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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,

sub semnul dorinței comune de a conferi noi dimensiuni 
relațiilor româno-somaleze, ieri a inceput

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PDESEDINIELDI 
REPDBUCII DEMOCRATICE SOMALIA, MOHAMED SIAD BARRE

Ceremonia 
sosirii 

in Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni. 15 iu
nie, a sosit in tara noastră, in
tr-o vizită oficială de prietenie, 
tovarășul Mohamed Siad Barre, 
secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Demo
cratice Somalia.

Vizita in țara noastră a con
ducătorului partidului și statu
lui somalez, convorbirile la ni
vel înalt româno-somaleze pe 
care Ie prilejuiește reprezintă 
un moment important in croni
ca relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
România și Somalia, deschid noi 
perspective- conlucrării, bilatera
le. in folosul celor două țări și 
popoare, al. cauzei păcii, pro
gresului, al destinderii interna
ționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul București—Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării se a- 

■flau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Siad Barre, incadrate de dra
pelele de stat ale României și 
Somaliei.

Pe*mari  pancarte erau .înscri
se urările : ,.$g se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Roniân și Partidul Socia
list Revoluționar Somalez, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică 
Somalia, spre binele .popoarelor 
român și somalez, al cauzei pă
cii și Înțelegerii jn lume!". 
..Bun venit in Republica Socia
listă România tovarășului 
Mohamed Siad Barre., secretar 
general al Partidului Socialist
(Continuare în pag. a Hl-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în onoarea 

tovarășului Mohamed Siad Barre
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, un 
dineu oficial in onoarea secretarului 
general al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia, tova
rășul Mohamed Siad Barre, la Pa
latul Consiliului de Stat.

La dineu au participat membri și

convorbirilor oficialeînceperea
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, luni, 15 iunie, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice 
Somalia.

La convorbirile în plen au parti
cipat : 

membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători ai unor instituții 
centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc pe președintele Re
publicii Democratice Somalia in tara 
noastră.

Din partea română — loan Totu. 
ministrul afacerilor externe. Ion 
Ceaușescu. ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Gheorghe 
Cazan, ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internaționa
le. Ferdinand Nagy, ministru secre
tar de stat la Ministerul Agricultu
rii. Constantin Mi tea. consilier ăl 
secretarului general al partidului si 
președintelui Republicii. Mihai Ni-

In timpul dineului, desfășuram in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mohamed Siad Barre au 
rostit toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate 
cu aplauze, toasturile au fost mar
cate in mod solemn, la încheierea 
lor. de intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Democratice Somalia 
și Republicii Socialiste România. 

colac. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Nicolae, ad
junct al ministrului industriei ali
mentare si achiziționării produselor 
agricole. Decebal Urdea. adjunct al 
ministrului finanțelor. Gheorghe 
Manciu. ambasadorul tării noastre 
in Somalia.

Din partea somaleză — Abdurrah
man Jama Barre, ministrul afaceri
lor externe. Mohamed Aii Ahmed, 
șef de secție la Comitetul Central al 
partidului. Abdi Qasim Salad 
Hassan, ministru de stat pentru pro
bleme politice la președinție. Yusuf 
Alt Osman, ministru de stat la Mi
nisterul Planificării Nationale. Mo
hamed Hassan Barre, adjunct al 
ministrului .agriculturii. Mohamed 
Abdi' Yusuf ..Gabose", adjunct al mi
nistrului sănătății. Abdurahman 
Abdi Hussei'n. ambasador. Sheik 
Abdulle Mohamed, ambasadorul So
maliei la București. Abdi Farah 
Hassan, secretar permanent la Mi
nisterul Invățămintului Superior și 
Cu lturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat vizita pe care tovarășul 
Mohamed Siad Barre o efectuează 
in România, manifestindu-și convin
gerea că aceasta va contribui la 
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor prietenești româno-somaleze.

Tovarășul Mohamed Siad Barre a 
mulțumit pentru invitația de a vizita
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit, luni. 15 iunie, pe 
mareșal Mohamed Abd El Halim 
Abou Ghazala, viceprim-ministru și 
ministrul apărării și al producției 
militare al R.A. Egipt, care a efec
tuat o vizită in tara noastră.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni ■ Mubarak. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a 
adresat președintelui Republicii A- 
rabe Egipt un călduros salut priete
nesc. impreună cu cele mai bune 
urări.

In timpul întrevederii au fost 
evidențiate relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală româno- 
egiptene, relevindu-se rolul determi
nant al dialogului la cel mai înalt 
nivel in dezvoltarea și întărirea lor 
continuă. S-a subliniat că in cadrul 
acestor bune raporturi se inscrie și

OBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE IN ECONOMIE
• Problemele planului — probleme 

ale răspunderii muncitorești

• Lucrările agricole de vară — 
desfășurate exemplar!
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CLUJ : Acțiuni eficiente 
de modernizare 

a producției
In unitățile Combinatului minier 

Cluj sint întreprinse ample acțiuni 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, care să 
asigure valorificarea superioară a 
minereurilor utile in condițiile spo
ririi productivității muncii și redu
cerii consumurilor materiale și 
energetice.

— In ultima perioadă — ne-a 
spus inginerul Andron Faur, 
directorul tehnic al combinatului — 
la cariera de la Căpuș a fost mo
dernizată instalația de producere 
a alabastruiui mieronizat utilizat in 
industria lacurilor și vopselelor ca 
Înlocuitor al unor materiale din 
import. De asemenea, la mina Iara- 
Băișoara s-a realizat un sistem de 
urmărire și control prin televiziune 

colaborarea dintre armatele celor 
două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat. și cu acest prilej, poziția 
principială a României socialiste pri
vind reglementarea prin mijloace 
pașnice a situației din Orientul Mij
lociu, realizarea unei păci globale, 
durabile și juste in regiune. S-a 
arătat că România se pronunță pen
tru organizarea unei Conferințe in
ternaționale in problemele Orientu
lui Mijlociu, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei — ca reprezentant legitim 
al poporului palestinian — și Is
raelul.

Oaspetele a subliniat înalta apre
ciere de care se bucură în Republica 
Arabă Egipt contribuția importantă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste la solutionarea 

industrială cu circuit închis, care 
are ca eficientă folosirea mai bună 
și in mai mare siguranță a mij
loacelor de transport al minereuri
lor. Totodată, la mina de la Po
pești s-au modernizat lucrările de 
încărcare a nisipului caolinos din 
abataje și , transportul nisipului, 
prin introducerea unor utilaje de 
încărcat și a locomotivelor.de mină, 
aceasta avind ca efect creșterea 
productivității muncii in subteran. 
Acțiunile și măsurile aplicate au 
dus la realizarea in perioada , de 
pină acum din acest an a unei pro- 
ducții-marfă suplimentare in va
loare de aproape 20 milioane lei. 
(Marin Oprea).

HARGHITA : Tehnologii 
de mare randament

Colectivul de muncă de la între
prinderea de prospecțiuni și explo
rări geologice Harghita depune 

problemelor din Orientul Mijlociu, 
la instaurarea unei păci trainice în 
zonă.

în cadrul convorbirii, președintele 
României a subliniat câ, în actualele 
condiții internaționale, deosebit de 
grave și complexe, se impune să se 
facă totul pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmarea nu
cleară. pentru reducerea armamen
telor conventionale, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, pentru edifi
carea unei lumi fără arme și fără 
războaie, a păcii și colaborării, care 
să asigure dezvoltarea liberă, inde
pendentă a tuturor națiunilor pe 
calea progresului economic și social.

La primire au participat general
colonel Vasile Milea, ministrul apă
rării naționale, și general-locotenent 
Victor Stănculescu. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale.

Au fost de față Saad Abou El- 
Kheir, ambasadorul Egiptului Ia 
București, și colonel Sayed Abdel 
Fattah Ahmed Elattal. atașat al apă
rării al R.A. Egipt in tara noastră.

eforturi susținute pentru indepli- 
nirea integrală a măsurilor stabi
lite in programul propriu de or
ganizare și modernizare a produc
ției. Printre acestea, un loc de sea
mă il dețin cele privind introdu
cerea de tehnologii noi la susținerea 
lucrărilor miniere, in vederea re
ducerii consumurilor materiale, res
pectiv a lemnului de mină. Astfel, 
prin folosirea ancorelor cu rășini 
sintetice și plasă de sirmă. consu
mul de lemn de mină se reduce cu 
200 metri cubi la 1 000 metri gale
rie. Iar prin introducerea tolchetu- 
lui — tehnologie ce se aplică in ga
leriile de cercetare — la 1 500 me
tri galerie rezultă o economie de 
lemn de mină și metal in valoare 
de 72 000 lei. Noile tehnologii sint 
extinse Ia lucrările de prospec
țiuni ale Întreprinderii harghitene. 
(Nicolae Sandru).

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășe Mohamed Siad Barre, 
secretar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, 
președinte al Republicii Democratice Somalia,

Tovarăși și prieteni,
Îmi este deosebit de plăcut să vă salut ca oaspeți 

ai Republicii Socialiste România și să vă adresez — 
și în acest cadru — cele mai calde urări de bun ve
nit în țara noastră.

Vizita dumneavoastră constituie o expresie a bune
lor relații de prietenie și colaborare statornicite in
tre țările, partidele și popoarele noastre, o ilustrare 
a dorinței noastre comune de a le dezvolta și mai 
mult în viitor.

Îmi amintesc cu plăcere de vizita pe care am fă
cut-o, in 1983, în Republica Democratică Somalia. în
țelegerile și documentele semnate atunci împreună 
— cît și cele semnate cu prilejul vizitei dumneavoas
tră in România, în 1981 — au pus un fundament trai
nic și au deschis largi perspective relațiilor româno- 
somaleze. Pe baza celor convenite s-a asigurat un 
cadru larg de conlucrare rodnică, reciproc avantajoa
să, in domenii de mare importanță pentru dezvoltarea 
economico-socială, independentă a țărilor noastre. 
Sint încredințat că, în cadrul convorbirilor pe care 
le-am inceput astăzi, vom găsi noi căi și mijloace de 
a lărgi și diversifica, in continuare, colaborarea și 
cooperarea româno-somaleză — pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte domenii — în in
teresul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.

Noi, în România, urmărim și apreciem eforturile 
Somaliei pentru lichidarea grelei moșteniri a tre-
(Continuare in pag. a IlI-a)

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
MOHAMED SIAD BARRE

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

Stimați membri ai Comitetului Politic Executiv, 
Tovarăși și prieteni,
îmi face o mare plăcere să mă aflu astă-seară în 

mijlocul dumneavoastră și. cu această ocazie fericită, 
să vă exprim sincere mulțumiri, dumneavoastră, gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România 
pentru primirea deosebit de caldă și sinceră acorda
tă mie și delegației mele la sosirea noastră pe fru
mosul pămint al României și, mai ales, în capitala 
istorică București. De asemenea, doresc să exprim 
adînca mea apreciere și recunoștință pentru frumoa
sele cuvinte pe care dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, ați avut amabilitatea să Ie rostiți referitor 
la mine, la poporul și la țara mea. Ele sint cuvinte 
care exprimă sentimentele adinei de prietenie și res
pect de care se bucură Republica Democratică Soma
lia în inimile milioanelor de români, precum și in 
rindul conducerii intelepte și dinamice întruchipate 
de dumneavoastră. De fapt, vizita pe care o încep 
astăzi exprimă tocmai aceste sentimente și prezența 
mea aici constituie o dovadă vie a acestora.

Răspunzînd acestor nobile sentimente, vă rog să-mi 
permiteți, tovarășe președinte, să vă adresez dum
neavoastră și prin dumneavoastră partidului, guver
nului și minunatului popor român sincere salu
tări și urări de bine din partea Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, a guvernului și poporului 
Somaliei, pentru activitatea dumneavoastră neobosită 
dedicată întăririi legăturilor dintre popoarele noas
tre.
(Continuare în pag. a IXI-a)
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Pentru a produce energie
e nevoie de țevi

Cum înțeleg aceasta cerința furnizorii
de la întreprinderea „Republica"-București

Poate că acum, în plină vară, puțini sînt producătorii metalurgiști de 
țevi care se ginde.sc la greutățile pe care le-au întâmpinat in iarna tre
cută din cauza unor neajunsuri existente în furnizarea energiei electrice. 
Iată, insă, că acum, primim semnale din partea unor energeticieni în 
legătură cu greutățile întâmpinate în executarea reparațiilor la termocen
trale datorită livrării cu întirziere a țevii necesare producătorilor de 
utilaje energetice. Intr-o anchetă precedentă am prezentat acțiunile ce 
se întreprind de unitățile Centralei industriale de utilaj energetic pen
tru recuperarea restanțelor in livrarea echipamentelor necesare pentru 
reparații și investiții. Respectarea angajamentelor asumate era insă con
diționată de promptitudinea cu care vor răspunde furnizorii de țevi. 
Tocmai de aceea, astăzi ne propunem să aducem in discuție citeva as
pecte din activitatea producătorilor de țevi.

în componența termocentralelor, 
unul din echipamentele de bază il 
reprezintă cazanul energetic, utilaj 
complex de care depinde în mare 
măsură realizarea puterii planificate 
a diferitelor agregate. Fără a Intra 
în detalii tehnice, trebuie să mențio
năm că el înglobează zeci și sute de 
tone de furnitură, ponderea fiind 
deținută de țevile de diverse calități, 
dimensiuni și tipuri. Prin procesul 
tehnologic, țevile de la cazan sint so
licitate la presiuni și temperaturi 
deosebit de ridicate, fapt ce determi
nă in timp o uzură a lor. în cadrul 
reparațiilor pla- 
nifioate trebuie 
înlocuite unele 
părți ale cazanu
lui. lucrări care 
necesită atît o 
cantitate însem
nată de țevi, cit 
si un volum im
portant de mun
că. Dacă cu ani 
în urmă cea mai 
mare parte din 
țevile necesare erau importate, astăzi 
in bună parte ele sint realizate de 
către industria românească. S-au 
constituit întreprinderi care produc o 
gamă variată de țevi de variate ti- 
podimensiuni și calități. Atingerea 
acestei performanțe a fost posibilă 
printr-o amplă activitate de cerceta
re și proiectare. Producerea unor 
țevi înalt aliate nu este la îndemi- 
na oricui. Concomitent cu introdu
cerea unor noi sortimente au fost 
îmbunătățite procesele tehnologice 
pentru a se asigura o calitate supe
rioară și un grad de scoatere cit mai 
ridicat. Dintre realizările relativ re
cente amintim că pentru domeniul 
energetic au fost introduse in fabri
cație țevile cu aripioare.

— Aceste țevi sint destinate lu
crărilor de modernizări ale cazane- 
ibr de la termocentralele Turceni și 
Rovinari, precizează ing. Cristian 
Mititelu, șeful secției cazane de la 
întreprinderea de țevi „Republica-1. 
Prin performantele lor constructive 
determină reducerea duratei de 
montaj și creșterea timpului de 
funcționare. Pentru a satisface 
atit cerințele Interne, cît și ale dife- 
riților beneficiari externi, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ultima vizită 
făcută în întreprinderea noastră, 
ne-a indicat să realizăm încă două 
linii tehnologice pentru fabricația 
țevilor cu aripioare. în prezent pre
ocuparea noastră este să îmbunătă
țim calitatea produselor, concomi
tent cu creșterea producției de țevi.

