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Sub președinția tovarășului N_icohe Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Luni, 27 aprilie a.c., a avut loc ședința Con

siliului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România.

La lucrările ședinței au participat, ca invitați, 
viceprim-miniștri ai guvernulu^ miniștri, alți con
ducători de organe centrale, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.

Luind in dezbatere lucrările înscrise pe or
dinea de zi, Consiliul de Stat a examinat și ra
tificat : Acordul-program privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării economice și tehnice 
și a schimburilor comerciale între Republica So
cialistă România și Republica Zair, semnat la 
Kinshasa la 1 aprilie 1987 ; Acordul de coope
rare economică, tehnică și științifică între 
Guvernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii India, semnat la New 
Delhi la 10 martie 1987 ; Acordul-pro
gram de cooperare economică și tehnico- 
științifică pe termen lung între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul Republicii 
Populare Bangladesh, semnat la Dhaka la 13 
martie 1987,

Toate acordurile internaționale menționate au 
fost, în prealabil, examinate și avizate favorabil 
de comisiile permanente ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a discutat și aprobat Rapor
tul cu privire la analizele efectuate în anul 1986, 
din însărcinarea Consiliului de Stat, de comi
siile permanente ale Marii Adunări Naționale,

în legătură cu modul în care unele ministere 
și alte organe centrale înfăptuiesc politica parti
dului și asigură aplicarea legii în domeniile lor 
de activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, a ce
rut ministerelor, celorlalte organe centrale, uni
tăților din subordinea acestora să acționeze cu 
toată fermitatea pentru îndeplinirea în bune con
diții a tuturor prevederilor planului, pentru apli
carea întocmai și respectarea riguroasă a hotă- 
rîrilor de partid 'și legilor țării, urmînd ca in 
luna octombrie 1987 să prezinte Consiliului de 
Stat rapoarte în legătură cu modul în care s-au 
adus la îndeplinire măsurile stabilite de comi
siile permanente ale Marii Adunări Naționale.

In continuarea ordinii de zi, Consiliul de Stat 
a examinat și aprobat Raportul privind activi
tatea desfășurată de organele Procuraturii Re
publicii Socialiste România în anul 1986 și Darea 
de seamă privind activitatea desfășurată de Tri
bunalul Suprem în anul 1986.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a cerut organelor de 
justiție, procuratură și ale Ministerului de In
terne să-și intensifice activitatea de prevenire a 
infracțiunilor și de explicare a legilor țării, în 
scopul combaterii faptelor antisociale și întăririi 
legalității socialiste.

Totodată, a cerut organelor de presă și radio- 
televiziunii, tuturor mijoacelor de informare să 
sprijine acțiunile de popularizare a legislației și

să-și aducă o contribuție sporită la activitatea 
de educare a miselor de oameni ai muncii in 
spiritul respectării legilor și regulilor de con
viețuire socială, pentru promovarea în relațiile 
sociale a normelor eticii și echității socialiste.

De asemenea, a atras atenția unităților eco
nomice și organelor cu atribuții de control fi
nanciar să adopte măsuri ferme pentru preve
nirea sustragerilor, buna gospodărire a mijloa
celor materiale și financiare și luarea tuturor 
măsurilor pentru apărarea cu mai multă exigență 
a proprietății socialiste.

in cadrul ședinței au fost dezbătute și apro
bate Raportul Comisiei pentru analiza activității 
de soluționare a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat în anul 1986 și Raportul Con
siliului de Miniștri privind soluționarea propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oameni
lor muncii adresate organelor centrale ale admi
nistrației de stat în anul 1986.

In continuarea ședinței a fost examinat și 
aprobat Programul privind analizele ce vor fi 
efectuate în anul 1987, din însărcinarea Consi
liului de Stat, de către comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, referitor la modul în 
care organele de stat înfăptuiesc politica parti
dului și asigură aplicarea legii în diferite domenii 
de activitate.

Consiliul de Stat a soluționat, de asemenea, 
unele probleme ale activității curente.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A • INTILNIT CU TOVARĂȘUL HERBERT MIES,

președintele Partidului Comunist German

IN INTIMPINAREA
ZILEI DE 1 MAI

Hărnicia muncitorească la panoul întrecerii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a intil- 
nit, luni. cu tovarășul Herbert 
Mies, președintele Partidului Comu
nist German, care, in fruntea unei 
delegații. întreprinde o vizită în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Herbert Mies și-a ma
nifestat satisfacția de a se reintilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a vizita România și a avut cuvinte 
de apreciere la adresa realizărilor 
obținute de poporul român in ulti
mii ani in dezvoltarea economico- 
socială a țării.

In timpul intîlnirii. desfășurată 
intr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au fost discutate 
probleme privind activitatea si preo
cupările actuale ale celor două 
partide, precum și o serie de aspec
te ale vieții internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

Referindu-se la evoluția pozitivă 
a raporturilor de colaborare dintre 
România și R.F. Germania, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
există posibilități pentru dezvolta

rea în continuare a acestora pe di
ferite planuri, in interesul reciproc 
al celor două state.

In cadrul schimbului de vederi in 
probleme ale actualității mondiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat preocuparea partidului și 
statului nostru față de încordarea 
existentă în prezent în viața inter
națională, precum și necesitatea de 
a se acționa cu toată fermitatea pen
tru afirmarea politicii de destindere, 
pace și colaborare, pentru înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind 
a celei nucleare, soluționarea pe 
cale pașnică a conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru asigurarea unui climat de secu
ritate și înțelegere in intreaga lume, 
în acest cadru, secretarul general al 
Partidului Comunist Român a apre
ciat însemnătatea realizării unui 
acord privind rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune, care să ducă 
la eliminarea totală a acestora din 
Europa, precum și la retragerea ra
chetelor operativ-tactice și distruge
rea lor totală.

în timpul convorbirii. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Herbert Mies 
au arătat că este necesar ca toate

țările și popoarele, partidele comu
niste și muncitorești, forțele demo
cratice, progresiste de pretutindeni 
să-și unească eforturile și să con
lucreze tot mai activ pentru a pune 
capăt evoluției periculoase a eve
nimentelor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, pentru apă
rarea dreptului fundamental al po
poarelor, al oamenilor la viață, la 
pace, la existentă liberă și indepen
dentă. S-a relevat, totodată, însem
nătatea conlucrării cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu toate 
forțele antiimperialiste in lupta pen
tru pace, pentru progres economie 
și social, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

Convorbirile au pus in evidentă 
dorința celor două partide de a con
lucra tot mai strîns pe arena mon
dială in vederea premtimpinării 
războiului, înfăptuirii dezarmării și 
asigurării păcii in lume.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A participat, de asemenea. Karî 
Heins Schroder, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist German.

semănatul
RlMNICU ViLCEA : O nouă 
capacitate de producție
La întreprinderea de textile ne- 

tesute Rîmnicu Vilcea a fost pusă 
in funcțiune o nouă linie tehnolo
gică a cărei dotare s-a asigurat 
aproape integral atit prin execu
tarea cu forte proprii a instala
țiilor. cit și prin redistribuirea 
unor utilaje și echipamente.

— Acest succes, pe care colecti
vul nostru îl dedică marii sărbă
tori de la 1 Mai. are loc cu trei 
luni mai devreme fată de terme
nul planificat — ne spune ing. 
Gheorghe Popescu, directorul în
treprinderii.

— Ce sortimente se realizează pe 
noua linie tehnologică ?

— Noul complex de instalații 
este desemnat să fabrice textile 
netesute voluminoase, solicitate în 
industria mobilei, confecțiilor ma- 
tlasate si articolelor de camping. 
Se rezolvă astfel o problemă de 
mare interes economic, mai ales 
dacă ne gîndim că pe această cale 
se reduc importurile și. implicit, se 
diminuează consumul de fibre sin
tetice. Realizarea noilor produse 
încheie o primă etapă a progra
mului nostru de diversificare a 
structurii sortimentale. în conti
nuare, preocupările colectivului 
nostru urmăresc atit diversificarea 
produselor, cit și ridicarea carac
teristicilor fizico-mecanice ale ma
terialelor recuperabile și refolosi- 
bile la același nivel cu cel al fi
brelor originare și realizarea unor 
produse de o calitate cel puțin 
egală cu cea a sortimentelor fabri
cate din fibre noi. (Ion Stanciu).

ARAD : Noi tipuri 
de vagoane

Colectivul întreprinderii de va
goane din Arad depune eforturi 
susținute pentru a intimpina ziua 
de 1 Mai cu rezultate deosebite 
in producție. Demnă de consem
nat este realizarea, în perioada 
care a trecut din acest an. a 6 noi 
tipuri de vagoane, dintre care 
amintim vagonul basculant de 40 
metri cubi. vagonul pentru trans
portat cărbune cu o sarcină pe osie 
de 23,5 tone, vagonul pentru ce
reale etc. Pină la sfirșitul anului, 
vor intra in fabricația de serie alte 
15 noi tipuri de'vagoane, la reali
zarea cărora se vor aplica 42 teh
nologii noi și modernizate. (Tris
tan Mihuta).

DRĂGĂNEȘTI-OLT :
Importante lucrări 

hidroenergetice
în după-amiaza zilei de vineri 

24 aprilie, în județul Olt a avut loc 
un eveniment hidroenergetic. în 
vecinătatea orașului Drăgănești, 
apele riului Olt au fost deviate 
prin barajul hidrocentralei — 
etapă importantă în asigurarea 
condițiilor de punere în funcțiune 
a noului obiectiv energetic. Tot
odată, prin acumularea apelor in 
lac se creează premisele irigării 
culturilor din zona Caracal. Operă 
a iscusiților constructori de la An
trepriza de construcții hidrotehnice 
„Olt inferior", hidrocentrala de la 
Drăgănești este, pină in prezent, a 
cincea de acest fel de pe teritoriul 
județului Olt. în final, hidrocen
trala va avea o putere instalată de 
53 MW. (Mihai Grigoroșcuță).

TĂRII - CIT MAI MULT
Răspunzind cu însuflețire sarcinilor și indicațiilor formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P C.R. și la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme economice co
lectivele de oameni ai muncii din intreprinderile miniere acționează cu 
forte sporite pentru a înscrie la panoul de onoare al întrecerii socialiste 
in cinstea zilei de 1 Mai noi fapte de muncă și rezultate de prestigiu. 
Pretutindeni. în fiecare colectiv mineresc sarcina cea mai importantă 
constă în realizarea ritmică, integrală și in .condiții superioare de calitate 
a prevederilor de plan pe trimestrul II și recuperarea restanțelor acu
mulate in lunile anterioare.

Evident, fiecare întreprindere dispune de o dotare tehnică și mate
rială puternică, de lucrători cu experiență și inaltă calificare — condiție 
esențială pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan. Important 
este ca. acum, toate aceste premise favorabile să fie fructificate inte
gral. cu eficientă, pentru a da tării cit mai mult cărbune.

în sondajul „Scinteii" de astăzi ne vom opri asupra măsurilor adop
tate pentru organizarea superioară a producției și a muncii în subteran, 
solutionarea operativă a eventualelor dificultăți, creșterea ritmului zilnic 
de extracție. în două mari și reprezentative unități miniere : întreprin
derea minieră Voivozi și întreprinderea minieră Comănești.

ANGAJAMENTUL UNANIM: PLANUL SEMESTRIAL
VA FI ÎNDEPLINIT CU 0 LUNĂ MAI DEVREME

Angajamentul unanim exprimat în 
cadrul recentei conferințe de dare 
de seamă și alegeri de colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Voivozi este mobili
zator. dar realist : planul semestrial 
va fi îndeplinit cu o lună mai de- 
vreftie. Care este suportul acestei 
veritabile competiții a minerilor de 
aici cu ei înșiși ? în primul rind, 
faptul că planul primului trimestru 
a fost realizat în avans cu 16 zile, 
cota producției suplimentare ridicîn- 
du-se la 55 000 tone lignit.

— Un succes care reflectă conclu
dent calitatea muncii noastre, remar
ca inginerul Mihai Iosub, directo
rul întreprinderii. Și cînd spun asta, 
mă gîndesc. înainte de toate, la pre
gătirea temeinică, in perspectivă, a 
frontului de lucru, a producției, la 
oogaaizarea exemplară a activității 
la nivelul fiecărei formații, al fie
cărui loc de muncă și. nu în ultimul 
rind, la promovarea unor măsuri 
tehnice adecvate condițiilor de ză- 
cămint.

Nu întîmplător, fiecare nou abataj 
planificat să intre în exploatare 

este finalizat în avans cu două săp- 
tămîni. ..Oricare dintre minele de la 
Voivozi e o adevărată uzină subte
rană. ne spune inginerul Viorel 
Molnar, șeful serviciului tehnic. 
Practic. întreaga producție de căr
bune se extrage mecanizat. Iată de 
ce. așa cum s-a subliniat și la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., acor
dăm o atenție deosebită folosirii in
tensive. Ia întreaga capacitate, a 
mijloacelor mecanice din dotare. Iar 
principala măsură luată se referă la 
întărirea asistentei tehnice in toate 
schimburile și pe întregul flux de 
producție.

Faptele demonstrează cu prisosin
ță efectele pozitive ale unor aseme
nea acțiuni. Eficienta măsurilor lua
te pentru aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă din abataje cu 
materiale și piese de schimb, res
pectarea programului de revizii și 
reparații se regăsesc în indicii su
periori de utilizare atit a zestrei 
tehnice, cit si a timpului de lucru. 
De fapt, prin întreținerea bună și la 
timp a utilajelor s-au redus substan
tial întreruperile neprevăzute in

CĂRBUNE!
funcționarea mijloacelor tehnice, 
ceea ce a condus in majoritatea aba
tajelor la o creștere a productivității 
fizice cu aproape două tone pe post.

Cunoașterea zi de zi a modului de 
îndeplinire a sarcinilor la producția 
fizică, a greutăților cu care se con
fruntă unele brigăzi, prin organiza
rea unor întîlniri cu conducători ai 
locurilor de muncă, maiștri si subin- 
gineri. prin contactul direct au reali
tatea al membrilor biroului comite
tului de partid, repartizați pe sec
toare, precum și prin urmărirea 
atentă a graficelor, a evoluției reali
zării planului, a condus la adoptarea 
unor măsuri operative, vizînd elimi
narea unor neajunsuri, redresarea 
unor situații. Vorbindu-ne despre 
un asemenea stil de muncă, ingine- 
rul-șef al întreprinderii și secretar 
al cornii etului de partid. Emil Pă- 
truică. preciza :

— Se înțelege, nu ne întîlnim la 
astfel de analize la fața locului pen
tru a ne informa despre situații pe 
care le cunoaștem și din statisticile 
operative. Ne întîlnim pentru a ra
porta cum ne-am organizat munca, 
cum conducem, de ce n-am reușit să 
îndeplinim o hotărîre sau alta și 
aceasta, nu pentru a ne justifica, ci 
pentru a căuta toate soluțiile posi
bile prin care să depășim dificultă
țile întîmpinate.

Argumente concludente pentru a

Ioan LAZA 
Gheorghe BALTĂ 
corespondenții „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

ROMÂNIA DE AZI, ROMÂNIA DE MÎINE
Progresul economic și social are 

legi precise. Una dintre aceste legi, 
ce s-a manifestat in toate societă
țile, in toate epocile istoriei omeni
rii, se referă la calitatea muncii. De 
fapt, se referă la perfecționarea con
tinuă a calității muncii. De altfel, 
eforturile susținute și realizările re
marcabile cu care, în toată țara, oa
menii muncii întimpină ziua de 1 
Mai probează, incă o dată, preocu
parea deosebită a partidului, a po
porului nostru1 pentru asigurarea 
unei calități superioare a întregii 
activități, in toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Economia politică a demonstrat de 
multă vreme că perfecționarea cali
tății muncii este departe de a re
prezenta un scop în sine. De acest 
factor depinde în mod fundamental 
întregul sistem al oricărei economii 
naționale. Pentru că nici ritmurile 
de creștere, nici productivitatea 
muncii, nici eficiența economică — 
în ultimă instanță nici venitul națio
nal — nu pot să aibă o dinamică 
pozitivă decit in cazul unei evoluții 
corespunzătoare a calității muncii. 
Dacă într-o țară sau in alta calita
tea muncii nu crește, dar mai cu 
seamă dacă această creștere nu este 
optimă, adică la nivelul cerințelor 
dintr-o anumită etapă și al celor mai 
bune realizări obținute pe plan mon
dial, se ajunge la stagnare, la regres 
în toate domeniile vieții economico- 
sociale, chiar dacă în țara respectivă 
sporește fără încetare cantitatea de 
bunuri realizate în sectoarele pro
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— încheiat rara întîrziere!

