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Calitate, numai produse
de cea mai bună calita
te ; Festivalul național
„Cîntarea
României" ;
Mica industrie — dome
niul marilor posibilități ;
Viața economico-socială
a localităților patriei

Punind in evidență dorința reciprocă de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor româno-congoleze,

de a conlucra in vederea edificării unei lumi mai bune și mai drepte, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ CONGO
Convorbiri oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Denis Sassou Nguesso
La Palatul Poporului din Brazzaviile au început, joi, convorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, și
tovarășul Denis Sassou Nguesso,
președintele Republicii Populare
Congo.
Iau parte tovarășii Dimitrie
Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, loan Totu, ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea,
consilier al președintelui Republicii
Socialiste România, Gheorghe Cazan,
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internationale,
alte persoane oficiale.
Din partea congoleză participă to
varășii Ange Edouard Poungui,
prim-ministru al guvernului, Xavier
Katali, ministrul dezvoltării rurale,
Antoine Ndinga Oba. ministrul afa
cerilor externe și al cooperării, Poaty
Souchlati, ministrul comerțului, al
întreprinderilor mici și mijlocii, alte
persoane oficiale.
Tovarășul Denis Sassou Nguesso a
salutat, și în acest cadru, vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Republica Populară Congo, exprimîndu-și satisfacția de a se reintîlni,
de această dată pe pămîntul congolez, cu conducătorul partidului și sta
tului român și de a avea un aprofun
dat schimb de păreri in probleme de
interes comun.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru salutul și urările
de bun venit care i-au fost adresa
te, pentru primirea deosebit de
călduroasă și ospitalieră ce i-a fost
rezervată pe pămîntul Republicii
Populare Congo. Președintele Româ
niei a exprimat convingerea că vizi
ta și convorbirile vor deschide
noi perspective dezvoltării relații
lor româno-congoleze, în interesul
reciproc al celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.
In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de păreri în legă
tură cu stadiul actual al relațiilor
eoonomice, tehnico-științifice dintre
cele două țări, căile și mijloacele de
ridicare a lor la un nivel și mai
înalt, corespunzător posibilităților de
care dispun România și Congo.
Cei doi președinți au însărcinat pe
miniștrii și pe ceilalți membri ai
delegațiilor participante la convor
biri să analizeze și să stabilească în
mod concret domeniile unde se
poate realiza o bună colabora
re, reciproc avantajoasă, să mate
rializeze unele posibilități în înțe
legeri care să asigure, încă din acest
an, o largă colaborare și cooperare
economică și în alte domenii de in
teres comun.

In cadrul schimbului de păreri în
legătură cu evoluția situației inter
naționale, care a pus în evidență
identitatea sau apropierea punctelor
de vedere ale celor două țări-în pro
blemele abordate, a fost exprimată
îngrijorarea față de încordarea exis
tentă în lume, ca urmare a manifes
tării politicii de forță și dominație, de
înarmare, a menținerii și agravării
unor conflicte din diferite regiuni
ale globului, a creșterii pericolului
unui nou război mondial, ce s-ar
transforma inevitabil într-o catas
trofă nucleară. S-a subliniat că, în
aceste condiții, se impune să se facă
totul pentru oprirea cursei înarmări
lor, în primul rînd a celei nucleare,
pentru trecerea Ia acțiuni ferme de
dezarmare, la adoptarea unor mă
suri care să ducă la eliberarea ome
nirii de pericolul unui război nuclear
nimicitor, pentru apărarea dreptului

fundamental al oamenilor, a! po
poarelor la viață, la existentă liberă
și demnă. în context, au fost apre
ciate propunerile Uniunii Sovietice
privind abordarea separată a proble
mei retragerii rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune din Europa
și s-a manifestat convingerea că se
vor depune toate eforturile pentru a
se ajunge in cel mai scurt timp la
înțelegeri care să ducă la înlăturarea
rachetelor cu rază medie din Europa
și apoi Ia eliminarea tuturor arme
lor nucleare. Ia lichidarea totală a
arsenalelor nucleare.
în acest context, a fost reliefată
necesitatea unirii eforturilor tuturor
popoarelor, ale forțelor progresiste,
democratice, antiimperialiste de pre
tutindeni în lupta ' pentru oprirea
cursului periculos al evenimentelor
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Semnarea Comunicatului
comun româno -congolez
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și Denis Sassou
Nguesso, președintele Comitetului
Central al Partidului Congolez al
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al guvernului, au
semnat, joi, 2 aprilie, la Palatul
t’oporului. Comunicatul comun româno-congolez.
La ceremonie a participat tovarășa
Elena Ceaușescu.
Au asistat persoanele oficiale ro

mâne și congoleze participante la
convorbiri.
După semnare, în aplauzele celor
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Denis Sassou Nguesso
și-au strîns miinile cu multă căldu
ră, s-au îmbrățișat, felicitîndu-se
reciproc pentru rezultatele la care
s-a ajuns cu prilejul noului dialog la
nivel înalt, care deschide ample per
spective conlucrării multilaterale
dintre cele două partide, țări și po
poare.

RITM SUSȚINUT
Șl CALITATE ÎNALTĂ
- cerințe de bază la semănat!
în acest an, unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județul IA
LOMIȚA și-au propus să realizeze
producții, îndeosebi la cereale — grîu,
orz și porumb, dar și la celelalte
culturi — corespunzătoare cerințelor
pentru obținerea înaltului titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrare". In
strategia stabilită de comitetul jude
țean de partid pentru indeplinirea
acestui obiectiv o atenție cu totul aparte se acordă creării tuturor con
dițiilor pentru ca însămințarea cul
turilor de primăvară să se efectueze
intr-un timp cit mai scurt și, mai
ales, la un înalt nivel agrotehnic, elemente hotăritoare pentru ca, intr-a
devăr, producțiile stabilite să fie rea
lizate intocmai. „Am avut la dispo
ziție — ne relata tovarășul loan
Avram, directorul general al direcției
agricole — o perioadă îndelungată
pentru a pregăti campania de primă
vară in cele mai mici amănunte. Și,
fără a exagera, pot afirma că fie
care mecanizator și fiecare specia
list, care au urmat diferite și com
plexe forme de instruire, cunosc cu
precizie sarcinile și răspunderile ce
le revin în campanie. Obiectivul este
ca pe 15, cel tîrziu pe 20 aprilie să
Încheiem însămințarea culturilor de
primăvară pe toate cele 240 000 hec
tare planificate. Forțele de care dis
punem, folosite deplin și cu randa
ment maxim, permit să încheiem însămînțările la termenul prevăzut.
Totul depinde de munca oamenilor,
de organizarea temeinică a activi
tății și realizarea vitezelor de lucru
stabilite".
într-adevăr, totul depinde de mun
ca oamenilor. De modul în care în
țelege fiecare să-și facă datoria la
locul lui de muncă. Și, după cum
ne-am convins în foarte multe uni
tăți agricole din șase consilii agro
industriale, oamenii sint la datorie !
înainte de a da cuvîntul faptelor, să
înfățișăm succint citeva din măsuri
le întreprinse, și cerințele ce se im
pun a fi realizate, pentru efectuarea
însămînțărilor în ritm cit mai intens.
Mai întîi trebuie subliniat că, pen
tru reducerea termenelor de execu
ție, a numărului de treceri pe te
ren și a consumului de motorină
toate utilajele folosite în campania
de primăvară au fost asamblate in
peste 3 000 de agregate complexe.
Pentru realizarea vitezelor de lucru
stabilite la semănat — 8 000 hectare
pe zi pentru culturile din epocile I
și II. inclusiv floarea-soarelui, șl
10—12 mii de hectare pe zi cînd va
începe însămințarea porumbului,
soiei și fasolei — activitatea de pre
gătire a terenului a fost organizată
în flux neîntrerupt — ziua și noap
tea. în acest scop, 500 de tractoare
lucrează noaptea la pregătirea tere
nului. ele realizînd un front de lu
cru suplimentar pentru semănători
de peste 4 000 hectare pe... noapte.
Pînă in seara zilei de 2 aprilie
fuseseră însămînțate peste 15 000
hectare cu diferite culturi. După
ziua respectivă însă, apreciau spe
cialiștii de la direcția agricolă ju
dețeană. ritmul la semănat va creș
te la 6 000—8 000 hectare pe zi. Că
aceste viteze de lucru sint posibil de
realizat chiar în condițiile timpului
mai puțin prielnic ne-am convins în
multe unități agricole.
Marți și miercuri (31 martie și 1
aprilie), iată două zile atît de dife
rite sub aspectul condițiilor meteo
rologice, dar foarte asemănătoare în
ce privește rezultatele concrete înre
gistrate la insămințări în cele mai
multe unități agricole ialomițene.
După o zi — luni 30 martie — cu
peste 25 grade, marți după-amiază
— in Bărăganul ialomițean — tem
peratura aerului a început să coboa
re, iar vîntul s-a întețit. Totuși, me
canizatorii nu au ieșit din brazdă
decît noaptea tîrziu. A doua zi,
miercuri, temperatura aerului a
coborît și mai mult — în cîmp erau
5—6 grade, iar vîntul bătea cu fu
rie, de nu te puteai ține pe picioare.
Totuși, spre lauda lor, peste tot oa
menii se aflau la datorie. S-a semă
nat, s-a pregătit terenul și au fost
adunate resturile vegetale ca într-o
zi cu condiții normale de lucru.
NU MAI ESTE TIMP DE AȘTEP
TAT ! Sub o formă sau alta, toți
specialiștii și mecanizatorii cu care
am discutat, au subliniat, cu o anume îngrijorare, dar încă fără a
se alarma, că timpul însămînțărilor
este acum foarte scurt. Că in această perioadă toate culturile din

epoca întîi și a doua, inclusiv floa
rea-soarelui, trebuie însămînțate con
comitent. „Lucrăm pe un front larg
— ne spunea Ion Barbu, inginerulșef al C.A.P. Ciocîrlia. Semănăm în
același timp plantele furajere, pe
care le terminăm astăzi, sfecla de
zahăr și am început de azi și la
floarea-soarelui. Este esențial să nu
pierdem nici o clipă bună de lucru,
fiindcă peste două-trei zile în mod
sigur vom trece și la însămințarea
porumbului, cultură ce deține pon
derea în structura plantelor de pri
măvară. De aceea, obiectivul prin
cipal este să lucrăm în ritm cit mai
intens, să realizăm și să depășim vi
tezele stabilite la semănat". La
C.A.P. Ciocîrlia și. după cum aveam
să aflăm de la tovarășul Ion Moldoveanu, președintele consiliului agroindustrial Urziceni, în toate ce
lelalte 7 unități agricole din acest
consiliu, miercuri s-a lucrat cu toa
te forțele, depășindu-se viteza de lu
cru stabilită. Și numai cine nu a
fost în cîmp nu poate aprecia cit
s-au împotrivit oamenii timpului
nefavorabil.
Sub imperiul cîștigării bătăliei cu
timpul este organizată și se desfă
șoară activitatea și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial
Condeești. Nu cu multi ani în urmă
acest consiliu se afla, cum se spu
ne. pe,..lista neagră" în ce priveș
te executarea lucrărilor agricole si
producțiile realizate. Că între timp
s-au schimbat,multe în cooperative
le agricole Bărcănești, Coșereni. Con
deești. Borănești și I.A.S. Borănești,
care fac parte din acest consiliu agroindustrial. și că activitatea a in
trat pe un făgaș normal o 'dovedesc
rezultatele din anul trecut, dar și
modul responsabil în care se acțio
nează acum, la insămințări. „Azi
terminăm de semănat inul, mazărea,
borceagul și plantele furajere — ne
spune Marin Bratu, președintele
consiliului agroindustrial. Lucrăm
din plin la sfecla de'Zahăr și la
floarea-soarelui. culturi la care în
cheiem semănatul în 2—3 zile. Ne-am
organizat de așa manieră și am asigurat forțele necesare ca pe 15—18
aprilie să încheiem însămințarea tu
turor culturilor de primăvară. Pen
tru aceasta urmărim și. mai ales,
controlăm cum se realizează viteza
de lucru stabilită în fiecare unita
te din consiliu. Bineînțeles, pentru
a putea lua măsuri imediat ce con
statăm că activitatea stagnează in
tr-un loc sau altul". Am avut un
exemplu concludent despre eficien
ta acestui mod de lucru foarte con
cret. La C.A.P. Borănești se lucra
cu forțe reduse Ia pregătit și la se
mănat. Dumitru Mihăilescu. inginerul-sef al cooperativei, mai stătea
pe ginduri. Să introducă sau nu in
lucru toate tractoarele. Și aceasta
pentru că nu verificase încă condi
țiile concrete din teren. Cîteva în
cercări făcute în mai multe sole l-au
convins repede pe inginerul-șef nu
numai că este posibil, dar mai ales
că este obligatoriu acum să se lu
creze cu toate forțele la pregătirea
terenului și la semănat pentru a sa
cîștiga timpul pierdut din cauza vre
mii nefavorabile.
Cu totul deosebit era organizată
activitatea la C.A.P. Maia. O forță
impresionantă — peste 800 de coo
peratori — pe o vreme tocmai bună
de stat la gura sobei, lucrau la plan
tarea în cîmp a verzei timpurii. Da
la Ion Lăceanu, președintele consi
liului agroindustrial Fierbinți, aflăm
că aici se plantează încă 10 hecta
re. fată de cele 35 planificate. în
ziua de miercuri. în acest puternic
bazin legumicol lucrau la repicatul
răsadurilor peste 1 000 de coopera
tori de la Maia, Dridu, Fierbinți șl
Brazi.
ORGANIZAREA SUPERIOARA A
MUNCII DECIDE ACUM ÎN BATALIA CU TIMPUL. Fără a subestima
amploarea lucrărilor din campania
însămînțărilor de primăvară, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Sinești, Emil Andrei, sublinia că to
tuși aceasta este cea mai ușoară din
tre campaniile agricole. „Asta nu
înseamnă însă, adăuga președintele
consiliului, că această campanie ,
poate fi și tratată cu o anume ușu
rință. Ci dimpotrivă ! Succesul între
gului an agricol se decide acum, la
insămințări, intr-o măsură hotări
toare. Or, pentru noi aceasta în(Continuare în pag. a II-a>

COMUNICAT COMUN ROMÂNO ■ CONGOLEZ
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
lier al președintelui Republicii So
secretar general al Partidului Comu
cialiste România ; Gheorghe Cazan,
nist Român, președintele Republicii
ministru secretar de stat la Ministe
Socialiste România, a efectuat, îm
rul Comerțului Exterior și Cooperăpreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,, ' rii Economice Internaționale ; gene
o vizită oficială de prietenie in Re
ral-colonel Iulian Vlad, adjunct al
publica Populară Congo, la invitația
ministrului de interne ; Petre Tănăcolonelului Denis Sassou Nguesso,
sie, director in Ministerul Afacerilor
președintele Comitetului Central al
Externe ; Nicolae Zbârcea, însărcinat
Partidului Congolez al Muncii, pre
cu afaceri a.i. al Republicii Socia
ședintele Republicii Populare Congo,
liste România în Republica Popu
șef al guvernului, în perioada 1—3
lară Congo ; Mircea Constantin, di
aprilie 1987.
rector în Ministerul Comerțului Ex
în timpul vizitei, președintele Re
terior și Cooperării Economice In
publicii Socialiste România și dele
ternaționale.
gația care l-a însoțit au luat cunoș
Din partea congoleză : Ange Edou
tință cu deosebit interes de realizările
ard Poungui, prim-ministru al gu
obținute de poporul congolez. înalții
vernului ; Francois Xavier Katali,
oaspeți români s-au bucurat de o
ministrul dezvoltării rurale ; Antoine
primire călduroasă și cordială, ex
N’Dinga Oba, ministrul afacerilor
presie a sentimentelor de stimă și
externe și al cooperării ; Poaty
prietenie pe care și le nutresc reci
Souchlati, ministrul comerțului, al
proc cele două popoare.
întreprinderilor mici și mijlocii ;
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
Servais Obiaka, ambasadorul R.P.
secretar general al Partidului Comu
Congo în Republica Socialistă Româ
nist Român, președintele Republicii
nia
; Basil Ykouebe, consilier diplo
Socialiste România, și tovarășa Elena
matic al președintelui republicii ;
Ceaușescu au depus o coroană de
Pierre Ngaka, ambasador, secretar
flori la Mausoleul Marien N’Gouabi.
general al Ministerului Afacerilor Ex
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
terne și. al Cooperării ; Ngouolondele
președintele Republicii Socialiste
Mongo, director general al Securității
România, și tovarășa Elena Ceaușescu
de Stat ; Norbert Moitsinga, director
au avut convorbiri oficiale cu pre
in Ministerul Afacerilor Externe și
ședintele Republicii Populare Congo,
al Cooperării ; Younous Madzengue,
colonel Denis Sassou Nguesso, în le
secretar general al Ministerului In
gătură cu relațiile bilaterale și pro
dustriei ; Nguengue Motse, director
blemele internaționale actuale. Con
în Ministerul Comerțului.
vorbirile s-au desfășurat într-o at
Cei doi președinți și-au exprimat
mosferă de prietenie și deplină
satisfacția pentru dezvoltarea rapor
înțelegere.
turilor tradiționale de prietenie șl
La convorbiri au participat :
colaborare româno-congoleze și au
Din partea română : Dimitrie
reafirmat hotărirea lor de a le
Ancuța, viceprim-ministru al guver
dezvolta tot mai mult în continuare,
nului ; loan Totu, ministrul afaceri
in conformitate cu interesele fun
lor externe; Constantin Mitea, consi
damentale ale celor două țări și

popoare. în scopul realizării acestei
dezvoltări, o atenție 'deosebită s-a
acordat in timpul discuțiilor impor
tanței întîlnirilor la nivelul cel mai
înalt.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele
Comitetului Central al Partidului
Congolez al Muncii și-au exprimat
satisfacția față de cooperarea fruc
tuoasă și solidaritatea militantă din
tre cele două partide și rolul activ
al acestora în dezvoltarea legăturilor
de prietenie și conlucrare românocongoleze.
Cei doi președinți au convenit să
fie dezvoltate mai larg schimburile
comerciale și să fie aprofundată co
operarea economică în domenii de
interes comun între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Congo : petrol și gaze, agricul-'
tură, mine și energie, exploatarea și
industrializarea lemnului, construcții,
lucrări publice și altele.,
Din dorința de a da un nou impuls
relațiilor economice bilaterale, in
cursul vizitei a fost semnat un pro
tocol privind dezvoltarea cooperării
economice și tehnice și creșterea
schimburilor comerciale între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Populare Congo au constatat cu
profundă îngrijorare, în cadrul
schimbului reciproc de vederi, că
situația internațională actuală se
menține foarte gravă și complexă, ca
urmare a cursei înarmărilor, a con
flictelor și focarelor de tensiune
existente, a politicii de amestec în
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NICOLAE CEAUȘESCU

DENIS SASSOU NGUESSO

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al guvernului
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METODELE MODERNE DE CONTROL
-GRABNIC GENERALIZATE!
In ultimii ani a crescut în mod
spectaculos precizia tehnologică a
proceselor de producție. In toate ra
murile industriale producătoare și
prelucrătoare de materiale, tehnolo
giile moderne au impus nu numai în
mulțirea parametrilor controlați in
timpul proceselor de fabricație, dar
și creșterea preciziei la care acești
parametri trebuie respectați, deci,
implicit, și exigențele controlului de
calitate. Tocmai pentru intărirea
controlului, pe toate fazele procesu
lui de fabricație. Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor a elaborat nu de
mult noi Instrucțiuni generale de
control, pentru promovarea metode
lor moderne de control, extinderea
și generalizarea controlului mecani
zat, automatizat și robotizat. Menite
să creeze un cadru metodologic adecvat noilor cerințe ale economiei,
in vederea aplicării prevederilor din
Legea calității produselor, aceste in
strucțiuni stabilesc cu claritate mo
dul in care trebuie să se desfășoare
in unitățile economice activitatea de
asigurare și control al calității. Țotodată, ele stabilesc cadrul organiza
toric al activității compartimentelor
de control tehnic de calitate din uni
tățile economice, in direcția asigu
rării și controlului calității produse
lor, formă superioară fată de con
trolul clasic (inspecția), in care aceste compartimente aveau doar ro
lul de control al calității produselor
finite. Instrucțiunile indică limpede
că înlocuirea formelor învechite, ne
științifice de control, cum este cea a
sondajului empiric, constituie o ne
cesitate stringentă. Intr-adevăr, ase
menea forme de control sint extrem
de dăunătoare competitivității pro
duselor fabricate deoarece prezintă
riscul de acceptare a unor loturi cu
produse defecte.
Intr-un precedent articol, (vezi
„Scînteia" nr. 13865), ne-am referit
la cîteva dintre metodele moderne
de control al calității, menite să le
Înlocuiască pe cele empirice, fără
fundamentare științifică.