— Concret, ce măsuri au fost luate 
pentru realizarea acestor obiective ?

— în primul rînd aș menționa în
tărirea asistenței tehnice de specia
litate, intervine în discuție ing. Va- 
sile Parpală. directorul uzinei de 
țevi din oțeluri aliate, din cadrul în
treprinderii „Republica11. Pe intregul 
flux tehnologic și pe toate schim
burile se urmăresc cu atenție pro
cesele de fabricație de persona
lul calificat al secțiilor și spe
cialiști de la Institutul 
metalurgice, Centrul de 
proiectări al centralei 
stitutul de proiectări

ciariîor din diverse ramuri ale eco
nomiei am diversificat și asimilat 
noi tipuri de țevi aliate. Introduce
rea lor în fabricația de serie a ne
cesitat eforturi atit organizatorice, 
cit și de concepție. De pildă, de cu- 
rind au fost terminate revizia capita
lă și modernizările la cuptorul de 
tratament termic nr. 2. în prezent 
funcționează pe sistem automat două 
cuptoare și urmează in perioada ur
mătoare modernizarea și a celorlal
te două. Prin aceasta vom ridica in
dicele de calitate a țevilor aliate, 
■unde este știut că tratamentele ter-

Săi

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARA

DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

Irigarea culturilor în centrul atenției
Ce măsuri trebuie Întreprinse 
în județele din sud-estul țârii, 

care resimt puternic 
insuficiența de apă în sol

Este 
tațiile 
forme 
partizării lor pe teritoriul tării, iar 
cantitățile de apă rezultate diferă 
mult de la o zonă la alta chiar in 
cadrul aceluiași județ. Potrivit da
telor furnizate de Institutul de me
teorologie și hidrologie se remarcă 
o mare diferențiere intre zonele 
din vestul și cele din estul tării in 
ce privește starea de aproviziona
re a solului eu apă. Astfel. în timp 
ce in Banat și parțial in Oltenia 
rezerva de apă din sol este bună, 
ea scade pe măsură ce inaintăm 
spre est. cea mai redusă fiind în ju
dețele Vaslui. Galați, Brăila. Defi
cite de apă in sol se înregistrează 
și in județele Tuîcea. Bacău. Vran- 
cea. Buzău. Constanța și parțial 
în Ialomița. De asemenea. în ulti
mele zile, temperatura a crescut 
foarte mult, ceea ce determină o 
evaporare puternică a apei din sol. 
Ploile din ultimele zile au fost lo
cale șl neuniforme. în asemenea 
situații se impune ca, alături de a- 
plicarea metodelor cunoscute pen
tru păstrarea rezervei de apă in 
sol. intre care efectuarea prașile- 
lor ocupă un loc important, să fie 
extinsă irigarea culturilor.

Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea 
apreciază că evoluția climatului 
din această primăvară a determi
nat întirzierea vegetației atit la ce
realele de toamnă, cît și la cultu
rile semănate in primăvară. Din a- 
ceastă cauză, și consumul de apă 
maxim al culturilor de orz și griu 
s-a decalat cu circa 15—20 zile mai 
tirziu ca de obicei. în această pe
rioadă, in majoritatea zonelor țării, 
orzul este in faza de maturare a 
bobului, cind nu se recomaadă iri
garea. datorită pericolului de că
dere a plantelor. La cultura griu
lui, consumul de apă este in pre
zent de 40—45 metri cubi de apă pe 
zi la hectar. Din datele furnizate 
de stațiunile de cercetări agricole 
rezultă că in Cimpia Română. Do- 
brogea. centrul și sudul Moldovei 
deficitul hidric pe adinclmea de 
0—80 cm este cuprins între 800 și 
1 400 metri cubi la hectar. Aceas
tă situație impune irigarea fără 
întirziere a culturii griului cu nor
me de udare cuprinse intre 600 și 
800 metri cubi la hectar. O altă 
prioritate a perioadei pe care o 
parcurgem este irigarea plantelor 
furajere. Pentru realizarea unui 
nivel ridicat al producției de masă- 
verde. institutul recomandă ca. 
Imediat după cosire 
plice una-două udări, 
ploile ce cad in zonă.

cunoscut faptul că precipi- 
din acest an au fost neuni- 
din punct de vedere al re-

liști. Sint unități agricole în care 
nu se îndeplinește programul zil
nic de udări, deoarece echipamen
tele de udare fie că nu au fost 
scoase în cimp, fie că nu sint mu
tate la timp pe terenurile prevăzute 
a se iriga.

Tot atit de important este ca 
peste tot să fie făcute lucrări de 
cea mai bună calitate, ceea ce pre
supune respectarea normelor de 
apă stabilite pentru fiecare cultură, 
pentru fiecare solă in parte. Din 
controalele efectuate de organele 
de specialitate a rezultat că in une
le unități agricole Utilajele de iri
gat nd sint supravegheate în
deaproape și, ca atare, defecțiunile 
care se ivesc in funcționarea lor nu 
sint înlăturate operativ, ceea ce de
termină o udare neuniformă, cu 
consecințe negative asupra culturi
lor, fără a mai vorbi de 
mare de apă care se face, 
care nu trebuie admisă sub nici un 
motiv. Iată de ce/ concomitent cu 
măsurile ce se intreprind in ve
derea organizării temeinice a acti
vității formațiilor de udători, este 
necesar să se asigure piese de 
schimb și oamenii necesari pentru 
înlăturarea operativă a defecțiuni
lor care survin. De asemenea, spe
cialiștii să se afle tot timpul pe 
teren pentru a controla buna func
ționare a utilajelor și pentru a sta
bili modul cum să se lucreze.

Concomitent cu măsurile Ce tre
buie întreprinse în vederea bunel 
funcționări a sistemelor mari de 
irigații, a folosirii echipamentelor 
de udare, conducerile unităților 
agricole și organele de specialitate 
au datoria să organizeze udarea 
culturilor prin mijloace maj sim
ple, cum ar fl pomparea apei din 
riuri. iazuri și bălți'pe suprafețele 
imediat învecinate, udarea plante
lor cu apă transportată in Cister
ne, butoaie etc. Desigur, aceasta 
este o acțiune migăloasă, care ne
cesită eforturi materiale și de mun
că. dar orice efort este răsplătit din 
belșug dacă apa este dusă acolo 
unde este utilă plantelor, intrucit 
se vor obține recolte mari.

Aplicarea corectă a udărilor este 
în interesul țărănimii, al inlregii 
țări, al fiecăruia dintre noi. Iată 
de ce acțiunea de extindere a Iri
gațiilor acolo unde culturile agri
cole au nevoie de apă trebuie să 
fie organizată temeinic, în cele 
mai mici amănunte, ca o largă ac
țiune patriotică de masă, la care 
să fie mobilizate toate forțele exis
tente la sate.

se vor face eșalonat pină la finele 
acestei luni. Cu privire la repara
țiile prevăzute la alte centrale elec
trice a fost stabilit de comun acord 
între 
crări 
trială 
trice 
de livrare a țevilor 
introdus in fabricație o parte 
furnitura pentru 
Ișalnița, Mintia și întreprinderea ,.E- 

: nergoreparații11 București. Pentru 
obiectivele de investiții ne-am con
centrat atenția asupra lichidării cit 
mai urgente a restanțelor la capa
citățile cu termen de punere in func
țiune in acest an.

Discuțiile cu interlocutorul nostru, 
cît și cu alți factori de răspundere 
din întreprindere au fost mult mai 
detaliate, analizîndu-se punct cu 
punct fiecare solicitare, fiecare con
tract, prilej cu care am avut posibi
litatea să desprindem și unele con
cluzii de ordin mai general, pe care 
le supunem atenției.

La prima vedere intr-un flux nor
mal, conform schemelor tehnologice 
proiectate. Și totuși cantitatea de 
țevi produsă in fiecare lună este sub 
nivelul planului. Acest fapt este pus 
pe seama necorelării capacităților de 

producție cu gama 
variată de tipuri, 
dimensiuni Si ca
lități de țevi pre
văzute a se fabri
ca. Din cauza ur
gențelor — reale 
sau invocate — a 
priorităților sta
bilite la un nivel 
sau altul se ajun
ge in unele ca
zuri la o organi

zare „pompieristică11 a producției, 
care nu mal ține cont de crite
riile specifice de eficiență. Lansa
rea in fabricație se tace pe vertica
lă, cind firesc ar fi pe orizontală. Să 
explicăm această dispută. Mai 
multe unități solicită același tip de 
țeavă. Se realizează o parte din can
titatea solicitată și se trece la alt 
sortiment. După citeva zile se re
vine la fabricația țevilor inițiale. 
Din această cauză se pierd nume
roase ore cu reglajul utilaje
lor, ceea ce In ultimă Instanță 
înseamnă diminuarea capacității 
de producție. Lipsa unei pro
gramări judicioase determină a- 
ceste anomalii păgubitoare. Desigur, 
situația prezentă nu este datorată 
numai organizării defectuoase. Este 
determinată și de neasigurarea co
respunzătoare cu materialele;, nece
sare. in special țagle de la Combina
tul siderurgic Hunedoara. Interlocu
torii de la intreprinderea „Republi
ca11 au încercat să ocolească proble
ma aprovizionării, și nu întîmplător, 
pentru simplul fapt că ambele uni
tăți sint în subordinea Ministerului 
Industriei Metalurgice.

în funcție de prioritățile stabilite la 
nivelul ministerului. Dacă adunăm 
cantitățile de țevi restante cu cele 
rămase de livrat in acest an, acestea 
depășesc posibilitățile întreprinderii. 
Iată și motivul pentru care au fost 
stabilite programe de livrare prio
ritară. La o analiză mai atentă se 
constată că uneori și acestea nu sînt 
respectate. Pe ce bază au fost con
firmate anumite termene ? Pe ana
lize tehnice și posibilități reale sau 
printr-o angajare formală pentru a 
răspunde unor „cerințe presante11 ? 
Formalismul este prezent atita timp 
cît ulterior se invocă diferite moti
ve, se reanalizează situația și se sta
bilesc noi termene. Timp în care 
portante lucrări de reparații sau 
vestiții nu se 
torită acestor

Centrala industrială de prelu- 
metalurgice și Centrala indus- 
de producere- a energiei elec- 

și termice un grafic prioritar 
de cazane. Am 

din 
termocentralele

• De la Rovinari, Turceni, Ișalnița și Mintia, 
priviri piine de speranțe spre producătorii de 
țevi • O dispută teoretică și o organizare...

întîmplăioare 6

de cercetări 
cercetări și 

noastre. In- 
. . _ laminoare.

Controlul minuțios pe faze tehnolo
gice al fiecărui parametru determină 
respectarea strictă a rețetelor, cit și 
încadrarea în normele tehnice pre
văzute. Această măsură s-a impus 
lntrucit datorită solicitărilor benefi-

mice sînt deosebit de pretențioase, 
.în același' timp, pentru a elimina în
treruperile și stagnările pe liniile 
tehnologice, au fost organizate echi
pe speciale de întreținere și inter
venție pe toate schimburile. Am a- 
mintit numai citeva dintre măsurile 
ce au condus in ultima perioadă la 
o creștere a producției de țevi și a 
calității acestora.

Intr-adevăr, dacă analizăm compa
rativ realizările din lunile care au 
trecut din acest an, constatăm o evo
luție pozitivă pe ambele planuri — 
al cantității și calității. însă tot atît 
de adevărat este faptul că se înre
gistrează încă serioase restanțe in 
onorarea unor contracte. în anchete
le precedente am prezentat o serie 
de apeluri adresate producătorilor 
de țevi, și îndeosebi întreprinderii 
„Republica11, de. rezolvarea .cărora 
depinde în mare măsură realizarea 
în acest an a programelor de repa
rații și investiții din domeniul ener
getic. Cum s-a acționat pentru im
pulsionarea livrărilor ? La această 
întrebare ne răspunde Spiru Lia, 
inginer-șef ai întreprinderii de țevi 
„Republica11 București.

— în producția noastră, sectorul 
energetic, cum este și firesc, ocupă 
un loc prioritar. Pe baza programe
lor convenite de Ministerul Indus
triei Metalurgice cu Ministerul E- 
nergiei Electrice și Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu am eșalonat 
graficele de fabricare a țevilor pe 
trei categorii, și anume : pentru re
parații și modernizări la termocen
tralele Turceni și Rovinari ; repa
rații la alte centrale electrice și fur
nitură pentru noile obiective ener
getice. Pentru cazanele de 1 035 tone 
abur pe oră nr. 3 de la Turceni și 
nr. 5 de la Rovinari țevile cu ari
pioare au fost livrate, iar circa 45 
tone țevi din oțel inoxidabil se vor 
realiza pină la 20 iunie a.c. Am lan
sat în fabricație țevile necesare pen
tru modernizarea grupurilor nr. 2 
Turceni și nr. 4 Rovinari. Livrările

IN CONCLUZIE :
Devine oportun și necesar să __

de Centrala industrială de prelucrări metalurgice, cit și de Ministerul 
dustriei Metalurgice activitatea intreprinderii „Republica11, ca de altfel 
a tuturor producătorilor de țevi, pentru a fi stabilite cauzele ce deter
mină situația prezentă, dar mai ales să fie luate măsuri tehnice și or
ganizatorice eficiente, cuprinzătoare, astfel incit producția de țevi să fie 
la nivelul posibilităților și cerințelor actuale.

finalizează tocmai 
amînări repetate.

im- 
in- 
da-

fie analizată cu toată răspunderea atît 
în

Ion LAZĂR

să se a- 
corelate cu 
Dintre cul-

turtle de primăvară, țrigarea tre
buie declanșată la floarea-soarelui. 
sfecla de zahăr și furajeră, unde 
deficitul hidric este de 500—600 
metri cubi la hectar. In perioada 
imediat următoare se recomandă 
ca la culturile de soia și porumb 
să se aplice prima udare.

Principala atenție trebuie să 
fie îndreptată acum spre folosirea 
integrală și eficientă a fiecărui 
hectar amenajat pentru irigații, să 
fie găsite posibilități pentru a se 
aplica udări pe suprafețe supli
mentare. folosindu-se in acest Scop 
sursele de apă existente și mijloa
cele pentru aductiunea ei la plan
te. Nici o sursă de apă nu-i prea 
mică pentru a extinde irigarea cul
turilor. în toate județele în care 
există deficit de apă in sol este 
necesar să fie luate măsuri orga
nizatorice și tehnice pentru ca toa
te sistemele de irigații să funcțio
neze din plin, astfel incit udările 
să poată fi mult extinse.