Însămînțările se consideră terminate cînd 
s-a însămînțat ultima palmă de pămînt

• In seara zilei de 26 aprilie, mai erau de semănat cu diferite culturi 805 000 hectare, 15 la 
sută din suprafața planificată • Timpul înaintat impune ca pretutindeni unde au mai rămas 
suprafețe de semănat să se acționeze cu toate forțele in fiecare oră bună de lucru din 
zi și din noapte pentru a se asigura încheierea însămînțărilor fără întîrziere pe toate 
suprafețele prevăzute • In condițiile răcirii vremii, maximă atenție, măsuri corespunzătoare 

pentru protejarea culturilor
însămînțarea culturilor de pri

măvară a intrat în stadiul final, 
ceea ce atestă că in toate județele 
există o puternică stare de mobi
lizare a forțelor pentru înche
ierea neîntîrziată a insămînțări- 
lor. Consemnînd această preocu
pare majoră se impune subliniat 
faptul că în nici o unitate agricolă, 
și, deci nici pe ansamblul vre
unui județ, semănatul nu poate fi 
considerat ca încheiat pe felii, adi
că pe o cultură sau alta, ci numai 
atunci cînd efectiv s-a încheiat 
insămințarea fiecărei palme de pă- 
mint, potrivit structurii culturilor 
planificate. în acest spirit trebuie 
organizată și să se desfășoare in- 
treaga activitate în perioada ime
diat următoare. Rezultă de aici

ÎN
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ducției materiale. Are profunde 
semnificații precizarea făcută in 
acest sens de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Nu consider 
că ritmul este un fetiș. Ritmul de 
dezvoltare trebuie să fie un rezultat 
al dezvoltării armonioase, echilibrate 
a tuturor sectoarelor și realizării in 

Spre cotele noii calității -
[ J v 1 u a y 1 oun drum de munca, de învățătură

bune condiții a producției". Iar o 
producție realizată in bune condiții 
este, in primul rind, o producție de 
calitate superioară.

Concluzia care se desprinde de 
aici nu este în nici un caz aceea că 
factorul cantitate și-ar fi pierdut 
importanța. Dimpotrivă, continuă să 
aibă un rol deosebit de mare. Dar 
nu mai este, nu mai poate să fie 
judecat, in actuala etapă de dezvol
tare a societății românești, pe deplin 
racordată la ritmurile noii revoluții 
tehnico-științifice mondiale, decit în 
corelație cu un alt factor : calitatea. 
Statisticile înregistrează — și vor 
înregistra și de aici înainte — cît se 
produce. Dar realizările exprimate 

obligația ce revine organelor jude
țene de partid și agricole de a ur
mări încheierea însămintărilor nu 
parțial, ci pe ansamblu, la toate 
culturile, și mai ales, pe toate su
prafețele prevăzute. Aceasta im
pune ca în fiecare unitate agrico
lă unde mai sînt terenuri de se
mănat munca să se desfășoare la 
nivelul maxim al posibilităților, 
pină ce săminta de la toate cultu
rile va fi pusă sub brazdă pe ulti
mul hectar.

Cerința încheierii fără întîrziere 
a însămintărilor reclamă, ca un 
imperativ major pentru aceste zile, 
necesitatea mobilizării tuturor 
forțelor existente in scopul urgen
tării la maximum a ritmului de 
lucru. De mare importanță in
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prin acest indicator pot să-i aducă 
societății beneficii sau, dimpotrivă, 
să-i provoace pierderi. Aceste alter
native depind de ce se produce și 
de cum se produce. în esență este 
vorba despre raportul cantitate — 
calitate în activitatea economică. în
semnătatea acestui raport, a optimi

zării lui este pe larg și în profun
zime relevată in recentele cuvintări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 
martie și la consfătuirea de lucru pe 
probleme economice, organizată la 
C.C. al P.C.R. in zilele de 6—7 aprilie 
a.c. Așa cum se arată cu limpezime 
in aceste documente programatice, 
randamentul muncii, eficiența econo
mică reflectă într-o mare măsură 
conținutul raportului cantitate — 
calitate.

Semnul distinctiv al noii etape de 
dezvoltare economică și socială a 
țării este calitatea. Acest adevăr este 
subliniat cu pregnanță in istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 

acest sens este organizarea rapidă 
a acțiunilor de întrajutorare cu 
forțe mecanice in cadrul aceluiași 
consiliu agroindustrial sau între 
consiliile vecine, de la unitățile 
care au încheiat semănatul la cele 
rămase în urmă. Totodată, lucrul 
în două schimburi sau în schim
buri prelungite este de natură- să 
grăbească mult semănatul. Prin 
asemenea măsuri, ca și prin altele 
ce se impun în funcție de condițiile 
specifice dintr-un loc sau altul, este 
posibil și necesar ca însămînțarea 
culturilor de primăvară să se în
cheie în fiecare unitate agricolă și 
pe ansamblul fiecărui județ cit 
mai grabnic, pe toate suprafețele 
planificate, pină la ultima palmă 
de pămînt.

corespondenților „Scinteii"

al partidului, în programele pentru 
actualul cincinal și pentru viitorul 
deceniu, pină la orizontul anului 
2000. Realizarea noii calități a mun
cii și a vieții constituie de altfel 
obiectivul fundamental al cincinalu
lui in care ne aflăm. Dar ridicarea 
continuă a calității muncii nu este 
posibilă fără să se înregistreze și 
importante creșteri cantitative. O 
cerință obiectivă, reliefată cu putere 
de legile economice generale, este 
aceea de a se asigura un echilibru 
optim intre cît se produce, ce se 
produce și cum se produce.

Cantitatea continuă să fie, așadar, 
un indicator de bază al creșterii 
economice, chiar in condițiile unui 
proces intensiv. De îndeplinirea 
acestui indicator depinde, asigurarea 
bunurilor materiale necesare dezvol
tării generale a țării. Dar numai 
dacă făurirea acestor bunuri răspun
dă cerințelor reale ale economiei 
naționale și nu — așa cum se petrec 
lucrurile uneori — dorinței de a se 
asigura „valori mari" prin circulația 
internă a produselor de la o între
prindere la alta, de la o centrală la 
alta : sau prin desfășurarea unor 
activități colaterale care să ..compen
seze" nerealizarea producției de 
bază. Aceste „alte activități" ce 
se adaugă circulației voit inten
sificate a produselor dau, așa 
cum sublinia secretarul general al

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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SEMĂNATUL CIMP LARG DE AFIRMARE
INFORMATICII!încheiat fără întîrziere! Cum utilizați calculatorul pentru modernizarea producției ?

în articolul precedent (publicat în „Scânteia" 
13 895 din 24 aprilie a.c.) am prezentat experiența 
zitivâ a activității Centrului teritorial de calcul 
Tirgu Mureș. Desigur, nu este un exemplu singular. 
La Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Constanța. Bra
șov se obțin aceleași bune rezultate, ceea ce demonstrea
ză că, prin structura lor organizatorică, centrele teri
toriale- sint pregătite să constituie suportul rețelei na
ționale de calculatoare (RENAC), avind rolul de a 
culege, memora, prelucra și transmite date in cadrul 
Sistemului informatic național. In egală măsură, multe 
centre teritoriale asigură, de-acum, difuzia tehnologii
lor informatice, fără de care nu putem concepe astăzi 
perfecționarea activității economico-sociale a județe
lor. De altfel, pentru a le intări acest rol, pentru a le

nr. 
po
din

implica profund în procesul continuu de modernizare 
a unităților economice a fost stabilită trecerea centre
lor teritoriale in subordinea consiliilor populare jude
țene. Aria de desfășurare a activității unui centru te
ritorial ă devenit incontestabil mâi largă, rolul său de 
promotor al noilor tehnologii în unitățile economice 
ale județului crescind simțitor. Coordonate de orga
nele locale de partid și de stat, colectivele centrelor 
teritoriale au datoria să contribuie esențial la moder
nizarea activității productive, dar și a mentalității 
utilizatorilor tehnicii de calcul.

își onorează acest important mandat toate centrele 
noastre teritoriale de calcul ? Pentru a răspunde la 
întrebare, continuăm investigația, de această dată, in 
județul Giurgiu.

mehedinți : Se poate și repede,
și bine prin organizare temeinică

In ultimele zile, o 
tățirea vremii, in ___
agricole din județul Mehedinți rit
mul de lucru a crescut simțitor. 
S-a încheiat semănatul mazării de . 
cimp, inului pentru ulei și inului 
pentru fibră, sfeclei de zahăr, carto
filor timpurii și flcrii-scaralui. Au 
sporit în acest fel forțele mecanice 
care s-au concentrat pe suprafețele 
repartizate porumbului, care are cea 
mai mare bondere in volumul de lu
crări ce trebuie efectuat in această 
primăvară.

Unitățile agricole din Consiliul 
agroindustrial Gogoșu au reușit să 
recupereze integral răminerea in 
urmă. Sîntem pe o solă a C.A.P. 
Gogoșu, unitate unde porumbul ocu
pă o suprafață de 1 046 hectare. Două 
formații de tractoare acționează la 
pregătirea terenului. In apropiere, 
inginerul-șef al unității, Marius Nis- 
tor, urmărește atent modul cum lu
crează formația alcătuită din patru 
semănători. „Am pregătit în așa fel 
semănătorile incit facem erbicidarea 
pe rind, concomitent cu semănatul — 
ne spune inginerul-șef. Pentru a ciș- 
tiga timp prețios, am organizat o for
mație de cooperatori care prepară 
soluția chiar aici, ip cimp, în dozele 
corespunzătoare, sub supravegherea 
noastră. Intrucit cultura este ampla
sată în sistem irigat, urmărim cu 
mare atenție asigurarea unei densi
tăți de ?5 000—80 000 plante la hec
tar". Reținem că mecanizatorii de 
aici mai au doar o zi bună de lucru 

i-i încheie semănatul pe int^eaga su
prafață. Și în această zona au căzut 
ploi abundente. Și acum mai. sint 
porțiuni de teren cu exces de umi- 

i ditate. Cum s-a reușit jncadracaa. în n 
perioada de semănat stabilită ? „Dacă 
a plouat dimineața — ne spune ing. 
Luminița Drăguț, șefa fermei din 
Ostrovu Mare, ce aparține de aceeași 
unitate — noi am căutat acele por
țiuni de teren pe care am putut lucra 
in cursul după-amiezii, în zilele bune 
de lucru, am început activitatea la 
orele 6 dimineața și n-am întrerupt 
munca pînă seara tirziu. Azi. după 
cum se vede. însămințăm ultimele 24 
hectare din cele 316 hectare reparti
zate fermei noastre".

dată cu îmbună- 
toate unitățile

Mecanizatorii de la C.A.P. Balta
Verde și-au propus să termine pri
mii pe județ semănatul la toate cul
turile. Și, bineînțeles, efortul a fost 
pe măsura ambiției. în punctul unde 
ajungem avem imaginea unui efort 
susținut, al unei organizări irepro
șabile. Șeful secției de mecanizare. 
Ion Vasiluță, se află intr-o continuă 
mișcare, are. după cite observăm, 
multe, griji. Verifică din- loc in loc 
adincimea de incorporare a seminței 
in sol. se oprește la o semănătoare 
să vadă dacă distribuția semințelor 
se face uniform și nu apar cumva 
pierderi. „Astăzi ne-am concentrat 
pe ultimele 50 de hectare din cele 755 
hectare care sint ocupate cu po
rumb, ne mărturisește el. Nu plecăm 
din cimp pină nu terminăm semăna
tul". La Cooperativa agricolă din Cio- 
roboreni, pe întinse porțiuni de te
ren a apărut fenomenul de băltire. 
Cooperatorii au 
evacuarea apei _ 
scurgere, pentru ca terenul să se 
zvinte mai repede. Pe 78 la sută 
din suprafață, s-a și semănat po
rumbul. Menținînd viteza de 20 hec
tare pe semănătoare, mai e nevoie 
de o zi bună de lucru.

în aceste unități, precum și Ia Dăn- 
ceu și Jianu, am pus mecanizatorilor 
următoarea întrebare : Realizați vi
teza zilnică planificată la semănat ? 
Mecanizatorii Dumitru Săraru. Petre 
Lupu, Popescu Emil și Florea Gheor- 
ghe. de la Gogoșu, Ion Oreviceanu, 
Ilarie Tudorică, de la Cioroboreni, 
Dumitru Marin, Marius Cimpeanu si, 
Țbn Oprea, de la Balta Verde. nH-âtr. 
dat acest răspuns-: „Depășiifi — ’ cf 
15—20 la sută“vite?a de lucru "stgEi-" 
lltă“ Cum s-a, acționat pentru a .șe _ 
o'bține un astfe'l de randament’?’ Irig. ‘ 
Mitrana Predescu, președintele Con
siliului agroindustrial Gogoșu.. vine 
cu citeva precizări : „De la inceput 
noi am organizat în toate unitățile 
schimburi de noapte la pregătirea 
terenului, lucrare care s-a efectuat 
sub directa supraveghere a specia
liștilor. Ne-am asigurat in acest fel 
un substanțial front de lucru și am 
putut folosi, cind timpul ne-a per
mis. la întreaga capacitate semănă- 
torile, adică zi-lumină". (Virgiliu Tă- 
taru, corespondentul „Scînteii").

trecut imediat la 
prin canale de

harghita De ce ritmuri diferite
la plantarea
a stinjenit desfășura- 
de primăvară pe în- 
județului Harghita, in 

in-

Deși ploaia 
rea lucrărilor 
treg cuprinsul _ 
numeroase unități se muncește 
tens. în Consiliul agroindustrial 
Miercurea-Ciuc s-a acționat cu ma
ximă responsabilitate, depistindu-se 
operativ solele bune de lucru, intrin- 
du-se cu forțe sporite, imediat ce te
renul permitea aceasta. Ca urmare, 
toate unitățile acestui consiliu, in
clusiv asociația intercooperatistă, au 
încheiat plantarea cartofilor pe in- 
treaga suprafață destinată acestei 
culturi in condiții ........
oare. Organizarea 
tregii activități, . ,
fectă a tractoarelor și utilajelor, 
controlul și' îndrumarea specialiștilor 
caracterizează și activitatea din Con
siliul agroindustrial Sinmartin ‘ — 
ocupant al primului loc pe județ in 
privința suprafeței destinate carto
fului. Dacă 6 din unitățile sale — 
cooperativele agricole Bancu, Ciuc. 
Sîngeorgiu, Cosmeni, Sinmartin și 
Tușnad — au încheiat plantatul carto
filor pină in 23 aprilie, marea con
centrare de forțe mecanice și umane 
a continuat pe solele de la Casinul 
Nou și Plăieșii de Jos.

în contrast cu situația

calitativ superi- 
foarte bună a în- 
funcționarea per-

URMAȚI-LE EXEMPLUL!
FAPTE DE BUNI GOSPODARI

Zilele trecute, cind am realizat 
un raid prin citeva unități agri
cole din Consiliul agroindustrial 
Ghimbav. județul Brașov, am ob
servat un fapt pe care-1 intilnisem 
și în primăvara trecută. 
din tarlalele cooperativei 
din Ghimbav, o mulțime 
și cooperatori adunau in „ 
de plastic pietrele pe care le așe
zau apoi in grămezi la capetele 
tarlalei. Același aspect l-ani intîl- 
nit puțin mai tirziu și pe tarlalele 
unităților agricole din Cristian. 
Vulcan, Codlea. In trecut, cmd se 
foloseau plugul și grapa cu trac
țiune animală, pietrele incomodau 
mai puțin. Acum, cind se lucrează 
cu utilaje complexe — semănători, 
mașini de plantat cartofii, com
bine — ele incomodează mult, pro
duc defecțiuni la

Pe una 
agricole 
de elevi 
găletușe

utilaje și, in

plus, mai dijmuiesc- și producția. 
Cu pietrele adunate se pavează an 
de an porțiuni intinse. de pe dru
murile de acces între tarlale.