Cu ce se controlează ? In
ce privește mijloacele de efectuare
a controlului de calitate, se prevede
ca precizia AMC-urilor, a standuri
lor de probă și a utilajelor de con
trol să fie de cel puțin trei ori mai
mare decît cimpul de toleranță al
caracteristicilor controlate.
Standurile de probă, instalații
complexe de control, care permit
probarea subansamblelor și produ
selor in stare de funcționare, verificindu-se simultan unul sau mai
mulți parametri, constituie unul din
principalele mijloace de control.
Conform
indicațiilor
conducerii
partidului, personal ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, verificarea pro
duselor finite pe standuri de probă
este acum obligatorie.
In acest sens, cele trei ministere
constructoare de mașini au condițio
nat deja omologarea pregătirii de fa
bricație a produselor de existența obligatorie a standurilor de probă, care
să permită verificarea tuturor para
metrilor impuși în documentația
tehnică normativă de standardizare
(standarde de stat, de ramură și în
treprindere sau caiete de sarcini).
Această condiție se va aplica însă și
produselor verificate pe standuri de
probă din celelalte ramuri indus
triale.

In categoria instalațiilor complexe
de control intră și instalațiile de
control activ, care sint aparate spe
ciale montate .pe mijloacele de pro
ducție. Ele controlează, în cursul
desfășurării procesului de fabricație,
un parapretru sau o însușire calita
tivă prevăzută in documentația de
fabricație, oferind informații asupra
mărimii valorii urmărite și posibili
tatea de a se acționa corectiv, pen
tru menținerea procesului, în cazul
apariției unor valori în afara limite
lor prescrise. In prezent, în econo
mie. controlul activ se apli
că în multe întreprinderi de con
strucții de mașini : bunăoară, la
rectificarea și finisarea axelor prin
cipale ale strungurilor automate.
Avantajul controlului activ este in
contestabil : el permite eliminarea
rebuturilor, prin încadrarea tuturor

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE
reperelor in limitele prescrise, deci,
implicit, o productivitate sporită.
El presupune insă și un „dezavan
taj", respectiv acela că aparatele
speciale folosite necesită o întreți
nere permanentă, competentă, deci
personal cu pregătire corespunză
toare. în plus, asigură verificarea
doar a unei caracteristici a repere
lor prelucrate mecanic.

Instalațiile de control au
tomat, robotizat controlează,
fără intervenția omului, caracteris
ticile tehnice prevăzute în documen
tația de fabricație, după ce reperele,
subansamblele sau produsele au fost
executate, dar și în cursul desfășu
rării proceselor de fabricație, ofe
rind siguranță sporită în luarea de
ciziilor. Acest control, ce folosește
dispozitive, aparate și instalații
complexe, este de mare productivi
tate și precizie in măsurători, din el
fiind exclus subiectivismul. Bune
rezultate se obțin la noi în țară cu
acest control automat în industria
de autoturisme, în siderurgie, dar
mal ales în industria electronică, la
componentele electronice active și
pasive, la circuite integrate, tuburi
cinescop, la acestea din urmă veri
ficarea fiind asistată de calculator.
Printre întreprinderile care aplică
această metodă modernă de control
se numără I.P.R.S. Băneasa și alte
unități din Capitală, ca „Microelec
tronica", întreprinderea de calcula
toare electronice și cea de cinescoa
pe. Controlul automat se aplică însă
și la o serie de procese de fabricație
din industria chimică, unde el se
desfășoară continuu, în principalele
puncte ale procesului de fabricație.
De mare precizie în măsurători, con
trolul automat separă produsele bune
de cele care nu se încadrează în li
mitele stabilite.
Instalații complexe de control sint
și cele de control multidimensional,
care permit verificarea simultană a
două șau mai multe caracteristici
dimensionale, cu ajutorul unor apa
rate speciale. Dacă verificările s-ar

HUȘI : Produse noi livrate la export
Acofdînd o atenție deosebită în
noirii si modernizării producției,
colectivul fabricii de utilaj complex
din orașul Huși a omologat și in
trodus in lucru un nou produs cu
un inalt grad de tehnicitate desti
nat exportului. Este vorba de agre
gatul de cimentare C-400, utilaj

complex utilizat în industria petro■ lieră, in alcătuirea căruia intră nu
mai repere de proveniență autoh■ tonă. Primele agregate de acest fel
au și fost expediate în termenul
stabilit partenerilor de peste ho
tare. (Petru Necula).

RÎMNICU VÎLCEA : Utilaje în premieră
Paralel cu modernizarea proce
selor de producție și a tehnologiilor
de fabricație, oamenii muncii de la
întreprinderea de utilaj chimic și
forjă Rimnicu Vilcea sint preocu
pați de conceperea și asimilarea
unor noi mașini și instalații de
mare randament. în acest cadru
de preocupări se inscrie și fabri
carea mașinii de spălat butelii de
sticlă, utilaj foarte solicitat de uni
tățile industriei alimentare. Spre

efectua cu aparatură clasică, durata
de verificare ar fi de cel puțin
zece ori mai mare. Așadar, contro
lul multidimensional furnizează in
timp foarte scurt informații asupra
încadrării întregului reper sau pro
dus în toleranțele prescrise. Acest
control se aplică asupra unor produ
se complexe cu multe cote, cum ar
fi arbori cotiți, roți dințate, supape,
pistoane.
Instalațiile de control activ, auto
mat și multidimensional pot fi asis
tate de calculatoare sau microproce
soare. Pe de o parte, acestea per
mit ca procesul de fabricație să fie
dirijat astfel incit să se asigure rea
lizarea caracteristicilor in limitele
stabilite de documentația de fabri
cație. Pe de altă parte permite ca
atît valoarea caracteristicilor rezul
tate, cit și cauzele care determină

deosebire de mașinile existente,
realizarea specialiștilor vîlceni ofe
ră un mare avantaj ; pe liniile uti
lajului pot fi spălate mai multe
tipuri de butelii, fapt ce-i conferă
largi posibilități de întrebuințare.
După cum am fost informați, pină
la sfirșitul acestui an vor fi fabri
cate și puse la dispoziția între
prinderilor de industrie alimentară
50 de utilaje de acest fel. (Ion
Stanciu).

neincadrarea lor în limitele docu
mentației să fie stabilite în mod
obiectiv.
în prezent, o sarcină imediată și
permanentă ce revine tuturor între
prinderilor este aceea de realizare
a unor instalații de control automat
și robotizat, care să permită verifi
carea la toți parametrii prevăzuți în
documentație a tuturor produselor
realizate, -ceea ce va face ca pe poar
ta întreprinderilor să iasă numai
produse corespunzătoare nivelului
tehnic și calitativ omologat.

Unde se recurge la con
trolul calității bucată cu bu
cată ? Acest procedeu de verifi
care a fiecărui produs al lotului, la
fiecare caracteristică de calitate, se
justifică numai la anumite categorii
de produse. Bunăoară, Ia loturile
respinse la verificarea prin eșantio
nare, Ia produsele finite complexe,
cu caracteristici de calitate critice
(cum ar fi instalația de frînare, la
autovehicule), la produse cu solici
tare funcțională mare și cu masă
mare, la mobilă, instrumente muzi
cale etc. Controlul bucată cu bucată
nu se poate aplica însă la produsele
pe care verificarea le-ar distruge
(conserve, medicamente etc.) ; la
produsele provenite din procese
continue (hîrtie, laminate, ciment,
mase plastice etc.) ; la cele execu
tate în procese automate (rulmenți,
șuruburi) ori la materiale în vrac
etc. Deși controlul bucată cu bucată
se efectuează cu efort și manoperă

multă, fiind foarte costisitor, lotu
rile astfel verificate mai conțin pină
la circa 15 la sută exemplare defec
te, ca urmare a diminuării în timp
a atenției celor ce-I efectuează, de
seori datorită monotoniei operației.
Ca atare, acest tip de control, ca
de altfel toate celelalte tipuri și me
tode de control trebuie alese cu
grijă, astfel incit să corespundă cit
mai bine specificului producției și să
fie cit mai eficiente.
Precizări aparte se fac în Instruc
țiunile generale de control elabora
te de I.G.S.C.C.P., și la verificarea
metrologică a mijloacelor de mă
surare. In conformitate cu Legea
metrologiei
(nr. 28/1978), mijloa
cele de măsurare se verifică me
trologic obligatoriu, la intervale,
de timp limită, stabilite prin nor
mele tehnice.
în prezent, unitățile economice au
obligația să asigure verificări perio
dice, la intervale de timp mai scurte,
frecvența verificărilor fiind legată
de importanța caracteristicilor mă
surate, de lipul mijlocului de măsu
rare. precuna și de fiabilitatea me
trologică a acestuia. Ca atare, com
partimentul de metrologie din în
treprindere are sarcina să stabileas
că pentru fiecare mijloc de măsura
re intervalul de timp intre două ve
rificări periodice, care, aprobate de
conducerea unității, se înscriu in
fișele tehnologice sau planurile de
operații.

Superioritate față de con
trolul „final" clasic. In ce
constă acum controlul de calitate al
produselor
propriu-zise, efectuat
de... controlorii de calitate? Care sint
atribuțiile compartimentelor de con
trol tehnic al calftății. in această di
recție ? Dintre cele opt activități dis
tincte pe care trebuie să se organi
zeze respectivele compartimente,
conform instrucțiunilor menționate,
șapte au un rol dinamic, de preve
nire a neajunsurilor, respectiv, de
asigurare a calității, pespre ele s-a
vorbit pe larg intr-un precedent'ar
ticol al „Scînteii". Singura activitate
cu rol mai puțin preventiv este „ac
tivitatea de control pc fluxul de fa
bricație și verificări finale", care, în
special in partea a doua, are un rol
mai mult constatativ, de admitere
sau respingere a produselor execu
tate, respectiv de a forma o „ba
rieră" care să împiedice scăparea
unor produse neconforme documen
tației și tehnologiei omologate.
Comparativ cu controlul „final"
clasic, care s-a aplicat Ia noi pînă
prin anii 1960—1970, „activitatea de
control pe fluxul de fabricație și
verificări finale" apare simțitor îm
bogățită.
Iată care sint atribuțiile C.T.C.iștilor care desfășoară această acti
vitate :

— efectuează controlul la posturile fixe sau volante prevăzute în
tehnologiile de control, incepînd de la prima fază a procesului de fa
bricație și pină la expedierea produselor din unitate, conform unei
„hărți de control" ;
— respectă cu strictețe metodele de control prevăzute la fiecare
punct din „harta de control" și avizează bonurile de lucru, procesele
verbale de autorecepție sau alte documente stabilite in acest scop, în
cazul in care reperele, .operațiile sau produsele au corespuns in totali
tate condițiilor de calitate impuse ;
— verifică temeinic ca în procesul de fabricație să fie introduse nu
mai materii prime, materiale, repere sau subansamble cu caracteristicile
de calitate prevăzute in documentația de fabricație și avizate de colegii
C.T.C.-iști de Ia „activitatea de recepție" ;
— verifică, totodată, reglajul și precizia mijloacelor de producție și
ale aparaturii de măsură și control, ale standurilor de probă și platforme
lor de montaj ;
— resping produsele cu deficiente de calitate ;
— confirmarea calității o fac prin aplicarea vizei de control pe pro
duse sau pe documentele de însoțire a acestora pe fluxul de fabricație
și în final ;
— urmăresc ca reperele, subansamblele sau produsele finite respinse
la control, după „dezanonimizarea" executanților, să fie predate maistru
lui sau șefului formației de lucru, în vederea remedierii și luării de
măsuri corective, pentru a nu se mai repeta situații similare ;
— participă in comisia de analiză a rebuturilor și la întocmirea notelor
de rebut ;
— verifică dacă executanții efectuează corect operația de autocontrol ;
— evidențiază in registrul de abateri tehnologice toate problemele
apărute in procesul de fabricație, precum și în „fișele săptăminale",
urmărind ca răspunzătorii de deficiențele de calitate să aplice măsuri
corective ;
"
— își anunță colegii de la C.T.C, răspunzători de „analiza calității"
despre orice problemă generatoare de neajunsuri calitative, a căror
înlăturare necesită intervenția altor compartimente (mecanic-șef, pro
iectare, aprovizionare, sculărie ele.).
In realitate, sînt, însă, la înălți
mea misiunii ce le revine, membrii
compartimentelor de control al cali
tății ? Pregătirea lor corespunde ce
rințelor pe care le implică tehnolo
giile de vîrf promovate, in prezent,
în industria noastră ? Se poate vorbi
de o schimbare calitativă simțitoare
în modul cum se efectuează con
trolul de calitate ? Devine acesta,
intr-adevăr, un mijloc de prevenire

a abaterilor de la normele de cali
tate ? La aceste întrebări, și la mul
te altele legate de activitatea con
trolorilor de calitate, dar și a reali
zatorilor nemijlociți ai producției, în
asigurarea și controlul calității pro
duselor. vom căuta răspunsuri in vii
toare anchete ale „Scînteii".

Ioana DABU
V. ANTONESCU

RITM SUSȚINUT ȘI CALITATE ÎNALTĂ
- cerințe de bază lâ semănat!

La C.A.P. Roșiori se seamănă borceagul pe ultimele suprafețe
(Urmare din pag. I)

seamnă ca, dincolo de realizarea
unor viteze sporite la semănat, să
efectuăm lucrările «ca la carte- de
toarte bună calitate. De aceea, or
ganizarea activității noastre este ast
fel concepută tocmai pentru a răs
punde și acestui deziderat". Despre
ce este vorba am avut prilejul să ne
convingem in mai multe cooperative
agricole din acest consiliu agroindus
trial. La Sinești, Drăgoești, Movilita
și Roșiori se lucra cu toate forțele.
Dar nu oricum, ci numai in prezența
specialiștilor sau a celorlalți factori
de răspundere de la consiliul agro
industrial, consiliile populare și sta
țiunea de mecanizare repartizați la
toate punctele de lucru, cu sarcina
expresă de a asigura respectarea în
tocmai a tehnologiei stabilite.
Am trecut și noi pe la fiecare
punct de lucru. Ceea ce atrage aten
ția este organizarea riguroasă a ac
tivității cu un obiectiv final precis:
evitarea risipei de timp. Aceasta a
și făcut posibil să se lucreze intens
chiar in condițiile timpului instabil
din ziua de miercuri. „Ne-a plouat în
noaptea de marți spre miercuri, ne
spunea Ion Baciu, președintele
C.A.P. Drăgoești. Deși ne' ține citeva
ore in loc, ploaia este totuși un mo
tiv de mare bucurie. Avem mare ne
voie de apă. Am putea și în aceste
condiții să lucrăm pe unele suprafețe
care sint zvîntate. Dar nu vrem să
dăm peste cap ceea ce cu greu am
reușit să obținem pină acum. Adică
să respectăm strict asolamentul sta
bilit, rotația fiecărei culturi. Ori
cum, cu forțele de care dispunem, pe
15 aprilie vom încheia însămînțările de primăvară". La Drăgoești, ca
de altfel în toate unitățile agricole
din consiliul Sinești (și, după cum
aveam să ne convingem, este vorba
de o acțiune întreprinsă pe întreg
județul) sute de oameni, înfruntînd
capriciile anotimpului, adunau res
turile vegetale de pe solele unde po
rumbul fusese recoltat mecanic. Este
și aceasta o dovadă pentru grija de
a se face un semănat de bună ca
litate.
Pe terenurile I.A.S. Stelnica, într-o cu totul altă zonă a județului,
situată în „balta" Dunării, însămințarea se făcea la un nivel sporit de
exigență față de calitatea lucrărilor.
Discutăm aici cu tovarășul Nicolae
Popescu, directorul trustului jude
țean al I.A.S. „între elementele de
forță pentru realizarea unei calități
bune la semănat, ne relata interlocu
torul, de cea mai mare importanță
este acum executarea lucrărilor nece
sare pentru menținerea apei în sol. In
diferite puncte din județ am făcut
profile de sol și concluzia este lim
pede. Avem puțină apă în sol și tre
buie s-o păstrăm. De Ia 40 de cm in
jos, pămintul este uscat. De aceea
ne-am propus ca, pină cel tirziu
simbătă. să executăm o. lucrare
ușoară pe întreaga suprafață ce p
vom cultiva în această primăvară. In
felul acesta se rupe capilaritatea so
lului evitîndu-se pierderea apei".
Consemnăm și o altă inițiativă, oare
prezintă largi posibilități de gene
ralizare. tn toate întreprinderile agricole de stat din județ, pe sunrafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui, o dată cu administrarea

erbicidelor se aplică la hectar și
cite 200 kg de Îngrășăminte lichide
pe bază de azot. îngrășămintele li
chide se folosesc în loc de apă. Procedindu-se astfel, se înlătură o tre
cere cu tractorul pe teren și rezultă
o însemnată economie de combus
tibil.
COMBUSTIBILUL — ASIGURAT
RITMIC ȘI IN CANTITATI CORES
PUNZĂTOARE TERMENELOR STA
BILITE DE ÎNCHEIERE A 1NSAMÎNȚARILOR. în toate unitățile pe
unde am trecut ni s-a vorbit pe larg
despre necesitatea intensificării insămînțărilor și, evident, de măsurile
întreprinse în acest scop. Una din
aceste măsuri, hotărîtoare pentru
crearea unui front larg de lucru la
semănat, o constituie organizarea
schimbului 2 Ia pregătirea terenului.
Pe județ sint 500 de tractoare care
trebuie să lucreze in timpul nopții și
trebuie să asigure pregătirea terenu
lui pe mai mult de 4 000 hectare pe
noapte. Spunem trebuie pentru că
deocamdată aceasta rămine doar o
dorință. Motivul ? Lipsa cantităților
necesare de combustibil pentru a se
lucra cu un număr sporit de trac
toare. La indicația comitetului jude
țean de partid, organele agricole ju
dețene au recalculat vitezele de lu
cru astfel îneît, cum arătam la
început, însămînțările să se încheie
cel tîrziu pe 20 aprilie. După cum
ne-a explicat însă tovarășul Alexandru
Raicu, directorul trustului S.M.A.. în
cadrarea lucrărilor , pină Ia termenul
stabilit impune ca o cerință obli
gatorie ca întreaga cantitate de mo
torină prevăzută pentru lună aprilie
să fie livrată integral în perioada
1—20 aprilie. în aceeași ordine de

idei, factorii de resort din Ministe
rul Agriculturii trebuie sâ analizeze
situația creată în județul Ialomița,
întrucit, pentru 18 000 hectare ce tre
buie insămințate cu diferite culturi
de primăvară, s-a omis asigurarea
chiar și a repartițiilor de combusti
bil. Și nu este vorba decit de... 500
de tone de motorină 1 în egală mă
sură se pune și problema asigurării,
acum cind este nevoie, a cantităților
necesare de îngrășăminte chimice,
în acest domeniu există serioase
restanțe, datorate nerespectării gra
ficelor de livrare de către combina
tele de îngrășăminte chimice. Vom
exemplifica numai prin situația crea
tă pe ansamblul întreprinderilor
agricole de stat. îngrășămintele chi
mice complexe repartizate trustului
I.A.S. în trimestrele I și II din acest
an însumează 22 000 tone. Dar pînă
acum Combinatul chimic din Turnu
Măgurele nu a livrat decît 1050
tone — și acestea, după cum ni
s-a explicat, cu mari „sacrificii".
Necesitatea acestor îngrășăminte este
deosebit de stringentă. Ele trebuie
administrate o dată cu însămînțarea
florii-soarelui și a porumbului, con
stituind dozele starter, de care de
pinde pornirea puternică în vegetație
a culturilor.
Chiar și sumare, secvențele de
lucru Ia care ne-am referit dovedesc
cu tăria faptelor că lucrătorii din
agricultura județului Ialomița sint
hotărîți să nu precupețească nici un
efort ca, acum. .în .bățăiia însămînță,rilor să pună baze solide obținerii de
producții record in acest an.

