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VASLUI : Suplimentar 
— produse utile 

economiei naționale
Desfășurînd larg întrecerea 

socialistă în cinstea zilei de 1 
Mai, colectivele de oameni ai 
muncii de pe platformele indus
triale ale municipiului Vaslui 
obțin noi și remarcabile succese 
în îndeplinirea ritmică, înainte 
de termen, a producției fizice. 
Ca urmare a sporirii producti
vității muncii cu 1 150 lei pe 
flecare lucrător, urmăririi zil
nice a fabricării sortimentelor 
prevăzute de către fiecare uni
tate, secție și om al muncii, ca 
și valorificării superioare a ma
teriei prime, materialelor și e- 
nergiei, colectivele muncitorești 
vasluiene au realizat, peste pre
vederi, în perioada care a tre
cut din acest an, 320 tone de 
utilaje tehnologioe pentru me
talurgie, explorări geologice, fo
raj și exploatare sonde, 104 re- 
ductoare industriale, 771 000 me
tri pătrați produse hidroizola- 
toare, aproape 2 000 metri cubi 
prefabricate din beton și pa
nouri mari pentru șantierele de 
construcții, aparate de măsură și 
control, țesături, confecții textile, 
produse alimentare. La panoul 
fruntașilor și-au înscris numele 
colectivele întreprinderilor de 
materiale izolatoare, „Mecani
ca", de aparate de măsură și 
control, „Textila" • și altele. 
(Petru Necula).

TIMIȘ : Noi capacități 
de producție

’ Colectivele Antreprizelor de 
construcții din județul Timiș au 
executat și pus în funcțiune, în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului, peste 30 de 
obiective și capacități industria
le, dintre care unele mai devre
me decit termenele planificate, 
între acestea se numără fabri
ca de prelucrat soia și grăsimi 
hidrogenate din cadrul între
prinderii de ulei Timișoara, al 
cărei termen de punere în func
țiune a fost devansat cu o lună 
de zile.

— în cele trei luni și jumătate 
care au trecut de la începutul 
anului — ne spune inginerul 
Silviu Sânjoan, instructor de 
specialitate la consiliul jude
țean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale 
— în județul Timiș au fost puse 
în funcțiune circa o treime din 
totalul fondurilor fixe prevăzu
te in planul de investiții pe 1987. 
Este o realizare deosebită a 
constructorilor timișeni, dacă a- 
vem în vedere rigorile acestți 
ierni, ceea ce arată că «atunci 
cind se acționează cu răspunde
re și exigență la toate locurile 
de muncă iar activitatea este 
bine organizată atît în unitățile 
de proiectare, cit șt pe șantiere, 
rezultatele sînt dintre cele mai 
bune. în această perioadă au 
mai fost puse în funcțiune im
portante capacități energetice și 
de producție la Schela de pro
ducție petrolieră Șandra, în
treprinderea „Electrocentrale". 
Combinatul petrochimic „Sol
ventul", întreprinderea textilă 
și altele. De menționat că atit 
proiectanții, cit și constructorii 
și beneficiarii au luat măsuri 
hotărite pentru reducerea cos
turilor de producție, respectiv 
diminuarea consumurilor de 
materii prime și materiale, a ce
lor energetice. Generalizind ex
periența pozitivă, colectivele de 
pe șantierele obiectivelor _ de 
investiții timișene desfășoară in 
prezent o insuflețltă întrecere 
socialistă pentru a întîmpina 
sărbătoarea muncii de la 1 Mai 
și Conferința Națională a parti
dului cu rezultate cit mai bune, 
predind la termen și chiar mai 
devreme beneficiarilor capacită
țile prevăzute a fi racordate la 
circuitul productiv. (Cezar 
Ioana).

VÎLCEA : Valorificarea 
superioară a masei 

lemnoase
Colectivele de oameni ai mun

cii din sectoarele întreprinderii 
forestiere de exploatare și 
transport Vilcea — unitate dis
tinsă anul trecut cu înaltul ti
tlu de „Erou al Muncii Socia
liste" — continuă să înregistreze 
remarcabile succese și in cel 
de-al doilea an al actualului 
cincinal. Astfel, în cele trei luni 
și jumătate care au trecut, fo
restierii vilceni au pus supli
mentar la dispoziția economiei 
naționale 11 782 metri cubi buș
teni pentru industrializare, 3 938 
metri cubi cherestea, 4 516 metri 
cubi lemn pentru celuloză, 1 065 
metri cubi lemn de mină, 23 000 
metri pătrați parchete și alte 
sortimente din nomenclatura de 
bază a producției fizice. Este de 
subliniat, de asemenea, că între
gul spor de producție a fost ob
ținut numai pe seama reducerii 
fondului forestier exploatat. în 
condițiile valorificării superioa
re a masei lemnoase. (Ion Stan- 
ciu).

Mobilizare exemplară pentru îndeplinireaplanului și angajamentelor
REALIZARE TEHNICĂ DE PRESTIGIU

Mobilizat exemplar pen
tru realizarea integrală a 
sarcinilor de producție, 
colectivul întreprinderii 
de mașini-unelte și agre
gate din Capitală a fina
lizat in aceste zile un 
nou utilaj, cu un înalt 
grad de automatizare și 
complexitate tehnică. Este 
vorba despre celula flexi
bilă pe.ntru prelucrarea 
axurilor pompelor de in
jecție. După executarea 
ultimelor probe tehnolo

gice. în 
livrată _________
întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia. 
Celula flexibilă este fa
bricată după un proiect o- 
riginal al I.C.S.I.T.M.U. 
Titan București, care in
clude idei și soluții con
structive noi, ceea ce con
feră performante deose
bite de prelucrare și con
trol. Celula flexibilă este 
alcătuită din : o mașină 
de frezat capete de axe ;

curînd ea va fi 
beneficiarului —

o mașină de executat 
găuri de centrare ; patru 
strunguri de copiat ; un 
sistem automat de trans
fer cu palete al pieselor 
prelucrate ; manipulatoa
re automate pentru pozi
ționarea pieselor pe pos
turile de lucru ; uri sis
tem de control electronic 
al prelucrărilor interfazi- 
ce. Toată această gamă de 
utilaje este asistată, de 
automate programabile, 
astfel incit sint necesari

numai doi operatori pe 
schimb.

în fotografic : aspect 
din secția mașini-unelte 
speciale, unde inginerii 
Gheorghe loan Raitan, 
Ion Pîrvan, lăcătușul Ni
colae Oprea și șeful e- 
chipei de montori George 
Neagu participă la execu
tarea ultimelor probe 
tehnologice ale celulei fle
xibile înaintea livrării 
către beneficiar. (Eugen 
Dichiscanu).

Informatica, tehnica de calcul
și exigențele progresului economic
Cine a vizitat ultima ediție a Tîr- 

gului Internațional București a ră
mas impresionat de înaltele perfor
manțe atinse de industria româ
nească in anii fertili ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", ani în care ști
ința a devenit o adevărată forță de 
producție ; cele mai noi cuceriri ale 
revoluției 
fost implementate 
și eficientă in în
treaga economie 
națională. Stan
durile românești 
ale informaticii 
și tehnicii dc 
calcul au atras a- 
tenția printr.-o 
gamă diversă de 
echipamente, mi
niaturizate. fiabi
le. de înaltă ca
litate. competiti
ve pe plan mon
dial. Calculatorul 
electronic româ
nesc s-a prezen
tat astfel ca pro
dus și. totodată, 
etalon al actualei 
revoluții științi
fice și tehnice.

Prin numeroa
sele sale aplicații, calculatorul, aceas
tă „mașină a mașinilor", informațio
nală prin excelentă, este astăzi un 
factor esențial al modernizării pro
ducției. al progresului economiei na
ționale. Este meritul de excepție al 
secretarului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a fi impulsionat și sprijinit permanent 
dezvoltarea 
mânești, a 
avangardă, 
tehnic. în 
Congresului 
industria electronică și de calcula
toare a cunoscut o extraordinară dez
voltare, o largă extindere a sferelor 
de aplicație. Printr-o strînsă colabo
rare, cercetarea, invătămîntul și pro
ducția au asigurat ritmul dinamic al 
evoluției informaticii și tehnicii de 
calcul. Efortul specialiștilor s-a des-

științifice 
cu

și tehnice au 
promptitudine

fășurat în conformitate cu o concep
ție specifică, originală privind dezvol
tarea informaticii și a tehnicii de 
calcul, pătrunderea acestora în toate 
sferele activității umane, constituirea 
unei rețele informatice naționale.

Referindu-se la domeniul informa
ticii și tehnicii de calcul, conducăto
rul partidului și statului nostru sub
linia, încă din 1970, că dotarea eco

nii 
rii

economice la cea a concepe- 
și realizării optimizate de 

conducerii proceselor 
Grefat pe aproane toa- 
convenționale, în curs

realizării 
produse, a 
tehnologice, 
te tehnicile 
de modernizare, calculatorul asigură 
produselor parametri constructivi și 
funcționali superiori, competitivi pe 
plan mondial. Sectoare importante 

e economiei

cercetării științifice ro- 
ramurilor industriale de 
purtătoare de progres 

perioada care a urmat 
al IX-lea al partidului,

nomiei naționale cu tehnică de calcul 
„va asigura posibilitatea unei condu
ceri moderne bazate pe cuceririle in
formaticii, condiție esențială pentru 
planificarea cu adevărat științifică și 
pentru organizarea eficientă a pro
cesului de producție și desfacere".

în întreaga activitate, acest dome
niu de vîrf s-a bucurat de coordo
narea, de sprijinul efectiv și perma
nent al Comitetului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Condus cu 
strălucită competență de savantul de 
renume mondial tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
Comitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie a inițiat și coordonează, 
între altele, un program national pri
vind cercetarea și proiectarea asis
tate de calculator.

Tehnica de calcul s-a extins rapid 
in ultimii ani de la sfera gestiu-

naționala au apelat la 
mijloacele proprii 
tehnicii de calcul 
si informaticii 
pentru a găsi noi 
soluții de redu
cere a consumu
rilor materiale si 
energetice, pen
tru a îmbunătăți 
ritmicitatea pro
ducției. pentru 
încadrarea pro
duselor realizate 
în nivelul tehnic 
mondial si. nd 
in ultimul rind, 
pentru a da noi 
semnificații acti
vității umane.

în industria a- 
luminiului. de 
pildă, conducerea 
prin minicalcula- 

de electroliză per- 
consumului de e-

tor a procesului
1 mite optimizarea
nergie electrică, asigurîndu-se o re- 

! ducere a consumului specific cu cir
ca 200 kWh pe tona de aluminiu. 
Semnificativ este faptul că au- fost 

• obținute și alte efecte, precum redu
cerea duratei de programare^ pro
ducției. sporuri de beneficii etc., care 
în final au dus la amortizarea. în 
mai puțin de 5 luni, a investiției 
făcute.

Un rol important îl joacă calcula
torul și în acele procese de producție 
la care programarea seriilor consti
tuie o etapă cu deosebite implicații 
economice. Astfel, la întreprinderea

Prof. dr. iiMj.
Florin Teodor TANASESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Așezări înscrise viguros in spațiul civilizației socialiste

SINNICOLAU MARE Visul transpus
în profilul unui nou

Mai spre nord de parale
la 46, în capătul vestic al 
celei mai lungi linii drepte 
ce se poate trasa pe harta 
României, se află orașul 
Sinnicolau Mare (la celă
lalt capăt — Sulina). E oraș 
doar de două decenii. Mai 
fusese numit astfel pe la 
începutul celui de-al doilea 
război mondial, dar numai 
pentru scurt timp. Ueoarece 
nimic din structura (econo
mică, socială, edilitară) a 
localității nu justifica pe 
atunci statutul de oraș. 
Fusese doar o ambiție, fără 
acoperire, a unor notabili
tăți locale. Acum, da. 
Acum Sinnicolau Mare este

ceea ce se poate numi un 
oraș.

Am căutat o imagine 
care, intr-o singură „fulge
rare", să sintetizeze ceea ce 
se întîmplă acum în exis
tența, în evoluția, în desti
nul localității. Am găsit, 
mai întii, pe un perete din 
biroul primarului, o foto- 
grafie-desen. Reprezenta 
un colț din vechea zonă 
centrală. în fond, o imagi
ne a unei realități banale : 
cîteva case vechi (ele fu
seseră totuși cam tot ce 
avusese localitatea, cîndva, 
mai „arătos" — cu excepția 
unui mic palat al foștilor 
„stăpîni"). Apoi un mic

maidan, 
graf, un 
lat, cîțiva copaci... Era ceea 
ce locuitorii orașului au 
văzut zilnic vreme de de
cenii, visînd, poate, „alt
ceva". Și tocmai acest „alt
ceva", visul, este lucrul 
extraordinar care apare în 
•imaginea înrămată de pe 
peretele din biroul prima
rului. Peste realitatea foto
grafiată, un arhitect a de
senat, în linii albe, subțiri, 
sugerînd transparența visu
lui, dar fiind o foarte con
cretă proiecție a unui viitor 
imediat, silueta unei impo
zante construcții noi care 
va crește în respectivul

•ț

Un stîlp de tele- 
caldarîm denive-

Tovarășul 
președintele 
România, a primit, miercuri. 15 apri
lie, pe senatorii americani Sam 
Nunn. președintele Comitetului pen
tru forțele armate al Senatului 
S.U.A.. și John Warner, membru al 
comitetului, care au efectuat o vi
zită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de colaborare dintre 
România și S.U.A., exprimindu-se 
dorința de a se acționa pentru dez
voltarea și diversificarea lor in con
tinuare, pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. A fost 
subliniată convingerea că extinderea 
șj mai puternică a conlucrării româ- 
no-americane, așezarea acesteia pe 
baze trainice, de lungă durată, este

ambelor țări și popoare.în folosul 
al cauzei înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat pe 
larg poziția tării noastre în legătură 
cu principalele aspecte ale vieții in
ternaționale.

Exprimind îngrijorarea față de în
cordarea deosebit de gravă la care 
s-a ajuns in lume, președintele Re
publicii Socialiste România a eviden
țiat că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri efective de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară, 
apărarea păcii și vieții popoarelor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că țara noastră s-a 
pronunță pentru 
mod independent, a 
bleme și faze ale

că trebuie să se facă totul pen
se ajunge într-un timp cit mai 
la un acord corespunzător pri- 
climinarea rachetelor nucleare

pronunțat și se 
solutionarea, in 
diferitelor pro- 

dezarmării nu-

cleare și generale, fără a le condi
ționa unele de altele. în acest cadru, 
președintele Nicolae Ceaușescu a re
levat 
tru a 
scurt 
vind
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa, ca un prim pas spre elimina
rea totală a armelor nucleare de pe 
continent.

Oaspeții au dat o deosebită apre
ciere politicii externe constructive a 
României, inițiativelor și demersuri
lor președintelui Nicolae Ceaușescu 
consacrate înfăptuirii dezarmării, in
staurării unui climat de destindere, 
securitate, pace, înțelegere și colabo
rare intre națiuni.

La primire a luat parte loan Totu, 
ministrul afacerilor eteterne.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

România, Ceausescu,
dezarmare, pace“

O POLITICĂ EXTERNĂ PROFUND CONSTRUCTIVĂ, 

ÎN NUMELE ASPIRAȚIILOR VITALE ALE UMANITĂȚII 
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Pentru comuniștii români, pentru întregul nostru 
popor este un motiv de mindrie patriotică faptul că, 
sub conducerea clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, România socialistă desfășoară o 
vastă și prodigioasă activitate pe arena mondială, în 
vederea asigurării condițiilor internaționale favorabile 
dezvoltării multilaterale a patriei, asigurării păcii, în
țelegerii și colaborării dintre națiuni.

Secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor al României 
moderne, personalitate proeminentă a lumii contem
porane, are meritul de a fi elaborat - pe baza unei 
profunde analize științifice a realităților mondiale, a 
evoluțiilor și tendințelor fundamentale ale lumii con
temporane — și de a fi promovat cu consecvență și 
tenacitate revoluționară o politică externă originală, 
cutezătoare și realistă, de amplă deschidere, menită 
să contribuie activ la soluționarea marilor probleme 
cu care este confruntată omenirea.

Este o politică validată zi de zi de întreaga desfă
șurare a vieții internaționale, care atestă justețea ei 
deplină, caracterul ei profund constructiv, în consens 
cu cerințele obiective ale dezvoltării istorice. Referin
du-se, la recenta Plenară din 24-25 martie a C.C. al 
P.C.R., la activitatea pe plan internațional a partidului 
și statului în cursul anului trecut, activitate care re
flectă pozițiile statornice ale României socialiste în 
perioada ultimilor 20 de ani, perioadă care, și în acest 
domeniu, este cea mai bogată în înfăptuiri din în
treaga istorie a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu

declara : „In toate domeniile, principiile politicii noas
tre internaționale, pe care le-am promovat și anul 
trecut, conform orientărilor Congresului al Xlll-lea, au 
demonstrat că avem hotărîri juste, o politică interna
țională care răspunde pe deplin intereselor națiunii 
noastre, dar și intereselor colaborării și păcii in în
treaga lume. In acest spirit, vom continua să desfă
șurăm și in viitor întreaga noastră activitate I"

Concepția novatoare și activitatea intensă desfășu
rată de partidul și statul nostru pe arena mondială, 
in perioada celor două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, își găsesc o puternică și 
convingătoare reflectare in lucrarea în două volume 
intitulată „ROMÂNIA, CEAUSESCU, DEZARMARE, 
PACE", recent apărută în Editura politică și cuprin- 
zînd o selecție reprezentativă din documente 
ale Congreselor și Conferințelor Naționale ale P.C.R., 
expuneri, cuvintări, declarații, mesaje ale secretarului 
general al partidului, -președintele Republicii, hotărîri, 
comunicate, declarații ale plenarelor Comitetului Cen
tral și Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
declarații ale Marii Adunări Naționale și guvernului 
român, documente prezentate de România în organi
zații și conferințe internaționale.

ÎN PAGINA A V-A
O amplă prezentare a lucrării 

„ROMÂNIA, CEAUSESCU, 
DEZARMARE, PÂCE“

URGENTAREA INSĂMÎNȚĂRILOR
Ploile din ultimele zile 

au stînjenit desfășurarea 
normală a lucrărilor agri
cole de primăvară. Ele au 
refăcut, pe mari intinderi, 
rezerva de apă in sol, ele
ment de cea mai mare 
importanță pentru dezvol
tarea culturilor agricole. 
Potrivit datelor furnizate 
de Institutul de meteoro
logie și hidrologie, pe 61 
la sută din suprafața țârii 
cantitatea de apă din sol, 
accesibilă 
adincimea 
însumează 
metri cubi 
titate rar întîlnită in al'i 
ani in această perioadă. 
Pe 25 Ia sută din supra
fețe solul este suficient 
de bine aprovizionat cu 
apă și doar în unele zone 
din Moldovă rezervele de 
apă din sol sint mai mici. 
De asemenea. în urma 
controalelor efectuate a 
rezultat că semănăturile 
de primăvară nu au 
de suferit in urma 
peraturilor scăzute.

Acum, după ce 
ploilor s-a restrîns. lucră
rile în cimn pot fi relua
te. De altfel, așa cum 
apreciază meteorologii, în 
vestul și centrul țării este 

, primăvară adevărată și 
doar in Moldova .tem
peraturile se mențin ință

plantelor, pe 
de un metru, 

1 500—2 100 
la hectar, can-

avut 
tem-

aria

scăzute. Astfel, în Banat, 
Cimpia de Vest și Oltenia 
temperatura solului este 
de 9—11 grade, în estul 
Bărăganului, Dobrogea și 
sudul Moldovei — efe 5—6 
grade și doar in nordul 
Moldovei este cuprinsă 
între 2 și 4 grade. Starea 
hidrică a solului și creș
terea temperaturii permit 
reluarea insămînțărilor 
pe mari suprafețe.

Meteorologii apreeiază 
că, în zilele următoare, 
și in celelalte zone ale tă
rii vom asista la o 'încăl
zire accentuată și de du
rată a timpului. Ca atare, 
acum fiecare oră bună de 
lucru va trebui folosită 
din plin pentru urgen
tarea insămînțărilor și a 
celorlalte lucrări agricole 
de primăvară. Și este ne
cesar să se lucreze din 
plin, cu toate mijloacele, 
intrucit volumul lucrări
lor care au rămas de exe
cutat este foarte mare. 
Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agricultu
rii, pînă în seara zilei de 
14 aprilie au fost însâ- 
mințate 33 la sută din su
prafețele prevăzute. Pen
tru aceasta, concomitent 
cu acțiunile care se des
fășoară în unele ' județe 
in vederea evacuării cx-

cesului de apă de pe se
mănături 
necesar 
lucrările 
terenului
Specialiștii și cadrele 
conducere 
agricole au

și ogoare, este 
să fie reluate 
dc pregătire ' a 

și semănatul, 
de 

din unitățile 
datoria să

IN PAGINA

identifice terenurile zvîn- 
tate și să ia măsuri în ve
derea bunei folosiri a 
tractoarelor și a celorlal
te utilaje, astfel incit ră- 
•minerile in urmă la însă- 
mintări să fie recuperate 
grabnic.

A 111-A : relatări 
ale reporterilor și corespondenților 

..Scîntei

oraș
spațiu, creind aici o nouă 
realitate, de mii de ori mai 
trainică, mai urbană, mai 
estetică și mai confortabilă 
decît cea dislocată și. pe 
drept, sortită uitării.

Astăzi, Iosif Oncu, prima
rul, s-a întors de la Timi
șoara, unde a avut o lungă 
discuție cu arhitecții și 
proiectanții de la IPROTIM 
(Institutul județean de pro
iectări).

— Despre ce ați vorbit ?
— Despre noua schiță de 

sistematizare 
elaborată, ca 
indicațiilor 
Nicolae Ceaușescu, 
nouă optică : aceea a unei

a orașului 
urmare a 
tovarășului 

într-o

mai judicioase folosiri a 
perimetrelor construibile. 
Am discutat despre soluții 
optime pentru implantarea 
unor dotări sociale noi.

— Ce va fi, de fapt ?
— Va fi un ansamblu 

urban gravitind în jurul 
unei piețe și va cuprinde 
citeva din clădirile existen
te — casa de cultură, sediul 
politico-administrativ, noul

hotel — dar și altele, noi : 
un cinematograf, un spital 
cu policlinică, un liceu, 
spații comerciale noi, lo
cuințe. în aceeași etapă se 
cuprinde și construcția a 
două școli generale, a unui 
sediu nou pentru școala 
profesională agricolă. Și, 
foarte important pentru 
noi, blocuri cu 1 000 de 
apartamente. Blocurile din

centru vor fi unicate. Cu 
fațade care vor avea un 
finisai deosebit. Așa incit 
întregul ansamblu să fie 
armonios, să aibă o înfăți
șare de oraș modern...

Deci, pentru ce se întim- 
plă acum în traiectoria, în 
destinul localității Sînnico- 
lau Mare, o imagine repre
zentativă este aceea din

fotografia-desen figurînd, 
cum nu se poate mai bine, 
transformarea. procesul 
trecerii de la umila așeza
re de altădată la oraș. Dar 
mai sînt aici și alte ase
menea imagini. Sînt. în 
primul rind, imaginile a

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — joi 16 aprilie 1987

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNClPl DEMOCRAȚIA FAPTELOR

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principii 

eticii și echității socialiste. în spiritul grijii fală de om

un adevăr axiomatic : înfă- 
unei localități. urbane sau 
reflectă spiritul gospodăresc

Sprijin și măsuri pentru realizarea integrală a planului unității
întreprinderea agricolă de stat 

Mediaș, județul Sibiu.- are un pro
nunțat caracter zootehnic, cele 4 
ferme Iile sale cuprinzind peste 
4 000 bovine. Dar. după cum se re
lata intr-o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușesdu. 
uiiitatea înregistrează -de la un 
timp pierderi Însemnate. datorate, 
•in special, slabei l organizări a 
muncii, indisciplinei, încălcării le
gislației de către unele cădre cu 
munci de răspundere din unitate. 
Autorul preciza că in întreprindere 
s-a creat un clima; de. muncă 
nesănătos, se manifestă risipă, 
intre altele și prin aprovizionări 
cu materiale și utilaje peste nece
sar, din care cauză stau nefolosite 
ani de zile.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
repartizat scrisoarea spre rezolvare 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R. După cum rezultă din ra
portul de cercetare, cele sesizate 
se confirmă in mare parte. I.A.S. 
Mediaș și-a încheiat activitatea 
economico-financiară .în 1986 cu 
pierderi însemnate la cele 4 ferme 
zootehnice. îndeosebi la ferma de 
vaci Bazna, care a înregistrat cele 
mai mari pagube. între altele’si 
din cauza unor producții mici de 
lapte, cu costuri mari.

Organizarea necorespunzătoare a 
muncii la I.A.S. Media's Si-a găsit 
expresie in primul rind în insufi
cienta preocupare pentru asigu
rarea hranei animalelor. în anul 
trecut cele peste 4 000 de bo
vine existente au primit în me

die doar 72 la sută din canti
tatea de hrană prevăzută, iar la 
sfirșitul anului 1986 stocul de fu
raje asigura doar jumătate din 
necesarul de hrană pînă la ieșirea 
animalelor la masă verde.

La ferma zootehnică Bazna au 
fost sacrificate in anul 1934—1985 
un număr de 300 bovine, din care 
182 au fost valorificate prin can
tină, iar in anul 1986 un număr de 
96 viței sub un an. .Nici această 
situație n-a fost intîmplătoare. In 
raport se subliniază că sacrifică
rile de viței s-au datorat condiții
lor necorespunzătoare de îngrijire 
in primele luni după tătare, ne- 
respectării programului de alăp
tare și lipsei de supraveghere. Tot 
la această fermă, o moară de măci
nat a stat nefolosită din anul 1983, 
iar șeful fermei a folosit personal 
muncitori din unitate la renovarea 
casei și la construirea unei anexe 
pentru nutrii, fără autorizație.