La Cristian, cițiva cooperatori 
tăiau de zor Sălciile groase și ră- 
muroase de pe malul riului Ghim- 
bășel. ..Le tăiem. ne lămurește 
loan Șoană. președintele coopera
tivei agricole, pentru a nu ține 
umbră culturilor agricole, care se 
întind pină la malul riului, micșo- 
rindu-ne recolta. In plus, de-a lun
gul malurilor, va crește, de acum, 
mai bine iarba pe care o vom 
transforma in fin.

Sint doar două exemple de lu
crări așa-zis auxiliare, care contri
buie însă la sporirea producției 
agricole pe suprafețele respective. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

SE ACȚIONEAZĂ OPERATIV 
PE TERENURILE ZVlNTATE

La I.A.S. Pitești, inginerul 
Gheorghe Chiriac, directorul uni
tății. ne spunea că problema ca- 
re-i frămîntă pe specialiștii de aici 
este grăbirea însămînțării porum
bului. care se cultivă pe 634 ha. 

■ .(GmjSnsă ? Pentru că solul e încă 
. îmbibat cu apă. A plouat 70 1/mp. 

AVerWicăm terenul bucată cu bu- 
pCătă — precizează directorul. Așp 
'Sia'' pbocetdat simbătă și duminică, 
cind s-au semănat primele 80 hă 
la ferma Oarja. Zilnic cercetăm a
cum fiecare palmă de pămint și

identificăm operativ porțiunile de 
teren bune de lucru".

Cum s-a muncit ? Lucrul a în
ceput în zori si a încetat seara tir- 
ziu. Concomitent cu semănatul s-a 
făcut și fertilizarea chimică pe 
rind. S-a înaintat cu viteze superi
oare celor prevăzute. Mecanizatorii
au^seipVUvmasa ,in cimp., in tiauâăS» " 
la urca! he*. caii«WiilW *la MbJhir's-au urcat nrefnnizSt'Wii*’ 
de. intervenție. în același mod am. 
aflat că s-a lucrat și luni, cind s-a 
insămînțat porumbul pe alte 150 
hectare. (Gheorghe Cirstea, cores
pondentul „Scinteii").

Un sondaj care relevă intenții 
bune, fără acoperire în fapte, 

deocamdată

de 
de 
zi 
de 
In

microcalculatorulment modern 
M-18 ; neîiind, insă, in configurație 
completă, este folosit, după cum au 
recunoscut interlocutorii, numai pen
tru pregătirea, nu și pentru prelu
crarea datelor.
• Combinatul chimic. Cea mai 

importantă unitate din platforma 
industrială a Giurgiului, înființată cu 
aproape un deceniu în urmă. Ne-am 
fi așteptat să găsim aici cel mai pu
ternic oficiu de calcul din Giurgiu, cele 
mai moderne și interesante aplicații 
ale calculatorului în procesele de pro
ducție. în combinat, am dialogat des
pre echipamente de calcul cu... conta- 
bilul-șef, intrucit nu există un colec
tiv specializat în domeniu și nici ofi
ciu de calcul. în aceste condiții, nu 
surprinde faptul că in combinat se 
află citeva mașini de facturat și con
tabilizat „obosite" și un „Cellatron" 
descompletat. Se colaborează, ni 
se spune, cu centrul teritorial de 
calcul pentru gestiunea materialelor

dajul nostru, modernizarea produc
ției — chiar in a doua etapă — este 
concepută fără un aport substanțial 
al tehnicii de ..............
borare strinsă 
domeniu.

calcul, fără o cola- 
cu specialiștii acestui

Mai multe cunoștințe infor
matice în cultura profesională 

a specialistului I
Cu această afirmație, teoretic, 

toată lumea este astăzi de acord. Dar, 
practic, putem spune că. într-adevăr. 
cunoștințele legate de informatică și 
tehnica de calcul și-au ciștigat un 
loc sigur în cultura noastră profesio
nală, ne preocupă, într-adevăr, zi 
de zi ? Și da, și nu 1 Aceasta ar fi 
concluzia sondajului efectuat in rîn
dul unor cadre tehnice de la între
prinderile giurgiuvene mai sus men
ționate. Au - 
noastre ingineri.

de 
nu-și

modernizare, 
poate pro- 

sau să extindă

răspuns întrebărilor 
economiști, subingi- 

neri din ateliere 
de proiectare 
din ’
Iată 
Care 
calculatorului 
creșterea produc
tivității muncii ? 
Ce produse ale 
tehnicii româ
nești de calcul 
cunoașteți ? Care 
dintre acestea ar 
fi absolut necesa
re la locul dum
neavoastră de
muncă și pentru 
ce operații ? Uti
lizați calculatorul 
pentru optimiza
rea proceselor de 
producție, pentru 
reducerea consu

murilor de materiale și energie 7 Ce 
știți despre folosirea calculatorului 
in alte unități (de același profil) din 
economia națională ?

La I.C.M.U.G. am primit, cum era 
de așteptat, răspunsuri corecte. Sint 
recunoscute, deci, virtuțile calculato
rului. rolul său in reducerea consu
murilor materiale și energetice, în 
ridicarea productivității muncii in 
proiectare, in urmărirea și conduce
rea iiț Mmp aeaț) a proceselor de 
produces. Dte lasalte unități arii pri
mit» răspunsuri rtesatisfăcătoare; in
clusiv brivihd  ' dSrtumirile echipa
mentelor de calcul românești. Sîntem 
de acord că, într-adevăr, consumu
rile materiale trebuie reduse încă din 
proiectare, folosind calculatorul. Dar 
nu înțelegem de ce un inginer me- 
talurg, pentru modernizarea locului 
său de muncă, dorește un „Felix", 
iar altul o...... mașină de calcul" ?!

La ultima întrebare am primit prea 
multe răspunsuri negative, semn al 
lipsei de interes față de tehnologiile 
informatice. Competență, seriozitate, 
informație la zi privind produsele 
tehnicii de calcul românești și per
formanțele acestora a demonstrat 
răspunsul primit la Combinatul chi
mic. de la un inginer din secția de 
electroliză ! Ideile sale ar putea fi 
utile „corecții" aduse programului 
de modernizare a activității din sec
ția de electroliză. „Dacă am avea în 
combinat dotarea necesară, cu un 
calculator de proces s-ar putea asi
gura, de pildă, funcționarea optimă 
a celulelor de electroliză, s-ar re
duce consumul de materiale și s-ar 
stabili momentul optim de înlocuire a 
celulelor. La Combinatul petrochimic 
Borzești, o asemenea soluție este in 
curs de implementare. Care ar fi ro
lul calculatorului în activitatea între
gului combinat 7 Ca și la Brazi. Pi
tești sau Borzești, întocmirea bilan
țurilor energetice și de materiale ; 
urmărirea stocurilor de materii pri
me. materiale și piese de schimb ; 
programarea reviziilor și reparațiilor 
capitale, pentru a aminti doar citeva 
aplicații".

Ne întrebăm, însă, de ce aceste idei 
au apărut abia cu ocazia sondajului 
nostru ? La elaborarea programului 
de modernizare nu sint consultate 
toate cadrele tehnice ?

De asemenea, din sondaj s-a mai 
desprins că în timp ce unii înțeleg 
necesitatea autcperfecționarii inclu
siv prin aproprierea cunoștințelor in
formatice, alții așteaptă cursurile de 
reciclare profesională, cursuri care, 
pentru cadrele tehnice din Giurgiu, 
ca și pentru multe alte cadre din 
economia națională, trebuie să fia 
intensificate.
Prestator de servicii informatice 
sau participant activ la mo

dernizare ?

și 
producție, 

întrebă rile: 
este rolul 

în

și a mijloacelor fixe, pentru urmări
rea facturilor. Nimic nou, deci, față 
de ce aflasem inițial. Programul de 
modernizare rezervă o soartă mai 
bună calculatorului de-abia in 1989, 
cind acesta va fi util ..pentru opti
mizarea consumurilor de materii pri
me, materiale și ehergie și pentru 
urmărirea desfacerii produselor".

Judecind după indicatorii de plan 
pe 1986, indepliniți și chiar depășiți, 
activitatea ar putea fi considerată 
corespunzătoare. Intrind, insă, în 
unele detalii, constatăm că majori
tatea prestațiilor informatice efec
tuate în 1986 se incadrează in infor
matica de gestiune economică. Pină 
la această oră, colaborarea dintre 
centrul teritorial și unitățile econo
mice din Giurgiu se bazează pe ex
ploatarea unor produse-program
pentru gestiunea materialelor și a 
mijloacelor fixe, calculul retribuții
lor și al devizelor pentru construcții, 
efectuarea balanțelor contabile și 
urmărirea aprovizionării cu materii 
prime. Inserția calculatorului în pro
cesele efective de producție se află, 
deocamdată, sub semnul dezideratu
lui. întrebat dacă 
specialiștii din în
treprinderile mari 
ale județului i-au 
solicitat pe cei 
din centrul teri
torial de calcul 
să colaboreze la 
întocmirea pro
gramelor de mo
dernizare sau la 
îmbunătățirea a
cestora, directo
rul centrului, ing. 
Petre Drăgan» nu 
a fost in măsură 
să ne răspundă 
afirmativ.

Deficiențe 
organizare și 
informație la 
se manifestă 
ambele părți,
actuala etapă
o întreprindere 
pune să introducă 
utilizarea tehnicii de calcul in pro
cesele de producție fără a se consulta 
cu specialiștii domeniului de profil. 
Unitățile din Giurgiu n-au procedat 
în acest fel. Dar nici centrul terito
rial nu trebuia să aștepte „cu mii- 
nile în sîn". cum se spune, solicită
rile întreprinderilor.

în speranța că „sumarul" aplica- 
^ftr informatice ar puteT- fff tottfți; • 
ttUtboglDfeelt a rezuljat Ja, .centrul ' 
tentorial de calcul, ne-am continuat 
documentarea in citeva reprezenta
tive întreprinderi din Giurgiu.
• Șantierul naval. Am reținut, în 

primul rind. că pentru etapa a doua 
de modernizare au fost incluse în 
program 40 de măsuri. în ce priveș
te tehnica de calcul, pot fi amintite 
două obiective mai importante : ges
tiunea materialelor și lansarea teh
nologiilor de fabricație cu ajutorul 
calculatorului, eficiența economică 
fiind estimată la peste 2 milioane 
lei anual, prin creșterea productivi- 
tații muncii și sporirea volumului 
producției. Evident, acestea se vor 
realiza în colaborare cu centrul te
ritorial, dotarea oficiului de calcul 
din șantierul naval fiind încă neco- 
respunzătcare — o mașină pentru 
perfoverificare și alte două mașini 
de facturat și contabilizat. FC-15, 
despre care nu se poate spune că 
sînt echipamente de calcul electronic 
in accepțiunea modernă a noțiunii.
• întreprinderea textilă „Dună

reană". Deși în oficiul de calcul al 
unității lucrează un colectiv la fel 
de numeros ca al centrului teritorial, 
nu se poate vorbi de diversitatea și 
eficiența aplicațiilor informatice. Și 
aceasta, nu din lipsă de calificare 
sau de interes, ci din cauza echipa
mentelor existente, peste care tro
nează „bunica" informaticii — car
tela perforată t Este adevărat. între
prinderea dispune și de un echipa-

O excepție, totuși...
• IhtrPprtndenfa pentru dO^nSț®fcj 

tii . . de - ' mașini., și utifiukSlniiiC 
(I.C.M.U.G.). Aici tehnica de calcul 
a pătruns pe ușa principală, ajungind 
pe mîini bune. Un mic colectiv — 
tinăr, entuziast, competent '— acti
vează în oficiul de calcul. îndeaproa
pe indrumat de conducerea între
prinderii. Cu ce se ocupă acest co
lectiv ? Cu programarea asistată de 
calculator a mașinilor-unelte și cu 
sisteme de generare a tehnologiilor 
de prelucrare mecanică la rece, cu 
exploatarea programelor de fabricație 
pe secții și evidența nomenclatorului 
de produse realizate în întreprindere, 
cu gestionarea prin talepralucrara a 
unei magazii mecanizate și urmări
rea contractelor, cu calculul și cen
tralizarea consumului de manoperă 
și a bonurilor de materiale.

Ce s-a propus prin programul de 
modernizare ? Realizarea unui sistem 
informatic-integrat pentru programa
rea, lansarea și urmărirea produc
ției, calculul necesarului de materia
le, evidența personalului și multe 
alte aplicații ce țin de informatica 
de gestiune economică, dar și de in
formatica industrială, de cercetarea 
și proiectarea asistate de calculator, 
a căror eficientă economică este net 
superioară in comparație cu organi
zarea și conducerea „clasică", fără 
tehnologii informatice, a proceselor 
de producție.

Ce se desprinde din acest sondaj? 
Cu o singură excepție, in unitățile 
economice în care am efectuat son-

SATU MARE CIT MAI MULT CĂRBUNE!

două consilii agroindustriale amin
tite se află unitățile agricole din 
zona Gheorgheni. Precipitațiile mult 
mai abundente, structura argiloasâ a 
solului, respectiv menținerea unei 
umidități accentuate au cauzat o 
mare întirziere plantării cartofilor, 
în seara zilei de 25 aprilie, Consiliul 
agroindustrial Gheorgheni avea efec
tuată lucrarea pe 43 la sută din su
prafață, Consiliul unic Lăzarea pe 59 
la sută, iar Consiliul unic Ditrău 
doar pe 11 la sută. La direcția agri
colă județeană am fost informați 
asupra unui complex de măsuri me
nite a impulsiona ritmul plantării și 
in această zonă, unde, de asemenea,
cartoful deține suprafețe destul de 
mari. Reținem dintre acestea : sta
bilirea de cu seară a solelor pe care 
se poate intra, verificarea stării lor 
din nou la prima oră a dimineții, 
aducerea in ajutor a unor mașini de 
plantat de mare randament, care au 
rămas disponibile de la alte unități, 
și. desigur, prezența oră de oră a 
specialiștilor pe cimp, pentru a re
zolva operativ toate problemele ce 
se ivesc pentru a asigura efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. (Nicolae Șandru, coresponden
tul „Scinteii").

Extinderea mecanizării
T ARJ

(Urmare din pag. I)

...ÎNTREPRINDERII de execuție și exploatare a lucră
rilor DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE BISTRIȚA, JUDEȚUL BlS- 
TRIȚA-NASAUD. Pe ogoarele cooperativei agricole Șintereag. județul 
Bistrița-Năsăud, duminică, o formație de utilaje grele a întreprinderii 
de îmbunătățiri funciare lucra din plin la desecări. Doar la 5—6 km 
în aval de această localitate și pină in preajma orașului Beclean am 
văzut, pe puțin, 10 asemenea agregate, risipite pe distanțe aprecia
bile, care se găseau in repaus. în preajma lor. mormane de pămint, 
mai bine zis o nepermisă risipă de pămint. scos din circuitul agricol. 
Anunțat despre această stare de lucruri, inginerul-șef al unității bis- 
trițene, Laurențiu Pricop, nu mai contenea cu explicațiile. Pămintul 
trebuie cultivat, dar numai cu explicații el nu va putea fi redat 
circuitului productiv. (Gheorghe Crișan).

...C.A.P. MOACȘA, JUDEȚUL COVASNA. De la declanșarea cam
paniei de primăvară și pină in prezent. Cooperativa agricolă de 
producție din comuna Moacșa, dintr-un plan de 250 hectare de plan
tat cartofi, a realizat doar 90 hectare. Inexplicabil este faptul că la 
această unitate nu orele bune de lucru sint irosite, ci chiar zilele, 
fapt ce a creat decalaje mari intre unități cu aceleași condiții de 
muncă și climă. Și aceasta datorită faptului că există multe fisuri in 
organizarea muncii la plantatul acestei culturi, in principal neasigu- 
rarea sortării cartofilor necesari alimentării mașinilor de plantat. 
Așa, în ziua de 23 aprilie, exista un stoc sortat de numai 20 tone 
cartofi pentru sămînță, cantitate ce ajunge doar pentru o mașină de 
plantat, timp de o zi. Pentru ca unitatea să iasă din impas a apelat 
la ajutorul elevilor de la Liceul industrial nr. 3 din Sfintu Gheorghe. 
care. în ziua amintită, s-au prezentat in număr de 43 la sortarea 
cartofilor, „in ținută" neadecvată, întorcindu-se imediat la școală, 
datorită timpului răcoros din acea zi. Așa s-a pierdut și o zi de 
școală șl nu s-a făcut nici treabă, doar s-a irosit combustibilul cu 
mijlocul de transport care i-a plimbat pe elevi de la Sfintu Gheor- 
ghe la Moacșa și înapoi. Și aceasta pentru simplul motiv că școala 
și conducerea C.A.P. nu au organizat așa cum trebuie ziua de prac
tică în producție a elevilor. (Constantin Timaru).