Care este stadiul Irigării culturi
lor ? Ce probleme trebuie rezolva
te pentru a se aplica udări pe su
prafețe cît mai mari? 
la aceste Întrebări, 
ția generală de resort 
terul 
mâți 
luat 
care 
este 
nergia electrică necesară funcțio
nării la intreaga capacitate a sta
țiilor de pompare, precum și car
buranții necesari motopompelor. 
Important este ca acest efort tăcut 
de stat să fie fructificat la maxi
mum, ceea ce presupune ca. prin- 
tr-o temeinică organizare a muncii, 
toate instalațiile de irigat să fie 
folosite rational, lucrindu-se zi și 
noapte, cu grijă și răspundere 
pentru a nu se risipi apa. Din da
tele ce ne-au fost puse la dispozi
ție de Direcția generală economică 
de îmbunătățiri funciare rezultă că 
în cursul zilei de simbătă. 13 iu
nie, din cele aproape 100 000 hec- 
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Agriculturii am 
că organele 
măsuri ca 
deficitul de 

pronunțat să li

Referitor 
la direc- 

din Minis- 
fost infor- 

centrale 
județelor 
apă din 
se asigure e-

au 
In 

sol

tare prevăzute în programul zilnic 
de udări au fost irigate 64 000 hec
tare. Restul suprafeței nu a fost 
irigată datorită unor defecțiuni in 
rețeaua de canale, lipsei de energie 
sau carburanți, cit și faptului că 
echipamentul de udare nu a fost 
scos in cîmp sau a plouat. în ju
dețul Brăila au fost aplicate udări 
pe 14 000 hectare — cea mai mare 
suprafață irigată. Și in alte ju
dețe — Olt, Iași, Buzău, Vaslui și 
sectorul agricol Ilfov — printr-o 
temeinică organizare a muncii au 
fost aplicate udări pe suprafețe 
mari. în județul Tulcea insă nu 
a fost îndeplinit planul... zilnic 
udări decit in proporție de 
sută, în județul Ialomița — 
sută. Galați — 64 la sută, 
stanța — 72 la sută.

Trebuie înțeles pe deplin .... ... 
că in condițiile actuale, cu deficit 
de apă în sol în județele din estul 
și sud-estul tării, cu temperaturi 
deosebit de ridicate, irigarea cul
turilor constituie principala pirghie 
prin care se poate si se impune să 
se acționeze in vederea obținerii 
de recolte mari. Iată de ce, în toate 
unitățile agricole care au 
cuprinse în sistemele de 
printr-o muncă temeinică 
noapte, să se aplice udări 
suprafețele prevăzute în 
mele stabilite.

Important este ca apa să fie fo
losită rațional. Cu toată răspunde
rea trebuie să se înțeleagă că, in 
județele in care există deficit de 
apă in sol. buna funcționare a sis
temelor de irigații, precum și apli
carea corectă a udărilor sint de cea' 
mai mare însemnătate pentru rea
lizarea unor recolte mari. Aceasta 
presupune ca organele de speciali
tate și cadrele de conducere din 
unitățile agricole să asigure tot ce 
este necesar pentru a se respecta 
programele zilnice de udări. în 
primul rînd, trebuie să fie asigu
rată forța de muncă necesară mu
tării echipamentului de udare, po
trivit indicațiilor date de specia-
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RECOLTAREA CEREALELOR
PREGĂTITĂ TEMEINIC!

IALOMIȚA

Utilajele - gata să intre in lanuri
Pentru recoltarea în cel mai scurt 

timp si fără pierderi a cerealelor 
păioase. in unitățile agricole din ju
dețul Ialomița au fost pregătite te
meinic combinele si mijloacele de 
transport. Pentru cele 24 163 hectare 
cu orz vor fi folosite 861 combină, 
care urmează să realizeze o viteză 
zilnică de 7 hectare, astfel incit se
cerișul nu va dura mai mult de patru 
zile. La cultura griului vor lucra 
1 487 de combine, pentru care a fost 
stabilit un ritm zilnic de 6 hectare, 
în acest fel. in județul Ialomița se 
vor recolta 
hectare. Iar 
gii recolte

în fiecare 
formațiile 
zatori. conducători auto și 
tori care, după instruirile 
avut loc. cunosc cu exactitate sar
cinile ce le au de îndeplinit. La fie-

zilnic aproape 9 000 de 
pentru stringerea intre- 
vor fi suficiente 9 zile, 
unitate au fost 
de combineri.

stabilite 
mecani- 
coopera- 
care au

Un răspuns prompt care trebuie urmat de măsuri practice
Punctul de vedere al centralei de resort în legătură cu realizarea producției de rulmenți

La solicitarea ziarului „Scinteia11, con
ducerea Centralei industriale de rulmenți și 
organe de asamblare din Brașov a transmis 
corespondentului nostru județean, Nicolae 
Mocanu, următorul răspuns :

„Conducerea Centralei industriale de rulmenți 
ți organe de asamblare Brașov iți însușește pe 
deplin observațiile, criticile ți luările de poziție 
apărute in cadrul anchetei economice, publicată 
In numărul de miercuri, 10 iunie a.c., al zia
rului „Scinteia". Nu facem, o afirmație gratuită, 
ci o spunem din convingerea că neajunsurile 
manifestate in realizarea producției fizice sînt 
nefirești, păgubitoare pentru economia națională 
ți că centralei noastre, in calitatea ei de titu
lară de plan, ii revin răspunderi precise in 
fundamentarea indicatorilor de plan, in organi
zarea și coordonarea întregii activități produc
tive, in asigurarea bazei materiale necesare uni
tăților producătoare de rulmenți.

însumate, nerealizările la producția fizică de 
rulmenți pe primele cinci luni ale anului re
prezintă pe ansamblul centralei 5,4 Ia sută din 
sarcinile de plan. Deși la prima vedere această 
nerealizare nu pare a fi foarte mare, sintem 
conștienți că nerealizarea rulmenților respec
tivi a generat greutăți in activitatea unor sec
toare de activitate. Fără a face abstracție de 
răspunderea ce revine centralei, vom. sublinia 
faptul că această nerealizare a fost cauzată in 
cea mai mare parte de greutățile intimpinate 
de întreprinderi in alimentarea cu energie elec
trică in prima lună a anului și de neasigurarea, 
potrivit contractelor încheiate, a materialelor 
necesare de unii furnizori. Pentru a fi înțelese 
mai bine problemele cu care se confruntă cen
trala șt întreprinderile, pentru a se putea trage 
concluzii cit mai juste, vom aminti mai intii 
faptul că, in ultimii ani, ca urmare a unor 
necesități stringente ale economiei naționale, 
gama, sortotipodimensională de rulmenți a 
sporit de la 1 500 la 4 500, ceea ce a permis re
ducerea substanțială a importului. Acest fapt a 
cerut din partea colectivelor de oameni ai mun
cii din cele patru întreprinderi de rulmenți, ca 
ți a compartimentelor de cercetare — eforturi 
uriașe. Faptul acesta a reclamat și reclamă insă 
tn continuare o perfecționare similară și a me-

canismulul aprovizionării tehnico-materiale și, 
mai ales, respectarea cu rigurozitate a preve
derilor contractuale de către furnizorii de ma
teriale.

Cu satisfacție constatăm că șl in acest do
meniu s-au făcut progrese evidente. Și aici ne 
referim in mod deosebit la C.O.S. Tirgoviște și 
„INOX“ — Tirgoviște, care, dacă in trecut ne-au 
creat mari probleme, in ultimii doi ani și mai 
cu seamă in acest an au reușit să-și onoreze 
aproape exemplar contractele, livrindu-ne unele 
materiale chiar în devans. Notabile sint și 
eforturile siderurgiștilor de la Hunedoara. Re
șița sau Ofelul Roșu, care manifestă o înaltă 
infelegere față de necesitățile industriei de 
rulmenți.

Și, totuși, întreprinderile de rulmenți întimpină 
in continuare greutăți in buna aprovizionare cu 
unele materiale. Acestea sint provocate in spe
cial, și mai ales in ultimul timp, de Combinatul 
siderurgic din Galati in asigurarea benzilor și 
tablelor laminate la rece pentru colivii și capace 
de protecție, la care in trimestrul l a înregis
trat o restantă de 967 tone, iar în trimestrul II 
nerealizările au crescut și mai mult. La ora 
actuală, cind mai avem circa o jumătate de lună 
pină la încheierea trimestrului II, combinatul 
din Galați nu și-a onorat obligațiile contrac
tuale la sortimentele respective decit in pro
porție de ?5 la, sută. Este o situație îngrijoră
toare deoarece se conturează pericolul ca fabri
cația de rulmenți să nu poată fi finalizată in 
absolut toate cele 4 unități pe luna iunie, din 
lipsa acestor materiale, cu consecințe pentru in- 
deplinirea planului la intern și export. Această 
situație trebuie să constituie un semnal de 
alarmă. Și. ceea ce este și mai grav. Ministerul 
Industriei Metalurgice nu a găsit pină la această 
oră soluții in scopul rezolvării acestei probleme.

Apreciem că Centrala industrială de rulmenți 
și organe de asamblare s-a străduit să asigure 
o aprovizionare corespunzătoare a unităților de 
rulmenți. Așa, spre exemplu, cu ocazia ultimei 
deplasări la Hunedoara, s-a întocmit un pro
gram pe baza căruia furnizorul s-a angajat să 
asigure integral necesarul de oțeluri pentru 
întreprinderile de rulmenți din Ploiești și Birlad, 
cantitativ șl calitativ. Totodată, s-au obținut

fondurile valutare necesare importului unor 
benzi laminate și freonului solicitate de între
prinderea de rulmenți din Birlad, ceea ce va 
permite să se folosească mai judicios capacită
țile de producție. Legat tot de problema utili
zării capacităților de producție la Birlad este 
necesar ca organele centrale de planificare să 
acorde o atenție mai mare cu ocazia stabilirii 
sarcinilor de plan, corelării capacităților de pro
ducție cu structura fabricației, cu cererile bene
ficiarilor. Dat fiind gradul inalt de diversificare 
a fabricației de rulmenți propunem organelor de 
resort să fie reconsiderat normativul de produc
ție neterminată, deoarece cel stabilit la 17—22 
zile constituie o frină in desfășurarea activită
ții de producție, știut fiind că fabricația celor 
4 500—5 000 sortotipodimensiuni nu se poate 
relua la un interval atit de scurt cit prevede 
normativul stabilit.

In privința problemelor care depind de noi, 
centrala iși va concentra eforturile pentru a 
ajuta unitățile In îmbunătățirea in continuare a 
organizării și desfășurării fabricației, in perfec
ționarea tehnică și tehnologică, in refacerea 
decalajelor dintre secțiile de fabricație".

Gheorqhe BADEA
director general al Centralei industriale 
de rulmenți și organe de asamblare ârașov
Nota redacției : Apreciem promptitudinea 

și seriozitatea cu care centrala din Brașov 
a răspuns semnalelor critice ale „Scinteii11. 
Este o dovadă a preocupării centralei, in 
calitate de titulară de plan, de a soluționa 
problemele esențiale cu care se confrun
tă colectivele producătoare de rulmenți. 
Desigur, așa cum se desprinde din răspun
sul adresat ' redacției, multe din pro
bleme sînt rezolvate ca urmare a angaja
mentului cu care Centrala industrială a rul
menților din Brașov înțelege să-și onoreze 
sarcinile ce-i revin. Esențial este însă ca. 
în continuare, unii furnizori de materiale — 
și avem în vedere în primul rînd Combi
natul siderurgic din Galați — să manifeste 
aceeași seriozitate, pe care cu ani în urmă 
au reușit să o dovedească, in onorarea obli
gațiilor contractuale.

care modul s-au asigurat atelierele 
mobile cu ptese de schimb, apara
te de sudură si forjă, cisternele cu 
carburanți.

O deosebită atenție se acordă bu
nei funcționări a utilajelor. astfel 
incit să se prevină orice pierderi de 
boabe. Pentru verificarea întregului 
oare de mașini agricole ce vor fi 
folosite in campania 
velul județului au 
opt comisii formate 
maiștri cu o bogată 
fesională din cadrul
S.M.A. Verificările Ia combine, pre
se si semănători s-au efectuat în 
stare de funcționare și numai după 
ce comisia a testat calitatea repa
rațiilor, utilajele au fost admise pen
tru a fi duse la taberele de cimp. 
Verificarea in stare de funcționare 
a permis un control amănunțit al 
ansamblelor și subansamblelor. al 
fiecărui compartiment. în special la 
combine. Comisia condusă de ingi- 
nerul-șef al Trustului S.M.A.. Con
stantin Tănase. a verificat mașinile 
agricole ce vor fi folosite la seceriș 
si insămînțarea culturilor duble în 
unitățile din raza de activitate a 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii Urziceni si Sinești. S-a con
statat Că. spre deosebire de anul 
trecut, calitatea reparațiilor și pre
gătirilor a crescut. La S.M.A. Urzi
ceni. obiectiunile comisiei au fost 
reduse, iar remedierile s-au făcut 
imediat. La S.M.A. Sinești. unde s-a 
constatat că unele combine au unele 
defecțiuni in ce privește etanșei- 
zarea. cei care au răspuns de exe
cutarea lucrărilor respective au tre
buit să refacă lucrările indicate.

Pe baza constatărilor celor opt 
comisii, la nivelul Trustului S.M.A. 
s-a făcut analiza modului în care 
este pregătită campania de seceriș. 
S-a constatat că 60 de combine au 
avut defecțiuni in executarea repa
rațiilor, după cum urmează : la re
glajele la aparatele 
curățirea I și a 
torul cu melc și 
tul de treier și 
tîndu-se aceste 
nominalizați acei 
list! din cadrul stațiunilor și atelie
relor în care, s-au făcut reparațiile 
respective și au

suri corespunzătoare. Toate aceste 
defecțiuni au fost înlăturate.

Dacă aceste defecțiuni au avut un 
caracter subiectiv, la ora actuală 
sint mari probleme in ce privește 
asigurarea unor piese de schimb. 
Linsese 1 400 de curele de tobă, 
1 400 curele pentru variatoare-trac- 
tiune. 600 curele pentru descărcare, 
600 curele late și 8 000 bucăți lame 
de cuțit. Este necesar să fie luate 
măsuri în vederea asigurării între
gului necesar de piese de rezervă 
pentru schimb, așa cum a indicat 
Ministerul Agriculturii. La aces-

tea se adaugă lipsa a 200 de bate
rii de acumulator. în această săptă- 
niină. in județul Ialomița, va înce
pe secerișul orzului ; el va constitui 
repetiția generală înainte să încea
pă recoltarea griului pe cele 7? 600 
hectare. Organele centrale de re
sort au datoria să asigure ca unită
țile furnizoare să livreze reperele 
mai sus-mentionate. astfel îneît ele 
Să ajungă in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii.

Mihal V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii H

de vară, la ni- 
fost constituite 
din ingineri și 

experiență pro- 
Trustului

de tăiere ; la 
Il-a ; la transpor- 
racleti ; la apara- 
rabotor. Consta-
l<îl.lcți ț 
rabotor. 
defecțiuni, au fost 
maiștri și specia-
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Cind vor fi livrate piesele de schimb?
Conform unui minuțios program, 

în apropiata campanie de recoltare 
a cerealelor păioase in unitățile a- 
gricole cooperatiste din județul Te
leorman vor fi folosite 1940 de com
bine. 780 prese de balotat și 200 ma
șini de adunat și căpițat paiele. Care 
este stadiul pregătirii acestora, ce 
probleme trebuie soluționate pentru 
ca atunci cînd culturile de orz. or- 
zoaică și griu vor ajunge la maturi
tate intregul parc de mașini să fie 
folosit la capacitate, in vederea 
stringeril recoltei in termenele 
stabilite ?