împreună cu Comitetul județean 
Sibiu al P.C.R. și cu Departamen
tul Agriculturii de Stat au fost 
stabilite măsuri menite șă inlăture 
neajunsurile, să asigure îndepli
nirea prevederilor de plan la lapte 
și carne. între altele, s-a adoptat 
un program complex și concret de 
măsuri menite să asigure redre
sarea activității economico-ftnnn- 
ciare a întreprinderii — program 
care a fost prelucrat in adunarea 
generală a oamenilor muncii și a 
cărui realizare va fi urmărită sis
tematic de către comitetul jude
țean de partid și Departamentul

Agriculturii de Stat. S-a prevăzut 
procurarea, din alte județe, a unor 
cantități de furaje, care să asigure 
necesitățile imediate ale animale
lor. S-a stabilit ca in cursul aces
tui an să fie încheiată acțiunea de 
modernizare a fermelor zootehnice 
respective. Un accent deosebit se 
va pune pe ferma Bazna. in ve
derea organizării corespunzătoare 
a activității in maternități și creșe, 
a permanentizării forței de muncă, 
asigurării unui climat sănătos și 
ferm de ordine și disciplină ; se 
vor urmări reducere.a la minimum 
a pierderilor de animale prin mor
talități și sacrificări în condiții 
deosebite : corelarea necesarului 
de bază furajeră și a capacităților 

•de cazare cu efectivele de animale 
planificate și producțiile acestora, 
astfel incit incepind din acest an 
să se asigure în totalitate nutrețu
rile și spatiile de cazare, pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
efective și a planului de«ilapte și 
carne.

S-au luat și măsuri disciplinare : 
șeful fermei zootehnice Bazna a 
fost schimbat din funcție și sanc
ționat pe. linie de partid și disci
plinar. Au fost sancționați discipli
nar directorul unității. directorul 
tehnic și medicul epizootolog ; s-au 
imputat celor vinovați retribuțiile 
plătite-necuvenit și au fost trimi
se, spre cercetare, organelor de 
stat cazurile privind pont.area fic
tivă și vinzarea nelegală . a unor 
cantități de .carne.

Dacă directorul
.... ’ :

Activiști ai C.C. al P.C.R. și 
ai Consiliului Național al 
au verificat -4 sub îndru- 
unui secretar al C.C. al 
și prim viceprim-ministru- 
reșort al guvernului — așa 
a dispus tovarășul 

Nicolad Ceausescu — o 'scrisoare 
adresată C.C. al P.C.R. în care se 
relatau nereguli, abuzuri si ilega
lități pe care le-ar fi comis direc
torul Oficiului de gospodărire' a 
apelor din județul Covasna.

Trebuie să spunem din capul lo
cului că o mare parte din afirma
țiile cuprinse în sesizare nu s-au 
confirmat, dovedindu-se exagerate. 
Si totuși, după cum se va vedea, 
împotriva directorului respectiv, 
N. Toma, au fost luate măsuri de

cialiști 
Apelor 
marea 
P.C.R. 
lui de 
cum

oficiului ar fi tras învățămintele necesare...
spe-

directorului respectiv,

la une- 
produc-

pe 
in timpul lor 
s-au consta- 
în activitatea 
De pildă, in 
făcut lucrări

primar și de ceilalți membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular — respectiv sape și cazma
le — erau totodată unelte-indemn la 
fapte și pentru alți cetățeni. Iar re
zultatele se pot ilustra și prin cele 
trei parcuri amenajate și prime, e 
două baze turistice și de agrement. 

' prin bazele sportive pentru te
nis. volei, handbal, baschet, tninifot- 

• bal, popice — toate făcute cu inițiati
vă și contribuție cetățenească. In 
Buftea turistică, cetățenii au amena
jat plaje cu nisip. întregind decorul 
dintre lacuri și pădurea Vlăsiei.

O inițiativă deosebită, despre care 
ne-a vorbit tovarășa Constantina 
Vlăsceanu. președinta consiliului o- 
răsenesc al sindicatelor, se referă la 

. amenajarea, in aceeași zonă, a bazei

această acțiune de interes local să 
fie încheiată in cursul anului.

în acest context, se cuvine men
ționată și colaborarea organizată în
tre întreprinderi și unități economi
ce și cetățenii din zona acestora. 
Pentru a se asigura continuitatea 
necesară la întreținerea și înfrumu
sețarea unor zone, cartiere și străzi, 
repartizarea ' acestora pe întreprin- 

• deri ■ patronatoare are un caracter de 
permanență. După ce s-au amena
jat parcurile și 'scuarurile, unde 
s-au . plantat arbori și arbuști or
namentali, acestea au fost date in 
grija unor unități economice. Tot
odată, conlucrarea dintre cetățeni și 
unități economice este de natură să 
asigure atit forța de mutică, cit și 
mijloacele de transport necesare 

pentru realizarea 
~ obiectivelor de in

teres cetățenesc. 
Spre exemplu, 
cetățenii din car
tierul Buciumeni 
eu primit spriji
nul întreprinderii 
avicole de stat 
Buftea pentru a- 
menajarea a două 
stații I.T.B., refa
cerea unor bor
duri și întreține
rea spațiilor verzi 
din zonă. Munci

tori din atelierul mecanic și lo
cuitori ai cartierului au confecțio
nat mobilier de joacă pentru co
pii — tobogane, leagăne și ba
lansoare. De altfel, întreprinderea 
avicolă . a amenajat și propria gră
diniță, 
care ;

această formă de dialog al institu
țiilor locale cu cetățenii este larg 
popularizată, intîlnirile sînt făcute 
cunoscute prin afișe și' stații de ra
dioamplificare. prin deputați și de
legați din intreprihderi și institu
ții reprezentative, organizarea cu 
regularitate a „Tribunelor" men- 
ținind treaz interesul cetățenilor. Și, 
tocmai pentru a stimula acest Inte
res și a da putința participării unui 
număr cit mai mare de cetățeni, in 
fiecare lună consiliul popular orga
nizează nu una. ci două-trei „Tri
bune" ale democrației. Se are in ve
dere punctualitatea lor. respectiv să 
fie ținute la data anunțată, în să’i 
cit mai încăpătoare, la casa de cul
tură, la clubul întreprinderii pentru 
industrializarea legumelor și fructe-

Este 
fișarea 
rurale, 
al locuitorilor săi. Pentru că zestrea 
de frumusețe arhitectonică, dotările 
edilitar-gospodărești, aspectul urba
nistic sau, pur și simplu, curățenia 
de fiecare zi sînt însemne concrete, 
etaloane ale vredniciei și hărniciei 
cetățenilor, ale căror sugestii' și pro
puneri sînt înfăptuite de multe ori 
chiar de către ei înșiși — desigur, 
cu sprijinul consiliilor populare. în 
calitatea de organe locale ale pu
terii și administrației de stat, consi
liile populare aplică prevederile le
gale privind contribuția in muncă și 
în bani a cetățenilor, dar nu se re
zumă la aceasta, ci folosesc și sînt 
chemate să folosească — in mod sis
tematic — forme 
și metode variate ________________
de antrenare a 
cetățenilor, să or
ganizeze un dia
log viu și perma
nent cu oamenii, 
spre a decide îm
preună asupra o- 
biectlvelor ce ur
mează să fie în
făptuite.

Dintre 
piele forme 
manifestare 
acestui 
tism, la Buftea, sectorul agricol Ilfov, 
cea mai reprezentativă ca eficiență 
s-a dovedit a fi „Tribuna democra
ției". Pentru a da răspunsuri autori
zate la Întrebările cetățenilor, pentru 
a putea decide asupra sugestiilor și 
propunerilor făcute, la „Tribună" 
participă sistematic membrii birou
lui executiv al consiliului popular, 
ai comisiilor permanente pe proble
me. precum și reprezentanți ai uni
tăților economice și 
urbei.

Un fapt remarcabil 
imensa lor majoritate, 
cetățenilor vizează obiective 
zabile prin muncă patriotică, cu for
țe și mijloace locale. „Despre reali
tatea democrației vorbesc faptele, 
spune primarul. Nicolae Rovinaru, 
cele mai multe lucrări de gospodă
rire și înfrumusețare a orașului fi
ind realizate prin muncă patriotică. 
Astfel, munca patriotică prestată s-a 
materializat în lucrări edilitar-gos
podărești a căror valoare, în 1986, a 
totalizat 174 de milioane de lei — 
cu 24 milioane mai mult decit se 
prevăzuse. Valori concretizate în 
construcții, reparații la obiective edi
litar-gospodărești — școli și grădi
nițe de copii, amenajări de parcuri 
și locuri de joacă pentru copii, baze 
turistice și sportive, plantații de ar
bori și arbuști ornamentali".

multi- 
de 

ale 
democra-

Obiective de interes cetățenesc
realizate cu contribuția cetățenilor

instituțiilor

este că. In 
propunerile 
,:”n reali-

Ior ori în cantina studioului cine
matografic, in funcție de specificul 
probiemelor de cartier.

Popularizarea largă a obiectivelor 
ce urmează să fie înfăptuite are loc 
concomitent cu prezentarea, in ace
lași cadru al „Tribunei", a diferitelor 
acte normative și prevederi lega e. 
Și fiindcă „vorba zboară, scrisul ră- 
mine“, cele mai importante obiective 
sau lucrări de interes cetățenesc sint 
popularizate prin așa-numiții „flutu
rași", un fel de microafișe în care 
sînt înscrise prevederi legale extrase 
din diverse acte normative, precum 
și cerințe sau obligații ce revin ce
tățenilor in legătură cu participarea 
lor la activitatea de bună gospodări
re și înfrumusețare a orașului. Acești 
„fluturași" se înmînează cetățenilor 
ori se afișează la locuri vizibile : 
sediul asociațiilor de locatari, la | 
zetele de stradă, la principalele 
stituții ale orașului.

: la 
ga- 
in-

de sporturi nautice, unde se antre
nează sute de tineri sportivi. Un 
motiv de mîndrie și de satisfacție 
au cetățenii care au lucrat la amena
jarea bazei turistice a cinematogra
fiei, finalizată in cursul anului tre
cut, cu forțele reunite ale locuitori
lor din cartier și lucrătorilor de la 
Centrul de producție cinematografi
că, întreprinderea de ambalaje me
talice, întreprinderea de gospodărie 
locativă și Liceul energetic. O bază 
turistică frumoasă și funcțională, 
amplasată in același decor al lacului 
și pădurii, la care cetățenii au adău
gat o plajă și terenuri sportive. în 
cursul verii. Buftea turistică, așa 
cum au configurat-o cetățenii ei. a- 
trage mii de vizitatori.

Aportul cetățenilor s-a dovedit de
osebit de eficient și în realizarea 
unor lucrări „multe și mici, dar in
dispensabile", între care moderniza
rea și lărgirea, pe patru benzi de 
circulație, inclusiv amenajarea tro
tuarelor pe cinci sute de metri, pe 
strada Studioului, unde s-au făcut 
borduri, gărdulețe estetice, s-au 
plantat arbori și arbuști floriferi. 
Alte străzi — Agricultori, „1 Mai", 
„16 Februarie" și porțiuni din șo
seaua București—Tirgoviște — au 
fost reparate și înfrumusețate. Ce
tățenii au efectuat și lucrări mai 
complexe de balastare pe diferite 
străzi — Independenței, Voluntari, 
Fermei. Mărișori și altele. O propu
nere. la inceput trecută cu vederea, 
s? referă Ia curățarea și refacerea 
fîntînilor ; cîțiva meșteri in domeniu 
au curățat sase fintîni. redîndu-Ie 
apa limpede, răcoroasă, urmînd ca

, cu sprijinul cetățenilor, 
au executat reparații la in

stalațiile sanitare, au zugrăvit pere
ții și au vopsit mobilierul, cei mai 
activi fiind, bineînțeles, părinții co
piilor. Buna gospodărire este vizibi
lă și în curtea fermelor aparținind 
intreprinderii avicole Buftea : la 
una dintre fermele avicole fruntașe 
s-a plantat o microlivadă de pomi 
fructiferi, intre șpseaua principală și 
hale, iar porțiunile de teren dintre 
halele de păsări se cultivă cu legu
me trufandale in solarii.

Vocația constructivă, gospodărească 
a cetățenilor se manifestă in multe 
alte domenii de interes cetățenesc, 
între altele, în contribuția la moder
nizarea fermei zootehnice a coope
rativei agricole din localitate, unde 
s-au betonat căile de acces la baza 
furajeră, s-au amenajat maternitatea 
de yaci și .creșa de viței. O contribu
ție notabilă au cetățenii-meseriași 
care au instalat conducte, aspersoa- 
re și hidranți, 
gată a C.AP. 
tare la 1 150.

în acest an. 
se vor adăuga 
edilitar-gospodărești ce vor îmbogăți 
zestrea de frumusețe și funcționali
tate urbanistică în interesul tuturor 
cetățenilor.

Primarul în salopetă, u- 
neltele la îndemînâ, în incin
ta primăriei. Dialo®ul consiliu 
popular — cetățeni nu se, desfășoară, 
desigur, numai în acest cadru, ci 
continuă și direct pe șantierele mun
cii patriotice, cînd primarul, depută
ții, ceilalți factori de conducere se 
află în mijlocul cetățenilor. Cind ni 
s-a spus „primarul e acolo, cel în 
salopetă", cineva a- adăugat „e uni
forma lui de primar". Sint remarci 
din care se putea desprinde limpede 
valoarea mobilizatoare a exemplului 
personal. Uneltele folosite de către

rul Nicolae Toma a mai fost sanc
ționat anterior pentru indisciplină 
in folosirea mijloacelor mecanice 
și a personalului muncitor, la alte 
lucrări decit cele de gospodărire a 
apelor. Consiliul Național al Ape
lor a luat măsura destituirii din 
funcția de director și trecerii sale 
într-o funcție de execuție.

Cu alte cuvinte., n-a tras învă
țămintele necesare ,în legătură cu 
inadmisibilitatea. pentru un condu
cător de unitate, de a dispune de 
utilajele și forța de muncă ale în
treprinderii in alte scopuri decit 
colo prevăzute de lege. Este moti
vul pentru care i s-a imputat și 
costul lucrărilor efectuate la între
prinderea. viei și vinului. în ra
port s.e m.ii precizează că prPble- 
mele rezultate in timnul cpntrolu- 
..... ._ ... ____________________ șfea
geribrălă. â damerirîor 'fnuhsfi,' clin> i"7 .•••?.' • ■ trift nu:.’.*>?'« «Ufv'î uunitate.

sporind suprafața iri- 
de la șase sute hcc-

prin muncă patriotică 
orașului noi obiective

„Democrația faptelor în
cepe de la... Tribuna demo
crației" — avea să susțină, cu ar
gumente, primarul. într-adevăr.

persoane particulare și de 
le cooperative agricole de 
tie. folosind pentru manoperă oa
meni ai muncii din unitatea 
care o conduce, dar 
liber. De asemenea, 
tat și unele nereguli 
unității respective, 
comuna' Vîlcele s-au
pentru amenajarea unor lacuri pe 
cheltuiala oficiului, deși respecti
vele lucrări nu erau, prevăzute în 
plan. De asemenea, s-a executat o 
pivniță pentru întreprinderea viei 
si vinului, cu personal muncitor de 
la O.G.A., fără a :se‘ încasa con- 
travăloarea lucrărilor.

Pentru aceste nereguli și încăl
cări, s-a hotărit, cu ocazia contro
lului. și împreună cu Comitetul ju
dețean Covas.na 'ăl P.C.R.. discu-

C. BORDEIANU

: .sancționai; deoarece a .săvîrșit, to
tuși unei# a '*■** '■<' ■ ■■ ». , • *««« •■••roz; ui taie ■ in muipui cunirt

Astfel, tin raportul de cercetare ' ; ‘hțec.oruEuii,țn șețr#tariatul. -fost discutatdt’îh îăditiho
_. se precizează* ca Nicolae Toma ,și.«a

construit o casă 'prbpyfetăte' persO-'
nală, la, care a folosit unele ma
teriale procurate de la diferite

•nia
S> «.*-7
»

fel

comitetului județean de partid și 
sancționarea sa cu ..vot de blam".-- 

în raportul de . cercetare se ara
tă. totodată, că deoarece directo Neculai RO$CA

REVENIND CU APARATUL FOTOGRAFIC:
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Cum pleacă și cum vin trenurile in gară ?

U'

în magazinele comerțului de stat

Articole de îmbrăcăminte 

frumoase, moderne

Un raid prin magazinele 
comerțului de stat din Ca
pitală — ..Unirea", „Co
cor", „Victoria", „Bucui- 
Obor" — ca să amintim 
doar citeva. cit și prin cele 
similare din județele țării, 
e qppvingător in ce pri
vește diversitatea de măr
furi in acest sezon care s-a 
lăsat atit de așteptat. încă 
de la intrare, vitrinele ma
gazinelor iși prezintă „car
tea de vizită" cu tot ce au 
mai atractiv, mai modera, 
„de ultimă oră". Cu alte 
cuvinte. mărfurile pre
zintă un substanțial grad 
de înnoire. La confecții 
pentru femei, de pildă, 
predomină o vestimentație 
cu lungimi pînă la jumăta
tea gambei, cu răscroiala 
minecii mai mare, cu o 
evidentă amploare a fuste
lor și rochiilor. Sint in pas 
cu moda internațională an
samblurile de două-trei 
piese — fustă, vestă, ja
chetă — din diverse ma
teriale, cu accesorii, intr-o 
varietate de croiuri și cu

lori. De la rochiile din mă
tase sau tercoturi fine la 
bleizerele din materiale tip 
bumbac, de la fustele' pli- 
sate sau drepte -la bluzele 
vaporoase, raioanele spe
cializate in astfel de arti
cole îndeamnă la alegere, 
la opțiune. Se poartă ca- 
rourile, culorile pastelate, 
uniurile calde.

Există, in aceeași măsu
ră. un bogat sortiment de 
tricotaje : bluze din tricot 
tip bumbac imprimate pe 
toată suprafața, pulovere 
din fire P.N.A. sau in a- 
mestec cu poliester și vis- 
coză.

Un mare interes prezin
tă și sectorul de galanteri ’. 
unde bascurile, beretei?, 
pălăriile la modă, eșarfele 
pot fi asortate eu gust ți
nutei vestimentare.

Esențial e că există in 
magazinele comerțului di 
stat un substanțial fond de 
marfă destinat femeilor, 
care poate satisface orice 
virstă. orice preferință sau 
exigență. (M. Cuibuș).

In „Scintela" au fost publica
te, recent, două anchete pri
vind eforturile materiale ce se 
fac pentru ca trenurile să ofe
re condiții cit mai bune de că
lătorie - eforturi din păcate 
diminuate și chiar anulate de 
către unii cetățeni certați fla
grant cu normele de conduită 
civică și care provoacă grave 
degradări avutului obștesc. Da
torită deteriorărilor la care sînt 
supuse vagoanele, cheltuielile 
de reparații și recondiționare, 
de înlocuire a bunurilor distru
se au atins niveluri absolut 
inadmisibile și cunosc creșteri 
de la an la an.

Potrivit unor prime informații, 
sint in curs de elaborare, de că
tre forurile de resort, măsuri de 
remediere a acestei situații - 
măsuri pe care le vom aduce 
la cunoștința opiniei publice, in
tre timp, am considerat necesar 
să completăm constatările an
chetei cu citeva imagini su
gestive, în scopul unei cit mai 
puternice mobilizări a masei ce
tățenilor, călători corecți, a tu
turor celor ce pot contribui la 
apărarea acestor importante 
bunuri ale societății.

Înainte de plecare... ...și, citeodată, după sosire

Un interior, co otitea altele, de compartiment gata să-și pri
mească oaspeții : confortabil, curat, dotat cu toate cele de tre
buință unei călătorii plăcute. Așa arată majoritatea trenurilor 

cind trag, la peron

lată cum arăta un compartiment de clasa I 
(acceleratul 226) la întoarcerea din cursă. Așa 
cum se vede in fotografie, după ce s-au folosit 
de masă, au smuls-o și au aruncat-o pe jos, 
alături de tot felul de resturi, gunoaie și am
balaje, in timp ce canapelele au fost smulse 
de la locul lor. Față de asemenea „anomalii 
de comportament" se cer adoptate cele mai 

severe și ferme atitudini și măsuri !

Este posibil un antidot
în legătură cu aceste aspecte am 

solicitat citeva păreri unor feroviari 
— ale căror opinii le consemnăm în 
continuare.

și mai temeinic instruite. Ne-am 
bucura să fie la fel in toate stațiile.

Răspunderile

imediat
lora cu prestigiu și care se cunosc 
de multe ori cu ceilalți.

„Fiecare ceferist —

CISNĂDIE : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
Supranumit și „orașul textiliș- 

tilor", Cisnădie cunoaște anima
ția specifică primăverii prin 

->• acțiunile de bună gospodărire și 
înfrumusețare ce se află in pli- 
nă desfășurare. Un sumar bilanț 
al realizărilor în acest domeniu 
ne-a fost prezentat de primarul 
orașului. Silvia Ciubotaru. El se 

ă, concretizează in amenajarea de 
* spații verzi, plantări de pomi,
; arbori și arbuști (25 000 bucăți),

.decolmatat șanțuri. curățat 
ih străzi, alei și trotuare (620 000 
... mp), colectat fier vechi (100 

tone), hirtie (35,6 tone), sticle 
- . și borcane (1 167 000 bucăți), 

însumind 176 000 zile-muncă. a 
căror valoare depășește 2 760 000 
lei, locuitorii orașului, in frun- 

; . te eu deputății, acționează, in 
continuare pentru a da o înfăți
șare cit mai frumoasă localității 
lor. (Ion Onuc Nemeș).

Visul transpus in profilul unui nou oraș
(Urmare din pag. I)

ceea ce s-a făcut, a ceea ce 
există deja...

Dacă, la orele intrării și 
ieșirii din schimb, privești 
șirurile celor citorva mii de 
oameni care intră sau ies 
pe porțile noilor fabrici și 
dacă, in aceeași clipă, re
peți o afirmație dintr-o 
veche monografie — „ora
șul a fost lipsit de orice 
activitate industrială noto
rie" — înțelegi că ceva de 
o importanță extremă s-a 
petrecut in viața acestor 
oameni, în existența orașu
lui lor. Orașul a dobindit 
industrie. care lansează 
anual in circuitul economic 
al țării valori materiale 
echivalind cu 1,4 miliarde 
lei (de 11 ori mai mult 
decit in 1965).

Ce fel de industrie ? 
Uneia dintre intreprinderi, 
localnicii ii spun, mai pe 
scurt, „fabrica de cinepă" 
(denumire preluată de la 
o veche și simplă făbricu- 
ță). La cine nu știe despre 
ce e vorba, zîmbetul de În
găduință apare fără voie. 
Dar respectiva fabrică nu 
e ce ar putea să pară. Sint, 
de fapt, două : o topitorie 
de cinepă și o întreprinde
re de filatură și țesătorie

pentru cinepă numită „Ba- 
riatex". Totalmente noi, 
totalmente modern utilate, 
cu linii și fluxuri tehnolo
gice complexe, transfor- 
mînd cinepă in fire, iar 
firele într-o gamă largă 
de țesături pentru foarte 
diverse utilizări. Nu 15—20 
de oameni lucrează aici, ca 
pe vremuri, ci peste 1 200. 
în profesii de o mare di
versitate : de la filator și 
țesător la operator, electri
cian, mecanic, electronist, 
automatist... Aflind toate 
acestea, zimbetul „supe
rior" se retrage făcind loc 
privirii indreptate cu 
respect către siluetele 
noilor întreprinderi și către 
oamenii care fac aici, se 
străduiesc să facă o muncă 
industrială de cit mai înal
tă ținută.

O altă fabrică (secție a 
intreprinderii de prelucrare 
a lemnului din Timișoara) 
produce mobilă din... cine
pă. Mobilă din cinepă 7 
N-ați știut ? Puzderia 
(partea lemnoasă a tulpinii 
de cinepă) furnizează ma
teria primă pentru cele 
mai bune plăci aglo
merate fibro-lemnoase. De 
aceea, mobila „din cinepă" 
de la Sînnicolau Mare e 
foarte apreciată la export.

Pe porțile căror fabrici 
mai intră cei peste 4 100 de 
muncitori din Sînnicolau 
Mare ? Mai există aici 
(construcții noi și ele) în
treprinderea pentru produ
cerea. nutrețurilor combi
nate.' o fabrică de ciorapi 
și. foarte nouă, foarte orgo
lioasă, încă incipientă, dar 
cu perspective, o secție 
(i-aș spune fabrică) de 
subansamble pentru indus
tria de automobile.

N-am amintit aici o acti
vitate industrială deloc de 
neglijat : aceea a coopera
tivei meșteșugărești „Bănă
țeanul". E de presupus că 
ar putea apărea din nou 
zimbetul acela... Suprima- 
ți-1 ! E nedrept. Să-i cu
noaștem puțin evoluția. A 
fost înființată în 1948, cu 
citeva zeci de mici mese
riași veniți in cooperativă 
cu uneltele lor simple. S-a 
tot extins și dezvoltat. în 
’59 s-a reorganizat. Iar din 
1969 a luat proporții de... 
industrie. Și-a construit 
hale noi de 4producție, cu 
linii moderne de fabricație 
pentru confecții, pentru 
foarte valoroase covoare 
înnodate, pentru încălță
minte, pentru tricotaje, 
pentru construcții de ma
șini (subansamble). Lucrea

ză aici 1 000 de muncitori, 
care nu mai sint acei mici 
meseriași ai începutului, ci, 
in majoritate, absolvenți ai 
unor licee de specialitate 
sau ai unor școli profesio
nale. Industrie.