In cadrul asociației legumicole 
Satu Mare există o vie preocupare 
pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a insămințării și plan
tării culturilor. Aici, iși arată 
din plin roadele extinderea meca
nizării unor lucrări, care in mare 
parte pină acum se realizau total 
sau parțial manual. După cum ne-a 
relatat directorul asociației, inginer 
Florica Timoc, datorită productivi
tății mult sporite imprimate prin 
extinderea mecanizării, _ ’ '
și însămințările prevăzute . 
această perioadă pe o suprafață 
425 hectare sint pe terminate.

Continuind intens acțiunea 
mecanizare a unor lucrări — .
avind deja din anul trecut o bună 
experiență cu tomatele — pentru 
prima oară in această primăvară 
s-au plantat aici mecaniz.at varza 
de vară, gulioare și conopidă, 
concomitent cu administrarea apei 
la rădăcina plantelor dintr-un re
cipient instalat pe tractor. Pe 
această cale se plantează pe zi cu 
o mașină circa un hectar și jumă
tate, economi.sindu-.se munca ma
nuală a 30 de persoane. De aseme
nea, o premieră o reprezintă aici și 
plantarea mecanizată a cartofilor 
prin adaptarea unei mașini de plan
tat răsaduri. De asemenea, rebilo- 
narea se execută nu manual, cu 
sapa, ci cu rărită mecanică, pe 'su
prafețele plantate cu mașina, âco- 
perindu-se la o singură trecere 
cinci rinduri de .cartofi. Specialiștii 
asociației acordă o atenție deo
sebită densității plantelor, respec
tării stricte a verigilor tehnologice, 
indrumind îndeaproape lucrătoare
le de pe mașina de plantat. (Oclav 
Grumeza, corespondentul „Scin
teii").

plantarea 
pentru 

de

intelege că examenul producției este 
un examen comunist de conștiință, 
de răspundere și competență profe
sională. Ne convingem de acest lu
cru in subteran, acolo unde brigăzile 
lui Nicușor . Mendea. Petru Magui, 
Roman I. Gheorghe. Teofil Gavriș, 
Gavril Cloboc. Dumitru Gui oferă o 

. vțe lecție de hărnicie, depășind zi de
zi planul cu „o fișie". echivalentă cu 
250 tone lignit. La rîndul lor. cei de 
la pregătire știu că de efortul lor de 
azi depinde producția de miine. Iar 
explicația faptului că la această dată 
aici, la Voivozi, sint conturate, nu
mai din depășirile de la pregătire, 
două noi abataje o regăsim in fap
tul că o treime din brigăzile de la

pregătire realizează în fiecare lună 
viteze ce bat către 200 m.l„ mult 
peste media unității. in frunte si- 
tuindu-se ortacii lui Florian Pantiș, 
Pavel Gug, Papai Ștefan. Pavel Si- 
laghi. Reușita lor confirmă, intr-a
devăr. că oamenii decid recordurile.

Ajunși la suprafață, directorul în
treprinderii ne invită să privim îm
preună graficul la zi al întrecerii. 
Două fapte pline de semnificație se 
impun atenției : primul — nici un 
sector nu se află sub plan ; al doi
lea — zilnic, planul de extracție este 
depășit cu minimum 500 tone lig
nit. Ceea ce spune multe despre 
vrednicia minerilor bihoreni. despre 
ambiția lor de a recuceri cu fieca
re zi titlul de fruntași în întrecerea 
socialistă.

a
de 
Și

SUITĂ DE RECORDURI IN PRODUCȚIE
In valea Trotușului, minerii răs

pund prin fapte de muncă îndemnu
rilor adresate de secretarul general 
al partidului, t .o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu. de a da patriei 
tot mai mult cărbune. Deși planul 
pe acest an marchează o creștere de 
peste 10 000 tone fată de realizările 
din 1986. în perioada care a trecut 
de la începutul anului, din minele 
de la Vermești. Lumina. Lapoș. Leor- 
da. Asău s-au extras și livrat supli
mentar termocentralei Comănești și 
altor beneficiari cantități importan
te de cărbune energetic.

In sectorul de exploatare Leorda, 
oamenii din formațiile de lucru con
duse de subinginerul Petre Pandelaș 
extrag în fiecare lună cite 1 000 tone 
cărbune mai mulț față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Cum ? Prin- 
tr-o mai bună organizare a produc
ției și a muncii in abataje. prin in
troducerea unor noi tehnologii de 
lucru, prin punerea in funcțiune a 
unor noi utilaie de mare randament, 
cu o productivitate ridicată. Un e
xemplu edificator : folosind la în
treaga capacitate mașinile de încăr
cat cu aer comprimat la lucrările de 
înaintare, minerii din brigada lui 
Aurel Tarcău au reușit să pună în

funcțiune cu două luni mai devre
me fată de olan abatajul 6 433 — a
batajul cu cel mai mare randament 
din cadrul sectorului si cu un căr
bune superior, avind o putere ca
lorifică de 3 500 kcal/kg. Ce au în
semnat pentru producție cele două 
luni ciștigate de minerii lui Tarcău ? 
Cel puțin 2 000 tone cărbune brun, 
scos din adincuri mai devreme față ’ 
de prevederi.

— Asemenea recorduri în produc
ție s-au înregistrat in ultima vreme și 
la Vermești. Lapoș. Lumina și în 
alte sectoare de exploatare — pre
cizează inginerul Nicolae Bejan, di
rectorul întreprinderii miniere Co- 
mănasti, La L^poș, de exemplu, unde 
a fost introdusă pentru prima dată 
tăierea mecanizată a cărbunelui prin 
punerea în funcțiune a unei combi
ne de abataj de tip l-K-101. produc
tivitatea muncii a sporit de peste trei 
ori fată de cea realizată prin fo
losirea ciocanelor pneumatice. Acum 
ne pregătim să introducem o ase
menea combină și în sectoarele de 
exploatare Asău și Rafira.

Din spusele directorului am reți
nut și alte recorduri din subteran, 
demne de evidențiat. în sectorul de 
exploatare Lumina, de pildă, forma-

tiile de mineri conduse de subingi
nerul Nicolae Colpoș au extras in 
această perioadă peste prevederile 
planului cea mai mare producție ob
ținută vreodată aici — peste 1 000 
tone cărbune brun.

Realizind 
minerii din 
un moment 
Specialiștii . 
toarele geologice. împreună cu mi
nerii din formațiile de înaintare, 
prospectează și deschid noi fronturi 
de lucru pentru cei de la exploata
re. In cuvetele Sălătruc și Asău-Sud, 
bunăoară, formațiile de lucru con
duse de maistrul Simion Lupchian, 
secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere, depun eforturi susți
nute pentru încheierea lucrărilor la 
puțul central de extracție. Folosind 
o mașină modernă de extracție de 
mare adincime. ei îsi depășesc zil
nic sarcinile de plan, inregistrind a
devărate recorduri. Prin darea in ex
ploatare a noului put. cel mai adine 
din bazinul văii Trotușului. se asi
gură punerea in valoare a cel pu
țin patru noi straturi de cărbune, iar 
productivitatea muncii la transport 
va cwește de peste două ori. în alt 
sector, la Lumina, brigăzile condu
se de Chiriac Asandei și Constan
tin Rusu fac ultimele pregătiri pe 
stratul Chivoaia. în vederea punerii 
în funcțiune a noi abataje de mare 
productivitate. Aici va fi pusă în 
valoare o rezervă de cărbune care 
asigură exploatarea la nivelul ac
tual pe timp de cel puțin 6 ani. Noi 
abataje vor fi puse in curind in 
funcțiune și în sectoarele de exploa
tare Lapoș. Leorda. Asău și Rafira, 
abataje care vor contribui 
rirea simțitoare a producției 
bune a întreprinderii.

Sint toate acestea dovezi 
re ale hărniciei minerilor 
lea Trotușului. ale spiritului 
tionar și înaltei conștiințe muncito
rești de tiare este animat acest des
toinic colectiv de muncă, hotărit să 
scoată din adincuri cantități tot mai 
mari de cărbune de o bună calitate, 
pentru a contribui, pe măsura posi
bilităților lui. la dezvoltarea bazei 
energetice a țării.

sarcinile de plan la zi, 
Comănești nu scapă nici 
din vedere perspectiva, 
și muncitorii din sec-

la spo- 
de căr-

grăitoa- 
din va- 
revolu-

Am început documentarea la cen
trul teritorial de calcul și am conti
nuat-o in citeva mari Întreprinderi, 
urmărind și noi drumul pe care, in 
mod firesc, informația de ultimă oră 
ar trebui să-l parcurgă. Ca „infor
mație de ultimă oră", dar si ca rea
litate in viata producției, am fi dorit 
să vedem calculatoarele de proces fo
losite cu eficiență. Am constatat 
însă, că la Giurgiu acest drum are 
prea multe „zone înguste". Le 
notăm cu convingerea că vor dispă
rea cit mai curind : • cu dotarea
actuală din centrul teritorial de 
calcul nici un profesionist nu s-ar 
putea declara mulțumit ; • centrul 
teritorial nu are, de altfel, nici un 
spațiu adecvat activității sale, fiind 
„chiriașul" întreprinderii pentru con
strucții de mașini și utilaj greu (sin
gura unitate cu care se lucrează în 
regim de talaprelucrare); • fără în
drumarea metodologică din partea 
cercetării de profil 
tehnică de calcul și 
București — centrul 
Giurgiu rămine doar .
toare de servicii informatice, in loc 
să devină, conform statutului său, o 
adevărată unitate de cercetare, pro
iectare și dezvoltare tehnologică in 
profil teritorial. Pentru aceasta însă, 
organele locale de partid și de stat 
trebuie să acorde mai mult sprijin, 
atit centrului teritorial de calcul, cit 
și întreprinderilor in vederea pro
movării tehnologiilor informatice.

— Institutul de 
informatică din 

teritorial din 
o firmă presta-

Valeria ICHIM
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Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, vă adre
sez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai 
poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes in activitatea consacrată realizării unității de acțiune a poporu
lui palestinian in lupta pentru cucerirea drepturilor sale inalienabile, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor-legitime de autodeterminare și dezvoltare liberă 
și independentă in cadrul unui stat propriu.

Partidul și poporul nostru vor acorda și în viitor un sprijin activ Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei, luptei pentru instaurarea unei păci 
juste și durabile in Orientul Mijlociu, corespunzător intereselor naționale 
ale poporului palestinian, ale celorlalte popoare din regiune, cauzei gene
rale a independenței, păcii și securității internaționale. Ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm, în continuare, cu toată fermitatea, pentru organizarea 
unei conferințe internaționale consacrate soluționării globale a problemelor 
din Orientul Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant legitim al poporu
lui palestinian.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, dintre. popoarele român și palestinian se vor dezvolta 
în continuare în mod ascendent, în folosul reciproc, al soluționării politice, 
constructive, a problemelor din Orientul Mijlociu, al luptei pentru progres 
social, destindere, colaborare și pace in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak
BAGDAD

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului irakian 
prieten pace și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încrederea că prietenia și co
laborarea intre țările noastre se vor adinei și întări in continuare, in 
interesul celor două popoare, al cauzei păcii și destinderii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

SUCEAVA : Păduri 
întinerite

în județul Suceava se desfășoa
ră din plin campania de reîntre
gire a patrimoniului forestier și 
reintroducere în ciclul vegetației a 
suprafețelor de pe care a fost ex
ploatată masa lemnoasă, precum și 
a altor terenuri slab productive.

— în această primăvară — ne 
spune Vasile Panteliuc. inspector- 
sef al Inspectoratului silvic Su
ceava — vor fi împădurite aproa
pe 3 000 hectare. Cele peste 14 mi
lioane de puieți din specii autoh
tone valoroase, cum sînt stejarul, 
paltinul, frasinul, fagul, bradul și 
molidul, au fost asigurate în în
tregime în pepinierele proprii. O 
puternică mobilizare de forte s-a 
făcut in ocoalele silvice din ba
zinul Bistriței, unde se împăduresc 
cele mai mari suprafețe, reprezen- 
tind aproape 50 la sută din pla
nul județului. Concomitent, pe 
parcursul acestei luni. în toate lo
calitățile urbane si rurale ale ju
dețului se întreprind largi acțiuni 
de plantare a arborilor și arbuș
tilor ornamentali. în parcuri și 
spatiile verzi, pentru extinderea 
ariei vegetale forestiere și crește
rea gradului de frumusețe a așe
zărilor sucevene. (Sava Bejinariu).

VASLUI : Volum sporit 
de servicii pentru populație

Prin aplicarea măsurilor de ex
tindere și diversificare a servicii

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19: (sala Amfiteatru) : între 
cinci și șapte — 19; (sala Atelier) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19; (sala 
Studio-99) : Medalion liric M. Emi- 
nescu — 17,30
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Lazar Berman (U.R.S.S.) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Silvia — 18,30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Intîlnire la metrou — 18; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 19
• Teatrul ,.C. I. Nottara44 (59 31 03. 
sala țviagheru) : Floarea de cactus — 
18: (sala Studio) : Propilee și orhidee
— 18.30
• Teatrul Giulești (18 04 85. sala

(Urmare din pag. I) 
partidului, „cifre bune" : ele „umflă" 
cit se poate de mult producția-marfă 
fără să se bazeze pe o producție 
reală. Se înțelege că nu astfel de 
cantități „rotunjite" pot să asigure 
bunurile materiale necesare dezvol
tării generale a țării. Pentru că 
nimeni nu are nevoie de sporirea 
„in general" a producției : nimeni 
nu are nevoie de o producție-marfă 
întregită prin „alte activități". în 
timp ce unele produse de bază 
rămin nerealizate. Este necesar să 
fie produse acele sortimente pre
văzute in planul național unic ; să 
fie realizată producția fizică, în
deosebi producția destinată exportu
lui, pentru a se evita „scurt-circui- 
tele" in procesul muncii. „Este 
necesar — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să urmărim 
realizarea sortimentelor și a produ
selor așa cum sint stabilite prin plan, 
pentru că numai astfel vom putea 
să asigurăm desfășurarea normală a 
producției". Ceea ce înseamnă, in 
fond, a asigura o deplină concordanță 
intre cerințele dezvoltării țârii și 
activitatea productivă desfășurată in 
unitățile economice, la fiecare loc 
de muncă.

Care sint. în actuala etapă, cerin
țele dezvoltării generale a țării 7 
Ele au fost subliniate cu claritate de 
secretarul general al partidului, in 
cuvintările rostite Ia plenară și la 
consfătuirea de lucru pe probleme 
economice. Mai întii, este nevoie 
de mai multă energie electrică. 
Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „in acest an nu 
există problemă mai importantă pen
tru dezvoltarea generală decit a 
rezolva problema energiei in mod 
hotăritor". Este nevoie de cărbune, 

lor către populație și a spațiilor 
destinate acestora, in perioada care 
a trecut din acest an volumul pres
tărilor a fost cu aproape 20 Ia sută 
superior celui din perioada cores
punzătoare a anului precedent. în
treprinderile și unitățile de pro
fil vasluiene se preocupă în con
tinuare stăruitor de extinderea a- 
cestor activități care să vină in în- 
timpinarea dorințelor și interesu
lui cetățenilor și din alte localități, 
cum sint comunele Murgeni. Făl- 
ciu, Codăești, Puiești, Ivănești, Tu- 
tova și altele. (Petru Necula).

BĂILE FELIX : Un nou 
edificiu cultural

Zestrea edilitară a Băilor Felix 
își adaugă în aceste zile premergă
toare sărbătorii muncii un modern 
și impunător complex cultural. 
Construit de către antrepriza nr. 3 
aparținătoare Trustului antrepriza 
generală pentru construcții-montaj 
Bihor, noul edificiu dispune de o 
sală polivalentă cu 300 locuri pen
tru o largă paletă de spectacole 
cultural-artistice. precum și de 
funcționale spații pentru activități 
de microgrup și petrecere plăcută 
a timpului liber. Complexul cultu
ral va sta la dispoziția tuturor ce
lor veniți în această căutată „uzină" 
de sănătate la odihnă sau trata
ment balnear. (loan Baza).