Am reținut mai intii de la ingine- 
rul-șef al Trustului județean al 
S.M.A.. Lupu Tănase. că repararea 
combinelor, practic, s-a încheiat. In 
prezent, se află in curs de desfășu
rare activitatea de suprarecepție a 
utilajelor, prin comisiile alcătuite 
din specialiști de la nivelul stațiuni
lor de mecanizare, al trustului și 
ministerului. Pornindu-se de la nea
junsurile din anul trecut, un accent 
deosebit se pune pe Verificarea mi
nuțioasă a celor peste 40 de puncte 
de etanșare ale combinei, urmărin- 
du-se astfel evitarea oricăror pier
deri de boabe. De altfel, la Drăgă- 
nești-Vlașca. sub directa îndrumare 
a comitetului județean de partid, a 
avut loc recent o instruire, cu carac
ter de schimb de experiență, cu toți 
factorii de răspundere din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, din 
consiliile agroindustriale și unitățile 
agricole, punîndu-se accentul pe or
ganizarea temeinică a muncii in 
cimp, pe efectuarea reglajelor co
respunzătoare la mașinile de recol-

S.M.A. Nanov, după fi-ce s-aufost stabilite mă-

nalizat reparațiile, 
au fost „invirtite" 
garanția că fiecare ansamblu func
ționează perfect. Acum, in prezența 
specialiștilor din unitățile agricole 
aservite se fac probe cu boabe. 
„Dacă anul trecut — ne spune di
rectorul stațiunii, ing. Eugen Ma
xim, etanșările au fost verificate 
după încheierea reparațiilor, în acest 
an am acționat altfel. Practic, pe 
fluxul reparațiilor combinei, folo
sindu-se bancurile de probă și apa
ratura de măsură și control, s-au fă
cut verificări pe subansamble. Re- 
nunțind la unele improvizații, am 
urmărit refacerea geometriei dife
ritelor componente ale combinei 
care s-au deteriorat sau și-au schim
bat forma in timpul funcționării. în 
prezent, la proba cu boabe, ne in
teresează mai ales asigurarea etan
șeității la Îmbinarea hederului cu 
batoza combinei11.

Este demn de remarcat faptul că 
acolo unde comisiile de suprarecep- 
tie constată defecțiuni se iau mă
suri pentru remedierea operativă, 
acordindu-se asistenta de specialita
te. La S.M.A. Orbească, de pildă, 
după simularea condițiilor de func
ționare din cimp. s-a intervenit 
pentru ca aparatele de tăiere de la 
două combine să fie. verificate teh
nic din nou și reglate corespunzător. 
La fel s-a procedat și in alte situații 
întîinite la stațiunile pentru meca
nizare din Videle. Rădoiești și Fur- 
culești.

La S.M.A. Roșiori de Vede. „în 
general11 s-a încheiat repararea com
binelor pentru cerealele păioase. Di
rectorul unității, ing. Nicolae Ma
rin, ține să ne precizeze insă că. așa 
cum

toate combinele 
pentru a exista

Executarea prașilei mecanice la cultura de cartofi pe terenurile I.A.S. Galați
Foto : Eugen Dichiseanu

se prezintă ele acum, unele nu 
putea intra în lanuri. De ce ? 
lipsa unor piese de schimb care 
sub semnul întrebării, aici și în 
citeva stațiuni din județ, ex

ploatarea unor combine C-14. Mai 
concret, așa cum aveam să aflăm și 
la trustul județean al S.M.A.. 
Vorba despre văriatoare de 
ne. articulații bicardanice. 
conice descărcare și curele 
la variatorul post-bătător. 
care nu au fost asigurate în 
ți Ie necesare. De asemenea. 
40 prese de balotat lipsesc 
nele și axele cu pinion de la grupul 
conic. Iată de ce este 
cel mai scurt .timp 
furnizoare de piese 
asigure toate reperele 
tru ca în momentul intrării in lanuri 
să poată fi folosit intregul parc de 
mașini și utilaje- agricole.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteli”

este 
tracțiu- 
gruDuri 

I 800 de 
repere 
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necesar ca în 
Întreprinderile 
de schimb, să 
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cuiului de dominație colonială, 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale și asigu
rarea progresului său economic și 
social. Ca prieteni, vă urăm, din 
toată inima, dumneavoastră, po
porului somalez realizări tot mai 
mari pe calea dezvoltării sale 
libere și independente, a făuririi 
unei vieți noi, demne și prospere.

în timpul vizitei veți avea pri
lejul să cunoașteți nemijlocit noi 
aspecte din munca și realizările 
poporului. român, angajat acum, 
cu toate forțele sale, în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui. privind trecerea României la 
un' stadiu nou, superior de dez
voltare — cel de țară socialistă 
mediu dezvoltată. Punem un ac
cent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă și modernizarea întregii 
economii naționale,, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifiee, acordăm o atenții 
de prim ordin adînciriî democra
ției muncitorești revoluționare, 
perfecționării, în continuare, a ca
drului organizatoric de participa
re nemijlocită a oamenilor muncii 
la conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate, a întregii societăți.

Preocupîndu-ne permanent de 
asigurarea tuturor condițiilor pen
tru desfășurarea cu succes a- în
tregii opere de construcție socia
listă în patria noastră, acordăm, 
în același timp, o atenție deose
bită evoluției vieții internaționale, 
promovăm activ o politică de co
laborare. înțelegere și pace.

Situația internațională se men
ține deosebit de 
plexă. ca urmare 
fără precedent, a 
lor, în special a 
cleare. a existenței și chiar agra
vării unor conflicte în diferite re
giuni ale lumii, a continuării po
liticii de forță, de amestec în tre
burile interne ale altor state, a 
adincirii continue a marilor deca
laje economice și sociale dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de

gravă și com- 
a intensificării, 

cursei înărmări- 
înarmărilor nu-

dezvoltare. Tn aceste condiții, spo
rește tot mai mult pericolul unui 
nou război mondial, ce s-ar trans
forma, inevitabil, intr-un război 
cu folosirea armelor nucleare, care 
ar duce, practic, la distrugerea a 
înseși condițiilor pentru existența 
vieții pe planeta noastră.

Pe baza acestor realități se poa
te aprecia, cu deplin temei, că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor la existență liberă și 
demnă, la viață, la pace. Este mai 
necesar ca oricind ca toate po
poarele, forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni să-și unească efor
turile și să colaboreze cit mai 
strins pentru a pune capăt poli
ticii de înarmare și pentru a opri 
cursul periculos spre încordare și 
război, pentru a apăra pacea și 
viața pe Pămint !

România s-a pronunțat și militea
ză ferm pentru lichidarea, în mai 
multe etape, pînă în anul 2000, a 
tuturor armelor nucleare. Conside
răm că, pe baza propunerilor fă
cute atit de Uniunea Sovietică, cît 
și de Statele Unite ale Americii, se 
poate ajunge, încă in acest an, la 
un acord privind retragerea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, ca un prim 
pas spre eliminarea tuturor arme
lor nucleare de pe continent și. în 
perspectivă, spre lichidarea totală 
a armelor nucleare din întreaga 
lume.

In același timp, țara noastră se 
pronunță cu toată fermitatea pen
tru reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale, a tru
pelor și cheltuielilor militare. Ac- 
ționînd concret in această direcție, 
România a trecut, încă din 1936 — 
pe baza unui referendum național 
la care a participat, practic. între
gul popor — la reducerea unilate
rală cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

în condițiile interdependențelor 
tot mai strînse ce caracterizează

evoluția vieții internaționale ac
tuale, considerăm că se impune să 
fie sporite eforturile pentru elimi
narea forței și amenințării cu 
forța din relațiile dintre state și 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
numai și numai pe calea pașnică, 
a tratativelor, purtate in spiritul 
deplinei 
reciproc. In 
intensificate 
lizarea unei 
și juste. în 
deosebită i 
acest sens, organizarea unei con
ferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
și Israelul.

Considerăm, în același timp, că 
trebuie să se pună capăt neîntir- 
ziat războiului dintre Iran și Irak 
și să se treacă la soluționarea poli
tică, prin tratative, a problemelor 
dintre aceste două țâri.

Pe aceeași cale apreciem că tre
buie să fie soluționate și conflic
tele dintre diferite state din 
Africa — inclusiv problemele din
tre Somalia și Etiopia — pornin- ■ 
dti-se de la respectul independen
ței, integrității teritoriale și nea
mestecul în treburile interne. Ne 
pronunțăm pentru întărirea rolu
lui Organizației Unității Africane 
în promovarea colaborării și con
lucrării între statele acestui conti
nent. in unirea eforturilor lor pen
tru asigurarea dezvoltării eCono- 
mico-sociale și consolidarea inde
pendenței, în soluționarea politică 
a problemelor existente între une
le dintre ele.

Sprijinim lupta poporului nami
bian. sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobindirea independenței 
naționale, ne pronunțăm împotriva 
politicii de apartheid în Africa de 
Sud și condamnăm cu fermitate 
actele de agresiune ale acestei țări 
împotriva statelor africane vecine.

România militează consecvent 
pentru lichidarea subdezvoltării

egalități și respectului 
mod deosebit trebuie 

: eforturile pentru rea- 
i păci globale, trainice 
i Orientul Mijlociu. O 
importanță o are, în

și realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru so
luționarea echitabilă a problemei 
datoriilor externe, care împovă
rează tot mai greu țările in curs 
de dezvoltare. în acest scop, con
siderăm necesară organizarea, in 
cadrul Organizației Națiunilor U- 
nite, a unor negocieri globale 
intre țările in curs de dezvoltare 
și țările dezvoltate, pentru dez
baterea și soluționarea tuturor 
problemelor legate de lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice mondiale, bazate 
pe principii de deplină egalitate 
și echitate.

Soluționarea problemelor com'- 
plexe ce confruntă epoca noastră 
impune participarea egală la via- 

a tuturor sta- 
mi ci 

țărilor in curs de 
nealiniate, care con- 
majoritate a statelor 
direct interesate în
de pace, de inde- 
colaborare interna-

ța internațională a tuturor 
telor. și îndeosebi a țărilor 
și mijlocii, a 
dezvoltare și 
stituie marea 
lumii și sint 
tr-o politică 
pendență și 
țională.

Doresc să remarc buna colabora
re dintre România și Somalia în 
cadrul O.N.U. și in alte organisme 
internaționale și să exprim con
vingerea că această conlucrare se 
va întări și mai mult în viitor.

Tovarășe președinte,
încredințat că actuala vizită pe 

care o faceți în România, convor
birile, înțelegerile la care vom 
ajunge împreună vor deschide noi 
perspective colaborării multilate
rale dintre țările, partidele și po
poarele noastre, doresc să toastez:

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte Mohamed Siad 
Barre :

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului somalez prieten ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre:

— pentru pace și colaborare in 
întreaga lume !

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

TOASTUL TOVARĂȘULUI MOHAMED SIAD BARRE VIZITA PROTOCOLARA
(Urmare din pag. I)

Știm cu toții că spiritul de 
cordialitate de care sintem în
conjurați nu este pur și simplu un 
sentiment de circumstanță, ci con
stituie o reflectare a relațiilor in 
continuă dezvoltare dintre națiu
nile noastre, care se bazează pe 
înțelegere reciprocă, respect pen
tru valorile comune legate pe un 
adevărat concept umanistic.

Aș dori — a spus în continuare 
președintele Mohamed Siad Barre 
— să mă opresc mai pe larg asu
pra relațiilor excelente care există 
între țările noastre și să subliniez, 
în acest context, că acestea s-au 
dezvoltat, dobîndind noi dimen
siuni și perspective. De fapt, aces
te relații au evoluat la un grad 
superior, de strînsă prietenie. Do
rința noastră arzătoare este de a 
le vedea dezvoltîndu-se tot mai 
mult în viitor, în toate domeniile. 
Și aici trebuie subliniat că aceste 
relații s-au bucurat de atenția 
dumneavoastră personală și de 
imensa dumneavoastră contribuție. 
Mulțumită acestui fapt, precum și 
eforturilor similare depuse de 
partea noastră, putem afirma cu 
bucurie că raporturile de colabo
rare româno-somaleze urmează o 
cale fermă, care trebuie extinsă in 
interesul ambelor noastre popoare.

Sint convins că această vizită ne 
va da posibilitatea să întărim și 
mai mult legăturile de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre 
și nu mă îndoiesc că, prin convor
birile noastre, vom da un nou 
impuls dezvoltării și consolidării 
lor în domeniile economic, politic 
și cultural.

Tovarășe președinte,
După cum cunoașteți, eforturile 

noastre sincere de dezvoltare, de 
ridicare rapidă a nivelului de trai 
al poporului nostru sint îngreu
nate de diverși factori, cum este 
conflictul din Cornul Africii, care, 
prin prelungirea sa în timp, are 
drept efecte imense suferințe uma
ne, mari distrugeri materiale și 
un uriaș număr de refugiați în 
țara noastră. Nu doresc să mă 
opresc acum asupra cauzelor aces
tei situații tragice care a transfor
mat regiunea noastră intr-un 
focar de conflict și a instalat o 
atmosferă de instabilitate și con
fruntare. Republica Democratică 
Somalia este gata, ca și pină acum, 
să caute o soluționare pașnică a 
acestui conflict cronic care a cu
prins întreaga regiune și provoacă 
răni tuturor părților.

Ca urmare a întîlnirii mele cu

președintele Mengistu. care a avut 
loc la Djibuti anul’ trecut. în re
giune au apărut unele perspecti
ve de pace. Procesul de reglemen
tare politică pe baza dialogului și 
a angajamentului comun de a 
realiza o reglementare pașnică, 
durabilă și definitivă a conflictu
lui care opune țara mea și o țară 
vecină a fost pus în mișcare prin 
înființarea unei. Comisii comune 
ad-hoc. Sarcina comisiei este grea, 
dar extrem de importantă. în ceea 
ce ne privește, nu vom precupeți 
nici un efort, nici timp, nici ener
gie pentru a crea un climat care 
să permită realizarea de progre
se în soluționarea acestei proble
me complexe, spinoase și încurca
te. Sîntem ferm convinși că pacea 
se poate realiza dacă ambele părți 
țintesc cu adevărat spre acest țel, 
făcînd. astfel, un imens serviciu 
generațiilor care vor trăi în vii
tor în Cornul Africii. Acest pro
ces nou ne-a dat posibilitatea să 
ținem trei sesiuni în capitalele 
respective și Comisia mixtă ad- 
hoc se așteaptă să-și îndeplineas
că sarcina care i-a fost încredin
țată pînă la obținerea unui pro
gres concret, așa îneît confrun
tarea și ostilitățile să ducă la 
cooperare, construcția să înlocu
iască distrugerile. încrederea re
ciprocă să se substituie neîncrede
rii și urii. Această idee umană 
sublimă credem că poate fi atin
să cu răbdarea corespunzătoare, 
simt al responsabilității și gindire 
sănătoasă, care să ne ajute să pu
nem bazele 
practică, pentru un climat i 
bun. de înțelegere reciprocă 
regiune.

