pe continent, ca un prim pas pe ca
lea eliberării Europei de orice fel de 
arme nucleare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
speranța că actuala reuniune gene- 
ral-europeană de la Viena pentru 
securitate și cooperare pe continen
tul european va dezbate și va adopta 
măsuri reale, eficiente, care să de
termine progrese efective in edifi
carea unui sistem'trainic de secu
ritate în Europa, și în mod deosebit 
în realizarea unor înțelegeri cores
punzătoare pe calea înfăptuirii de
zarmării nucleare și convenționale, a 
întăririi încrederii și colaborării pe 
continent, precum și in lărgirea 
schimburilor comerciale, a cooperării 
economice, tehnice și științifice in
tre toate statele europene.

Președinții celor două țări s-au 
pronunțat pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării, bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine. S-a apreciat, de asemenea, 
că realizarea de zone denuclearizate 
în centrul și nordul Europei. în Ori
entul Mijlociu, Africa și în alte 
părți ale lumii ar contribui la îm
bunătățirea situației internaționale. 

la destindere și o mai bună înțele
gere în lume.

Republica Socialistă România și 
Republica Zair au reafirmat atașa
mentul lor la principiul soluționării 
conflictelor “ dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor, prin găsirea de soluții po
litice care să corespundă aspirații
lor popoarelor de a trăi în pace și 
securitate.

Cei doi președinți și-au manifes
tat preocuparea deosebită față de 
persistenta încordării și situația tot 
mai complexă din Orientul Mijlociu, 
apreciind că o pace justă și durabilă 
în această parte a lumii trebuie să 
se bazeze pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare și crearea unui 
stat propriu, pe garantarea indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Pentru soluționarea globală a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, pre
ședinții celor două țări s-au pronun
țat în favoarea unei Conferințe in
ternaționale de pace sub egida 
O.N.U.. la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P., re
prezentant unic al poporului pales
tinian.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
îngrijorarea față de continuarea și 
extinderea războiului dintre Iran și 
Irak și au relevat necesitatea ca 
cele două părți să pună capăt ime
diat acțiunilor militare, care provoa
că uriașe pierderi umane și materia
le, de a se retrage trupele, de către 
ambele părți. în interiorul frontie
relor existente înainte de conflict, 
de a se căuta soluții pașnice dife
rendelor dintre cele două state pe ca
lea negocierilor purtate in spiritul 
dreptului internațional, în interesul 
popoarelor irakian și iranian, al dez
voltării lor libere și independente.

Analizînd situația din Africa, pre
ședintele României și președintele 
Zairului au evidențiat progresele 
realizate de popoarele africane în 
lupta lor pentru libertate, indepen
dență națională, pentru dezvoltarea 
economică și socială, pentru lărgirea 
cooperării și întărirea unității lor de 
acțiune politică pe plan african și 
mondial.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul important al Organizației Unității 
Africane în unirea eforturilor țărilor 
africane pentru promovarea cooperă
rii economice dintre ele. pentru solu
ționarea politică a diferendelor și 
stărilor de tensiune.

S-a reafirmat sprijinul celor două 
țări față de lupta poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
singurul reprezentant legitim al aces
tui popor, pentru independența Na
mibiei pe baza aplicării neîntîrziate 

a Rezoluției 435 din 1978 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. Au fost 
condamnate în modul cel mai ferm 
politica rasistă, de apartheid, măsu
rile represive luate de regimul din 
Africa de Sud împotriva populației 
majoritare din aoeastă țară, precum 
și acțiunile de agresiune împotriva 
statelor independente și suverane ve
cine.

Președinții Republicii Socialiste 
România și Republicii Zair s-au pro
nunțat ferm pentru abolirea politicii 
de apartheid în Africa de Sud și 
pentru asigurarea de drepturi egale, 
democratice pentru toți cetățenii a- 
cestei țări.

S-a considerat că situația din Ciad 
constituie o amenințare la adresa 
păcii și securității în zona Africii 
centrale, precum și a stabilității pe 
continentul afrioan.

Cei doi președinți au relevat nece
sitatea unui sprijin politic sporit din 
partea comunității internaționale față 
de eforturile de pace întreprinse sub 
egida Organizației Unității Africane 
pentru a pune capăt războiului care 
afectează această țară și a se găsi o 
soluție problemei Ciadului, pe baza 
reconcilierii naționale, fără nici un 
amestec din afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Mobutu Șese Seko au 
acordat o atenție deosebită proble
melor economice internaționale, a- 
preciind că. In ‘prezent, se impune 
mai mult ca oricind necesitatea in
tensificării eforturilor pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. In acest scop, s-a subliniat 
că o mare importanță ar avea or
ganizarea unei conferințe interna
ționale in cadrul O.N.U., la care să 
participe toate statele, pentru solu
ționarea globală a problemelor, prin 
realizarea unor acorduri generale 
menite să favorizeze progresul mai 
rapid al fiecărei țări, in primul rînd 
al țărilor in curs de dezvoltare.

România și Zairul se pronunță pen
tru întărirea solidarității și conlu
crării între țările in curs de dezvol
tare. In acest sens, cele două țări 
se pronunță pentru organizarea unei 
conferințe la nivel inalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, care să stabi
lească măsuri concrete de întări
re a colaborării dintre ele, să elabo
reze o strategie comună in negocie
rile cu țările dezvoltate.

Subliniind gravitatea deosebită a 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare, pre
ședinții României și Zairului consi
deră că se impune de urgență gă
sirea unei soluții globale politico- 
economice acestei probleme, pe 
baza unor criterii și principii care 
să tină seama de nivelul de dez
voltare al țărilor debitoare, de posi
bilitățile lor de plată, cît și de e- 
forturile pe care aceste țări trebuie 

să le facă pentru asigurarea dezvol
tării lor economice și sociale.

România și Zairul a.preciază că 
O.N.U. trebuie să aibă un rol activ 
pentru a se ajunge la o soluție 
globală a problemei datoriei exter
ne. să întreprindă acțiuni și măsuri 
concrete în această direcție.

România și Zairul susțin organiza
rea de către Organizația Națiunilor 
Unite a unei conferințe internațio
nale cu privire la problema datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care să adopte măsuri și ac
țiuni concrete pentru soluționarea ei. 
Ele susțin, de asemenea, organizarea 
în 1987, sub egida O.N.U. și O.U.A., 
a unei conferințe internaționale pri
vind datoria externă a țărilor afri
cane.

Ele se pronunță, totodată, pentru 
restructurarea sistemului monetar- 
financiar internațional, pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale în acest scop.

Republica Socialistă România și 
Republica Zair se pronunță cu fer
mitate pentru asigurarea accesului 
larg, neîngrădit al țărilor în curs de 
dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, pentru realiza
rea unui transfer substanțial de teh
nologie către aceste țări, corespun
zător nevoilor lor specifice de dez
voltare. In același timp, ambele țări 
consideră că este necesar să se pună 
capăt racolării de către țările dez
voltate a unor specialiști din țările 
în curs de dezvoltare și se pronunță 
pentru adoptarea unor măsuri pe 
plan internațional în această di
recție.

Președintele României și președin- ' 
tele Zairului au relevat rolul pozitiv 
al mișcării țărilor nealiniate în so
luționarea problemelor contemporane, 
în afirmarea unei politici noi, de
mocratice, de libertate și indepen
dență. de respect al dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economice și sociale. A 
fost subliniată importanța Conferin
ței de la Harare a șefilor de stat sau 
de guvern, a hotărîrilor adoptate 
pentru înfăptuirea dezarmării, re
glementarea conflictelor și focarelor 
de tensiune pe cale politică, dez
voltarea cooperării economice inter
naționale, asigurarea păcii și secu
rității în lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Zair consideră că O.N.U. este forul 
internațional cel mai potrivit pen
tru dezbaterea democratică și so
luționarea problemelor politice, e- 
conomice și sociale ale lumii 
contemporane. Cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru perfecționarea 
activității O.N.U. și a celorlalte or
ganizații internaționale, pentru adap
tarea acestora la realitățile și exi
gentele lumii contemporane, pentru 
creșterea rolului lor în promovarea 
păcii si colaborării internaționale.

Republica Socialistă România și 
Republica Zair sint hotărîte să con
lucreze strîns cu toate forțele care 
acționează in direcția destinderii, 
dezarmării și păcii și să dezvolte 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza principii
lor egalității depline în drepturi, 
independentei și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. dreptului fiecărui popor de 
a-si hotărî singur destinele.

Cele două țări vor conlucra activ 
In cadrul O.N.U. și al altor orga
nizații internaționale, al Grupului 
„celor 77“ și al mișcării țărilor ne
aliniate. în scopul creșterii contribu
ției lor la soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane, pen
tru promovarea păcii, securității și 
dezvoltării cooperării internaționale.

III

Președintele Nicolae Ceaușescu ți 
președintele Mobutu Șese Seko și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele convorbirilor purtate, care re
prezintă o nouă și valoroasă contri
buție la aprofundarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări. în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii, progresului și 
cooperării internaționale. Au fost re
levate marea importantă a întîlniri- 
lor româno-zaireze la nivel înalt, 
contribuția hotărîtoare a acordurilor 
și înțelegerilor convenite cu aceste 
prilejuri pentru extinderea si diver
sificarea raporturilor de colaborare 
dintre cele două țări în toate dome
niile de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat. în numele său. al tovarășei 
Elena Ceaușescu și al delegației ro
mâne. calde mulțumiri președinte
lui Mobutu Șese Seko. precum șl 
poporului zairez prieten, pentru pri
mirea si ospitalitatea deosebită de 
care s-au bucurat în timpul vizitei, 
expresie a sentimentelor de priete
nie. stimă și înțelegere care există 
între cele două partide, țări și po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat președintelui 
fondator al Mișcării Populare a Re
voluției. președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. invitația de a 
efectua. împreună cu doamna Bobi 
Ladawa. o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior pe cale diplomatică.

Kinshasa, 1 aprilie 1987.

I
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Formalismul are
un... preț de cost ridicat

înainte de desfășurarea conferin
ței comitetului de partid am stat de 
vorbă cu mai mulți delegați care 
ne-au afirmat preocuparea lor ca la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului Sfintu Gheorghe să se dobin- 
dească realizări corespunzătoare 
condițiilor bune existente, precum 
și marelui potențial de muncă, 
hărniciei, talentului și devotamentu
lui oamenilor de aici. Asemenea 
ginduri sînt întru . totul firești. 
Ele constituie o expresie direc
tă a calității de proprietari, produ
cători și beneficiari, învestiți cu deo
sebite răspunderi în sistemul auto- 
conducerii și autogestiunii muncito
rești.

Desigur, preocupările Ia care ne 
referim au fost prezente și în cadrul 
conferinței comitetului de partid, a- 
dică în darea de seamă, în dezbateri 
și în hotărîrea adoptată. Dar aceste 
intenții bune de evaluare a muncii, 
de impulsionare a ei, au fost reali
zate doar parțial, doar într-o mică 
măsură. Și asta deoarece simpla 
menționare, simpla trecere în revis
tă a unor probleme, fără o analiză 
temeinică, profundă, fără o atitudi
ne suficient de combativă, mobili
zatoare și fără stabilirea unor mă
suri concrete, eficiente, nu poate 
avea rezultatele scontate. La ce 
poate folosi — așa cum s-a procedat 
in darea de seamă a comitetului de 
partid — doar înșiruirea, doar enu
merarea unor neajunsuri ? (In 1988 
planul producției-marfâ s-a îndepli
nit numai în proporție de 91,8 la 
sută, cel al producției nete — de 77,7 
la sută, cheltuielile la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost depășite cu 
62,09 lei, din care cheltuielile mate
riale cu 31,36 lei, rebuturile s-au ri
dicat la peste 500 000 lei etc...).

Este greu de presupus că partici- 
panții la conferință — bună parte 
din ei comuniști cu răspunderi în 
activitatea organelor și organizații
lor de partid și în cea de conducere 
a formațiilor de lucru, secțiilor și a 
combinatului — nu cunosc stările de 
lucruri pe care darea de seamă s-a 
mărginit doar să le inșiruie statistic. 
In locul unei asemenea abordări for
male, superficiale, mult mai utile ar

în dialog permanent 
cu beneficiarul operei de artă

Adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri desfășurată; în cadrul 
unui colectiv artistic puternic cum 
este filiala Uniunii artiștilor plas
tici din Baia Mare reprezintă, fără 
îndoială, un moment de semnificativ 
bilanț al activității întregului colec
tiv artistic. Este în același timp 
un eveniment capabil să furni
zeze date in stare să traseze ima
ginea unei activități de largă im
plicare socială, activitate care per
manent creează un climat favorabil 
receptării și familiarizării marelui 
public cu realizări dintre cele mai 
semnificative ale plasticii contem
porane.

Răspunzînd cuvintelor însufle- 
țitoare adresate în atîtea rîn- 
duri artiștilor de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, plasticienii băi- 
măreni și-au adus o contribuție im
portantă la mișcarea artistică din 
Maramureș. Aproape că nu există 
săptămînă în care o nouă expoziție 
deschisă sau o manifestare destina
tă artelor plastice să nu aibă loc. 
Sînt modalități de confruntare direc
tă și permanentă cu publicul.

Faptul că mulți dintre membrii 
filialei au răspuns prin fapte la ma
rile evenimente din viața politică 
a tării, că o preocupare statornică 
a multora dintre ei este cinstirea 
acestor evenimente ne dovedește 
implicarea responsabilă a creatorilor 
băimăreni în viața de astăzi a țării, 
îndemnul secretarului general al 
partidului adresat tuturor artiștilor 
țării de a contribui activ la făurirea 
omului nou, la formarea conștiinței 
socialiste, a rodit aici în lucrări de 
reală calitate artistică. Sînt lucrări 
care se străduiesc să contribuie la 
modelarea acelui tip înaintat de om, 
gata să lupte pentru fericirea, liber
tatea și independența patriei sale la 
care se referea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și n-ar fi decît 
să amintim în acest sens ampla ex
poziție închinată împlinirii a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 

Solicitudinea - permanent prezentă Ia ghișeul funcționarului public

Ziarul nostru a publicat o serie de 
anchete consacrate atitudinii repre
zentanților unor instituții de Interes 
public față de cei ce le solicită 
serviciile. Aceste articole, publicate 
sub genericul „O nouă calitate în 
serviciile publice înseamnă și o nouă 
calitate in activitatea și comporta
rea funcționarului public", relevau 
aspecte ale desfășurării contactelor 
cetățenilor cu diferite servicii ale 
consiliilor populare, ale altor insti
tuții, criticînd cazuri de neglijență, 
tărăgănarea rezolvării unor cereri, 
atitudini lipsite de solicitudinea obli
gatorie mai ales in asemenea 
servicii.