Ciulești) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18,30
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“(sala Savoy, 15 56 78) : AstA-seară 
se improvizează — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română-' (13 13 00) : Pe strune de 
vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Muzicanții 
veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică* *4 (15 23 77. sala

• O zi la București: SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15. FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11: 13: 15: 17: 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11,15;
13,30: 15.45: 18; 20
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15: 20,15
• Pădureanca : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15: 19.30. DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15: 17; 19

de petrol, de cupru, de zinc, de 
plumb, de oțel, care nu pot fi în
locuite cu alte așa-zise produse co
laterale, necesare și ele, dar nu 
pentru a le substitui pe cele princi
pale. Este nevoie de utilaje, de ma- 
șini-unelte pentru programul de 
modernizare a întreprinderilor româ
nești și pentru export. Este nevoie 
deci de produse concrete, de produc
ție fizică, așa cum se prevede in 
plan, pentru că planul reflectă ade
văratele cerințe ale dezvoltării tării.

Semnificativ în acest sens este și 
faptul că, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. :tl 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor să ac
ționeze cu inalt simț de răspundere 
pentru soluționarea operativă a pro
blemelor care privesc realizarea rit
mică a producției fizice, a tuturor 
produselor și sortimentelor prevă
zute in plan și in contractele eco
nomice, pentru desfășurarea nor
mală a întregii activități productive.

Să ne amintim că in cei dinții ani 
de după Congresul al IX-lea. la în
ceputul unei epoci noi, de ample 
deschideri in istoria patriei noastre, 
principala bătălie pentru progresul 
multilateral al tării s-a dat in do
meniul cantității. A fost nevoie să 
se asigure o puternică infrastructură 
a industriei, a agriculturii, a întregii 
economii naționale. A fost nevoie să 
fie construite moderne platforme in
dustriale, cit mai multe, în toate ju
dețele patriei. A fost nevoie de mai

Victoria) : Boroboață — 15: (sala
COsmonauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 19
• Circul București (10 41 95): Specta
colul „International Show ’87“ — 19

cinema

Spre cotele noii calități - un drum de muncă, de învățătură

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Regatului Țărilor 
de Jos. luni a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din Olanda. în continuare 
a fost vizionat un film documentar 
olandez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ăi Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Charles S. van 
Straten. ambasadorul Olandei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal. Zilei Muncii — fap

tele de muncă ale tării
20.20 Viața economică
20.35 Laudă patriei st oamenilor săi 

(color)
20.35 Antologie teatrală. Oameni al 

muncii, oameni al demnității. Por
trete din dramaturgia românească 
contemporană

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 aprilie, ora 20—1 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va fi în ge
neral rece, mai ales în prima pârte a 
intervalului. Cerul va fi variabil. Se 
vor semnala precipitații slabe, izolate, 
sub formă cie ploaie, mai ales în zo
nele deluroase. Vîntul va sufla slab 
pîriă la moderat, cu unele intensificări 
în sud-estul țării Ja începutul inter
valului. predominînd din sectorul nor
dic. Temperatura aerului în creștere 
ușoară în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, cele maxime între 
8 si 18 grade, local mai ridicate spre 
sfîn-îitul intervalului. Se va produce 
brumă în cea mai mare part*  a tării, 
iar izbiat și îngheț la sol. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ rece, mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul vă fi variabil, favorabil p’nV. slabe 
în primele zile. Vîntul va sufla mo
derat, la. început, anoi va slăbi în in
tensitate. Temperaturii0 minime vor fi 
cunrinse între zero .și 3 grade. crtle 
maxime. în creștere ușoară Sp’-e sfir- 
situl intervalului, se vor situa între 
și 16 grade, ușor mai rldWe în i’lt4* 
rna z’. In- primele nopți se va produce 
brumă..

ATENȚIONARE
Tn intervalul 28 aprilie — 30 aprilie, 

ora 9. condițiile meteorologice vor fi 
favorabile producerii brumei în cea 
mai mare parte a. țării, iar local. în 
Maramureș, Transilvania -și Moldova, și 
înghețului la sol. Temperaturile mini
me. nocturne, din acest interval vor 
coborî frecvent sub zero grade, mai 
ales în regiunile din nordul și centrul 
tării, pînă la minus 4, minus 5 grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Luna Iui florar debutează cu una 

dintre acțiunile cele mai îndrăgite, 
atî.t prin avantajele oferite parti- 
cipanților. cit și prin simplitatea și 
caracterul atractiv al formulei teh
nice. Este vorba de o nouă tra
gere Loto 2, programată’ pentru du
minică. 3 mai 1987. Reamintim că 
la acest gen de tragere se atribuie 
ciștiguri in numerar și autoturisme 
„Dacia 1'300“. Demn de reținut că, 
spre deosebire de alte tipuri de 
trageri ale sistemului, la Loto 2 se 
poate cîștiga și cu numai 2 numere 
câștigătoare.

De precizat că participarea se face 
exclusiv cu bilete in valoare de 10 
lei si că ultima zi pentru a vă juca 
numerele favorite este sîmbătă, 
2 mai.

• Recital in grădina cu pitici : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11; 13: 15; 17: 
19. FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 
15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : PACEA
(71 30 85) — 15-: 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15: 17: 19
• Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (23 94 10) — 13: 17: 19
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11 ; 13,13; 
13,30: 17.45: 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12: 15: 18.15
• Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12: 15: 18
• Program special pentru copii si ti
neret : DOINA (16 33 38) — 9: 11 : 13; 
15; 17: 19
• Dragul nostru învățător : TIM
PURI NOI (156110) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19
S Campionul : STUDIO (59 53 15) • — 
9.30; 12: 14.30; 17: 19.30
• Carmen : BUZEȘTl (50 43 58) — 
15; 18
• Duminică cu ploaie : UNION 
(13 49 04) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Severino : COTROCENI (49 48 48)
— 15: I7î 19
• Iubire fără sneranță : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Marele șarpe : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17: 19
• Locuri în inimă: COSMOS (27 54 95)
— 9: 11: 13: 13: 17: 19

mult oțel, de mai multe tractoare, 
de mai multe utilaje pentru con
strucții. de mai multe mașini agri
cole, de motoare, de strunguri. Cit 
se produce era problema principală 
a întregii activități economice din 
țara noastră.

Dar chiar și în acele momente de 
creștere extensivă s-au intensificat 
preocupările pentru ce se produce 
și cum se produce. In strategia dez
voltării economico-sociale a Româ
niei problemele calității muncii se

situau pe locuri din ce în ce mai 
importante. Și, in sfirșit, a venit 
vremea calității. A transformării 
cantității într-o nouă calitate, cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea prezentată în decem
brie 1977 la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român. Calita
tea fusese și pînă atunci o cerință 
importantă aflată în fața poporului 
nostru. Dar prioritate aveau factorii 
extensivi ai creșterii economice. în 
noile condiții insă, pe planul întii au 
trecut factorii calitativi-intensivi. 
Noua calitate a devenit condiția de 
bază a creșterii economice. A devenit 
factorul fără de care cantitatea în 
sine nu mai are sens.

Acum, in actuala etapă, realizarea 
unei noi calități a devenii obiectivul 
fundamental al strategiei construc
ției social-economice. Factorii ca
litativi-intensivi, intre care nivelul 
competitiv al produselor, creșterea 
productivității muncii, a rentabilită
ții. a eficienței economice, realizarea 
programelor de modernizare și de

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TOGOLEZE

Domnului general GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze
LOME

Cu. prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Togoleze îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări.

Exprim convingerea că, acționînd pe baza convorbirilor și înțelegerilor 
convenite împreună, relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Socialistă România și Republica Togoleză, dintre partidele și 
noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor 
togolez, a! cauzei păcii, securității și înțelegerii internaționale.

Vă doresc multă sănătate si fericire personală, iar poporului togolez 
prieten pace, progtes și

Situată tn vestul 
Africii. pe țărmul 
Guineei. Republica 
Togoleză este unul 
din statele mici ale 
continentului, deși te
ritoriul ei (56 000 kmp) 
este echivalent ca mă
rime cu suprafața Bel
giei și Olandei luate 
Ia un loc. Dobindin- 
clu-si independenta la 
27 aprilie 1960. po
porul togolez a pornit 
cu încredere pe calea 
lichidării grelei moș
teniri a îndelungatei 
stăpiniri coloniale. Tn 
acest relativ scurt răs
timp. poporul togolez 
a înregistrat o seamă 
de realizări social-

prosperitate.

economice. Sub lozin
ca „eliberare economi
că". au fost elaborate 
programe cuprinzătoa
re in vederea valorifi
cării in interesul pro
priu a bogățiilor solu
lui și subsolului, au 
fost adoptate măsuri 
menite să asigure pre
gătirea si formarea 
cadrelor necesare dez
voltării tării in diferi
te sectoare. Impor
tante lucrări au fost 
inițiate în domeniul e*  
nergeticii pentru a 
furniza curent noilor 
unităti prelucrătoare 
din Industrie si agri
cultură. nrecum si a- 
menajărilor agricole 
irigate.

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
tn preajma zilei de 1 Mai ’98/, 

Departamentul Căilor Ferate, prin 
Direcția Mișcare . și Comercial, 
Tracțiune și Vagoane, a stabilit o 
serie de măsuri in vederea preluă
rii la transport, in condiții bune, 
a traficului suplimentar de că
lători. Astfel, s-au pus in circula
ție un număr de 30 trenuri de că
lători suplimentare, pe diferite dis
tanțe. totalizind 40 148 tr/km, ceea 
ce reprezintă aproximativ 21.3 la 
sută din totalul tren/km călători ce 
sînt în circulație zilnic, asigurin- 
du-se o capacitate suplimentară de 
transport de 120 960 locuri.

Aceste trenuri vor circula după 
cum urmează :

— în zilele de 29. 30 aprilie. 3. 4 
mâi a.c., trenurile 1 295/1 296 Bucu
rești — Roșiori și retur ; 1 297/1 298 
București — Pitești și retur : 
592/591 Suceava — București și re
tur ; 5 095/5 096 Ploiești — Mără- 
șești și retur ;

— in perioada 29 aprilie — 5 
mai a.c. vor circula trenurile : 
1 301/1 304 București — Videle și 
retur : 748/745 — 747'746 Galați — 
Timișoara și retur ; 3 303/3 304 Plo
iești Sud — Predeal și retur : 
7 005/7 006 București — Galați și 
retur ; 732/733 — 734'731 Galați — 
Brașov și retur și 139/140 Bucu
rești — Craiova și retur,:

DE LA
Opțiunea, de a păstra la C.E.C. 

economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict indivi
duală este stimulată și de nume
roasele drepturi și avantaje pe 
care Casa de Economii și Consem- 
nățiuni Ie asigură tuturor depună
torilor, economisirea la C.E.C. 
constituind astfel un mijloc efici
ent nu numai de. păstrare a eco
nomiilor bănești personale, dar și 
de sporire necontenită a acestora 
prin dobinzile și ciștigurile acor
date de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației Ia C.E.C.. titularii depu
nerilor sau persoanele împuterni
cite de aceștia puțind solicita ori- 
cînd restituirea totală sau parțială 
a sumelor depuse.

— Sumele Păstrate la C.E.C.. do
binzile și ciștigurile atribuite, pre
cum si transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sînt scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poa*e  solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a col mult două persoa
ne. care pot efectua operații de 
depuneri, restituiri său lichidări 
din soldul instrumentului de eco
nomisire respectiv. Clauza de îm
puternicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului.

— După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. în cazul 
în care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se 
restituie moștenitorilor legali. sau 
testamentari ai titularului, pe baza 

organizare, perfecționarea activității 
de conducere, au dobîndit poziții de 
prim ordin și de aceea fac obiectul 
unei analize aprofundate în re
centele cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De altfel, și in 
expunerile precedente secretarul 
general al partidului a acordat cea 
mai mare atenție acestor factori. Cu 
deosebire au fost subliniate cerin
țele de a fi mai bine organizată si 
condusă activitatea productivă ; de 
a .fi: folosite cu randament mai ridi

cat resursele materiale și umane ale 
tării ; de a fi pe deplin valorificate, 
în industrie, in agricultură, în întrea
ga economie națională, noile cuceriri 
tehnico-științifice ; de a realiza, în 
patria noastră, produse la fel de bune 
sau mai bune decit ale unor firme 
din alte țări, al căror prestigiu este 
recunoscut in întreaga lume.

Trecerea României, pină in anul 
1990, in rindul țârilor mediu dezvol
tate din punct de vedere economic 
și social constituie, întii și întii, o 
competiție a calității muncii. Și a 
calității pregătirii pentru muncă.

Noua calitate presupune muncă și 
învățătură in toate unitățile indus
triei românești, la acel nivel care să 
asigure fabricarea unor produse 
competitive pe plan mondial.

Noua calitate este cerința esențială 
în agricultură, domeniu in care re
coltele mari, rezultatele bune in 
zootehnie nu sint de conceput fără 
spirit revoluționar în muncă. în gîn- 
dire, fără inaltă calificare, fără apli
carea celor mai avansate cuceriri ale

Republica 
guvernele 
român și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In spiritul politicii 
sale de prietenie și 
solidaritate cu statele 
africane. România so
cialistă dezvoltă ra
porturi de colaborare 
cu Republica Togole
ză. întemeiate pe sti
mă si respect reciproc. 
Stimulate puternic de 
înțelegerile convenite 
in timpul convorbiri
lor la nivel inalt ro- 
mâno-togoleze. relații
le dintre cele două 
țări cunosc un curs 
ascendent, extinderea 
si adinclrea lor ser
vind interesele popoa
relor noastre, cauzei 
păcii și colaborării 
internaționale.

— in zilele de 30 aprilie. 1. 2. 3 
mai a.c. vor circula trenurile 
3 011/3 014 Bueurești — Predeal și 
retur :

— in zilele de 30 aprilie. 2. 3, 4 
mai a.c. vor circula trenurile 195/196 
București — Craiova și retur :

— in zilele de 29. 30 aprilie. 3. 4 
mai a.c. va circula trenul 65 Bucu
rești — Iași :

— in zilele de 30 aprilie, 1. 4. 5 
mai a.c. va circula trenul 66 Iași — 
București :

— în perioada 29 aprilie — 4 mai 
a.c. vor circula trenurile 77/126 
București — Galați și retur ;

— pină in 30 aprilie (inclusiv) 
circulă trenul 866'665 Mangalia — 
Iași, și pină la data de 1 Mai (in
clusiv) circulă trenul 666/865 Iași — 
Mangalia.

De asemenea, s-au suplimentat 
cu 1—2 vagoane clasa a Il-a un 
număr de 68 de trenuri de călători 
în perioada sus-menționată, ceea ce 
însumează încă un spor de 57 120 
locuri, adică. în total. 178 080 locuri.

Mai reținem că agențiile de vo
iaj C.F.R. vor lucra dună un pro
gram special ce se va afișa la fie
care agenție : Ia stații și agenții 
de voiaj se vor deschide case de 
bilete, bagaje, mesagerii, depozite 
de bagaje de mină suplimentare. 
(A. Florescu).

.... .tl.,L i- ft'șd Ol.

C. E. C.
și în limitele stabilite prin certifi
catul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poale condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret 
sint supuse condiției inițiale.

— Sumele depuse sint purtătoa
re de dobinzi ori ciștiguri în bani, 
obiecte sau. excursii. Ciștigurile se 
acordă prin trageri la sorti lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au 
dreptul să dispună după cum cred 
de cuviință, timp nelimitat, de su
mele depuse, legea asigurind im
prescriptibilitatea acestora. De a- 
ceeași dispoziție legală beneficiază 
și dobinzile. precum și ciștigurile 
obținute. Datorită acestui fapt, do
binzile si ciștigurile pot fi încasa
te. ca și depunerile, oricînd de 
depunători.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii și 

.Consemnațiuni. singura instituție 
autorizată să păstreze economiile 
bănești personale, oferă perma
nent instrumente de economisire 
care sint destinate să satisfacă 
preferințele tuturor cetățenilor 
adepți ai chibzuintei și spiritului 
gospodăresc. Printr-o vastă rețea 
de unităti. care este răspindită în 
întreaga tară, se asigură o bună 
servire tuturor depunătorilor, iar 
prin înființarea de unități și 
puncte de servire C.E.C. in nume
roase unităti economice. șantiere 
și instituții se asigură o servire 
promptă chiar la locul de muncă 
al depunătorilor, aceștia realizind 
totodată și o importantă economie 
de timp.