Unde se duc cei care ies 
din schimb la sfirșitul zilei 
de muncă ? Acasă, firește. 
„Acasă" înseamnă, pentru 
aproximativ 3 500 dintre ei, 
noile apartamente (1 000) 
din noile blocuri de locuin
țe. Sau la casa de cultură. 
Vara se pot duce la noul 
ștrand cu apă termală. Sau 
la noul teatru de vară... 
Sau in noul parc, unde lo
calnicii au așezat acum, 
mai bine plasat, un obiect 
„de suflet" din zestrea 
orașului : statuia lui Emi- 
nescu. Dezvelită la 11 oc
tombrie 1925, ea a fost pri
ma statuie a lui Eminescu 
ridicată in Transilvania și a 
treia din țară. A fost înăl
țată ca simbol al marii 
Uniri de la l Decembrie 
1918. Eminescu, marea lui 
poezie — sublim simbol al 
unității de suflet a poporu
lui nostru 1 Străjuind 
parcul orașului, umbra 
Eminescului încălzește su
fletele indrăgosțițiLor, îna
ripează visul de înălțare al 
acestui oraș.

De ce sâ nu se generalizeze 
exigența 

de pe „magistrala Galați" ?
Pe șeful de tură Ion Ioniță, de 

la revizia de Vagoane Grivița 
(veche) — loc unde trenurile po
posesc înainte de a trage la peron, 
ca și după intoarcerea din cur-sâ — 
l-am găsit străbătind.trenurile ce toc
mai veniseră de la Gara de Nord.

— Trebuie să se ia măsuri din cele 
mai drastice impotriva unor aseme
nea răufăcători, care pur și simplu 
distrug interioarele vagoanelor — ne 
spune el. Iată un exemplu : vagonul 
nr. 5053 2057 571-3 a fost pur și sim
plu devastat. Nu există comparti
ment care să fi rămas 'intact. Uneori 
ii prindem pe cei ce pricinuiesc ase
menea pagube. Eu însumi am sur
prins asupra faptului pe Ilie Nicolae, 
din strada Furnirului 20. sector 6, 
care tăiase nu mai puțin de 8 cana
pele. Consider insă că personalul 
care însoțește trenul trebuie să aibă 
un rol mai activ in păstrarea in sta
re bună a vagoanelor pe care le are 
in primire. Îndeosebi pe magistrale
le 1, 2, 5 și 6. de unde trenurile ne 
vin intr-o stare ce necesită mai mult 
decit o simplă pregătire. Faptul că 
este posibil îl demonstrează trenurile 
care vin de la Galați. Diferența din
tre acestea și restul garniturilor este 
izbitoare. Iar dacă există lipsuri sau 
stricăciuni, ele sint totdeauna insoli
te de procesul-verbal sau de chitan
ța amenzii, semn că vinovatul nu a 
trecut neobservat. Se pare că, la 
Galați, echipajele sint mult mai bine

întreprinderilor 
cu navetiști

Tovarășul Ion Țică. șef coordonator 
al stației C.F.R. Grivița :

— Consider că este nevoie de un 
fel de „front comun" al tuturor, de 
la cei ce lucrează la căile ferate pînă 
la. călători, pentru a eradica defini
tiv asemenea fenomene. Paralel cu 
întărirea, în practică, a răspunderii 
personalului însoțitor, cred că for
marea unor echipe de supraveghere 
sau control, alcătuite din muncitori, 
din membri ai gărzilor patriotice, 
care să se afle in trenuri, ar fi deo
sebit de utilă. Cu atit mai mult cu 
cit, in anunfite stații, unde se schim
bă echipajele, predarea garniturii este 
mai mult simbolică, se face „din 
mers". în cele citeva minute, cei doi 
șefi de tren nu au posibilitatea unei 
predări sau preluări de gestiune. 
Asemenea echipe,și-ar dovedi utili
tatea in special pe cursele de nave
tiști.

Insist asupra unui aspect : in com
ponența unor asemenea echipe ar 
trebui să intre și reprezentanți ai în
treprinderilor beneficiare la care 
lucrează navetiștii respectivi, căci 
adevărul est» că aceste intreprinderi 
nu acordă atenția necesară compor
tamentului personalului propriu, 
după ce acesta a ieșit pe poarta uni
tății. Se prăctică jocuri de noroc, se 
consumă alcool și în acest climat 
„incins" au loc și acte de deterio
rare a interioarelor vagoanelor. 
Firește că din aoeste echipe ar putea 
face parte și oameni din rin- 
dul navetiștilor, bineînțeles al ace-

un controlor I"
în hala Reviziei de vagoane Grivița 

stăm de vorbă cu Dumitru Udroiu, 
șeful unei echipe de pregătire a tre
nurilor.

— Situația a devenit intolerabilă. 
Efectiv, nu mai prididim cu repara
țiile. Numai astăzi (era in 12 martie), 
intr-un singur vagon din rapidul 15 
am găsit 17 canapele slirtecate. Mai 
deunăzi, intr-un alt tren, numărul 
lor era de 33. Iar o canapea costă 
1 340 lei; Ca să nu mai vorbim de 
alte stricăciuni — chiuvete sparte, 
uși smulse, bare de aluminiu lipsă 
și altele. Cind vine vremea să intru 
in rapidul 56, pentru pregătire, imi 
vine să fug, intr-un asemenea hal se 
intoarce de la drum.

Dar trebuie să existe ac de co
jocul făptașilor. Ceferiștii, și mai 
ales noi, cei care lucrăm aici și știm 
cu cită trudă se pregătește un tren, 
cit costă și ce anevoioase sint repa
rațiile. putem întreprinde asemenea 
acțiuni care să Împiedice degradările. 
Am putea forma echipe, pe secțiuni 
de cale ferată, din muncitori cefe
riști. purtind, să zicem, o brasardă 
care să le confere autoritate in rin- 
dul celorlalți și care să acționeze 
ferm pentru împiedicarea oricăror 
manifestări ' huliganice. Am putea 
veni, astfel, in sprijinul personalului 
îndeosebi din cursele de navetiști, in 
păstrarea unui climat normal de că
lătorie.

Consemnări de 
Rodica SERBAN 
Foto : Sandu Cristian



SClNTEIA — joi 16 aprilie 1987 PAGINA 3

Fiecare oră bună de lucru - folosită din plin pentru

URGENTAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
ȚĂRII - CIT MAI MULT ȚIȚEI!
Un examen profund al propriei munci poate duce 

la schimbări radicale in activitatea sondorilor
CALARAȘI' Măsuri 
energice pentru 

evacuarea apelnr 
de pe ogoare

Datorită ploilor abundente, care 
nu au contenit 4—5 zile, cu toate e- 
forturile depuse de oamenii muncii 
din agricultură, in județul Călărași 
mai sint peste 600 de hectare pe 
care băltește apa, bună parte din ele 
fiind ocupate cu cereale păioase. Co
mitetul județean de partid a luat 
măsuri noi, astfel incit în cel mai 
scurt timp să fie evacuată apa de pe 
toate terenurile agricole. în acest 
scop, au fost mobilizate forte supli
mentare — manuale și mecanice — 
de la I.E.E.L.I.F., cit și de la alte 
unități economice din județ care dis
pun de utilaje adecvate. Astfel, în 
zonele cele mai afectate de excesul 
de apă și anume în întreprinderile 
agricole de stat Mircea Vodă, Călă
rași, Roseți, precum și in coopera
tivele agricole Radu Vodă, Unirea și 
altele sint organizate echipe pentru 
lucrul in schimburi prelungite, mo- 
topompele functioning continuu, ziua 
și noaptea.

La I.A.S. Ciocănești, suprafața cu 
exces de apă depășește 100 hectare, 
din care 35 hectare sint ocupate cu 
semănături de griu și orz. Aici, au 
fost mobilizați sute de cooperatori, 
precum și elevi aflați în vacanță. Se 
folosesc mai ales motopompele cu 
furtun lung, cu, ajutorul cărora apa 
poate fi evacuată la distanțe mari, 
în canalele de desecări. Se muncește 
iritens și pe terenurile întreprinde
rilor agricole de stat Oltenița și Că
lărași, unde precipitațiile depășind 
70 de litri pe metru pătrat, supra
fețe cu luciu de apă se situează in
tre 70 și 80 hectare. Ca și in alte 
zone ale județului, și aici s-a făcut 
o amplă mobilizare a tuturor locui
torilor din satele Învecinate la lu
crările de desecări.

Menționăm faptul că. în ultimele 
24 de ore, a fost scoasă apa de pe 
o suprafață de 400 de hectare, lu
crările desfășurindu-se, în continua
re. în ritm intens. „Prin măsurile 
suplimentare întreprinse — ne spu
ne Florica Sălai, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană — în cel mult două-trei zile 
întreaga suprafață care se află acum 
sub apă va fi desecată. în acest fel. 
o dată cu zvîntarea terenurilor, vor 
fi reluate lucrările de însămînțări".

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

Agronomul - primul dator să vegheze 
la respectarea strictă a tehnologiilor
Reluăm relatarea faptelor de 

muncă inregistrate pe parcursul iti
nerarului străbătut in unități agri
cole situate in partea de vest a ju
dețului Giurgiu și in sud-vestul ju
dețului Dîmbovița.

Există, in conformitate cu preve
derile legale privind organizarea 
producției și a muncii în agricultu
ră, un cadru care obligă specialiștii 
și conducerile unităților agricole 
să-și manifeste larg priceperea și 
inițiativa, cadru care trebuie respec
tat întru totul de către toți cei care 
sint in legătură nemijlocită cu acti
vitatea din actuala campanie agri
colă. în această ordine de idei, orga
nizarea concretă a producției și a 
muncii, corectitudinea în aplicarea 
tehnologiilor stabilite pentru fiecare 
lucrare sint răspunderi directe ale 
inginerilor agronomi, ale cadrelor de 
conducere care au obligația de a 
aplica în conformitate cu condițiile 
specifice ale fiecărei ’ zone, ale fie
cărei sole și parcele normele agro
tehnice generale pentru anumite 
culturi. Și trebuie remarcat, o pro
bează faptele de muncă dintr-un 
mare număr de unități din județele 
Giurgiu și Dîmbovița, că și în ac
tuala campanie specialiștii, asu- 
mindu-și răspunderea tehnică și or
ganizatorică, bazindu-se pe price
perea și experiența țăranilor coope
ratori, a mecanizatorilor, aplică cu 
curaj și profesionalitate acele teh
nologii și procedee ce asigură in 
condițiile date o înaltă calitate tutu
ror lucrărilor agricole. în contrast 
însă cu activitatea de înaltă ținută 
profesională a acestora se află ati
tudinea de suficiență a unor cadre 
de conducere și specialiști care, fie 
prevalîndu-se de existența unor in
strucțiuni de ordin general, fie igno- 
rînd pur și simplu reguli elementare 
de agrotehnică, recurg la aplicarea 
unor tehnologii ce vin în contradic
ție cu cerințele unei agriculturi ra
ționale. Să ne explicăm.

CU SAU FĂRĂ agregate com
plexe ? Se vorbește astăzi mult 
despre eficiența multiplă a sistemu
lui de lucrare a pămîntului prin fo
losirea așa-numitelor agregate com
plexe, adică prin cuplarea la trac
tor a mai multor utilaje care execută 
simultan cite două-trei și chiar pa
tru operații. Superioritatea acestui 
sistem de lucru fiind atit de eviden
tă, nu ne propunem să insistăm asu
pra efectelor lui pozitive, ci vom 
sublinia doar obligația ce revine 
specialiștilor din agricultură de a 
respecta întocmai rigorile pe care le 
impune un asemenea mod de lucrare 
a pămintului. Pentru că dacă ne-ar 
cere cineva să facem unele referiri 
la funcționalitatea practică a unor 
asemenea agregate, ne-ar fi greu să 
o facem după ceea ce am văzut noi 
în cîmp. Agregatele complexe care 
pregăteau terenul la cooperativele 
agricole din Găiseni, Florești. Vînă- 
torii Mici și Stoenești, județul 
Giurgiu, sau cele de la Poiana și 
Slobozia-Moară. județul Dîmbovița, 
erau constituite practic din clasicul 
cuplu tractor-combinator. Dar nu 
atît asupra aspectelor ce țin de- ran
damentul foarte scăzut sau consu
mul mare de carburanți pe care il 
presupune acest mod simplist de lu
cru vrem să insistăm, cit asupra con

mureș: Insăminiările au lost reluate si se 
desfășoară intens pe terenurile zvîutate

Și în unitățile agricole din jude
țul Mureș ploile din ultimele zile 
și temperatura scăzută din sol au 
constituit un obstacol în calea semă
nătorilor. Întrucît s-a lucrat mai 
mult in „ferestrele" dintre ploi și pe 
terenurile cu expoziție sudică, viteza 
de lucru stabilită la semănatul po
rumbului nu a putut fi atinsă. A- 
cum insă, cind ploile au încetat, iar 
temperatura se află într-o ușoară 
creștere, semănatul porumbului se 
desfășoară cu mai multă intensita
te. Iată citeva constatări făcute in 
cîmp.

Străbătînd. în primele ore ale di
mineții de ieri, zonele deluroase pe 
care sint situate majoritatea terenu
rilor unităților agricole din consiliul 
agroindustrial Tirgu Mureș, ne-am 
convins că peste tot se lucrează re
pede si bine. în cooperativele agri
cole Nazna Acățari. Sîngeorgiu de 
Mureș. Văleni. Sîntimoana și alte
le. pe unele porțiuni pămîntul era 
încă îmbibat cu apă. dar pe supra
fețele unde terenul se zvîntase , se 
lucra de zor. La C.A.P. Acățari. bu
năoară. unde am ajuns în jurul orei 
9. în urma unei semănători ce cobo
ra în pantă, inginerul-șef al coope
rativei. Anton Cengher. urmărea'și 
verifica, pas cu pas. cum se încor
pora sămînța în sol. „Ne grăbim, dar 
respectăm normele de calitate, ne 

La C.A.P. Gottlob, județul Timiș, a fost reluată Insămințarea porumbului
Foto : Emcric Robitsck

secințelor de ordin agrotehnic ce 
decurg din aceasta.

La C.A.P. Slobozia-Moară, par
curgem cu pasul o solă în care me
canizatorul Nicolae Nicolae semăna 
sfeclă de zahăr. Deși mașina era re
glată corespunzător, iar viteza de 
înaintare mică, de-a lungul rîndului 
de semănătură, din loc m loc. glu- 
merulele de sfeclă erau neincorpo
rate în sol din cauza denivelării te
renului. Și aceasta în condițiile în 
care. după, cum ne confirma pre
ședintele cooperativei, au fost exe
cutate toate lucrările de pregătire 
stabilite. Și acesta este adevărul. 
Numai că in loc ca prima lucrare cu 
combinatorul să se facă perpendicular 
pe direcția de efectuare a arăturii, 
ea s-a executat în lungul acesteia, 
așa cum s-a făcut și cea de-a doua 
lucrare tot cu combinatorul.

SPECIALISTUL — O PREZENȚA 
ACTIVA. Competenta profesiona
lă a inginerului agronom este pro
bată și de capacitatea lui de a 
adapta, la nevoie chiar să re
considere, aplicarea anumitor pre
vederi din tehnologii în func
ție de condițiile concrete ale fiecărei 
sole sau parcele in parte. Și cite nu 
sint situațiile în care agronomul tre
buie să dea asemenea decizii corecte! 
Relatam în reportajul publicat în 
„Scînteia" de duminică. 12 aprilie, 
despre felul în care lucrau, sau mai 
exact spus se făceau că lucrează, bei 
trei mecanizatori de la Vînătorii 
Mici, județul Giurgiu. Reținerea lor 
de a executa pregătirea terenului 
era justificată intr-un fel, întrucit 
pămîntul pe porțiunea unde acțio
nau ei era totuși cam moale. în sola 
respectivă se afla însă o suprafață 
destul de mare cu teren mai nisipos, 
cu o pantă mai bună de zvîntare, 
loc de unde în mod normal ar fi 
trebuit să înceapă munca. Un ade
vărat agronom ar fi dispus insă, în 
condițiile date, o primă trecere cu 
grapa cu colți, care ar l'i grăbit zvîn
tarea terenului, astfel că pînă sea
ra toate lucrările puteau fi termi
nate. Inginerul-șef al cooperativei. 
Ion Manciu, prezent la fața locului, 
preocupat mai degrabă să rezolve 
urgent unele lucruri pe care trebuia 
să le pună la punct cu mult înainte 
de a introduce tractoarele în braz
dă, ținea morțiș, ca mecanizatorii 
să-și continue munca așa cum a 
dispus el.

APLICAREA SUBSTANȚELOR 
CHIMICE, DUPĂ ȘTIINȚA, NU LA 
VOIA ÎNTÎMPLARII ! Cît de păgu
bitoare pentru progresul agriculturii 
pot fi unele practici ce contravin 
normelor agrotehnice clar stabilite 
aveam să ne convingem și la coope
rativele agricole din Stoenești și Găi
seni. Oprim la un punct de lucru 
unde mecanizatorii pregăteau terenul 
pentru semănatul florii-soareliii. 
Constatăm că lucrarea nu a fost pre
cedată de aplicarea îngrășămintelor 
chimice, fapt pe care inginerul-șef 
al. C.A.P. Găiseni. tovarășul Radu 
Dorian, il justifică prin lipsa mo
mentană a unor astfel de elemente 
fertilizante. Luăm drept corectă 
această informație și ne continuăm 
drumul spre ferma din Cărpiniș, 
aparținînd tocmai cooperativei din 
Găiseni. La magazia fermei, mecani
zatorul Nicolae Dincă venise dîn 
cimp cu mașina de fertilizat pentru 

spune el. Numai astfel eforturile fă
cute la pregătirea terenului ne vor 
permite să obținem recolte mari". în 
această unitate, ca și în altele, preo
cuparea. pentru asigurarea unei vi
teze bune de lucru și calitatea lu
crărilor a făcut ca. și în condiții mai 
puțin prielnice, semănatul porumbu
lui să se desfășoare pe aproape 50 
la sută din suprafața planificată. Si 
mai avansate sint lucrările in coo
perativa agricolă Mureșeni. De Ia 
inginerul-șef. Constantin Pop. care 
urmărea atent mersul lucrărilor, a- 
flăm că după ritmul in care avan
sează lucrările, aici, ca de altfel și 
în alte unități din acest consiliu a- 
groindustrial., semănatul porumbului 
va fi încheiat pînă cel tirziu sîm- 
bătă seara.

Tinind seama că pe ansamblul ju
dețului Mureș semănatul porumbu
lui este totuși întîrziăt. acum este 
absolut necesar ca în toate unități
le specialiștii să urmărească zi de 
zi și ceas de ceas starea de umi
ditate a terenului, astfel incit ime
diat . ce tractoarele pot intra in 
brazdă să se treacă cu toate for
țele Ia executarea lucrărilor de pre
gătire a terenului și cu deosebire 
la semănat.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

a o încărca aici cu îngrășăminte 
complexe. îl întrebăm din ce forma
ție face parte și ne răspunde că lu
crează de unul singur Ia fertilizarea 
orzului ! Mai mult, ne îndeamnă 
să-l. urmăm pentru a ne convinge că 
face o treabă bună, chiar dacă nu 
este îndrumat de nimeni. Același în
demn. nit1 adresase cu două ore mai 
înainte, la C.A.P. Stoenești. meca
nizatorul Mircea Ciobănescu. care la 
fertilizarea orzului folosea tot Îngră
șăminte complexe.

Să dispui în acest moment de ase
menea îngrășăminte și să le folo
sești la culturi , pe care peste 2—3 
luni le vei. recolta, este o eroare 
gravă. Nu trebuie să fii nici măcar 
agronom ca să știi că din aceste în
grășăminte, in compoziția cărora in
tră azotul, fosforul și potasiul. doar 
un singur element — azotul — mai 
poate fi asimilat pînă la. dezvoltarea 
plantelor. Restul de două elemente 
vor fi folositoare eventual la anul 
viitor.

Dar problema folosirii eficiente a 
îngrășămintelor chimice, a substan
țelor chimice în general, este mult 
prea complexă pentru a putea fi re
dusă Ia aceste cazuri de încălcare 
gravă a unor reguli agrotehnice 
strict determinate. Situațiile la care 
ne-am referit, ca și altele de acest 
gen, aduc în discuție insăși cerința 
instituirii unui sistem care nu numai 
să oblige, ci să ofere și condițiile 
practice punerii pe baze cu adevă
rat științifice a întregului sistem de 
chimizare din agricultură. Pentru că 
referindu-ne strict la .modul rudi
mentar în care se prepara, bunăoară, 
lă C.A.P. Poiana-Dîmbovița, soluția 
de erbicid, atunci găsești si expli
cația slabei eficiente pe care o are 
adesea o asemenea operație costi- 

•sitoare.
Cea mai concludentă expresie a 

capacității specialistului de a condu
ce cu competentă procesul produc
ției agricole este prezența Iui nu 
formală, ci activă in focul bătăliei 
pentru recolte sporite. Imaginea 
agronomului prezent din zori șj 
pină în noapte acolo unde se execută 
lucrările agricole a devenit ceva 
obișnuit, firesc. Cu atit mai nefirești 
sint deci situațiile la care ne-am re
ferit și in care sub privirile îngă
duitoare ale specialiștilor se săvîrșesc 
abateri nepermise de la normele a- 
grotehnice stabilite. Misiunea cu care 
a fost învestit agronomul este de a 
asigura lucrarea științifică a pă
mîntului. de a răspunde de tehno
logiile care se aplică și rezultatele 
ce se obțin. Aceasta este principala 
lui misiune și trebuie făcut totul 
pentru ca el să-și îndeplinească 
obligațiile ce-i revin. Cu mai multă 
fermitate trebuie să intervină în 
acest sens organele și organizațiile 
de. partid de la sate, care sint. che
mate să acționeze pentru a întări 
răspunderea specialiștilor pentru 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole și, totodată, să-i determine să 
muncească în așa fel incit să existe 
garanția că munca investită acum 
va rodi îmbelșugat.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

UI LE 
EXEMPLUL!

NU AU STAT PE GÎN- 
DURI. După ploile abundente 
căzute in ultima vreme in ju
dețul Satu Mare, cooperatorii din 
Vetiș au fost primii care au 
reluat semănatul. Dar intr-un 
mod deosebit : 40 dintre cel mai 
de nădejde oameni din sectorul 
vegetal, organizați in două for
mații, au semănat manual tri
foiul. Vicepreședintele coopera
tivei, Vasile Hodorog, care face 
și el parte din cei 40 de semă
nători, afirmă că lucrarea este 
foarte pretențioasă, presupu- 
nînd „un adevărat simț al de
getelor" în distribuirea uniformă 
a semințelor. Semănatul pe cele 
aproape 90 hectare nu va 
decît două zile. (Octav 
meza).
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\ t r,du-se aproape 50 la sută din 
l cele .395 hectare destinate noilor 
, plantații. La ferma pomicolă 
j«,„Ciric,“, a I.A.S. Copou, pomicul- 
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LUCRĂRI CARE 
DUC CONSUMUL 
CARBURANȚI. La pregăti
rea patului germinativ, peste 80 
la sută din suprafața prevăzută 
a fi însămînțată în această pri
măvară in cooperativele agrico
le Miercurea Sibiului și Saroș 
din județul Sibiu a fost lucra
tă cu combinatoarele. Aceasta a 
asigurat păstrarea umidității in 
sol și realizarea unor impor
tante economii de carburanți. 
De asemenea, in C.A.P. Loam- 
nes lucrarea de fertilizare cu în
grășăminte chimice s-a făcut 
concomitent cu pregătirea patu
lui germinativ. (Ion 
Nemeș).
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REALIZĂRI IN „SĂP- 
TĂMÎNA pomicultu- 
rh". In „Săptămâna pomicul
tura". in județul Iași s-au des
fășurat ample acțiuni de îngri
jire a plantațiilor și de înfiin
țare a altora noi. S-a desfun
dat și s-a pregătit terenul, plan-

lorii, sub îndrumarea directă a 
inginerului Vasile Munteanu, 
șeful fermei, lucrează organizat, 
pe echipe specializate. „In «Săp
tămâna pomicultura» am termi
nat tăierile de formare a co
roanelor, am efectuat arăturile, 
săpatul in jurul pomilor și fer
tilizarea întregii livezi de 220 
hectare, cit are ferma noastră — 
ne spune șeful fermei. Acum 
completăm si golurile din livezi 
cu pomi tineri — meri, vișini, 
cireși, piersici". Bune rezultate 
la îngrijirea livezilor au și lu
crătorii fermei Valea Adincă a 
I.A.S. Miroslava, precum și coo
peratorii din Comarna, Birnova, 
Lungani. Strunga, Dolhești, Băl- 
țați, Bivolari. (Manole Corcaci).

INFORMATICA, TEHNICA DE CALCUL Șl EXIGENȚELE PROGRESULUI ECONOMIC
■ ■ B ■ ■ ■

(Urmare din pag. I)
de mecanică fină din Capitală, unde 
există o gamă largă de sortotipodi- 
mensiuni ce trebuie optimizate după 
necesitățile beneficiarului, alegerea 
variantei celei mai bune depinde la 
un moment dat de pregătirea în timp 
minim a liniilor tehnologice ; rezul
tatele obținute pînă acum, în două 
secții ale fabricii, generează deja un 
spor de producție de peste 8 milioa
ne Iei și o creștere a productivității 
muncii cu peste 34 mii lei pe per
soană. La o altă uzină bucureșteană, 
„Electronica", introducerea calcula
toarelor pentru conducerea operativă 
a producției și urmărirea în timp 
real a calității pe flux a permis atin
gerea unei ritmicități superioare a 
producției, creșterea calității produ
selor, factori reflectați in final prin 
ridicarea productivității muncii cu 
circa 10 la sută și reducerea cheltuie
lilor la montajul final.

Putem menționa și alte aplicații : 
controlul nedistructiv al tablelor pen
tru conductele magistrale de gaz me
tan, proces condus cu un minicalcu
lator CORAL 4 021, un adevărat 
„creier" care asigură îndeplinirea tu
turor funcțiunilor unui echipament de 
mare complexitate ; sisteme informa
tice de conducere operativă a siste
mului energetic național ; proiecta
rea și construcția asistată de calcu
lator ale unor produse de mare com
plexitate din industria electrotehnică 
și electronică, navală, de .autoturis
me. Rezultatele bune obținute pină 
in prezent constituie un argument 
convingător in favoarea introducerii, 
pe scară largă, a calculatoarelor in 
procesele industriale, ceea ce va avea 
ca efect creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii, a calității produ
selor realizate, scăderea cheltuielilor 
pe care le implică fabricarea unui 
produs.