Pe lîngă un număr însemnat de 
scrisori de la cititori — care îndem
nau să se continue și să se amplifice 
aceste anchete, pentru a se asigura 
și în acest important domeniu al

fi fost dezvăluirea și analizarea cau
zelor care au determinat aceste ne- 
împliniri din activitatea economico- 
financiară, precum și strădania de a 
găsi și propune soluții viabile pen
tru îndreptarea situației. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit doar cu cîteva 
săptămini în urmă avusese loc adu
narea generală a oamenilor muncii 
din combinat, în cadrul căreia au 
fost puse în evidență anumite lipsuri 
importante. In loc ca la conferința 
comitetului de partid să fie adincită 
analiza, în loc să fie nominalizate 
răspunderile comuniștilor și să fie 
stabilite modalități ale muncii poli- 
tico-organizatorice de îndreptare a 
lucrurilor, nu s-a spus un singur cu- 
vînt despre următoarele situații care 
grevează activitatea combinatului :

• Din cele 59 măsuri de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției, scadente la sfirșitul lui 
1986, au fost aplicate doar 20, des
pre a căror eficiență, așa cum ne 
mărturisea secretara cu probleme e- 
conomice a comitetului, „nu se știe 
nimic".
• Comuniștii din compartimentele 

de programare, pregătire și urmări
re a producției nu s-au achitat cum 
se cuvine de îndatoriri în nici una 
din aceste trei activități. Programele 
de producție se întocmesc și se di
fuzează eu intîrziere, fapt ce face ca 
și pregătirea fabricației să fie ne
corespunzătoare și să determine fi
nalizarea de garnituri incomplete, 
întirzieri de repere pe fluxurile de 
fabricație, existența în lucru a unor 
comenzi cu ciclu de fabricație de
pășit etc.

• Compartimentele mecano-ener- 
getice muncesc cu superficialitate la 
întreținerea utilajelor și executarea 
reparațiilor și reviziilor, fapt care 
determină dese opriri și întreruperi, 
folosirea incompletă a capacităților 
de producție.
• Deși se înregistrează serioase 

depășiri ale consumurilor normate, 
nu s-au analizat pe linie de partid 
sau administrativă cauzele acestei 
situații, nu s-au stabilit măsuri e- 
nergice pentru înlăturarea acestei 
stări negative de lucruri.
• In activitatea de aprovizionare- 

partidului, expoziție care a pus ple
nar în valoare potențialul artistic al 
filialei băimărene. Exemplul la cate' 
ne-am referit nu este însă izolat, 
căci, din 1984 și pînă în prezent, fi
liala a organizat un număr de 48 
expoziții colective și personale, un 
mare număr dintre acestea fiind de 
reală amploare. Iată doar cîteva din
tre ele : Expoziția omagială dedicată, 
în 1984, revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă, anualele tineretului 
„Atelier 35“ de la Baia Mare și Ti
mișoara, Expoziția omagială deschisă 
în luna mai 1986 ș.a. In afara aces

Filiala U.A.P. - Baia Mare

tor expoziții, artiștii băimăreni au 
fost prezenți cu expoziții colective 
și personale în multe localități din 
județ și din țară. Participarea lor 
la expozițiile republicane a făcut ca 
arta plastică maramureșeană să fie 
cunoscută și apreciată în întreaga 
țară, deși poate printr-o mobilizare 
mai accentuată, printr-o înțelegere 
profundă a lucrurilor, a rolului ce 
le revine în domeniul creației artis
tice, numărul participanților ar fi 
putut să fie mai mare. Sint proble
me pe care membrii de partid ai fi
lialei băimărene le-au dezbătut în 
multe din adunările generale, atră- 
gînd atenția asupra responsabilității 
ce revine artiștilor filialei și în spe
cial membrilor U.A.P. într-o mai 
mare angajare și participare la fe
nomenele artistice pe plan național.

Organizarea unor manifestări me
nite să îmbogățească viața culturală 

‘ băimăreană prin prezența lucrărilor 
de artă în diferite medii de muncă, 
participarea artiștilor maramureșeni 
la tabere de creație și la documen
tările organizate de U.A.P., faptul că 
mulți dintre creatori s-au angajat

vieții sociale un stil nou de mun
că — am primit, cum cere legea, 
și răspunsuri din partea forurilor 
vizate prin anchetele amintite.

Astfel. din partea Consiliului 
popular al sectorului 5 am primit 
două răspunsuri referitoare la ca
rențele semnalate în două comparti
mente din subordine, ambele purtînd 
girul primului vicepreședinte, tovară
șul Fota Bitoleanu. Primul se referă 
la practica amînării eliberării actelor 
de naștere de către unii funcționari 
de la oficiul de stare civilă al secto
rului, fapt ce determina tracasări, 
drumuri repetate și inutile. „Faptele 
semnalate în ziar se confirmă. De 
altfel și conducerea consiliului popu
lar a constatat, in citeva rinduri, 
aminarea de pe o zi pe alta a în
tocmirii actelor de naștere, atrăgin- 
du-se atenția tovarășei Stoica Lucia, 
șeful oficiului de staro civilă, in 
vederea organizării corespunzătoare a 
activității de înregistrare a nașteri
lor, se arată în răspunsul amintit, 
în ședința de birou permanent al 
Consiliului popular al sectorului 5 
s-a analizat activitatea de stare 
civilă, prilej cu care șeful oficiului a 

desfacere se manifestă — așa cum 
se arată în darea de seamă a consi
liului oamenilor muncii — „o ac
centuată lipsă de previziune și mo
bilitate", realitățile de pe teren nu 
sint cunoscute datorită „extremei 
comodități manifestate" ; toate aces
tea duc la intervenții de ultim mo
ment, combinatul „imprumutîndu-se 
în ultima clipă de la vecini" cu ma
terii prime și materiale care se pot 
lesne procura în mod normal.

Cum s-a putut ca asemenea as
pecte fundamentale să fie ignorate 
în conferința comitetului de partid ?

Și încă ceva : în toate comparti
mentele menționate lucrează și co
muniști, iar activitatea este condusă 
și coordonată de membri de partid. 
Unii dintre ei au fost sancționați ad
ministrativ pentru neindeplinirea 
îndatoririlor. Și totuși, nici unuia 
dintre aceștia nu i s-a cerut să ra
porteze în fața organizației de 
partid, nici unul nu a fost discutat 
pentru modul in care se achită de 
sarcini. La toate acestea se adaugă 
faptul că lipsurile din activitatea co
muniștilor cu munci de răspundere 
nici n-au fost măcar menționate în 
cadrul conferinței comitetului de 
partid. Reversul acestor „îngăduin
țe" s-a făcut din plin simțit prin 
slaba prezență a factorilor de con
ducere la lucrările conferinței și 
prin faptul — cu totul nepotrivit — 
că la dezbateri nu a luat cuvîntul 
nici un cadru cu muncă de răspun
dere din conducerea combinatului.

Neabordînd aspectele principale 
ale activității prin prisma muncii de 
partid, printr-o optică de esență 
politică, darea de seamă a comite
tului a abundat in amănunte nesem
nificative, și-a cantonat preocupările 
pe aspecte tehnice, de resortul unor 
servicii și birouri cu atribuții bine 
precizate în această privință. Drept 
exemplificare, iată una din „conclu
ziile" dării de seamă: „Activitatea or
ganizației de partid trebuie să se axe
ze pe pregătirea fabricației, asigura
rea S.D.V.-isticii, a A.M.C.-urilor..." 
Acest mod de abordare mărunt și 
tehnicist „a dat tonul" unor dezba
teri desfășurate la nivelul ședințelor 
de producție din formațiile de lucru

«
ferm prin propuneri de artă monu
mentală să înfrumusețeze orașul 
Bala Mare și întregul județ au fost 
acțiuni menite să, cultive gustul și 
interesul oamenilor muncii pentru 
fenomenele artistice, pentru opera 
cu un bogat conținut de viață și me
saj actual. Așa cum a reieșit din 
darea de seamă prezentată în adu
narea generală, dar mal ales din cu
vîntul participanților, oamenii mun
cii au avut astfel prilejul să se con
frunte nemijlocit, chiar la locurile 
de muncă, cu realizările creatorilor 
de frumos, cu preocupări artistice 
pentru redarea chipului nou al pa

triei- cu ajutorul mijloacelor de ex
presie ale artei plastioe.

Festivalul național „Cîntarea 
României" — prezență de excepțio
nală anvergură în viața spirituală a 
patriei — a constituit cadrul desfășu
rării multora dintre aceste acțiuni 
care au avut un frumos ecou și da
torită activității de îndrumare a miș
cării artistice de amatori de către 
membrii filialei U.A.P.

„Pentru atragerea publicului în 
sălile de expoziții, 6punea în acest 
sens cunoscutul creator băimărean 
Iosif Balla, artiștii trebuie să exe
cute lucrări de valoare, dar să gă
sească și modalități de inițiere pen
tru vizitatorii unei expoziții. Este 
foarte bine ca artiștii filialei să fie 
cunoscuți în țară și peste hotare, 
dar eu cred că în primul rlnd ei 
trebuie să fie cunoscuți în orașul 
nostru, în județul nostru".

Apreciind că organizația de partid 
și-a făcut simțită prezența în acti
vitatea filialei, că a creat un climat 
adecvat dezbaterilor, pictorul Traian 
Hrișcă sublinia faptul că biroul or
ganizației de bază' ar fi trebuit să se 
implice mai mult în activitatea ex- 

fost sever criticat și atenționat pen
tru lipsurile din activitatea sectoru
lui pe care-I coordonează. De aseme
nea, biroul permanent, analizind 
articolul publicat, a dispus sancțio
narea referentei Dragomir Maria cu 
reducerea unei gradații pe luna fe
bruarie și pe șeful oficiului cu mus
trare pentru organizarea defectuoasă 
a activității de înregistrare a actelor 
de naștere. Articolul a fost prelucrat 
cu intreg colectivul, atrăgindu-se 
atenția asupra comportării, pe viitor, 
în relațiile cu publicul. Vă mulțumim 
pentru sprijinul direct pe care il 
acordă ziarul -Scînteia» perfecționă
rii activității noastre".

Cu aceeași răspundere a fost 
tratat și cazul de neglijență, însoțit 
de flagrantă nepăsare, în efectuarea 
la timp a unei operațiuni petrecut 
la circumscripția financiară a secto
rului. „Cazul — se spune în răs
punsul primit de redacție — a fost 
dezbătut cu întregul colectiv pentru 
a se preveni asemenea situații. Tot
odată, au fost luate măsurile de ri
goare : au fost sancționați Inspectoa- 
rea loniță Ileana cu mustrare șl 
șeful serviciului, Pîrvu Cristian, cu 

și al serviciilor de resort. In acest 
context, nu este deloc întimplător 
faptul că in timpul dezbaterilor nu 
s-a făcut nici măcar o singură refe
rire la munca desfășurată de comi
tetul de partid, de birou, de secretar 
și de ceilalți comuniști cu răspun
deri în activitatea de partid. Or, re
zultatele economico-financiare nesa
tisfăcătoare oglindesc in primul rind 
stilul de muncă defectuos al comite
tului și al biroului, sint — și la pro
priu și Ia figurat — „prețul de cost" 
ridicat plătit pentru formalism și su
perficialitate. Și pentru comitetul de 
partid de la Combinatul de prelu
crare a lemnului de pe platforma 
municipiului Sfintu Gheorghe au 
deplină valabilitate aprecierile for
mulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 24—25 martie a.c. : „Va 
trebui să acționăm pentru creșterea 
și perfecționarea activității tuturor 
organizațiilor și organelor de partid, 
pentru sporirea răspunderii și a ro
lului lor în buna organizare a activi
tății în sectoarele unde iși desfășoară 
munca, pornind de la ceea ce am 
menționat și în alte împrejurări, că 
activitatea comuniștilor, a organiza
țiilor și a organelor de partid tre
buie judecată nu după vorbe sau 
după numărul de ședințe, ci după fe
lul cum se îndeplinesc hotăririle 
partidului, programele de dezvoltare 
economico-socială".

Este deci necesar ca noul comitet 
de partid, noul său birou să adopte 
un stil de muncă dinamic, operativ 
și eficient, care să unească eforturi
le întregului colectiv pentru îndepli
nirea în bune condiții a sarcinilor 
de plan. Desfășurînd o activitate po- 
litico-organizatorică pătrunsă de 
responsabilitate și exigență, noul co
mitet își va îndeplini mandatul în
credințat. va răspunde hotăririi co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din combinat de a dobindi 
rezultate pe măsura așteptărilor, a 
marilor posibilități tehnice și mate
riale de care dispun.

Gh. ATANASIU 
C. TIMARU

pozițională, să fie mai activ în orga
nizarea vieții de filială a U.A.P. „A- 
vem condiții de expunere cum puți
ne sint în țară și trebuie să le folo
sim, preciza el. Baza materială tre
buie să fie de asemenea folosită în 
mod corespunzător".

Subliniind climatul firesc de mun
că existent in colectivul filialei, pic
torul Alexandru ȘaineJic atrăgea 
atenția asupra faptului că în ultima 
vreme a început să scadă numărul 
participărilor băimărene în marile 
expoziții colective organizate pe plan 
național. „Este necesar, de asemenea, 
a precizat el, ca tinerii să constituie 
prezențe mai active in aceste mani
festări".

O frumoasă activitațe — s-a subli
niat in adunare — a desfășurat în 
acest răstimp Atelierul 35 Baia Mare, 
care a concentrat și organizat acti
vitatea celor mai tineri creatori. Ex
pozițiile anuale și de grup ale Ate
lierului 35 au făcut ca acest cenaclu 
să devină cunoscut și apreciat pe 
plan național.

Pentru ca artiștii acestei zone, și, 
mai larg, artiștii din întreaga țară, 
să-și diversifice formele de contact 
nemijlocit cu realitățile maramure
șene, filiala s-a implicat în organi
zarea a două tabere naționale de 
creație : cea de sculptură in lemn 
de la Sighetu Marmației și cea de 
pictură și grafică de la Seini. De 
asemenea, participarea membrilor fi
lialei la documentările artistice or
ganizate de U.A.P. în diferite zone 
ale țării, ca și angajarea lor prin 
propuneri de lucrări care să înfru
musețeze orașul și întregul județ 
sint. de asemenea, probleme Impor
tante ce preocupă pe creatorii din 
această filială. Realizările de pînă 
acum obținute în cadrul filialei con
turează, în ansamblul lor, ambianța 
unui climat artistic fertil, caracteri
zat de maturitate și responsabilitate 
comunistă în realizarea importantei 
misiuni etice, patriotice, educative 
a artei contemporane.

Gheorghe PARJA
corespondentul „Scînteii"

avertisment, în conformitate cu pre
vederile Codului Muncii".