științei și tehnologiei. A învăța con
tinuu pentru a munci mai bine — 
iată unul dintre obiectivele funda
mentale ale noii revoluții agrare din 
țara noastră.

Noua calitate implică o corelație 
obiectivă intre progresul țării și pre
gătirea științifică și culturală a în
tregului popor.

Și de aici înainte — ca și pină 
acum — nu va putea fi concepută 
perfecționarea societății, în intregul 
ei, fără realizarea unor noi trans
formări calitative profunde in ca
drul sistemului economic. Numai că 
acum. mai mult decit in oricare 
dintre etapele precedente, nici dez
voltarea societății.*  in general, nici 
creșterea economică. în special, nu 
mai sint posibile fără dezvoltarea 
corespunzătoare a orizontului de cu
noștințe al poporului. Știința, invă- 
țămintul și cultura, factori propul- 
sori ai procesului de cunoaștere, iși 
întăresc tot mai mult pozițiile de 
prim ordin in opera de edificare a 
noii societăți.

Direcțiile de acțiune trasate in 
istoricele documente ale celui de-al 
XIII-lea Congres, in cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu au 
sensuri mult mai adinei și mai am
ple decit simpla creștere a produc
ției. a productivității muncii, a efi
cienței economice. Obiectivul funda
menta! pentru actualul cincinal și 
pentru viitorul deceniu, pină in anul 
2000, in care se regăsesc toate sarci
nile. toate cerințele cu privire la 
îmbunătățirea activității in indus
trie, in agricultură, in cercetarea ști
ințifică. in invățămint. în celelalte 
domenii, il constituie realizarea unor 
perfecționări radicale in muncă, in 
pregătirea pentru muncă, la înălți
mea cerințelor epocii actuale, ale 
perspectivelor dezvoltării multilate
rale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SIERRA LEONE

Domnului general maior Dr. J. S. MOMOH
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN

Sărbătorirea celei de-ă XXVI-a aniversări a proclamării independentei 
Republicii Sierra Leone imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire dumneavoastră 
personal, de pace, progres și bunăstare pentru; poporul sierra-leonez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
intre România și Sierra Leone vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare, în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu o suprafață da 
71 740 kmp și o popu
lație de 3.5 milioane 
locuitori. Sierra Leo
ne este unul din sta
tele mici ale continen
tului african. Natura a 
fost . in schimb ge
neroasă cu acest teri
toriu. situat pe țărmul 
de vest al Africii. 
Cimpiile și versantele 
munților sint țertil<-. 
Culturile de cafea și 
cacao, pădurile întin
se. minereurile de fier 
și bauxită descoperite 
in subsolul tării, ză
cămintele de diaman
te. precum și marile 
resurse piscicole din 
zonele de coastă ale 
Oceanului Atlantic, ca 
și din cursurile de 
apă interioare ofe
reau populației, a- 
cestor meleaguri con
diții prielnice de via
tă. Ea nu a putut insă 
beneficia de acestea 
fiind menținută do 
fostul regim colonial

într-o cruntă înapo
iere.

După lupte îndelun
gate pentru libertate, 
poporul Sierrei Leone 
a’ pornit, o dată cu 
dobindirea indepen
dentei, și mai ales.după 
proclamaroa republi
cii. la lichidarea gre
lei moșteniri a trecu
tului. Amplul pro
gram economic si so
cial. elaborat de au
torități. prevede recu
perarea integrală a 
bogățiilor naționale șt 
orieritarea întregului 
potențial al tării in 
direcția dezvoltării e- 
conomice de sine stă
tătoare. In ultimii 15 
ani au fost puse ba
zele unei . industrii 
proprii, au fOsț înfiin
țate un șir de compa
nii de stat și s-au ex
tins considerabil su
prafețele irigate, pen
tru a prevehi efecte
le secetei și a asigu

ACTUALITATEA SPORTBVĂ
FOTBAL : in preajma meciului 

România - Spania
Componenții lotului reprezentativ 

al României s-au antrenat cu multă 
ambiție și asiduitate in aceste zile, 
la Sibiu și apoi la București, pentru 
a putea aborda cu succes partida din 
preliminariile Cupei Europei inter- 
țări cu echipa Spaniei, partidă care 
va avea loc miercuri de la ora 18 la 
stadionul Steaua din Capitală. Lung, 
Bumbescu. Bbloni. Klein, Hagi, 
Lăcătuș și cdlegii lor dovedesc de
plină încredere in posibilitatea echi
pei de a obține un rezultat victorios 
în acest important meci din grupa I. 
După cum se știe. Stoica nu va juca 
avind 2 cartonașe galbene, iar Câ- 
mătaru și Rednic sînt accidentați.

GIMNASTICA : Evoluții frumoase 
ale sportivilor noștri

Cea de-a 30-a ediție a campiona
telor internaționale de gimnastică ale 
României, la care au participat 
sportivi și sportive din 21 de țări, 
s-a încheiat duminică in sala „Vic
toria" din Ploiești cu finalele pe 
aparate.

Concursul feminin a fost dominat 
de gimnastele românce, învingă
toare în toate cele patru probe. O 
evoluție excelentă a avut Daniela 
Silivaș. situată pe primul loc la sol, 
unde a obținut punctajul maxim de 
20.00. la bîrnă — 19,900 puncte și Ia 
paralele inegale — 19.625 puncte. La 
sărituri, victoria a revenit Eugeniei 
Golea, cu 19,788 puncte. Din rindul 
oaspetelor s-a remarcat Tatiana 
Kondratieva (U.R.S.S.). clasată pe 
locul doi la sol. cu 19,725 puncte.

In concursul masculin s-a eviden
țiat sportivul român Marius Gherman, 
ciștigător la sol — 19.200 puncte, la 
paralele, la egalitate cu Marius Tobă 
(România) — ambii eu cite 19.350 
puncte, și la sărituri, la egalitate eu 
Casimiro Soarez (Cuba) — ambii cu 
cite 19.450 puncte.

Iată ceilalți învingători : cal cu mi
nere : Marian Rizan*  (România) —

ȘAH. Cu două runde inainte de 
încheierea turneului internațional 
feminin de șah de la Hyeres (Franța), 
in clasament conduce fosta campioa
nă mondială Nona Gaprindâșvili cu 
8.5 puncte, urmată de coechipiera sa 
Nana Ioseliani — 7,5 puncte. Elisa- 
beta Polihroniade se află pe locul 6. 
cu 5,5 puncte, tn runda a 9-a, Po
lihroniade a remizat cu Fischdick.

LUPTE LIBERE. în perioada 1-3 
mai. in orașul bulgar Veliko Tirno- 
vo se vor disputa campionatele .eu
ropene de lupte libere.

La această ediție, țara noastră va 
fi reprezentată de un lot de nouă 
sportivi. La întreceri vor fi prezenți: 
Alin Păcuraru (categ. 48 kg) : Nicu 
Hincu (categ. 52 kg) ; Dănuț Prefit 
(categ. 57 kg) ; Măricel Nanu Popa 
(categ. 62 kg) : Daniel Ioniță (categ. 
68 kg) ; Claudiu Tămăduianu (categ. 
74 kg) : Gheorghe Mițu (categ. 82 
kg) : Ciprian Radu (categ. 90 kg) și 
Vasile Pușcașii (categ. 100 kg).

POLO. Turneul de polo de la 
Varșovia s-a încheiat cu victoria 
echipei României — 8 puncte, urma
tă în clasamentul final de U.R.S.S. 
(selecționata studențească) — 8
puncte (golaveraj inferior). Cehoslo
vacia — 6 puncte. Polonia. Grecia 
— cu cite 4 puncte, și Suedia — 
zero puncte.

Golgeterul competiției a fost ju

în ajutorul gospodinelor
în fiecare primăvară, gospodinele 

își curăță casele. Ie primenesc. 
Chimia, cu numeroasele ei produ
se. care mai de care mai eficiente, 
mai practice, a venit și in ajutorul 
gospodinelor. Iată citeva dintre 
acestea, absolut necesare in orice 
gospodărie și a căror eficiență s-a 
dovedit in practică : Alba-menaj, 
Stela. Albatros. Tim-tix, Briotix, 
Supcr-alba. Alto-tix, Lux, Tix, 
Tufix, Rolux, Menaj-gospodina. 
Demar. Super cristal. Rapid, 
Super-luna, Radical. Pentru cu
rățat aragazul sau mașina de gătit 
sint recomandabile, cu predilecție, 
produsele Multiclar și Triumf, iar 
pentru Îndepărtarea pietrei de pe 
faianță — Nufăr. Sanit este necesar 
pentru curățatul și dezinfectatul 
articolele sanitare din faianță, iar 
pentru îndepărtarea mirosurilor 
alimentare din frigidere este indi
cat Frigodorul.

O locuință care se vrea cu orice 
preț bine pusă la punct necesită, 
de asemenea, curățirea și lustrui

ra din resursele națio
nale necesarul de pro
duse agricole.

Acordînd o mare a- 
tentie intăriril priete
niei și colaborării cu 
țările africane, în ge
neral cu țările in curs 
de dezvoltare și neali
niate. România urmă
rește cu interes și 
simpatie realizările 
obținute de poporul 
Sierroi Leone. între 
țările noastre s-au 
stabilit relații de co
laborare in diferite 
domenii. Întemeiate 
pe stimă și avantajul 
reciproc. Un rol hotă
ritor în dezvoltarea 
raporturilor bilatera
le J-au avut convor
birile z la nivel . inalt, 
care au deschis per
spective favorabile 
conlucrării rodnice 
dintre cele două țări 
și popoare. în avan
tajul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Ieri a sosit la București, pe calea 
aerului, lotul de fotbal al Spaniei, 
din rindul căruia se va alcătui echi
pa pentru meciul de miercuri cu 
reprezentativa noastră. Fotbaliștii 
spanioli sint însoțiți de numeroși o- 
ficiali. tehnicieni și ziariști. Ziarele 
de sport apărute luni la Madrid, 
„Marca" și ,,As“. publică unspreze- 
cele probabil, identic în ambele pu
blicații, pe care-1 va trimite în te
ren selecționerul Miguel Munoz : 
Zubizarreta — Sanchis. Goicoechea, 
Andrinua, Camacho — Michel. Vic
tor. Gallego. Caldere— Butragueno, 
Carrasco. Rezerve sint Buyo. Soler. 
Joaquin, Roberto, Eloy și Julio Sa
linas.

19.500 puncte ; inele tMaritts Tobă 
(România) —. 19,700 - puncte ; bgrâ 
fixă : Casimiro Suarez (Cuba) — 
19.700 puncte.

Reamintim că la individual com
pus victoria: ;a revenit Danielei .Si
livaș — 39.600 puncte, și lui Marius 
Gherman — 57,650 puncte.

In concursul special cu obiecte din 
cadrul competiției internaționale de 
gimnastică ritmică modernă de la 
Moscova, tinăra sportivă româncă 
Florentina Butaru s-a comportat ex
celent. reușind să se claseze pe lo
cul întii la exercițiul cu cercul, ob- 
ținînd 19,75 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Ana Kocineva 
(U.R.S.S.) — 19.70 puncte. Marina 
Nikolaeva (U.R.S.S.) — 19.55 puncte, 
Talia Fun (Cuba) — 19,45 puncte. 
Petruța Dumitrescu (România) — 
19,30 puncte. La exercițiul cu coar
da. Florentina Butaru a ocupat lo
cul al doilea cu 19,80 puncte, iar la 
exercițiul cu panglica s-a clasat pe 
locul trei, cu 19.70 puncte.

La concurs au participat 35 de gim
naste din 14 țări.

cătorul român Vlad Hagiu, care » 
înscris 18 goluri.

în ultimele două meciuri dispu
tate. poloistii români au învins cu 
scorul de 11—3 (1—0, 1—0. 6—2, 3—1) 
formația Suediei și au terminat la 
egalitate : 9—9 (4—2. 3—3. 1—2, 1—2) 
cu selecționata studențească a 
U.R.S.S.

TENIS • Tenismanul român 
Adrian Marcu a terminat învingă
tor in turneul internațional de la 
Riemerling (R.F. Germania), in fi
nala căruia l-a întrecut cu 6—1. 6—4, 
pe jucătorul vest-german Karsten 
Braasch. Proba de dublu a fost ciști- 
gatâ de perechea Russel Barlow 
(Australia) — Harald Rittersbacher 
(R.F. Germania) care a dispus in 
finală c# 6—3. 6—3 de cuplul sue
dez Pgr Svensson — Stefan Si- 
monsson.

• în Capitală s-a desfășurat com
petiția de tenis „Criteriul primă
verii".

în turneul feminin, victoria a re
venit Danielei Moise (Steaua), ur
mată de Teodora Tache. Diane Sa- 
mungi și Florentina Curpene (toate 
trei Dinamo).

La masculin, a cișțigat Răzvan Itu 
(Steuaua), pe locurile următoare cla- 
sîndu-se Andrei Dirzu (Dinamo), 
George Cosac (Dinamo Brașov) și 
Dorel Pop (Steaua).

rea mobilei. Și in acest sens, pro
dusele Delia. Lustrinol și Novalin 
sint dintre cele mai practice.

Magazinele de specialitate ale 
comerțului de stat (ne referim la 
unitățile și raioanele profilate pe 
articole de menaj, fierărie, chimi
cale) au pus in vînzare și citeva 
sortimente pentru curățirea geamu
rilor și oglinzilor : Di-da, Vitro, 
precum și altele pentru îngrijit și 
lustruit metale, intre care Sidolul 
este foarte eficient. Din aceleași 
unități se pot procura o diversitate 
de 'detergenți indicați pentru spă
larea veselei, tacimurilor. obiectelor 
din mase plastice, sticlă, porțelan, 
lemn, metale. Dintre acestea amin
tim Dero-clar, Luxil, Deval- 
veselă.

O bună gospodină se asigură din 
timp cu aceste produse de calitate 
superioară, foarte utile și foarte 
practice. La preturi convenabile, 
aceste produse contribuie Ia îngri
jirea și întreținerea fiecărei locu
ințe. (M.C.)



ROMA

Schimb de mesaje între secretarul general 
al P.C.R. și secretarul general al P.R.I.

ROMA (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise se
cretarului general al Partidului Re
publican Italian, Giovanni Spadolini, 
un cordial salut și cele mai bune 
urări. Mulțumind, secretarul gene
ral al P.R.I. a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 

x- salutul său, urări de sănătate și 
succes în întreaga activitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al P.R.I. a tovarășului Du
mitru Popescu, membru al Comi-

★
ROMA 27 (Agerpres). — La Flo

rența s-au încheiat lucrările celui 
de-al 36-lea Congres al Partidului 
Republican Italian. In încheierea lu
crărilor a luat cuvîntul secretarul 
general al partidului, Giovanni Spa
dolini, care a propus, între altele, ca 
P.R.I. să aibă un rol de mediator 
între partidele democrat-creștin și

tetul.ui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul Partidului 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al 36-lea Congres al P.R.I.

★
Reprezentantul P.C.R. s-a întîlnit. 

de asemenea, cu Giorgio la Malta și 
Aristide Gunnella, vice-secretari na
ționali ai P.R.I., cu care a avut un 
schimb de opinii privind activitatea 
și preocupările celor două partide, 
exprimîndu-se dorința reciprocă de 
a dezvolta în continuare raporturi 
de colaborare în interesul celor două 
popoare, al cauzei securității și pă
cii în Europa și in lume.

★
socialist în scopul păstrării echili
brului intre aceste forțe ale vechii 
grupări majoritare pentapartite, pro
punere ce a fost adoptată de către 
congres.