Pentru onorarea sarcinilor actuale 
extrem de complexe ale economiei 
naționale, informatica și tehnica de 
calcul trebuie să-și amplifice — în 
paralel cu promovarea propriilor 
realizări — colaborarea cu unitățile 
producătoare de componente și siste
me specifice, mai ales electronice, 
electrotehnice, de mecanică fină și 
optică. De altfel, tocmai procedin- 
du-se în acest fel s-a ajuns la reali
zări și aplicații ce se impun azi a fi 
generalizate.

In domeniul informaticii și tehnicii 
de calcul, preocupările actuale din 
numeroase țări vizează, in principal, 
ciclul și capacitatea de înnoire a 
produselor, ca și costul acestei în
noiri, tematici ce se prefigurează ca 
deschizătoare de noi piste pentru ac

La timpul potrivit, cind a fost fun
damentat și discutat planul de pro
ducție la extracția de țiței și gaze 
naturale în cadrul Schelei de produc- 

■ție petrolieră Poeni, s-au avut in ve
dere fondul existent de sonde, re
zerva de țiței pusă in evidență și, fi
rește, investițiile, adică un număr 
însemnat de noi sonde de producție 
care urmează să producă în acest 
an. Din păcate, deși se cunoșteau 
bine problemele, nici un moment nu 
s-a ținut seama că foarte multe dru
muri de acces la sonde necesită re
parații și întrețineri fără de care vor 
deveni... impracticabile, că majorita
tea echipelor de intervenții nu-și 
realizează iîormele, lucrează slab, 
lent, cu eficiență scăzută. Iată că, 
ignorînd aceste cauze, repetăm, cu
noscute, care au făcut ca în anul 
trecut să nu se realizeze planul de 
producție cu peste 130 mii tone de 
țiței, s-a ajuns ca și in primul tri
mestru al acestui an unitatea să 
acumuleze o restanță de peste 15 mii 
tone. Sint. așa cum arătam și în ar
ticolul precedent (vezi „Scînteia" din 
14 aprilie.a.c.), cauze absolut subiec
tive, deficiențe de natură organizato
rică. care, printr-o activitate de mai 
mare răspundere, printr-o analiză 
exigentă și prin măsuri corespunză
toare, puteau să fie evitate, asigu- 
rindu-se toate condițiile pentru rea
lizarea ritmică și integrală a planu
lui de țiței.

De ce sondele noi 
produc... restanțe ?

în acest an urmează să fie forate 
58 de sonde noi. Din acestea trebuie 
să se extragă peste 30 mii tone de 
țiței, cantitate destul de importantă 
în balanța realizării planului din 
acest an. Numai în primul trimesțru, 
aportul acestor sonde noi trebuia să 
fie de 3 050 tone și s-au realizat doar 
540 tone. De ce ? Pentru că in cele 
trei luni care au trecut din acest an 
s-au săpat numai 13 sonde, din care 
6 au intrat în producție, insă cu de
bite mai slabe decît estimările, 
4 sonde sint in probe de producție, 
iar altele așteaptă probele.

Dacă în primul trimestru s-au să
pat un număr atit de mic de sonde, 
la care am putea adăuga încă 5 son
de aflate în foraj, întrebarea firească 
este dacă în timpul care a mai ră
mas din acest an vor putea fi forate 
toate sondele planificate pentru a in
tra in producție așa cum este . pre
văzut. Greu de răspuns din moment 
ce în luna aprilie, deci la începutul 
celui de-al doilea trimestru, nu se 
cunosc cu exactitate toate locațiile 
viitoarelor sonde. Semnificativ este 
faptul că din acest motiv o serie de 
instalații de foraj ale întreprinderii 
de specialitate de la Bălăria (una din 
cele două unități care forează în a- 
ceastă zonă a Schelei Poeni) au fost 
deplasate spre alte zone.

Chiar în situațiile în care locațiile 
sint cunoscute cu aproximație, pină 
la această dată, ori nu sint definiti
vate formele legale de atacarea lu
crărilor de investiții, ori proprietarii 
de terenuri agricole, respectiv I.A.S. 
Schela și C.A.P. Siliștea, Gratia, 
Poeni, Purani și Scurtu nu sint de 
acord cu intrarea în această perioadă 
a utilajelor de foraj pe culturile de 
orz ori de griu aflate în vegetație. O 
poziție firească a unităților agricole 
respective. întrucît toate problemele 
privind stabilirea locațiilor și adu
cerea utilajelor de foraj pe locul 
viitoarelor sonde nu se rezolvă în 
lunile aprilie sau mai, ci cu mult 
mai devreme, înainte ca unitățile 
agricole să semene ogorul. Aoeasta 
în cazul terenurilor însămînțate cu 
griu și orz unde, categoric, nu se 
mai, poate intra pentru, foraj . decît 

tivitatea industrială, ca și pentru pro
gramele internaționale in curs de 
definitivare. Asemenea probleme tre
buie urmărite cu multă atenție de 
specialiștii noștri pentru a stabili cea 
mai corectă strategie de urmat in 
anii viitori.

Analiza atentă a Celor mai impor
tante programe ce se elaborează in 
prezent în lume pune in evidență 
faptul că în informatică se contu
rează două direcții mari de dezvol
tare : calculul numeric ultrarapid și 
inteligenta artificială. Calculul nu
meric ultrarapid (de la cercetarea 
fundamentală la cea aplicativă, de la 
teledetecție și prospecțiuni la previ
ziuni meteo, de la calculul aerona
velor la calculul unui circuit cu o 
mare densitate de componente) se 
impune prin faptul că volumul date
lor ce trebuie prelucrate crește con
tinuu, atingind zeci de milioane de 
operații matematice pentru o anumi
tă aplicație. De exemplu, numai cal
culul aerodinamic al unui fuselaj de 
avion necesită miliarde de operații, 
pe care un supercalculator actual îl 
efectuează în numai citeva ore. Dar 
și acest timp este considerat prea 
lung dacă avem în vedere că adevă
rata performantă va fi transmiterea 
aproape instantanee a rezultatelor 
prelucrării de date, furnizate „în 
timp real" de calculatoare.

Dependentă de rezultatele obținu
te în domeniul calculului nume
ric ultrarapid, inteligența artificială 
înscrie printre aplicațiile ei viitoare 
așa-numitele „sisteme expert", care
— integrînd cunoștințele experților 
umani dintr-un anumit domeniu, și 
aplicînd anumite reguli de deducție
— pot stabili diagnoze tehnice și 
diagnostice medicale, pot efectua de
panări de defecte in scheme com
plexe de automatizare, inclusiv si
mulări de defecte și înlăturarea lor. 
Integrarea acestor „sisteme expert" 
în procese industriale conduse prin 
calculator este considerată a repre
zenta marea performanță a etapei 
următoare, ea determinînd schimba
rea esențială a structurii unui proces 
de producție în fabrica sau secția 
complet automatizată. In același 
timp, folosirea unor limbaje cit mai 
apropiate de limbajul natural poate 
duce și la stabilirea unei alte relații 
om-calculator, mai ales în cazul 
„neinformaticienilor".

O atare perspectivă presupune 
echipamente cu performanțe superi
oare, ceea ce va face ca ingineria 
circuitelor logice și a componentelor 
să reprezinte în următoarea etapă 
„frontul undei de dezvoltare" a in
formaticii. Problemele sînt nu numai 
de natură tehnică, ci. și economică. 

după strîngerea recoltei. Dar situația 
locațiilor pe terenurile pe care 
urmează să se insămînțeze în aceas
tă primăvară alte culturi cum și cind 
va fi rezolvată ? Iată o problemă 
care impune de urgență răspuns 
concret din partea Trustului de fo- 
raj-extracție Bolintin, a organelor 
agricole din județul Teleorman și, 
nu in ultimă instanță, a organelor 
județene de partid, răspunzătoare 
de activitatea de producție a Schelei 
din Poeni.

Un lucru este limpede : amînîn- 
du-se forarea sondelor noi va lipsi 
o importantă bază tehnică de reali
zare a planului pe acest an. Iată ce 
ar trebui să neliniștească factorii de 
conducere ai trustului și ai Minis
terului Minelor, Petrolului și Geolo
giei, adică pe cei care trebuie să 
controleze și să îndrume activitatea 
schelei. Dacă sint probleme cu ce
darea terenului, dacă întreprinderea 
de foraj și-a retras utilajele, dacă 
sondele noi nu vor intra în produc
ție, ce trebuie să se facă ? Să se ac
cepte cu resemnare nerealizarea pla
nului, prezentindu-se scuze, justifi
cări ? Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia clar la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme economice : „Trebuie să avem 
oameni care să înțeleagă că n-avem 
nevoie de justificări, de dovezi, de 
acte, de hîrtii ! Avem nevoie de oa
meni care să lupte și să soluționeze 
Ia timp problemele". Unde sînt oare 
acești oameni la Schela de la Poeni, 
unde sînt specialiștii de la trust șt 
de. la Departamentul-central al pe
trolului și gazelor naturale, care au 
datoria să analizeze cu toată răs
punderea situația creată și să adop
te soluțiile necesare ?

Specialiști 
care constată 

și pleacă, lăsînd 
modernizarea 

în suferință
Ne aflăm într-o perioadă de puter

nică „ofensivă" a perfecționării, or
ganizării și modernizării întregii ac
tivități economice. Sarcinile in aceas
tă direcție, stabilite de conducerea 
partidului și subliniate din nou cu 
pregnanță la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 24—25 martie, trebuie să găseas
că ecoul dorit și la Schela de la 
Poeni și în toate schelele de pro
ducție petrolieră din țară. Și cite 
probleme nu sînt de soluționat 
în cadrul acestei acțiuni ? Din 
cauza neînlocuirii țevilor de extrac
ție corodate la un număr de 84 de 
sonde se pierde zilnic o producție de 
peste 100 tone de țiței ; din cauza 
oțelului de calitate necorespunzătoa
re din care se fabrică tijele de pom
pare nu se realizează zilnic în jur 
de 30 de tone de țiței ; neasigurîn- 
du-se o serie de piese de schimb 
pentru instalațiile de intervenții 
I.C.5 și trolii pe șenile, lipsesc alte 
40—45 de tone de țiței din planul zil
nic. Sau o altă problemă: specialiștii 
schelei asistă neputincioși Ia feno
menul de scădere accelerată a pro
ducției la structurile Siliștea, Glava- 
cioc, Baciu, Șopîrlești. Există soluții 
tehnologice de oprire a acestor pro
cese nefavorabile ? Desigur. în a- 
ceastă zonă sint de mare eficiență 
procesele de injecție cu apă. Dar 
pentru că nu au putut fi finalizate 
lucrările de investiții, pentru că lip
sesc conductele magistrale de tran
sportat apă sărată și distribuitoarele 
de injecție nu se poate întreprinde 
nimic concret pentru aplicarea teh
nologiei respective.

dat fiind costul ridicat al componen
telor, al unor memorii. Este semni
ficativ in acest sens că pentru reali
zarea unor memorii de mare capaci
tate numeroase firme se asociază în 
privința asigurării cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare.

Așa cum s-a subliniat și la recenta 
plenară a Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, colabora
rea tehnico-științifică reprezintă una 
din căile de infăptuire a politicii ge
nerale a partidului nostru, de parti
cipare tot mai activă a României so
cialiste la viața internațională. Nu
mai in acest cincinal au fost prevă
zute, în cadrul unor programe bila
terale, peste 700 de obiective de cer
cetare și dezvoltare tehnologică, în 
toate domeniile de activitate. Prin 
programe de cooperare multilate
rală tehnico-științifică și economică, 
România contribuie, totodată, la 
efortul general de dezvoltare, de 
progres și civilizație din țările so
cialiste.

Programul complex al progresului 
tehnico-științific pînă în anul 2000 
al țărilor din C.A.E.R., avînd în ve
dere, printre altele, electronizarea 
economiilor naționale, consacră nu
meroase tematici de largă perspec
tivă. Astfel, în domeniul tehnicii de 
calcul se prevede realizarea unei noi 
generații de supercalculatoare cu 
funcționare rapidă (peste 10 miliarde 
operații pe secundă), folosind princi
piul inteligenței artificiale și mijloa
ce perfecționate pentru dialogul om- 
mașină, precum și asimilarea unor 
noi echipamente, inclusiv calculatoa
re personale, pentru dotarea masivă 
a ramurilor economiei naționale. In 
ceea ce privește creșterea capacității 
de trafic și a fiabilității sistemelor 
de comunicație, se vor dezvolta noi 
sisteme unificate de transmisie nu
merică a informațiilor, mijloace ra
pide de comunicație prin fibre opti
ce, noi generații de sateliți pentru 
comunicații și televiziune (inclusiv 
numerică, de înaltă fiabilitate), ra
diodifuziunea stereofonică, mijloace 
numerice de înregistrare a imaginii 
și a sunetului. Desigur, atingerea 
unor obiective de asemenea comple
xitate impune apariția unor noi ge
nerații de circuite foarte larg inte
grate și foarte rapide, de mare fia
bilitate și cu grad înalt de miniatu
rizare, realizate pe baza unor noi 
materiale și tehnologii. Aceasta pre
supune, desigur, o largă cooperare 
internațională.

Progresele viitoare din domeniul 
informaticii și tehnicii de calcul — 
cu realizări rapide și timpi foarte 
reduși de lansare a unor noi tehno

Se cunoaște bine problema nerea- 
lizării programului de modernizări 
— ni se spune. Și specialiștii de la 
trust o cunosc, și cercetătorii insti
tutului de profil de la Cimpina. care 
tot o cercetează, și tovarășii din mi
nister. S-a aflat recent la Schela de 
la Poeni și un ministru adjunct, șe
ful Departamentului-centrală al pe
trolului și gazului metan, prilej cu 
care a aflat cu siguranță cauzele de
clinului producției de țiței din a- 
ceastă schelă. Dar măsurile necesa
re întirzie și, așa cum s-a desprins 
din investigații, neajunsurile nu nu
mai că persistă, dar se amplifică zi 
cu zi. \

Și cite nu sînt de făcut ? De mai 
bine de doi ani se execută conducte 
magistrale la parcurile 9, 11. 18, 25, 
17, 42, se construiesc distribuitoarele 
pentru injecție intr-un număr de 
nouă parcuri, lucrări de modernizare 
care au asigurate toate mijloacele 
financiare, dar care nu pot fi termi
nate din lipsa materialului tubular. 
Să nu-I mai fabrice oare întreprin
derea „Republica" din București ori 
întreprinderea de țevi din Roman ?

Tot in cadrul acțiunilor de moder
nizare. Schela de producție din Poeni 
a fost înzestrată cu 25 de instalații 
de intervenție I.C. 5 elecțrice. Insta
lații care s-au dovedit de mare utili
tate in zilele geroase cind celelalte, 
clasice,, cu motoare pe motorină, por
neau foarte greu sau deloc. De cind 
au sosit in unitate aceste instalații 
sînt așteptați specialiștii de la între
prinderea „Energopetrol" Cimpina 
pentru a executa lucrările de îmbu
nătățire a tensiunii electrice, ceea ce 
ar permite extinderea utilizării a- 
cestor instalații atit de mult solici
tate mai ales în zonele Preajba Sud 
și Baciu. Dată fiind importanța deo
sebită a acestor instalații pentru pro
ducția de petrol a țării, de ce n-ar 
începe oare întreprinderea din Cim
pina propria modernizare prin pune
rea Ia punct a organizării activității 
de îmbunătățire a instalației elec
trice ? Și mai ales prin sporirea re
ceptivității Ia solicitările beneficia
rilor.

Suplinind atenției citeva din pro
blemele dificile cu care se confrun
tă colectivul de oameni ai muncii din 
Schela Poeni în realizarea sarcinilor 
de plan, . aducem din nou în prim 
plan opinia directorului schelei, ing. 
Neculai Gavril. specialist cu o bogată 
experiență în domeniul extracției ți
țeiului. că se pot asigura condițiile 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe acest an. recuperîndu-se 
integral toate restanțele numai dacă 
se implică total, cu răspundere și 
competență, factorii de resort din 
trust și din- Departamentul-centra- 
lă al petrolului și gazelor naturale.

★
Concluziile se impun de la sine. 

Cu citeva zile în urmă se aștepta o 
analiză a activității productive a 
Schelei de producție petrolieră din 
Poeni în cadrul secretariatului Comi
tetului județean de partid Teleorman. 
Probabil că alte activități fiind mai 
urgente—dar și starea de lucruri de 
la schelă reclamă urgență — analiza 
amintită a fost amînată. Nu cunoaș
tem pentru cind a fost reprograma- 
tă, dar credem că la o astfel de ana
liză, de la care este necesar să nu 
lipsească factorii de decizie ai Trus
tului de foraj-extracție Bolintin și 
nici reprezentanții ministerului, nu 
trebuie doar să se reconstate existen
ța unor neajunsuri, ci să se soldeze de 
urgență cu măsuri ferme, eficiente 
care să dea siguranță realizării sar
cinilor de plan pe trimestrul doi și 
pe întregul an. Si. repetăm, la Schela 
din Poeni există reale posibilități în 
această privință.

Petre CRISTEA

logii — solicită din partea specialiș
tilor noștri o .opțiune foarte clară, 
capabilă să permită abordarea ace
lor tematici pentru Care dispunem 
de resursele umane și materiale ne
cesare. Referitor la aceste opțiuni, 
unitățile noastre de cercetare trebuie 
să cunoască preocupările diverselor 
organisme internaționale de profil și 
programele acestora, să participe ac
tiv la ele, avînd obiective și respon
sabilități precise, stabilite pe baza 
unei colaborări competente și a unei 
eficace . diviziuni internaționale a 
muncii, atît în sfera concepției, cît 
și în activitatea industrială. In aces
te condiții, se impune o cît mai ra
țională și deplină utilizare a capaci
tății specialiștilor noștri, inclusiv a 
cadrelor didactice din invățămintul 
superior, evitîndu-se orice risipă de 
forțe prin abordarea unor tematici 
secundare, de interes local, simpliste 
sau lipsite de perspectivă. De ase
menea, atît eforturile de concepție, 
cît și de producție de tehnică de cal
cul și de dezvoltare de noi limbaje 
și programe, din țara noastră, nu pot 
fi desfășurate decît ținîndu-se seama 
și de tendințele de standardizare ce 
se sesizează în acest domeniu pe 
plan internațional, de compatibilita
tea cu tehnicile dezvoltate în alte 
țări.

Conform sarcinilor stabilite de cel 
dinții Congres al științei și învăță- 
mîntului din țara noastră, Comitetu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie ii revine sarcina ca, prin unită
țile centrale specializate, să asigure 
îndrumarea și coordonarea cit mai 
fertilă a lucrărilor, elaborarea unei a- 
decvate strategii de dezvoltare a in
formaticii și tehnicii de calcul româ
nești. In același timp, acordind prio
ritate exportului, trebuie să urmă
rească valorificarea superioară a do
tărilor existente, astfel incit infor
matica și tehnica de calcul să-și do
vedească din plin forța stimulativă 
in dezvoltarea și progresul multila
teral și accelerat al țării. Beneficiind 
de o sferă extrem de largă de apli
cații, informatica și tehnica de calcul 
trebuie să-și demonstreze eficiența 
în toate sectoarele de activitate, de 
la culegerea și prelucrarea automa
tizată a datelor și informațiilor pînă 
la automatizarea și robotizarea pro
ceselor de producție.

Pentru națiunea noastră socialistă, 
rodnicia și împlinirile unor astfel de 
ramuri de avangardă, dinamice și 
competitive, sînt o dovadă a geniului 
creator al poporului, o probă de 
necontestat a cultivării și manifes
tării spiritului revoluționar în crea
ția științifică; și tehrțică.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
de participant la plenara Consiliului Politic Superior 

al Armatei cu activul
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al forțelor armate,
Participantii la plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul, 

dezbătind sarcinile rezultate pentru oștirea tării din hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 24—25 martie, din magistrala dumneavoastră cuvintare rostită 
cu acest prilej, activitatea pentru îndeplinirea cerințelor rezultate din hotă- 
ririle Congresului al XUI-lea al partidului, din Directiva comandantului 
suprem in vederea ridicării necontenite a nivelului pregătirii de luptă și 
politice a trupelor, vă exprimă, in numele comuniștilor, al întregului perso
nal al armatei, sentimentele de nețărmurită dragoste și fierbinte recunoș
tință, inaltă stimă și adincă prețuire pentru geniala dumneavoastră gindire 
creatoare și titanica muncă puse in slujba înfloririi multilaterale a patriei, 
fericirii și bunăstării poporului, creșterii puterii de apărare a României 
socialiste.

Ostașii tării își reafirmă și cu acest prilej acordul deplin cu documentele 
adoptate de plenara Comitetului Central din martie a.c., nemărginitul respect 
fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. erou in 
galeria marilor eroi ai neamului, ctitor al României socialiste moderne, 
înflăcărat militant comunist și patriot care în cei aproape 55 de ani de activi
tate revoluționară v-aji dedicat slujirii, cu pilduitoare abnegație și neasemuit 
devotament, idealurilor supreme ale tării, ale oamenilor muncii, cauzei nobile 
a înfăptuirii socialismului pe pămintul scump al patriei.

Aducem, totodată, un călduros omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului nostru, eminent 
om politic și de stat, om de știință de largă recunoaștere internațională, 
care, alături de dumneavoastră, desfășoară o vie și neobosită activitate in 
cadrul conducerii partidului si statului, pentru propășirea patriei, pentru 
înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism, pentru înflo
rirea continuă a științei, invățămintului și culturii in tara noastră, îmbo
gățirea patrimoniului cunoașterii universale.

Plenara Consiliului Politic Superior a apreciat că armata, instrnindu-sc 
pe baza doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator sinteti, a 
obținut succese importante in creșterea capacității combative a unităților și 
marilor unități. în activitatea desfășurată ne șantierele economiei naționale, 
fiind în măsură, in orice moment, să-și îndeplinească misiunile si sarci
nile încredințate. Au fost stabilite noi măsuri politico-organizatorice me
nite să ducă la perfecționarea pregătirii trupelor, la sporirea responsabi
lității tuturor militarilor pentru a se forma ca luptători iscusiți, cu bogate 
cunoștințe militare si politice, cu inaltă conștiință socialistă, revoluționară, 
participant! activi la construcția și apărarea patriei.

Ne reafirmăm totala adeziune la generoasa dumneavoastră inițiativă de 
pace privind reducerea cu 5 la sută a efectivelor, armamentelor și cheltu
ielilor militare, act istoric de excepție, care atestă cu putere vocația de 
pace, înțelegere și colaborare a poporului nostru, angajindu-ne, totodată, 
că vom depune toate eforturile pentru continua întărire a capacității de 
luptă a armatei. •

Susținind intru toiul activitatea internațională a partidului și statului, 
participanții Ia plenară dau si cu acest prilej o inaltă apreciere noilor solii 
de pace efectuate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
in țări din Asia și Africa, văzind in aceste vizite noi și elocvente expresii 
ale politicii de largă deschidere internațională promovate cu consecventă 
de România socialistă, de președintele ei. in numele idealurilor nobile ale 
păcii, înțelegerii si cooperării.

Dînd glas hotărîrii nestrămutate a comuniștilor, a tuturor militarilor, 
vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că armata tării va în- 
iimpina Conferința Națională a partidului eu rezultate deosebite în toate 
domeniile vieții ostășești, fiind gata în orice moment ca, la ordinul patriei, 
al dumneavoastră, să apere. împreună cu întregul popor, cuceririle' revo
luționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă România.

Miercuri a avut loc plenara Con
siliului Politic Superior al Armatei 
cu activul, care a dezbătut sarcini
le ce revin armatei din hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 24—25 
martie a.c.. din magistrala Cu
vintare rostită' de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ip plenary, pri
vind înfăptuirea cerințelor rezultate 
din liotâririle Congresului al XlII-lea 
iii partidului, din Directiva coman
dantului suprem în Vederea ridică
rii continue a nivelului pregătirii de 
luptă și politice a trupelor, a capa
cității combative a unităților și ma
rilor unități, pentru îndeplinirea în 
orice condiții a misiunilor încredin
țate. Au fost analizate, de aseme
nea. munca politico-organizatorică 
desfășurată de organele și organiza
țiile de partid pentru înfăptuirea

Cultura într-un vechi 
centru muncitoresc

Un fapt de necontestat vechiul 
tirg de pe valea Bistriței — Buhuși, 
localitate atestată încă din 1438 — 
și-a căpătat statut de oraș modern, 
de-abia in zilele noastre. Îndeosebi 
după cel de-al IX-leâ Congres al' 
partidului, cind a cunoscut o ampla 
dezvoltare economico-soeială. Alături 
de centenara întreprindere de postav, 
care s-a dezvoltat și modernizat du- 
blîndu-și capacitatea de producție, au 
fost puse in funcțiune o fabrică de 
mobilă, a cărei producție este desti
nată în mare parte exportului, o hi
drocentrală acționată de apele Bistri
ței, numeroase unități de mică indus
trie. un complex intercooperatist de 
creștere a păsărilor in măsură să 
asigure anual o producție de cel pu
țin 20 milioane ouă etc. In locul pră
văliilor și locuințelor modeste au fost 
înălțate blocuri elegante, cu o linie 
arhitectonică modernă, spații comer
ciale și de servire, un spital cu 250 
paturi cuplat cu policlinică, o sală de 
sport polivalentă etc. In același ritm 
s-a dezvoltat și viața spirituală a 
orașului. La Buhuși au loc astăzi mi- 
crostagiuni cu caracter permanent 
iile Teatrului dramatic „Bacovia", ale 
orchestrei simfonice și Teatrului de 
copii „Licurici" din Bacău, ale Tea
trului tineretului din Piatra Neamț. 
Universitatea cultural-științifică a 
orașului cuprinde peste 2 000 de oa
meni ai muneji din întreprinderi și 
instituții. S-a creat, în același timp, 
o bază materială puternică pentru 
desfășurarea activităților cultural- 
eirtistice : o casă de cultură, cluburi 
muncitorești în unitățile economice, 
muzeu, biblioteci, cinematograf, școli 
etc.