Un răspuns asemănător, referin- 
du-se la unele deficiențe constatate 
in activitatea circumscripției finan
ciare, am primit și de la Consiliul 
popular al sectorului 2. Sintem 
informați că articolul respectiv a 
constituit prilejul unei dezbateri, cu 
personalul instituției, asupra necesi
tății îmbunătățirii modului de com
portare cu cetățenii, pentru lămuri
rea lor completă, a verificării atente 
a documentelor emise de calculator, 
înainte de a fi expediate contribua
bililor.

Asemenea răspunsuri. vădind 
spirit critic și autocritic, răs
pundere Si conștiinciozitate. în
tăresc convingerea că problema 
comportării funcționarului față de 
publicul la dispoziția căruia se află 
poate să înregistreze îmbunătățirile 
necesare, de mult așteptate. Desigur, 
este de sperat, că și alte consilii 
populare, în a căror activitate ar 
putea fi lntilnite carențe de felul 
celor sesizate, au tras concluziile ce 
se impun, îneît cererile și sesizările 
oamenilor muncii să fie recepționate 
și soluționate cu toată atenția și so
licitudinea.

Universitatea din Brașov

Exigențe și autoexigențe 
în învățămintul superior seral

De fiecare dată cînd se analizează 
nivelul pregătirii studenților — iar 
asemenea analize au fost prilejui
te de adunările și conferințe
le de dări de seamă și alegeri din 
organizațiile de partid din facultăți 
— atenția este reținută și de faptul 
că rezultatele obținute in învăță- 
mintul seral sînt inferioare celor 
obținute in învățămintul de zi. 
Concluzia ca atare se întemeia
ză îndeosebi pe categoriile de ca
lificative, cele bune și foarte 
bune inclinind (cînd înclină) spre 
bilanțul pregătirii studenților de 
la zi. cele mediocre regăsindu-se cu 
precădere in matricola studenților 
seralisti. Exemplificările pot fi adu
se de oriunde. Intr-una din anche
tele noastre precedente pe tema în- 
vățămîntului seral, aminteam în acest 
sens Facultatea bucureșteană de teh
nologia construcțiilor de mașini, unde, 
dună însăși opinia decanului, prof, 
univ. dr. ing. Alexandru Radulescu, 
la sfîrsitul anului universitar prece
dent. notele bune si foarte bune se 
regăsesc în proporție de 75 la sută 
în ansamblul calificativelor de pro
movare obținute in învățămîntul de 
zi. ne cînd la învățămintul seral ele 
coboară cu mult sub 50 la sută. 
Exemple similare not fi identificate 
si în cuprinsul Facultății de meca
nică a Politehnicii timișorene, unde 
ponderea studenților seralisti este de 
circa 40 la sută, dar rezultatele lor 
la învățătură nu țin pasul cu cele 
ale studenților de la zi : dacă înpri- 
vinta formei de învătămînt ingineri, 
cursuri de zi. studenții au promovat 
anul universitar 1985/1986 în procent 
de 88,7 la sută, dintre care 1 924 cu 
calificative intre 7—10 si numai 50 
studenti cu calificative mediocre. 263 
fiind declarați repetenti și 62 exma
triculați. în schimb, la cursurile de 
ingineri seral, deși numărul studen
ților promovați urcă si aici la 87,5 
la sută, doar 374 studenți au obți
nut. la sfîrsitul anului universitar 
precedent, note între 7 si 10. iar 
799 de studenți au obținut note de 
5 șl 6, 127 studenți fiind declarați 
repetenti si 40 exmatriculați. Și ase
menea cifre de ansamblu încă nu 
spun totul. De’partajate pe sesiuni 
si. mai ales, pe ani si grupe de stu
denti. relieful lor apare atit de con
tradictoriu îneît numai cu greu poți 
admite că ele fac parte din unul si 
același nivel de pregătire, respectiv 
învătămîntul superior. Grupe Stu
dențești sau uneori chiar ani întregi 
care promovează (cînd promovează) 
exclusiv cu note de la 7 în jos sînt 
destul de frecvente în învătămîntul 
superior seral încit. paradoxal, ni
meni nu le mai acordă atenția cu
venită. Cînd știm că în anii din 
urmă o seamă de întreprinderi eco
nomice de anvergură, cu o înaltă do
tare stiintifico-tehnică si cu ample 
programe de modernizare, si-au re
crutat specialiștii îndeosebi dintre 
absolvenții invătămîntului superior 
seral, unde calificativele de 5 și 6 
sînt adeseori dominante, situații ca 
cele semnalate mai sus nu pot fi 
deloc liniștitoare.

Dar. de vreme ce asemenea situa
ții există (si deși ele nu sînt de do
rit. e mai bine că se înfățișează ast
fel decît sub masca notelor fără aco
perire 1) să vedem care sînt cauzele 
prin a căror corectă evaluare să se 
poată acționa cu succes pentru pre- 
întimpinarea neajunsurilor amintite. 
Prima, cel puțin în ordine cronolo
gică. se identifică în lipsa acută a 
timpului de studiu proprie studen
tului seralist ; să reținem însă că o 
asemenea lipsă de timp provine nu 
atît din faptul că studentul seralist 
este angajat în producție (în fond, 
o asemenea stare de lucruri fiind 
voluntar asumată, cerința eforturilor 
de excepție se impune de la sine), 
cît din slaba solicitudine cu care se-

Intr-una din anchetele publicate 
era relatată o situație ieșită din 
comun : din cauza unei adrese in
complete, un . cetățean din comuna 
Amărăștii de Sus, satul Dobrotești, 
județul Dolj, îndreptățit să primeas
că o sumă de la A.D.A.S., drept 
despăgubire, reclama că nu a 
primit-o. In schimb, ea fusese remisă 
unui alt cetățean, care purta același 
nume. Sucursala județeană A.D.A.S. 
— Dolj, cercetind cele semnalate, ne 
informează asupra măsurilor luate : 
suma respectivă a fost recuperată și 
trimisă adevăratului destinatar ; 
pentru a se preveni orice încurcătură 
de acest fel a fost introdusă o mai 
mare rigoare și exactitate în comple
tarea actelor cu cetățenii.

Desigur, .sînt măsuri binevenite, 
care ne oferă garanția că în sectoa
rele vizate, neajunsuri ca acelea 
semnalate în ziar nu se vor mai 
repeta. Ținem să precizăm insă că 
pe adresa ziarului continuă să so
sească scrisori în care sînt înfățișate 
și alte aspecte de birocratism, de 
comportare necorespunzătoare față 
de public, ceea ce obligă redacția la 
reluarea temei.

Rodica ȘERBAN 

ralistii sînt uneori întimpinati în u- 
nitătile unde lucrează, cit si în unele 
facultăți. In legătură cu acest as
pect. un sondaj pe care l-am efec
tuat printre studenti ai Facultății 
timișorene de mecanică avea să pună 
în lumină o seamă de initiative lău
dabile. întreprinse de facultate Și de 
unele unități economice in scopul 
sprijinirii studenților seralisti. dar și 
multe, uneori foarte multe neajun
suri provenite, cel mai adesea, din 
necunoașterea (sau eludarea) legisla
ției in vigoare. Așa. de pildă, deși în 
articolul 147 din Legea educației și 
invățămintului se stipulează că stu
denții de la seral beneficiază de pro
gramarea în schimburi de lucru care 
să le permită frecventarea cursuri
lor, iar H.C.M. nr. 1 052, prin arti
colul 14, aliniatul d, prevede acor
darea la cerere, pentru studenții se- 
raliști, a concediilor fără plată de 
pînă la 30 zile calendaristice anual, 
asemenea prevederi nu întotdeauna 
se respectă de către unitățile eco
nomice. Studenti din anul al III-lea. 
Ingineri seral. Facultatea de meca
nică. ne-au relatat. între altele, cum 
timp îndelungat, în adunări genera
le ale U.T.C. și ale grupelor sindica
le din unele întreprinderi timișorene 
unde lucrează, s-au străduit să co
releze programul de lucru cu cel nou, 
de iarnă, al cursurilor, fără prea 
mare succes, pentru că organele de 
conducere colectivă din aceste unități 
nu Și-au făcut timp să analizeze te
meinic această situații și să găsească 
posibile soluții. Intre altele, din 
această cauză circa 90 de stu
denți dintr-o singură întreprindere 
au fost de multe ori în situația 
de a pierde zilnic primele două ore 
da curs. Sigur, prin aranjamen
te personale (schimburi colegiale 
de tură, supliniri etc.) serallștil reu
șesc să participe la cursuri (așa 
se face că de cele mai multe ori 
numărul absențelor pe ansam
blu este mal mic la cursurile serala 
decît la cele de zi), dar asemenea 
expediente individuale, făcute une
ori după principiul : „fiecare se des
curcă cum poate !“ nu sînt în favoa
rea pregătirii profunde, sistematice 
atît de necesare în învățămintul se
ral.

Privite în esența lor. asemenea 
neajunsuri, prezente aproape în în
tregul învătămînt superior seral, re
levă o colaborare slabă, adeseori for
mală. între uzine si facultăți. Deși 
unitățile economice si cele de învă
tămînt superior colaborează fructuos 
într-o seamă de direcții, deși între 
acestea se încheie frecvent conven
ții de colaborare, contracte de cer
cetare. cu constituirea de colective 
mixte, alcătuite din cadre didactice, 
specialiști ai producției si uneori 
chiar studenti (inclusiv de la învă
tămîntul seral). în mod paradoxal 
tocmai aspectele de care depinde 
buna, temeinica pregătire a viitori
lor specialist! sînt mai puțin avute 
în vedere, fiecare partener de cola
borare multumindu-se. cel mult, să 
sesizeze o asemenea problemă, dar 
s-o lase spre soluționare în seama 
celuilalt. Asa se face că „dialogul" 
între uzine si facultăți, referitor la 
aspectele pregătirii studenților sera
listi. se poartă cel mai adesea prin 
intermediul exclusiv al acestora : de 
pildă, cînd o facultate si-a modificat 
programul începerii cursurilor in 
funcție de anumite cerințe, ea își 
anunță în acest scop studenții și 
atit ; dar seraliștii lucrează, și lu
crul nu poate fi nici întrerupt și 
nici modificat de pe o zi pe alta, 
cu atît mai mult cu cît numărul 
lor din fiecare uzină e din ce în ce 
mai mare ; urmează atunci nu
meroase demersuri, cînd dintr-o par
te. cînd din alta, multe dintre aces
tea aduc uneori a tocmeală, alteori 
sînt sortite de la început eșecului sî 
aproape de fiecare dată singurul me
sager. care aleargă înfrigurat dintr-o 
parte în alta, e studentul seralist. 
diminuîndu-si astfel și mai mult 
.timpul si energia de care dispune. 
In loc ca asemenea decizii să fie 
consecința unei colaborări multilate
rale si de perspectivă, luate pe ne
pregătite ele nu fac decît să nertur- 
Beze o conlucrare cu atît mal nece
sară cu cît de natura, de substanța, 
de finalitatea ei depinde atit de mult 
în procesul de perfecționare calitati
vă a muncii atit în uzine, cît si în 
facultăți.

Pentru că. să nu uităm, studenții 
seraliști constituie încă de pe acum 
un veritabil potential de creație, de 
modernizare, de perfecționare în ori
ce unitate economică. Numărul lor 
în continuă creștere, participarea lor 
directă la desfășurarea muncii si 
contactul lor nemijlocit cu ideile cele 
mai avansate din stiintă si tehnică

ZALĂU

Șantiere ale muncii patriotice
In organizarea Comitetului muni

cipal Zalău al U.T.C., au fost des
chise două șantiere locale de mun
că patriotică ale tineretului din Za
lău. Profilate pe activități de con
strucții (lucrări la baza de agre
ment și construcții de locuințe) și 
din agricultură (lucrări de îmbu
nătățiri funciare, la Stațiunea de 

pe care le dezvoltă programele uni
versitare fac posibile și necesare un 
neîntrerupt transfer de informații 
din invătămint in producție si din 
producție spre învătămînt. grăbirea 
asimilării tehnologiilor avansate, de- ; 
limitarea zonelor celor mai fierbinți 
care necesită aportul științific al u~ ț 
niversitarilor și. nu o dată, chiar fa
cilitarea si mai buna transpunere 
faptică a programelor de practică 
pentru studenții cursurilor de zi.

Toate aceste aspecte și încă altele 
le-am dezbătut pe larg. în cursul 
anchetei noastre, cu decani, prode
cani. secretari ai organizațiilor de 
partid din facultăți si din întreprin
deri economice, ingineri-șefi sau șefi 
de secție din uzine. Nu s-ar putea 
soune câ problemele amintite mai 
sus nu sint si aici sesizate la propor
țiile si la gravitatea lor reală sau 
că n-ar exista dorința soluționării 
lor optime. Dar fiecare dintre inter
locutorii noștri enunța. Pe lîngă sau 
concomitent cu unele greutăți reale 
specifice, si nevoia unor „instruc- 'jj 
tiuni" care să impulsioneze si să re- 
glementeze raporturile noi și com- j 
plexe proprii astăzi invățămintului 
superior serai. Sigur, reglementările ;-?] 
superioare sînt întotdeauna necesare 
si binevenite, dar si pînă la fiecare J 
nou stadiu al acestora, facultățile si 
îndeosebi întreprinderile economice 
pot face mult pentru mai buna func- .( 
tionare a invățămintului superior se- 
ral. Un exemplu acest sens ni-1 j 
oferă întreprinderea mecanică de ■■ 
material rulant „Grivița Roșie" din -j 
Capitală : si aici schimbarea in pro- J 
gramul studenților a venit înaintea -ijj 
oricărei coordonări. („Noi aflăm nu- i 
mai de la studenti cînd se schimbă ,‘s 
programul cursurilor. Academia de 3 
studii economice, bunăoară, nu.ng q 
anunță nici in prealabil, nici cel pu- ; 
tin printr-o adresă post-factum" —‘ d 
subing. M. Xantopol de la biroul de 
personal. Invătămint, retribuire) ; șt 
aici apar greutăți în urma modifică- 
rilor de pe o zi pe alta, și aici s-au 
făcut adrese la Ministerul Muncii 
pentru solicitarea de instrucțiuni, dar 
pentru că. așa cum era de prevăzut, 
acest for departamental a răspuns că 
„soluționarea problemei sesizate este 
de competenta conducerii unității", 
la I.M.M.R. „Grivița Roșie", pe baza 
unei analize amănunțite, anticipati
ve. s-a adoptat hotărîrea în C.O.M. 
ca studenții seralisti să lucreze zil
nic. fiind retribuiți ca atare, numai 
7 ore, îneît toți cei 60 de muncitori 
înscriși la învătămîntul superior pot 
urma nestingheriti cursurile serale.