în continuare, președintele 
maliei, referindu-se la situația 
Orientul Mijlociu, a spus :

Sîntem ferm convinși că 
poate exista pace în Orientul 
Mijlociu fără retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate 
și fără înțelegerea drepturilor și 
aspirațiilor poporului palestinian 
— a sublihiat vorbitorul. Noi spri
jinim convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în proble
ma Orientului Mijlociu și credem 
că a sosit timpul ca eforturile de 
pace ale comunității internaționa
le.să fie dublate. în legătură cu 
această conferință internațională, 
șeful statului somalez s-a pronun
țat ferm pentru 
O.E.P. ca singurul 
legitim al poporului

Președintele Barre 
regimul brutal dirt Africa de Sud, 
care și-a intensificat 
represiune internă, ca

pentru o încredere 
mai 

i în

So- 
din

nu

participarea 
reprezentant 

palestinian, 
a condamnat

politica de 
și agresiu-

nea împotriva statelor vecine, con- 
tinuind sâ ocupe ilegal Namibia.

In legătură cu alte probleme de 
interes internațional, așa cum sint 
cele privind Afganistanul și 
Kampuchia, sîntem pentru solu
ționarea 
privință, 
Somalia 
Uniunea 
reflectă < 
forțele din Afganistan, așa 
soluție politică pașnică să 
posibilă, cu participarea și 
buția tuturor părților interesate.

Este adevărat că o trecere in re
vistă completă a situației interna
ționale nu poate fi făcută fără 
atingerea subiectului crucial pe 
care îl reprezintă dezarmarea in
ternațională, deoarece amenințarea 
crescîndâ a 
continuă să 
ciei umane, 
pentru a se 
securitate mondială revine între
gii umanități, deoarece speran
țele și aspirațiile tuturor po
poarelor planetei noastre sint um
brite de riscul actual al unui 
holocaust nuclear. Sintem con- 
știenți de multitudinea inițiative
lor și chemărilor pe care. România 
le-a făcut în această direcție, care 
ilustrează, o dată în plus, partici
parea sa dinamică la eforturile de- 
căutare a păcii, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale.

Apreciind ca foarte importantă 
continuarea actualului dialog din
tre Uniunea Sovietică și S.U.A. 
privind reducerea arsenalului nu
clear, considerăm in mod deosebi t 
ca fiind îndrăznețe și constructive 
propunerile de pace larg prezen
tate de secretarul general ăl Co
mitetului Central al P.C.U.S. pen
tru eliminarea totală a armelor 
nucleare pină în anul 2000.

în promovarea conceptului de 
securitate și pace mondială, Re
publica Democratică Somalia pune 
un accent special pe necesitatea 
transformării Oceanului Indian și 
a Mării. Roșii în zone 
cooperării. Sperăm' cu 
Declarația Națiunilor 
vind Oceanul Indian 
păcii va fi tradusă in 
interesul tuturor națiunilor inte
resate.

Această trecere în revistă, tova
rășe președinte, nu poate fi con
siderată completă dacă nu ne-am 
referi la războiul dintre Irak și 
Iran, care a devenit o problemă 
de profundă îngrijorare în viața 
internațională a zilelor noastre. A- 
cest război tragic nu numai că e- 
puizează energiile popoarelor Ira
nului și Irakului distrugind econo-

lor grabnică. In această 
, Republica Democratică 
salută inițiativa luată de 
Sovietică, inițiativă care 

dorința ei de a-și retrage 
incit o 
devină 
contri-

unui război nuclear 
atirne deasupra spe- 
G reaua răspundere 
ajunge la pace și

ale păcii și 
ardoare că 
Unite pri- 
ca zonă a 
practică în

(Urmare din pag. I)
Ceremonia sosirii in Capitală

Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia

La ora 13, avionul cu care a că
lătorit șeful statului somalez a ate
rizat.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a intimpinat cu 
căldură pe tovarășul Mohamed Siad 
Barre. Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins miinile, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Somaliei .și României, in timp ce 
tn semn de salut au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și

Mohamed Siad Barre au 
revistă garda de onoare.

înaltul oaspete somalez 
apoi persoanele oficiale

trecut in și 
de

a salutat 
române 

prezente la ceremonia sosirii. Erau 
de fată membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari ai Comite
tului Central al partidului, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali, alte 
persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Mogadiscio și ambasa
dorul Somaliei la București, precum 
și student! somalezi care învață in 
țara noastră. A fost de față ambasa
dorul Turciei la București.

Un grup de pionieri au oferit

în-

tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
Mohamed Siad Barre buchete 
flori.

în încheierea ceremoniei, cei 
conducători de partid și de stat 
primit defilarea gărzii de onoare.

Numeroși oameni ai muncii din
treprinderi și instituții ale Capitalei 
au făcut tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Siad Barre o caldă ma
nifestare de stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Mohamed Siad Barre au 
răspuns cu prietenie acestor mani
festări.

La reședința rezervată înaltului 
oaspete la București, cei doi condu
cători de partid și de stat au avut 
un prim schimb de păreri, desfășu
rate într-o ambianță cordială.

miile și resursele lor umane greu 
de înlocuit, dar destabilizează în
treaga regiune a Golfului, căile 
sale de navigație libere și întrea
ga securitate internațională. De a- 
ceea, apelăm la guvernele Iraku
lui și Iranului, și în special la 
Iran, să asculte chemările comuni
tății internaționale și să pună ca
păt acestui război de distrugere 
materială și umană.

în continuare, președintele So
maliei s-a referit la unele pro
bleme ale vieții economice inter
naționale, subliniind necesitatea 
instaurării unei noi ordini în acest 
domeniu.

în încheierea cuvîntării sale, 
președintele Mohamed Siad Barre 
a arătat că Somalia nutrește o 
dorință și o voință de neabătut 
pentru a dezvolta cooperarea ro- 
mâno-somaleză în toate domenii
le. Sînt încrezător — a spus pre
ședintele Somaliei — că o aseme
nea dorință va duce la o tot mai 
puternică dezvoltare a relațiilor 
noastre personale, precum și li 
toate nivelurile guvernamentale.

Permiteți-mi să 
câți paharele :

— în sănătatea 
varășului Nicolae 
varășei Elena Ceaușescu ;

— pentru prosperitatea poporu
lui prieten român :

— pentru cooperarea fructuoasă 
și durabilă dintre națiunile noas
tre ! (Vii aplauze).

Tovarășul Mohamed Siad Barre, 
secretar general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, nreședin- 
tele Republicii Democratice Somalia, 
a făcut, luni după-amiază. o vizită 
protocolară tovarășului

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la Palatul Consiliului de Stat.

Premergătoare convorbirilor ofi
ciale. întrevederea dintre cei doi

de stat s-a 
de, ,cal- 
buneior

conducători de partid si 
desfășurat intr-o atmosferă 
dă cordialitate, sub semnul 
raporturi de prietenie si colaborare 
care s-au statornicit si se dezvoltă 
între partidele, țările și popoarele 
noastre. '

vă rog ră ridi-

și fericirea to- 
Ceaușescu și tu

începerea
(Urmare din pag. I)

România, pentru calda primire 
i-a fost făcută.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Mohamed Siad Barre au stabilit 
membrii celor două delegații

ce

și 
ca 
să 

examineze, in timpul vizitei, căile și 
modalitățile concrete de extindere a 
colaborării economice, tehnico-știin- 
ț'ifice. culturale și in alte domenii, 
in spiritul acordurilor și ințelegeri- 
lor convenite la nivel inalt.

precum și, 
celor două

dintre to-

In continuare, convorbirile Srau 
desfășurat intre cei doi conducători 
de partid și de stat, 
separat, intre membrii 
delegații.

în cadrul convorbirilor
varășii Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre, analizîndu-se sta
diul relațiilor bilaterale, s-a apreciat 
că raporturile româno-somaleze 
cunoscut o evoluție pozitivă, pe 
ferite planuri și a fost relevată 
rința comună de a se conferi
dimensiuni conlucrării dintre Româ
nia

au 
di- 
do- 
noi

și Somalia, pe baze reciproc

convorbirilor oficiale
avantajoase. S-a căzut de acord să 
se acționeze in continuare pentru 
intensificarea cooperării in produc
ție și a schimburilor comerciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mohamed 
abordat, de 
actuale ale 
ționale. ’

în acest 
pe larg problemele privind oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nuclea
ră. lichidarea tuturor . armelor de 
distrugere în masă, reducerea arma
mentelor convenționale, a efective
lor și cheltuielilor militare, asigura
rea unei păci trainice pe planeta 
noastră. A fost subliniată necesita
tea reglementării pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de încordare 
și conflict 
regiuni ale 
bită a fost 
soluționării 
subdezvoltării, inclusiv 
externe extrem de mari Ce impovâ- 
rează țările in curs de dezvoltare.

Siad Barre au 
asemenea, unele aspecte 

vieții politice interna-

cadru, au fost analizate

din Africa, Asia și alte 
lumii. O atenție deose- 
acordatâ. de asemenea, 

globale a problemelor 
a datoriilor

edificării unei noi ordini economice 
mondiale, care să favorizeze progre
sul mai rapid al tuturor statelor, și 
in special al celor rămase in urmă.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au reafirmat solidaritatea 
României și Somaliei cu. lupta po
poarelor africane împotriva politicii 
rasiste, de apartheid, pentru dez
voltarea lor liberă, de sine stătătoa
re. S-a exprimat sprijinul activ al 
celor două țări față de lupta dreaptă 
a poporului namibian. sub condu
cerea S.W.A.P.O.. pentru dobindirea 
independentei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mohamed Siad Barreau sub
liniat hotărirea celor două țări de 
a conlucra tot mai strins pe arena 
mondială in cadrul O.N.U. și în alte 
organisme internaționale, în inte
resul, reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii. dezarmării, securității 
laborării in Europa, Africa și 
treaga lume.

Convorbirile se desfășoară 
atmosferă de caldă prietenie, 
și înțelegere reciprocă.

si co
in in-

într-o 
..stimă
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CAPACITATEA NOILOR SPECIALIȘTI

- optim pregătită, integral valorificată
Cum bine se știe, gradul de pre

gătire și de participare a oameni
lor, implicarea socială și punerea 
în valoare a întregului lor poten
tial creator prevalează asupra ori
cărei statistici. Adevărul ca atare 
ne apare și mai relevant in privin
ța noilor absolvenți ai invățămin- 
tului superior, care, antrenați fiind 
de la început în soluționarea pro
blemelor specifice unităților unde 
își desfășoară activitatea, contri
buția lor creatoare poate depăși 
adeseori aprecierile întemeiate ex
clusiv pe număr. Dar pentru a fi 
antrenați integral și cu asemenea 
rezultate, condiția esențială este ca 
nivelul pregătirii lor universitare 
să fie superior exigențelor cotidie
ne, iar climatul fiecărei unități de 
producție să favorizeze aplicarea 
celor mai noi cuceriri științifice. 
Pentru a cunoaște implicațiile a- 
cestor aspecte corelative, am ales 
astăzi județul VRANCEA, care, ase
menea și altor zone ale tării. în
registrează o amplă dezvoltare so- 
cial-economică și. concomitent, o 
,.foame“ tot mai mare de specia
liști.

STAGIERATUL Șl PREJUDE
CATA „ACOMODĂRII". In e- 
sență, specialistul stagiar nu vrea 
să însemne altceva decît înca
drare recentă în producție, în 
urma absolvirii de curind a 
invățămîntului superior. Și cum 
invătămintul nostru superior se 
desfășoară in strinsă conlucrare cu 
cercetarea științifică și cu produc
ția. stagiarul ar trebui să se carac
terizeze — și in multe cazuri se 
caracterizează — printr-o capacita
te de rapidă adaptare, de optimă 
integrare socială. Și aceasta intru- 
cit proaspătul absolvent vine din 
facultate cu un nivel inalt de cu
noștințe, stăpinește sisteme moder
ne de calcul, manifestă aptitudinea 
unei necontenite autoperfecționări. 
Toate acestea se constituie intr-un 
potențial de creație care, atunci 
cind devine conștient de sine, cind 
e stimulat și folosit cum trebuie, 
are răsfringeri efervescente asupra 
întregului colectiv.

Dar, din păcate, un asemenea 
potențial nu întotdeauna este 
stimulat și folosit cum trebuie, 
ceea ce face ca perioada sta
giului să fie resimțită adeseori 
ca o lungă și greoaie acomo
dare. O primă cauză a acestei stări 
de lucruri pare a fi, cum pe bună 
dreptate remarcau și inginerii Ion 
Davidoiu și Gheorghe Preda, di
rector șl, respectiv, director adjunct 
al Direcției agricole a județului 
Vrancea. o anume discrepanță intre 
pregătirea științifică a absolvenți
lor și capacitatea lor psiho-socială 
de a o aplica, de a o valorifica, 
„în general, proaspeții absolvenți 
vin bine pregătiți — ne declară in
terlocutorii — dar adeseori Ie lip
sește ambiția, nu intotdeauna se 
angajează cu toate forțele iri'solu
ționarea problemelor, așteaptă să 
fie antrenați, parcă ar dori să mai 
treacă din timp sau, eventual, alt
cineva să acționeze mai intîi și, 
dacă se poate, chiar in locul lor. 
Replica «păi. ce să fac. eu sînt doar 
stagiar» poate fi auzită deseori și 
cind te aștepți mai puțin, de parcă 
atributul de stagiar ar fi in con
tradicție cu calitatea de inginer, de 
specialist".

Iar asemenea observații nu sînt 
singulare, ceea ce înseamnă că ele 
privesc o stare complexă de lucruri, 
cu răsfringeri specifice și asupra 
tnvățămintului superior, cum vom 
vedea intr-o viitoare anchetă. To
varășa Maria Stan, secretara comi

tetului de partid de la întreprinde
rea de confecții din Focșani, unde 
există o bună tradiție în integrarea 
tinerilor specialiști, are numai cu
vinte de laudă despre pregătirea 
științifică și tehnică a absolvenți
lor. dar, cind se referă la capacita
tea acestora de a sesiza implicațiile 
psiho-sociale ale problemelor teh
nice. formulează o seamă de rezer
ve : „Tinerii stagiari se comportă 
uneori de parcă abia aici ar afla 
că profesiunea lor e să lucreze cu 
oamenii, pe care ei înșiși trebuie 
să-i conducă, să le perfecționeze 
neîncetat pregătirea. E adevărat, 
sînt tari in calcule, cunosc tehnolo
gii noi. utilizează calculatorul, dar 
microclimatul socio-profesional cu 
greu îl stăpinesc, din care cauză 
chiar și soluțiile tehnico-organiza- 
torice. elaborate de ei la început, 
dobindesc uneori schematism". „în 
unitatea noastră — ne spune in 
aceeași ordine de idei ing. Victor 
Dănăilă Guidea. directorul între
prinderii metalurgice din Focșani 
— lucrează 95 de ingineri și subin- 
gineri. dintre care 28 sînt stagiari. 
Gu un asemenea detașament teh
nic am putea realiza lucruri ex
cepționale, dar noi nu intotdeauna 
le realizăm, iar aceasta. îndrăznesc 
să spun, în parte și datorită fap
tului că rari sint stagiarii care iau, 
cum se spune, „taurul de coarne", 
care se angajează integral și defi
nitiv în buna organizare și desfă
șurare a procesului de producție. 
Și mai rari sint "tinerii specialiști 
care știu de la început cum să-și 
conjuge eforturile, cum să co

ANCHETA „SCÎNTEII" ÎN JUDEȚUL VRANCEA

laboreze, cum să soluționeze îm
preună, interdisciplinar o proble
mă complexă".