Au fost aleși membrii noului Con
siliu Național al Partidului Repu
blican, care urmează să-l desemneze 
pe viitorul secretar general al P.R.I.

tokio . Convorbiri
TOKIO 27 (Agerpres). — In cadrul 

vizitei de lucru in Japonia, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit la Tokio 
cu primul-ministru Yasuhiro Naka- 
sone. Cu acest prilej, între președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al Japoniei, 
Yasuhiro Nakasone, a avut loc un 
schimb de saluturi cordiale.

In cadrul convorbirii au fost abor
date posibilitățile de dezvoltare în 
continuare a relațiilor economice, în
deosebi a cooperării in producție, atît 
pe plan bilateral, cit și pe terțe piețe. 
In acest context s-a exprimat do-

româno-japoneze
rînța impulsionării relațiilor de coo
perare economică și tehnico-științi- 
fică dintre cele două țări.

Au fost abordate unele probleme 
ale vieții internaționale.

★
Tovarășul Manea Mănescu s-a în

tîlnit, de asemenea, și a avut con
vorbiri cu Osamu Inaba, membru al 
Camerei Reprezentanților a Dietei, 
președinte al Ligii parlamentare ja
poneze de prietenie cu România, 
Hidenao Nakagawa, membru al gu
vernului japonez, cu președintele 
Comitetului economic româno-japo- 
nez, precum și cu un grup de oa
meni de afaceri.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI DE CONSTITUIRE A PARTIDULUI 
STÎNGII ELENE

Tovarășul Leonidas Kyrkos
a fost ales secretar general al C.C. al partidului

Datoria externă—o grea 
povară pentru statele 

in curs de dezvoltare
CARACAS 27 (Agerpres). — In 

capitala Venezuelei au inceput lu
crările unei Conferințe internaționa
le in problema datoriei externe. Iau 
parte lideri politici și sindicali, eco
nomiști și sociologi din America La
tină, Africa. Asia și Europa.

Menționînd nivelul actual foarte 
ridicat al datoriei externe a țărilor 
in curs de dezvoltare — care atinge 
1 035 miliarde de dolari și nu poate 
fi achitată în condițiile impuse de 
creditori — vorbitorii au apreciat că 
situația economică a țărilor respecti
ve este dramatică, impunîndu-se mă
suri urgente pentru crearea condi
țiilor care să asigure relansarea e- 
conomică a națiunilor în curs de 
dezvoltare.

In acest context, s-a pus un accent 
deosebit pe necesitatea instaurării'în 
lume a unei noi ordini economice, 
echitabile si drepte..

HAVANA

Documente adoptate de 
a „Grupului

HAVANA 27 (Agerpres). — Parti
cipanții la lucrările reuniunii minis
teriale a „Grupului celor 77“ — des
fășurată în capitala Cubei — au 
adoptat Programul de acțiune con
certată a țărilor in curs de dezvol
tare privind raporturile lor cu sta
tele occidentale industrializate și 
măsurile de impulsionare a coope
rării Sud-Sud — transmite agenția 
Prensa Latina.

Documentul reia principiile gene
rale pe baza cărora a fost elaborată 
poziția țărilor in curs de dezvoltare 
în perspectiva Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.-VII). din iulie de 
la Geneva, evocind necesitatea de 
a se acționa în continuare în direc
ția consolidării unității de acțiune 
a statelor membre ale „Grupului 
celor 77“ și pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale.

Participanții au adoptat, de ase-

reuniunea ministerială
celor 77“

menea, mai multe rezoluții politice 
— cerind încetarea măsurilor comer
ciale discriminatorii, restrictive 
adoptate la adresa unor state, poli
tica de apartheid și discrimina
re rasială promovată de regimul 
minoritar de la Pretoria — adre- 
sîndu-se Consiliului de Securitate 
al O.N.U. apelul de a se im
pune sancțiuni severe guvernului 
sud-african. iar țărilor lumii, corpo
rațiilor transnaționale și instituțiilor 
financiare apelul de a înceta ime
diat cooperarea cu regimul sud- 
african.

O altă rezoluție sprijină efortu
rile de pace întreprinse de „Grupul 
de la Contadora" în America Cen
trală, insistînd asupra soluționării 
stării conflictuale centroamericane 
exclusiv prin mijloace pașnice, pe 
calea negocierilor politice.

A fost adoptată, de asemenea, o 
rezoluție în sprijinul cauzei po
porului palestinian.
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I Vancouver, mare centru portuar 

din Canada, a avut loc o de- 
j monstratie de pace. Ia care au 
l participat cîteva zeci de mii de lo- 
* cuitori ai orașului — bărbați, fe- 
i mei. tineri, reprezentanți ai dife- 
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Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

în întreaga lume au continuat, sub diferite forme, manifestațiile 
împotriva războiului, evidențiindu-se dorința popoarelor de a se trece 
la măsuri efective de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară. 
S-a subliniat, în continuare, necesitatea ca tratativele în domeniul 
ducerii armelor nucleare, al eliminării celor mai periculoase mijloace 
distrugere in masă să se soldeze cu rezultate practice, efective.

re
de

Demonstrații și marșuri pentru pace în S.U.fi
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

în Statele Unite a început o cam
panie de acțiuni la nivel național 
printr-un mare miting desfășurat 
în fata Casei Albe. Participanții, 
dintre care unii au sosit din lo
calități îndepărtate, purtau pancar
te pe care era scris „Pace și 
dezarmare". „Să înceteze sprijinul 
acordat apartheidului din R.S.A. !“, 
„Nu intervenției Statelor Unite în 
America Centrală !“.

La acțiune au luat parte repre
zentanți ai unor organizații de 
luptă pentru pace, studențești, ai 
cultelor. precum și cunoscute 
personalități politice.

Manifestările festive 
de la Kabul

KABUL 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii De
mocratice Afganistan, la Kabul a 
avut loc o adunare festivă la care 
au luat parte Najibullah, secretar 
general al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
alti conducători afgani. Cuvîntarea 
la adunarea festivă a fost rostită de 
Abdul Wakil. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.D.P.A., minis
trul Afacerilor Externe al R.D. Af
ganistan. relevă agenția Bakhtar.

Totodată, la Kabul au avut loc o 
paradă militară și demonstrația oa
menilor muncii.

Condamnare fermă a noului act agresiv întreprinsnă cu cele mai bună urări de suc
ces in activitate.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Stîngii Elene a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri . deo
sebite pentru mesajul adresat, pre
cum și calde urări de sănătate și fe

ricire personală, de succese și pros
peritate poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. de către Leonidas 
Kyrkos, secretar general al C.C. al 
Partidului Stingii Elerie.

★
tide pe plan intern, precum și la un 
schimb de păreri in probleme ac
tuale ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Totodată, a fost evocată evoluția 
bună a raporturilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
P. C. din Grecia și s-a exprimat do
rința de a se acționa pentru continua 
lor dezvoltare, in interesul reciproc, 
al cauzei colaborării, păcii și socia
lismului.

ATENA 27 (Agerpres). — La Ate
na au luat sfirșit lucrările de con
stituire a Partidului Stîngii Elene. 
Au fost adoptate declarația-program 
și principiile statutare ale noului 
partid și au fost aprobate rezoluții 
care stabilesc sarcinile partidului in 
diverse domenii.

In prima ședință plenară. Comi
tetul Central l-a ales pe Leonidas 
Kyrkos în funcția de secretar gene
ral al C.C. al partidului.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise lui Leonidas Kyrkos 
calde felicitări în legătură cu ale
gerea sa în această funcție, împreu-

★

Un cald schimb de mesaje a avut 
loc, de asemenea, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român. și 
tovarășul Harilaos Florakis. secretar 
general al C.C. al P. C. din Grecia, 
cu prilejul primirii tovarășului Ion 
Stoian de către secretarul general al 
C.C. al P. C. din Grecia.

In convorbirea care a avut loc s-a 
procedat la o informare reciprocă 
asupra preocupărilor celor două par-

de regimul rasist de la
LUSAKA 27 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Lusaka în le
gătură cu noul act agresiv între
prins asupra orașului Livingstone, 
președintele Zambiei, Kenneth Da
vid Kaunda, a subliniat că prin noua 
acțiune teroristă, regimul rasist de 
la Pretoria a vrut să demonstreze 
cercurilor albe de extremă dreaptă 
din țară „duritatea, poziției" lui și 
să-și asigure sprijinul acestora la 
viitoarele alegeri „parlamentare", 
transmit agențiile de presă.

Victimele atacului terorist au fost 
numai civili nevinovați, a relevat 
președintele zambian.

HARARE 27 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de solidaritate cu guvernul 
zambian. primul-ministru al Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a 
condamnat recentul atac sud-african 
asupra localității zambiene Livings
tone si a subliniat că statele afri
cane nu au altă opțiune decît inten
sificarea luptei împotriva politicii de 
apartheid a regimului de la Preto
ria.

Totodată, premierul Zimbabwean a 
lansat un apel pentru adoptarea de 
sancțiuni eficiente si cuprinzătoare 
împotriva Africii de Sud.

DAR ES SALAAM 27 (Agerpres). 
— Intr-un comunicat de presă al Mi
nisterului tanzanian al afacerilor 
externe, dat publicității la Dar es 
Salaam, este condamnat energic 
noul act agresiv comis de trupele re
gimului rasist de la Pretoria împo
triva orașului zambian Livingstone.

Guvernul tanzanian cere să se 
pună capăt actelor teroriste sud- 
africane, soldate cu victime din rîn- 
dul populației civile nevinovate. 
Totodată, în document se exprimă 
solidaritatea deplină a Tanzaniei cu 
lupta dreaptă a poporului sud-afri
can împotriva regimului de segrega
ție rasială.

HARARE 27 (Agerpres). — Noul 
act de agresiune întreprins împotri
va Zambiei de regimul rasist de la

Pretoria împotriva Zambiei
Pretoria impune întregii comunități 
internaționale să acționeze cu fer
mitate și în mod concret pentru a 
se pune capăt apartheidului din Re
publica Sud-Africană, a arătat. în
tr-o declarație făcută la Harare, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma.

Prin atitudinea lor, mai ales prin 
veto-urile din Consiliul de Secu
ritate privind instituirea de sancțiuni 
economice împotriva guvernului mi
noritar sud-african. statele occiden
tale, in primul rind S.U.A., nu fac 
decit să încurajeze practic pe ra
siștii de la Pretoria să-și continue 
politica agresivă și să încalce nor
mele dreptului internațional, a sub
liniat Sam Nujoma.

NEW DELHI 27 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Indiei, Na
rayan Dutt Tiwari, a arătat, refe- 
rindu-se Ia situația din Africa aus
trală, că populația de culoare din 
R.S.A. este supusă unei terori crun
te din partea regimului rasist de la 
Pretoria. De aceea. India se pronun
ță pentru aplicarea la scară inter
națională de sancțiuni economice 
globale Împotriva rasiștilor de la 
Pretoria, a declarat el. Ministrul 
indian a reafirmat poziția țării sale 
de sprijin al luptei drepte a ma
jorității de culoare din Africa de 
Sud pentru accesul ei la puterea 
politică.

OTTAWA 27 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Canadei, 
Joseph Clark, a declarat în legătu
ră cu atacul comis de forțele sud- 
africane împotriva Zambiei : „Acest 
atac, al doilea în decursul unui an. 
g demonstrat in că o dată că gu
vernul R.S.A. nu respectă indepen
denta si suveranitatea țărilor ve
cine. El este o nouă dovadă a ca» 
racterului violent al apartheidului".

Clark a anunțat că o declarație în 
acest sens a fost trimisă de M.A.E. 
canadian guvernului de la Pretoria.
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la San . 
marș al 
aproape 
rașului.
imediat !“. „Jos războiul din Ni- i 
caragua !“. „Jos apartheidul !“. în 1 
fața clădirii municipalității a avut ț 
loc. apoi, un miting. In alocutiu- ' 
nile rostite la miting, reprezen
tanți ai unor organizații politice, 
sindicale, religioase au cerut Ad
ministrației S.U.A. promovarea 
unei politici de pace și dezarma
re Si s-au pronunțat împotriva a- 
mestecului în treburile interne ale 
altor țări.

că 
unFrancisco a avut loc 

păcii la care au participat 
40 000 de locuitori ai o- 
purtind lozinci ca ..Pacea 

.Jos războiul din Ni- 

.Jos apartheidul !“. I-

Inițiativa a mișcării antirăzboinice din Canada
OTTAWA 27 (Agerpres). La ritelor partide și organizații poli

tice. sindicale, religioase și altele. 
Demonstranții au cerut încetarea 
cursei înarmărilor nucleare.

Manifestația a fost urmată de 
up miting., care a avut loc în cen
trul orașului.

In favoarea continuării tratativelor 
de dezarmare nucleară

BRASILIA 27 (Agerpres). -*•  Pre
ședintele Braziliei. Jose Sarney, a 
conferit cu președintele Republicii 
Capului Verde. Aristides Pereira, 
care a efectuat o vizită oficială de 
două zile la Brasilia. In comuni
catul dat publicității la sfirșitul 
convorbirilor se relevă că cei doi 
șefi de stat au condamnat cursa 
înarmărilor sub toate formele sale.

subliniind necesitatea continuării 
tratativelor de dezarmare nuclea
ră. De asemenea, președinții celor 
două țări au denunțat sistemul de 
segregație rasială din R.S.A. și 
și-au reafirmat solidaritatea cu 
Congresul Național African, orga
nizație progresistă din Africa de 
Sud care luptă împotriva aparthei
dului.

*

încheierea lucrărilor Congresului P.C. din Norvegia
OSLO 27 (Agerpres). — La Oslo 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
XIX-lea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia, la care au luat 
parte delegați ai organizațiilor par
tidului, precum și reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești de peste hotare.

In cadrul congresului au fost exa
minate sarcinile partidului în ceea 
ce privește acțiunile privind realiza
rea destinderii și dezarmării și asi

gurarea păcii. Au fost adoptate noul 
program politic, precum și alte do
cumente ce definesc poziția comu
niștilor norvegieni în probleme in
terne și internaționale.

Delegații au ales noul organ con
ducător național al partidului, pre
ședintele partidului urmînd a fi de
semnat în cadrul unei plenare a a- 
cestuia, ce se va desfășura in perioa
da imediat următoare.

Negocierile sovieto-americane
IN PROBLEMA RACHETELOR CU RAZĂ MEDIE DE ACȚIUNE 

DIN EUROPA

GENEVA 27 (Agerpres). — Luni, 
la' Geneva a avut loc ședința ple
nară a delegațiilor sovietică și ame
ricană la noua rundă a negocierilor 
sovieto-americane din cadrul grupu
lui care se ocupă cu problemele ra
chetelor cu rază medie de acțiune. 
După cum relatează agenția T.A'.S.S., 
în ședință a fost-depus proiectul so-- 
vietic al „Tratatului dintre U.R.S.S. 
și S.U.-A. cu privire la lichidarea-rtre 
chetelor sovietice și americane cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și alte măsuri pentru limitarea si re
ducerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune ale U.R.S.S. și S.U.A.". pre

cum și al declarațiilor privind no
țiunile generale referitoare la tratat.

La Geneva s-au încheiat lucrările 
sesiunii Comisiei consultative sovie
to-americane. După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., comisia a fost insti
tuită pe baza memorandumului 

..referitor la înțelegerea, .bilaterală a 
guvernelor. U.R..S.S. și S.U.A., din 
21 decernbrie 1972, pentru a,.contri
bui la realizarea țelurilor și pre
vederilor acordurilor încheiate de 
cele două țări cu privire la limi
tarea armamentelor strategice și mă
surile pentru reducerea pericolului 
de izbucnire a unui război nuclear.

Evoluția conflictului 
dintre Iran și Irak
TEHERAN 27 (Agerpres). — Tru

pele iraniene care acționează pe 
frontul de nord-vest în cadrul ofen
sivei „Karbala-10“, declanșată in a- 
propierea localităților Marivan — 
Baneh — Sardasht, au cucerit cîte
va înălțimi strategice — informează 
agenția IRNA. Forțele irakiene au 
suferit pierderi — adaugă agenția 
iraniană de presă.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Eli
coptere de luptă irakiene au înde
plinit noi misiuni de luptă — a 
anunțat agenția irakiană I.N.A., ci
tind un comunicat militar. In zona 
de nord a frontului, situația se află 
sub controlul forțelor irakiene — re
levă un comunicat militar irakian. 
Au fost provocate pierderi . inami- 
cului in forță de luptă și tehnică 
miliîâră, arată agenția I.N.A.