Este o inițiativă ce s-ar cuveni să 
fie extinsă, inclusiv sub raportul a- 
nalizelor anticipative, chemate adică 
nu doar să constate, ci să soluțio
neze problemele ivite în cuprinsul 
invățămintului superior seral si. mai 
ales, să le preîntîmpine. Iar loc de 
asemenea analize multilaterale, pros
pective. există si în învătămîntul 
superior, cu referiri mai ales la pla
nurile si programele universitare, 
dintre care unele stabilesc din start 
deosebiri nefirești între învătămîntul 
de zi si cel seral care fac ca exigen
ta asupra acestuia din urmă să fie 
în scădere. Iată, bunăoară, luînd în 
atenție numai două secții ale Facul
tății de mecanică din Timisoara, pro
decanii acesteia, conf. univ. dr. Mo
nica Gheorghiu si conf. univ. dr. 
Octavian Gligor. ne-au relatat, la so
licitarea noastră insistentă, o seamă 
de inadvertențe în ceea ce priveșta 
numărul de ore atribuit unor disci
pline prin chiar planul de învăță
mânt : disciplina „Tehnologii de su
dare prin topire" prevede 201 ore 
pentru învătămîntul de zi si 170 ore 
pentru cel seral ; „Mecanizarea Si 
automatizarea proceselor de sudare" 
— 119 ore la zi și 85 ore la seral : 
„Proiectarea mașinilor, utilajelor Si 
construcțiilor sudate" — 170 ore la 
zi si 153 ore Ia seral ; „Tehnica pre
lucrării informațiilor" — 68 ore la zl 
si 51 ore la seral ; „Tehnologia me
canicii fine si micromecanicii" — 153 
ore la zi și 136 ore la seral ș.a.m.d. 
Iar un asemenea plan de învătămînt 
este comun tuturor facultăților da 
mecanică din tară, ceea ce face si 
mai legitimă întrebarea : oare nu si 
pe această cale se perpetuează gra
dul diferit de pregătire a studenților 
de la seral în comparație cu colegii 
lor de la cursurile de zi ? Este o în
trebare cu atît mai acută cu cit. așa 
cum am ilustrat în ancheta noastră 
precedentă pe această temă, presu
punerea factorilor care alcătuiesc 
planurile și programele universitare 
cum că studenții de la seral ar avea 
cunoștințe de specialitate mai boga
te nu întotdeauna și nu pretutindeni 
beneficiază de un suport real.

Mihai IORDANESCU

cercetări și producție pomicolă, 
precum și în campaniile agricole 
din acest an), cele două șantiere lo
cale vor reuni zilnic, in perioada 25 
martie — 15 noiembrie 1987, la a- 
ceste acțiuni de mare amploare, 
cîte 150 de tineri uteciști din uni
tăți economice și licee din muni
cipiul Zalău. (Eugen Teglaș).



SC1NTEIA - joi 2 aprilie 1987 PAGINA 5

FLACĂRA MEREU VIE A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
Istoria este o mare și luminoasă 

carte de învățătură. Pentru genera
țiile prezentului, cercetarea istoriei 
izvorăște din dorința de a invăța din 
eroicele lecții ale trecutului. Sub 
reflectorul istoriei ne cunoaștem mai 
bine țara, poporul, partidul. Din fap
tele de glorie ale trecutului, proiec
tate pe ecranul prezentului, desprin
dem însuflețitoare indemnuri către 
noi fapte, ridicate la scara vremii 
noastre, a societății socialiste, care 
să se constituie în active contribuții 
la a patriei înălțare.

Un moment bogat în profunde 
semnificații, ce s-a înscris în memo
ria timpului drept una dintre eloc
ventele lecții ale istoriei, este și cel 
de acum 49 de ani. cînd — prin lupta 
Partidului Comunist Român, a ma
selor populare — a fost cucerit re
gimul politic în închisori pentru mi
litanta comuniști și antifasciști. A 
fost o victorie dobîndită prin luptă. 
Un act revoluționar din care se des
prind concluzii dintre cele mai im
portante cu privire la umanismul 
politicii partidului, la forța pe care 
partidul o avea in cadrul societății 
românești din acea vreme, la legă
turile lui strînse cu masele, cu po
porul.

Umanismul politicii Partidului Co
munist Român este ilustrat de o sea
mă de obiective înscrise pe steagul 
lui de luptă în anii grei ai ilegali
tății. între care democratizarea vie
ții politice în România, respectarea 
drepturilor constituționale, a liber
tăților cetățenești. In acest ansam
blu de preocupări, de obiective re
voluționare. o constantă s-a dovedit 
a fi lupta pentru apărarea militan- 
ților aflați în închisori. Lupta pen
tru regim politic, deci lupta pentru 
respectarea demnității detinuților 
politici, pentru acces la miiloace de 
informare și instruire, pentru drep
tul de comunicare între ei și cu ru
dele. pentru activități în ateliere. 
Iar faptul că guvernanții vremii, 
care încălcau sistematic și progra
matic aceste drepturi, au fost ne- 
voiti să cedeze, să acorde regim 
politic în, închisori, pentru deținuții 
comuniști șl antifasciști, este edifi
cator pentru forța cuvintului parti
dului. pentru capacitatea ce o avea 
încă de pe atunci de a influenta 
mersul evenimentelor. Mase largi de 
oameni ai muncii, muncitori, țărani, 
intelectuali, studenți. au participat 
la această luptă și și-au adus con
tribuția la biruința ei, expresie con
cludentă a unei trainice unități între 
partid și popor. Evenimentele de 
acum 49 de ani constituie o pagină 
de istorie. O pagină dintr-o lumi
noasă carte — istoria de luptă re
voluționară a Partidului Comunist 
Român, parte integrantă a istoriei 
noastre naționale. Importanta eveni
mentelor de acum 49 de ani. pe care 
Ie evocăm, constă tocmai în faptul 
că ele fac parte dintr-un șir de alte 
numeroase evenimente. înscrise In
tr-un proces de continuitate, ce con
stituie lupta partidului pentru o so
cietate nouă, pentru o viată nouă.

în istoria patriei noastre, faptele 
eroice ale comuniștilor, acțiunile re
voluționare ale partidului, capacita
tea sa de a se situa în permanență 
în fruntea poporului, de a-i lumina 
drumul spre viitor vor rămîne. pen
tru totdeauna. Întipărite cu litere de 
aur. Lupta partidului comunist pen
tru edificarea, in România, a unei 
societăți a dreptății și a demnității 
a dobîndit, Încă de la crearea parti
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Reportaj

SATU MARE : „Fiecare cartier — o 
a locuitorilor săi"

carte de vizitâ

Mii și mii de locui
tori ai municipiului 
Satu Mare, in frunte 
cu deputății lor. par
ticipă in aceste zile la 
lucrările de bună gos
podărire și înfrumu
sețare a localității în 
care muncesc și tră
iesc. Despre modul de 
organizare a acestei 
adevărate „ofensive a 
spiritului civic" — des
fășurată sub deviza 
„Fiecare cartier să 
devină o carte de vi
zită a locuitorilor săi" 
— ne-a vorbit tova
rășul Petre Sigheti, 
prim-vicepreședinte al 
consiliului popular 
municipal :

— Pentru reușita 
acțiunii din această 
primăvară am adop
tat o formulă organi

zatorică pe care o do
rim de mare eficien
ță. Fiecărei unități e- 
conomice și instituții 
i-au fost repartizate 
anumite „secțiuni" ale 
orașului din imediata 
lor vecinătate. în mod 
similar am procedat 
și cu marile cartiere, 
sectoarele stabilite fi
ind repartizate aso
ciațiilor de locatari. 
S-a făcut o largă 
popularizare a acțiu
nilor în adunări ce
tățenești, prin presa 
locală, prin stațiile de 
amplificare existente 
din unitățile economi
ce, prin stația de ra- 
dioficare a municipiu
lui, în sălile de cine
matograf. ca și prin 
afișe conținind îndem
nuri mobilizatoare la

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Amfiteatru) : Intre cinci $i 
șapte — 18; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 18; (sala Studio-99): 
Dresda, văzută de un istoric de artă, 
prezintă Victor Simion — 17
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați ai 
concursurilor Internationale**.  Luiza 
Borac — pian — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mihai Brediceanu. Solistă : Claude 
Maillols (Franța) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Paga- 
n ni — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Menajeria de sticlă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 13
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 30) : Pe* * 
țitoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 OS, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : La un pas de fe
ricire — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la... Muppets — 
9: David Copperfield — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87 “ — 1.9
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul 2 aprilie, ora 20 — 5 aprilie, ora 
20. în țară : Vremea va fi schimbătoa
re și se va încălzi în a doua parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate la început în es
tul, centrul și nordul teritoriului, unde 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, ce vor avea și caracter de aver
să. Apoi acestea se vor restrînge trep
tat ca arie. Tn celelalte regiuni, ploile 
vor fi izolate. în zona montană și de

Sighișoara, străvechiul ora? de 
pe Tîrnava Mare, unde in anii so
cialismului au fost construite peste 
6 000 de apartamente, cunoaște și 
în acest an profunde prefaceri în
noitoare. Astfel, concomitent cu 
apariția pe harta orașului a fru
moaselor cartiere „6 Martie", „Flo
rilor", „Mihai Viteazul", „Plopilor", 
„6 Martie II", „Tîrnava", situate în 
zona industrială a municipiului, de 
curînd s-au încheiat lucrările de 
extindere și dublare a capacității

După cum anunță Compania 
aeriană TAROM, in perioada de 
vară, carfe anul acesta a început Ia 
29 martie, o dată cu trecerea la ora 
de vară, pînă la 24 octombrie, pe 
rutele București—Abu Dhabi—Sin
gapore—Bangkok, București—Karachi 
—Beijing, pe relațiile europene Co
penhaga, Amsterdam, Istanbul, la 
Tel Aviv, precum și pe ruta Bucu
rești—Viena—New York au fost in
troduse curse suplimentșre. în 
funcție de distanță, aceste curse se 
efectuează cu avioane de tip Boeing 
707, TU 154 și IL 62, iar pe rela
țiile europene șl în Orientul Mijlociu 
cu avioane TU 154 și BAC 1-11.

Venind in sprijinul solicitărilor, 
traficul pe relații și destinații se 
îmbunătățește în sensul sporirii 
frecvențelor pe anumite distanțe, a 
calității serviciilor la bord și menți
nerea, în continuare, și a locurilor 
de clasa întîi. în actualul orar se 
acordă o mai mare atenție asigurării

• GIMNASTICA. Competiția in
ternațională de gimnastică de la 
Avignon (Franța) s-a încheiat cu 
victoria sportivei românce Daniela 
Silivaș, clasată pe primul loc la in
dividual compus cu un total de 39,800 
puncte.

Daniela Silivaș a obținut nota 10 
la paralele și birnă Și 9,90 la sărituri 
și sol.

• ATLETISM. în cadrul concursu
lui atletic desfășurat la Xinglong, 
sportiva din R.P. Chineză Xu 
Yongjiu a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 km marș cu 
timpul de 44’26”5/10. Vechiul record 
era de 44’32”5/10 și aparținea atletei 
sovietice Elena Kuznețova.
• HOCHEI. în cadrul Campiona

tului mondial de hochei pe gheață 
(grupa B). ce se desfășoară la Ca- 
nazei (Italia), selecționata Norvegiei 
a întrecut cu scorul de 4—2 (2—1, 
1—0, 1—1) formația R.P. Chineze, iar 
reprezentativa Franței a învins cu 
5—3 (2—2, 1—1, 2—0) echipa Olan
dei.

• FOTBAL. Miercuri seara s-a 
disputat la Viena meciul dintre echi
pele Austriei și Spaniei, contînd pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal (grupa I).

Partida s-a încheiat cu scorul de

dului. în 1921, un puternic ecou în 
mase. Tocmai teama că noua forță 
politică apărută in istoria tării va 
cuceri masele a determinat regimul 
burghezo-moșieresc să recurgă la 
trecerea partidului în ilegalitate. Au 
urmat ani îndelungați de prigoană, 
de represiuni. Dar așa cum viața nu 
poate fi oprită in loc. nici partidul 
nu a putut fi oprit să-și continue 
lupta, să-și îndeplinească răspunde
rile istorice pe care și le asumase 
în cadrul societății românești. De 
partea sa erau forțele menite să ho
tărască noul curs al istoriei, de par
tea sa era viitorul. Marile bătălii 
revoluționare din perioada interbe
lică. acțiunile hotărîte ale muncito
rimii. ale țărănimii muncitoare, ale 
intelectualității progresiste împotri
va exploatării, a fascismului și răz
boiului. pentru apărarea unității și 
independentei patriei demonstrează 
în modul cel mai edificator forța

49 de ani de la cucerirea regimului 
politic în închisori pentru militanții 

comuniști și antifasciști, moment 
de seamă în istoria eroică 

a Partidului Comunist Român

partidului comunist de a organiza, 
conduce și uni masele. întregul 
popor.

In rindurile partidului. în toți a- 
cești ani de aprige bătălii revolu
ționare. s-au format militanti demni, 
curajoși, pentru care nimic nu putea 
fi mai presus și nu a fost mai pre
sus decît binele tării, interesele vi
tale ale poporului. în acest cadru de 
luptă revoluționară, de dăruire pen
tru mărețe idealuri, s-au format și 
s-au afirmat alesele calități politice 
Si organizatorice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Niciodată primej
diile nu l-au determinat să abando
neze lupta. Acțiunile politice l-au 
aflat mereu în miezul lor, prigoana 
si brutalitatea forțelor opresoare 
l-au îndîrjit. Au fost, de fapt, pre
figurate. în tumultul luptelor revo
luționare. trăsăturile de militant 
comunist, de înflăcărat patriot, pro
eminenta personalitate politică pro
prii celui pe care istoria însăși avea 
să-1 desemneze să conducă partidul 
și tara în noua epocă istorică des
chisă de Congresul al IX-lea. Ma
rile bătălii revoluționare la care a 
participat din însărcinarea partidu
lui. cu un rol hotărîtor în organi
zarea lor. mereu împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. au probat 
înalta sa capacitate de a îndeplini 
răspunderi dintre cele mai impor
tante si mat complexe.