Desigur, remediul unor aseme
nea stări de lucruri, înfățișate de 
interlocutorii noștri și cu nuanță 
autocritică, se cere a fi găsit în ra
port cu specificul fiecărui caz in 
parte, o „rețetă" general-valabilă 
nefiind nici dorită, nici posibilă. 
Dar și pină la punctul de remediere 
și, mai ales, de preîntimpinare a 
unor asemenea neajunsuri, inclusiv 
pe calea îmbunătățirii invățămîn- 
tului superior tehnic, drept este să 
se precizeze că răspunderea princi
pală pentru debutul specialistului 
revine conducerilor de unități eco
nomice. Acestea sint chemate ca, 
printr-o exemplară solicitudine, 
să-i antreneze pe tinerii specia
liști în procesul participării coti
diene, să le repartizeze sarcini con
crete și de răspundere. Atunci și 
acolo unde activitatea din perioada 
de stagiu nu. este apreciată ca 
avind caracter facultativ, cind tină- 
rul specialist intilnește încredere, 
forța lui creatoare este știmulată 
și obține intiietatea in multe pri
vințe. Ne-o dovedește, intre altele, 
experiența întreprinderii antrepri
ză de construcții-montaj din Foc
șani : din 1964, cind aici lucrau 
doar trei ingineri, și pină in 1968, 
s-au construit 270 de apartamente, 
iar din 1968 pină astăzi, peste 32 
mii de apartamente. „Un aseme
nea ritm — ne încredințează ingi
nerii Lucian Văcăreanu și Decebal 
Bacinschi, directorul și. respectiv, 
inginerul-șef al intreprinderii — 
se explică prin faptul că fiecăruia 
dintre cei 94 de ingineri și sub- 

PREȚUIREA ISTORIEI

ingineri veniți aici în ultimii 19 
ani li s-au repartizat din primele 
săptămini sarcini concrete de pro
ducție, împreună cu posibilitatea 
de a-și organiza punctele de lucru 
cum au crezut că e mai bine. Așa 
se face că fiecare specialist sta
giar, după primii ani de activitate, 
are la activ zeci de apartamente 
realizate sub conducerea sa și, tot
odată, răspunderi concrete in în
făptuirea planului curent de pro
ducție".

TIMPUL SPECIALISTULUI — 
TIMP AL CREAȚIEI SOCIALE 
ȘI AL AUTOPERFECTIONAR1I 
NECONTENITE. Dar experiența 
întreprinderii de construcții-mon
taj. ca și a multor altora cu rezul
tate de aceeași factură, se alcă
tuiește într-o concluzie cu bătaie 
mai lungă : valorificarea superioară 
a pregătirii stagiarilor conduce 
deopotrivă spre un ritm, spre o ca
litate mai înaltă a dezvoltării, cu 
corelativul ei firesc — necesitatea 
unui număr sporit de specialiști, pe 
cită vreme slaba utilizare a aces
tora alimentează impresia falsă că 
am avea și am pregăti mai mulți 
specialiști decit ne trebuie. Iar o 
asemenea impresie se cuibărește 
mai cu seamă acolo unde timpul 
specialistului se consumă nepro
ductiv și nu. cum ar fi și firesc, și 
necesar, pentru realizarea sistema
tică a unor obiective de calitate. 
Iată citeva cazuri intilnite la fața 
locului : inginerul horticultor Mi
ron Adrian Silviu este absolvent 
din anul 1983. cursuri fără frec
vență, dar cum are o vechime in 

producție de aproape 20 de ani, se 
înțelege, n-a avut probleme cu a- 
daptarea. Calitățile lui l-au impus 
ca președinte al C.A.P. Broșteni și 
împreună cu incă trei colegi, ingi
neri agronomi și horticultori (intre 
care 2 stagiari), se străduiesc din 
răsputeri să îmbunătățească rapid 
modesta condiție economică a coo
perativei. Toți patru sint pricepuți 
și pasionați de meseria lor, citesc 
neîntrerupt și au proiecte mari in 
valorificarea științifică a acestor 
pămînturi, dar întrebat cit din 
timpul lui consacră efectiv realiză
rii practice a acestor obiective, in
ginerul Miron Adrian Silviu ne-a 
răspuns : „Mai mult de 60 la sută 
din timpul efectiv de lucru (alcă
tuit din circa 12—14 ore pe zi) se 
consumă cu mobilizarea coopera
torilor la muncile cimpului, așadar 
cu mersul din casă in casă și lămu
rirea oamenilor să vină la lucru, 
să nu absenteze". Un procent ceva 
mai mare, intr-o desfășurare simi
lară. ne-a indicat și inginerul 
Adrian Sava. absolvent din anul 
1985, șeful fermei mixte, nr.. 8 de 
la C.A.P. Țifești, în timp ce pentru 
inginerul Vasile Ciubotaru, absol
vent din anul 1984, azi șef al fer
mei zootehnice nr. 5 Putna. din ca
drul C.A.P. Bolotești, procentul 
amintit depășește 80 la sută.

De bună seamă, nimeni nu poate 
micșora răspunderea specialistului 
în mobilizarea cotidiană a forței de 
muncă, din moment ce această pro
blemă se ridică acut intr-un caz 
sau altul. E limpede, insă, că acolo 
unde răspunderea unei sarcini de o 
asemenea amploare ar fi preluată 
in parte de organizația de partid 

și de alți factori (cum bine se 
știe, antrenarea la muncă a tu
turor cooperatorilor este, practic, 
o cauză a întregii localități !), 
timpul astfel eliberat al specialis
tului ar putea fi utilizat cu un ran
dament sporit pentru mai riguroasa 
proiectare și realizare calitativă a 
lucrărilor tehnice specifice, ar do- 
bindi așadar o valorificare socială 
superioară. „Dacă aș dispune de 
mai mult timp — ne încredințează 
inginerul zootehnist Vasile Ciubo
taru — l-aș putea consacra selecției 
și ameliorării raselor noastre locale, 
dirijării mai active a sporului în 
greutate la tineretul bovin, stabili
rii rețetelor eficiente de furajare, 
adecvate condițiilor noastre loca
le ; aș experimenta microclimatul 
din adăposturi și. în condițiile graj
durilor noastre semimodernizate, 
aș vedea cum pot să reduc gradul 
de noxe, de toxine, ce sistem de 
ventilație s-ar dovedi mai potrivit, 
cu alte cuvinte mi-aș pune mai 
bine in valoare pregătirea prospec
tivă primită in facultate, de unde 
nimeni nu vine cu rețete practice 
gata elaborate, ci fiecare absolvent 
este chemat să cerceteze și să sta
bilească la fața locului, prin stră
duință proprie, ce și cum se cere 
acționat".

Problema utilizării superioare a 
capacității de creație proprie noi
lor specialiști comportă și alte as
pecte ; ca și in alte județe, și in 
Vrancea. fiecare proaspăt absol
vent de facultate primește spre 
investigare și optimă soluționare, 
uneori chiar din primul an de sta
giu, o temă din planul de cerce
tare al intreprinderii (in unități 
industriale și de construcții) sau ai 
direcției agricole. Alegerea se face, 
firesc, în funcție de urgența și 
complexitatea problemei, de frec
vența ei zonală, tinerii specialiști 
trecînd, și pe bună dreptate, ca cei 
mai avizați asupra tehnicilor mo
derne, interdisciplinare. dar și in 
funcție de preferințe, de înclinații, 
fiind numeroși stagiarii care iși 
aleg o temă in legătură cu cea a 
proiectului de diplomă, tocmai spre 
a putea urgenta fundamentarea so
luției. Apare deci o legătură su
plimentară între învățămint. cerce
tare și producție, care, bine valo
rificată, ar putea amplifica în timp 
și spațiu avantajele colaborării. în 
plus, specialiștii din unitățile agri
cole primesc. în același scop al cer
cetării. și un mic lot experimental. 
Inginerii stagiari, șj nu numai sta
giari, se angajează deci cu toate 
forțele in investigarea și soluțio
narea acestor probleme, fac expe
rimente. cristalizează unele conclu
zii, elaborează și unele lucrări pe 
baza rezultatelor obținute, dar 
procesul ca atare se cam oprește 
in această fază a entuziasmului 
inițial : mai rar sint analizate și 
luate sistematic în calcul rezulta
tele obținute și îndeosebi eventua
lele posibilități de aplicare pe o 
seară mai largă a celor superioare, 
în sectorul agronomic au fost in
stituite in acest scop sesiuni de co
municări științifice, dar. anual, a- 
cestea nu cuprind decit o mică 
parte din totalul temelor distribui
te, de unde rezultă că. in cea mai 
mare parte, acestea se situează în 
afara unui riguros sistem de con
trol și de dirijare, iar un poten
țial științific remarcabil rămîne 
astfel prea puțin valorificat.

Mihai IORDĂNESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

Teatrul municipal din Suceava Foto : Eugen Dichiseanu

De la „gospodar al propriei curți" 
la „gospodar al întregului municipiu"

Orașul maramureșean de sub Dea
lul Florilor a cunoscut multe mo
mente deosebite în îndelungata sa 
istorie. Nu e mult — oamenii țin 
bine minte — de cind ridicarea pri
mului bloc nou — in centru, desigur 
— stirnea vîlvă în întregul oraș. 
„Oare cine-1 va locui ?“ — plutea 
întrebarea. „Cine știe ce fericiți" — 
venea răspunsul. Astăzi, prin grija 
și preocuparea partidului, covirși- 
toarea majoritate a populației mu
nicipiului Baia Mare face parte' din 
categoria „fericiților", adică locuind 
in blocuri noi. Municipiul insuși face 
parte din orașele practic noi ale ță
rii.

— Dacă orașul e nou, asta se da- 
torește și cetățenilor săi — ține să 
precizeze tovarășul loan Hidigan. 
președintele consiliului municipal al 
F.D.U.S. Căci fără contribuția locui
torilor săi, fără spiritul lor civic, 
gospodăresc, e greu de închipuit 
cum s-ar rezolva numeroasele pro
bleme pe care le ridică dezvoltarea 
rapidă a municipiului. Pe scurt, me
rită subliniat acel salt intervenit in 
mentalitatea băimărenilor, de la 
„gospodar al propriei curți" la „gos
podar al întregului municipiu".

Zeci, sute de propuneri, de iniția
tive cetățenești preluate și susținute 
de consiliul F.D.U.S. figurează azi 
pe harța municipiului ca obiective 
realizate de cetățeni pen’tru cetă
țeni. Parcurgem citeva din acestea, 
îheercind să Ie redăm pe scurt „isto
ria", ce își au geneza în propuneri ale 
cetățenilor.

Piața Gării se prezintă ca o ade
vărată „carte de vizită" a muni
cipiului. Propunerea de modernizare 
și înfrumusețare s-a făcut, in urmă 
cu un an și ceva, la o adunare a 
membrilor O.D.U.S. „Da. țin minte 
precis, adunarea a avut Ioc la aso
ciația de locatari nr. 45" — preci
zează Maria Ofrim, președintele Co
mitetului municipal al. O.D.U.S. Pro
punere pe cit de interesantă, pe atit 
de greu de realizat — cel puțin așa 
părea la început. în afară de volu
mul mare al lucrărilor, era nevoie 
de redirijarea temporară a circula
ției, de procurarea a numeroși ar
bori și arbuști pentru plantat. Tqtuși, 
evaluind necesitatea acestei lucrări, 
ca și forțele cetățenilor, consiliul 

F.D.U.S. a insistat ca ea să fie inclu
să in planul de activitate a consiliu
lui popular. Au fost depășite nu
meroase dificultăți intre care și ge
rurile iernii, oamenii efectuind zeci 
de mii de zile de muncă patriotică. 
Acum, băimărenii iși intimpină vizi
tatorii prin noua și frumoasa lor 
„poartă". Străvechi obicei maramu- 
reșan, ridicat la puterea gradului de 
civism contemporan !

Ceva mai departe, în cartierul 
.,Traian", cetățenii lucrează de zor la 
amenajarea unui modern loc de 
joacă pentru „coconi". Propunerea a

Din activitatea 
Consiliului municipal 
Baia Mare al F.D.U.S.

pornit de Ia asociația de locatari nr. 
73.

Parcul municipal, adevărată po
doabă a municipiului, loc de pro
menadă și destindere, incintă prin 
prospețimea straturilor de flori în
grijite „ca și ghivecele de la fe
restrele apartamentelor sau din bal
coane". Curățenia parcului, mai ales 
păstrarea ci; este „patronată", din 
proprie inițiativă, de comisiile de 
femei din intreprinderi și de orga
nizațiile U.T.C.

Cartierele „Săsar" și „Decebal" 
arată ca niște adevărate grădini. în
fățișarea lor este și rodul unuia 
din obiectivele inițiativei lansate in 
primăvară de Comitetul municipal al 
femeilor — „Cel mai frumos și bine 
gospodărit cartier din municipiu". 
„Da. era în luna martie, la aduna
rea cu prilejul Zilei Femeii. Au
toarele propunerii — Paraschiva 
Ivas, Valeria Ilea și Maria Mureșan" 
— iși amintește președinta comitetu
lui municipal al femeilor, Dorina 
Rusu. Preluată in planul de activi
tate al consiliului F.D.U.S.. iniția
tiva s-a extins — cu însemnate efec
te — în întregul municipiu.

La Baia Mare se pot vedea pe 
lingă fiecare bloc de locuințe, in 
parcul municipal, ca și in scuaruri 

numeroase recipiente pentru colectat 
hirtii, sticlă spartă sau obiecte me
talice. Toate — confecționate de or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi 
prin muncă patriotică, din materiale 
refolosibile. ca rezultat al unei ini
țiative născute in cadrul uneia din 
dezbaterile „Tribunei Democra
ției". Rezultatul — păstrarea cu
rățeniei municipiului și, nu în ulti
mul rind. contribuții la îndeplinirea 
programului de colectare a materia
lelor recuperabile.

Desigur, s-ar putea enumera încă 
multe alte asemenea inițiative. Ne 
rezumăm insă, sintetizîndu-le. la un 
scurt bilanț cifric al activității orga
nizațiilor componente ale Frontului 
Democrației și Unității socialiste din 
Baia Mare : anul trecut, prin muncă 
patriotică a cetățenilor au fost re
date agriculturii 15 hectare de teren 
rămas disponibil datorită creșterii 
orașului pe verticală ; au fost ame
najate spații verzi pe o suprafață de 
peste 6 milioane m p ; au fost plan
tați 12 500 000 arbori, arbuști și fire 
de flori ; au fost amenajate spații 
verzi pe o suprafață de peste 6 mi
lioane m p : au fost reparate străzi 
și trotuare pe o lungime de 87 000 
metri ; s-au amenajat 14 locuri de 
joacă pentru copii etc. Iar în pri
mele 5 luni ale acestui an. cetățenii 
băimăreni au efectuat 181 000 zile de 
muncă patriotică, ă Căror valoare 
depășește 28 000 000 lei.