Aurel PAPADIUC
Mihai V1ȘO1U

Insămințarea florii-soarelui a inceput cu toate forțele. Aspect de muncă
de la C.A.P. Movilita

in întreaga țară, importante resurse de metale refolosibile așteaptă o mai chibzuită valorificare!
Un om mergînd pe stradă caută
la un moment dat un coș unde să
arunce un bilet de tramvai sau un
rest de țigară. Se uită in dreapta,
in stingă, se uită în față, în spate,
nici un coș la indemină. Evident,
nu va băga restul de țigară în bu
zunar...
Se spune, și pe bună dreptate, că
bunele deprinderi, educația în ce
privește păstrarea curățeniei sau
economisirea, despre care va fi vor
ba in rindurile următoare, se învață
creindu-i omului și cadrul în care să
nu se poată abate de la regulile de
comportament. Adevăr pe care ni-1
confirmă și activitatea de recupera
re a metalelor și a altor materiale
refolosibile in două unități bucureștene aflate față în față, gard in
gard, cum se spune, și anume : în
treprinderea de mecanică fină și
întreprinderea de pompe „Aversa".
La întreprinderea de mecanică
fină poți spune, trecînd prin secțiile
de fabricație, că și dacă ai vrea să
arunci la întimplare o bucățică de
metal nu o poți face. De ce ? De
oarece „te obligă" conteinerele in
scripționate prezente în toate sectoa
rele de producție sau în curtea fa
bricii. Acesta este primul fapt care
retine atenția și merită sâ fie subli
niat : pe toate fluxurile tehnologice,
la principalele utilaje există conteinere speciale, marcate, în care tre
buie adunate numai anumite catego
rii de materiale.
Acest aspect este esențial și meri
tă să fie subliniat de la bun inceput,
deoarece, .dacă nu se creează condi
țiile necesare pentru desfășurarea
unei activități corespunzătoare. în
demnurile generale de a recppera și
refolosi fiecare gram de metal nu

Regulamentele sint bune cind se și aplică
pot avea efectul scontat. De aceea,
la Întreprinderea de mecanică fină
propaganda care se face pentru sen
sibilizarea oamenilor este intr-o per
fectă relație cu cadrtil organizatoric
și se obțin rezultate care merită să
fie remarcate. Este într-un fel un
exemplu de cum trebuie organizată
pretutindeni acțiunea de recuperare
a metalelor.
Aprecierea de la începutul acestor
rînduri este confirmată și de situa
ția de la întreprinderea de pompe,
unde oamenii sint animați de cele
mai bune intenții, de dorința de a-și
îndeplini una din obligațiile esenția
le. caracteristică oricărui producător:
valorificarea superioară a metalelor
și materialelor recuperabile. Există
în întreprindere un regulament (care
in paranteză fie spus poate fi un
exemplu de gîndire ordonată, com
plexă), cu răspunderi și obligații
precise, care oferă un cadru propice,
stimulativ acțiunii de recuperare. La
nivelul intreprinderii este constitui
tă și o comisie cu atribuții precise
în domeniul recuperării și valorifi
cării materialelor refolosibile.
— Cu toții trebuie să veghem la
aplicarea strictă a regulamentului,
care este foarte clar și limpede, ne
spune ing. Mihai Vasiliu. directorul
întreprinderii. Orice indulgență sau
tratare superficială a acestei proble
me are efecte păgubitoare. Unitatea
noastră este mare consumatoare de
otel inoxidabil, un metal scump și
foarte solicitat. Astăzi, nici o clipă

nu am putea să concepem să nu re
cuperăm fiecare gram din acest me
tal. Lipsa lui ne-ar crea greutăți se
rioase in realizarea sarcinilor de
plan pe care le avem.
în unele secții din întreprindere
activitatea de recuperare a materia
lelor se desfășoară, într-adevăr. cu
rezultate bune. în atelierul de pre
lucrări mecanice, condus de mais
trul Corvin Dobre. la fiecare loc de
muncă sînt amplasate conteinere
marcate pentru șpan. Tot aici se
află în funcțiune și două mașini de
brichetat șpan de oțel inoxidabil.
Nici un gram din acest metal nu
este irosit. Și la secția a IV-a se
acționează gospodărește, cu răspun
dere pentru recuperarea metalului.
Nu același lucru se întimplă insă
Si la secția a II.-a. unde nu sint su
ficiente conteinere. iar la unele
locuri de muncă este o distantă mult
prea mare între litera regulamentu
lui și fapte. Practic, aici, spânul de
fontă este amestecat cu cel de otel
inoxidabil sau cu alte bucăți de me
tal. La ce grad de înțelegere a răs
punderii au ajuns lucrătorii din sec
ție ? Desigur, cel mai bun răspuns
îl oferă realitatea din recipientele de
recuperare a materialelor refolosibi
le. Dar. fără îndoială, comitetul de
partid, conducerea întreprinderi; tre
buie să fie Interesate să cunoască
și răspunsurile date de cei in culpă
la sondajul efectuat. De fapt, cînd
spunem răspunsuri, este un fel de
a spune. întrucit unii lucrători și-au

exprimat nedumerirea la precizarea
noastră că în conteinerele lor se
află șpanuri de diferite calități. Iar
răspunsurile primite se rezumă prac
tic la unul singur, care reflectă o
singură atitudine : „Nu știu cum s-a
întâmplat...", „Nu știu cine poate fi
de vină" și așa mai departe. Un fel
de mirare citești pe fata celor soli
citați să răspundă la citeva între
bări precise, determinate de situa
țiile intîlnite. ca și cum gestul de
a amesteca metalele s-ar fi petrecut
din intîmplare. cind de fapt el se
manifestă zilnic. Ceea ce arată că
cerința recuperării și valorificării
superioare a metalelor refolosibile
nu a intrat în reflex. Or. numai
cind se va pune ordine în acest do
meniu. cînd recuperarea cu maximă
atenție a materialelor va deveni un
gest reflex, așa cum o impun cerin
țele tehnice. ■ se va putea spune că
munca politică și organizatorică și-a
atins scopul. Deci, comitetul de
partid, consiliul oamenilor muncii
trebuie să se preocupe mai mult de
întronarea unei discipline stricte in
acest domeniu, astfel incit să nu mai
fie posibil să se incalce regulile sta
bilite si nici un gram de metal să
nu mai fie irosit.
Experiența necesară se găsește
chiar la unitatea vecină — între
prinderea de mecanică fină. Aici,
punctul forte ÎI constituie tocmai
preocuparea stăruitoare pentru sor
tarea metalelor refolosibile încă de
la locul de muncă. Așa se face că

în conteinerele existente, tn fiecare
atelier spânul se adună pe mărci și
categorii de otel. O ordine desăvirșită este instaurată șl în spatiile de
depozitare ale întreprinderii. Prezent
la investigația făcută, tovarășul An
ton Peagu, director adjunct al în
treprinderii de recuperare a mate
rialelor refolosibile din municipiul
București, remarca :
— An de an. la întreprinderea de
mecanică fină a crescut preocuparea
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile. Dacă în
anul 1985 sumele încasate din livra
rea materialelor recuperate erau de
circa 5 milioane lei. anul trecut au
ajuns la aproape 12 milioane lei,
realizîndu-se integral planul de re
cuperări. Totodată, nu a fost înre
gistrat nici un refuz de calitate la
materialele expediate.
Din investigațiile întreprinse la
cele două unități industriale se des
prinde că. dincolo de aspectele teh
nice si organizatorice, care desigur
au un loc bine determinat, acțiunea
de recuperare a materialelor refolo
sibile presupune o susținută muncă
politico-educativă pentru conștienti
zarea tuturor oamenilor muncii de a
acționa gospodărește. în fiecare mo
ment al activității productive. Recu
perarea materialelor nu este o ac
țiune conjuncturală. ci o necesitate
de prim ordin, o manifestare a spi
ritului gospodăresc, o obligație civi
că permanentă. Prin acțiunile noas
tre de zl cu zi trebuie să facem do
vada deplinei înțelegeri a acestor
cerințe.

Ion LAZAR

Semănatul sfeclei de zahăr la C.A.P. Roșiori, in teren pregătit grădinărește

La C.A.P. Drăgoești se acordă atenție sporită pregătirii terenului in con
diții de bună calitate. In fotografie : Ion Baciu, președintele cooperativei, și
Marian Ciocan verifică executarea lucrărilor
Fotografii : A. Papadiuo
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CV TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA POPULARA CONGO
Depunerea unei coroane de flori

Convorbiri oficiale
între tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Denis Sassou Nguesso
9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a depus,
joi dimineața, o coroană de flori .la
Mausoleul ridicat în memoria lui
Marien N’Gouabi. fost șef al parti
dului și statului congolez, personali

tate proeminentă a R. P. Congo șl
a vieții internaționale, care a luptat
cu abnegație pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, pentru con
solidarea independenței naționale,
pentru pace și progres social in
lume, prieten al României.
După depunerea coroanei de flori,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu au păstat
un moment de reculegere.
Erau de față membri ai BIrotuI
Politic al C.C. al P.C.M. și ai gvernului.
O gardă militară a prezentat on.
rul. S-au intonat imnurile de st
ale celor două țări.

9

9

9

(Urmare din pag. I)
spre confruntare și război, pentru
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, pentru promovarea păcii, înJ
țelegerii și colaborării între națiuni.
In timpul convorbirilor, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Denis Sassou
Nguesso s-au pronunțat pentru eli
minarea forței și amenințării cu for
ța din relațiile internaționale, pentru
încetarea oricăror conflicte militare
și rezolvarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai pe cale
pașnică, prin tratative.
In legătură cu situația din Africa,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Denis Sassou Nguesso au ex
primat deplina solidaritate cu lupta
popoarelor africane pentru lichidarea
deplină a colonialismului, a oricăror
forme de dominație și asuprire, pen
tru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dezvolta
rea economică și socială de sine stă
tătoare.
A fost manifestat sprijinul activ acordat de cele două țări luptei po
porului namibian, sub conducerea
S.W.A.P.O., pentru deplina indepen
dență a Namibiei. De asemenea, au
fost condamnate, cu toată fermitatea,
politica rasistă, de apartheid, măsu
rile represive ale autorităților din

Africa de Sud împotriva populației
majoritare din această țară.
A fost subliniat rolul important ce
revine Organizației Unității Africa
ne in întărirea conlucrării dintre sta
tele de pe continent in ve
derea extinderii acestei colaborări,
precum și pentru reglementarea po
litică a stărilor de tensiune existen
te în Africa, pentru soluționarea
problemelor complexe ce confruntă
aceste țări.
In cadrul convorbirilor a fost re
levată necesitatea lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi ordini
economice mondiale. In acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că România se pronunță pen
tru organizarea, sub egida O.N.U., a
unei conferințe internaționale pe
aceste probleme, la care să partici
pe, cu drepturi egale, atît țările in
curs de dezvoltare, cit și cele dez
voltate, în vederea realizării unei
noi ordini economice internaționale
care să favorizeze progresul mai
rapid al tuturor statelor, și în primul
rind al celor rămase in urmă.
S-a reliefrft că un rol important
în viața internațională. în imprima
rea unui curs nou pe arena mondia
lă revine țărilor mici și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvoltare și celor
nealiniate, care reprezintă marea

majoritate a statelor lumii și sîrit
direcț interesate într-o politică . de
pace, de respect al independenței na
ționale, de colaborare egală între
toate națiunile.
Cei doi președinți au exprimat
convingerea că, și în domeniul rela
țiilor
internaționale,
conlucrarea
româno-congoleză va cunoaște o dez
voltare tot mai puternică, în inte
resul cauzei păcii și destinderii, al
promovării înțelegerii și conlucrării
pașnice dintre națiuni.
Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, înțelege
re și stimă reciprocă.
★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au
continuat, în cursul dimineții de joi,
la bordul navei prezidențiale congo
leze, convorbirile oficiale cu tovară
șul Denis Sassou Nguesso, președin
tele Republicii Populare Congo.
A fost aprofundat dialogul la ni
vel înalt româno-congolez asupra
unor probleme internaționale actua
le, care a evidențiat — in aceeași
atmosferă de înțelegere și prietenie
ce caracterizează convorbirile intre
cei doi conducători de partid și de
stat — existența unor poziții identi

ce sau apropiate cu privire la situa
țiile cu care șe confruntă lumea, de
astăzi.
Trecîndu-se în revistă o serie de
probleme ale evoluției îngrijorătoare
a vieții internaționale, s-a subliniat
convingerea comună că este necesar
ca toate țările și popoarele să-și in
tensifice lupta pentru a determina
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor. în acest context, au fost
relevate rolul și contribuția impor
tantă pe care țările mici și mijlocii,
țările in curs de dezvoltare și neali
niate, care sint nemijlocit interesate
într-o politică de independență, co
laborare, destindere și pace, trebuie
să le aducă la soluționarea construc
tivă a problemelor complexe ce con
fruntă omenirea, în interesul și cu
participarea tuturor ‘popoarelor.
Continuarea schimburilor de ve
deri cu privire la situația din Africa
a pus clin nou in evidență impor
tanța'întăririi unității și solidarității
țărilor de pe acest continent, nece
sitatea ca Organizația Unității Afri
cane să aibă un roi tot mai activ în
intensificarea eforturilor pentru pro
gres, pentru dezvoltarea economicosocială a statelor africane, pentru
întărirea independenței .lor econo
mice.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-CONGOLEZ
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treburile interne ale altor state, a
politicii colonialiste, neocolonialiste
și rasiste, a crizei economice mon
diale, ale cărei consecințe sînt cel
mai mult simțite în țările in curs de
dezvoltare.
Examinînd situația din Africa, cei
doi președinți au evidențiat progre
sele realizate de popoarele africane
în lupta lor pentru libertate, inde
pendență și dezvoltare economică și
socială, extinderea cooperării și în
tărirea unității lor de acțiune politi
că pe plan african și mondial. S-a
exprimat, totodată, îngrijorarea față
de problemele grave cu care se con
fruntă în prezent continentul afri
can.
Evocîndu-se situația din Africa
australă, a fost sever condamnată
politica inumană de apartheid a re
gimului sud-african și denunțate ac
tele agresive continue ale acestuia
împotriva țărilor independente veci
ne. Față de această politică s-a re
afirmat sprijinul permanent al celor
două țări pentru lupta pe care o des
fășoară poporul sud-african.
In legătură cu Namibia, cei doi
președinți au reliefat solidaritatea cu
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., singurul său
reprezentant legitim, și au subliniat
necesitatea luării de măsuri pe plan
internațional pentru a se face totul
în vederea aplicării urgente a rezo
luțiilor adoptate in cadrul O.N.U. și
O.U.A. pentru independența acestei
țări.
S-a relevat importanța aplicării
imediate de sancțiuni economice
obligatorii și generale împotriva re
gimului rasist din Africa de Sud.
Față de situația economică critică
din Africa, a fost apreciată organi
zarea celei de-a 13-a sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale a
O.N.U. privind redresarea economică
pe continent. S-a relevat importanța
îndeplinirii angajamentelor luate de
comunitatea internațională față de
Africa.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Populare Congo au subliniat rolul
important care revine Organizației
Unității Africane în soluționarea
problemelor africane și internațio
nale.
Examinînd situația din Europa, cei
doi președinți s-au pronunțat pen

tru realizarea unui acord care să
ducă la eliminarea cit mai curînd
posibil a rachetelor cu rază medie
de acțiune de pe continent.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Denis Sassou Nguesso
și-au exprimat speranța că actuala
reuniune general-europeană de la
Viena pentru securitate și cooperare
în Europa va adopta măsuri reale,
care să ducă la realizarea de acor
duri corespunzătoare pe calea înfăp
tuirii dezarmării nucleare și conven
ționale, a întăririi încrederii, a lăr
girii schimburilor comerciale și dez
voltării cooperării economice, tehnice
și științifice între toate țările conti
nentului.
Cei doi președinți s-au pronunțat
pentru crearea de zone libere de
arme nucleare și chimice în Balcani
și in diferite alte regiuni ale lumii.
Președinții celor două țări și-au
manifestat preocuparea față de per
sistența focarelor de tensiune și si
tuația deosebit de complexă care
există în Orientul Mijlociu și au
apreciat că o pace justă și durabilă
în această regiune trebuie să se ba
zeze pe retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967, recunoașterea drep
tului inalienabil al poporului pales
tinian la autodeterminare și crearea
unui stat palestinian propriu, garan
tarea independenței și suveranității
tuturor statelor din zonă. Pentru so
luționarea globală a problemelor din
Orientul Mijlociu, cei doi președinți
s-au pronunțat în favoarea unei con
ferințe internaționale, sub egida
O.N.U., la care să participe toate păr
țile interesate, inclusiv Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, unicul
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian.
Cei doi președinți au relevat ne
cesitatea încetării conflictului dintre
Iran și Irak, oare constituie o ame
nințare la adresa păcii și securității
internaționale, și s-au. pronunțat
ferm pentru reglementarea lui paș
nică.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Populare Congo, analizind în mod
aprofundat situația economică inter
națională, au apreciat că, în pre
zent, se impune mai mult ca
oricînd
necesitatea
intensificării
eforturilor în direcția lichidării
subdezvoltării și instaurării unei
noi ordini economice mondiale. In

acest scop, cei doi președinți s-au
pronunțat pentru convocarea unei
conferințe internaționale, sub egida
Organizației Națiunilor Unite, la care
să participe toate țările, atît dezvol
tate, cit și în curs de dezvoltare.
Referindu-se la datoria externă a
țărilor in curs de dezvoltare, pre
ședinții celor două țări și-au expri
mat voința fermă de a acționa astfel
incit Organizația Națiunilor Unite să
joace un rol mai activ pentru a se
ajunge la o soluție globală, politicoeconomică a acestei probleme.
Cei doi președinți au apreciat rolul
pozitiv al mișcării țărilor nealiniate
in soluționarea problemelor grave
ale lumii contemporane, in afirma
rea unei politici noi, democratice, de
libertate și independență. în acest
context, a fost subliniată importanța
Conferinței de la Harare a șefilor de
stat sau de guvern, a rezoluțiilor
adoptate pentru rezolvarea pe cale
pașnică a focarelor de tensiune, în
făptuirea dezarmării și asigurarea
păcii și securității internaționale.
Președinții celor două țări și-au
exprimat profunda lor îngrijorare
față de tensiunea existentă în rela
țiile internaționale ca urmare a
cursei Înarmărilor.
Pentru salvgardarea vieții și pă
cii popoarelor, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Denis Sassou Nguesso au .apreciat că
problema fundamentală a epocii
noastre este oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, în pri
mul rind la dezarmare nucleară.
Cei doi președinți s-au pronunțat
pentru înfăptuirea practică a unui
program cuprinzător de dezarmare,
care să ducă la eliminarea armelor
nucleare și reducerea substanțială a
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare.
S-a relevat necesitatea interzicerii
generale și totale a experiențelor nu
cleare, a renunțării la orice acțiune
de militarizare a spațiului cosmic și
utilizăriț acestuia de către toate
statele exclusiv in scopuri pașnice.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Congo consideră
că resursele materiale, financiare și
umane importante, care ar fi elibe
rate prin reducerea armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare,
ar putea fi utilizate pentru soluțio
narea problemelor economice ale
fiecărei țări și pentru sprijinirea
eforturilor consacrate progresului

economic și social al țărilor în curs
de dezvoltare.
în acest context, președintele Re
publicii Populare Congo, Denis
Sassou Nguesso, a dat o înal
tă apreciere inițiativei președin
telui Nicolae Ceaușescu privind re
ducerea de către România, încă din
anul 1986, cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor
militare.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Congo consideră
necesar să se acționeze pentru întă
rirea rolului Organizației Națiunilor
Unite in viața internațională, pentru
creșterea contribuției acesteia la
asigurarea păcii și securității, rezol
varea pe cale pașnică a diferendelor,
dezvoltarea cooperării economicosociale intre statele membre. Cele
două țări se pronunță pentru demo
cratizarea și adaptarea organizației
la realitățile și exigențele lumii con
temporane.
Cei doi președinți și-au exprimat
satisfacția pentru identitatea punc
telor lor de vedere asupra proble
melor abordate, precum și pentru
rezultatele la care s-a ajuns in
timpul vizitei, au dat o înaltă apre
ciere acestei întilniri la nivel inalt,
considerind-o un moment hotărîtor
și o contribuție foarte importantă la
aprofundarea raporturilor de priete
nie și cooperare între cele două țări,
în folosul păcii, progresului și co
laborării internaționale.
Președintele Republicii Socialiste
România și tovarășa Elena Ceaușescu
au exprimat vii mulțumiri președin
telui Denis Sassou Nguesso pentru
primirea caldă și frățească de care
s-au bucurat, împreună cu delegația
care i-a însoțit, în timpul vizitei in
Republica Populară Congo.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a adresat
tovarășului Denis Sassou Nguesso,
președintele Comitetului Central al
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo,
invitația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Socia
listă România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei urmind
a fi stabilită ulterior pe căi diploma
tice.
Brazzaville, 2 aprilie 1987

CĂLĂTORIE PE FLUVIUL CONGO
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general a! Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu, invitați de tovarășul Denis
Sassou Nguesso, președintele Comi
tetului Central al Partidului Congo
lez al Muncii, președintele Republicii
Populare Congo, au făcut, joi, 2 apri
lie, o călătorie pe fluviul Congo.