Au fost numeroase și au fost mari 
primejdiile pe care le-au avut de 
înfruntat comuniștii. Creștea con
tinuu numărul comuniștilor și anti
fasciștilor aruncați în închisori. Se 
organizau în lanț arestări, se des
fășurau procese politice. în primă
vara anului 1936 a fost trimis în ju
decată, In fruntea unui grup de ti
neri comuniști și antifasciști, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Dar la 
Brașov, In cadrul unui proces ce a

20,45 Șlagăre orchestrale cu formația 
Electrlc-Cord (color)

20,55 Controlul oamenilor munci! — ex
presie a democrației muncltoreștl- 
revoluțlonare

21,10 Mari actori, mari regizori (parțial 
color). Anna Magnanl

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

buna gospodărire, păs
trarea curățeniei și 
înfrumusețarea loca
lității. încă din pri
mele zile ale declan
șării acțiunii, cetățenii 
și elevii din licee au 
și trecut la plantarea 
de arbori pe străzile 
Uzinei, Făgărașului, 
pe malurile rîului So
meș. „Primăvara hăr
niciei" este la ea aca
să și în cadrul pito
rescului loc de destin
dere al sătmărenilor 
— zona de agrement 
Someș. Tot aici, în 
spațiile existente din 
pavilionul ștrandului 
se amenajează o sec
ție de recuperare a 
sănătății, prin pune
rea in valoare a apei 
geotermale cu însu
șiri terapeutice. (Oc- 
tav Grumeza).

nauților, 11 12 04) : Dana și Leul — 15 
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18,30

cinema
• Pădureanca î SCALA (11 03 72) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Trenul de aur : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12: 15: 18. FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13.
Toate pinzele sus (I—II) — 14.45; 18 :
DOINA (16 35 38).
• Toate pinzele sus (II—III) : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 18.
• Domnișoara Aurica : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Locuri !n inimă : SALA MICA A 
PALATULUI — 15; 17.15: 19.30. FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19.
• Fiii marii ursoaice : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19.
• Sania albastră î PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17: 19.
• Acțiunea Topolino : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13; 15: 17; 19.
• Gară pentru doi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12: 15: 18.
• Amada : STUDIO (59 53 15) — 9.30; 
11.30: 13.30: 15.30: 17.30; 19.30.
• Gheața verde : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11 : 13.15: 15.15: 17.30: 19.30.
• Incendiul : BUZESTT (50 43 58) — 
15: 17: 19.
• Apașii : DACTA (50 35 94) — 9: 11 : 
13: 15: 17: 19, FERENTARI (80 49 85)
- 15: 17: 19.
• Punct... și de la capăt : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
• Cursă neprevăzută : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRIT (31 28 13) — 15: 18.
• Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 19. 

intrat in istorie, din acuzat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit acuza
tor. De pe banca acuzaților, a rostit 
un aspru rechizitoriu împotriva gu
vernanților vremii, a căror politică 
se dovedea a fi opusă vrerilor 
poporului și cauzei independenței 
naționale, a suveranității țării. A 
urmat condamnarea și întemnițarea 
la Doftana.

Sinistra închisoare devenise un fe
roce instrument de luptă împotriva 
comuniștilor și antifasciștilor. într-o 
impresionantă evocare a unei glo
rioase pagini din lupta eroică a 
partidului, Ia Doftana, în ziua de 
25 septembrie a anului trecut, cu 
prilejul vizitării Muzeului fostei în
chisori. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Regimul burghezo-moșie
resc își propusese să concentreze în 
această închisoare, la Doftana, pe 
toți militanții comuniști, cu dorința 
declarată de a-i distruge, și fizic și 

moral, voind prin aceasta să distrugă 
mișcarea revoluționară românească, 
partidul comunist, să înăbușe lupta 
clasei muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a poporului nostru 
pentru libertate, pentru dreptate so
cială, pentru independența României. 
In această concepție au fost concen
trați, începind din 1935, toți deți
nuții comuniști, antifasciști și demo- 
crați, la Doftana. Am ajuns și eu, 
de Ia Brașov, la Doftana, împreună 
cu alt grup de comuniști".

Aici, la Doftana, viața era aspră. 
Un „scenariu" alcătuit cu cinism, 
din care nu lipseau nici torturile 
fizice și morale, nici rațiile de în
fometare, nici temutele celule H, 
era menit să determine demoraliza
rea comuniștilor, hotărîrea lor de a 
renunța la luptă. Efectul a fost însă 
cu totul altul. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, în emo
ționanta evocare. „Doftana a deve
nit, încă de pe atunci, simbolul dîr- 
zeniei, luptei revoluționare, încrede
rii în clasa muncitoare, în popor, 
în comunism".

în primele rînduri ale acestei 
lupte, cu un rol determinant în or
ganizarea și dinamizarea ei. s-a aflat 
însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Desigur, acolo, în închisoare, lupta 
se desfășura în forme specifice, dar 
era exemplar organizată și puternic 
susținută de o bogată activitate po- 
litico-educativă. Cucerirea regimului 
politic se înscria între obiectivele de 
prim ordin ale acestei lupte. Iar co
muniștii din Doftana erau sprijiniți 
cu tărie de tovarășii lor de afară, 
de mase largi populare. Unitatea 
dovedită în această luptă, forța com
bativă proprie comuniștilor, neînfri- 
carea au constituit resorturile bi
ruinței. Clasele dominante au fost 
silite — in primăvara anului 1938 — 
să reintroducă regimul politic la Dof

ATRACTIVE POPASURI TURISTICE
%

în județul Arad

Unitățile turistice amplasate in 
locuri pitorești din județul Arad 
dispun de condiții bune de cazare 
și masă în orice sezon. Astfel, ho
telul CRIȘUL din localitatea Chi- 
șineu Criș are un restaurant spa
țios, cu terasă, un cafe-bar și o 
braserie, precum și camere confor
tabile pentru cazare. La rindul său, 
hotelul SEBIȘ, din localitatea cu 
același nume, este situat la 81 kilo
metri de Arad. Unitatea are 48 de 
locuri de cazare de categoria I A, 
un restaurant cu terasă, cafe-bar, 
bar de zi, braserie. în apropiere se 
află locuri pitorești și de interes 
istoric, precum și stațiunea Mo- 
neasa.

La o distantă de 86 kilometri de 
Arad, hanul SAVÎRȘIN asigură vi
zitatorilor 60 locuri de cazare în 
camere confortabile. Unitatea are 
un restaurant cu terasă și o bra

în județul Harghita

în județul Harghita sînt amena
jate cîteva frumoase unități turis
tice. Astfel. în stațiunea Izvoru 
Mureșului, care are o climă cu e- 
fecte terapeutice reconfortante, da
torită zonei muntoase unde este 
amplasată, se află hanul IZVORU 
MUREȘULUI, care dispune de 
locuri de cazare in camere de două 
și trei paturi. Hanul are și un res
taurant cu o capacitate de peste 
300 locuri la mese. Lingă salina 
Praid, renumită pentru efectele 
sale terapeutice încă de pe vre
mea romanilor, situată intr-o pito
rească zonă turistică la poalele 
munților Harghita, se află hotelul 
PRAID. cu camere elegante și con
fortabile, restaurant și cofetărie. 
Cele două unități sint deschise în 
tot cursul anului și asigură condi

tana, fapt care a determinat îmbu
nătățirea condițiilor de detenție nu 
numai aici, ci și în celelalte închi
sori in care se aflau militanți co
muniști și antifasciști.

Importanța evenimentelor de acum 
49 de ani. legate de cucerirea regi
mului politic in inchisori, pentru mi
litanții comuniști și antifasciști, este 
deosebit de mare. Pentru că prin 
regimul de teroare introdus la Dof
tana, în alte inchisori, cercurile 
reacționare din țară voiau să-i dis
trugă pe comuniști, să distrugă 
partidul. Dar n-au reușit să-și pună 
planul în aplicare. Au fost nevoite 
să cedeze, tocmai datorită luptei 
partidului, sprijinit de mase, de 
popor. Ca întotdeauna, comuniștii au 
învins pentru că aveau de partea 
lor poporul, viitorul.

Au trecut 66 de ani din acea isto- » 
ricâ primăvară a anului 1921, cînd a 
fost făurit Partidul Comunist Ro
mân. Sint cuprinși, în această peri
oadă, anii grei ai ilegalității. Sint 
cuprinși anii de după 23 August 
1944 — ce au marcat victoria socia
lismului în România. Și sint cu
prinși anii rodnici de după cel de-al 
IX-lea Congres — ani de mărețe 
înfăptuiri socialiste, fără precedent 
în întreaga istorie a poporului ro
mân. Toți acești ani dăruiți țării, 
poporului sînt luminați de concepția 
revoluționară despre lume și viață, 
de principiile socialismului științific, 
aplicate creator în condițiile Româ
niei, într-o etapă sau alta a dez
voltării sale. întotdeauna partidul a 
acționat în mod creator, așa cum 
cereau realitățile țării, legitățile dez
voltării sociale, pentru a-și înde
plini în mod exemplar misiunea pe 
care istoria însăși i-a încredințat-o, 
de a conduce poporul român în 
lupta sa pentru progres social, pen
tru libertate și independență națio
nală, pentru socialism. „Prin întrea
ga sa activitate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru 
a demonstrat și demonstrează că nu 
a avut și nu arc decit un singur țel 
suprem — măreția poporului și a în
tregii națiuni, bunăstarea și fericirea 
oamenilor muncii, apărarea indepen
denței și suveranității țării, victoria 
socialismului și comunismului în 
România".

Privim spre trecut din prezent. 
Evocăm evenimentele de acum 49 de 
ani. legate de cucerirea regimului 
politic in închisori pentru militanții 
comuniști și antifasciști, azi. cînd 
Partidul Comunist Român a devenit 
centrul vital al întregii noastre so
cietăți socialiste. De la partid emană 
lumina ce dinamizează energiile 
creatoare ale poporului. De Ia partid 
pornesc mari idei revoluționare ce 
însuflețesc munca întregii națiuni, a 
întregului popor, strins unit in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, hotărîrea sa fermă de a edi
fica societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, de a asigura înfăptuirea 
cutezătoarelor programe adoptate de 
Congresul al XIII-lea pentru actua
lul cincinal și. in perspectivă, pină 
în anul 2000. Partidul este propulsor 
de noi fapte, ce pun pe deplin în 
valoare resursele umane și materiale 
ale țării. Este factorul care pulsează 
viață nouă în toate arterele societă
ții. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sîntem astăzi 
întru totul îndreptățiți să afirmăm : 
partidul este poporul, reprezentat 
prin cei mai buni fii ai săi.

Adrian VASIIESCU

serie. La Ineu (42 kilometri de 
Arad), hotelul MOARA CU NOROC 
dispune de locuri de cazare, res
taurant cu terasă, bar de zi și o 
cofetărie cu laborator propriu. 
Hanul „SALAȘUL DE LA RĂS
CRUCE", situat în zona de agre
ment a orașului Arad, oferă condi
ții pentru un popas agreabil, dis- 
punind de 64 locuri de cazare în 
camere cu confort de categoria I A, 
căsuțe, un restaurant, braserie, 
cafe-bar, precum și terenuri de 
tenis, volei, popice.

Tot în județ se poate face un 
popas la hanul VINGA, situat în 
mijlocul unui crîng, pe drumul na
țional Arad — Timișoara, la hotelul 
LIPOVA din orașul-stațiune cu a- 
celași nume, precum și la hotelul 
NADLAC, la 45 kilometri de Arad.

în fotografie : hotelul „Moara' cu 
noroc" din Ineu, județul Arad.

ții dintre cele mai bune pentru 
petrecerea concediului sau a citor- 
va zile de odihnă și recreare.

La o distanță de 2 kilometri de 
comuna Corund, spre Praid, intr-o 
zonă cu ape minerale și posibili
tăți pentru pescuit, turiștii au la 
dispoziție hanul CORUND, cu 
locuri de cazare și restaurant. Con
diții asemănătoare oferă și popasul 
turistic KILOMETRUL 4, amplasat 
la marginea orașului Gheorgheni. 
într-un loc pitoresc, în masivul 
Gurghiu, Ia izvoarele riului Tîrnava 
Mică, la 20 kilometri de Praid. pe 
șoseaua spre Gheorgheni. la o al
titudine de peste 1 200 metri, se află 
cabana BUCIN, gazdă primitoare 
pentru toți cei care-i trec pragul.

în fotografie : hanul „Izvoru 
Mureșului" din județul Harghita

Cronica zilei CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

In țara noastră, reprezentantul per
manent al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Izzat Farid Abu- 
Al-Rub, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai altor ministere și insti
tuții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)

„Luna cărții 

in întreprinderi 

și instituții"
Sub genericul „Cartea în spriji

nul educației revoluționar-patrio- 
tice, al perfecționării pregătirii pro
fesionale a oamenilor muncii — me
saj de prietenie și pace", miercuri 
a început în întreaga țară cea de-a 
XII-a ediție a „Lunii cărții în în
treprinderi și instituții".

Cu acest prilej, timp de 30 de zile, 
pe mari platforme industriale, in în
treprinderi, pe șantiere de construc
ții, în exploatări miniere și petrolie
re, instituții și școli, în cluburi mun
citorești, in case de cultură, biblio
teci și alte așezăminte culturale sînt 
organizate ample acțiuni de difuzare 
și popularizare a cărții, urmărin- 
du-se creșterea contribuției acesteia 
la educația politică, revoluționar- 
patriotică. etică și estetică a oameni
lor muncii.

în cadrul unei game largi de ma
nifestări — expoziții, mese rotunde, 
dezbateri, simpozioane, expuneri — 
vor fi abordate diverse aspecte ale 
publicării și răspîndirii cărții de 
toate genurile, vor fi prezentate 
planurile de apariții editoriale, pro
filul unor serii de colecții de largă 
audiență, prilejuind un dialog viu. 
o confruntare a activității editorilor 
și creatorilor cu exigențele publicu
lui cititor.

Inaugurarea la nivel național a 
„Lunii cărții în întreprinderi și 
instituții" a avut loc, miercuri, în 
Capitală, la întreprinderea de me
canică fină, unde a fost susținută 
expunerea „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu 
de gîndire creatoare, de patriotism 
revoluționar, de luptă pentru pace și 
progres".

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1987

i 
u se

Terminația 
numărului 
cistigător

Procentul 
de cistiguri

1 506 250%
2 735 200%
3 • 062 100%
4 590 50%
5 145 25%
6 646 25%
7 995 25%
8 559 25%
9 224 25%

10 692 25%
11 266 25%
12 513 25%
13 890 25%
14 945 25%
15 380 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
tn librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

' LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă 

și ciștiguri ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimestrul I 

1987

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

N
um

ăr
ul

 
lib

re
tu

lu
i 

ci
sti

gă
to

r

V
al

oa
re

a 
cî

ști
gu

lu
i

1 6170245 50 000
1 3229322 50 000
1 2113446 40 000
1 689112 40 000
1 6670455 30 000
1 3449301 30 000
1 1281205 30 000
1 170194 30 000
1 399043 30 000
1 4160598 25 000
1 2020729 25 000
1 1206462 25 000
1 1119143 25 000
1 3202830 25 000

75

Terminația 
numărului 
libretului 
cistigător

79561 20 000
75 65892 20 000
75 95831_

48758
20 000

75 15 000
75 09245 15 000
75 27061 15 000
75 92495 15 000
75 40127" 10 000
75 00720 10 000
75 33212 10 000
75 42000 10 000
75 7ÎT0f 5 000
75 88469 5.000
75 84699 5 000
75 75603 5 000
75 82027 5 000
75 96525 5 000

742 433(5 3 000
742 3869 3 000
742 8706 2 000
742 1599 2 000
742 1811 1 000
742 5322 1 000
742 8872 500
742 6344 500

7 225 cîștiguri in
valoare totală de Iei: 24 351 000

Cîștigurile se acordă integral libre
telor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea cîștigului : 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
cîștigului. se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretul cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

Mesajul de salut al P.C.R.
ROMA 1 (Agerpres) — Miercuri 

au continuat lucrările celui de-al 
44-lea Congres al Partidului Socia
list Italișn, care au loc la Rimini.