— în toate acestea vin și participă 
Ia activități cultural-științifice și 
artistice toți cei peste 21 000 oa
meni ai muncii din oraș — ne 
spune cu oarecare mîndrie în glas 
profesorul Ion Fercu, președintele 
comitetului orășenesc de cultură și 
artă, unul din promotorii vieții spiri
tuale a Buhușiului. Numai în actuala 
ediție a Festivalului național „Cîn- 
ta.rea României" au participat 123 

• formații artistice, cuprinzînd peste 
1 700 artiști amatori. Intre acestea se 
numără și cele 11 formații artistice 
laureate ale ediției precedente a fes
tivalului : corul șl ansamblul folclo
ric al intreprinderii de postav, for
mația de teatru a Sindicatului învă- 
țămint, formația de estradă a liceu
lui industrial cu profil textil, bri
gada artistică a sindicatului sanitar, 
fanfara pionierilor. Au avut loc peste 
8 500 de spectacole, la care au parti
cipat circa 68 000 de spectatori.

O activitate culturală bogată se 
desfășoară în cadrul ..Dialogurilor 
culturale buhușene". Aflată la cea 
de-a Vl-a ediție, această prestigioasă 
manifestare cultural-artistică întru
nește de fiecare dată in orașul de pe 
Bistrița un mare număr de oameni 
de știință și cultură din întreaga țară, 
întilnirile cu scriitorii din gruparea 
literară „Ateneu", expozițiile de 
artă plastică, activitățile educative 
din cadrul „Săptăminii juridice", pro
cesele cinematografice etc. — consti

directivelor și hotăririlor partidului, 
efectivul, compoziția și structura or
ganizatorică a organizațiilor de 
partid din armată la 31 decembrie 
1986. activitatea pentru aplicarea po
liticii de cadre a partidului în arma
tă și pentru solutionarea probleme
lor reieșite din scrisori si audiențe.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternică angajare patriotică, parti
cipanta la plenară au adresat 
o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar, general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor 
noastre armate.

tuie tot atîtea prilejuri de atracție 
pentru mulți oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile orașului. 
Centrul de desfășurare a principale
lor activități cultural-artistice. il 
constituie însă Clubul textiliștilor, 
edificiu pe care buhușenii il numesc 
cu mîndrie Casa de cultură a orașu
lui. Aici gravitează de fapt întreaga 
viață spirituală a orașului. Tovară
șul Ion Mișca, directorul clubului, 
spunea că programul acestei insti
tuții culturale concentrează cele mm 
semnificative acțiuni. Astfel, in fie
care zi de marți a săptăminii, de 
exemplu, au loc acțiuni în sprijinul 
producției, cind diferite colective de 
muncă vin să expună cele mai noi. 
realizări ale creației tehnico-științi- 
fice privind creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale, reducerea consumurilor de 
energie și combustibil etc. ; miercuri:
— acțiuni de educație științifică ; joi
— activități artistice ; vineri — acti
vități patriotice, iar sîmbătă și dumi
nică — filme documentare, spectacole 
de teatru și seri distractive pentru 
tineret. în mod obișnuit, aici vin să-și 
desfășoare activitatea formațiile ar
tistice de amatori din cadrul între
prinderii de postav. Artiștii nu sînt 
alții decit oameni ai muncii fruntași 
in producție din diferite secții ale în
treprinderii. Printre ei amintim pe 
soții Nuța fei Petru Asandei. Ana și 
Vasile Aga, care cîntă in corul intre
prinderii de peste 20 de ani. dansa
torii Jana și Ion Iftimie, Maria Ba
ciu și Ioan Filip, dirijorul Jenică 
Lupu. solista de muzică populară 
Valentina Gruia și mulți alții.

La casa de cultură iși desfășoară 
activitatea și alte cercuri care cu
prind un mare număr de artiști ama
tori muncitori ca Vasile Pricopia. 
Sonia Lupu. Constantin Chigoi, care 
fac parte din cercurile de artă plas
tică ce își expun lucrările în diferite 
expoziții : la biblioteca orășeneas
că se organizează frecvent recen
zii. expoziții, recitaluri și intilniri cu 
scriitorii la care participă un marc 
număr de oameni ai muncii- din în
treprinderi și instituții. Librăriile 
orașului, brigăzile de răspindire : 
cunoștințelor științifice constituie, do 
asemenea, puncte de atracție ale 
unor activități culturale interesante. 
Tovarășa Ecaterina Hrincă. președin
ta consiliului orășenesc de educație 
politică și cultură socialistă, ne-a 
vorbit despre unele intenții de dez
voltare a fenomenului cultural al 
orașului. In curind. la Buhuși vor 
deschise galeriile de artă, unde vor 
fi organizate expoziții ale artiștilor 
plastici din localitate și din țară, o 
bibliotecă de mare anvergură ca și 
un ansamblu artistic al artiștilor 
amatori. Sint intenții care, realizate, 
vor contribui in mod substanțial la 
întărirea și dezvoltarea vieții spiri
tuale și culturale a vechiului centru 
muncitoresc de pe valea Bistriței — 
Buhuși.

Gheorqhe BAI.TA
corespondentul „Scinteii"

Calitățile și pregătirea propagandistului 
confirmate de calitatea dezbaterilor

La întreprinderea „1 Mai" Plo
iești activează 341 de propagandiști. 
De calitatea muncii lor. de pregă
tirea și grija cu care pregătesc fie
care dezbatere depind într-o măsu
ră esențială nivelul invățămintului 
politico-ideologic, eficiența, capaci
tatea sa mobilizatoare. Am avut, .zi
lele acestea, discuții cu mai mulți 
dintre comuniștii care sînt investiți 
cu asemenea importante responsabi
lități în munca politică, de la tineri 
membri de partid, care îndeplinesc 
pentru prima dată o asemenea răs
pundere. pînă la oameni cu experien
ță de zeci de ani în această muncă. 
Mai toți au exprimat ginduri și opi
nii interesante, demne de avut in 
vedere în desfășurarea învățămîn- 
tului. Dar parcă multe din acestea 
S-au regăsit în convorbirea avută cu 
propagandistul Nicolae Cană, de la 
secția mecanică. Om cu temeinică 
pregătire profesională, cu experiență 
in activitatea politică, cu mult tact 
și echilibru, care-1 recomandă pen
tru munca de propagandist, interlo
cutorul ne-a înfățișat cîteva aspecte 
și unele opinii desprinse din mun
ca sa. pe care am găsit de cuviință să 
le consemnăm.

— Se discută mult despre presti
giul propagandistului. Care ar putea 
fi elementul determinant al acestui 
prestigiu, esențial pentru forța de 
inriurire a muncii sale ?

— Ar fi greu, și cred eronat, să 
vorbim doar de un element, ci de 
un mănunchi de însușiri avînd in 
centrul lor fără îndoială pregătirea 
profesională și politică. Nu intîm- 
plător încep cu cea profesională. 
Obișnuiesc să le spun adesea cursan- 
ților că modul nostru concret de a 
face politică este realizarea planului. 
Si nu te poți bucura de prestigiu 
dacă în munca de zi cu zi nu-ți 
ciștigi încrederea și respectul cole
gilor. Așa cum ar fi greu să te 
bucuri de audiență dacă tu nu cu
noști bine sau nu stăpinești temei
nic temele care se dezbat, nu faci 
apel la diferite modalități de a lă
muri ca lumea un aspect supqs dez
baterii. Alte elemente ale prestigiu
lui ? Păi, iată, de pildă, tactul cu 
care știi să lămurești o întrebare. 
Poți să fii tobă de carte într-un 
domeniu, dar dacă atunci cind ți 
s-a adresat o întrebare, care poate 
nu se încadrează strict în temă, tu 
răspunzi rigid „nu face parte din 
subiectul pe care îl discutăm" ; sau 
dacă atunci cind cineva are o ne
lămurire pe care poate nu ești în 
măsură să o clarifici pe loc nu re
cunoști deschis acest lucru, cerind,

La cinematograful „STUDIO" din Capitală se desfășoară
SÂPTÂMÎNA FILMULUI D?N R.P.D. COREEANĂ 

organizată cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de naștere a 
președintelui Kim Ir Sen.

In program :
16 aprilie — „DURA FAPTA SI RASPLATA" ; 17 aprilie — „DUPĂ 

FAPTA ȘI RASPLATA" • 18 aprilie — „GLASUL INIMII" ; 19 aprilie — 
„PINA CIND VOM FI DESPARTIȚI" : 20 aprilie — „ARIPI ROȘII".

Manifestarea va avea loc “și in municipiile Pitești (17—23 aprilie) și 
Craiova (21-27 aprilie').

Secvență din filmul ..Medalia de aur“ prezentat miercuri, 15 aprilie

BOX: „Centura de aur“
—- - - - - - - - - - - - - - - - — ÂCTUALOTATEA SIPORTBVĂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meciul principal al reuniunilor de 
ieri a fost, firește, cel de la cate
goria cocoș, dintșe campionul Româ
niei, Marcelică Tudoriu (campion 
mondial de tineret in 1985) și cam
pionul Cubei 1986 Enrique Carrion 
— atunci la vîrsta de numai 18 ani, 
ceea ce înseamnă o mărturie sigură 
despre valoarea lui pugilistică. Parti
da a avut momente frumoase și al
tele mai puțin frumoase, ambele si
tuații fiind determinate de Carrion, 
intr-adevăr bun pugilist, dar și teri
bil de obstructionist, fapt pentru 
care a și primit, tirziu de tot, un 
avertisment, abia in rundul al trei
lea. Ceea ce, probabil, a și înclinat 
balanța juriului in favoarea boxeru
lui nostru : 3—2. Cu două K.D.-uri. 
cite unul în fiecare dintre primele 
reprize, Tudoriu n-a satisfăcut ieri 
așteptările, aflindu-se la un singur 
pas de K.O. in partea de inceput a 
meciului. Neatent, fără obișnuita-i 
viteză, a părut insuficient pregătit 
pentru acest turneu : să aibă grijă, 
el și antrenorii lotului reprezentativ, 
pentru că pină Ia campionatele .eu
ropene a mai rămas relativ puțină 
vreme.

La aceeași categorie cocoș, o apa
riție promițătoare : severineanul A- 
drian Anton, elev al aceluiași neobo
sit maestru Constantin Drăghici de 
la clubul Drobeta. care a învins la 
puncte pe Rahimov (U.R.S.S.). La 19 
ani. Anton a susținut pină acum 103 
partide, cîștigînd 99 (!) ; dar. desi
gur, în semifinale va avea o sar
cină foarte dificilă in fața campio
nului bulgar Hristov. unul dintre cei 
mai apreciali concurenți la centura

MEHEDINȚI. La întreprinderea 
minieră și întreprinderea mecanică 
de armături și pompe s-a desfășu
rat dezbaterea „Concepția P.C.R.. a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre for
marea omului nou, a noului tip de 
personalitate in socialism". în ca
drul punctelor de documentare po- 
litico-ideologică și tehnico-agrară 
din județ s-au organizat expoziții 
cu tema „Dezvoltarea agriculturii 
mehedințene in cei 25 de ani de la 
încheierea cooperativizării". (Vir- 
giliu Tătaru).

ALBA. La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Alba 
Iulia a fost organizată de către 
secția de propagandă a comitetu
lui județean de partid o consfă
tuire cu tema „Contribuția cărții 

in mod firesc, timp pentru docu
mentaro, ci cauți să dai un răspuns 
în grabă, prestigiul tău do propagan
dist este vizibil afectat. Așa cum 
practic nu se poate vorbi de pres
tigiu dacă astăzi in dezbatere sub
limezi o cerință, chemi cursanții la 
respectarea ei. iar miine, in secție, 
ești primul care o nesocotești.

— Observ că vă stau la inimă 
problemele metodologice. Care este 
după opinia dv. cel mai important 
lucru in stimularea dezbaterilor ?

— Fără îndoială, climatul de dezba
tere. Cursantul trebuie să știe că 
poate pune întrebări, că-și poate ex
prima sincer și deschis nelămuririle. 
Fără îndoială că acest lucru nu tre- 
bui’e să genereze o discuție, să spu

Din experiența municipiuîui Ploiești

nem. la întimplare. Avem teme de 
dezbătut. înțr-o ordine anume, și nu 
putem renunța sub nici un motiv la 
însușirea unui fond de idei, a unor 
teze.teoretice și aprecieri din docu
mentele partidului nostru. Asupra 
acestui lucru nu trebuie să existe 
nici un dubiu. Depinde insă de 
priceperea propagandistului cum an
corează tema dată într-un context 
politic și social concret. Cum ține 
seama, cum stimulează chiar curio
zitatea politică a curșantului. De 
multe ori incep dezbaterea punind 
întrebarea : „Ați citit ziarele din 
ultimele zile ? V-a reținut atenția 
ceva in mod deosebit Și așa. dis
cuția se înfiripă, oamenii iau cuvin- 
tul în mod firesc.

— In practică se întîlnesc adesea 
destul de multe neînțelegeri privi
toare Ia modul concret în care se cer 
îmbinate aspectele teoretice, cu cele 
practice în cadrul dezbaterilor. Cum 
asigurați acest raport de care de
pinde eficiența educativă a învâță- 
mintului ?

— Există, după părerea mea, o ne
voie de înțelegere teoretică a mul
tor probleme. De multe ori, cite un 
cursant îmi spune aproape a reproș: 
„Iar discutăm despre noul mecanism 
economic". „Discutăm, răspund, pen
tru a înțelege, pentru a ne lămuri". 
Nu ne putem reprezenta răspunde
rile. drepturile și obligațiile de ordin 
practic dacă nu clarificăm mai în.tîi 
problemele de ordin teoretic. Și acest 
lucru nu este valabil numai la a- 
ceastă terpă, ci și la democrație, la 
rolul conducător al partidului, pen- 

de aur a categoriei, ieri victorios în 
fața cubanezului Moya.

Alte rezultate : cocoș — Guzganu 
b.p. Rahimjanov (U.R.S.S.); mijlocie 
mică — Gavrilă b.p. Lehocky (Ceho
slovacia) ; Fernandez (Cuba) b.p. Ha
san (Egipt): Lugigan b. rănire I pe 
Iakovlev (U.R.S.S.). La categoria 
grea, Pamfil Fedia. învins prin in
ferioritate tehnică, după trei K.D.-uri, 
de Balado (Cuba), nu a îndreptățit 
selecția pentru turneu. Tot la cate
goria grea. Ion Simina, b.p. Helm! 
(Egipt).

In gala de seară, la categoria mij
locie. Vasile Damian (România) a 
ciștigat in numai 2 minute de luptă, 
prin abandon dictat de arbitru. în 
fata ltri Saad Hesham (Egipt), iar 
Marian Garoseanu (România) a pri
mit decizia la puncte (4—1) in intîl- 
nirea cu Matnazar Makcianov 
(U.R.S.S.) după un meci aprig dis
putat. în care s-au schimbat nenu
mărate lovituri.

La categoria semimuscă. intr-unui 
dintre cele mai frumoasa meciuri 
ale reuniunii. cubanezul Marcelo 
Rojelio a fost desemnat învingător 
la puncte (decizie 3—2) în fața lui. 
Pek long Nam (R.P.D. Coreeana), 
dovedindu-se mai clar în lovituri. în 
special în ultimele 2 reprize.

Alte rezultate : categ. semimuscă : 
Mohamed Zaid (Egipt) b.p. Eisaku 
Magynoya (Japonia) ; Adrian Amzer 
(România) b.p. Krasimir Ciolacov 
(Bulgaria) : categ. mijlocie : Lino 
Ramirez (Cuba) b. ab. II Vasile 
Florian (România).

Astăzi au loc alte două gale, de la 
orele 15,3(1, respectiv, 18,30.

tehnice .și științifice la pregătirea 
și perfecționarea profesională a 
oamenilor muncii". în cadrul Că
reia au lost abordate aspecte ale 
utilizării și difuzării cărții tehnico- 
științifice in întreprinderi și insti
tuții in strinsă legătură cu cerin
țele pregălirii profesionale. Cu 
acest prilej a fost organizată ex
poziția „Cartea tehnico-științifică 
în sprijinul creșterii eficientei eco
nomice". (Ștefan Ilinică).

SIBIU. în organizarea muzeului 
municipal și a casei de cultură a 
sindicatelor, la Mediaș a avut loc 
cea de-a Xî-a ediție a simpozio
nului „Omul și natura". Cercetă
tori. muzeografi și profesori din 
mai multe centre ale țârii au sus
ținut comunicări pe teme privind 
protecția mediului înconjurător. 

tru a nu mai vorbi despre temele 
mai aplicate, să spunem, cum ar fi 
eficiența economică, exportul etc. 
Este deci limpede că aspectele teo
retice — extrem de importante și. 
trebuie spus, uneori incă neglijate 
— se cer dezbătute nu ca scop in 
sine, ci in fireasca lor legătură cu 
practica nemijlocită.

— Una din temele recent dezbătute 
a fost „Participarea României la cir
cuitul mondial de valori". Care au 
fost ideile teoretice la care v-ați 
oprit cu deosebire ?

— Da, prima a fost aceea că nu 
putem merge mai departe dacă, nu 
ne perfecționăm propria pregătire. 
Vreau să vă spun că este destul de 
larg răspindită opinia, greșită cred 

eu, că noi am fi pregătiți din punct 
de vedere uman să atacăm orice 
obiectiv al modernizării. Reușita ac
țiunii de modernizare depinde de 
pregătirea noastră și de multe ori 
trebuie să începem cu perfecțio
narea acestei pregătiri pentru a avea 
garanția succesului. In al doilea 
rînd, am subliniat că, mai mult de
cit în orice alt domeniu, la export 
lucrul de mîntuială se „intoarce" cu 
o notă de plată extrem de scumpă. 
Nu numai în sensul că e mult mai 
costisitor să deplasezi specialiști in
tr-o altă țară pentru a repara ceea 
ce se putea face temeinic încă din 
întreprindere, ci mai ales pentru că 
orice produs defect pune în cauză 
menținerea pieței de care depinde, 
în fond, însăși munca noastră, viito
rul întreprinderii.

— Din cite știm, unitatea în care 
lucrați are mari sarcini la export. 
Ați discutat asemenea lucruri ?

— Intr-adevăr, avem și le-am dez
bătut amplu. în prealabil, noi, pro
pagandiștii, ne-am întilnit cu con
ducerea intreprinderii, care ne-a in
format in legătură cu aceste sarcini 
și mai ales cu modul cum sint în
deplinite.

— Cum s-au reflectat aceste pro
bleme in dezbateri ?

— Ele au fost prezente, dar eu 
cred că dacă am fi rămas la acest 
nivel ar fi fost cu totul insuficient, 
ne-am fi limitat cumva la o imagine 
tot globală. Răspunderea propagan
distului este de a defalca din aceste 
sarcini ceea ce revine colectivului 
unde are loc lnvățămîntul, de a dis
cuta astfel problemele incit fiecare

tv
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20,25 Imagini din R.P.D. Coreeană. Do
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 aprilie, ora 20 — 19 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea se va în
călzi. în cea mai mare parte a țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în regiunile nordice și centrale. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite izolat și de descărcări electri
ce, în nordul, centrul și nord-vestul 
țării. în celelalte regiuni, ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în 
nord-estul țării și la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni. Iar maximele 
între 14 și 24 de grade, pe alocuri mai 
ridicate. Local, se va produce ceață.

FOTBAL: Adversar al lui Bumbescu: 
Michael Rummenige

Federația de fotbal a R.F.G. a tri
mis ieri federației noastre lista com
pletă a lotului, din rindurile căreia 
se va alcătui formația vest-germanâ 
pentru meciul de sîmbătă, de la 
Cluj-Napoca. dintre echipele olimpia 
ce ale României și R.F. Germania.

O primă remarcă asupra acestui lot 
de 23 jucători este aceea că 21 din
tre ei aparțin unor cunoscute cluburi 
din prima divizie (Bundesliga) — 
Bayern Mtinchen. Bayern Uerdingen, 
Borussia Moenchengladbach, Borussia 
Dortmund. V.f.b. Stuttgart, Hambur
ger S.V., F.C. Kdln, Eintracht Frank
furt. Schalke 04. In al doilea rind, 
cei mai mulți sint tineri cu perspec
tiva unei cariere internaționale ime
diate. cum e cazul lui Michael 
Rummenige, frate cu celebrul K. IL 
Rummenige (Internazionale Milano), 
căruia i-a luat locul ca golgeter al 
lui Bayern Miinchen.

Lotul veșt-german va sosi pe calea 
ir

FOTBAL. Miercuri, în localitatea 
Nitra, s-a disputat meciul interna
tional amical de fotbal dintre selec
ționatele de tineret ale Cehoslovaciei 
și României. Partida s-a încheiat eu 
scorul de 1—0 (1—0) in favoarea fot
baliștilor români.

TENIS. Tn primul tur al concursu
lui de tenis de la Umag (Iugoslavia), 
jucătorii români au obținut victorii : 
Marius Comănescu l-a întrecut cu 
6—3. 6—0 pe brazilianul Oliveira, iar

CARNET CULTURAL

cunoașterea st ocrotirea naturii. 
Agenda manifestării a mal cuprins 
proiecții de filme și diapozitive 
color, precum și expoziții de artă 
fotografică și filatelie. (Ion Onuc 
Nemeș).

GORJ. La Tirgu Jiu a avut loc o 
consfătuire interjudețeană pe tema 
„Filmul și educația socialistă a ma
selor", la care au luat parte repre
zentanți ai întreprinderilor cinema
tografice din județele Arad, Caraș- 
Severin, Dolj, Hunedoara. Me
hedinți, Timiș și Gorj. Manifesta
rea a prilejuit dezbaterea unui larg 

dezbatere să lumineze căi de ac
țiune concretă. Noi am discutat des
chis faptul că la nivelul secției in 
care lucrăm au fost realizate numai 
37 din cele 52 de prevenitoare de 
erupție. Aceasta este sarcina noastră 
și noi pe aceasta trebuie să o dezba
tem, astfel că la sfirșlt să știm fie
care ce avem de făcut.

— Pentru că ați adus vorba de 
modul în care se cer discutate pro
blemele concrete, cape 'este deose
birea dintre dezbaterea din invăță- 
mîntul politico-ideologic și cel pro- 
fesional-tehnic ?

— în invățămintul politico-ideolo
gic noi discutăm și trebuie să dis
cutăm probleme concrete, dar facem 
cu deosebire referiri la mentalități, 
urmărim implementarea unor atitu
dini. De pildă, există mentalitatea 
potrivit căreia calitatea înaltă a 
unor produse ar implica neapărat 
consumuri ridicate. „Dacă doriți ca
litate, atunci acceptați consumuri 
mari" — ți se spune cîteodată. di
rect sau pe ocolite. Asta cred că 
trebuie să facem noi, să convingem 
pe toți lucrătorii că înalta calitate 
înseamnă și inaltă eficiență, regîn- 
direa produsului pentru a-i conser
va sau amplifica însușirile, reducînd 
consumurile, cheltuielile. Aici este 
secretul și dacă reușim acest lucru 
am reușit mult. Dacă în învăță- 
mîntul politico-ideologic găsim for
me pentru a stimula gindirea și 
inventivitatea oamenilor, pentru a-i 
determina să privească mai atent în 
jurul lor, pentru a valorifica multe 
din posibilitățile simple care le stau 
la indemînă, înseamnă că in plan 
practic am realizat mult. Iată, pre
venitoarele de erupție se făceau 
pînă acum pe mașini care lucrau 
numai la „dus". Acum, printr-o ope
rație nu foarte complicată, aceste 
mașini lucrează și la „întors". Și 
astfel productivitatea s-a dublat. 
Asemenea posibilități există la fie
care loc de muncă. Se cere însă 
mai multă căutare, mai multă in
ventivitate, mai mult interes. In 
aceste direcții, care condiționează 
succesul acțiunii de modernizare, 
trebuie să ne aducem noi în mai 
mare măsură contribuția.

— Aveți vreo propunere, ca pro
pagandist, care să vină in sprijinul 
pregătirii dumneavoastră, al propa
gandiștilor in general ?

— Da, ca planurile tematice, con
sultațiile, celelalte materiale docu
mentare să apară mai din vreme și 
cu mai multă ritmicitate.

Convorbire realizată de
Paul DOBRESCU

20.35 Film artistic (color). „Regăsire". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor din R.P.D. Coreeană. Cu : 
Son En Ok. Kon En Rell, Cijln 
Ren Ciju. Kim Gvan Mun, Pak Im 
Sun. Kvat Men So. Scenariul : 
Kim Nam Ghiu. Regla : Kim San 
Ghen

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

în București : Vremea se va încălzi. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărl spre 
sfîrșitul intervalului, cind vor fi con
diții de ploaie slabă. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 4 și 7 grade, 
iar maximele între 14 și 20 de grade. 
Dimineața șl seara, ceață slabă.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 15 APRILIE 1987

EXTRAGEREA I : 20 8 43 45 34 24
EXTRAGEREA a II-a : 42 9 33 32 

25 30
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURÎ : 

1 060 666 Iei, din care 39 783 lei re
port Ia categoria 1.

aerului direct la Cluj-Napoca, vineri 
la ora 15. După cum ni se comunică 
din Cluj-Napoca, terenul de joc este 
în stare bună, in pofida timpului 
ploios. Să sperăm că se va prezenta 
la fel de bine ca acela al stadionului 
Steaua, la meciul România — Alba
nia. și vom avea noi motive de laudă 
pentru organizatorii clujeni.