La sosirea pe ’nava prezidențială,
înalții oaspeți au fost salutați cu
onoruri militare.
în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
tovarășul Denis Sassou Nguesso, pre

ședintele Comitetului Central al
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo,
a oferit un dejun.
In cursul după-amiezei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, împreună cu to
varășul Denis Sassou Nguesso au re
venit la Brazzaville.
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CONFERINȚE DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

In organizațiile de partid
Oameni în slujba oamenilor, a sănătății lor

Cum era șl firesc. în cadrul dezba
terilor au fost reliefate aspecte din
tre cele mai diferite ale activității
desfășurate in unitățile sanitare din
municipiul București. Delegații la
conferință — cadre medicale din
spitale, policlinici și dispensare, din
unități farmaceutice, din instituții de
cercetare științifică în domeniul me
dicinii, cu munci de răspundere în
organizațiile de partid — s-au re
ferit pe larg la toate problemele
care privesc ocrotirea sănătății, ca
litatea actului medical. Pentru că,
așa cum s-a subliniat în darea de
seamă prezentată de secretarul co
mitetului de partid din sectorul să
nătate, Iancu Purdel, așa cum s-a
arătat în multe dintre luările de cuvînt, munca de partid nu poate fi
despărțită de toate aceste probleme,
de modul în care sînt ele soluțio
nate. Darea de seamă a invitat la
o analiză exigentă, profundă a aces
tor aspecte, în spiritul indicației
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
nu se judeca activitatea organelor și
organizațiilor de partid după genexalități, ci in raport cu îndeplinirea
sarcinilor profesionale și politice de
cătrq, toți oamenii muncii.
între numeroasele teme ce au făcut
obiectul dezbaterilor, am reținut cu
deosebire două, la care s-au referit»
aproape toți vorbitorii : pregătirea
profesională a cadrelor medicale și
solicitudinea fată de omul bolnav,
ca expresie a eticii medicale. în cuvîntul său, medicul Diana Burdușel,
secretar al biroului organizației de
bază de la spitalul central de copii
„Grigore, Alexandrescu", .releva ce
rința ca organizațiile de partid din
unitățile sanitare să acorde cea mai
mare atenție perfecționării pregăti
rii profesionale a întregului perso
nal și creșterii răspunderii civice a
omului ce îmbracă halatul alb și
căruia semeni ai săi, aflați în sufe
rință, se adresează cu încredere și
cu speranță.
De fapt, îngrijirea bolnavilor con■SLiUiie numai o fațetă a activității
personalului medical. Din dezbateri
s-a conturat insă o imagine mai
largă a acestei activități, mai impli
cată în realitatea vremii noastre, a
societății noastre socialiste, care îi
înfățișează pe medic, pe asistentul
sanitar, pe sora medicală intr-un ne
întrerupt dialog cu oamenii, nu
numai cu cei bolnavi, ci și cu cei
sănătoși. Directorul Direcției sanita

re a municipiului București, medicul
Stelian Ivașcu, a dezvoltat, in cuvîntul său, această idee, referindu-se la
faptuț că pentru organizațiile de
partid, pentru întregul corp medical,
răspunderi dintre cele mai mari sint
generate de medicina omului sănătos.
Temeiul acestor răspunderi îl con
stituie faptul că boala este mai ușor
s-o previi decit s-o vindeci. Directo
rul direcției sanitare a arătat că
preocuparea față de omul sănătos
cere din partea personalului me
dical atît o deosebită solicitudine,
cît și o înaltă calificare.
Au fost reliefate, în cadrul dezba

arăta că încă nu se face tot ceea
ce este necesar pentru ridicarea gra
dului de cultură medicală a popu
lației, iar multe dintre acțiunile de
educație sanitară sint formale și lip
site de eficiență. Neajunsurile ce
mai persistă in activitatea de edu-,
cație sanitară se regăsesc, așa cum
s-a relevat în conferință, atît în
nerealizarea Indicelui de creștere
demografică în Capitală, cit și in
menținerea unei dinamici constante
a îmbolnăvirilor. La acest din urmă
aspect s-a referit, în cuvîntul său,
medicul Dorinei Sarafoleanu, direc
torul Spitalului clinic Grivița. care

însemnări de la conferința organizației de partid
din unitățile sanitare ale Capitalei
terilor. numeroase aspecte pozitive
în această privință. S-a vorbit des
pre acțiuni de control preventiv care
au cuprins mase mari de oameni.
Despre interesante „rriese rotunde"
sau „dialoguri pe tema sănătății",
organizate în întreprinderi, în insti
tuții, cu participarea unor renumiți
medici. A fost înfățișat conferinței
— de către directorul spitalului Viting, medicul Alexandru Dumitriu —
și un program ce prevede ca în
anul 1987 să fie examinați medical
toți oamenii muncii din întreprinde
rile și instituțiile arondate acestui
spital. Și alte unități sanitare au
felaborat astfel de programe și au
întreprins măsuri pentru ca ele să
fie integral îndeplinite. S-a desprins,
din dezbateri, ideea că medicina
omului sănătos constituie o preocu
pare de bază a întregului personal
sanitar și implică răspunderi mari
pentru organizațiile de partid.
Despre această temă s-a vorbit
însă mai cu seamă în mod critic și
autocritic. S-a spus că, desigur, fie
care om este direct răspunzător de
propria sa sănătate. Și că nu sînt
puțini cei care — prin fumat, exces
de alcool, sedentarism, alimentație
neștiințifică — dovedesc lipsă de
răspundere in această privință. Dar
chiar și acest aspect este legat de
activitatea personalului medical, care
are îndatoriri pe planul educației
sanitare. Medicul Jean Diaconu, de
legat al organizației de partid din
cadrul spitalului clinic Cantacuzino,

a arătat că nu toate conducerile de
întreprinderi înțeleg că există un
raport direct între realizarea sarci
nilor economice și starea de sănă
tate a oamenilor și. prin urmare,
nu-și asumă responsabilități intr-un
domeniu atît de important pentru
asigurarea noii calități a muncii și a
vieții.
Principala Îndatorire a personalu
lui medical o constituie însă îngri
jirea bolnavilor. Cum este îndepli
nită această sarcină ? în conferință
au fost subliniate, in primul rind,
condițiile asigurate în spitalele din
Capitală. S-a arătat că baza mate
rială existentă în prezent este la
nivelul unităților sanitare din țări
cu vechi tradiții în domeniul dez
voltării medicinii. A fost, de ase
menea, amintit faptul că invățămîntul românesc de specialitate, dez
voltat și perfecționat continuu în
anii de după cel de-al IX-lea Con
gres, a pregătit cadre cu înaltă ca
lificare. dintre care un mare număr
lucrează in unitățile sanitare din
municipiul București. Numeroși vor
bitori au precizat că toate aceste
condiții exprimă în profunzime o
dominantă
a
„Epocii
Nicolae Ceaușescu" : grija partidului
și statului față de oameni, ridicarea
continuă a calității vieții. Bolnavii
primesc, în spitale, o îngrijire de
înaltă calificare ; în cele mai multe
cazuri ei se externează complet vin
decați. Este o realitate care re
flectă atît buna pregătire profesio
nală a personalului medical,' cit și

omenia dovedită față de bolnavi. Au
fost relevate, în cadrul dezbaterilor,
o serie de acțiuni care exprimă
preocuparea deosebită a organelor și
organizațiilor de partid, a comitetu
lui de partid din sectorul sănătate
pentru ca în această direcție să fie
obținute rezultate dintre cele mai
bune. Medicul Iuliana Dima, de. la
Spitalul clinic Fundeni, a arătat că
un sprijin deosebit a fost resimțit
în ceea ce privește activitatea de
cercetare științifică, mai cu seamă
pentru descoperirea unor metode noi
de tratament, de mare eficacitate și
cu riscuri dintre cele mai mici pen
tru bolnavi. La sesiunile științifice
organizate s-a asigurat o largă parti
cipare, cu deosebire fiind antrenate
cadrele tinere din unitățile sanitare.
S-a spus însă deschis : nici baza
materială modernă, nici corpul me
dical bogat în cadre cu înaltă cali
ficare nu sînt pe deplin valorificate.
Rezultatele obținute nu sint întot
deauna și pretutindeni, în toate uni
tățile sanitare, cele dorite. Uneori
se face simțită lipsa de promptitu
dine în intervenția personalului me
dical, atit în ajutorul mamei și al
copilului, cît și în sprijinul oame
nilor bolnavi. Alteori își fac loc, în
complexitatea actului medical, su
perficialitatea, blazarea, indiferența
în fața suferinței, chiar incompe
tența. în conferință s-a făcut preci
zarea că eradicarea unor astfel de
stări de fapt constituie o latură fun
damentală a muncii de partid în
acest domeniu. Au fost aduse cri
tici aspre acelor organe și organiza
ții de partid care, automulțumite că
pot să raporteze rezultate generale
bune, nu mai acordă atenția nece
sară „amănuntelor" aflate in deza
cord cu menirea unui medic, a ori
cărui cadru sanitar.
Concluzia ce s-a desprins în con
ferință este limpede : in lupta cu
indicatorii demografici, decisivă pen
tru viitorul poporului, in lupta pen
tru viață nu au ce căuta ajustările
în matca „generalului rotunjit". Fie
care caz are importanța lui bine de
finită. Fiecare aspect este hotărîtor.
Pentru că nu poate fi socotit „amă
nunt" nimic din ceea ce privește
omul. Conduși de asemenea con
vingeri, au hotărit în conferința de
dare de seamă și alegeri să acțio
neze comuniștii din unitățile sanitare
ale municipiului București.

Adrian VASILESCU

Exigența și autoexigențăpolii activității universitare de calitate
Cînd, in urmă cu două decenii, la
Brașov, Craiova, Galați luau ființă
noi universități ale țării, prin îmbo
gățirea si diversificarea profilului
institutelor locale de invățămint su
perior, obiectivele statornicite atunci
se ridicau pînă la reprimenirea în
țelesului tradiționalei universitas in
lumina noii etape de creație în care
pătrundea România. Amplitudinea și
complexitatea programelor de dez
voltare socială, urgența modernizării
și a perfecționărilor calitative făceau
inoperante viziunile închise, limitate
și limitative, solicitînd în schimb
spiritul de sinteză, ampla perspectivă
științifică, modalitatea interdisciplinară, prospectivă de abordare a pro
blemelor și acea finalitate cultura
lă, înalt umanistă, fără de care în
seși performantele de excepție din
orizontul învățămîntului superior
riscă să se consume în van. Este fi
resc deci ca astăzi realizările cele
mai de seamă din cuprinsul aminti
telor universități, ca, de altfel, din
toate centrele noastre de invățămint
superior, să fie rezultatul consecven
tei în aplicarea acestei strategii, iar
scăderea exigenței și autoexigenței
să rezulte adeseori tocmai din ten
dințele de limitare a activității uni
versitare Ia obiective modeste, nu
vocației ori-

-acterului
’evăruri
’ncipiu
cononfeșgeri
Uni'astă
g ori
ganiii și
perde, cu
doare,
intercultățietare și
ute au
lor s-a
ea unui
ică și mo
are asupra
I argumenconcluzii pot
aeniu al boa brașovene,
r-o colaborare
ce In ce mai
unor obiective
jres național, va,or de cercetare știin

țifică soluționate de universitate a
crescut an de an, ajungînd in 1986 la
suma de 41 milioane lei ; în același
an, au fost obținute 17 brevete de
invenții si au fost formulate 66 pro
puneri de brevete, ceea ce-i conferă
Universității brașovene și sub aceste
raporturi un loc fruntaș în cuprinșul
invățămintului nostru superior. Cu
atît mai mult cu cît temele cu o lar
gă aplicare în producție au fost so
luționate astfel incit să conducă im
plicit la modernizarea și perfecțio
narea procesului de invățămint, con
secința, dar și condiția unui aport
științific mereu sporit din partea
universității. Așa se face că în con
ținutul mai multor discipline s-au
introdus și dezvoltat, o dată cu

zonă industrială a Brașovului mij
loace superioare, o complexă proble
matică științifică și tehnică. în stare
să mobilizeze și să valorifice la un
inalt', nivel potențialul universitar
de cercetare. Nu intimplător pe plat
forma industrială a Brașovului au'
fost integrate printre primele disci
pline și catedre din învâțămintul
nostru superior, iar universitatea de
la poalele Tîmpei are acum in peri
metrul conlucrării sale inclusiv cele
cinci filiale brașovene ale institute
lor centrale de cercetare. Este o si
tuație prin a cărei mai bună valori
ficare — s-a subliniat în dezbateri
— universitatea poate aduce o con
tribuție sporită în domeniile automa
tizării și robotizării producției, creș

însemnări de la conferința organizației
de partid de la Universitatea din Brașov
avansarea procesului de cercetări
proprii, teme și probleme noi pri
vind tehnologiile moderne de mare
productivitate, automatizarea și me
canizarea sectoarelor de producție,
reducerea consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combus
tibil, organizarea științifică a pro
ducției și normarea muncii etc.
Din perspectiva acestei corelații
organice, prestigioasa experiență
universitară brașoveană, analizată
pe larg cu prilejul recentei conferin
țe de dare de seamă și alegeri a
organizației de partid, atestă o dată
mai mult că activitatea de calitate
trebuie să aibă drept criteriu de re
ferință exigențele manifestate la cel
mai înalt nivel, respectiv la nivel na
țional, orice derogare de Ia acest cri
teriu, sub imperiul unei conjuncturi
locale, riscind să diminueze caracte
rul de avanpost al gindirii științifico-didactice și, ca atare, de sursă
și resursă a creației sociale, necesar
fiecărui institut de invățămint supe
rior. Mai ales în cazul Universității
brașovene, unde două dintre cele pa
tru facultăți alcătuitoare au un profil
unic pe țară. Dar chiar și în cazul
celorlalte două facultăți, de mecani
că și de tehnologia construcțiilor de
mașini, realizările de orice natură
obținute aici trebuie „să concureze"
pe cele de același profil din întreaga
țară. Cu atît mai mult — iar un ase
menea accent a fost binezmarcat in
lucrările conferinței — cu cît cele
două facultăți găsesc in puternica

terii eficacității tehnico-economice a
marilor turnătorii și instalații de
prelucrare la cald ce funcționează la
Brașov, dublării productivității mun
cii in unitățile economice etc. ; re
marcabilele realizări obținute pmă
acum în aceste direcții atestă din
plin asemenea posibilități.
In același timp insă a fost subli
niată pregnant — și pe bună drepta
te — ideea că cea dinții și cea mai
prețioasă contribuție la dezvoltarea
multilaterală a țării, așadar inclusiv
a județului Brașov, universitatea o
poate aduce prin CALITATEA ab
solvenților săi. Nici o altă realizare,
oricît de proeminentă, nu poate su
plini această îndatorire hotăritoare a
oricărei instituții românești de invățămînt superior. Iar sub acest ra
port, care denunță din capul locului
orice încercare de fetișizare statisti
că, la Brașov, ca de altfel și în alte
centre universitare, mai sînt multe
de făcut. Darea de seamă nu a trecut
cu vederea faptul că Universitatea
din Brașov înregistrează, an de an,
unul dintre cele mai înalte procen
te de promovare, dar, cu toate aces
tea — s-a subliniat in lucrările con
ferinței organizației de partid —
gradul încă sporit al pregătirii me
diocre ilustrează pregnant dimensiu
nea și caracterul sarcinilor actuale
și de perspectivă puse în fața or
ganizațiilor de partid, a tuturor ca
drelor didactice și studenților. Este
o concluzie care a beneficiat de nu
meroase
argumente
ilustrative ;

bunăoară, darea de seamă și participanții la dezbateri au scos in evi
dență faptul că nu toate cadrele di
dactice desfășoară cu studenții o
activitate sistematică, unitară, ■ de
înaltă ținută științifică și nu toate
catedrele elaborează la timp cursuri
și îndrumări perfecționate pentru
studenți (in anii 1985 și 1986, 15
titluri de lucrări din planul de mul
tiplicare n-au fost elaborate), ceea
ce se răsfringe asupra ținutei de
ansamblu a procesului de invățămint,
asupra înnoirii și modernizării lu
crărilor de laborator, cu o pondere
mare in pregătirea de specialitate a
studenților, dar mai cu seamă asu
pra pregătirii cotidiene a studenților
seraliști. deținători ai unui nedorit
record de slabă promovabilitate.
Un aport profesoral mai susținut,
cu dezvoltarea și perfecționarea co
respunzătoare a democrației univer
sitare, se impune și in direcția edu
cării patriotice și revoluționare a
studenților, chemați să se manifeste
drept continuatori și înnoitori ai
străvechilor tradiții românești ale
Brașovului.
Consemnind asemenea aspecte, se
cuvine să subliniem că ele au fost
relevate cu inaltă principialitate și
răspundere, cu un acut simț critic și
autocritic, cu angajarea fermă a
tuturor comuniștilor pentru preintimpinarea sau eliminarea grabnică
a lipsurilor. De altminteri, viata uni
versitară brașoveană are la ora ac
tuală o identitate marcată. înfăți
șează numeroase realizări de presti
giu, dar, spre lauda comuniștilor
care-și desfășoară activitatea aici,
atit darea de seamă, cit și partici
pant» la dezbateri au apreciat ase
menea realizări ca firești și, drept
urmare, nu asupra lor și-au concen
trat cu deosebire atenția, ci asupra
lipsurilor, considerate ca nefirești,
ceea ce a imprimat conferinței un'
autentic caracter de lucru, de puter
nică stimulare a exigenței și auto
exigenței universitare. în acest con
text, au fost formulate și adoptate
importante măsuri privind ridicarea
calității vieții de organizație, concen
trarea activității sale pe probleme de
fond, esențiale. îmbogățirea neconte
nită a conținutului activității politico-ideologice. unirea eforturilor
tuturor comuniștilor, cadre didactice
și studenți, prin antrenarea lor în
realizarea unor sarcini de stringentă
actualitate și de amplă perspectivă,
care să contribuie Ia dezvoltarea mul
tilaterală a României.

Mihai IORDANESCU

Autocritică și pentru rezultate pozitive?
Părul alb al celui
de-al 12-lea partici
pant la dezbaterile
conferinței comitetu
lui de partid al sec
torului 5 al Capitalei
vorbea el insuși des
pre maturitatea și ex
periența
comunistu
lui aflat la cuvint. Iar
In rezultatele prezen
tate de el se regăseau
incorporate nu numai
munca
comuniștilor
din unitatea respecti
vă, ci, intr-un fel, a
comuniștilor — și nu
numai a lor — din în
treaga țară. Pentru că
ce este metroul, această magistrală sub
terană, dacă nu o ope
ră, de efort și cute
zanță, a întregii noas
tre industrii ?
Cuvintul tovarășu
lui Romulus Fornoga, secretarul comite
tului de partid de la
întreprinderea „Me
troul", a semănat pină

la un punct cu toate
celelalte. Prin prezen
tarea, așa cum obișnu
iesc comuniștii intr-un
asemenea cadru de analiză, a rezultatelor
obținute de colectivul
de aici. Prin contura
rea obiectivelor care
stau in continuare in
atenția sa. Prin — nu
in ultimul rind — evaluarea critică și au
tocritică a activității
desfășurate de comi
tetul de partid- Iar
rezultatele anunțate aveau parcă, prin dina
mica cifrelor, un ritm
de simfonie. Compa
rație sugerată poate
și de faptul că lucră
rile conferinței se des
fășurau in sala Operei
Romane. Pentru că,
iată ce spunea repre
zentantul comuniști
lor de la „Metroul" :
„In 1984, colectivul
nostru a realizat o
producție
suplimen

tară de 40 milioane;
in 1985 — de aproape
80 de milioane; in 1986
— de peste 400 milioa
ne lei; in 1987. anul
Conferinței Naționa
le a partidului, ne vom
strădui să amplificăm
aceste rezultate".

ționare a organizării și
modernizare a proce
selor de producție asi
gură și garantează acest ritm.
„Aș putea continua
și cu alte rezultate po
zitive din activitatea
organizațiilor noastre

însemnări despre semnificația
unei atitudini comuniste
Argumentele
vor
bitorului nu lasă nici
un dublu asupra certi
tudinii acestui angaja
ment. Ritmul de creș
tere a productivității
muncii va spori, afir
mă el. Deși, in anul
trecut, acesta a mar
cat nu o creștere oa
recare, ci una de aproape 20 la sută. Mă
surile prevăzute în
programul de perfec

de partid, a construc
torilor de la întreprin
derea „Metroul" —
spunea secretarul co
mitetului de partid.
Dar nu am fi comu
niști
dacă
n-am
examina cu răspunde
re și lipsurile din ac
tivitatea noastră. (E
timpul să deschidem o
scurtă paranteză. Aici,
in acest moment, cu
vintul
comunistului

Romulus Fornoga se
deosebește esențial de
cel al altor vorbitori,
care mai mult au ră
sucit vorbele in jurul
unor deficiențe „pri
vind stilul de muncă"
decit să
numească
exact aceste deficien
țe). In ce mă privește,
mă simt dator in du
bla mea calitate — de
secretar al comitetului
de partid și președinte
al consiliului oameni
lor muncii — să-mi fac
autocritica in fața con
ferinței. Pe de o parte,
că n-am imprimat în
totdeauna celor două
răspunderi
fermita
tea pe care o cereau.
Pe de alta, că am ac
ceptat uneori explica
ții
nefundamentate
pentru ritmurile mai
lente ale lucrărilor de
la suprafață, pentru
cheltuielile materiale
nu întotdeauna econo

micoase. Spun toate acestea cu răspundere
și sinceritate. Ca intre
comuniști. Dar și cu
convingerea că am
tras invățămintele ne
cesare pentru activita
tea viitoare".
Ce consistentă este
autocritica, ce senti
ment înălțător iți dă
ea cind izvorăște din
sinceritate și adevăr I
Iar adevărul comunis
tului Fornoga il re
prezintă faptele colec
tivului din care face
parte, cunoașterea ca
pacității lui de a se
autodepăși și, evident,
convingerea că poate
fi mai bine valorifica
tă. Pe calea autoexi
genței, și nu a automulțumirii. Concluzie
atit de frumos argu
mentată de secretarul
comitetului de partid.