Delegațiile unor partide comu
niste, socialiste și social-democra- 
tice de peste hotare prezente la lu
crări au adresat saluturi Congresului 
P.S.I.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România, to
varășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a trans
mis un mesaj de salut și cele mai 
bune urări de succes participanților 
la lucrările congresului.

Folosim acest prilej — se arată în 
mesaj — pentru a ne exprima sa
tisfacția față de bunele relații de 
prietenie existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Italian, bazate pe stimă, încre
dere și respect reciproc, și ne expri
măm convingerea că ele se vor ex
tinde și aprofunda în spiritul întîl- 
nirilor și convorbirilor fructuoase 
dintre conducătorii celor două par
tide. Sîntem încredințați că dezvol
tarea continuă a legăturilor dintre 
P.C.R. și P.S.I. constituie un factor 
important in extinderea și diversifi
carea raporturilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Italia pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii.

în continuare se arată că poporul 
român, sub conducerea P.C.R., des
fășoară în prezent o amplă activi
tate pentru transpunerea în viață a 
programului de dezvoltare multila
terală a țării, adoptat de cel de-al 
XIII-lea Congres, depunînd eforturi 
susținute pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a forțelor 
de producție, accentuarea caracteru
lui intensiv și ridicarea nivelului 
calitativ al industriei. creșterea 
substanțială a productivității muncii 
în toate ramurile economiei, înfăp
tuirea noii revoluții agrare, partici
parea largă la schimburile și colabo
rarea economică internațională, spo
rirea gradului de civilizație mate
rială și spirituală a poporului.

P.C.R. — evidențiază mesajul — 
consideră că situația internațională 
actuală continuă să fie deosebit de 
încordată și complexă ca urmare a 
accelerării fără precedent a cursei 
înarmărilor, și în primul rind a ce
lei nucleare, a continuării și inten
sificării politicii de forță și dictat, 
de dominație și asuprire, de încălca
re a principiilor de bază ale relații
lor dintre state — respectarea inde
pendenței și suveranității naționale 
a popoarelor, neamestecul în trebu
rile lor interne, dreptul fiecărui 
popor de a-și alege în mod liber și 
independent propria cale de dezvol
tare economică și socială. Toate 

vremea

SIGHIȘOARA : Edificii social-edilitare

De la TAROM

INFORMAȚII SPORTIVE

acestea au determinat o agravare 
fără precedent a relațiilor interna
ționale, au dus la sporirea conside
rabilă a primejdiei unui război nu
clear.

P.C.R. consideră că cea mai impor
tantă problemă a contemporaneită
ții o constituie lupta pentru pace, 
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, înlăturarea pri
mejdiei unui război nuclear nimicitor.

Dind expresie inaltei sale respon
sabilități față de propriul popor, față 
de prezentul și viitorul omenirii. 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă au militat și activează cu 
consecvență pentru adoptarea de 
măsuri eficiente de oprire a cursei 
înarmărilor, pentru încetarea tutu
ror experiențelor nucleare, pentru 
realizarea unui program complex de 
dezarmare, care, avînd în centrul său 
lichidarea armelor nucleare, să asi
gure reducerea substanțială. în ace
lași timp, a armelor convenționale, 
a efectivelor și cheltuielilor militare.

Pornind de la premisa că un fac
tor agravant al climatului interna
țional îl constituie subdezvoltarea. 
România socialistă militează activ în 
direcția lichidării acesteia, acționea
ză pentru înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru reali
zarea condițiilor care să permită 
progresul mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare, ceea ce va contribui, 
în general, la depășirea crizei econo
mice, la o mai mare stabilitate în 
dezvoltarea economiei mondiale, se 
relevă în mesaj.

Avînd în vedere rolul deosebit 
care revine în zilele noastre ac
țiunii hotărîte și eforturilor conju
gate ale maselor populare pe scară 
națională și internațională, în pre
zent capătă o importantă deosebită 
dezvoltarea înțelegerii și colaborării 
pe bază de egalitate și respect reci
proc între partidele comuniste și par
tidele socialiste, social-democrate,, 
liberale, mișcările de eliberare na
țională, alte forțe muncitorești, pro
gresiste și democratice, pe platforma 
largă a luptei pentru pace, libertate, 
democrație, independență națională, 
pentru securitate, colaborare și pro
gres în Europa și în lume. Stă in 
puterea partidelor și popoarelor 
noastre să oprească calea spre o ca
tastrofă termonucleară, să spună un 
„NU" hotărît cursei înarmărilor, să 
impună dezarmarea și pacea, să afir
me dreptul vital al oamenilor la exis
tență, la viață, se arată în mesajul 
de salut.
. Adresîndu-se mulțumiri pentru in
vitația de a participa la lucrările 
Congresului P.S.I., în mesaj se expri
mă convingerea Partidului Comunist 
Român că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
dintre popoarele român și italian se 
vor dezvolta și în viitor, spre binele 
celor două țări, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

luroasă, Izolat șl trecător, precipitațiile 
vor fi șl sub formă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale la începu
tul intervalului în partea de est a ță
rii, cu 35—50 km pe oră. Temperatu
rile minime nocturne vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, iar maximele 
diurne între 6 și 16 grade, mai ridicate 
în ultimele zile. Local, se va semnala 
ceață. în București : Vremea va fi 
schimbătoare și se va încălzi în a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la început, cînd 
va ploua. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime noctur
ne vor oscila între 3 și 7 grade, iar 
cele maxime diurne între 10 șl 15 
grade.

uzinei de apă, ca și de amenajare a 
fațadelor a peste 50 clădiri vechi 
din centru și din cetatea medie
vală a localității. în acest an, în 
paralel cu construirea în ritm sus
ținut a unor noi blocuri de locuințe, 
se află in stadiu final de execuție 
o modernă fabrică de pîine cu o ca
pacitate totală de 35 tone în 24 de 
ore. Totodată, se desfășoară o am
plă acțiune de gospodărire și în
frumusețare a orașului. (Gheorghe 
Giurgiu).

traficului în tranzit spre Asia, Eu
ropa, Orientul Mijlociu și America 
de Nord.

De menționat că pentru pasagerii 
în tranzit, Compania TAROM asigu
ră condiții optime de ședere in 
București, putîndu-se organiza, la 
cerere, minivacanțe, turul orașului, 
vizite la muzee șl alte locașuri de 
cultură, excursii de scurtă durată, 
Oficiul național de turism , „Car- 
pați" oferind și alte servicii. Pentru 
traficul către principalele centre tu
ristice ale țării, ^precum și sprfe li
toralul românesc al Mării Negre, in 
afara curselor charter, care vor ate
riza direct pe aeroportul Constanța, 
TAROM asigură legături la cursele 
externe cu aterizarea pe aeroportul 
București pentru Constanța sau Su
ceava, Oradea, Caransebeș, Timișoa
ra, Baia Mare și, pentru cei intere
sați să viziteze Delta Dunării, la 
Tulcea.

(Agerpres)

3— 2 (1—1) în favoarea fotbaliștilor 
spanioli. • La Sudstadt (Austria) 
s-a disputat meciul dintre selecționa
tele Austriei și Spaniei, contînd pen
tru preliminariile Campionatului eu
ropean de fotbal rezervat echipelor 
de tineret. Partida s-a Încheiat la 
egalitate: 1—1 (1—1). • La Sofia, în 
meci pentru preliminariile campio
natului european de fotbal (grupa a 
7-a), echipa Bulgariei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—0) formația Irlan
dei.

• ȘAH. în runda a 7-a a turneu
lui internațional de șah de la Sara
jevo, tînărul maestru iugoslav Ivan 
Sokolov l-a învins pe marele maes
tru englez Miles, in timp ce parti
dele Nikolici — Kurajița, Popovici — 
Cvitan și Polugaevski — Seirawan 
s-au încheiat remiză. • După consu
marea a 4 runde. în turneul zonal de 
șah de la Bayamo (Cuba) conduce 
maestrul Carlos Juarez (Guatemala) 
— cu 3,5 puncte, urmat de cubanezul 
Rodriguez — cu 3 puncte. în runda a
4- a Juarez a remizat cu mexicanul 
Rusek, iar Rodriguez a cîștigat la 
columbianul Garda. • Elevul Mișa 
Ulibin, în vîrstă de,15 ani, din Sver
dlovsk, a reușit să cîștige o partidă 
susținută cu campionul mondial Gări 
Kasparov, cu prilejul campionatului 
unional de șah pe echipe al pionie
rilor, desfășurat la Baku.



Nou și puternic impuls raporturilor 
de prietenie și colaborare româno-zaireze

Etapa zaiireză a noului Itinerar de 
pace, prietenie și colaborare al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in țări din Africa s-a încheiat — ca 
și cea precedentă — cu rezultate fruc
tuoase, înscriindu-se ca o nouă și 
importantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Zair. Primirea 
plină de ospitalitate, căldură și cor
dialitate de care s-au bucurat pe tot 
parcursul vizitei inalții oaspeți a 
ilustrat în mod elocvent sentimentele 
de stimă și prețuire față de țara și 
poporul nostru, față de șeful statului 
român, „luptătorul și omul politic ale 
cărui curaj, Iiotărire și experiență — 
după cum sublinia președintele țării 
gazdă — au avut un rol fundamental 
și decisiv pentru a face din Româ
nia o țară respectată în lume, încre
zătoare in viitorul ei".

Nou și edificator exemplu al con
secvenței cu oare acționează partidul 
și statul nostru pentru strîngerea le
găturilor de conlucrare și solidaritate 
cu țările în curs de dezvoltare — 
orientare fermă a politicii externe a 
României socialiste, reafirmată cu 
putere la Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. — dialogul la nivel înalt de 
la Kinshasa a reliefat evoluția favo
rabilă a raporturilor multilaterale ro
mâno-zaireze, voința de a le ridica 
pe noi trepte de dezvoltare, potrivit 
intereselor celor două țări și popoare, 
aspirațiilor lor de progres și pace.

O privire retrospectivă asupra 
acestor raporturi ilustrează rolul 
deosebit de important al vizitei efec
tuate în 1972 în Zair de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca și cel al vizi
telor întreprinse în țara noastră de 
președintele Mobutu Șese Seko în 
1970 și în 1980. Documentele și înțe
legerile convenite cu aceste prilejuri 
au pus baze trainice raporturilor ro
mâno-zaireze, le-au deschis noi per
spective. In peisajul înnoirilor din 
țâra din inima continentului negru 
se pot întilni multiple mărturii ale 
strînselor legături de colaborare bi
laterală. Intr-adevăr, România con
tribuie la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare ale Zairului, furnizînd, 
de pildă, tractoare destinaie agricul
turii și mijloace de transport rutier 
sau participînd, la fața locului, la 
pregătirea specialiștilor zairezi, ca și 
la formarea de cadre zaireze în insti
tuțiile de învățămînt din țara 
noastră.

In ultimii ani, orizonturile acestei 
colaborări s-au lărgit în continuare, 
îndeosebi în direcția realizării în co
mun a unor importante obiective me
nite a contribui la punerea în valoa
re a importantelor bogății naturale 
de care dispune Zairul. Exemple din
tre cele mai recente le reprezintă 
contactele pentru construirea la Ki- 
senge a unei uzine de mangan elec
trolitic și, respectiv, a unei conducte 
de transport a produselor petroliere 
Matadi-Kinshasa.

Se cuvin, de asemenea, relevate 
bunele raporturi de cooperare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară a Revo
luției din Zair — între cele două or
ganizații existînd, din 1986. un docu
ment oficial de colaborare — rolul 
activ al acestora. în dezvoltarea de 
ansamblu a legăturilor de prietenie 
și conlucrare româno-zaireze.

Pornindu-se de la rezultatele în
registrate pînă acum, de la posibi
litățile crescînde ale industriei româ
nești și potențialul important de 
resurse ale Zairului — care pun în 
evidentă caracterul complementar al 
economiilor celor două țări — de la 
interesele comune ale ambelor po
poare. convorbirile de la Kinshasa 
au dat expresie dorinței de a con

feri noi dimensiuni colaborării pe 
multiple planuri româno-zaireze.

Referindu-se la stadiul actual și 
Ia perspectivele de dezvoltare a 
acestor relații, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în 
toastul rostit la dineul oficial : 
„Vizita actuală pe care o facem in 
țara dumneavoastră, domnule pre
ședinte, reprezintă o ilustrare a bu
nelor relații dintre țările noastre, a 
dezvoltării colaborării în diferite 
domenii de activitate. Avînd în ve
dere programele și planurile de dez
voltare economico-socială, atît ale 
României, cit și ale Zairului, consider 
că 'există condiții favorabile pentru 
dezvoltarea mai puternică a colabo
rării economice, tehnico-științifice, 
culturale și in alte domenii. Am con
vingerea că, în cursul convorbirilor 
noastre din aceste zile, vom identifi
ca împreună noi posibilități in aceas
tă direcție, in interesul ambelor țări, 
al dezvoltării economice a popoare
lor noastre, al întăririi independen
ței lor".

Arătând că, „de la stabilirea lor tn 
1966, relațiile diplomatice dintre ță
rile noastre au rămas excelente șl 
fără nici o umbră", președintele 
MOBUTU SESE SEKO evidenția la 
rîndul său : „Aceste trăsături comune 
ale statelor noastre explică de ce o 
cooperare fructuoasă și un flux de 
schimburi în diferite domenii s-au 
stabilit și dezvoltat intre cele două 
țări ale noastre. Vizita dumneavoas
tră, domnule președinte, ne oferă 
prilejul de a face bilanțul acestei 
cooperări și îndrăznesc să sper că în- 
tilnirile noastre, analizele experților 
noștri vor permite să-i imprime un 
nou impuls".

Sinteză a convorbirilor Ia nivel 
Înalt, Comunicatul comun, semnat 
de cei doi președinți și dat publi
cității în încheierea vizitei, evi
dențiază importanța dezvoltării tot 
mai largi a schimburilor comer
ciale și a cooperării economice, în
deosebi in sectoarele minier, agricol, 
petrolier și industrial, necesitatea 
întăririi rolului Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că și tehnică româno-zaireză în pro
movarea activă a relațiilor dintre 
cele două țări. In scopul consolidării 
cadrului juridic al colaborării eco
nomice bilaterale, în timpul vizitei 
a fost semnat Acordul-Program pe 
termen lung privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale dintre 
România șl Zair. S-a hotărît, de ase
menea, să fie dezvoltate în con
tinuare relațiile dintre cele două țări 
în domeniile culturii, științei, învă- 
tămîntului. ocrotirii sănătății, spor
tului, pregătirii cadrelor și mijloace
lor de informare în masă, să fie in
tensificate relațiile între- parlamen
te și pe linia organizațiilor de masă, 
de sindicat, tineret, femei etc.