• în preliminariile turneului olim
pic : Austria — Cehoslovacia 2—0. 
• La Zagreb a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor turneului de fotbal 
din cadrul Jocurilor mondiale uni
versitare de vară, turneu ce se va 
disputa între 5 și 18 iulie. Cele 16 
echipe participante au fost reparti
zate în patru serii preliminare, după 
cum urmează : grupa A : R.P.D. Co
reeană, Anglia, Algeria. S.U.A. ; 
grupa B : R.P. Chineză, Olanda, Ni
geria, Argentina ; grupa C : Iugosla
via, Brazilia, U.R.S.S.. Coreea de 
Sud ; grupa D : Uruguay. R.F. Ger
mania, Japonia și Franța.

★ ★
Gheorghe Cosac l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe polonezul Kowalski.

CICLISM. Disputată pe traseul 
Celle—Peine (160 km), etapa a VII-a 
a competiției cicliste internaționale 
Niedersachsen, a fost cîștigată de 
rutierul polonez M. Karlowicz în 
3h 39'38". La 22” față de învingător, 
pe locul 6, a sosit ciclistul român 
Nicolae Aldulea.

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

registru de probleme privind stabi
lirea repertoriilor. diversificarea 
acțiunilor și sporirea contribuției 
instituțiilor de profil la îmbunătă
țirea muncii de educație cu filmul. 
(Dumitru Prună).

MARAMUREȘ. în organizarea 
Consiliului municipal al sindicate
lor Baia Mare și a centrului jude
țean de librării, in holul casei de 
cultură băimărene este deschisă o 
expoziție de carte social-polittcă și 
tehnico-științifică in cadrul „Lunii 
cărții în întreprinderi și instituții". 
Vernisajul a fost insoțit de un re
cital de poezie patriotică susținut 
de membrii cenaclurilor băimăre- 
ne. (Gheorghe Pârja).

MUREȘ. Sub genericul „Civiliza
ția geto-dacică — expresie a unui

Viața economico-socială

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

,,SCINTEII”

GORJ : Meleaguri 
pitorești, unități turistice 

pe măsură
Dezvoltarea de ansamblu a jude

țului Gorj și sporirea zestrei so- 
cial-edilitare a localităților sale 
sint intregite. în această perioadă 
de puternic avint, de extinderea și 
modernizarea bazei turistice și de 
agrement., de diversificarea și spo
rirea calității serviciilor prestate. 
Oferta permanentă a unei, palete 
largi de servicii și acțiuni turistice 
atractive, pentru populația de toate 
virstele, ca și pentru oaspeții ju
dețului, se reflectă in depășirea in
dicatorilor econhmico-financiari și 
situarea unităților turistice- gorjene 
pe locuri fruntașe in întrecere.

— Aceste realizări — ne-a spus 
Adrian Cernitoiu, directorul Ofi
ciului județean de turism Gorj — 
au fost posibile datorită eforturilor 
susținute pentru mai buna valori
ficare a condițiilor turistice și de 
agrement oferite de județul nos
tru, pentru extinderea și moderni
zarea bazei materiale a unităților 
existente și deschiderea de unități 
noi. De curind, s-a dat în folosință 
a moderna bază de tratament in 
stațiunea Săcelu, cu o capacitate 
de 1 400 proceduri medicale pe zi. 
in cadrul complexului hotelier 
„Gorjul" s-a realizat un nou la
borator de cofetărie-patiserie și o 
cofetărie cu terasă. Au fost ame
najate, de asemenea, o terasă des
chisă la hanul „Săcelata" și crama 
de la complexul „Sohodol". In a- 
ceastă perioadă, continuăm cu in
tensitate lucrările de construcție a 
cabanei de la Lainici și a moder
nului han turistic Drăgoieni. (Du
mitru Prună).

VRANCEA :
Noi microhidrocentrale

Preocuparea statornică pentru 
utilizarea potențialului hidroener
getic al județului Vrancea se con
cretizează in deschiderea unui nou 
șantier de construcție. Despre ce 
este vorba ?

— Pe pirîul Zăbala, afluent al 
Putnei, în zona comunei Paltin — 
ne spune inginerul Ștefan Frincu, 
directorul I.R.E. Focșani — au in
ceput lucrările de realizare a unei 
centrale hidroelectrice de mică pu
tere. Proiectul de execuție a fost 
întocmit de specialiștii întreprinde
rii noastre. în zona amintită vor 
mai fi construite încă 4 microhidro
centrale. Complexul de aici are în 
vedere și realizarea unor lucrări 
de regularizare a cursurilor de 
apă, de combatere a fenomenului 
erozional din zonă, precum și crea
rea unor lacuri de acumulare. (Dan 
Drăgulcscu).

HARGHITA : Realizări ale 
consiliilor populare

Acționînd cu responsabilitate spo
rită pentru indeplinirea sarcinilor 
cuprinse în programul de dezvol
tare a industriei mici și prestări
lor de servicii, pentru crearea de 
noi venituri și asigurarea autofi
nanțării, numeroase consilii popu
lare și-au sporit in acest an gama 
activităților proprii. S-au înființat 
21 noi activități, iar producția-mar- 
fă industrială a fost realizată în 
proporție de 120,5 la sută, cele, mai 
bune rezultate fiind obținute di 
unitățile proprii ale consiliilo» 
populare orășenești Gheorgheni și 
Toplița, ale consiliilor populare 
comunale Ciumani. Lupeni, Praid. 
Plăieșil de Jos. Facem o remarcă 
separată, pentru Ciumani, care, deși 
a_ realiz,at valoarea cea mai ridica
tă Ia producțla-marfă industrială, 
în perioada ce a trecut de la în
ceputul anului a înființat și noi 
activități de blănărie, dărăcit lină, 
producerea de coloranți pentru 
construcții. (Nicolae Șandru).

CRAIOVA : Cartiere 
tot mai frumoase

„Cartierul și strada cele mai fru
moase și bine gospodărite" — iată 
cuvintul de ordine sub semnul că
ruia edilii municipiului Craiova or
ganizează, cu participarea largă s 
cetățenilor și a colectivelor munci
torești, ample acțiuni de bună gos
podărire și extindere a spațiilor 
verzi ale orașului. Astfel, paralel 
cu modernizarea străzilor și tro
tuarelor, cu amenajarea parcurilor 
și zonelor de agrement se plantea
ză în această primăvară aproape 
1,5 milioane de arbtiști . decorativi 
de diferite specii, puieți de răsi- 
noase, salcîmi și duzi, trandafiri, 
mesteacăn, tel și paltin de cimpie. 
(Nicolae Băbălău).

IAȘI : „Terra" — un nou 
radioreceptor portabil

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la întreprinderea „Tehno- 
ton“'din Iași și-au mărit gama 
aparatelor de radio pe care le 
realizează cu un nou tip — „Terra". 
Acesta funcționează pe frecvențe 
de unde lungi și medii, fiind ali
mentat de la baterii de 4,5 voi ți. 
înscris în categoria radioreceptoa
relor portabile, el este realizat din 
componente românești și are o 
sensibilitate și o acuratețe acusti
că dintre cele mai bune. In ace
lași timp, el beneficiază și de un 
design atrăgător. (Manole Corcaci).

înalt nivel de cultură". Ia clubul 
Fabricii de zahăr din Tirgu Mureș 
a fost vernisată o amplă expoziție 
fotbdocumentară. în cadrul expo
ziției. organizată de Complexul mu
zeal Mureș, sinț reunite mărturii 
privind etnogeneza poporului ro
mân, unitatea și continuitatea sa, 
luptele desfășurate, de-a lungul se
colelor, pentru dobindirea indepen
denței naționale și sociale. De re
marcat că o bună parte din fotodo- 
cumentele expuse valorifică rezul
tatele săpăturilor arheologice des
fășurate de specialiștii muzeului 
pe șantierele arheologice mureșene 
de la Brincovenești, Cristești — 
Morești. Dealul Viilor — Sighișoara 
și Lechința. Expoziția va fi iti- 
nerată in întreprinderi și centre 
urbane ale județului. (Gheorghe 
Giurgiu).
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O politică externă profund constructivă, în numele aspirațiilor vitale ale umanității
9

Colaborare cu toate statele, cu

toate forțele sociale înaintate

ale contemporaneității
Documentele cuprinse în lucra

rea „ROMANIA, CEAUȘESCU, 
DEZARMARE, PACE" sint struc
turate in patru mari capitole, 
pornindu-se de la direcțiile fun
damentale de acțiune ale țării 
pentru triumful rațiunii, pentru 
eliminarea pericolului de război 
și asigurarea unei păci trainice, 
pentru dezvoltarea unei colabo
rări rodnice intre popoare și 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Primul capitol al lucrării re
liefează cu putere concepția 
novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare ale României cu toaie
statele, in lupta pentru pace și 
securitate, pentru progresul o- 
menirii, ca una din coordona
tele fundamentale ale 
activități desfășurate de 
noastră pe plan extern, 
pus în evidență adevărul 
lumea de astăzi, alcătuită 
tr-o mare diversitate de 
— țări mari, mijlocii și 
țări socialiste, țări în curs 
dezvoltare și nealiniate, 
capitaliste dezvoltate, țări 
vechi tradiții in activitatea 
litică și țări care abia șirau 
cut apariția pe arena interna
țională — dezvoltarea conlucră
rii cu și între toate aceste ca
tegorii de state, cu fiecare 
dintre ele constituie o necesi
tate obiectivă pentru soluționa
rea problemelor cardinale ale 
contemporaneității. Larga des
chidere a politicii externe a 
României, în special de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
și-a găsit o remarcabilă mate
rializare in extinderea an de an 
a relațiilor diplomatice și eco
nomice ale țării pe plan mon
dial. „Dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — ex
tinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, 
participarea activă Ia diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale si 
spirituale constituie o parte 
inseparabilă a politicii generale 
a partidului și statului nostru 
de făurire a socialismului, de 
pribtenie și solidaritate inter
națională, de pace".

O contribuție esențială la ex
tinderea și dezvoltarea relațiilor 
noastre au adus numeroasele 
intilniri și convorbiri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut atit pe meleagurile 
românești, precum și cu pri
lejul istoricelor itinerare în
treprinse, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, pe di
ferite meridiane ale globu
lui, concretizate în semnarea 
unui mare număr de documen
te — tratate, declarații și de
clarații solemne, comunicate 
comune, acorduri de cooperare 
pe lungă durată — de hotări- 
toare însemnătate pentru im
pulsionarea ansamblului colabo
rării României cu celelalte 
state ale lumii.

Așa cum rezultă și din par
curgerea documentelor, facto
rul determinant care conferă 
statornicie acestor relații il 
constituie așezarea lor pe teme
lia de neclintit a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, principii 
reafirmate mereu cu neabătută 
vigoare și despre care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea in 
mod sugestiv că reprezintă pen
tru raporturile internaționale 
ceea ce reprezintă apa și aerul 
pentru menținerea vieții.

Cu deosebită putere răzbate 
consecvența cu care partidul și 
statul nostru au acționat in ve
derea dezvoltării relațiilor cu 
toate țările socialiste, întăririi 
colaborării și solidarității aces
tora în lupta pentru socialism, 
securitate și pace. Ca un fir 
roșu străbate prin documente 
ideea majoră, subliniată mereu 
de P.C.R., privind necesitatea 
edificării intre țările socialiste 
a unor relații de tip nou, supe
rior, nemaicunoscute în istorie. 
Necesitatea edificării unor ase
menea relații decurg» din însăși 
natura noii orinduiri. chemată 
ca. o dată cu eradicarea exploa
tării și asupririi pe plan intern, 
să realizeze și pe plan interna
țional un sistem de relații de 
conlucrare fructuoasă, cu adevă- • 
rat egală in drepturi, ca intre 
tovarăși de luptă, pentru infăp
tuirea idealurilor socialismului 
și comunismului.

In întreaga perioadă de după» 
Congresul al IX-lea. România a 
acordat o atenție deosebită co
laborării economice cu țările so
cialiste. documentele eviden
țiind preocuparea pentru extin
derea și diversificarea formelor 
moderne de colaborare, a coo
perării și specializării in pro
ducție. Atenția deosebită acor
dată întăririi conlucrării cu 
țările socialiste vecine, valorif- 
cării avantajelor apropierii geo
grafice și-a găsit expresie in 
construirea, prin eforturi comu
ne, a unor importante obiective 
economice. Relațiile bilaterale 
sint întregite de dezvoltarea co
laborării multilaterale, in cadrul 
C.A.E.R.. România acționind

I neabătut pentru perfecționarea

întregii 
țara 
Este 

că în 
din- 
state 
mici, 

de 
țări 

cu 
pt>- 
fă-

înactivității acestei organizații, 
vederea creșterii rolului colabo
rării pentru progresul fiecărei 

. economii naționale, pentru ac
celerarea procesului de egali
zare relativă a nivelurilor de 
dezvoltare. Totodată, documen- 

■tele pun in evidență activitatea 
țării noastre pentru dezvoltarea 
colaborării pe plan tehnico-ști- 
ințific și cultural, în toate do
meniile de interes reciproc, 
pentru extinderea schimburilor 
de experiență, pentru întărirea 
prieteniei dintre poporul român 
și popoarele alături de care 
făurim noua orinduire.

Din perspectiva realităților 
de azi aflare, în întreaga sa va
loare principială și practică, me
ritul partidului nostru de a fi 
acționat neabătut pentru depă
șirea neînțelegerilor și diver
gențelor dintre unele țări socia
liste, de a fi susținut cu tărie 
că intre țările socialiste nu 
există problemă care să nu poa
tă fi soluționată prin dialog, pu- 
nîndu-se mai presus de orice 
ceea ce unește și este precum
pănitor.

Cu pregnanță este oglindită 
concepția 
varășului 
privind rolul progresist crescînd 
al țărilor in curs de dezvoltare 
și nealiniate și necesitatea dez
voltării relațiilor de colaborare 
și solidaritate cu aceste state, 
care reprezintă majoritatea o- 
menirii, pentru consolidarea 
cauzei păcii, independenței și 
suveranității naționale, a pro
gresului mondial. In lumina a- 
cestor preocupări, România și-a 
amplificat continuu conlucrarea 
cu tinerele state, una din for-, 
rtiele solidarității noastre con- 
stind în construirea în țările în 
curs de dezvoltare a unor im
portante obiective economice. 
De asemenea. România conlu
crează cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate pe 
arena mondială, inclusiv în ca
drul „Grupului celor 77“ și al 
mișcării de nealiniere, conside- 
rînd că sporirea rolului aces
tora îix viața politică internațio
nală are o mare însemnătate 
pentru democratizarea relațiilor 
dintre state, pentru soluțio
narea marilor probleme ale 
contemporaneității.

Documentele reflectă, totoda
tă, politica României de dezvol
tare a colaborării cu toate sta
tele, indiferent de orinduire so-

revoluționară a to- 
Nicolae Ceaușescu

în vederea

cială. Această orientare își 
găsește o puternică argu
mentare în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit că
reia deosebirile de orinduire, 
de concepții filozofice nu poț și 
nu trebuie să constituie impe
dimente în calea unor relații de 
încredere și colaborare, coexis
tența pașnică impunînd eforturi 
pentru dezvoltarea conlucrării, 
in interesul destinderii și păcii. 
In această lumină, România în
treține relații de colaborare pe 
plan politic, economic, 
științific, cultural cu 
pitaliste dezvoltate, 
volumului prezintă 
rile stăruitoare ale 
ale președintelui ei pentru nor
malizarea relațiilor dintre state, 
contribuția activă a țării noas
tre la promovarea cauzei secu
rității și cooperării pe continen
tul european. Este pusă in evi
dență activitatea vastă desfășu
rată de țara noastră pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
statele lumii în lupta pentru în
făptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, și 
asigurarea păcii — problema 
fundamentală a zilelor noastre.

Un mars merit al secretaru
lui general al partidului,' așa 
cum reliefează pregnant 
mentele cuprinse în 
este acela de a fi pus in 
pe baza unei profunde 
materialist-dialectice a 
tării istorice, conținutul 
cerințele noi ale solidarității in
ternaționale in etapa actuală a 
evoluției contemporane — soli
daritate concepută intr-o amolă 
viziune, cuprinzind toate deta
șamentele clasei muncitoare, a e 
mișcării revoluționare, toate for
țele progresiste, antiimperialis- 
te. Sub semnul acestui impera
tiv, este reliefată atenția acor
dată de partidul nostru întăririi 
colaborării și solidarității dintre 
toate partidele comuniste șt 
muncitorești, pornindu-se de 
la necesitatea asigurării depli
nei egalități, a respectării inde
pendenței și dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî de sine stă
tător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, cores
punzător condițiilor concrete 
din țara respectivă.

De a'sfâffiibnea, așa cum re
levă documentele reunite in 
cele două volume. P.C.R. â 
acționat și acționează constant 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
partidele socialiste, social-de- 
mocrate, cu mișcările de elibe
rare națională și partidele pro
gresiste de guvernămînt din 
noile state, cu alte formațiuni și 
grupări politice democratice — 
nutrind convingerea că întărirea 
colaborării dintre forțele înain
tate cele mai largi ale contem
poraneității este izvorul forței 
și chezășia succesului în lupta 
pentru transformarea înnoitoare 
a societății, pentru asigurarea 
păcii.

tehnico- 
țările ca-

Paginile 
efortu- 

României,

docu- 
luerăre, 
lumină, 
analize 
dezvol- 
nou și

înlăturăm

primejdiei nucleare și trecerii

Ia înfăptuirea dezarmării
Unul din capitolele lucrării 

înmănunchează. documente o- 
glindind demersurile constante 
ale României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cea mai 
importantă problemă a zilelor 
noastre : înlăturarea amenință
rii unei conflagrații pustiitoare 
prin stăvilirea cursei înarmări
lor, îndeosebi a celor nucleare, 
și trecerea la dezarmare. Șirul 
de apeluri adresate țărilor și 
popoarelor, factorilor de răs
pundere de pretutindeni de fo
rul legislativ suprem al Româ
niei, de alte organisme repre
zentative, alături de numeroase
le inițiative și propuneri con
sacrate dezarmării, prezentate de 
țara noastră la Națiunile Unite 
și in toate forurile internațio
nale, pun elocvent in lumină 
atașamentul poporului român, al 
României socialiste la cauza 
făuririi unei lumi a păcii. înțe
legerii și conlucrării-pașnice. Se 
poate spune că documentele. în 
ansamblul lor. confirmă realita
tea de necontestat că întreaga 
activitate internațională des
fășurată de țara noastră este 
subsumată în ultimă instanță a- 
cestui țel suprem.

Cu deosebită forță își găsește 
oglindire teza insistent sublinia
tă de președintele României că 
existența arme'or nucleare a 
dus la o schimbare radicală a 
modului în care se pune astăzi 
problema războiului, că în zi
lele noastre un război mondial 
ar deveni, inevitabil, o confla
grație nucleară devastatoare, 
care ar duce la dispariția 
a înseși condițiilor menține
rii vieții pe Pămint. „Se poate 

' spune — arăta președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — că 
ne aflăm intr-o etapă nouă, in- 
tr-o situație în care nu s-a aflat 
niciodată pină acum omenirea. 
Problema războiului se pune in
tr-o formă cu totul nouă. In
tr-un război nuclear nu mai pot 
fi învingători și învinși. Chiar 
deținătorii armelor nucleare, 
folosind aceste arme, acționează 
de fapt ca sinucigași, pentru că 
rezultatele folosirii armelor nu
cleare ar duce la distrugerea 
vieții pe teritoriul lor".

tn acest spirit, documentele 
vin să sublinieze cu tărie 
concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea stringentă a stăvilirii

înarmărilor atomice, prima mă
sură in această direcție trebuind 
să fie sistarea imediată și inter
zicerea definitivă a tuturor ex
periențelor cu armele nucleare. 
Se reliefează faptul că țara 
noastră, ca și alte țări iubitoare 
de pace, socotește experiențele 
nucleare drept o componentă 
nemijlocită a cursei înarmări
lor, un factor de sporire a neîn
crederii și încordării, un 
Iar al politicii de forță și 
nințare cu forța, avind, 
odată, efecte din cele

jurător. Cu aceeași insistență, 
se regăsește ideea incelării 
neîntirziate a fabricării, perfec
ționării și depozitării de noi 
arme nucleare, scoaterii ior to
tale in afara legii.

Alături de pozițiile țării noas
tre vizînd dezarmarea nucleară, 
documentele incluse in ce.e 
două volume Înfățișează, tot
odată. punctul de vedere 
al României, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea de a se intensifica efor
turile pentru interzicerea arme
lor chimice, pentru reducerea 
armamentelor convenționale sau 
clasice, pentru diminuarea efec-' 
tivelor, înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare. pentru 
retragerea trupelor și desfim- ’ 
tarea bazelor militare de pe te
ritorii străine, pentru crearea de 
zone libere de arme nucleare și 
chimice in Balcani și in alte re
giuni ale globului.

In mod deosebit, se reliefează 
însemnătatea inițiativei to
varășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la reducerea unila
terală cu cinci la sută de către 
tara noastră, în cursul anului 
trecut, a armamentelor, efective-. 
lor și cheltuielilor, militare. Stră
lucită dovadă a trecerii de la vor
be la fapte, această inițiativă — 
validată prin aprobarea unani
mă a poporului român in ca
drul referendumului de la 23 no
iembrie 1986 — a dat glas voin
ței șl aspirațiilor de pace ale în
tregii noastre națiuni. „Hotărirea 
României de a reduce unilateral 
armamentele, efectivele și chel
tuielile militare — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntarea la marea aduna
re populară din Capitală, din 
21 noiembrie 1986 — demon
strează eu putere voința nestrâ- 
'mutală a întregii noastre na
țiuni de a se angaja cu toate 
forțele și de a participa activ ia 
lupta pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, fără arme și fără 
războaie, a unei lumi a înțele
gerii și colaborării pașnice in
tre toate națiunile".
Elocventă reflectare a concepției 

tovarășului Nicolae Ceăâșescu 
privind aspectele. fundamentale 
ale păcii și dezarmării, docu
mentele prezentate pun in lumină 
alte aspecte asupra cărora 
România și-a îndreptat atenția 
de-a lungul anilor în diversele 
foruri internaționale de nego
cieri în aceste probleme. Este 
reliefată cu putere ideea că a- 
cumularea de noi armamente nu 
creează mai multă securitate, 
ci, dimpotrivă, subminează 
securitatea, consolidarea * aces
teia impunînd stabilirea' unui 
echilibru militar de niveluri tot 
mai reduse. Documentele rele
vă, în același timp, adevărul in
sistent reafirmat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că înarmările 
au o inriurire profund nocivă a- 
supra relațiilor internaționale, 
constituind un generatoț perma
nent de tensiune, neîncredere și 
animozități, alimentează con
tinuu psihoza de război, viciind 
climatul politic mondial. Ele 
pun în evidență, totodată, re
lația dintre fenomenele de 
criză economică pe plan mon
dial și cursa înarmărilor, care 
comportă uriașe poveri suporta
te de popoare, o imensă risipă 
de resurse financiare, materiale 
și umane, ce împiedică însănă
toșirea vieții economice, duce 
menținerea subdezvoltării 
accentuarea decalajelor.

Documentele referitoare 
pace și dezarmare incluse
cele două volume pun in lumi
nă. cu deosebită l'orță, atașa
mentul statornic 
socialiste, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu față de cauza 
eliberării omenirii de pri
mejdia unui holocaust, încre
derea nestrămutată că popoare
le. forțele politice de pretutin- 

. deni. acționind unite, sînt în 
măsură să impună o politică 
nouă, corespunzătoare idealuri
lor de dezvoltare pașnică ale 
tuturor națiunilor.

o

la 
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la 
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tot- 
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nefaste asupra mediului încon

al României

Pentru o Europă unită, a păcii,

securității și colaborării
mare parte din expunerile, 

mesajele secre-
O 

cuvîntările și 
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, precum 
și celelalte documente publicate 
pun in evidență eforturile 
neobosite desfășurate de Româ
nia, de conducătorul ei pentru 
infăptuirea obiectivului secu
rității europene, pentru făurirea 
unei Europe-unite, fără arme și 
fără războaie.

„Securitatea europeană recla
mă, după convingerea noastră 
— arăta secretarul general al 
partidului în Mesajul adresat 
participanților la Colocviul știin
țific de la București, din iunie 
1970, organizat de Asociația de 
drept internațional și relații in
ternaționale — un sistem de 
angajamente ferme din partea 
tuturor statelor, precum și mă
suri concrete de natură să ducă 
la excluderea forței și a ame
nințării cu folosirea forței in 
relațiile internaționale, să ofere 
tuturor țărilor garanții depline 
că se află la adăpost de orice 
act de agresiune ; un asemenea 
sistem va trebui să asigure dez
voltarea pașnică, nestingherită 
a oricărei națiuni, in conformi
tate cu propria sa voință, in
tr-un climat de respect reciproc 
ai independenței și suveranită
ții naționale, neamestec in tre-

burile interne, deplină egalita
te in drepturi a tuturor statelor 
și popoarelor".

Numeroase din documentele 
publicate ilustrează contribuția 
pe care a adus-o România, 
președintele ei . lâ elaborarea 
căilor și metodelor concrete de 
înfăptuire a unui asemenea 
obiectiv, în cadrul pregătirii și 
desfășurării, între 1972—1975, a 
primei Conferințe pentru secu
ritate și cooperare în Europa : 
normele noi, 
desfășurare 
formulate de 
adoptate ulterior ca modalitate 
de lucru a reuniunilor general- 
europene ; propunerile privind 
noile principii de relații între 
state în Europa : definirea mă
surilor menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța ; consacrarea 
ideii continuității procesului de 
făurire a securității europene, 
ca și numeroase alte propuneri 
incluse in Actul final al Con
ferinței de la Helsinki.

în cuvintar'eâ rostită la 1 
august 1975, la ultima fază a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, din capita
la finlandeză, ca și in alte luări 
de poziție ulterioare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESțU subli
nia că „etapa Helsinki" nu con
stituie decit cea dinții etapă, a

democratice de 
a negocierilor 
țara noastră și

luptei pentru securitate și pace. 
„Nu trebuie să se creeze — spu
nea sebretarul general al parti
dului — iluzia că putem sta li
niștiți și în siguranță ; dimpo
trivă, trebuie să fim conștient! 
că urmează o etapă nouă, hptă- 
ritoare pentru viața popoarelor 
europene, aceea a realizării în 
lapt a păcii, bunăstării și liber
tății".