Constantin
PRIESCU

Liceul nr. 4 din Alba lulia : aspect din studioul de .televiziune cu circuit închis

Foto : S. Cristian

Spiritul combativ al brigăzii artistice
Desfășurată în cadrul etapei jude
țene a Festivalului național „Cîntarea României11, întrecerea brigăzilor
artistice, a grupurilor și a interpreților individuali de satiră și umor, ce
a avut loc pe scena Casei de cultu
ră din Hunedoara, a evidențiat preo
cuparea acestor microcolective artis
tice de a sublinia, prin conținutul
textelor prezentate și variate moda
lități, diverse aspecte din viața co
lectivelor de muncă hunedorene, a
comunităților urbane .și rurale, rât și
din comportamentul unor oameni.
Programele multor brigăzi militează,
prin forme interesante, atractive,
pentru înfăptuirea exemplară, în con
diții de bună calitate a prevederilor
de plan, pentru mai buna folosire a
timpului de lucru, gospodărirea mai
judicioasă a materiilor prime, a ma
terialelor, energiei și combustibililor,
stimularea creativității tehnice mun
citorești. mai ales in domeniul mine
ritului și siderurgiei.
— Sînt aspecte abordate cu pre
cădere de cele 545 brigăzi artistice,
grupuri de satiră și umor ce activea
ză in prezent în județul nostru în
actuala ediție a Festivalului național
„Cîntarea României" — ne-a spus
tovarășa Rafila Iacob, președinte al
Comitetului de cultură și educație
socialistă al județului Hunedoara.
Majoritatea brigăzilor artistice sînt
formații cu activitate permanență și,
ceea ce cred că este demn de subli
niat, textele celor mai multe forma

ții sînt mereu îmbunătățite, aduse la
zi. Aceasta este o condiție esențială a
eficienței lor. Am diversificat mani
festările în cadrul cărora brigăzile
artistice să-și intensifice dialogul cu
spectatorii. Comitetul județean de
cultură inițiază o seamă de manifes
tări oulturaile la care participă un nu
măr tot mai mare de brigăzi artistice,
treceri în revistă, precum și întreceri
între brigăzi, cum sînt cele de la Hu
nedoara (cunoscută sub denumirea
de „Corviniana"). la Călan („Potcoa
va de argint" — concurs cu caracter
interjudețean), precum și în Valea
Jiului.
Etapa județeană a adus la rampă
peste 40 de brigăzi artistice, grupuri
de satiră și umor. Mulți instructori ai
brigăzilor artistice au căutat modali
tăți cit mai revelatoare și atractive
de transpunere scenică a anumitor
fapte. Așa. de exemplu, brigada artis
tică a Uzinei nr. 5 de la Combina
tul siderurgic Hunedoara a urmărit
în programul său „itinerarul" unei
comenzi pentru ridicarea unei piese
de la o magazie, reușind să redea
greutățile, timpul pierdut în.produc
ție din cauza unor birocrați, a celor
certați cu disciplina de producție.
Critica directă, deschisă, la adresa
celor care nu-și fac datoria, care
prin atitudinea lor frînează bunul
mers al activității productive, aduc
daune realizării planului a constituit
nota dominantă a multor colective
artistice. Așa sînt programele pre
zentate de grupul de satiră și umor

al clubului din Petrila, de brigăzile
artistice de la întreprinderea mi
nieră Paroșeni, întreprinderea de
confecții Vulcan sau Căminul cultu
ral din comuna Lunca Cernii.
Au fost și cîteva brigăzi cu o evo
luție mai modestă, la care s-a văzut
nu atît lipsa de experiență a mem
brilor brigăzilor, cît slabul conținut
al unor texte, superficialitatea înre
gistrării unor fapte ce pretindeau
un mai mare spirit critic, incisivitate.
Spre marea satisfacție a artiștilor
amatori, ce alcătuiesc aceste genuri
de formații artistice, la Hunedoara,
publicul care a umplut pînă la refuz
sala, de dimineața pînă seara, a fost
mereu alături de concurenți aplaudînd întotdeauna spectacolul de ca
litate, simțind și trăind valoarea edu
cativă a textului, arta interpretă
rii artistice. Succesul de care s-au
bucurat programele unui număr în
semnat de brigăzi artistice, grupuri
și interpreți de satiră și umor la Hu
nedoara, aprecierea de care se bucu
ră acest gen de formații în rindurile
spectatorilor au condus la decizia bi
nevenită ca cele mai bune formații
să prezinte un nou spectacol pe scena
Casei de cultură din Deva. Este de
altfel firesc ca aceste formații să-șt
prezinte programele nu doar la
concursuri, ci intr-un dialog perma
nent cu publicul, cu oamenii muncii
din rîndul cărora fac parte.

Sabin CERBU

corespondentul „Scînteii"

Diversitate, calitate și eficiență - atribute
si cerințe ale activității meșterilor satului
inventivitate este pusă In valoare
priri construcția unei mori de apă
și repunerea in funcțiune a alteia
mai vechi. Moara „cea mare", cu o
capacitate de măciniș de 11 tone
boabe în 24 ore, este înzestrată și
cu un generator de energie electrică.
Eficiența produselor cu un înalt
grad de prelucrare. Ceea ce carac
zarea
forțelor
proprii
și
cu
materiale
terizează mica industrie și pe meș
Prezența micii industrii în viața
din. resursele locale." Ne-am oterii acesteia din comunele Calafineconomică a fiecărei localități ru
rientat
spre
ateliere
mici,
ușor
de
dești, Dumbrăveni. Verești, Margi
rale este de natură să asigure valo
amenajat cu mijloace locale, la care
nea și altele este efortul de a va
rificarea tot mai bună a resurselor
și profilul să poată fi lesne schim
lorifica superior variatele resurse de
de materii prime și a forței de mun
bat în raport cu cerințele pieței —
materiale locale, de a realiza pro
că locale, realizarea unor produse di
ne
spune
președintele
cooperativei.
duse solicitate de beneficiari și de
verse, menite să contribuie la sa
Avem ateliere de croitorie, de tri
a obține beneficii. In acest sens,
tisfacerea unor cerințe ale popu
cotat,
de
confecționat
plăpumi,
secții
este revelatoare experiența coope
lației și prin aceasta la creșterea ca
de prelucrat mase plastice, curelărie,
rativei agricole Marginea, unde 54
lității vieții. In procesul de dezvol
sifonărie și băuturi răcoritoare, ate
la sută din valoarea totală a pro
tare a micii industrii, mulți locuitori
liere de timplărie, mobilă, dogărie
ducției provine din mica industrie.
ai satelor își însușesc profesii noi,
și
altele.
Din
cele
32
ateliere
și
•se străduiesc să realizeze produse
Cîteva exemple. De pe urma fie
secții,
17
sînt
amenajate
în
spații
la
variate la nivelul exigențelor pieței
cărui hectar de plantație de răchită
domiciliul
unor
cetățeni.
Unele
se
interne și la export, toate acestea
se realizează produse destinate ex
află în foste șoproane sau bucătării
contribuind la schimbarea continuă
portului în valoare de peste 160 000
de vară, in prelungirea unor încă
a înfățișării satelor, la urbanizarea
lei. Sint în curs de diversificare
peri nou construite, in cîteva luni.
produsele atelierelor de broderie,
acestora.
De
pildă,
atelierul
de
dărăcit
și
artizanat, prelucrarea lemnului și
Valoarea concretă a inițiativelor, a
războiul de țesut ce funcționează la
altor materii prime locale. Există
spiritului gospodăresc. Anul trecut va
domiciliul lui Toader Coșovan a
preocupări serioase pentru ridicarea
loarea producției-marfă din mica in
ștachetei calității
dustrie și a pres
și diversificarea
tărilor de servicii
produselor în zeci
in unitățile coo
de modele și tipoperației de pro
dimensiuni, mul
ducție, achiziție și
te dintre acestea
desfacere a măr
fiind concepute în
furilor din jude
atelierul de creație
țul Suceava a fost
propriu. Valoarea
de aproape opt
produselor livra
sute milioane lei.
te anul trecut la
Ritmul de dez
export însumează
voltare, de 23 la
însemnări
din
județul
Suceava
peste
trei sute mii
sută față de anul
de dolari, activi
precedent, înre
tatea economicogistrat în 1986
financiară încheindu-se cu beneficii
realizat în 1986 o producție-marfă
în industria mică și de 17 la sută la
de peste trei milioane de lei, „Ceea
în valoare de 1,5 milioane lei ; sec
prestările de servicii, urmează să
ce am realizat e un început bun, dar
ția de tricotaje instalată în două
crească în acest an și în cei urmă
numai un început", conchide pre
încăperi la domiciliul tchnicienei
tori ai cincinalului, cind valoarea to
ședintele C.A.P. Sigur, sint multe eVioleta Tical realizează 30 000 trico
tală la acești indicatori trebuie să
taje pe an ; secția de băuturi răco
lemente ce concură la acest reviri
se dubleze. Ca urmare a preocupă
ment
al micii industrii, în care esen
ritoare
amenajată
intr-o
încăpere
rilor de înnoire a producției și de
țialul îl reprezintă eforturile stărui
dinspre stradă din gospodăria lui
adaptare la exigențele beneficiarilor
toare pentru calificarea oamenilor.
Mihai Crețu a realizat, în 1986,
s-a înregistrat o creștere de 33,2 la
Cei mai destoinici — 130 de coope
vinzări de trei sute de mii de lei".
sută a valorii producției livrate la
ratori — au absolvit cursurile de
Desigur, ponderea principală a
export, planul pe anul trecut fiind
producției
și
veniturilor
o
dețin
calificare, conferindu-li-se nu cine
depășit. Fapt este că unitățile de
știe ce diplome ; după repetate
„secțiile
mari".
Acestea
sint
instalate
mică industrie amplasate la sate
probe practice, sub supravegherea
in clădiri reamenajate sau construite
contribuie la dezvoltarea economică
de către propria echipă de construc
maistrului, au primit dreptul, mai
și autofinanțarea unităților coopera
ții a cooperativei. Cei 35 de meșteri
bine zis li s-a acordat încrederea de
tiste, la ocuparea forței de muncă
din cadrul sectorului micii industrii
a confecționa la domiciliu obiecte
în tot cursul anului, meseriașii sa
au
construit
un
complex
alimentar
pretențioase
destinate exportului.
telor fiind și buni agricultori, parti
modern, cu parter și etaj, cu zece
Muncă făcută după criterii precise,
cipant! activi la lucrările cîmpului.
încăperi pentru brutărie, plăcintărie,
normată și remunerată pe baza
Dar, după cum se va vedea în conti
principiilor acordului global.
gogoșerie, laborator pentru foi de
nuare, nu numai în rețeaua unități
plăcintă, pufuleți ; în viitor se vor
lor de mică industrie ale cooperației
Programul micii industrii sucevene
prepara și alte produse alimentare.
(UJECOOP) se constată asemenea
este mult mai bogat, existînd per
Această
unitate
dispune
și
de
o
gosprogrese.
spective reale de valorificare a noi
podărie-anexă cu sector zootehnic
Investiții minime, eficiență maxi
resurse locale : balast, argilă, lemn
pentru autoaprovizionarea cantinei
mă. Multiple sînt avantajele folo
din doborîturi și igienizarea pădu
unde servesc masa mecanici, meca
sirii unor spații amenajate chiar la
nizatori, șoferi.
rilor, diferite produse agricole, ma
domiciliul cetățenilor pentru ate
Multiplicarea surselor de venituri
teriale recuperate și refolosibile etc.
liere și secții ale micii industrii.
din mica industrie implică o bună
Dacă stăruim mai mult asupra ex
Desigur, se cere un sprijin mai
valorificare
a
resurselor
locale.
Nu

perimentului din comuna Emil Bodconcret șt eficient pentru crearea de
mai anul trecut, din balastierele
năraș, o facem pentru că aici ființa
noi secții și ateliere în localitățile
situate pe teritoriul comunei s-au
o cooperativă agricolă cu datorii de
unde mica industrie are o pondere
scos 150 000 mc de balast, în coo
9 milioane de lei. cu unități de mi
redusă. Pentru că această activitate
perare cu trusturi și întreprinderi
că industrie avînd o producție-marfă
de construcții.
este slab prezentă în multe coope
in valoare de trei milioane lei.
Cînd? în 1984, deci cu numai vreo doi
Aceste resurse și posibilități sint
rative agricole, unde valoarea pro
ani în urmă. „Atunci a început un
utilizate și de către o „ramură
ducției micii industrii nu atinge
proces d<r redresare economică, în
nouă", respectiv mica industrie ener
măcar o jumătate de milion de lei
general cu aceiași oameni, dar ingetică. Aceasta este reprezentată de
— ca la C.A.P. Dornești și Grăstaurîndu-se o altă mentalitate, o
trei microhidrocentrale, amenajate
mești ce înregistrează doar cite 306
altă atitudine față de această acti
pe rîurile Suceava și Sucevița ; două
mii lei fiecare. Eforturile se cer ca
vitate. Singura noutate — alegerea
sînt în funcțiune, iar a treia va in
nalizate spre unitățile unde este ne
unui nou președinte al cooperativei
tra în funcțiune în acest an. Co
agricole (în persoana inginerului
muna își acoperă astfel integral ce
voie mai mare de a se crea noi
Nicolae Șeserman), care, pe lîngă
rințele de energie electrică, avind
surse de venituri pentru autofinan
chiar un mic potențial disponibil. In
celelalte sectoare, s-a ocupat și de
țare. Important este ca experiența
dezvoltarea și diversificarea micii
momentul de față se fac pregătiri
bună să fie nu numai lăudată, ci și
industrii. Industrie mică, dar care a
pentru construcția unei noi micro
urmată, în folosul localităților și
ajuns. în anul 1985. la o valoare a
hidrocentrale pe rîul • Solea. Auto
unităților respective, al fiecărui
aprovizionarea cu energie implică,
producției-marfă de 14,5 milioane
desigur, soluții inginerești, dar și o
lei, iar pentru acest an se prevede
cetățean.
bună cunoaștere a unor creații ale
să ajungă la 20 milioane. Un salt
meșterilor localnici. Tocmai această
realizat în exclusivitate prin mobili
C. BORDEIANU

• Surse de venituri, surse pentru autofinanțare © în
doi ani, de la consemnarea de pierderi la substanțiale
beneficii © Buni meseriași în ateliere, buni și la cîmp
© Avantajele secțiilor și atelierelor cu muncă la do
miciliu
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A APĂRUT, IN LIMBILE MAGHIARA SI GERMANA

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința comuna
a consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară și germană
- 27 februarie 1987 EDITURA POLITICA

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicai Socialiste România, a primit,
joi după-amiază. pe tovarășul Man
fred Gorywoda. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
Comisiei de Planificare a R.P. Polo
ne. care a făcut o vizită in țara
noastră.
în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații
de prietenie și colaborare statornici
te între țările și popoarele noastre,
evidențiindu-se rolul determinant al
dialogului la cel mai înalt nivel în

Cronica

zilei

Joi s-au încheiat la București
convorbirile dintre delegațiile orga
nelor centrale de planificare din
România și Polonia, conduse de
Ștefan Bîrlea, președintele Comitătului de Stat al Planificării, și
Manfred Gorywoda, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comisiei de Planificare a
R. P. Polone.
Cele două delegații au examinat
stadiul actual al relațiilor economice
româno-polone. noi căi și modalități
menite să conducă la dezvoltarea
colaborării în domenii de interes
comun, la lărgirea și diversificarea
schimburilor reciproce de mărfuri.
Conducătorii delegațiilor au sem
nat un protoool privind dezvoltarea

ARAD:
în ultimii ani, Ara
dul a devenit de nerecunoșcut pentru călă
torul cane nu a mai
trecut pe aici. Să ne
oprim, de pildă, in
cartierul Micălaca. unul din cele mai vechi
din Arad. în 1977, deci
cu numai zece ani în
urmă, aici existau cir
ca 3 000 de locuitori
care aveau la dispozi
ție spații comerciale
ce însumau doar 230
metri pătrați. Despre
ceea oe reprezintă Mi
călaca astăzi ne vor
bește tovarășul Gheorghe Burdan, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al mu
nicipiului Arad :
— Acest cartier dis
pune in prezent de
10 878 apartamente, cu
circa 30 000 de locuitorl. S-au construit
blocuri cu apartamen
te de confort sporit.

evoluția ascendentă a acestor rela
ții. S-a exprimat convingerea că ra
porturile româno-polone se vor am
plifica in continuare, economiile ce
lor două țări oferind largi posibili
tăți de dezvoltare a cooperării bila
terale pe plan economic, tehnicoștiințific și în alte sectoare de inte
res reciproc.
La întrevedere, a participat tova
rășul Stefan Bîrlea, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.
A fost de față Boguslaw Stahura,
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.
(Agerpres)

cooperării economice și a speciali
zării in producție între cele două
țări.

Arhitectura este mo
dernă și cuprinde nu
meroase elemente spe
cifice acestei zone. La
amplasarea blocurilor
și a zonelor de agre
ment, proiectanții au
avut în vedere faptul
că acest cartier se află
pe malul Mureșului,
oeea ce îi conferă o
notă de pitoresc și originalitate. Oamenii
muncii care s-au mu
tat în cartierul Mică
laca — legat de punc
tele importante ale orașului printr-o nouă
și modernă linie de
tramvai
au la dis
poziție spații comer
ciale oe însumează
40 000 metri pătrați.
dispensare, o școală
nouă, un parc cu o su
prafață de 3.6 hectare.
Chiar la intrarea în
cartier se află o sală
de sport cu 2 000 de
locuri și un bazin o-

limpic de înot cu 500
locuri.
De la interlocutorul
nostru am aflat că va
continua
construcția
de noi apartamente în
toate cele patru zone
ale cartierului. încă
în acest an se va da
în folosință un nou
pod peste Mureș, cu
patru benzi de . circu
lație, care va lega acest mare cartier de
zona centrală a muni
cipiului. De asemenea,
edilii au 1prevăzut aea
falezei
gnementarea
Mureșului cu noi te
renuri de sport, cu
parcuri, ștrand și al
tele. Deși se află în
plină
transformare,
cartierul Micălaca are
ambiția și perspectiva
de a fi unul din oele
mai moderne cartiere
ale Aradului, De fapt,
un cartier cit un
oraș ! (Tristan Mihuța)
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AZI, IN CAPITALA
începe campionatul european
de hochei (grupa B) pentru juniori

za drumurilor desfundate datorită
ploii) a avut la start 126 de echi
paje.

La Patinoarul „23 August" din Ca
pitală încep astăzi întrecerile cam
pionatului european de hochei pe
gheață (grupa B) pentru echipe de
juniori.
Cele opt formații participante au
. fost repartizate in două grupe, după
cum urmează : România, Italia,
Bulgaria. Marea Britanie (grupa I) ;
Franța, Iugoslavia, Austria, Dane
marca (grupa a Il-a).
în prima zi a competiției sînt pro
gramate următoarele meciuri: Bulga
ria — Marea Britanie (ora 9) ; Fran
ța — Austria (ora 12) ; Danemarca —
Iugoslavia (ora 15) ; România — Ita
lia (ora 18).

BOX. în prima gală a turneului
internațional de box de la Usti nad
Labem (Cehoslovacia). în limitele
categoriei muscă, pugilistul român
Adrian Amzăr l-a întrecut la punc
te (decizie 4—1) pe Zhadamba (R.P.
Mongolă).
GIMNASTICĂ. Concursul interna
țional feminin de gimnastică de la
Riga a fost cîștigat de sovietica
Svetlana Boginskaia, clasată pe pri
mul loc la individual compus cu
38.95 puncte, urmată de coechipiera
sa Svetlana Ivanova — 38,55 punc
te. Eugenia Golea (România) s-a si
tuat pe locul patru, cu 37,95 puncte.
FOTBAL. • Meciuri contînd pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal : la Bruxelles (gru
pa a 7-a). Belgia — Scoția 4—1
(3—1) ; la Belfast (grupa a 4-a), An
glia — Irlanda de Nord 2—0 (2—0) ;
la Wrexham (grupa a 6-a). Țara
Galilor — Finlanda 4—0 (2—0).
HOCHEI. în ziua a patra a cam
pionatului mondial de hochei pe
gheață (grupa B). ce se desfășoară
în localitatea italiană Canazei,
Polonia — Franța 6—2 (3—1, 1—1,
2— 0). Norvegia — Austria 5—3 (1—2,
3—0. 1—1).

Un obiect util în orice gospodărie
O adevărată gospodină nu poa
te pretinde că are casa mobilată
complet fără o mașină de cusut.
Este obiectul de folosință îndelun
gată. absolut necesar, este plusul
de economii bănești in bugetul fa
miliei. Un șervet de bucătărie, un
cearșaf simplu sau o față de masă
pot fi confecționate rapid la do
miciliu. ca.să nu mai vorbim de
micile reparații Ia o fustă, la o
rochie, care altfel ar cere timp de
așteptare pînă să fie rezolvate la
unitățile de profil. Printre mași
nile de cusut lansate de pricepuții meșteri ai Cugirului se înscrie și
„Camelia", concepută în genul unui
mobilier : tip masă cu picior me
talic. tip masă simplă sau ca du
lap cu diverse atribuții : pentru
radio-tv. birou pentru școlari etc.
Ușor de procurat din magazinele
comerțului de stat, mașina de cu
sut „Camelia" se deosebește de su
ratele ei prin designul modern, prin
cinematică șl fiabilitate înaltă. Mai
mult, in această perioadă, a eco
nomiilor de energie, se dovedeș-

cinema
• Pădureanca: SCALA (11 03 72) — 9;
11.30: 14: 18.30: 19. GLORIA (47 48 73)
— 9: 11,30: 14; 16.30: 19, CULTURAL
(83 30 13) — 9: 11,30: 14; 18,30; 19
• Trenul de aur: FESTIVAL (13 83 84)
— 9; 12: 15; 18, FAVORIT (43 31 70) —
9: 12; 15: 18
• Vrăjitorul din Oz — I: 11: 13, Toata
ptnzele sus (I—II) — 14,45; 18: DOINA
(16 35 38)

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!"
DRĂGĂȘANI :
înainte de termen
însuflețiți de mobilizatoarele
îndemnuri ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sondorii din
cadrul Schelei de producție petro
lieră Drăgășani acționează cu înal
tă responsabilitate și exigentă
muncitorească pentru extragerea și
punerea la dispoziția economiei na
ționale a unor cantități tot mai
mari de hidrocarburi.
— Datorită eforturilor depuse —
ne spune tovarășul Florin Banu,
președintele consiliului oamenilor
muncii — colectivul nostru a reu
șit să-și onoreze sarcinile de plan
pe primul trimestru al anului îna
inte de termen și să obțină un spor
la producția fizică de aproape 2 000
tone țiței și peste 3,5 milioane m.c.
gaze brute. Cu cele mai bune rea
lizări se înscriu brigăzile Mădulari șl Făurești, care continuă Încă
de anul trecut să se situeze pe
locurile de frunte în întrecerea so
cialistă. (Ion Stanciu).