Reuniune a unor partide și mișcări progresiste din Africa
PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările reuniunii re
prezentanților partidelor și mișcări
lor progresiste din 12 țări ale Africii, 
organizată de Partidul Comunist 
Francez.

După cum ' relatează agenția 
T.A.S.S.. delegații din Angola, Be
nin, Burkina-Faso, Congo, Mozam- 
bic, Etiopia și din alte țări au dis
cutat, în special, probleme economice 
care confruntă în prezent continen
tul african. Printre cele mai difi

cile probleme, au arătat vorbitorii, 
este cea privind datoriile externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare. Vorbi
torii s-au referit, de asemenea, la 
relația dezarmare-dezvoltare.

Reuniunea a adoptat un mesaj 
adresat luptătorilor pentru libertate 
din R.S.A. Ea a cerut, de asemenea, 
guvernelor țărilor capitaliste dezvol
tate aplicarea unor sancțiuni cuprin
zătoare împotriva regimului de la 
Pretoria.

Un important eveniment pe calea întăririi unității 
și afirmării aspirațiilor legitime ale poporului palestinian

Poporul român, alături de cercu
rile largi ale opiniei publice inter
naționale, a urmărit cu viu interes 
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Consiliului Național Palestinian, 
desfășurate în cursul săptăminii 
trecute la Alger. Prin dezbate
rile sale rodnice, prin conținutul 
documentelor adoptate. sesiunea 
Consiliului Național Palestinian s-a 
înscris, fără îndoială, ca un eve
niment de o deosebită importantă în 
lupta pentru întărirea unității de 
acțiune a poporului palestinian, pen
tru împlinirea aspirațiilor sale legi
time. de autodeterminare, de dezvol
tare liberă și independentă. In vir
tutea vechilor și statornicelor sen
timente de solidaritate, manifestate 
în mod consecvent de partidul și 
statul nostru, poporul român salută 
cu satisfacție rezultatele recentei 
reuniuni de la Alger, documentele 
adoptate, considerînd că acestea vor 
avea un rol de cea măi mare însem
nătate în dezvoltarea luptei poporu
lui palestinian, și. in general, pen
tru soluționarea problemei Orientu
lui Mijlociu.

După cum este cunoscut persis
tenta situației de încordare și con
flict din această parte a lumii creea
ză serioase amenințări pentru pacea 
din Orientul Mijlociu și. în gene
ral. din lume, interesele majore ale 
tuturor popoarelor, cauza păcii mon
diale impunînd realizarea unei so
luții juste și trainice a problemelor 
din zonă. Or. însăși viața a de
monstrat că esența problemei 
Orientului Mijlociu o constituie recu
noașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian — și tocmai 
prin prisma acestei cerințe esen
țiale se cuvine privită și înțe
leasă însemnătatea recentei sesiuni 
a Consiliului Național Palestinian,

In cursul lucrărilor sale, sesiunea 
a adoptat o serie de importante do
cumente, apreci,indu-se că rezultatul 
esențial al sesiunii îl constituie rea
lizarea unui pas de însemnătate

istorică în restabilirea unității și 
coeziunii poporului palestinian. Așa 
cum apreciază agențiile de pre
să, rezoluția politică adoptată la 
sesiune este de natură să con
tribuie la întărirea organizației, re
afirmă necesitatea solidarității ță
rilor arabe, dorința de a dezvolta 
colaborarea dintre mișcarea palesti
niană și toate statele arabe, se pro
nunță pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările nealiniate, cu toate forțele 
progresiste ale lumii contemporane. 
Consiliul Național Palestinian s-a 
pronunțat în favoarea unei confe
rințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociu — Ia care șă 
participe și O.E.P. ca parte egală în 
drepturi — și în acest scop a pro
pus crearea „unui comitet de ini
țiativă".

Prieten sincer al popoarelor arabe, 
susținător ferm al luptei lor pentru 
libertate, progres și o viață mai 
bună, poporul român — care a fost 
nevoit să ducă el însuși, in decursul 
istoriei, o luptă neobosită pentru 
afirmarea ființei naționale — și-a 
manifestat din primul moment în
țelegerea si sentimentele de soli
daritate militantă față de poporul 
palestinian, față de aspirațiile sale 
la autodeterminare, la crearea unui 
stat propriu, independent. România 
socialistă s-a numărat printre pri
mele state care au recunoscut Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei și a stabilit relații cu această 
organizație, la București existind de 
mai mulți ani o reprezentantă a 
O.E.P.

Acordînd un sprijin permanent 
luptei juste a poporului palestinian. 
România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au subliniat stă
ruitor, în repetate rînduri, că una 
din condițiile hotărîtoare, decisive, 
ale împlinirii aspirațiilor sale o con
stituie realizarea unității de acțiune, 
întărirea rolului O.E.P. ca singur și 
unic reprezentant legitim al poporu
lui palestinian. Situindu-se constant 
pe această poziție principială. Româ

nia apreciază, cu atît mai mult, re
zultatele sesiunii Consiliului Națio
nal Palestinian, care au marcat un 
pas hotărît pe această cale, numeroși 
observatori politici apreciind că 
restabilirea unității în cadrul O.E.P. 
poate constitui o premisă a întări
rii unității tuturor țărilor și popoa
relor arabe, de natură să deschidă 
noi perspective soluționării proble
melor din regiune.

Urmărind cu deosebită atenție e- 
voluția situației din Orientul Mijlo
ciu, România socialistă, președintele 

• Nicolae Ceaușescu se pronunță și 
acționează in mod consecvent pentru 
reglementarea politică, prin tratative 
a problemelor complexe din regiu
ne, a conflictului arabo-israelian, 
pentru soluționarea globală, pe calea 
negocierilor, a situației din Orientul 
Mijlociu, soluționare care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, la rezolvarea problemei 
poporului palestinian — prin recu
noașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent —, Ia rea
lizarea unei păci trainice și drepte, 
menite să asigure integritatea, suve
ranitatea și securitatea tuturor sta
telor din regiune.

In acest scop România s-a pronun
țat stăruitor și consecvent pentru or
ganizarea unei conferințe internațio
nale — poziție a cărei justețe a fost 
confirmată de viață, astăzi ideea 
unei asemenea conferințe bucurin- 
du-se de o largă recunoaștere in
ternațională. Reafirmînd această 
poziție principială, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Ne pronunțăm pentru o conferință 
internațională, sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, pentru solutio
narea problemelor din Orientul Mij
lociu, Ia care să participe toate sta
tele interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei și Israe
lul".

Consecvența cu care partidul și 
statul nostru s-au pronunțat și se

pronunță pentru soluționarea pro
blemei Orientului Mijlociu, pentru 
recunoașterea drepturilor poporului 
palestinian se bucură de stima pro
fundă si prețuirea acestui popor, a 
popoarelor arabe, care văd in pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. în 
România socialistă un prieten apro
piat, un promotor ferm al cauzei li
bertății și independenței tuturor na
țiunilor. Cu prilejul numeroaselor 
întilniri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.. Yas
ser Arafat, acesta a ținut să expri
me de fiecare dată gratitudinea pen
tru sprijinul multilateral pe care 
tara noastră. P.C.R. îl acordă luptei 
poporului său. De altfel, chiar în ra
poartele prezentate în cadrul actua
lei sesiuni a Consiliului Național 
Palestinian, ca și într-o serie de de
clarații făcute de diferite personali
tăți ale mișcării, a fost din 
nou exprimată înalta apreciere 
față de activitatea desfășurată de 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru rezolva
rea justă a cauzei drepte a poporului 
palestinian, fată de sprijinul si soli
daritatea manifestate de poporul 
român.

In acest spirit, așa cum se ara
tă în telegrama tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată to
varășului Yasser Arafat cu prilejul 
realegerii în funcția de președinte 
al Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
partidul și poporul nostru vor acor
da și în viitor un sprijin activ Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, luptei pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, corespunzător intereselor 
naționale ale poporului palestinian, 
ale celorlalte popoare din regiune, 
cauzei generale a independenței, pă
cii și securității internaționale.

V. ALEXANDRESCU

Situația din Liban
BEIRUT 27 (Agerpres). — Guver

nul libanez va stabili o serie de con
tacte cu Secretariatul O.N.U. în 
cursul acestei săptămîni pentru 
coordonarea pozițiilor in vederea 
contracarării oricărei evoluții peri
culoase în sudul țării, au informat 
surse politice la Beirut, citate de 
agenția K.U.N.A. Sint in curs con
tacte internaționale pentru urmărirea 
evoluției în sudul Libanului, în con
textul relatărilor despre accentuarea 
încordării ca urmare a instalării de 
noi arme, tehnică de luptă și muniții 
de către Israel. în ultimele zile au 
fost lansate avertismente în legătură 
cu o posibilă nouă acțiune militară 
israeliană in sudul Libanului.

Activitatea la bordul complexului spațial „MIR"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Cos

monauta sovietici Iuri Romanenko 
și Aleksandr Laveikin iși continuă 
zborul la bordul complexului spatial 
orbital științific „MIR", tn ultimele 
zile, relatează agenția T.A.S.S., cei 
doi membri ai echipajului au fost 
ocupați in special cu descărcarea 
navei automate de transport „Pro- 
gress-29“. Instalațiile aduse de nava 
de transport sint depozitate atit in 
blocul de bază al expediției cosmi
ce — stația orbitală „Mir" —, cit și 
in modulul astrofizic specializat 
„Quant".

Conform programului de zbor în
delungat, se preconizează ca siste
mul de furnizare a energiei electrice

al stației orbitale să fie mărit prin 
instalarea unei noi baterii solare. 
Cele două componente ale bateriei 
au fost deja transferate pe modulul 
„Quant".

Luni, cei doi cosmonauți au 
început pregătirile pentru instalarea 
acesteia, care vor necesita lucrări 
de montaj in spațiul liber. Iuri Ro
manenko și Aleksandr Laveikin vor 
reverifica costumele-scafandru și 
vor stabili ordinea operațiilor ce vor 
fi efectuate in afara stației orbitale. 
Se preconizează că, la inceputul lunii 
mai, cei doi membri ai echipajului 
să facă două ieșiri in spațiul liber 
pentru montarea noii baterii solare, 
precizează T.A.S.S.

ACORD. In prezenta Iui Zhao 
Ziyang. premierul Consiliului de 

. Stat al R P. Chineze, și a lui Lu- 
bomir Strougal, președintele Gu- 

1 vernului R.S. Cehoslovace. la 
Beijing au fost semnate un acord 

I privind crearea unei societăți de 
navigație chino-cehoslovacă si un 
acord privind transferul tehnolo- 

■ giei cehoslovace pentru o întreprin
dere constructoare de autocamioa- 

' ne în R.P. Chineză, relatează 
agenția China Nouă.

PRIMIRE. Secretarul general al 
P.M.S.U., Jânos Kădâr, a primit la 

I Budapesta delegația la nivel mi
nisterial a țărilor africane din 
„prima linie". După cum relatează 
agenția M.T.I., convorbirea a pri
lejuit un schimb de păreri în legă- 

Itură cu situația din sudul continen
tului african creată în urma acțiu
nilor agresive pe care regimul de 

Ila Pretoria le întreprinde împotriva 
țărilor africane din „prima linie".

NUMIRE. Președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto. l-a însărcinat pe 
Harri Holkeri. directorul Băncii 
Centrale Finlandeze și fost pre- 

I ședințe al Partidului Conservator, 
să formeze viitorul guvern (de 
coaliție) al țării. Se apreciază că 

I premierul demisionar. Kalevi Sor-
sa. președintele Partidului Social- 
Democrat. va prelua probabil por
tofoliul afacerilor externe în noul 
cabinet.

SĂRBĂTORIRE. Poporul tanza- 
Inian a sărbătorit, la 26 aprilie, ziua 

sa națională : crearea Republicii 
Unite Tanzania, prin unirea teri
toriilor Tanganica și Zanzibar. In 
capitala țării, Dar es Salaam, au 

| avut loc o defilare populară si pa
rada militară în prezența condu- 

■ cătorilor de partid si de stat.
COMUNICAT. Intr-un comuni

cat al Organizației Poporului din

ILE DE PRESA
e scurt

Africa de Sud-Vest (S.lV.A.P.O.), 
dat publicității în capitala. Angolei, 
se relevă că, de la inceputul anu
lui. într-o serie de acțiuni vi
guroase de luptă, patrioții nami- 
bieni au provocat pierderi impor
tante trupelor de ocupație ale re
gimului sud-african. Astfel, forțe
le înarmate ale S.W.A.P.O. au des
fășurat 82 de misiuni de luptă, au 
atacat 37 de baze ale ocupanților, 
au scos din luptă 330 militari. Ele 
au doborît elicoptere ale dispozi
tivului militar rasist. Intr-unui din
tre elicoptere se afla și un general- 
locotenent.

CONFERINȚA. La Dublin s-au 
încheiat lucrările Conferinței a- 
nuale a Partidului Muncitorilor din 
Irlanda. în cadrul conferinței au 
fost dezbătute probleme ale situa'- 
ției interne. îndeosebi consecințele 
creșterii șomajului și sarcinile 
partidului. In funcția de președin
te al partidului a fost reales 
Thomas MacGiolla.

REZULTATE. La Jakarta au fost 
anunțate rezultatele alegerilor ge
nerale desfășurate în Indonezia la 
23 aprilie. La scrutin au participat 
91 la sută din alegători. Partidul 
de guvernămînt — Golkar — a ob
ținut 73 la sută din voturile ex
primate. Partidul Dezvoltării Uni
te — 16 Ia sută din voturi, iar
Partidul Democratic Indonezian — 
11 la sută. In acest fel. din cele 
400 de locuri de deputați în Ca
mera Reprezentanților. 293 au re
venit partidului de guvernămînt. 
Un număr de 100 de deputați sint 
numiți de președintele tării.

LA PHENIAN a fost dată publi
cității o declarație a Ministerului 
Industriei Electroenergetice din 
R.P.D. Coreeană, care condamnă 
lipsa de dorință din partea autori
tăților sud-coreene de a Iniția un 
dialog constructiv în vederea re-

zolvării problemei coreene, și care 
leagă desfășurarea upui astfel de 
dialog în mod nejustificat de con
strucția complexului hidroenerge
tic Kumgangsan, in R.P.D. Core
eană, transmite agenția A.C.T.C. 
Ridicarea unor astfel de condiții, 
se subliniază în document, denotă 
dezinteresul autorităților de la 
Seul față de propunerile avansate 
de R.P.D. Coreeană în vederea gă
sirii unor soluții problemei coreene 
și față de inițierea oricărui dialog 
în această privință între cele două 
părți, relevă agenția citată.
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DEMONSTRAȚIE. în Berlinul 
occidental a avut loc o mare de- ■
monstratie împotriva reînvierii 
neonazismului. Demonstranții pur
tau pancarte cu lozinci : „Neofas- | 
ciștii — afară din Berlinul occi
dental !“. „Crimele naziștilor nu i 
pot fi uitate !“.

LA HAVANA a încetat din via
tă Bias Roca Calderio. fost mem
bru al Biroului Politic și al Se- | 
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
primul președinte al Adunării Na- 
ționale a Puterii Populare (1976— 
1981). vechi militant al mișcării 1
revoluționare din Cuba. Consiliul 
de Stat al Cubei a decretat trei I 
zile de doliu oficial.

UN VAL DE FRIG arctic ce se 
deplasează de la nord spre sud a 
fost resimțit in regiunea Kiev, I 
Jitomir, Cernigov, Vinnita, Cer- 
kassk și Poltava, unde in noaptea I 
spre luni a căzut zăpadă, iar vin- 
tul puternic a perturbat transpor
tul urban, a provocat deranjamen- ■
te electrice și telefonice și a rupt 
copaci, transmite T.A.S.S. Ciclonul 
s-a deplasat deja spre nord-vestul i
Ucrainei, dar încă se mai resimte. |
Pe o vastă zonă a republicii vre
mea este in curs de răcire., tempe- i 
ratura urmind să scadă pină la I 
minus patru grade.

POPULAȚIE. Potrivit datelor 
oficiale publicate la Harare, popu
lația Republicii Zimbabwe este de 
circa 8 milioane locuitori, dintre 
care numai 150 000 aparțin comu
nității albe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 300