In acest spirit, documentele 
cuprinse in lucrare sînt tot 
atitea dovezi ale unor eforturi 
neslăbite pentru asigurarea con
tinuității procesului început la 
Helsinki, pentru materializarea 
principiilor și normelor conve
nite in Actul final — reuniunile 
general-europene de la Belgrad, 
Madrid și in prezent cea de la 
Viena, Conferința de la Stock
holm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru de
zarmare în Europa. întilnirile la 
nivel de experți și la alte ni
veluri în problemele colaborării 
economice, tehnico-științifice, 
culturale ș.a. stind mărturie sta
torniciei cu care.țara noastră a 
acționat și acționează in acest 
sens.

Culegerea, de documente pune 
cu putere in evidență preocupa
rea permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a forurilor 
supreme de partid și de stat 
față de situația gravă creată pe 
continentul nostru ca urmare a 
intensificării continue pe con
tinent a cursei Înarmărilor, in 
special a amplasării noilor ra
chete nucleare. în același timp, 
este relevată însemnătatea pe 
care o are Europa, rolul 
primordial care revine conti
nentului nostru in ansamblul 
eforturilor pentru oprirea ac
tualului curs primejdios al eve
nimentelor. pentru statornicirea 
unei păci trainice in lume.

Deosebit de semnificative 
pentru modul în care președin
tele României a acționat și 
acționează in acest sens sint — 
după cum relevă culegerea de 
documente — demersurile neo
bosite, inițiativele multiple in

legătură cu problema noilor 
rachete cu rază medic de acțiu
ne amplasate în Europa, solu
ționarea ei separat de celeiaite 
aspecte ale dezarmării. Indi
ferent de forma pe care au 
îmbrăcat-o, toate aceste iniția
tive s-au constituit intr-o che
mare la acțiuni comune și res
ponsabile din partea șefilor de 
state, a guvernelor și oamenilor 
politici, a tuturor țărilor, in 
primul rind a celor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de Ia 
Varșovia, a popoarelor de pre
tutindeni, in vederea opririi in
stalării rachetelor și .retragerii 
celor existente, a eliberării 
Europei și întregii lumi de pe
ricolul nuclear.

Numărîndu-se printre iniția
torii Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa de 
la Stockholm, România a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor cu 
care s-a încheiat prima etapă 
a acesteia. „Poziția României, 
concepția și considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privind măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare 
în Europa", prezentate încă de 
la inițierea conferinței, propu
nerile concrete avansate ulte
rior — care iși găsesc reflectare 
în lucrare — ca și demersurile 
întreprinse pe parcursul confe
rinței de șeful statului român 
au contribuit la succesul aces
teia, documentele adoptate prin 
consens avind o mare impor
tanță pentru popoarele din 
Europa și din întreaga lume.

Din toate luările de poziție 
ale președintelui României, din 
celelalte documente cuprinse in 
lucrare se detașează hotărirea 
fermă a țării noastre de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
depășirea actualei situații de 
încordare din Europa, pentru 
întărirea securității și dezvolta
rea colaborării pe continent, 
pentru făurirea unei Europe 
unite, a păcii și colaborării 
pașnice între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială.

Soluționarea prin tratative

a litigiilor interstatale
Ampla culegere de documente 

se constituie, totodată, ca o măr
turie. a constantelor și prodi
gioaselor acțiuni și inițiative în
treprinse de România, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru 
stingerea focarelor de încordare 
și conflict, pentru reglementarea 
diferendelor dintre state numai 
și numai prin mijloace politice, 
la masa tratativelor — ca unică 
metodă rațională de a feri po
poarele de mari suferințe, dis
trugeri și vărsări de singe. Me
sajele adresate de președintele 
României unor importante reu- 
niuhi sau conferințe internațio
nale, ca și declarațiile făcute cu 
diferite prilejuri. consemnează 
eforturile stăruitoare, consec
vente și tenacitatea cu care 
conducătorul țării noastre a 
acționat și acționează pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
conflictelor din Orientul Mijlo
ciu, din zona Golfului, din Afri
ca. Asia, America Centrală și 
din alte regiuni ale lumii, 
concomitent cu respingerea 
fermă a oricăror acte de agre
siune și practici ale politicii de 
forță și amenințare cu forța.

Luările de poziție ale pre
ședintelui țării, declarațiile gu
vernului român sau alte decla
rații oficiale — consemnate in 
lucrare — pun în evidență con
damnarea și dezaprobarea ho- 
tărîtă a tuturor încercărilor sau 
acțiunilor care afectează pacea 
și securitatea, într-o zonă sau 
alta a . lumii, .a actelor de forță 
in general, ca și chemarea la o- 
prirea imediată a luptelor, la re
tragerea trupelor străine și înce
tarea oricărui amestec din afară, 
atunci cind s-a trecut la acțiuni 
militare, s-au declanșat ostili
tăți armate. Pornind de la rea
litatea. confirmată de întreaga 
experiență istorică, că recurge
rea la forță, la mijloacele mili
tare nu a dus niciodață și nici 
nu poate duce la, o soluționare 
reală și trainică a problemelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat și subliniază în perma
nență că nu există problemă 
litigioasă, situație conflictuală, 
indiferent cit de complicată și 
dificilă ar fi, care să nu poată 
fi soluționată la masa negocie
rilor. Chiar dacă problemele în 
suspensie nu își pot găsi solu
ționarea dintr-o dată, chiar dacă 
drumul înțelegerii este presărat 
cu nu puține piedici și dificul
tăți. incit tratativele pot dura 
vreme îndelungată, această cale 
este infinit preferabilă vărsări
lor de sînge și distrugerilor pro
vocate de recurgerea la arme.

In cele peste două decenii 
care au trecut de Ia Congresul 
al IX-lea al partidului. Româ
nia socialistă, președintele ei

au desfășurat nu numai o acti
vitate susținută îndreptată spre 
aplanarea divergențelor dintre 
state, spre stingerea focarelor 
de tensiune și conflict, ci s-au 
preocupat, in aceeași măsură, 
de întărirea și dezvoltarea re
glementării pașnice a diferen
delor ca principiu fundamental 
al dreptului internațional con
temporan, de îmbunătățirea 
procedurilor de soluționare paș
nică. în conformitate cu noile 
cerințe ale vieții internaționale.

Un întreg capitol din lucrare 
înmănunchează, astfel, docu
mentele prezentate de-a lungul 
anilor de țara noastră la Orga
nizația Națiunilor Unite, în alte 
organizații și conferințe inter
naționale, urmărind întronarea 
strictă in raporturile între state 
a principiilor abolirii forței și 
amenințării cu forța, a rezolvă
rii tuțuror diferendelor numai 
și numai pe cale pașnică, prin 
tratative. Sint incluse aici : me
moriul explicativ prin care 
România a înscris încă din 1979 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. punctul re
feritor la „Reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state" ; proiectul care a 
stat la baza adoptării prin 
consens. în 1982, de către Adu
narea Generală a „Declarației 
asupra reglementării pașnice a 
diferendelor interstatale" ; do- 
Tumentele referitoare la „Stabi
lirea în cadrul O.N.U. a unei 
comisii pentru bune oficii, me
diere și conciliere" ; memoriul 
explicativ privind cererea de 
înscriere pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a punctului 
privind „Apel solemn către sta
tele aflate in conflict, dc înceta
re fără intîrziere a acțiunilor 
armate și de soluționare a pro
blemelor dintre ele pe calea tra
tativelor și angajamentul state
lor membre ale O.N.U. de a re
glementa stările de încordare și 
conflict, diterendele existente pe 
cale politică, de a se abține de 
la folosirea forței, de la amenin
țarea cu forța, de la orice inter
venție in treburile interne ale 
altor state", ambele adoptate, 
tot prin consens, la sesiunea 
Adunării Generale din 1985.

Toate aceste inițiative, primite 
cu deosebit interes și elogioase 
aprecieri nu numai la Organiza
ția Națiunilor Unite, dar și în 
cercurile largi ale opiniei pu
blice, sporesc și mai mult pres
tigiul de care se bucură pe plan 
internațional țara noastră, 
ilustrînd, totodată, rolul pro
eminent al președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca promotor 
ferm și neobosit al intereselor 
supreme de pace și înțelegere 
ale întregii umanități.

Creșterea rolului O.N.U. 

in viața internațională
Complexitatea fără precedent 

a'problemelor ce confruntă con
temporaneitatea. caracterul lor 
global» impun ca o necesitate 
obiectivă, legică, participarea 
activă, c.u drepturi egale, a tu
turor națiunilor — indiferent de 
mărime, orinduire socială, po

tențial economic și militar, nivel 
de dezvoltare — la dezbaterea și 
soluționarea acestor probleme, 
la eforturile pentru statornicirea 
in relațiile interstatale a norme
lor de justiție și legalitate inter
națională.

Pornind de la acest conside

rent principial, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușeăcu 
acordă o deosebită atenție Or
ganizației Națiunilor Unite, ca 
forul care oferă cadrul cel mai 
larg de dezbatere a problemelor 
majore ale actualității, de cris
talizare a unor soluții de natură 
să întrunească cel mai amplu 
consens. Așa cum reiese și din 
partea.rezervată în lucrare ini
țiativelor și acțiunilor României 
pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, a 
altor organisme internaționale 
în soluționarea democratică a 
tuturor , problemelor interna
ționale, în concepția toyarășu- 
lui Nicolae Ceaușescu. O.N.U., 
prin vocația sa universală, re
prezintă cel mai larg for și 
singurul organism, general re
cunoscut, pentru căutarea in 
comun a celor mai judicioase 
soluții, in conformitate cu in
teresele tuturor popoarelor și cu 
dreptul internațional, tribuna 
cea mai adecvată de la care 
fiecare națiune iși poate afirma 
și susține ideile, pozițiile și in
teresele.

Așa cum o demonstrează, 
pagină cu pagină, această parte 
a lucrării, creșterea rolului și 
eficienței O.N.U. in opera de 
asigurare a păcii și securității 
mondiale, în întreaga viață po
litică și economică internaționa
lă a constituit una din preocu
pările majore ale politicii exter
ne a României în perioada de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului, in general în cele peste 
trei decenii de cind țara noas
tră este membră a organi
zației.

Concomitent cu ampla și in
tensa activitate desfășurată în 
rindul organizației mondiale, 
cerința eliminării neajunsurilor 
din activitatea acesteia și impli
carea sa tot mai profundă in 
ansamblul problematicii politice 
și economice mondiale au con
stituit o preocupare permanentă 
a partidului și statului nostru. 
De-a lungul anilor, România a 
prezentat, de altfel, un program 
complex de măsuri concrete, 
realiste vizînd perfecționarea 
structurii, organizării și funcțio
nării O.N.U., astfel îneît aceasta 
să devină „un instrument inter
național mai eficace, care să 
acționeze ferm pentru preveni
rea crizelor și conflictelor dintre 
state, să sprijine cu întreaga sa 
maturitate independența și su
veranitatea statelor, dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, să contribuie la 
consolidarea unor raporturi noi 
între state, Ia consolidarea păcii 
și securității in lume".

Lucrarea oglindește vasta 
activitate desfășurată de Româ
nia. de președintele 
Nicolae Ceaușescu la ' O.N.U. 
șl în favoarea O.N.U., concreti
zată în multiplele idei, propu
neri, inițiative și rezoluții pre
zentate de țara noastră în cadrul 
forumului mondial, în probleme 
specifice organizației sau insti
tuțiilor sale, ca și in cele de 
mare importanță pentru desti
nele lumii contemporane.

Cu tenacitate și consecvență, 
larg recunoscute și apreciate, 
România a subliniat necesitatea 
creșterii rolului și contribuției 
O.N.U. în abordarea problema
ticii primordiale a dezarmării, 
„în mod consecvent — se 
arată in «Poziția Republicii 
Socialiste România, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, cit 
privire la a 40-a aniversaro 
a O.N.U.», inclusă în lucrare 
— președintele României, prin 
poziția și considerentele sale, 
a pus in fața comunității 
internaționale necesitatea ca 
Organizația Națiunilor Unițg 
să aibă un rol tot mai activ in 
întreaga viață internațională,' 
să-și sporească contribuția la 
promovarea cursului destinderii, 
la reducerea armamentelor și 
cheltuielilor militare, la instau
rarea unui climat de pace și 
colaborare in întreaga lume".

Cu aceeași insistență, țara 
noastră a arătat și arată că 
O.N.U. trebuie să aibă un rol 
mai substanțial în soluționarea 
gravelor probleme economice 
care confruntă omenirea, in 
primul rind edificarea noii 
ordini economice mondiale și 
lichidarea subdezvoltării, a ma
rilor ' decalaje dintre state — 
inclusiv în soluționarea proble
mei tot mai apăsătoare a dato
riei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, ca și a crizei din 
domeniul monetar-financiar, al 
materiilor primg și comerțu
lui mondial. Sint relevate, in 
acest sens, demersurile con
stante ale țării noastre pen
tru organizarea unei confe
rințe in cadrul O.N.U., cu parti
ciparea țărilor in curs de dez
voltare și a țărilor dezvoltate, 
in vederea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării, a 
elaborării principiilor noii ordini 
economice mondiale, pentru a 
asigura depășirea crizei econo
mice actuale, reluarea pe o bază 
largă a activității economice, 
care să asigure dezvoltarea eco- 
nomico-socială a fiecărei na
țiuni și o colaborare internațio
nală în spiritul egalității și 
avantajului reciproc.

Aceeași tenaaitate și perseve
rență a caracterizat activitatea 
României în ce privește întări
rea rolului O.N.U. in soluționa
rea pe cale pașnică, prin trata
tive. a tuturor conflictelor. De 
larg răsunet s-au bucurat iniția
tivele privind determinarea 
locului și statutului tineretului 
in lumea contemporană, inițiati
vă) ce s-au concretizat în pro
clamarea Anului Internațional 
al Tineretului, sub deviza 
„Participare. Dezvoltare, Pace".

Acestea și alte inițiative, 
demersuri și acțiuni ale țării 
noastre — larg înfățișate în lu
crare — constituie dovezi eloc
vente ale participării dinamice, 
active a României socialiste la 
activitatea O.N.U. și, totodată, 
temeiurile considerației deosebi
te, a prețuirii de care se bucură 
țara noastră în cadrul organi
zației mondiale, in rindul sta
telor membre.

In ansamblul lor, documentele incluse în cele două 
volume dau o măsură elocventă a participării active, a acti
vității de o excepțională însemnătate desfășurate de România 
socialistă pe plan internațional, îndeosebi în perioada celor 
peste două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, oglindesc cu fidelitate dialogul larg, promovat cu 
atîta consecvență de țara noastră, dezvoltarea fără precedent 
a relațiilor sale internaționale, pun în lumină carac
terul constructiv, profund umanist, justețea și realismul 
inițiativelor, propunerilor și demersurilor avansate de țara 
noastră în vederea soluționării echitabile a marilor probleme 
ale lumii contemporane, in pragul trecerii spre un nou mileniu. 
Fiecare din documentele incluse și toate la un loc poartă pe
cetea inconfundabilă a gindirii clarvăzătoare, a ideilor și te- 
zelor novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acțiunii 
sale practice, de o inegalabilă tenacitate, vigoare și energie, 
îndreptate spre infăptuirea năzuințelor supreme de pace, liber
tate, înțelegere, colaborare și progres ale poporului român, ale 
tuturor popoarelor planetei.

Această operă de vaste dimensiuni, această activitate 
neobosită l-au atras cea mai'largă prețuire și considerație pe 
toate meridianele, secretarul general al partidului, președin
tele României dobîndindu-și în conștiința contemporaneității 
meritul unaniiri recunoscut de a se număra printre marile con
științe politice ale epocii, un adevărat „Erou al păcii", con
ducătorul demn și stimat al unei „Țări a păcii".



România se pronunță cu fermitate pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru eliminarea 

primejdiei nucleare
Intervenția șefului delegației române 

la Conferința pentru dezarmare de la Geneva

ORIENTUL MIILOCIU MOSCOVA ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

GENEVA 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul plenarei Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva, 
șeful delegației române a apreciat 
că, în ultima perioadă, au apărut po
sibilități noi pentru a progresa în 
direcția reducerii arsenalelor nuclea
re, îndeosebi după propunerea 
U.R.S.S. de a se ajunge la un acord 
asupra eliminării rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa 
independent de alte aspecte care fac 
obiectul negocierilor sovieto-america- 
ne. România — a subliniat vorbitorul 
— s-a pronunțat întotdeauna pentru 
soluționarea în mod independent a 
problemei retragerii rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, ca 
un prim pas spre eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul european 
și din întreaga lume. Ea consideră, 
de asemenea, că începerea de nego
cieri asupra rachetelor operativ-tac- 
tice din Europa ar oferi posibilități 
reale de a se ajunge, într-un ter
men scurt, la un acord pentru regle
mentarea acestei probleme.

Respingînd tezele potrivit cărora 
armele nucleare ar juca un rol im
portant în prevenirea unui nou răz
boi, delegatul țării noastre a reite
rat sprijinul României pentru pro
gramul eliminării armelor nucleare 
pînă în anul 2000 și pentru măsurile 
care au in vedere acest obiectiv. El 
a subliniat totodată că nu există nici 
o justificare pentru continuarea ex
periențelor nucleare. Instituirea unui 
moratoriu general, precum și nego
cierile de către Conferința pentru

dezarmare a unui tratat pentru Inter
zicerea completă a armelor nucleare 
se impune ca un obiectiv de extremă 
urgență, a spus delegatul român.

România, a continuat el, s-a pro
nunțat și se pronunță pentru abor
darea complexă, globală a proble
melor dezarmării, astfel încît, îm
preună cu reducerea arsenalelor nu
cleare, să se aibă în vedere și redu
ceri substanțiale ale armamentelor 
convenționale, stabilirea de termene 
pentru desființarea bazelor militare 
și retragerea trupelor de pe terito
riile străine, reducerea activităților 
militare ale blocurilor, desființarea 
lor simultană, renunțarea la mane
vrele militare de anvergură la fron
tierele naționale ale altor state sau 
în apele internaționale.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, necesitatea de a se acționa pen
tru interzicerea armelor spațiale și 
a reafirmat propunerile țării noastre 
privind realizarea unui tratat inter
național asupra utilizării spațiului 
cosmic exclusiv în scopuri pașnice 
și crearea unui organism internatio
nal însărcinat cu înfăptuirea acestui 
obiectiv.

Delegatul român a prezentat pozi
ția fermă a țării noastre privind in
terzicerea armelor chimice, lichida
rea stocurilor existente și a bazei de 
producție a acestora, formulînd noi 
propuneri menite să contribuie la fi
nalizarea cit mai curînd posibil a 
proiectului de convenție în curs de 
elaborare în cadrul conferinței.

HARARE 15 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe s-au 
deschis lucrările Comitetului special 
al mișcării de nealiniere pentru O- 
rientul Mijlociu și problema palesti
niană. Deschizind reuniunea, pre
mierul țării-gazdă, Robert Mugabe, 
președintele în exercițiu al mișcării 
de nealiniere, s-a pronunțat pentru 
o pace durabilă, dreaptă și cuprinză
toare în Orientul Mijlociu, prin or
ganizarea. cit mai repede cu putință, 
a unei conferințe internaționale în 
această problemă. Ia care să partici
pe cu drepturi egale Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. O ase
menea conferință organizată sub 
auspiciile O.N.U. — a spus Robert 
Mugabe — trebuie să abordeze pro
bleme de substanță și să fie prece
dată de o reuniune a unui comitet 
pregătitor.

La rîndul său. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a arătat că o conferință in
ternațională de pace in Orientul Mij
lociu reclamă participarea membri
lor permanenți ai Consiliului de 
Securitate, a tuturor părților impli
cate, inclusiv a O.E.P. O soluție 
dreaptă și durabilă a crizei din re
giune — a spus Arafat — presupu
ne ca poporul palestinian să-și exer
cite drepturile sale legitime, inclu- 

i siv dreptul la autodeterminare și la 
formarea unui stat propriu, indepen
dent.

KHARTUM 15 (Agerpres). — O so
luție justă a situației din Orientul 
Mijlociu nu poate fi găsită fără re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian la autodetermi
nare și fără retragerea forțelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
a declarat ministrul sudanez al in
formațiilor și culturii, Mohammed 
Tawfiq Ahmed, într-un interviu acor
dat cotidianului „Al Ayam“.

PE TOATE MERIDIANELE

împotriva cursei înarmărilor
Pentru eliminarea rachetelor cu rază medie 

de acțiune din Europa

BEIRUT 15 (Agerpres). — Exerci
tarea rolului Forței Interimare 
O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.) este 
deosebit de importantă pentru pu
nerea în aplicare a rezoluției 225 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind retragerea totală și necon
diționată a forțelor israeliene din su
dul Libanului, pentru sprijinirfea 
autorităților libaneze în menținerea 
securității și exercitarea autorității 
sale în această parte a țării, a rele
vat, într-o declarație făcută agen
ției K.U.N.A.. Marack Goulding, 
adjunct al secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele Orientu
lui Mijlociu.

VIENA 15 (Agerpres). — Declara
ția dată publicității la Viena de 
Mișcarea în favoarea păcii din 
Austria adresează guvernului fe
deral austriac apelul de a acționa 
cu perseverență pentru dezarmare. 
Documentul evidențiază că Miș-

carea în favoarea păcii și-a stabilit 
drept principală sarcină mobili
zarea opiniei publice din tară în 
sprijinul eliminării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune de 
pe continentul european. .

Simpozion internațional la Atena
ATENA 15 (Agerpres). — în luna 

tnai urmează să albă loc la Ateha 
ț un simpozion internațional în ca- 
i drul căruia va fi luat în dezbatere 
/ rolul acțiunilor concertate ale ca- 
1 drelor didactice și instituțiilor de 

invățămint din Grecia și din alte 
țări ale lumii în lupta pentru

ț 
ț

I-

oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare. Un loc aparte 
îl vor ocupa dezbaterile privind no
bila misiune a școlii în educarea 
tinerei generații in spiritul idealu
rilor nobile ale prieteniei și coope
rării între popoare, pentru apărarea 
păcii — cel mai de preț bun al 
omenirii.

Declarație a mișcării pentru pace 
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- 
gerpres). — Comitetul de coordona
re al mișcării de luptă pentru pace 
din Berlinul occidental a dat pu
blicității, în ajunul declanșării cam
paniei de primăvară pentru dezar
mare, o declarație în care se pro
nunță pentru eliminarea rachete

lor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, transmite agenția 
T.A.S.S. La acțiunile din cadrul 
campaniei și-au anunțat partici
parea 50 de organizații sindicale, 
de tineret sau ale diferitelor parti
de și grupări politice.
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Criza de guvern din Italia
ROMA 15 (Agerpres). — După re

nunțarea de către Oscar Luigi Scal- 
faro la misiunea de a forma un nou 
guvern, șeful statului italian,. Fran
cesco Cossiga, l-a desemnat miercuri 
în calitate de premier pe Amintore 
Fanfani (democrat-creștin), pre
ședintele Senatului. Acesta a decla
rat că intenționează să formeze; uh 
nou. guvern în Cit mai scurt timp 
posibil și să prezinte lista cabinetu
lui in parlament spre a primi votul 
de încredere.

Amintore Fanfani a avut o primă 
întrevedere cu premierul demisionar, 
Bettino Craxi, secretarul general al 
Partidului Socialist.

întrebat de ziariști dacă, potrivit 
tradiției, va avea consultări cu lide
rii tuturor partidelor politice, repre
zentate in parlament, Fanfani. a de
clarat că va proceda, numai în caz 
extrem, la schimburi de păreri cu 
personalitățile politice.

La Roma s-a anunțat, de aseme
nea, că organele de conducere ale 
partidelor italiene se vor reuni de 
urgență pentru a-și definitiva pozi
ția față de situația nou creată.

(din actualitatea economică)
Tensiune în

Din nou tensiune în relațiile co
merciale interoccidentale. De data 
aceasta, „zona operațiunilor" sau 
„noul front" ce s-a deschis in cvasi- 
neintreruptul război comercial inter- 
occidental este piața semiconducto- 
rilor, cel mai „fierbinte" segment al 
industriilor de virf.

Recent, președintele S.U.A. a anun
țat că va impune sancțiuni economi
ce împotriva Japoniei, ca represalii 
la politica de dumping practicată de 
firmele nipone producătoare de 
semiconductori, care își vînd produ
sele pe terțe piețe, politică c^ vio
lează acordul în acest domeniu.’sem
nat de cele două țări în iulie 1986. în 
acest sens, guvernul de la Washing
ton a anunțat că va impune taxe va
male, evaluate la 300 de milioane de 
dolari, asupra exporturilor nipone pe 
piața americană.

Ce se află în spatele acestui laco
nic anunț ? S.U.A. și Japonia dețin 
90 la sută din totalul producției de 
semiconductori a țărilor nesocialis- 
te, iar acordul încheiat în 1986 viza 
stabilirea — la exporturile de 
,,chip“-uri japoneze (semiconduc
tori) în S.U.A. — a așa-numitelor 
„valori (prețuri) echitabile de piață", 
determinate de Departamentul de 
Comerț al S.U.A. Practic, aceasta în
semna impunerea unor taxe vamale 
de tip antidumping de 20—188 la 
sută. Provocînd o creștere marcată 
— pînă la șase ori — a prețurilor 
la semiconductori pe piața america
nă, acest acord a determinat extin
derea unor practici specifice de con
tracarare, precum și reorientări în 
strategia afacerilor.