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Ungare, ambasado
rul acestei țări la București Sziits
Păi. a oferit, joi după-amiază, un
cocteil.
Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai altor ministere și instituții
centrale, activiști de partid și de
stat, oameni de cultură și artă.
Au luat parte, de asemenea, șef!
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, membri ai corpului
diplomatic.
(Agerpres)

Un cartier cît un oraș

AUTOMOBILISM. La cea de-a
27-a ediție a „Raliului Pneumant"
(R.D.G.) — contînd ca primă etapă
pe 1987 a „Cupei păcii și prieteniei"
— echipajele românești (toate pe
mașini Dacia 1 310) au ocupat pri
mele două locuri in clasamentul gru
pei A 6 (Balint—Zărnescu și Vasile
—Scobai). locul 4 (Costinean—Roșea)
și locul 5 (Botezan—Popa). Locul 1
in clasamentul general a revenit echipajului fraților Bolșih (U.R.S.S.)
pe o mașină Lada. „Raliul Pneumant" (950 km. 29 probe de clasa
ment. traseu foarte dificil din cau-

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

te a fi un obiect rentabil, eficient,
economicos.
O prezentare succintă a mașinii
de cusut „Camelia" : are în dota
re came pentru cusături în zig
zag cu întrebuințări multiple (bor
durat. surfilat, aplicații executate
— monograme simple, ajurat, mon
tat dantelă, executat broderie stră
punsă). pentru cusături decorative
(pe fieaare camă fiind desenat mo
delul cusăturii de realizat), pen
tru cusături utilitare (cusături de
surfilat. ejaștică. de legătură in
vizibilă), Practic, cu ajutorul m>șinii de cusut „Camelia11 se pot
realiza 6 cusături utilitare. 13 cusaturi cu ajutorul accesoriilor. Iripliant explicit tn ce
soțită de un
.......
privește modul de funcționare si
de un act care îi atestă garanția
și deci calitatea, mașina „Came
lia" poate face față cerințelor ce
lei mai exigente gospodine. Cu
condiția să fie cumpărată la timp
de la raioanele specializate ale ma
gazinelor comerțului de stat din
Capitală și din întreaga țară. (Mar
ta Cuibuș).

• Toate ptnzele sus (II—III) t
COTROCENI (49 48 48) — 15; 18
• Domnișoara Aurica: POPULAR
(33 15 17) - 15: 17; 19
• Locuri In inimă: SALA MtCA A
PALATULUI — 15: 17.15; 19,30. FERO
VIAR (50 31 40) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Fiii marii ursoaice: MUNCA
(2t 30 97) — 15: 17: î»
•
Sania
albastră:
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 1»
•
Acțiunea
Topollno:
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 1»
• Gară pentru doi: TIMPURI NOI
(15 81 io) — »; 1»; H: 11

CLUJ : Ample acțiuni
de împădurire
în cadrul ocoalelor silvice Dej,
Gherla. Turda. Gilău și altele din
județul Cluj a fost declanșată cam
pania de împădurire. Sint prevă
zute să fie întreprinse în acest an
ample acțiuni de regenerare a pă
durilor pe o suprafață de 1 660 hec
tare. din care aproape 1100 hec
tare din fondul forestier, iar pe
540 hectare plantații de protecție
pe terenuri excesiv degradate si
30 hectare plantații de dud. Ingi
nerul Vasile Bozîntan. inspectorsef al Inspectoratului silvic jude
țean. ne-a făcut cunoscut că s-au
pregătit din timp șantierele de lu
cru și s-a asigurat materialul săditor necesar. Programul cuprinde,
de asemenea, regenerarea naturală
a unei suprafețe de aproape 450
hectare de pădure, prin aplicarea
unor tratamente intensive, iar pe
600 hectare se execută plantații cu
specii superioare de foioase si rășinoase de înaltă productivitate. La
executarea lucrărilor de împăduriri
în terenurile excesiv degradate apartinînd consiliilor populare șl
cooperativelor agricole de produc
ție participă locuitorii satelor. (Ma
rin Oprea).

SATU MARE : Un nou
ansamblu de locuințe
Municipiul Satu Mare iși sporeș
te zestrea edilitară cu un nou an
samblu de locuințe — „Carpați II"
(1 278 apartamente și 4 640 mo spa
tii comerciale), unul din cele mai
frumoase si moderne înălțate pînă
acum în orașul de pe Someș. După
cum ne-a informat directorul în
treprinderii de antrepriză construcții-montaj. inginerul Tiberiu Ko
vari. spre deosebire de blocurile
construite pină acum, cele din
„Carpați II" înglobează noi soluții
constructive, arhitecturale si teh
nice. care le conferă un substan
țial grad de confort, funcționali
tate și durabilitate : au șarpante
le din prefabricate cu țiglă, iar
pereții exteriori sînt confecționați
din panouri BCA, care sporesc si
guranța protejării apartamentelor
de umezeală și frig. în plus, în

fiecare bloc este introdus un sis
tem de „noduri" sanitare care per
mit o departajare pe etaje, meni
tă să evite inundarea prin plafon
a locuințelor în cazul uitării unor
robinete deschise în apartamente
le de Ia nivelul superior. înălța
rea noului ansamblu (primele 300
apartamente sînt terminate) antre
nează pe o anurtiită porțiune și
modernizarea arterei principale de
penetrație dinspre Zalău. (Octav
Grumeza).

HOREZU : Se extinde
rețeaua comercială
Asemenea tuturor localităților
tării, orașul Horezu se află intr-un
amplu proces de modernizare și
dezvoltare urbanistică. De curînd
au fost construite și date în folo
sință două noi blocuri de locuințe,
constructorii avind grijă să încor
poreze în ele elemente arhitecto
nice specifice tradiției locale.
— în ritm alert se dezvoltă și
zestrea comercială — ne informea
ză tovarășul Ion Constantinescu,
primarul orașului. Astfel, la par
terul noilor blocuri au fost puse la

HARGHITA :

Zilele trecute, un
nou agregat de mare
randament și eficien
ță, încărcat In trei
traulere, a ieșit din
poligonul de încercări
al întreprinderii de
producție industrială
pentru construcții căi
ferate Harghita, din
Miercurea-Ciuc, luînd
drumul Clujului, cu
destinația cariera Po
ieni. din cadrul Ex
ploatării de carieră
Someșeni.
Denumit „grup mo
bil de preconcasare
autopropulsat pe șe
nile", agregatul esîe
prevăzut cu un ali
mentator,
coneasor,
grup de comandă elec
trică și hidraulică pen
tru deplasare și calare,
montate pe două că
rucioare pe șenile. Se
cuvine să precizăm că
utilajul constituie o
premieră în acest do
meniu.

• Atnada: STUDIO (59 53 15) — 9.30;
11,30; 13.30; 15.30: 17,30; 19,30
• Gheața verde: VICTORIA (16 28 79)
— 9; lt; 13,15; 13,15; 17,30; 19.30
• Incendiul: BUZESTI (50 43 58) — 15;
17; t»
• Apașii: DACIA (50 35 94) — 9; 11 :
13; 15; 17; 19, FERENTARI (80 49 85) —
15: n: to
• Punct... șl de la capăt: VIITORUL
(10 67 40) — 13: 17; 19
• Cursă neprevăzută: FLACĂRA
(30 33 40) — 15: 17; 19
• Ali-Baba șt cei 40 de hoți: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 18;
• Carmen: miorița (14 27 14) — t»

în aceste zile, în municipiul
Giurgiu au fost date în folosința
oamenilor muncii primele 136 apartamente din planul pe anul 1987.
Aceste noi apartamente sint si
tuate în zona Piața centrală, pe
Calea București și Cartierul Negru
Vodă. După cum am aflat de la
Petru Bilcu, directorul I.J.G.C.L.,
noile blocuri de locuințe sint pre
văzute la parter cu spații comer
ciale și cu alte dotări de strictă ne
cesitate, ceea ce contribuie la eco
nomisirea timpului oamenilor pen
tru diverse servicii și cumpărături.
(Ion Manea).

— Deci, cum s-a ajuns la realizarea lui ?
— adresăm întrebarea
tovarășului Peter Ște
fan. inginerul-șef al
întreprinderii.
— Ideea s-a născut
dintr-o necesitate eco
nomică bine precizată.
La un moment dat s-a
pus problema.elimină
rii din vîrful unei ca
riere a unui strat al
terat de 8'metri.grosi
me. Mai multe insti
tute de proiectare au
prezentat o serie de
variante. Ne-am hotărît să încercăm și agregatul nostru com
plet nou. S-a dovedit
a fi cel mai bun.
— Și, totuși, in ce
constă
originalitatea
„grupului mobil" ?
— Tocmai în mobili
tatea lui. Așezind concasorul pe șenile, se
asigură
posibilitatea
urmăririi frontului de
exploatare.
Aceasta

Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație

Atenție, copii I
între pietonii implicați în acciden
te de circulație datorită, mai ales,
traversărilor efectuate prin locuri
nepermlse și fără asigurare, se nu
mără și copiii. Subapreciind pericolul
la care se expun prin apariția lor
bruscă, inopinată pe carosabil, co
piii pot traversa prin fața ori spatele
unor autovehicule staționate sau prin
alte locuri lipsite de vizibilitate. De
aceea, în locurile intens frecventate
de copii, conducătorii auto trebuie să
reducă din timp viteza și să circule
cu deosebită prudență. în apropierea
școlilor, cei de Ia volan trebuie să
fie permanent pregătiți să facă fată
apariției neașteptate a unor eonii pe
suprafața carosabilă. Prezenta in

GIURGIU : Noi
apartamente in folosință

Un nou agregat de înaltă productivitate

BULETIN RUTIER
Starea tehnică
a autovehiculelor
O pregătire temeinică a mașinilor
înainte de a porni la drum, prin ve
rificarea minuțioasă a stării pneuri
lor, a bunei funcționări a sistemului
de frinare și a mecanismului de di
recție ale autovehiculelor este absolut
necesară. Presiunea in pneuri, de
care depinde în mare măsură ținuta
de drum a mașinii, trebuie și ea ve
rificată periodic. Pentru o mai mare
siguranță, valorile de presiune tre
buie să fie egale și conforme celor
înscrise în cartea tehnică a mașinii.
Este bine ca roata de rezervă să aibă
o presiune cu puțin mai mare.
Automobiliștilor care nu au efec
tuat încă verificarea tehnică anuală
și al căror termen de verificare a
expirat trebuie să se prezinte neintirziat la unitățile autoservice. Au
toturismele sint admise la verifi
care numai lntr-o perfectă sta
re tehnică. întrunind caracteristi
cile înscrise tn cartea tehnică a
mașinii și in certificatul de înmatri
culare, avind un aspect estetic cores
punzător. în timpul operațiilor de
verificare nu se efectuează remedieri
ori înlocuiri de piese, ci numai re
glarea farurilor, a presiunii in pneuri
și a unghiului roților. Nu sint admi
se dotări suplimentare, abțibilduri și
alte accesorii neomologate, cum sint
rezervoarele suplimentare ori port
bagajele improvizate pe autoturisme.

dispoziția populației o serie de
magazine profilate pe desfacerea
articolelor electrice, chimice, de unelte agricole, de uz gospodăresc
și altele. De asemenea, vor mai fi
date in folosință în aceiași vad co
mercial al orașului nostru un res
taurant, o cofetărie, precum și
două magazine pentru desfacerea
mobilei și, respectiv, a legumelor
și fructelor. (Ion Stanciu).

asemenea locuri a patrulelor școlare
de circulație este un indiciu al nu
mărului mare de copii care traver
sează artera rutieră respectivă. Și in
apropierea locurilor de joacă ale
copiilor, conducătorii de autovehicule
trebuie să fie pregătiți în orice mo
ment să oprească in condiții de si
guranță. La Tecuci, o fetiță în vîrstă de 8 ani, care a traversat in fugă
prin fața unui autovehicul staționat,
ar fi fost grav accidentată dacă șo
ferul autoturismului l-GL-8 396, îna
intea căruia a apărut pe neașteptate,
nu ar fi circulat prudent cu viteză
redusă, fapt oare i-a permis să
oprească la timp.
Vehiculele pe două roți
Pe măsură ce vremea devine mai
călduroasă, valorile de trafic sint mai
ridicate și pe traseele din afara loca
lităților, iar conducătorii de vehicule
pe două roți, îndeosebi bicicliștii.
sînt o prezentă tot mai activă. Tre
buie să se știe insă că bicicleta nu
poate fi condusă de oricine și oricind. Copiii sub 14 ani nu au voie să
circule cu bicicleta pe arterele cu
trafic mai intens, iar pe șoselele
aglomerate deplasările cu acest vehi
cul sînt risoante chiar și pentru per
soanele adulte. Pericolul este mai
mare seara și în primele ore ale di
mineții, cînd aceste vehicule sînt mai
greu de observat de către conducă
torii auto. O vizibilitate sporită a bi
cicletelor se poate realiza prin echi
parea lor cu elemente reflectorizante,
echipare obligatorie și pentru vehicu
lele cu tracțiune animală.
Pentru a se putea deplasa în sigu
ranță pe drumurile publice, bici
cliștii trebuie să cunoască și să res
pects întocmai regulile de circulație.
Cele mai frecvente accidente cu bicicliști se datorează neasigurării la
efectuarea virajelor, îndeosebi spre
stingă. Circulind cu bicicleta in ora
șul Breaza, Tudor Alexandru a efec
tuat pe neașteptate un viraj spro
stingă și, observînd în ultimul mo
ment că de el se apropie un autotu
rism. s-a speriat, s-a dezechilibrat și
a căzut în fața mașinii. Automobilis
tul a anticipat însă pericolul și a
reușit să oprească, evitind astfel
producerea unul firav accident.

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
mare) : Ioneștii — 18: (sala Amfitea
tru): Arheologia dragostei — 18; (sala
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 18 ;
(sala Studio-99) ; Note de drum din
Istambul; prezintă prof. dr. p. Firu
— 17,30
• Opera Română (13 18 57): Concert
simfonie. Dirijor: Mihal Brediceanu.

înseamnă că el nu mai
trebuie demontat, așa
cum se intimplă cu
toate grupurile de agregate statice." Apoi,
materialul
concasat
este „purtat" de banda
transportoare proprie
la un sistem de alte
benzi
transportoare
care pot fi oricît de
lungi. Rezultatul ? Se
elimină consumul de
carburanți
datorat
transportului cu au
tobasculantele. Ar mai
fi de adăugat — conti
nuă inginerul șef —
că utilajul este în to
talitate executat cu
componente electrioe
și automatizate care
asigură o înaltă pro
ductivitate a muncii.
Unitățile care doresc
să-și procure aseme
nea agregate se pot
adresa unității harghitene. (Nicolae Șandru).

Administrația de stat
Loto-Pronosport
informează :
O dată cu debutul calendaristica!
sezonului de primăvară reîncepe
seria TRAGERILOR LOTO 2, pri
ma de acest fel a trimestrului fiind
programată duminică. 5 aprilie 1987.
Avind în vedere numeroasele avan
taje, precum și paleta largă și va
riată a cîștigurilor. LOTO 2 întru
nește de fiecare dată sufragiile ți
nui mart număr de participant,
care-și încearcă șansele Ia această
tragere. Un element de atracție il
constituie și formula tehnică. Aceasta dă posibilitatea de a se ob
ține cîștiguri și cu 2 numere. Par
ticiparea se face pe bilete cu taxă
unică, în valoare de 10 lei. Ultima
zi tn care pot fi jucate numerele
favorite este simbătă 4 aprilie.

DIN VIAȚĂ PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. BRAZILIAN

Eforturi în direcția progresului social
Intr-un recent articol, Roberto Freyri, membru al Comisiei Executive
o C.C. al P.C. Brazilian, înfapșează aspecte ale eforturilor partidului,
ieșit nu de mult din ilegalitate, pentru transformări democratice, pen
tru apărarea și promovarea intereselor oamenilor muncii. Reproducem
extrase din acest articol.

Trecerea la democrație în Brazilia
nu se poate realiza după semnalul
bățului fermecat, ci cuprinde o în
treagă perioadă, in cadrul căreia
trebuie soluționate un complex de
probleme. Unul din aspectele prin
cipale constă in înlăturarea rămăși
țelor vechiului regim autoritar. In
perioada de două decenii de exis
tență a regimului militar, guvernul
a admis activitatea a numai două
partide. Acum, spectrul organizații
lor politice a crescut simțitor, aces
tea ajungind la peste 30, dar majo
ritatea lor nu joacă un rol important
în viața națională. Un lucru este
clar : în sfera instituțională s-a
realizat un progres și in țară a re
născut o atmosferă de libertate, este
adevărat, îngrădită de cadrul de
mocrației burgheze.
în domeniul social-economic, ac
tualul guvern al președintelui Jose
Sarney poate valorifica avantajele
unei conjuncturi relativ favorabile :
perioada de regres a rămas în urmă,
s-a produs o oarecare înviorare a
vieții economice, scade numărul
șomerilor, îndeosebi în zonele în
care se desfășoară Industrializarea.
Evident, toate acestea favorizează
promovarea unei politici mai popu
lare în problemele sociale cruciale,
in jurul cărora se desfășoară prin
cipalele bătălii de clasă.
Partidul nostru pornește, totodată,
de la faptul că însăși existența in
Brazilia a unui regim democratic
este importantă atît pentru America
Latină, cit și pentru relațiile in
ternaționale în ansamblu. Pentru că
țara noastră a jucat și continuă să
joace un rol important în viața con
tinentului. E suficient să amintim
de sprijinul pe care îl acordă
Grupului de la Contadora. Aceasta
contribuie la căutarea unei soluțio
nări pașnice a problemelor din
America Centrală. Un alt exemplu
îl constituie poziția Braziliei față de
datoria externă, încercările ei de a
ajunge la o mai mare concertare
cu țările latino-americane asupra
modului de soluționare a acestei
probleme.
Au fost elaborate unele programe
menite să satisfacă cerințele vitale
ale păturilor celor mai năpăstuite
ale populației pentru a se înlătura
asemenea probleme * arzătoare ca
foafrietea. Dar există și sfere unde
situația nu s-a schimbat. Să luăm
problema agrară, una din proble
mele centrale în lupta pentru înlă
turarea regimului anterior. S-a pro
mis înfăptuirea reformei agrare în
nord-estul țării și în acele regiuni
unde acțiunile populației rurale pen
tru dreptul de a dispune de pămînt
au căpătat un caracter foarte acut.
Totuși, pînă în prezent, nu au fost
intreprinși pași cît de cit importanți
pentru realizarea reformei agrare.
Comuniștii deosebesc în activitatea
guvernului atît aspecte pozitive, cît
și negative. Sprijinim acel pași ai
săi care răspund intereselor clasei
muncitoare, ale oamenilor muncii,
care exercită o influență pozitivă în
zonă și în lume, pronunțîndu-ne, tot
odată, hotărît împotriva a ceea ce se
situează în opoziție cu cerințele pro
gresului social.
Partidul se străduiește să confere
dezbaterii propunerilor sale alterna
tive un caracter concret, să atragă
în această acțiune majoritatea
populației. Astfel, P. C. Brazilian

tV
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Sînt satele azi înflorite. Versuri și
cîntece (color)
20,45 Copiii — înalta datorie față de vii

vremea
Institutul de meteorologie și hidrologie
comunică timpul probabil pentru inter
valul 3 aprilie (ora 20) — 6 aprilie țora
20). In țară: Vremea se va încălzi trep
tat, începlnd din sudul țării. Cerul va
fi variabil, cu înnorări mai pronunțate
În partea a doua a intervalului, in re
giunile din vestul, centrul și nordul ță
rii. Ploi locale, ce pot avea și caracter
de aversă, vor cădea în ultimele zile în
Banat, Crișana, Maramureș și Transil

mobilizează masele pentru a impu
ne, între altele, împroprietărirea ce
lor fără de pămînt. Comuniștii s-au
angajat, de asemenea, în dezbaterea
privind asigurările sociale, făcînd
cunoscută poziția lor principială :
asigurarea medicală generală și —
în perspectivă — trecerea întregului
sistem al asigurărilor sociale in
sectorul de stat.
Considerăm că în prezent principa
lul constă în sprijinirea procesului
de tranziție, străduindu-ne să apro
fundam conținutul său democratic
pentru a se crea premise în ve
derea statornicirii unui regim de
democrație înaintată. Pentru aceasta
este nevoie să se elaboreze alter
native și, pe plan organizatoric, să
fie activizate acțiunile maselor.
în Brazilia sînt evidente semnele
dezvoltării situației tocmai intr-o
asemenea direcție pozitivă : se ex
tinde lupta de masă, iși întărește
pozițiile mișcarea sindicală, dezbate
rile din cadrul ei capătă o tot mai
pronunțată coloratură politică. în
felul acesta, în fața forțelor demo
cratice se deschid perspective, în
ansamblu, favorabile.
Pentru a folosi aceste posibilități,
este nevoie de un partid puternic,
unit și influent. Exceptind scurta
perioadă din 1945—1946, P. C. Bra
zilian nu a avut niciodată aseme
nea condiții favorabile, pentru întă
rirea și dezvoltarea sa, ca în pre
zent. Este abia pentru a doua oară
în istoria sa cînd poate să desfă
șoare liber construcția de partid, să
acționeze în organizațiile de masă,
să participe la lupta ideologică, afirmîndu-se ca forță politică reală in
societate, în scurta perioadă a acti
vității legale, rindurile partidului au
crescut aproape de patru ori. în
prezent, partidul numără peste 21 000
de luptători activi. Și, ceea ce este
important de subliniat, această ten
dință de creștere se menține. Or
gane de conducere ale P. C. Brazi
lian funcționează în prezent în toate
statele, precum și la nivelul altor
unități administrative. în total, in
țară există peste 200 de centre de
partid. Ca partid parlamentar, noi
dispunem de dreptul de a face cu
noscute programele noastre prin
intermediul postului național de
radio și televiziune. Prima emisiune
ăm consacrat-o celei de a 64-a ani
versări a creării P.C.B. Această
emisiune a fost transmisă de toate
posturile de radio și televiziune din
țară, numai la Rio de Janeiro ea
fiind urmărită de 2,5 milioane de
oameni. în program a fost înfățișat
drumul eroic al partidului, au fost
prezentate pozițiile sale față de pro
blemele actuale, propuneri pentru
soluționarea acestora.
Definindu-și linia strategică, co
muniștii pornesc de la consideren
tul că în Brazilia se maturizează
premisele obiective pentru elaborarea
unei alternative socialiste. Noi ve
dem perspectiva dezvoltării demo
cratice a țării pe calea spre socia
lism. O astfel de dezvoltare impune
o puternică organizare a clasei mun
citoare, a altor categorii de oameni
ai muncii, participarea largă a ma
selor la viața națională. Tocmai de
aceea, activizarea noastră în orga
nizațiile de masă, înainte de toate
in sindicate, participarea directă la
luptele' sociale sînt componente
esențiale ale muncii partidului.