— Lucrările efectuate» sau in curs 
de efectuare sint planificate. în 
marea lor majoritate, in urma pro
punerilor și inițiativelor cetățeni
lor— conchide președintele consiliu
lui municipal al F.D.U.S. Toate por
nind de la adunările O.D.U.S., co
misiilor de femei, U.T.C., asociații
lor de locatari și comitetelor cetă
țenești și. mai ales, in cadrul „Tri
bunei democrației". Așa incit agen
da de lucru a consiliului municipal, 
a consiliului popular este mereu 
deschisă. Și mereu completată de 
ideile și inițiativele oamenilor ce
tății. Iar Baia Mare devine pe ian 
ce trece tot mai tinără, mai frumoa
să. demnă de spiritul gospodăresc al 
cetățenilor săi.

Gheorqhe PăRJA
corespondentul „Scînteii"

peri ale vechiului edificiu

Există în municipiul 
Bistrița o casă construită 
la începutul celui de-al 
19-lea veac, asupra căreia 
timpul și-a pus pecetea 
neiertătoare. Soarta sa 
părea a fi doar una sin
gură — demolarea. în a- 
dunările cetățenești, cu 
ocazia „Tribunelor demo
crației", localnicii, tineri și 
virstnici, deopotrivă, au 
susținut insă că nu tre
buie să se renunțe la a- 
cest edificiu. La argumen
tul că refacerea lui ar ne- 
țesita fonduri prea mari, 
iar lucrările ar putea fi 
terminate abia în trei ani 
de zile, s-a venit cu pro
puneri și soluții concrete 
care au vizat un singur 
scop — fonduri bănești cit 
mai puține, dar in schimb 
multă, multă ingeniozitate 
și mai cu seamă muncă în 
folosul obștii.

— Mărturisesc că în 
urmă cu 8 luni, cind 
ne-am apucat de treabă — 
ne spune primul vicepre
ședinte al consiliului popu
lar municipal, tovarășul 
Gheorghe Șanta, realiza
rea dezideratului părea un 
vis. E adevărat, un vis 
frumos, dar parcă prea 
îndrăzneț. Și, totuși, iată-1 
împlinit. Fiecare din cei 
40 000 de bistrițeni a de
pus cite zece zile de mun
că pe șantierul recon
strucției, din zori și pină 
la lăsatul serii, cu mare 
dragoste, in frunte cu pre
ședinții comitetelor de ce
tățeni, cu deputății. Așa 
•-a făcut că toate cele

au devenit receptacolul 
unui neprețuit patrimoniu 
de bunuri și valori : măr
turiile dăinuirii noastre in 
vatra strămoșească, de la 
înoeputuri pină in con
temporaneitate ; așa s-a 
ajuns ca să se poată reuni 
sub un același acoperiș 
inestimabile valori ale 
tehnicii și artei populare, 
O masivă colecție de mine
ralogie. Ba, mai mult, 
muzeul nostru județean.

ne repeta, subliniem că 
tot ceea ce s-a desăvîrșit 
aici nu ar fi fost posibil 
fără un admirabil, exem
plar efort colectiv.

— Nu poate exista o 
mai mare satisfacție pen
tru colectivul instituției 
noastre — ne-a mărturisit 
directorul muzeului, to
varășul George Marinescu 
— decit de a constata că, 
pe o suprafață de expu
nere oe intreoe 3 000 metri

Din adincuri de vreme și 
pină azi, tot ceea ce este 
expus atestă participarea 
locuitorilor din zonă la 
derularea istoriei patriei, 
oglindește fidel unitatea 
și continuitatea dăinuirii 
înaintașilor pe pămintul 
străbun. în aceeași secție 
de istorie și arheologie, a- 
ranjată pe două niveluri, 
este, de asemenea, suges
tiv prezentată dezvoltarea 
economico-socială a aces-

1NSEMNĂRI DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NÂSĂUD

mai bine de 100 de încă

căci acestuia i-a fost des
tinată clădirea, dispune și 
de spații adecvate pentru 
depozitare, laboratoare 
pentru restaurare, labora
tor fotografic, practic .ie 
toate utilitățile de care 
are nevoie.

Am fost in mai multe 
rinduri prezent printre 
constructori. Am putut 
astfel nota mii de nume, 
de muncitori, maiștri, in
gineri, arhitecți, construc
tori, bărbați și femei, care 
au pus mina și gftdul 
pentru restaurarea edifi
ciului. Sigur că am intll- 
nlt de fiecare dată pe 
șantier oameni de meserie 
din secțiile de specialitate 
ale consiliului populat 
municipal și în special pe 
cei ai sectorului de gospo
dărie comunală, pentru 
că ere nevoie de coordo
nare și de îndrumare. 
Dar, chiar cu riscul de a

pătrați, avem posibilitatea 
de a etala mai bine de 
40 000 de obiecte, din care 
o bună parte unicate, va
lori inestimabile ale patri
moniului cultural național. 
Grație noilor condiții 
create, acum putem scoate 
la vedere tot ce am păs
trat in „lăzile de zestre" 
ba. mai mult, de a prelua 
o seamă de colecții de la 
o serie de pasionați pen
tru a le integra circuitului 
public. Fără a exagera cu 
nimic, orice vizitator al 
Bistriței, dacă ne va trece 
pragul, va putea să ia cu 
sine un bagaj de informa
ții de o mare diversitate 
care ii vor face să spună, 
o dată cu noi. că locuitorii 
vetrei Bistriței și Năsău- 
dului vin de demult și 
țintesc să ajungă departe, 
fiind trup în trupul și su
flet în sufletul neamului 
românesc.

tor ținuturi în anii con
strucției socialiste — și cu 
deosebire in cea mai glo
rioasă perioadă a patriei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— care a făcut din județul 
Bistrița-Năsăud. din em
blematica siglă „V.R.R." 
de pe stema lui. autentică 
„Virtute Română Renăs
cută". în fața privirii se 
prezintă, prin grafice, pa
nouri, fotografii, dar și 
prin produse reprezentati
ve toate colectivele mun
citorești ale Întreprinderi
lor industriale de pe cele 
trei mari platforme — 
Bistrița, Beclean și Nă- 
săud — din orașul Sin- 
georz-Băi, din comunele 
Rodna și Prundu Birgău- 
lui, fiind de asemenea o- 
glindite realizările din a- 
gricultură, știință, cultură 
și artă, ocrotirea sănătății, 
sport și turism. Se rotun
jesc astfel, într-o imagine 
completă, trecutul și pre

zentul, ceea ce ne face să 
afirmăm, o dată mai mult, 
că munca bistrițenilor 
pentru reamenajarea a- 
cestui lăcaș de cultură a 
fost o demnă faptă pentru 
istorie a unor oameni ce 
prețuiesc cum se cuvine 
istoria.

Nu este lipsit de interes 
să spunem că și secția 
„științele naturii" e Ia fel 
de spațioasă, prezentînd 
exponate de real interes, 
intre care și o foarte va
loroasă colecție de mine
rale utile ; după cum sec
ția de etnografie și artă 
populară reunește tot ceea 
ce ingeniozitatea minții si 
a spiritului uman au creat 
mai util și mai frumos in 
satele acestei zone.

Dar ingeniozitatea local
nicilor nu se va opri la 
reamenajarea acestui edi
ficiu. Am aflat că dorința 
lor este și aceea de a mai 
ridica in curtea instituției 
un amfiteatru, unde să se 
desfășoare spectacole de 
sunet și lumină, iar elevii 
să poată învăța istoria 
direct de la sursă. Spațiul 
permite și desăvirșirea a- 
cestui proiect. care va 
îmbina frumosul cu utilul, 
realizarea unui complex 
in care cel ce va pă
trunde va putea să cu
noască județul Bistrița- 
Năsăud in dăinuirea, de
venirea și aspirațiile lo
cuitorilor săi. organic in
tegrat în multimilenara 
existență a întregului po
por român.

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scînteii

Tinere valori în viața
Manifestare devenită deja tradi

țională. festivalul anual „Tinere 
talente", organizat la Rimnicu Vilcea, 
readuce in atenția noastră citeva 
aspecte importante privind afirma
rea și valorificarea tinerilor inter
preți în viața de concert a țării. Și 
tocmai în acest sens, festivalul mu
zical vilcean — aflat in această 
primăvară la a IX-a ediție — răs
punde prin natura sa unei necesi
tăți actuale stringente, și anume 
aceea a integrării invățămîntului 
artistic de toate nivelurile in cadrul 
practicii vieții de concert.

Este drept — ultimele stagiuni de 
concerte o demonstrează fără pu
tință de tăgadă — a crescut in mod 
îmbucurător ponderea tinerilor mu
zicieni in programele instituțiilor 
noastre artistice ; aceste instituții 
și-au diversificat mult. în vremea 
din urmă, formele de adresare către 
publicul cel mai larg : alături de 
tradiționalul concert săptăminal, 
forma de bază ce atestă nivelul pro- 
fesional-artistic al fiecărui colectiv 
simfonic, se organizează concerte- 
lecții,. deplasări pe platforme indus
triale. deplasări in localități, in ju
dețe ce nu dispun de instituții pro
fesioniste de concert. Și tocmai in 
acest din urmă caz iși spune cuvin- 
tuț aportul organizatoric de inven
ție, de solicitare, de abilitate al fac
torilor locali. Căci la Rimnicu Vilcea 
se organizează, de mulți ani, bine
cunoscutele vacanțe muzicale, reali
zate cu participarea cadrelor didac
tice. a studenților și elevilor insti
tuțiilor noastre de învățămint mu
zical ; tot aici, aproape lunar, au loc 
recitaluri și concerte ale studenților, 
precum și ale profesorilor conserva
torului bucureștean sau ale colec
tivului simfonic din Craiova. Festi
valul muzical vilcean reprezintă ast
fel, in actuala sa ediție, rodul unei 
fericite colaborări stabilite intre Co
mitetul județean Vilcea al Uniunii 
Tineretului Comunist, consiliul ju
dețean al pionierilor, inspectoratul 
școlar și societatea „Prietenii mu
zicii și teatrului" din localitate, pre
cum și Colegiul Criticilor Muzicali 
din A.T.M. Poate tocmai acestui 
fapt ii datorăm, printre altele, ca
racterul larg reprezentativ al parti
cipărilor interpretative : studenți și 
elevi ai conservatoarelor, ai liceelor 
de artă din Capitală, din Cluj-Napo- 
ca. elevi ai liceelor, ai școlilor de 
muzică din Timișoara. Craiova, Baia 
Mare. Brașov, precum și din Rim
nicu Vilcea. Să observăm, de ase
menea. faptul că de aproape un 
deceniu festivalul vilcean surprinde 
pulsul afirmării, al devenirii tinere
lor noastre talente muzicale. A fost 
apreciată, in actuala ediție, ținuta 
stilistică cu totul remarcabilă a 
cvartetului de studenți ai conserva

torului clujean, precum si evolu
țiile violoniștilor Mihail Ghiga, Ana 
Maria Deveselu. a pianistei Monica 
Răgușitu de la Liceul de artă 
„George Enescu", pregătirea serioa
să. temeinică a pianistei studente 
Luiza Boracv a violonistei Mirela 
Pița, a pianiștilor Bogdan Pavlică. 
Oxana Corjos ; impresionantă rămi- 
ne, de asemenea, înțelegerea atit de 
sepsibilă cu care tinăra violonistă 
Georgiana Ciobanu se apropie față 
de textul enescian al suitei „Impre
sii din copilărie" (aportul pianistu
lui Adrian Tomescu, cadru didactic, 
a fost, in acest caz. unul de auten
tică substanță artistică). Promisiuni 
ce lasă a se întrezări certitudini 
artistice au putut fi observate in 
cazul foarte tinerilor interpreți Ga
briel Al. Teclu, Cristina Buga. Co
rina Belcea, Elisabeta Herțeg. Dalila 
Cernătescu ; convingătoare au apă
rut. pe de altă parte, muzicalitatea 
consistentă, mobilă, în cazul violo
nistului Dinu Bilciurescu, al percu- 
ționistului Valentin Casap, ca și re- 
laționarea de tip cameral atit de 
bine ințeleasă în cazul pianistei 
Dana Simona Ciocirlie. al. violoniști
lor Virgil Zvorișteanu, Koppandi 
Jeno. Marian Tânău. Iar ultimii doi 
au putut fi urmăriți de asemenea, 
recent, etalind evoluții solistice en- 
tuziasmante. alături de colegii lor, 
pianistul Daniel Goiți și trombonis
tul Mircea Neamțu. cu toții studenți 
ai conservatorului clujean, tineri 
muzicieni cărora li s-a oferit posi
bilitatea de a apărea la începutul 
lunii mai. sub bagheta dirijorului 
Emil Simon, in compania prestigio
sului colectiv simfonic din Cluj- 
Napoca. Dar nu numai aici si la 
Iași, de exemplu. Filarmonica „Mol
dova" va organiza — pentru prima 
dată pe plan local, cu spriji
nul asociației studenților. . al Aso
ciației oamenilor de teatru si mu
zică — o „Gală a tinerilor con- 
certiști" reunind forțe artistice re
prezentative din intreaga țară. Și 
tot studenților — de această dată cu 
prilejul vacantei de vară, la Costi- 
nești — li se adresează o manifes
tare similară pe care o plănuiește 
pentru luna august Orchestra sim
fonică din Constanta. De fapt, 
în mod cu totul salutar, ase
menea manifestări dedicate pu
blicului tinăr, concerte realizate cu 
participarea tinerilor interpreți, cu 
sprijinul substanțial al comitetelor 
județene ale Uniunii Tineretului 
Comunist, se organizează în multe 
centre universitare. în importante 
centre de cultură ale tării.