Amplul schimb de vederi în le
gătură cu problemele actuale ale vie
ții internaționale a relevat profunda 
îngrijorare față de continua înrăută
țire a situației internaționale, ca ur
mare a intensificării cursei înarmă
rilor. îndeosebi a celor nucleare, a 
politicii de forță și de amestec în tre
burile interne ale altor state, a men
ținerii și chiar agravării unor cort-’ 
flicte și focare de tensiune, a adîn- 
cirii crizei economiei mondiale, 
subliniindu-se că este necesar să se 
facă totul pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor, pentru 
înfăptuirea dezarmării atît nucleare, 
cît și convenționale, pentru apărarea 
umanității de spectrul unui război 
distructiv, pentru salvgardarea drep
tului fundamental al oamenilor și 
națiunilor — la viață, la pace, la 
dezvoltarea liberă și demnă.

In acest cadru, România și Zairul 
s-au pronunțat în favoarea realizării 
unor măsuri urgente care să ducă 
la lichidarea, pe etape, a tuturor ar
melor nucleare, la încetarea totală și 
generală a experiențelor nucleare, 
la interzicerea militarizării spațiu
lui cosmic, Avîndu-se în vedere că 
situația cea mai gravă se menține în 
Europa, cei doi președinți au apre
ciat importanța pe care ar avea-o 
încheierea unui acord în vederea 
eliminării rachetelor cu rază medie. ’ 
de acțiune din Europa, ca prim pas 
spre eliminarea arsenalelor nucleare 
de pe continent și din întreaga lume.

In cursul convorbirilor s-a relevat, 
de asemenea, că se impun măsuri 
hotărîte pentru reducerea cheltuieli
lor militare, ce constituie o grea po
vară pentru popoare, și alocarea mij
loacelor astfel economisite pen
tru soluționarea unor probleme din 
fiecare țară, în primul rînd pentru 
sprijinirea țărilor în curs de dezvol
tare. De ambele părți s-a subliniat, 
totodată, că actualele conflicte exis
tente în. lume nu își pot găsi rezol
varea decît exclusiv pe cale pașnică, 
prin mijloace politice, corespunză
tor aspirațiilor popoarelor de a trăi 
în pace și securitate.

Cum era și firesc, o atenție aparte 
în cursul convorbirilor a fost acor
dată problemelor Africii, cei dot pre
ședinți reafirmîndu-și sprijinul față 
de lupta dreaptă a poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru independența Namibiei, pe 
baza aplicării neintîrziate a docu
mentelor în acest sens ale Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. Au fost, 
totodată, condamnate cu cea mai 
mare fermitate politica rasistă, de 
apartheid a R.S.A. și măsurile repre
sive luate de regimul de la Pretoria 
împotriva populației majoritare din 
țară, precum și acțiunile de agre
siune împotriva statelor independente 
și suverane vecine.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Zairul sînt profund inte
resate în lichidarea subdezvoltării, în 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale. Este și motivul pentru 
care ambele țări susțin necesitatea 
organizării unei conferințe interna
ționale. în cadrul O.N.U., la care să 
participe atît țările în curs de dezvol
tare, cît și cele dezvoltate, pentru 
soluționarea globală a problemelor, 
inclusiv cea a datoriilor externe, 
care grevează în mod deosebit eco
nomiile țărilor în curs de dezvoltare.

Necesitatea transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii, colaborării, 
bunei vecinătăți, fără arme nucleare 
și chimice, a creării de astfel de zone 
în diferite alte părți ale lumii ; 
realizarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu ; încetarea ime
diată a acțiunilor militare dintre 
Iran și Irak ; sporirea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în an
samblul vieții politice și economice 
mondiale ; imperativul întăririi soli
darității și unității țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, creșterea 
participării statelor mici și mijlocii 
la rezolvarea marilor probleme cu 
care este confruntată omenirea — 
iată alte aspecte importante care au 
reliefat apropierea sau identitatea 
punctelor de vedere ale celor 
două țări.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
dialogului la nivel înalt de la Kinsha
sa, opinia publică din România își 
exprimă speranța că acestea vor 
duce la dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării dintre cele două state, 
în interesul reciproc, constituind. în 
același timp, o contribuție majoră la 
promovarea cauzei înțelegerii și co
laborării internaționale, a destinde
rii și păcii în lume.

Radu BOGDAN

Sesiunea Comisiei Economice a O N U. pentru Europa

Prin cooperare — la progres economic, 

la înțelegere și apropiere între popoare
GENEVA 1 (Agerpres). — La sediu! 

Națiunilor Unite din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a 42-a se
siuni anuale a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.— 
O.N.U.).

In prima zi a lucrărilor a avut 
loc ședința de marcare a celei de-a 
40-a aniversări a creării comisiei. 
In mesajul adresat cu această ocazie 
de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, se arată că, 
în cei 40 de ani, comisia și-a adus 
loriteibuția la dezvoltarea economică 

! cboperarea în cadrul regiunii, în- 
,ebi între țări cu sisteme eco- 

nice și sociale diferite. Obiectivele 
xcil și stabilității enunțate în Actul 

Jnal de la Helsinki constituie, în a- 
celași timp, piatra unghiulară a tu
turor activităților pe care le desfă
șoară guvernele țărilor membre în 
cadrul C.E.E.—O.N.U. Comisia și-a 
adus contribuția la procesul C.S.C.E., 
primind, totodată, un impuls din par
tea conferinței, care a conferit acti
vității sale o dimensiune nouă și 
dinamică.

In cadrul ședinței au luat cuvintul 
șl reprezentanții unor țări membre, 
între care și România.

Apreciind că bilanțul celor patru 
decenii de existență a comisiei este 
pozitiv, șeful delegației române a 
evidențiat că C.E.E.—O.N.U. a reușit 
să-și îndeplinească menirea de a 
contribui, pe calea cooperării, la pro
gresul economic al fiecărei țări șl,

prin aceasta, la o mai bună Înțele
gere și apropiere între popoare, la 
promovarea activă a coexistenței 
pașnice și la menținerea păcii pe 
continentul nostru. Acest organism 
s-a dovedit a fi cu atît mai impor
tant cu cît el constituie un instru
ment privilegiat pentru a făuri acea 
Europă unită, la care se referă a- 
desea președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și anume o 
Europă care, întemeiată pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, al sistemului economic și 
social al fiecărei țări, să fie în mă
sură să restabilească și să întărească 
legăturile de ordin economic și de 
altă natură ce unesc în mod tradi
țional diversele părți ale continen
tului nostru.

Reprezentantul român a subliniat 
rolul crescind ce revine comisiei, ca 
urmare a voinței statelor membre de 
a da mai multă substanță laturii eco
nomice a procesului general-euro- 
pean. El și-a exprimat convingerea 
că, în acest moment de cotitură din 
viața comisiei, statele membre vor 
ști să găsească împreună căile și 
mijloacele cele mai adecvate pentru 
a spori eficacitatea organizației șl a 
o așeza pe baze mai democratice, 
pentru ca vocile țărilor, și nu ale 
blocurilor, să se facă mai bine auzi
te și luate în considerare, pentru a 
spori rolul său în sistemul națiunilor 
unite.

Congresul extraordinar 
al Uniunii Democrate 

a Poporului Malian
BAMAKO 1 (Agerpres). — Con

gresul extraordinar al Uniunii De
mocrate a Poporului Malian 
(U.D.P.M.), de guvernămint, și-a 
încheiat lucrările la Bamako prin 
adoptarea unui document fundamen
tal privind dezvoltarea social-econo- 
mică a țării : „Carta orientării na
ționale și a principiilor de organiza
re a vieții sociale". Participanții la 
acest înalt forum și-au exprimat 
adeziunea deplină la edificarea unei 
societăți în care să fie exclusă ex
ploatarea și la creșterea rolului de 
avangardă al partidului. In acest ca
dru s-a reafirmat, totodată, că parti
dul va continua politica de întărire a 
unității naționale și va acționa în 
direcția creării unei economii pla
nificate independente.

La ședința de închidere, Moussa 
Traore, secretarul general al 
U.D.P.M., președintele Republicii 
Mali, a subliniat că partidului ■ îi 
revine rolul de a mobiliza masele în 
vederea rezolvării celor mai com
plexe sarcini ale construcției națio
nale în toate domeniile, inclusiv în 
agricultură, ramura de bază a țării.

Instabilitate
pe piața monetară occidentală

TOKIO 1 (Agerpres). — Peste 10 
miliarde de dolari au cheltuit In ulti
mele șapte zile instituțiile financiare 
centrale din Japonia, S.U.A. și Eu
ropa occidentală pentru a opri scă
derea vertiginoasă a cursului valutei 
americane, care antrenează după sine 
dereglarea sistemului financiar al lu
mii capitaliste, informează ziarul 
nipon ,.Nihon Keizai", subliniind ca
racterul .fără precedent al operațiu
nii. Dar, în pofida tuturor eforturi
lor. dolarul își continuă declinul la 
bursele valutare.

TOKIO 1 (Agerpres). — Banca 
Centrală a Japoniei a fost nevoită să 
intervină din nou, miercuri, pe piața

de devize pentru a preîntimpina de
teriorarea, în continuare, a cursului 
dolarului american față de yenul ni
pon. In urma acestor intervenții, pa
ritatea dintre cele două monede a 
fost, miercuri, de 146,90 yeni dolarul 
față de 145,65 yeni dolarul, cît s-a 
înregistrat în ziua precedentă.

In cursul unei conferințe de presă 
desfășurate la Tokio, guvernatorul 
Băncii Centrale a Japoniei. Satoshi 
Sumita, a reafirmat îngrijorarea 
părții nipone față de creșterea va
lorii yenului în schimburile cu dola
rul american, fenomen care afectează 
exporturile japoneze pe piețele inter
naționale, făcindu-le mai scumpe și, 
deci, mai puțin competitive.

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președinții partidelor

socialist și populist din Austria
VIENA 1 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar' general aii Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost trans
mise președintelui Partidului Socia
list din Austria. Fred Sinowatz, și 
președintelui Partidului Populist din 
această țară. Alois Mock, vicecance
lar federal și ministru al afacerilor 
externe, un salut cordial șl cele mai 
bune urări.

Exprimînd mulțumiri, președintele 
Partidului Socialist și președintele 
Partidului Populist din Austria au 
rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceaușescu un salut călduros, 
precum și urări de sănătate și succes 
în activitatea pe care o desfășoară.

Schimburile de mesaje au avut loc 
cu prilejul primirii, separate, de că
tre președinții celor două partide, a 
tovarășului Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

★
Tovarășul Ion Coman a avut, de 

asemenea. întîlniri cu Leopold 
Gratz, președintele parlamentului 
austriac, precum șl cu conducerea 
Camerei de comerț a Austriei.

Schimb de mesaje intre președintele 
României și regele Marocului

RABAT 1 (Agerpres). — Din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise regelui Marocului, Hassan 
al II-lea, cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și pace poporului marocan 
prieten.

Mulțumind, regele Hassan ai II-lea 
a rugat să se transmită președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, cele

mal calde urări de sănătate și feri
cire, de noi succese pe calea pro
gresului și bunăstării poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii la Rabat, de către 
regele Marocului, a generalului-lo- 
cotenent Victor Stănculescu, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale.

MOSCOVA

încheierea convorbirilor sovieto-britanice
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei oficiale făcute în 
U.R.S.S., primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, a de
clarat că este satisfăcută de rezulta
tele vizitei sale în Uniunea Sovietică 
și consideră că cele două țări au fă
cut un pas important în vederea dez
voltării dialogului referitor la proble
mele bilaterale și internaționale.

La rîndul său, Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a arătat că vizita a avut o mare în
semnătate și pentru relațiile bilate
rale și în plan internațional. Ea con
firmă năzuința conducerilor celor 
două țări de a purta un dialog rod
nic și de a colabora pentru găsirea 
unor soluții la problemele actuale, a 
spus M. Gorbaciov.

Președiritele Italiei a respins demisia cabinetului 
de coaliție

ROMA 1 (Agerpres). — Președinte
le Republicii Italiene, Francesco Cos- 
siga, a hotărît, miercuri seara, să 
respingă demisia prezentată la 3 mar
tie de cabinetul de coaliție pentapar- 
tită condus de Bettino Craxi, secre
tarul general al Partidului Socialist, 
adresînd guvernului invitația de a se 
prezenta în fața parlamentului, in
formează agenția ANSA. Decizia 
șefului statului a intervenit după ce 
Giulio Andreotti, democrat-creștin.

ministrul afacerilor externe In gu
vernul demisionar, a renunțat Ia mi
siunea încredințată — de a încerca 
să formeze un nou guvern — și după 
constatarea făcută de președintele 
Camerei Deputaților, Nilde Jotti, 
membră a Direcțiunii P.C.I., cu pri
vire la disponibilitatea partidelor de
mocrat-creștin, socialist, socialist-de
mocratic, republican și liberal de a-și 
relua colaborarea în cadrul formulei 
pentapartite.

Critici la adresa practicilor protecționiste 
ale țărilor occidentale

BRASILIA 1 (Agerpres). — Preșe
dintele Braziliei. Jose Sarney, a cri
ticat — într-o alocuțiune — practici
le discriminatorii, restrictive ale sta
telor occidentale puternic industria
lizate la adresa produselor de export 
ale țărilor în curs de dezvoltare. El 
a arătat că problemele economice ale 
țărilor occidentale industrializate se 
repercutează negativ asupra progra
melor de dezvoltare ale statelor la- 
tino-americane și caraibiene, ca și a- 
supra întregului sistem financiar in
ternațional, agravînd inechitățile și 
problemele generate de datoriile ex
terne. Brazilia — a spus președin
tele țării — caută să-și intensifice 
comerțul exterior în scopul asigură
rii condițiilor necesare reglementării 
problemelor datoriei externe. Nu va 
fi însă vorba — a declarat Jose Sar
ney — de a ne atinge cu orice preț 
acest obiectiv, deoarece nu putem 
sacrifica dezvoltarea țării pentru 
plata datoriei externe.

BOGOTA 1 (Agerpres) — In 
orașul columbian Cartagena s-au 
desfășurat lucrările unui seminar 
regional consacrat analizării situației

actuale a comerțului cu produse 
agricole latino-americane și caraibie
ne, perspectivelor acestuia pe piața 
mondială — informează agenția 
I.P.S. Ca o concluzie generală s-a re

levat că esențial pentru ieșirea din 
starea de stagnare a agriculturii 
Americii Latine este ca serviciul da
toriei externe să fie compatibil cu 
capacitatea de plată a țărilor debi
toare. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea reorientării producției 
spre export, a unei suficiente 
substituiri a importurilor și a apli
cării unei politici de investiții coeren
te în favoarea realizării acestor 
obiective. Denunțînd măsurile pro
tecționiste practicate de statele occi
dentale industrializate, participanții 
au evidențiat importanța intensifică
rii cooperării regionale în sectorul 
agricol.