torul națiunii.
Bucurîa de a fi
mamă
20,55 Cadran mondial
21,10 Serial științific. ,,D1n tainele natu
rii" (color). Ultimul episod
21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu. Cu
gindul la binele țării
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vania. în rest, ploi izolate. La munte,
la începutul intervalului, va mai nin
ge. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, cu unele intensificări în partea a
doua a intervalului, in regiunile din
vestul și estul țării din sectorul sudic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 2 și 12 grade, mai coborîte, izolat.,
în primele nopți, iar maximele între 10
și 20 de grade, local mai ridicate in su
dul țării. în prima parte a intervalului,
ceață locală. In București: Vreme în
•încălzire treptată. Cerul va fi schimbă
tor. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila
între 4 și 9 grade, iar cele maxime în
tre 16 și 20- de grade.

ROMÂNIA-FILM prezintă

„PÂDUREAJVCA"
o producție a Casei de filme
patru
Scenariul : Augustin Burura, Ni
colae Mărgineanu ; muzica : Cor
nel Țâranu ; imaginea : Doru Mitran ; regia : Nicolae Mărgineanu.
Cu : Victor Rebengiuc, Adrian Pintea, Șerban lonescu, Manuela
Hărăbor, Melania Ursu, Dorel Vișan, Nicolae Toma, Mihai Constan
tin, Claudiu Stănescu, Larisa Stase
Mureșan. Film realizat in studiou
rile Centrului de producție cinema
tografică „București"

Solistă: Claude Maillols (Franța) —
19 ; (sala studio) : „Laureat! ai con
cursurilor Internaționale". Tulla-Marla Dobrescu — plan. Danlel-Cristian
Nenescu — vioară — 17,30
« Opera Română (13 18 57): Lacul le
bedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 83 48. la sata
mică a Teatrului Național): Casa cu
trei fete — 18,30
• A.R.I.A. la sala Circului de stat
(10 41 95) vineri, 3 aprilie 1987, orele
17 și 19,30; Concert-speetacol de mu
zică ușoară cu frații Arghlrov (R. P.
Bulgaria) și formația vocal-instrumentală „Holograf"

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):
Neinsemnații — 18:
(sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Cîntec despre mine
însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte mic (14 09 05): Băr
batul șl., femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Slugă
la doi stăpini — 18
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Karamazovli — 17,30; (sala
studio): Cinci romane
de amor —
18,30

O Teatrul Gluleștl (18 04 85, sala Gluleștl): Să nu-țl faci prăvălie cu scară
— 18.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78): Tempo, tempo
și ceai — 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Bărbatul fatal — 19,30
• Teatrul „Ian Creangă" (50 26 55):
Un tinăr printre alții — 9; Vrăjito
rul din Oz — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Elefănțelul curios — 10 și
15; (sala
Cosmonautilor,
11 12 04):
Surlsul Hlroshime1 (premieră) — 18.30
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Acțiuni, luări de poziție
pentru dezarmare și pace
Noi acțiuni și luări de poziție se înregistrează pe cele mai diferite
meridiane ale globului in sprijinul opririi cursei înarmărilor și trece
rii la dezarmare, cu prioritate in domeniul nuclear, ca singura moda
litate prin care se pot salvgarda pacea mondială și asigura respectarea
dreptului suprem al omului : dreptul la viată.

Pentru oprirea experiențelor nucleare
WASHINGTON. — In fata clă
dirii Congresului S.U.A. a avut loc
o demonstrație de protest împotriva continuării de către S.U.A. a
experiențelor nucleare șl a lucrărilor în cadrul programului deînarmări cosmice cunoscut sub numele de „războiul stelelor". După cum
relatează agențiile de presă, manifestatia a fost inițiată de o serie de organizații clericale.
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COPENHAGA. — Un grup de ti
neri danezi, reprezentanți ai Com
paniei naționale pentru oprirea ex
periențelor nucleare, au plecat joi
in Statele Unite, unde urmează să
aibă întîlniri cu personalități po
litice, militanti pentru pace, elevi,
studenti și muncitori — în scopul
realizării acestui important tel al
omenirii. Vizita tinerilor danezi în
S.U.A. se va încheia cu o manifes
tație antirăzboinică în fata sediu
lui Pentagonului.

Copiii lumii doresc pacea 1
TOKIO. — Membrii ..Misiunii de
i pace a copiilor" au ajuns în orașui Hiroshima, unde. în apropierea
) monumentului închinat victimelor
bombardamentului atomic din anul
1945. s-au angajat solemn să facă
tot ce depinde de ei pentru a preîntîmpina un război nuclear. După
cum relatează agențiile de presă,
„Misiunea de pace a copiilor", din
ț

care au făcut parte copii din India. Kenya. Mexic. Noua Zeelandă. Norvegia. U.R.S.S.. S.U.A. și Ja
ponia, a vizitat orașele Oslo, Mos
cova, New Delhi, Hong Kong,
Beijing. Tokio și Hiroshima, unde
au avut întîlniri cu reprezentanți
ai opiniei publice, cu militanti pen
tru pace și cu oameni de stat.
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Inițiativă a mișcării antirăzboinice din Franța
*
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PARIS. — O săptămînă de ac
țiune în favoarea dezarmării nu
cleare va fi organizată în Franța,
în perioada 4—11 aprilie — a con
firmat, la Paris, Consiliul national
al Mișcării pentru pace, citat de
agenția I.P.S. între activitățile preconizate. mișcarea pacifistă franceză a anunțat pentru 9 aprilie o
amplă campanie de informare și
sensibilizare
a opiniei publice
din
.....
.............
toate orașele tării în vederea con-

vocării unei consultări populare asupra dezarmării. Mișcarea fran
ceză pentru pace a condamnat fap
tul că. pentru prima oară, fondu
rile pentru înarmări sînt superioa
re celor destinate educației. în acest an 16,12 la sută din bugetul
national revenind cheltuielilor mi
litare. în vreme ce învătămîntului
i se acordă 13,06 la sută, iar ocro
tirii sănătății — 9,08 Ia sută.
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ca oricînd. omenirea trăiește sub
amenințarea autodistrugerii, ca ur
mare a acumulării masive de arme
tot mai sofisticate, fabricate în de
trimentul cerințelor de dezvoltare
economică și socială a țărilor. Această situație — au relevat parti
cipanta — constituie un impedi
ment în calea stabilirii unor rela
ții de încredere între state, baza
te pe coexistenta pașnică și coope
rarea internațională.

în sprijinul transformării Oceanului Indian
într-o zonă a păcii
NAȚIUNILE UNITE. — Delega
ția Republicii Sri Lanka, partici
pantă la lucrările ședinței Comitetului special al O.N.U. pentru Oceanul Indian, a propus ca viitoa
rea conferință pentru proclamarea
acestui ocean drept zonă a păcii
să se desfășoare pe etape. Reuniunea
nea urmează oa
să aiua
aibă iul
loc ia
la Colombo cel mai tîrziu în anul 1988.
Prima etapă, la nivel ministerial,

ar urma să fie rezervată prezen
tării declarațiilor politice ale șefi
lor delegațiilor și adoptării upui
document final care să cuprindă
programul de acțiune pentru trans
formarea Oceanului Indian în zonă
a păcii. In a doua etapă ar urma
să se elaboreze un acord international în problema respectivă. iar
în cea de-a treia să aibă loc semnarea documentului.

Congres internațional consacrat păcii
și mediului înconjurător
l
?
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VIENA. -- Intre 8 șl 12 aprilie,
la Viena se vor reuni numeroase
personalități ale vieții politice, economice, culturale și științifice,
printre care mai multi laureati ai
Premiului Nobel, pentru a lua parte la un congres internațional avînd
tema „Pacea șl mediul înconjurător" — anunță agenția KUNA

Situația din America Centrală

La Palatul Națiunilor din Geneva
se desfășoară în aceste zile lucră
rile unei importante reuniuni in
ternaționale : Conferința Națiunilor
Unite pentru promovarea cooperării
internaționale in domeniul utilizării
pașnice a energiei nucleare. Pînă la 10
aprilie reprezentanții țărilor membre
ale O.N.U. vor dezbate probleme de
actualitate privind principiile colabo
rării dintre state pentru folosirea
pașnică a energiei atomice și mij
loacele de promovare a acestei co
laborări, rolul energiei nucleare în
dezvoltarea economică și socială a
fiecărei țări.
Ideea convocării unei asemenea
conferințe a fost lansată incă in
urmă cu un deceniu, printr-o rezo
luție a Adunării Generale a O.N.U.
Pregătirea propriu-zisă a conferin
ței a început insă abia în 1981, în
acest scop fiind organizate reuniuni
de experți pe zone geografice, cit și
o suită de întîlniri ale Comitetului
pregătitor, urmărind să permită apropierea pozițiilor și depășirea
punctelor de vedere divergente intre
țările dezvoltate din punct de vedere
al tehnologiilor nucleare și cele in
curs de dezvoltare, ca și între cele
posesoare de arme nucleare și cele
ce nu posedă astfel de arme. O con
tribuție importantă la pregătirea con
ferinței au adus Agenția Inter
națională pentru Energie Atomică
(A.I.E.A.), între ale cărei scopuri
principale se află acela de „a acționa
pentru creșterea contribuției energiei
nucleare la pace, sănătate și pros
peritate in întreaga lume", alte or
ganisme și instituții specializate ale
O.N.U.
însemnătatea actualei conferințe
decurge înainte de toate din evoluția
situației internaționale, deosebit de
gravă și complexă ca urmare mai
ales a intensificării cursei înarmări
lor, în primul rînd nucleare, a men
ținerii pericolului unui război nu
clear, care ar duce la distrugerea în
tregii omeniri. Iată de ce, evidențiind
în permanență că problema funda
mentală a epocii noastre o reprezintă
apărarea păcii și înfăptuirea dezar
mării, România s-a pronunțat și se
pronunță cu hotărîre pentru înce
tarea producției și perfecționării de
noi arme nucleare, pentru lichidarea,
pînă la sfîrșitul acestui secol, a în
tregului arsenal nuclear.
De altfel, experiența de cîteva de
cenii a „perioadei nucleare" atestă
că atomul — această inepuizabilă
sursă de energie — nu-și poate dez
vălui în mod plenar și egal pentru
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F.S.L.N. din Nicaragua și-a exprimat dorința de a relua dialogul
politic cu partidele de opoziție
tice și economice. El a avertizat,
MANAGUA 2 (Agerpres). — Fron
totodată, că F.S.L.N. nu va permite
tul Sandinist de Eliberare Națională
nici un fel de încercări ale opoziției
(F.S.L.N.) din Nicaragua și-a expri
de a șantaja guvernul revoluționar în
mat dorința de a relua dialogul po
litic cu partidele de opoziție. în sco
scopul subminării unității națiunii și
pul depășirii crizei economice cu care
agravării situației politice din țară.
se confruntă țara — informează a★
genfia T.A.S.S. Potrivit declarațiilor
președintelui Adunării Naționale,
Armata
populară
sandinistă
(E.P.S.) a scos din luptă in luna
Carlos Nunez, conducerea F.S.L.N.
martie 480 de membri ai grupărilor
este gata să înceapă dezbateri bi și
contrarevoluționare mercenare, care
multilaterale, în cazul in care repre
zentanții opoziției vor avansa propu
operează în nordul țării, se arată într-un comunicat al Ministerului Apă
neri concrete în vederea soluționării
principalelor probleme sociale, poli
rării, dat publicității la Managua.
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Organizată de Mișcarea austriacă
pentru pace sub deviza „Pace cu
natura — pace între popoare", re
uniunea va include comunicările :
„Demersurile spre pace — progrese *
și regrese", „Amenințarea atomică
și războiul nuclear accidental".
„Amenințări la adresa naturii", .•
„Tranziția de la producția de război )
la cea de pace".
_

• Consultări ale secretarului general al O.N.U. • Declarații
în favoarea convocării unei conferințe internaționale • Israelul
a amplasat noi unități militare in sudul Libanului
siunii Ligii Arabe la nivel de repre
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
zentanți permanenți, pentru a pregăti
— în efortul de a promova convo
ordinea de zi a reuniunii ministeriale
carea cit mai curînd posibil a unei
a acestui organism, programată să se
conferințe internaționale de pace
asupra Orientului Mijlociu, secreta
deschidă la 4 aprilie a.c.
Potrivit cercurilor diplomatice ale
rul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, și-a continuat consultă
reuniunii, citate de agențiile A.P.S.
și M.A.P., întilnirea la nivel minis
rile la sediul new-yorkez al organi
terial a Ligii va aborda o. gamă largă
zației, întîlnindu-se cu reprezentan
de probleme ale realității politice din
tul permanent al Uniunii Sovietice la
lumea arabă, precum și perspectivele
Națiunile Unite, după ce, anterior,
convocării unei conferințe interna
a conferit cu reprezentanții S.U.A.,
Marii Britanii, Franței și R.P. Chi
ționale consacrate situației din
Orientul Mijlociu.
neze, precum și ai Iordaniei și Israe
lului. Perez de Cuellar a avut, de
KUWEIT 2 (Agerpres). — într-o
asemenea, un schimb de vederi asu
declarație făcută ziarului kuweitian
pra acestei probleme cu reprezentan
„Al Anbaa". președintele Republicii
tul permanent al Egiptului.
Democrate Populare Yemen, Haider
Purtătorul său de cuvînt, Franțois
Abou Bakr Al-Attas, a relevat nece
Giuliani, a precizat câ secretarul ge
sitatea încetării războiului dintre
neral adjunct al O.N.U., Marrack
Irak și Iran — o problemă ce a de
Goulding, a avut consultări asupra
venit de vitală importanță pentru
aceluiași subiect cu reprezentantul
lumea arabă. El a deplins, de aseme
O.E.P. (Organizația pentru Eliberarea
nea, continuarea crizei din Liban.
Palestinei).
Șeful statului sud-yemenit a re
Consultările se desfășoară în baza
afirmat că tara sa sprijină ideea
unei rezoluții a Adunării Generale a
convocării unei conferințe de pace in
O.N.U., adoptată la ultima sa sesiu
Orientul Mijlociu.
ne, care reafirmă necesitatea convo
cării unui asemenea forum asupra
BEIRUT 2 (Agerpres). — O nouă
Orientului Mijlociu și se pronunță
încălcare a suveranității și integrită
pentru crearea în cadrul Consiliului
ții teritoriale a Libanului a avut loc
de Securitate a unui comitet pregă
joi. Surse militare libaneze citate de
titor din care să facă parte toți mem
agenția KUNA au anunțat că peste
brii permanenți ai acestui organism.
4 000 de militari israelieni. sprijiniți
de blindate și tancuri, au fost desfăWASHINGTON 2 (Agerpres). — In
șurați în așa-zisa „zonă de secu
cadrul unei conferințe de presă des
ritate" — instituită arbitrar de Israel
fășurate la Washington, unde se află
în regiunea sudică libaneză.
într-o vizită oficială, primul-minisDupă cum arată KUNA. ministrul
tru francez, Jacques Chirac, s-a pro
lsraelian
al apărării, Yitzhak Rabin,
nunțat pentru organizarea unei con
a anunțat în urmă cu trei zile că în
ferințe internaționale asupra Orien
„zona de securitate" vor fi amplasate
tului Mijlociu, la care să participe
noi unități, motivînd acest fapt prin
toate părțile interesate.
incapacitatea așa-numitei „Armate a
Libanului de Sud" de a face fată
TUNIS 2 (Agerpres). — în capitala
luptătorilor
libanezi din rezistentă.
Tunisiei se desfășoară lucrările se

ț

Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmări 1
LOME. — Imperativul reducerii
cheltuielilor militare pentru ca re
sursele astfel eliberate să fie de
dicate dezvoltării economice și so
ciale a statelor a fost subliniat in
cadrul unui seminar national asu
pra păcii, dezarmării și securității
l internaționale, desfășurat în capi1 tala Republicii Togoleze, Lome —
ț informează agenția togoleză de pre
In cursul dezbaterilor
să. A.T.O.P.
’
s-a subliniat că astăzi, mai mult

ORIENTUL MIJLOCIU
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toate popoarele vastul potențial decît
în condițiile încetării cursei înarmă
rilor și înfăptuirii dezarmării nu
cleare. Sînt deosebit de semnifi
cative în această privință cu
vintele rostite de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU : „A face ca
această epocală descoperire a erei
noastre să sporească resursele do
energie necesare progresului necon
tenit al societății — și nu pericolul
unui război distrugător, cu conse
cințe dezastruoase pentru civilizație
— iată un tel cu adevărat nobil, cu
adevărat măreț".
Pornind tocmai de la aceste reali

Pentru o reglementare echitabilă a datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare
GENEVA 2 ((Agerpres). — Creș
terea economică a țărilor în curs de
dezvoltare trebuie să ocupe un loc
prioritar in stabilirea strategiei asu
pra datoriei externe, se arată într-un
studiu al U.N.C.T.A.D. (Conferința
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare), dat publicității în per
spectiva celei de-a Vil-a sesiuni a or
ganizației, programată să aibă loc la
Geneva în luna iulie. Studiul averti
zează țările creditoare că piețele și
organismele lor financiare, inclusiv
stabilitatea sistemului bancar inter
național, vor depinde de posibilitatea
de a se găsi soluții adecvate la această problemă. în același sens, „si
tuația economică a statelor debitoare
pe termen scurt și pe termen lung va
fi influențată de măsurile care se
vor adopta cu privire la datoria ex
ternă".

celora care obțin profituri materiale
de pe urma situației actuale — a de
clarat William Weingand, expert american în probleme bancare. Vor
bind în cadrul unor audieri organiza
te de Subcomitetul pentru politica
monetară și finanțele internaționale
a Senatului S.U.A., Weingand a apre
ciat că, în condițiile menținerii actua
lei politici a serviciului datoriei, sol
vabilitatea țărilor debitoare va rămîne încă mult timp sub semnul în
trebării.
★

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Problema datoriei externe a țărilor
în curs de dezvoltare reclamă o so
luționare nu numai pe plan tehnic,
ci și pe plan moral, ceea ce presu
pune o reacție pozitivă din partea a-

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Criza economico-socială.
care se manifestă tot mai acut în ță
rile Americii Latine, determinată de
rata înaltă a dobînzilor, ca și de dis
tribuirea extrem de inechitabilă a
avuției naționale au dus la fenomene
sociale alarmante, s-a subliniat in
cadrul unei conferințe organizate la
Ciudad de Mexico de cîteva univer
sități mexicane. Vorbitorii au relevat
că în America Latină există 40 de
milioane de oameni care suferă de
malnutriție. 100 de milioane de oa
meni trăiesc la limita sărăciei.