Astfel, pentru firmele japoneze 
transferul producției in S.U.A. sau 
pe terțe piețe s-a constituit într-un 
mijloc de transformare a restricțiilor 
impuse în avantaje comparative in 
raport cu concurența. în ce privește 
firmele de pe terțe piețe, acordul 
nipono-american Ie-a consolidat po
ziția pe piața S.U.A., preturile la 
produsele fabricate în acestea deve
nind mai competitive decît ale pro
ducătorilor japonezi. în această si
tuație, producătorii niponi de com
ponente și-au reOrientat exporturile 
spre țările Asiei de sud-est, care le 
exportă pe piața S.U.A. la prețuri 
substanțial mai reduse decît producă
torii japonezi, deoarece aceste țări 
nu cad sub incidența prevederilor 
acordului.

Producătorii americani consideră 
că datorită unor astfel de practici

„triunghiul contradicțiilor"
de „concurență niponă neleală" pierd 
anual peste un miliard de dolari. 
„Aceste sancțiuni — declara Andrew 
Procassini, președintele asociației 
producătorilor americani de semicon-; 
ductori — vor stimula industria și 
guvernul japonez să respecte acordul 
încheiat". „Guvernul japonez a fost 
amplu avertizat înainte de luarea 
acestei decizii" — a arătat la rîndul 
său Clayton Yeutter, principalul ne
gociator comercial al S.U.A.

Luind atitudine, premierul japonez, 
Yasuhiro Nakasone, a declarat că va 
cere Statelor Unite să nu-și ducă la 
îndeplinire planul de sancțiuni ; tot
odată a fost trimis de urgență la 
Washington fostul ministru de ex
terne, Shintaro Abe, pentru a încer
ca să aplaneze conflictul. O tenta
tivă dificilă dacă se are în vedere 
că, probabil, interlocutorii săi de 
peste ocean nu iși limitează preocu
pările doar la „piața semiconducto- 
rilor", ci sînt îngrijorați de întreg 
ansamblul relațiilor comerciale din
tre cele două țări. Cu atît mai mult, 
cu cit, în schimburile cu Japonia, 
S.U.A. a înregistrat în 1986 un defi
cit record : 51,48 miliarde de dolari. 
Iar în Congresul american plouă cu 
acuzații împotriva protecționismului 
disimulat pe care-1 practică niponii...

Dar, la această oră. Japonia nu are 
de făcut față numai acțiunilor de
clanșate de Washington. Aproape 
concomitent vești similare au parve
nit și de la Londra, Bruxelles și 
Paris. în capitala britanică s-a anun
țat că guvernul va dispune adoptarea 
de sancțiuni menite să restringă im
porturile provenite din Japonia. în
tr-o declarație făcută la Londra, pre
mierul britanic, Margaret Thatcher, 
a avertizat că dacă guvernul japonez 
nu va adopta măsurile necesare pen
tru a asigura un acces sporit produ
selor engleze pe piața niponă. Marea 
Britanie va iniția, la rîndul ei, ac
țiuni împotriva exporturilor japone
ze. De asemenea. guvernul de la 
Londra va cere Japoniei un program 
detaliat care să indice cind se vor 
deschide piețele japoneze pentru in
stituțiile financiare britanice. în pre
zent, pe piața capitalurilor din Japo
nia operează 14 firme britanice, în 
timp ce la bursa de la Londra sînt 
înregistrate 58 de firme japoneze. 
Argumentul japonez — incapacitatea 
„fizică" a bursei de a oferi condiții 
de activitate instituțiilor solicitante 
— n-a fost considerat satisfăcător de 
britanici. ,

Nu mai puțin vehemente au fost și 
acuzațiile formulate la Paris. „Dacă 
ar exista un Premiu Nobel pentru 
împiedicarea comerțului — a decla
rat, zilele trecute, ministrul francez 
al comerțului exterior, Michel Noir
— acesta ar trebui decernat de fie
care dată Japoniei. Piața japoneză 
este absolut inchisă și nu trece o 
săptămină fără ca* întreprinderile 
franceze să nu ne informeze asupra 
unor cazuri flagrante de obstacole 
comerciale". Potrivit aprecierilor ofi
cialității franceze, nivelul de deschi
dere comercială internațională a 
economiilor occidentale vest-europe- 
ne este de ordinul a 27—28 la sută, 
în timp ce al Japoniei nu depășește 
6—8 la sută. „Japonezii trebuie să în
țeleagă că nu pot să conserve exce
dentul comercial considerabil (82,67 
miliarde în 1986 — n:n.), de ani și 
ani, menținind, în același timp, o 
piață internă atît de închisă".

Inițiativele britanice, ca și pozițiile 
franceze și-au găsit un larg ecou in 
lucrările comitetului 113 al C.E.E., 
desfășurate la Bruxelles, care, por
nind de la deficitul balanței comer
ciale al Pieței comune cu Japonia 
(de 18 miliarde de dolari) și-a ex
primat net poziția, arătind că „dacă 
Japonia nu va da repede dovezi de 
deschidere a pieței sale pentru pro
dusele vest-europene. C.E.E. va răs
punde cu măsuri contra produselor 
japoneze, începînd din luna mai". 
Comitetul respectiv a și studiat, în 
reuniunea amintită, eventualele mă
suri care să fie adoptate, subliniin- 
du-se „deconsolidarea" drepturilor de 
vamă, adică posibilitatea măririi 
taxelor asupra produselor provenind 
din Japonia. Această măsură poate 
fi adoptată de o formă autonomă și 
imediată, fără necesitatea de a fi 
trecută prin G.A.T.T.

Complexe și fluide, relațiile co
merciale din așa-numitul „triunghi 
al contradicțiilor" (S.U.A. — Japonia
— C.E.E.) reprezintă un segment de 
mare pondere în comerțul mondial, 
iar fricțiunile, diferendele, tensiunile, 
„războaiele mari și mici" din cadrul 
acestuia se* răsfrîng asupra ansam
blului raporturilor comerciale inter
naționale. evidențiind de fiecare dată 
necesitatea desfășurării unui comerț 
mondial normal, liber de orice res
tricții, în avantajul reciproc al tu
turor națiunilor lumii.

Valentin PAUNESCU

Deschiderea lucrărilor
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 

aprilie, la Palatul Congreselor din 
Kremlin s-a deschis cel de-al. 
XX-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din U.R.S.S.. 
la care participă peste 4 800 de dele
gați, reprezentîndu-i pe cei aproa
pe 40 de milioane de comsomoliști 
din întreaga tară.

în prezidiul congresului au luat 
loc M. Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. alți conducători 
de partid și de stat sovietici.

Din țara noastră, la congres parti
cipă o delegație a U.T.C. condusă de

Congresului U.T.C.L.
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

La lucrările congresului comsomo- 
liștilor sovietici iau parte, de aseme
nea, delegații reprezentînd organiza
ții naționale, regionale și internațio
nale de tineret și studenți din nu
meroase țări ale lumii.

Raportul de activitate a fost pre
zentat congresului de V. Mironenko, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.

Lucrările congresului continuă.

Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Mi

hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit la Krem
lin pe secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, aflat într-o vizită de 
lucru la Moscova. Oaspetele, relatea
ză agenția T.A.S.S., i-a remis lui M. 
Gorbaciov un mesaj personal din 
partea președintelui Ronald Reagan.

Cu acest prilej, precizează T.A.S.S.. 
a avut loc o convorbire sinceră, prin
cipială. caracterizată de dorința de 
a căuta în mod serios soluții la pro- 
blemele-cheie ale securității interna
ționale. în principal, schimbul de o- 
pinii s-a axat pe problemele retra
gerii rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa, reducerii arma
mentelor nucleare strategice și opri
rii experiențelor cu arma nucleară, 
în cadrul schimbului de păreri s-a 
constatat o mai mare înțelegere a 
pozițiilor reciproce.

M., Gorbaciov a propus elaborarea 
unor „prevederi cheie" în ce privește 
armamentele strategice ofensive, sis

temele antirachetă și experiențele 
nucleare. El a precizat că, împreună 
cu • semnarea unui tratat asupra ra
chetelor cu rază medie, acestea ar 
putea deveni obiectul unei înțelegeri 
Ia nivel înalt și baza pe care s-ar 
putea pregăti acorduri obligatorii 
sub aspect juridic între U.R.S.S. și 
S.U.A. Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a declarat că este gata să 
se intilnească cu președintele State
lor Unite pentru a pune de acord a- 
ceste „prajfederi cheie" și a încheia 
un tratat asupra rachetelor cu rază 
medie de acțiune.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat miercuri un 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la colaborarea în cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, anunță agenția T.A.S.S. Do
cumentul a fost semnat de Eduard 
Șevardnadze, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, și George 
Shultz, secretarul de stat al S.U.A.

Un interviu al președintelui Mexicului ,
PARIS 15 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului francez 
„Le Figaro", președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, a subliniat ne
cesitatea de a se pune capăt violen
tei ce poate provoca „agravarea con

flictelor din America Centrală". EI 
a subliniat că „Mexicul apără prin
cipiul suveranității popoarelor și, în 
consecință, pe cel al neinter
venției".

Maiestății Sale '
Regina MARGRETHE II A DANEMARCEI

COPENHAGA
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională 

a Danemarcei, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pen
tru poporul danez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă 
primului ministru al Danemarcei,

Poul Schliiter, prin care îi adresează, 
cu prilejul zilei naționale, sincere 
felicitări și cele mai bune urări.

„Veneția nordului"
— cum mai este ade
seori numită Copen
haga. capitala Dane
marcei. datorită așe
zării sale geografice — 
oferă o imagine-sim- 
bol a undi țări cu un 
înalt grad de dezvol
tare economică, rezul
tat al eforturilor de
puse de un popor har
nic și talentat.

Vechile îndeletniciri
— pescuitul și agricul
tura — ale acestui po
por, care și-a trăit is
toria la cumpăna din
tre două mări. Nordu
lui și Baltica, au fost 
supuse unui profund 
proces de moderniza
re. reprezentînd și as
tăzi sectoare de bază 
ale economiei națio
nale. cu o însemnată 
pondere în exporturi
le tării. La produsele 
acestor tradiționale 
ramuri ale economiei 
s-au adăugat. în ulti
mele decenii, utilaje 
de înaltă precizie, ma- 
șini-unelte. aparatură

electronică. produse 
ale chimiei de mic to
naj etc., expresie con
cretă a diversificării 
și dezvoltării la înalți 
parametri tehnologici 
a industriei daneze. 
De altfel, astăzi eco
nomia Danemarcei are 
capacitatea de a furni
za altor țări echipa
mente industriale 
complexe în dome
niile chimiei, side
rurgiei. construcțiilor 
de mașini ș.a.

Vocația muncii paș
nice a poporului da
nez își găsește o e- 
locventă ilustrare în 
acțiunile pe care. îm
preună cu alte po
poare din această re
giune a continentului 
nostru, le inițiază pen
tru transformarea nor
dului Europei într-o 
zonă fără arme nucle
are, in general în po
litica în sprijinul cau
zei destinderii, securi
tății și înțelegerii în
tre popoare, pe care o 
promovează.

Relațiile de priete
nie si colaborare din
tre România si Dane
marca. întemeiate pe 
egalitate in drepturi, 
stimă, respect și a- 
vantai reciproc, au 
cunoscut. în anii din 
urmă, un curs ascen
dent. O contribuție de 
cea mai mare însem
nătate la impulsiona
rea lor pe multiple 
planuri au adus-o vi
zita efectuată în Da
nemarca de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, 
acordurile si înțelege
rile semnate cu acest 
prilej creînd un cadru 
favorabil extinderii și 
diversificării cooperă
rii in cele mai diver
se domenii. O aseme
nea evoluție, cores- 
punzînd intereselor 
ambelor țări și po
poare, se înscrie. în a- 
celași timp, ca o con
tribuție majoră la 
promovarea păcii si 
înțelegerii în întreaga 
lume.

SESIUNE. La Budapesta. a avut 
loc sesiunea a 45-a a Comisiei 
Dunării. Au luat parte reprezen
tanții țărilor membre ale comisiei : 
Austria. Bulgaria. Cehoslovacia. Iu
goslavia. România. Ungaria și 
U.R.S.S., precum și reprezentanți ai 
Ministerului Transporturilor din 
R.F. Germania, ai C.E.E./O.N.U., 
C.A.E.R.. Organizației Meteorologi
ce Mondiale și Comisiei Oderului. 
Sesiunea a dezbătut probleme hi
drotehnice. hidrometeorologice, de 
radiocomunicații etc., avînd drept 
scop asigurarea condițiilor optime 
de navigație pe Dunăre.

APEL. Robert Mugabe, premierul 
Republicii Zimbabwe, președinte în 
exercițiu al mișcării de nealinie
re. a adresat un apel Iranului și 
Irakului de a înceta toate ostilită
țile militare și a soluționa pe cale 
pașnică diferendele — informează 
agenția ZIANA. Prin noul apel — 
a subliniat Robert Mugabe — se 
cere celor două părți să respecte 
legile internaționale umanitare, să 
înceteze ostilitățile și. să se recurgă 
la o soluție pașnică a conflictului 
în concordantă cu principiile sa
cre si nobile ale mișcării de neali
niere.

COMUNICATUL COMUN publi
cat Ia încheierea vizitei în Congo 
a ministrului de externe al Repu
blicii Nicaragua, Miguel d’Escoto, 
arată. între altele, că cele două țări 
condamnă în termeni fermi ocu
parea ilegală a Namibiei de către

ILE DE PRESA
e scurt

regimul rasist sud-african și ma
nevrele menite să ducă la eșecul 
oricăror încercări de soluționare a 
acestei probleme. De asemenea, 
Congo și Nicaragua se pronunță 
pentru încheierea unei păci durabi
le in America Centrală pe baza 
propunerilor făcute de „Grupul de 
la Contadora".

INTILNIRE. La Lisabona s-a 
desfășurat o intilnire între dele
gații ale partidelor social-demo
crat (P.S.D.) și Centrul Democra
tic și Social (C.D.S.) din Portuga
lia, în cadrul căreia a fost semna
tă o „declarație de intenții". In 
declarație, relevă agenția E.F.E.', 
social-democrații se angajează să 
sprijine C.D.S. în formarea unui 
guvern majoritar stabil, ’ in cazul 
în care vor fi organizate alegeri 
generale anticipate în țară. Guver
nul condus de Anibal Cavaco Sil
va a demisionat Ia 3 aprilie, ca ur
mare a votului din parlament asu
pra unei moțiuni de cenzură pre
zentate de Partidul Renovator De
mocratic.

CUVlNTARE. Intr-o alocuțiune 
rpstită la Buenos Aires, președin
tele Argentinei, Râul Alfonsin, s-a 
pronunțat pentru restructurarea,

încă în acest an. a Constituției 
țării. El a subliniat necesitatea 
consacrării unui nou sistem guver
namental in Argentina. Șeful statu
lui a precizat că actuala Constituție 
a Argentinei, adoptată în 1853 și 
modificată in 1957, este, între altele, 
„prea rigidă pentru a putea con
semna transformările social-politi- 
ce survenite în ultimul timp în 
țară".

ALEGERE. Consiliul municipal 
al orașului Modena, important cen
tru agroindustrial din regiunea 
Emilia-Romagna, a ales pe Alfon- 
sina Rinaldi — membră a P.C. Ita
lian — ca primar al orașului. Este 
pentru prima oară cînd acest post 
este ocupat de o femeie.

FESTIVAL. Intre 28 iunie șl 
23 august mai multe orașe ale lan
dului vest-german Schleswig-Hols
tein vor găzdui cea de-a doua edi
ție â Festivalului internațional de 
muzică. La această manifestare sint 
invitate figuri proeminente ale 
artei muzicale, capul de afiș fiind 
ținut de dirijorii Leonard Bernstein 
șl Sergiu Celibidache. De aseme
nea, vor participa Yehudi Menuhin, 
Sviatoslav Richter, Alexis Weissen
berg, Andrei Gabrilov ș.a.

LA CAIRO au fost anunțate re
zultatele finale oficiale ale alege
rilor generale desfășurate în Egipt 
la 6 aprilie. In urma scrutinului, 
Partidul Rațional Democrat (de gu- 
vernămint) a obținut 348 din cele 
458 de mandate în parlament, 
Alianța Electorală — 60 de locuri,- 
Partidul Noul Wafd — 35 de locuri. 
Cinci mandate au revenit unor 
candidați independenți, iar zece 
deputați urmează să fie numiți de 
președintele Hosni Mubarak.

POPULAȚIA CANADEI număra, 
în iunie 1986. 25 354 064 persoane — 
informează Institutul național de 
statistică. în intervalul iunie 1981— 
iunie 1986, creșterea demografică a 
fost de 1 010 883 persoane, adică de 
4,2 la sută, ceea ce reprezintă cel 
mai mic spor al populației cana
diene din ultimii 25 de ani.

CONFERINȚA. Reprezentanți din 
peste 100 de țări ale lumii vor 
participa la Geneva la o conferință 
consacrată Sindromului Imunode- 
ficienței Dobindite (SIDA), s-a 
anunțat la sediul din Geneva al Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). .Reuniunea va începe la 
27 aprilie și va prilejui o trecere 
în revistă a ultimelor cercetări cu 
privire la depistarea acestei boli 
și la progresele înregistrate in rea
lizarea unui vaccin. Pină în pre
zent nu au fost descoperite mijloa
cele de tratare a acestei maladii. 
Surse ale O.M.S. au declarat că in ' 
lume au fost înregistrate 45 600 ca
zuri de imbolnăviri de SIDA.

Un raport al Secretariatului U.N.C.T.A.D. relevă

CONSECINȚELE NEGATIVE ALE MASURILOR PROTECTIONISTE 
ADOPTATE DE TARILE OCCIDENTALE f

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge- • 
neva a fost dat publicității raportul 
preliminar elaborat de Secretariatul 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), în per
spectiva celei de-a șaptea sesiuni a 
acestui organism din sistemul Națiu
nilor Unite.

Documentul — care se referă la 
situația comerțului internațional — 
atrage atenția asupra consecințelor 
negative pe care impunerea unor 
măsuri protecționiste de către o se
rie de țări industrializate occiden
tale le are asupra economiei mondia
le, in ansamblul ei, dar, in special, 
asupra statelor în curs de dezvolta
re. Se menționează astfel că în pe
rioada 1973—1980, în vreme ce ex
porturile țărilor industrializate occi
dentale au crescut, în medie. într-un 
ritm anual de 5 la sută, cele ale sta
telor în curs de dezvoltare s-au di
minuat, în fiecare an, cu 3,8 pro
cente. Pentru a-și proteja de concu
rența externă sectoarele mai slabe 
ale economiei, țările industrializate 
occidentale au recurs la impunerea 
unor numeroase bariere protecțio- 
niste pentru exporturile statelor în 
curs de dezvoltare, între altele la 
oțel și produse siderurgice, aparate 
electrocasnice, textile, îmbrăcămin
te, încălțăminte, precum și la o se
rie de produse agricole. Dacă ase
menea măsuri protecționiste — ce 
contravin normelor desfășurării ne
îngrădite a comerțului internațional 
— vor fi menținute, situația țărilor 
în curs de dezvoltare va continua să 
se deterioreze, se subliniază în ra
port.

Pe lingă aceasta, documentul evi
dențiază că dificultățile economice 
ale statelor „lumii a treia" au spo
rit ca urmare a diminuării prețuri
lor materiilor prime pe piețele in
ternaționale. precum și a creșterii 
ratelor dobinzii. Asemenea evoluții 
au determinat o scădere considera
bilă a capacității ștatelor respective 
de a-și rambursa datoria externă și 
o agravare considerabilă a proble
melor lor economice.

Raportul menționează că statele 
occidentale au aplicat măsuri discri
minatorii 1 față de toți partenerii Iot 
comerciali, inclusiv țările socialiste.

Documentul subliniază necesitatea 
unor acțiuni coordonate ale întregii 
comunități internaționale pentru a- 
meliorarea situației existente in do
meniul comerțului mondial. De ase
menea, se evidențiază că obiectivul 
prioritar al viitoarei „runde Uru
guay" de ifcgocieri comerciale multi
laterale organizate în cadrul G.A.T.T. 
trebuie să-l constituie dezvoltarea 
comerțului mondial, restabilirea în
crederii în normele șl principiile 
G.A.T.T. și, totodată, asigurarea unui 
acces sporit al țărilor în curs de dez
voltare pe piețele internaționale.

*
NAIROBI 15 (Agerpres). — Dato

ria externă a țărilor africane se si
tuează în prezent între 175 și 200 
miliarde dolari, a declarat Adebayo 
Adedeji, secretar executiv al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru A- 
frica (C.E.A.). El a arătat, in context, 
că dobinda la aceste împrumuturi 
este din ce în ce mai împovărătoare 
pentru statele debitoare. Pînă in 
1990, serviciul datoriei externe a ță
rilor continentului va ajunge la 24 
miliarde dolari anual, față de 14,6 
miliarde dolari în 1986.

In aceste condiții, a spus secreta
rul executiv al C.E.A., „țările afri
cane ar putea decide încetarea ram
bursării datoriei externe, fiind în im
posibilitatea reală de a răspunde a- 
cestor obligații". Pentru evitarea 
unei astfel de situații el s-a pro
nunțat in favoarea realizării unui a- 
cord între țările creditoare și cele 
debitoare.

★
HAVANA 15 (Agerpres). — Reali

zarea unui consens general în stra
tegia țărilor in curs de dezvoltare 
privind raporturile economice și co
merciale cu statele industrializate fi
gurează în atenția celor peste o sută 
de miniștri de externe din „Grupul 
celor 77", care se vor întruni luni la 
Havana — transmite agenția Prensa 
Latina. „Grupul celor 77", din care 
fac parte. în prezent. 127 de state în 
curs de dezvoltare, va analiza, la 
Havana, teme ca „Resursele pentru 
dezvoltare", „Comerțul internațio
nal", „Situația produselor de primă 
necesitate", „Probleme specifice ță
rilor mai slab dezvoltate".

Și computerele pot greși...
Cu citva timp în urmă, un film 

american, cu tentă științifico-fan- 
tastică, „War Games" (Jocuri de 
război), imagina o situație in apa
rență greu de crezut : un adoles
cent pasionat de jocurile electro
nice accede — din intimplare — la 
sistemul computerizat ultrasofisti- 
cat al comandamentului forțelor 
militare ale S.U.A., producind, fără 
voia lui, grave dereglări, care sînt 
pe punctul să ducă la declanșarea 
celui de al treilea război mondial, 
deznodămint funest evitat abia in 
ultimul moment...

Si iată că. acum, ceea ce părea 
un simplu joc al fanteziei iși gă
sește confirmarea într-o intimplare 
petrecută in Italia și care, pe drept 
cuvint. a stîrnit senzație, realitatea 
dovedindu-se, încă o dată, in mă
sură să se ia la întrecere cu ficțiu
nea. Despre ce este vorba ? Spre 
uluirea lor. oficialitățile radiotele- 
viziunii italiene (RAI) au desco
perit că fișele electronice ale ultra
modernei lor arhive de teleactuali- 
tăți au fost ..modificate" ca urmare 
a intervenției clandestine a unor 
„pirați de computere". Dornici pro
babil de a se distra, aceștia, folo
sind cu abilitate terminalele de care 
dispuneau, au deformat datele în
registrate pe fișe, schimbind pur 
și simplu intre ele numele unor 
personalități, modificindu-le vocea, 
alterind declarațiile unor cunoscuți 
oameni politici si făcindu-i să ros
tească cuvinte care nici prin cap 
nu le-ar fi trecut ș.a.m.d. Pe scurt, 
o harababură de nedescris : even
tualii telespectatori ar fi avut pur 
și simplu impresia că asistă la o 
reprezentație a „teatrului absurdu
lui".

Potrivit declarațiilor unui repre
zentant al RAI, au fost astfel 
manipulate mai multe sute de fise 
electronice din cele citeva mii cite 
se află în arhiva computerizată, 
considerată, pină cînd s-a petrecut 
acest incident neplăcut, o superbă 
izbindă a informaticii ; in prezent, 
se desfășoară cercetări pentru a se 
descoperi cum a fost posibil un 
asemenea act ilegal si a-i pedepsi 
pe vinovați.

Dincolo de aspectul pur anec
dotic, intimplarea e de natură a da 
naștere la anumite reflecții, care 
nu pot fi privite superficial, ln- 
tr-un moment cind escalada înar
mărilor, inclusiv nucleare, a deve
nit atît de intensă și cind sistemele 
moderne de comandă militară 
(aidoma celora din filmul amintit 
mai sus) se bizuie in tot mai mare 
măsură pe „creierele electronice" 
pentru luarea unor eventuale 
decizii de importanță capita
lă (răstimpul avut la dispoziție, de 
pildă, in cazul unui atac atomic 
fiind de ordinul unor fracțiuni de 
secundă), se ridică întrebarea — 
legitimă — ce s-ar produce dacă 
cineva din afară ar dobindl acces 
la un asemenea sistem, exact ca in 
filmul amintit, sau ca in cazul din 
Italia ?

Se vorbește tot mai mult, în ulti
mul timp, de „războiul stelelor", de 
plasarea in Cosmos a unui „scut 
spațial" total computerizat. Presu
punând că un asemenea „scut" este 
realizabil, deși tot mai mulți oa
meni de știință se îndoiesc de acest 
lucru, poate el asigura o reală secu
ritate, de vreme ce, departe de a 
fi infailibile, computerele se dove
desc atit de vulnerabile, de acce
sibile intruziunilor sau erorilor, cu 
consecințe ce ar fi fatale pentru 
omenire ? Este oare rațional ca via
ta a sute și sute de milioane de 
oameni, a umanității întregi să 
„atirne", figurativ vorbind, de un 
„fir de păr" electronic ? Nenumăra
tele incidente petrecute pină 
afum, cind siluetele unor pă
sări au fost confundate cu rachete 
inamice de către sistemele de apă
rare computerizate, atestă că de
parte de a fi o simplă supoziție, 
primejdia declanșării unui conflict 
generalizat ca urmare a unei ase
menea greșeli este cit se poate de 
reală.

Iată de ce episodul aparent 
amuzant al fișelor „măsluite" ca
pătă o altă semnificație, de o mare 
gravitate : semnificația unui aver
tisment ce se cuvine a nu fi neso
cotit.

R. CAPLESCU
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