La reuniune au luat parte experțt 
din 12 țări latino-americane și 
caraibiene, precum și reprezentanți 
ai Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), Băncii Internaționale de 
Dezvoltare (B.I.D.) și Fondului Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.).

Val de greve în R.S.A.
PRETORIA 1 (Agerpres). — In 

R.S.A. continuă valul de greve de
clanșate de muncitorii africani in 
semn de protest față de politica de 
apartheid, precum și față de conce
dierile de personal. Astfel, de peste 
19 zile continuă greva salariaților 
serviciilor din transporturi, la care 
participă peste 16 000 de muncitori și 
funcționare. In urma arestării, marți, 
a 40 de lideri sindicali, negocierile 
dintre reprezentanții muncitorilor . și 
patronat au fost întrerupte.

De altfel, intensificarea mișcării 
greviste i-a convins pe unii repre
zentanți ai cercurilor de afaceri din 
această țară, intre alți factori, asu
pra necesității lichidării sistemului 
de apartheid. Astfel, Oguilvi-Thom- 
son, președintele companiei .,Anglo 
American Gold Investment", a de
clarat intr-un raport anual că ac
tuala situație din țară „este un rezul
tat inevitabil al înlăturării africani
lor de la viața politică".

E DE PRESA
scurt

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Columbia, Virgilio Barco Var
gas. l-a primit pe Gheorghe Fulea, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Columbia.

IN SAN MARINO a avut loc cere
monia depunerii jurămîntului de 
către cei doi căpitani regenți — 
Renzo Reni (din partea Partidului 
Comunist Sanmarinez) și Carlo 
Franciosi (din partea Partidului De- 
mocrat-Creștin Sanmarinez), care 
exercită funcția de șef al statului 
pe o perioadă de șase luni, relatea
ză agenția T.A.S.S. Căpitanii re
genți au fost aleși de organul legis
lativ suprem al statului din rîndul 
membrilor Consiliului Mare și Ge
neral (parlamentul) sanmarinez.

VIZITA. Președintele Ronald 
Reagan l-a primit, la Casa Albă, 
pe Jacques Chirac, primul minis

tru al Franței, aflat tn vizită o- 
ficială în Statele Unite. Agențiile 
E.F.E. și KUNA relatează că în 
cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate 
raporturile bilaterale, relațiile Est- 
Vest. probleme ale dezarmării, si
tuația actuală din diverse zone ale 
lumii.

IN CAPITALA ETIOPIEI a 
început cea de-a treia reuniune a 
Comitetului etiopiano-somalez de 
normalizare a relațiilor bilaterale — 
informează agenția T.A.S.S. Acest 
organism a fost creat în urma con
vorbirilor directe dintre șefii de 
stat ai celor două țări, la Djibouti, 
în ianuarie 1986. Precedentele run
de s-au desfășurat la Addis Abeba 
și, respectiv. Mogadiscio.

AGENȚIA A.C.T.C. anunță că, 
miercuri dimineața, un avion de 
zbor la mare altitudine, aparținînd 
forțelor militare americane, a vio
lat spațiul aerian al R.P.D. Core

ene, în zona apelor teritoriale de 
la nord de orașul Koson. Se pre
cizează că, în cursul acestei luni, 
au avut Ioc 10 asemenea acțiuni 
ilegale, atrăgindu-se atenția că 
săvirșirea lor, mai ales în condi
țiile cînd au loc manevrele mili
tare americano—sud-coreene „Team 
Spirit ’87", amplifică starea de în
cordare, creind pericolul izbucnirii 
unui conflict in Peninsula Coreea. 
Agenția A.C.T.C. cere încetarea 
actelor de acest fel.

UN AVION AFGAN DE PA
SAGERI de tipul AN-26. cu 40 de 
persoane la bord, care efectua o 
cursă internă pe ruta Kabul — 
Khost a fost doborît de rachete 
trase de la bordul unul avion pa
kistanez F-16, informează agenția 
Bakhtar. Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Afganistan a califi
cat această acțiune drept „un act 
provocator și Iresponsabil, care 
contravine principiilor de bună 
vecinătate și duce. In continuare, 
la agravarea situației dintre cele 
două țări", relevă agenția citată.

SEMNARE. Președintele Urugua- 
yului, Julio Maria Sanguinetti, 
Papa Ioan Paul al II-lea și mi
niștrii de externe ai Argentinei, 
Republicii Chile și Uruguayului 
au semnat „Actul de la Montevi-

Schimb de mesaje intre președintele 
României și președintele Columbiei

BOGOTA 1 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Republicii Columbia, Vir
gilio Barco Vargas, și doamnei Ca
rolina Isaksohn de Barco un cald 
salut prietenesc, urări de multă să
nătate și fericire, iar poporului co
lumbian prieten urări de bunăstare, 
progres și pace.

Mulțumind, președintele Columbiei 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut cordial, 
urări de multă sănătate și fericire,

★
La Bogota au avut loc lucrările 

celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-columbiene de coope
rare economică și tehnico-științifică, 
care a examinat stadiul schimburilor 
comerciale și al cooperării economice 
dintre cele două țări. Comisia mixtă 
a analizat și convenit proiectul a- 
cordului comercial dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu-

iar poporului român urări de pros
peritate și progres.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către președin
tele Republicii Columbia a tovarășu
lui Ilie Văduva, ministrul comerțului 
exterior și oooperării economice in
ternaționale, conducătorul delegației 
române la lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
columbiene de cooperare economică 
și tehnico-științifică. Cu acest pri
lej au fost evocate bunele relații 
existente între cele două țări șl 
perspectivele de dezvoltare a aces
tora.

★
vernul Republicii Columbia. Protoco
lul sesiunii prevede măsuri pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
de colaborare economică între dele 
două țări.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, convorbiri cu conducătorii unor 
ministere, precum și cu conducători 
de firme din Columbia.

ORIENTUL MIJLOCIU
• in Liban se menține starea de tensiune • Demersuri ale 
secretarului general al O.N.U. pentru convocarea unei con

ferințe de pace asupra Orientului Mijlociu
BEIRUT 1 (Agerpres). — In ul

timele trei zile, în Liban s-a menți
nut starea de tensiune. Atît la 
Beirut, cit și în sudul țării continuă 
să se înregistreze incidente. Agenția 
A.P.S. relevă că s-au produs noi 
ciocniri armate în zona taberelor 
de ■ refugiați palestinieni Shatila șl 
Bourj El Barajneh. Totodată, în 
capitala libaneză au avut Ioc noi 
atentate cu bombe. în sectorul de 
vest al orașului, informează agenția 
KUNA. la Al Mazra și Ramlet Al 
Bida, s-au produs trei deflagrații 
puternice, înregistrindu-se pagube 
materiale.

Pe de altă parte, în regiunea su
dică libaneză au fost semnalate ac
țiuni represive ale forțelor de ocu
pație. Potrivit corespondenților de 
presă din zonă, nave de luptă israe- 
liene au supus unor tiruri cu arme 
de mare calibru plaja Al-Sarafand 
(la sud de Saida) și au interceptat 
mai multe ambarcațiuni pescărești 
libaneze.

Personalul medical din taberele 
Shatila și Bourj El Barajneh, din 
sudul Beirutului, a relevat existența 
unei situații deosebit de grave în 
ce privește modul de viață al locui
torilor acestora. Ei au calificat ca 
tragice și înjositoare condițiile celor 
30 000 de palestinieni, oare sînt su
puși asediului din partea milițiilor 
Amal. Ei sînt puternic afectați de 
lipsa hranei, apei potabile și medi
camentelor de strictă necesitate, 
aflindu-se deja în imposibilitatea de 
a putea limita efectele maladiilor 
infecțioase ivite.

în tabăra de refugiați palestinieni 
Balata de lingă Nablus, oraș situat

în Cisiordania, teritoriu ocupat de 
Israel, populația a organizat o de
monstrație de protest împotriva per
secuțiilor la care este supusă de au
toritățile israeliene. Poliția a inter
venit rănind grav două persoane.

HARARE 1 (Agerpres). — La Ha
rare se va desfășura, în zilele de 14 
și 15 aprilie, reuniunea Comitetului 
pentru problema palestiniană al miș
cării de nealiniere, la cererea pre
zentată de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
anunță agențiile China Nouă și Ta- 
niug. Participanții, miniștrii de ex
terne din Zimbabwe, Zambia, Cuba, 
India, Iugoslavia, Algeria, Senegal, 
Bangladesh, precum șl reprezentan
tul O.E.P., vor aborda situația în 
cars se află palestinienii din tabe
rele de refugiați din Liban, preci
zează s.ursele citate.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a inițiat o 
rundă de convorbiri cu membrii 
Consiliului de Securitate în efortul 
de a promova convocarea la o dată 
cit mai apropiată a unei conferința 
internaționale de pace asupra Orien
tului Mijlociu. Pînă în prezent, Pe
rez de Cuellar a avut convorbiri cu 
reprezentanții S.U.A., R.P. Chineze, 
Marii Britanii și Franței, urmind să 
confere în continuare cu reprezen
tantul U.R.S.S., a declarat purtăto
rul său de cuvînt, Franțois Giuliani. 
Secretarul general al O.N.U. a avut, 
de asemenea, consultări cu repre
zentanții Iordaniei și Israelului, 
menționează agenția KUNA.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 1 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar, citat de 
agenția I.R.N.A., artileria iraniană a 
doborît în sectorul de operațiuni 
Karbala-5, la Shalamcheh, în zona 
sudică a frontului, un avion de luptă 
irakian. Totodată, I.R.N.A. relevă că 
artileria iraniană a bombardat pozi
ții ale trupelor irakiene din zonele 
Haj-Omran, Sardasht și Talaiyeh. De 
asemenea, la Yabis și Nahre-Anbar, 
în regiunea sudică a frontului, arti

leria iraniană a supus unor intense 
tiruri unități de tancuri irakiene.

BAGDAD 1 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția I.N.A., forțe
le irakiene situate la est de Basra, 
în sectorul de operațiuni militare al 
Corpului al 3-lea al armatei irakiene, 
au supus unor intense tiruri de arti
lerie poziții ale forțelor iraniene. în 
sectorul central de operațiuni, arată 
I.N.A., o unitate a corpului al 2-lea 
al armatei irakiene a efectuat un 
raid împotriva pozițiilor iraniene.

Noi amănunte despre stațiile cosmice 
modulate sovietice

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — Pentru a 
oferi o imagine a fe
lului in care se vor 
crea stațiile cosmice 
modulate, ziarul „Iz
vestia" relatează că 
modulul „Quant", lan
sat in Uniunea Sovie
tică pentru a se cupla 
cu laboratorul orbital 
„Mir", are masa de 
11 tone, din care doar 
o parte rămine în spa
țiu. Cealaltă parte, 
constind din blocul de 
serviciu, care dispune 
de motoarele necesare 
propulsiei șt modifică
rii orbitei, se va sepa
ra de complex. Ziarul

relevă, de asemenea, 
că modulul dispune de 
două sisteme de cu
plare si apropiere de 
alte aparate cosmice. 
Primul dintre ele se 
numește „Igla" și va 
servi pentru cuplarea 
cu laboratorul spațial 
„Mir". Cel de-al doi
lea, „Kurs", va asi
gura în viitor apropie
rea unor nave cosmice 
de complexul spațial 
care evoluează pe 
orbită.

In interior, „Quant" 
poate fi asemuit cu o 
cameră cu vestiar. 
Aparatele și instala
țiile sînt ascunse in

spatele unui paravan 
decorativ. In modul 
se află un aparat de 
tip „Elektron", care 
produce 80 de litri de 
oxigen pe oră. Din 
modul, cosmonauții 
pot comunica direct cu 
specialiștii aflați la 
Centrul de dirijare a 
zborurilor cosmice. In 
partea exterioară a 
modulului „Quant" 
este instalată o came
ră de televiziune, care 
va transmite spre 
Centrul de dirijare 
imaginile navelor cos
mice ce urmează să se 
apropie și să se cuple
ze cu complexul or
bital.

deo" în favoarea păcii tn zona 
Canalului Beagle. Constituind o- 
biectul unei dispute serioase între 
Chile și Argentina, aflată pe punc
tul de a se transforma într-o con
fruntare militară locală, criza din 
zona Canalului Beagle a fost de
pășită prin negocieri mediate de 
Vatican.

SPRIJIN. Forțele armate din 
Brazilia au reafirmat sprijinul lor 
față de procesul de transformări 
democratice inițiat in țară în 1985, 
exprimînd încrederea că noua Con
stituție va fi baza sigură pentru 
noul edificiu politico-instituțional 
— informează agenția E.F.E. In
tr-un mesaj citit In toate garni
zoanele militare, miniștrii armatei, 
marinei și forțelor aeriene, eviden
țiind misiunea istorică ce revine 
Adunării Naționale Constituante, 
Însărcinată cu elaborarea celei de-a 
șaptea Constituții politice a Brazi
liei, au arătat că aceasta trebuie să 
fie rezultatul fidel al voinței gene
rale a brazilienilor, baza pentru so
luționarea constructivă și realistă a 
problemelor ce afectează țara.

PROCES. La Torino a Început 
cel mai mare proces intentat de 
autoritățile judiciare italiene orga
nizației criminale Mafia. După cum 
relevă agenția ANSA, numărul

mafiotilor judecați In acest proces 
este de 242. Ei sint acuzați de co
miterea a 60 de crime, de comerț 
ilicit cu narcotice și de alte delicte 
grave.

ACCIDENTE AVIATICE. Un a- 
vion militar american de bombar
dament de tipul A-10 s-a prăbu
șit în nordul Norvegiei. Aparatul, 
care participa la manevrele 
N.A.T.O. ..Cold Winter-87". se în
torcea la baza militară de la Ar- 
nay. Totodată, un bombardier de 
tipul „Tornado", aparținînd unei 
unităti britanice staționate in 
R.F.G.. s-a prăbușit în apropiere 
de localitatea Hunxe. Unul din pi- 
loti a fost grav rănit. Fragmente 
din avionul prăbușit au lovit mai 
multe case aflate în apropiere, pro- 
vocîndu-le avarii de peste două mi
lioane de mărci.

CAPRICIILE VREMII. în regiu
nile din centrul și estul Slovaciei 
a revenit iarna — transmite agenția 
C.T.K. Ninsorile abundente sînt în
soțite de un vint puternic. în unele 
localități, precizează agenția citată, 
grosimea stratului de zăpadă a 
atins un metru. S-au Înregistrat 
ninsori și la Bratislava. Meteo
rologii apreciază că vremea se va 
Îmbunătăți ușor spre sfîrșitul săp- 
tămînii.
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