turor statelor, îndeosebi al celor în
curs de dezvoltare, la folosirea în
scopuri pașnioe a energiei nucleare,
dezvoltarea unei largi cooperări în
acest domeniu fiind de natură să
contribuie la soluționarea nu puține
lor probleme economice serioase sau
grave cu care se confruntă o mare
parte a popoarelor lumii. De la apa
riția sa în jurul anilor '50, energia
atomică a dovedit că poate răspunde
nevoilor de energie sigură și econo
mică ; potrivit părerii unanime — se
precizează într-un raport al A.I.E.A.
— atomul este singura sursă de
energie oare — în stadiul actual al

în Europa, S.U.A. și Canada), nu
același lucru s-a intirpplat în țările
în curs de dezvoltare. Documentele
pregătite pentru conferință ilustrea
ză, astfel, că în prezent doar 9 țări
în curs de dezvoltare posedă centrale
nucleare. După estimările Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială, la începutul secolu
lui următor puterea instalată a cen
tralelor nucleare din aceste țări va
reprezenta 6 la sută din capacitatea
totală de energie electrică ce va fi
produsă atunci, față de 25 la sută in
țările dezvoltate.
Este și motivul pentru care — așa

Energia atomica - în folosul
progresului tuturor popoarelor!
Pe marginea Conferinței Națiunilor Unite pentru promovarea cooperării internaționale
în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare
tăți, Conferința de la Geneva este
chemată ca, prin dezbaterile și con
cluziile sale, să stimuleze acțiunile
îndreptate spre adoptarea unor mă
suri concrete de oprire a cursei înar
mărilor nucleare și trecere la dezar
mare și, ca un prim pas în această
direcție; de încetare a experiențelor
cu arme nucleare. Tara noastră a
subliniat în repetate rînduri impor
tanța deosebită pe care o atribuie în
cheierii unui acord privind oprirea
experiențelor cu arma nucleară, pre
cum și retragerii
rachetelor cu
rază medie de acțiune din Europa,
ca un prim pas spre eliminarea
armelor nucleare de pe continent
și pentru lichidarea totală a ar
senalelor nucleare. O mare impor
tantă ar avea, de asemenea, ca ma
terialele fisionabile devenite dispo
nibile în urma unor măsuri de
dezarmare nucleară să fie redate
circuitului economic, fiind transferate
spre utilizări pașnice.
Interesul cu care a fost așteptată
conferința se datorește, pe de altă
parte, rolului deosebit pe care l-a
dobîndit și-1 dobindește din ce în ce
mai mult accesul nestingherit al tu

tehnicii și ținînd seama de necesitățile
economice — poate inlocui combus
tibilii solizi ale căror rezerve se
epuizează progresiv. Dacă în 1957
existau în lume doar 10 centrale nu
cleare prototip, energia nucleară
furnizează in prezent a 10-a parte
din producția mondială de energie
electrică.
Atomul folosit In scopuri pașnice
are efecte binefăcătoare în propulsa
rea progresului in cele mai diverse
sectoare. Atomii radioactivi au utili
zare tot mai largă în economie. De
la funcțiile acestora de măsurare și
control, sfera lor de utilizare s-a ex tins pînă la producția de generatoare
pentru fabricarea oțelului, fără a fi
nevoie de cocs, sau la crearea de in
dustrii noi, cum ar fi chimia radia
țiilor și' electrochimia. ca să nu mai
vorbim de un șir de aplicații ale
energiei nucleare în agricultură, hi
drologie. medicină ș.a.m.d.
Nu e mai puțin adevărat că dacă
dezvoltarea energiei nucleare în sco
puri pașnice a cunoscut un progres
însemnat in statele puternic indus
trializate (85,8 la sută din capacita
tea nucleară a lumii este instalată

cum s-a evidențiat șl în dezbaterile
generale din prima săptămină de
desfășurare a reuniunii — se impune
asigurarea accesului larg, fără nici
o discriminare, al tuturor state
lor, în primul rind al celor in curs de
dezvoltare, la materialele, tehnolo
giile și echipamentele necesare pen
tru programele lor de dezvoltare a
energiei nucleare. Pe această linie.
Conferința de la Geneva are datoria
de a sprijini cerințele țărilor în curs
de dezvoltare referitoare la obține
rea de asistență internațională teh
nică și financiară în acest domeniu,
acordată pe cale bilaterală sau multi
laterală ; facilitarea și stimularea
formării de cadre naționale pentru
realizarea programelor proprii de
aplicații pașnice ale energiei nucleare,
în special în problemele tehnologice;
crearea unui regim preferențial pen
tru aceste țări ; acordarea de asis
tență destinată desfășurării în con
diții de securitate- a activității nu
cleare etc.
Unul din obiectivele esențiale ale
conferinței este acela de a elabora si
adopta principiile destinate să gu
verneze cooperarea dintre state, pe

CRIZA POLITICĂ DIN ITALIA
ROMA 2 (Agerpres), După ce șe
ful statului italian, Francesco Cossiga, a respins demisia de la 3 mar
tie a cabinetului de coaliție pentapartită condus de secretarul gene
ral al P.S.I., Bettino Craxi, cerindu-i să se prezinte în fața parla
mentului, Președinția Republicii a
dat publicității o notă explicativă cu
privire la motivele care au determi
nat o asemenea decizie. După ce se
relevă că „la 30 de zile de la iniție
rea crizei de guvern cadrul politic
nu oferă gradul de claritate cerut
pentru a se conferi altei personali
tăți însărcinarea formării guvernu
lui", în nota șefului statului se afir
mă că „in situația de față singura
cale este aceea ca guvernul demisionar să se prezinte în fata celor două
camere ale parlamentului". In forul
legislativ, se arată, „se vor putea
desfășura o dezbatere și o confrun
tare care să scoată în evidență
orientările și voința politică" a par
tidelor, subliniază agenția ANSA.

Demersuri pentru

reglementarea disputei
dintre Turcia și Grecia
ANKARA 2 (Agerpres). — Primul
ministru al Turciei. Turgut Ozal. l-a
primit pe ambasadorul Greciei la
Ankara, căruia i-a remis un mesaj
pentru primul ministru elen. Tot
odată, el și-a exprimat dorința de a
avea convorbiri cu omologul său
grec, în legătură cu problemele di
vergente dintre cele două țări, infor
mează agenția China Nouă, citind
surse apropiate guvernului turc.
După această convorbire, premie
rul turc s-a pronunțat din nou pentru
negocieri cu Grecia în vederea găsi
rii unei soluții disputei asupra pla
toului continental al Mării Egee.
ATENA 2 (Agerpres). — Grecia
examinează cu deosebită atenție un
mesaj primit din partea primului
ministru al Turciei, în legătură ci|
disputa dintre cele două țări referi
toare la Marea Egee, a anunțat un
purtător de cuvînt al guvernului elen,
citat de agenția Taniug.
Grecia a cerut părții turce să pre
zinte problema respectivă în fata
Curții. Internaționale de Justiție de
la Haga. Pină in prezent. Turcia nu
a acceptat această propunere.
★

ATENA 2 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Atena,
P.C. din Grecia apreciază că disputa
in legătură cu platoul continental din
Marea Egee nu trebuie să ducă la un
conflict armat, pentru care ar plăti
scump popoarele grec și turc. P.C.G.
se pronunță pentru aducerea proble
mei respective in fața Curții Inter
naționale de Justiție de la Haga.
In același timp, în lumina recente
lor evoluții. Biroul Politic al C.C. al
P.C.G. consideră că Grecia trebuie să
iasă din blocul N.A.T.O. și să lichi
deze toate bazele militare străine de
pe teritoriul său.

Tîrgul internațional
de la Hanovra
BONN 2 (Agerpres). — La Hanovra
s-a deschis Tirgul international in
dustrial, manifestare economică re
prezentativă pentru domeniul auto
matizării industriale, al electronicii
și electrotehnicii de vîrf.
La această ediție a tîrgului. a 40-a,
participă peste 6 000 de firme din 50
de țări.
Participant tradițional. România
este prezentă la această importantă
manifestare economică internațională
cu standuri reprezentative pentru
produsele de export ale întreprinde
rilor de comerț exterior Electro
export, Electronum, Tehnoimportexport, Uzinexport, Industrialexport,
Mecanoexport și Contransimex.

baze egale, fără restricții și discrimi
nări în acest domeniu. Aceste prin
cipii trebuie să asigure dreptul suve
ran al fiecărui stat de a obține, dez
volta și utiliza ansamblul aplicații
lor pașnice ale energiei nucleare in
conformitate cu prioritățile și nevoile
naționale.
Documentele pregătite pentru con
ferință, și în special cel al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru
mediul înconjurător, se referă pe
larg și la alte probleme legate de
utilizarea în scopuri pașnice a ener
giei atomice. între care se află și
cea referitoare la asigurarea secu
rității modului de funcționare a
reactoarelor nucleare, avindu-se în
vedere îndeosebi învățămintele unor accidente ca acelea produse la
Three Mile Island, in 1979, și la Cernobil, în 1986. Așa cum s-a
subliniat și in cadrul confe
rinței, energia nucleară elibera
tă in mod necontrolat, fie in
scopuri direct distructive, fie acci
dental, nu poate fi stăpînită și
produce consecințe catastrofale. De
aceea, paralel cu eforturile pentru
eliminarea armelor nucleare se
impun a fi stabilite măsuri de creș
tere a siguranței in exploatarea
centralelor nuclearo-electrice, a al
tor instalații nucleare, pentru asi
gurarea protecției populației și a
mediului înconjurător. Experiența
a dovedit că efectele radiațiilor
nu au frontiere și că o cooperare
internațională in aceste cazuri,
prin intermediul A.I.E.A., ca organi
zație specializată in materie, este nu
numai necesară dar și extrem de be
nefică. Cele două convenții recent
adoptate in cadrul A.I.E.A., asupra
notificării rapide a unui accident
nuclear și asupra asistenței în caz
de accident nuclear sau de situație
de urgență radioactivă, constituie un
început de drum pe această cale,
care se cere continuat și dezvoltat.
Profund interesată în asigurarea șl
transpunerea în viață a planurilor
sale de dezvoltare economică și so
cială, în care folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice deține un
rol de seamă, țara noastră este hotărîtă să-și aducă întreaga sa- contri
buție la încheierea cu succes a acestei prime reuniuni internaționale
consacrate unei teme de atît de ma
re actualitate cum este promovarea
cooperării internaționale în domeniul
utilizării exclusiv pașnice a energiei
atomului.

Radu BOGDAN

Dezbateri asupra moțiunii de neîncredere
in guvernul portughez
LISABONA 2 (Agerpres). — In
Adunarea Republicii — parlamentul
portughez — au început, joi, dezba
terile asupra moțiunii de neîncrede
re față de guvernul condus de Anibal
Cavaco Silva, prezentată de Partidul
Renovator Democratic. In favoarea
moțiunii de neîncredere s-au decla
rat deja toate partidele de opoziție
de stingă, care dețin majoritatea
mandatelor în forul legislativ su
prem.
Potrivit prevederilor constituționa
le, un vot de neîncredere in parla
ment atrage după sine demisia gu
vernului. Observatorii politici apre
ciază că In prezent se impune ca for
țele de stînga să depășească diver
gentele dintre ele și să realizeze o
înțelegere pentru formarea unui nou
guvern în cadrul actualei majorități

parlamentare, fără a recurge la ale
geri anticipate.
Partidul Comunist Portughez este
în favoarea acestei soluții. Secretarul
general al P.C.P.. Alvaro Cunhal, a
declarat că partidul comunist este
gata să sprijine un guvern de stînga,
fără participarea sa, în cazul cind
vor fi date garanții de promovare a
unei politici în interesul celor ce
muncesc. Această poziție este susți
nută și de Partidul Renovator De
mocratic — inițiatorul moțiunii de
neîncredere.
Partidul Socialist Portughez. de
care depinde in mare măsură rezol
varea acestei crize politice, nu s-a
pronunțat încă, așteptînd să se con
sulte, la începutul săptămînii viitoa
re, cu președintele republicii.

Noi apeluri la intensificarea eforturilor In vederea
asigurării independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de .Cuellar, a prezentat
Consiliului de Securitate raportul său
asupra problemei Namibiei, în care
subliniază necesitatea accelerării
eforturilor pentru transpunerea în
viată a planului Națiunilor Unite cu
privire la acordarea independenței
acestui teritoriu, inclus în rezoluția
435 a Consiliului de Securitate.
Cuellar a respins ca nevalabilă și
nejustificată condiționarea indepen
dentei Namibiei de alte probleme.
Secretarul general al O.N.U. a fă
cut apel la desfășurarea unui efort
hotărît din partea tuturor celor inte

resat! direct și a comunității Interna
ționale pentru instalarea, chiar în
cursul acestui an, in Namibia a
Grupului O.N.U. pentru asistentă în
perioada de tranziție.
★

Mișcarea țărilor nealiniate a
chemat la convocarea unei reuniuni
de urgentă a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. pentru a lua în.
dezbatere problema Namibiei. Ce
rerea în acest sens este conținută
într-o scrisoare adresată Consiliului
de către președintele în exercițiu al
Biroului de coordonare al mișcării de
nealiniere.

Se amplifică protestele împotriva
represiunilor rasiste din R. S. A.
PRETORIA 2 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste sud-africane continuă
să reprime cu cruzime lupta popu
lației negre care protestează in
masă împotriva politicii de apartheid.
Potrivit știrilor din Pretoria, captate
în capitalele africane, in provincia
Natal, in ultimele 24 de ore, patru
africani au fost uciși de oameni
aflați in solda poliției. In total, in
ultimele două zile, ca urmare a ac
țiunii bandelor plătite, 23 de per
soane de culoare și-au pierdut via
ta în Natal.
Ministrul de interne al R.S.A., Pik
Botha, a anunțat intenția autorități
lor de la Pretoria de a lua măsuri în
dreptate spre înăsprirea in continua
re a cenzurii. Luind cuvintul in ca
drul unui miting electoral in provin
cia Cape, el a afirmat că asemenea
măsuri sînt necesare, chipurile. In
vederea „asigurării securității sta
tului".
Perpetuarea stării de tensiune,
nesocotirea drepturilor populației
majoritare face să crească nemulțu
mirea unor largi categorii sociale
și partide din R.S.A. Colin Eglin, li
derul Partidului Federal Progresist,
din opoziția albă, a declarat că marea
masă a poporului sud-african, indi
ferent de culoare, dorește să trăias
că în pace, într-o societate din care
să dispară apartheidul. El a făcut această apreciere la o adunare a simpatizanților partidului consacrată „alegerilor parlamentare" din mai, cind
la urne nu vor fi chemați decît
albii.

Cu același prilej. Colin Eglin a re
afirmat punctul de vedere al grupă
rii sale politice potrivit căruia Parti
dul Național, de guvernămînt, pro
motorul apartheidului, este incapabil
să realizeze aspirațiile naționale, de
oarece concepția sa rămîne grevată
de gindirea înapoiată a monopolului
puterii pentru așa-numita elită albă.

HARARE 2 (Agerpres). — Primul
ministru Zimbabwean, Robert Mu
gabe, a reafirmat hotărirea țării sale
de a continua impunerea de sancțiuni
Împotriva Republicii Sud-Africane
pentru a determina astfel regimul
minoritar rasist de la Pretoria să
renunțe la politica de apartheid. In
context, el a afirmat că Zimbabwe
și Zambia vor aplica propriul lor
pachet de sancțiuni împotriva R.S.A.
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — Mi
nistrul comerțului exterior al Sue
diei, Anita Gradin, a declarat că se
Impune decretarea de către Consiliul
de Securitate al O.N.U. a unor sanc
țiuni internaționale largi împotriva
regimului rasist din Africa de Sud.
Prezentînd o declarație guvernamen
tală în parlamentul tării, ministrul
a subliniat că tara sa acționează In
această direcție ca urmare a con
tinuării politicii de apartheid în
R.S.A. Guvernul suedez — a reamintit
Anita Gradin — a aprobat recent un
proiect de lege menit să întrerupă
toate relațiile comerciale cu regimul
sud-african.
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CONVORBIRI LA DELHI. Pre
ședintele Indiei, Zail Singh, a con
ferit cu președintele R. P. Angola,
Jose Eduardo dos Santos, aflat
intr-o vizită oficială la New Delhi.
Cei doi șefi de stat au subliniat
necesitatea intensificării eforturilor
tuturor popoarelor , pentru consoli
darea păcii și înfăptuirea de mă
suri concrete de dezarmare. Pro
blemele majore ale vieții interna
ționale au constituit și tema con
vorbirilor dintre președintele dos
Santos și primul ministru al tăriigazdă, Rajiv Gandhi. Părțile au
reliefat necesitatea imperioasă a
lichidării rasismului și aparthei
dului. principala cauză a stării
conflictuale din Africa australă.
PREȘEDINTELE TUNISIEI. Ha
bib Bourguiba, l-a primit la Tunis
pe ministrul de externe al Repu
blicii Democrate Germane, Oskar
Fischer, care face o vizită In Tu
nisia. Au fost examinate probleme
privind relațiile bilaterale si aspec
te ale situației internaționale. Mi
nistrul de externe al R.D.G. s-a intilniț, de asemenea, cu șeful De
partamentului Politic al O.E.P.,
Faruk Kaddoumi.
CONFERINȚA DE PRESA. Pri
mul ministru al Australiei. Bob
I Hawke, a declarat, in cursul unei
conferințe de presă care a avut
Iloc la Canberra, că in Australia
nu vor fi organizate alegeri gene
rale anticipate. Guvernul, a men. tionat el. dorește ca parlamentul
să-și ducă la îndeplinire mandatul
I pină la expirarea acestuia, astfel
incit viitoarea consultare electoraI lă să se desfășoare la sfîrșitul a| nului în curs sau la începutul ce
lui următor.

EXPERIENȚE. Statele Unite au
I anunțat efectuarea unei noi ex
periențe cu racheta ..Tomahawk"
I de pe o navă de război din Oceanul
| Pacific, transmit agențiile de pre
să. Aceste testări se efectuează în
cadrul programelor de verificare a
funcționării sistemelor de arme cu
rază lungă de acțiune.

I
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POPULAȚIA GLOBULUI. Anul
1987 va reprezenta un moment de
referință in istoria umanității,
populafia mondială urmînd să de
pășească cifra de cinci miliarde de
persoane — apreciază publicația
„Population" a F.N.U.A.P. (Fondul
Națiunilor Unite pentru activități
in domeniul populației). Creșterea
demografică este foarte rapidă. Ultimul miliard de oameni s-a adău
gat populației mondiale in numai
12 ani. iar următorul miliard se va
înregistra pină la sfîrșitul secolu
lui. Cu fiecare zi sintem mai multi

I
I
I

cu 220 000, iar anual populația
mondială crește cu 80 milioane. Din
fiecare zece noi locuitori ai Terrei,
nouă se nasc in țări in curs de dez
voltare — subliniază publicația
citată.

SANCȚIUNI ECONOMICE. Un
purtător de cuvînt al Administra
ției S.U.A. a declarat că sanc
țiunile comerciale adoptate de Sta
tele Unite împotriva Japoniei vor
intra in vigoare, așa cum s-a pre
văzut. la data de 17 aprilie. Aceste sancțiuni — reamintește zia
rul nipon ..Asahi Shimbun" — pre
văd aplicarea unor taxe vamale
suplimentare de sută la sută ăsupra importului mai multor produ
se industriale japoneze. Ele au
fost decise în urma acuzației că
Japonia vinde In America semicon
ductor! la prețuri foarte scăzute.

I

ACORDURI. In urma negocieri
lor, Burkina Fasso și Nigerul au
semnat două acorduri de demarca
re a frontierei comune. Acorduri
le. semnate la nivel ministerial, re
afirmă relațiile de prietenie și de
bună vecinătate existente intre cele
două țări.

ARESTARE. Neofascistul italian
Stefano delle Chiaie. arestat săptămina trecută la Caracas, a fost
adus in Italia, la bordul unui avion
militar, informează agenția A.N.S.A.
In vîrstă de 50 de ani, delle Chiaie
este considerat drept „regizor" al
unora dintre cele mai singeroase
măceluri comise de teroriști, prin
tre care atentatul din gara Bologna, din august 1980, soldat cu
moartea a 82 de persoane și rănirea a peste 200.
MANIFESTAȚIILE POPULARE
împotriva politicii social-economice
guvernamentale și pentru revenirea
țării Ia o viață politică democratică
au continuat și joi la Santiago de
Chile, transmite agenția E.F.E. Poliția a intervenit cu brutalitate,
utilizînd gaze lacrimogene și jeturi
de apă.

OPT SAPTAM1NI IN COSMOS.
Se apropie de sfirșit a opta săptămină de cind cosmonauta sovietici
furi Romanenko și Aleksandr Laveikin evoluează pe o orbită circumterestră, timp in care ei au
efectuat o serie de cercetări și experienfe in Cosmos. în afara la
boratorului orbital sovietic „Mir",
in Cosmos se află și modulul astrofizic „Quant". care urmează să se
cupleze cu laboratorul. Potrivit in
formațiilor
telemetrice,
zborul
complexului cosmic pilotat „Mir",
cit și al modulului „Quant" se des
fășoară normal.
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