Instituțiile care contribuie masiv, 
în anii din urmă, la realizarea unor 
veritabile stagiuni de concerte sus
ținute de tinerii noștri muzicieni, 
interpreți și compozitori sint — pe

de concert
de o parte — Radioteleviziunea 
română, iar — pe de alta — filar
monica bucureșteană. încă din sta
giunea trecută se desfășoară in con
tinuare. in Studioul de pe strada 
Nuferilor, ediția integrâlă a creației 
concertante mbzartiene, realizată — 
sub bagheta lui Iosif Conta. în com
pania Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii române — cu partici
parea tinerilor noștri interpreți. un 
adevărat act de culțură lipsit.de 
precedente similare în viata noas
tră de concert. Ultimul episod al 
acestui serial mozartian a readus în 
atenția publicului nostru, după o 
absență de aproximativ două de
cenii din sălile bucureștene, o ori
ginală lucrare de tinerețe a compo
zitorului, și . anume Concertul pentru 
trei piane și orchestră in fa major ; 
a fost apreciată ținuta interpreta
tivă de o mare acuratețe stilistică 
pe care au probat-o cei trei inter
preți, pianiștii Cristian Niculescu. 
Dan Dediu, Racz Aladar, studenți 
ai conservatorului bucureștean. 
Intr-adevăr, atit la Ateneul Român, 
cit și in sala Radioteleviziunii a n 
fost, in ultima vreme, martori ai 
unor evenimente artistice importante 
împlinite prin aportul tinerilor noș
tri muzicieni ; mă gindesc. de ase
menea, Ia concertul închinat sona
telor de pian ale lui Scriabin, o 
premieră-eveniment pe care o da
torăm pianiștilor Lena și Andrei 
Vieru, apoi amplul recital al violo
nistei Luminița Petre Rogacev, o 
captivantă prezență artistică pe care 
am apreciat-o, de asemenea — pen
tru prima oară în stagiunea curentă 
a Orchestrei Radioteleviziunii — in
tr-o extinsă evoluție concertantă ; 
și trebuie menționate, in conti
nuare. prezențele interpretative ca
merale remarcabile ale unor experi
mentați muzicieni cum sint clarine
tistul Leontin Boantă. pianista Inna 
Oncescu. violonistul Marius Lăcraru, 
acesta din urmă ferm atașat cauzei 
promovării creației contemporane 
românești. Iar dacă in generația 
creatorilor de peste treizeci de ani 
nume cum sint cele ale compozito
rilor Doina Rotaru Nemțeanu, Adrian 
Iorgulescu, Liviu Dănceanu. Valen
tin Petculescu. Mihai Virtosu sint 
temeinic acreditate, trebuie observat 
că in programele de concert iși fac 
în mod frecvent apariția personali
tăți artistice dintre cele mai inte
resante. aflate în plin proces de 
consolidare, tineri creatori ieșiți din 
conservatoare în anii din urmă, cum 
sint Ana Maria Avram, George 
Balint, Sorin Lerescu, a căror evo
luție este strîns legată de studiul 
permanent și generozitatea contac
telor cu publicul.

Dumitru AVAKIAN

lipsit.de
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PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 

SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR

TELEGRAMA ADRESATĂ Primul-ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
va face o vizită oficială de prietenie în R. P. Bulgaria

Luni au înoeput în Capitală lu
crările Plenarei lărgite a Consiliului 
National al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

Convocată din Inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, plenara analizează modul 
în care s-a acționat în aceste sec
toare de activitate în perioada care 
a trecut de la începutul anului, mă
surile ce se impun pentru buna or
ganizare și desfășurare a lucrărilor 
agricole, precum și sarcinile ce revin 
Consiliului National, ministerelor, 
organelor județene de specialitate, 
unităților agricole de stat și coope
ratiste. tuturor oamenilor muncii de 
la sate in direcția asigurării înde
plinirii exemplare a prevederilor de 
plan pe anul in curs și pregătirii 
temeinice a producției anului 1988.

Alături de membrii Consiliului 
National al Agriculturii, la lucrările 
plenarei iau parte secretarii cu pro
blemele de agricultură ai comitete
lor județene de partid, reprezen
tanți ai organelor județene din sub- 
ordinea Ministerului Agriculturii, 
Ministerului Industriei Alimentare 
și al Achiziționării Produselor Agri
cole. Ministerului Silviculturii, Con
siliului National al Apelor, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimentară, or
ganizatori de partid — președinți ai 
consiliilor unice agroindustriale, ca
dre de conducere, specialiști și lu
crători din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, din cele de cercetare 
șl invățămînt. țărani cu gospodărie 
individuală din zonele necooperati- 
vizate.

Participanții la plenară au adoptat 
în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Raport privind concluziile ce se 
desprind din activitatea desfășurată 
de Consiliul Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor pentru înfăp
tuirea orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, referi
toare la dezvoltarea agriculturii, 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
în primele 5 luni ale acestui an și 
a programelor speciale adoptate de 
Plenara Consiliului Național din de
cembrie 1983 ; măsurile ce trebuie 
întreprinse de consiliu, de ministe
re, organele județene de profil și 
unitățile agricole in vederea desfă
șurării în bune condiții a lucrărilor 
din campania agricolă de vară și 
îndeplinirii exemplare a prevederi
lor planului de stat pe anul 1987.

2. Programul de măsuri pentru 
pregătirea și desfășurarea în bune

VIAȚA ECONOM ICO-SOCI ALA 
A lo^autaȚților PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BRAZI : O nouă 
instalație

Pe marea platformă petrochimică 
de la Brazi a inceput să producă 
o nouă instalație de distilare at
mosferică și în vid. Evenimentul 
a avut loc intr-un moment deose
bit pentru colectivul de oameni ai 
muncii-din această unitate, și anu
me implinirea a două decenii și 
jumătate de petrochimie pe plat
forma Brazilor.

— Instalația — ne spunea tova
rășul inginer Alecu Popa, directo
rul combinatului — proiectată de 
Institutul de cercetare, inginerie 
tehnologică și proiectare rafinării 
Ploiești, a fost realizată și dotată 
cu utilaje șl aparatură de automa
tizare. realizate in întregime in în
treprinderile de specialitate din 
țară. Operațiile de conducere a 
proceselor sint in totalitate auto
matizate. ceea ce asigură un inalt 
nivel al productivității muncii. 
(Ioan Marinescu).

BRĂILA : Complex 
comercial

La Brăila a fost inaugurat Com
plexul comercial auto-moto-velo- 
sport aparținind întreprinderii pen
tru difuzarea materialelor sporti
ve (I.D.M.S.). Noul complex co
mercial brăilean. al treilea de acest 
tip și mărime din țară după Bucu
rești și Pitești, este specializat in 
comercializarea autoturismelor ro
mânești. in desfacerea motoretelor, 
bicicletelor, a pieselor de schimb 
aferente, precum și a articolelor 
de sport-turism. Complexul urmea
ză să servească județele Buzău, 
Călărași. Constanța. Galați. Ialo
mița, Prahova. Tulcea și Brăila. 

Din noua arhitectură a municipiului Brăila

condiții a lucrărilor din campania 
agricolă de vară.

3. Proiectul planului unic de dez
voltare a agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și gospodăririi 
apelor pe anul 1988.

Tovarășul Cornel Pacoste, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, a prezentat 
raportul înscris la primul punct al 
ordinii de zi.

In continuare, au început discu
țiile pe marginea documentelor su
puse dezbaterii.

în cursul după-amiezei, lucrările 
plenarei s-au desfășurat în cadrul 
consiliilor pe domenii de activitate : 
producția, livrarea la fondul de stat, 
industrializarea și cercetarea știin
țifică in domeniul cerealelor și plan
telor tehnice ; producția, livrarea la 
fondul de stat, industrializarea și 
cercetarea științifică în horticultura; 
producția, livrarea la fondul de stat, 
industrializarea și cercetarea știin
țifică în zootehnie ; fondul funciar și 
gospodărirea apelor ; problemele 
autoconducerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare. dezvoltarea in
dustriei mici și a prestărilor de 
servicii ; problemele din domeniul 
silviculturii.

Participanții la dezbaterile în plen 
și în consiliile pe domenii au. subli
niat rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, in 
fundamentarea și elaborarea planu
lui și programelor speciale. în con
ducerea activității pentru înfăptui
rea acestora, pentru punerea inte
grală in valoare a marilor resurse de 
sporire a producției agricole, pentru 
modernizarea și mărirea eficientei 
economice a întregii activități in 
aceste importante sectoare ale eco
nomiei naționale.

în cuvîntul lor. vorbitorii au dat 
expresie aprecierii deosebite față de 
activitatea desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. care aduce o contribuție de 
excepțională valoare la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru. 
Ia dezvoltarea cercetării științifice 
românești și aplicarea rezultatelor 
acesteia in producție.

A fost analizat cu înaltă exigență 
și responsabilitate comunistă, in 
lumina orientărilor și indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, modul 
in care A-a acționat în aoest an 
pentru îndeplinirea prevederilor 
planului, pentru obținerea unor pro
ducții agricole vegetale și animaliere

Noul obiectiv dispune de un parc 
de recepție, depozitare și conser
vare, de spații tehnice de pregă
tire pentru vinzare, ateliere și 
personal specializat, pentru inter
venții mecanice operative. (Can- 
diano Priceputu).

FOCȘANI : Legămînt 
de gînd și suflet

Atmosferă sărbătorească la Casa 
căsătoriilor din Focșani :

Flori, foarte multe flori. Și tot 
atitea felicitări și urări de „Drum 
bun în viață !".

Au depus legămint de gind și su
flet, în fața ofițerului de stare ci
vilă. inconjurați de rude și prie
teni. de colegi de muncă. șapte 
perechi de tineri.

Șapte noi familii au pornit pe 
un nou drum al responsabilităților 
sociale.

De la începutul anului, în mu
nicipiul Focșani au fost întemeiate 
alte 290 familii.

Tuturor — tradiționala urare 
„Casă de piatră ", (Dan Drăgu- 
lescu).

SUCEAVA : 
„TEHNOMUS ’87"

„Tehnologii și produse noi în 
construcția mașinilor-unelte — 
TEHNOMUS '87" este tema schim
bului de experiență cu caracter 
național, ale cărui lucrări s-au în
cheiat la Suceava. La această a 
patra ediție a manifestării, or
ganizată de întreprinderea de 
mașini-unelte și Institutul de în- 
vățâmint superior din Sucea
va. au participat reprezentanți ai 
institutelor de specialitate și de 
invâțămint superior, precum și ai 

tot mai mari. în concordantă cu 
obiectivele stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, cu 
condițiile și posibilitățile de care 
dispune agricultura noastră socia
listă. S-a relevat faptul că în pri
mele cinci luni din acest an, jn 
agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor a 
continuat să se dezvolte baza mate
rială. a sporit preocuparea unități
lor față de modernizarea proceselor 
de producție și accentuarea laturilor 
lor intensive, pentru înscrierea pe 
coordonatele revoluției tehnico-știin- 
tifice și ale noii revoluții agrarei

Vorbitorii au evidențiat progresele 
înregistrate față de anul precedent, 
îndeosebi in ceea ce privește spo
rirea producțiilor și livrările la fon
dul de stat, asigurîndu-se aprovizio
narea populației și a industriei pre
lucrătoare cu materii prime, ca și 
alte cerințe ale economiei naționale.

Dezbaterile au evidențiat că. în 
vederea obținerii unor rezultate su
perioare, se acordă o atenție sporită 
ridicării potențialului productiv al 
pămintului, folosirii cu randament 
maxim a tractoarelor, mașinilor și 
utilajelor agricole, sistemelor de 
irigații și celorlalte mijloace teh- 
nico-materiale, aplicării celor mai 
adecvate tehnologii, realizării densi
tății optime la hectar, executării la 
timp și la un înalt nivel calitativ a 
tuturor lucrărilor din campanii, 
stringerii, depozitării și valorificării 
în cele mai bune condiții a recol
telor.

S-a apreciat, în același timp, că 
în activitatea unor unități agricole 
s-au manifestat o serie de defici
ențe în ceea oe privește organizarea 
producției și a muncii, folosirea in
tensivă a fondului funciar, respec
tarea riguroasă a disciplinei tehno
logice și de plan, ceea ce a făcut ca 
rezultatele să nu se ridice la nivelul 
sarcinilor, al dotării tehnico-mate- 
riale de care dispun.

Relevînd faptul că planul pe acest 
an și pe 1988 se bazează pe creș
terea eficientei economice prin apli
carea măsurilor cuprinse in progra
mul de îmbunătățire a organizării și 
modernizării prooeselor de produc
ție, a normativelor economico-finan- 
ciare, pe creșterea in ritm susținut 
a productivității muncii, participan
ții la dezbateri au exprimat angaja
mentul oamenilor muncii din agricul
tură. industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor de a se 
mobiliza exemplar pentru îndepli
nirea și depășirea prevederilor de 
plan, pentru obținerea unor producții 
superioare, de calitate, pentru spo
rirea aportului lor la dezvoltarea 
generală a patriei, la creșterea nive
lului de trai al întregului nostru 
popor.

Lucrările plenarei continuă.

întreprinderilor constructoare de 
mașini din întreaga țară. Nume
roase comunicări și referate au 
prezentat cele maî noi și valoroa
se realizări privind proiectarea 
mașinilor-unelte. tehnologii și uti
laje pentru prelucrări neconvențio
nale. dispozitive, scule și accesorii 
cu . performante superioare. (Sava 
Bcjinariu).

IAȘI : Sporește 
zestrea urbanistică

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, zes
trea urbanistică a municipiului 
Iași s-a îmbogățit cu peste 70 000 
de apartamente construite in 
blocuri noi, moderne, situate în 
toate cartierele și. mai ales, in 
oele noi cu denumiri istorice — 
„Alexandru cel Bun“. „Dacia", 
„Mircea cel Mare" si in cele cu 
denumiri industriale — „Nicolina- 
CUG", „Nioolina-Frumoasa" și 
altele.

Profunde înnoiri au cunoscut si 
celelalte orașe din județ. Con
semnăm cele peste 10 000 de apar
tamente noi construite la Pașcani 
și cite 1 500 apartamente la Tirgu 
Frumos și Hirlău. prevăzute la 
parter cu spații comerciale și pen
tru prestări de servicii.

în acest an se vor mai construi 
4 730 apartamente, din care 3 100 
în municipiul Iași, 360 în Pașcani, 
celelalte în Hîrlău, Tîrgu Frumos, 
precum și la sate. Se află iri con
strucție școli și grădinițe de copii, 
dispensare umane, o casă de cul
tură a sindicatelor la Pașcani, alte 
importante obiective social-cultu- 
rale și gospodărești-edilitare. (Ma
nele Corcaci).

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro

ducție și-a desfășurat lucrările intr-un climat de elan patriotic, de puternică 
angajare revoluționară, de impresionantă unitate a țărănimii, ca și a în
tregului popor, in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general. Participanții la plenară au analizat cu exigentă 
și responsabilitate, in spirit critic și autocritic probleme de importanță ho- 
tăritoare pentru realizarea sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste in 
anul 1987, a obiectivelor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului pri
vind infăptuirea noii revoluții agrare in țara noastră.

Cu sentimente de justificată mindrie patriotică, participanții la plenară 
au subliniat mărețele prefaceri ce au avut loc in agricultura tării, in cele 
două decenii și jumătate care au trecut de la Încheierea cooperativizării 
agriculturii, au scos in evidență contribuția dumneavoastră hotăritoare. de
terminantă, Ia dezvoltarea agriculturii, a întregii noastre economii naționale.

Participanții la dezbateri au dat expresie sentimentelor de aleasă pre
țuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminentă 
personalitate politică și strălucit om de știință, care aduce o contribuție de 
excepțională valoare la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea fără precedent a științei, invățămintului și culturii românești.

Punind accentul pe realizarea si depășirea planului de producție la toate 
culturile și speciile de animale, precum și in industria mică și prestările 
de servicii, plenara a stabilit măsuri pe baza cărora uniunile și consiliile 
dc conducere ale unităților, toti cooperatorii vor acționa cu mai multă răs
pundere pentru buna gospodărire a bunurilor materiale și a mijloacelor 
financiare, pentru apărarea și consolidarea continuă a averii obștești, a 
proprietății cooperatiste, care, asa cum ati subliniat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, constituie temelia dezvoltării fiecărei cooperative și asocia
ții, a progresului și bunăstării țărănimii cooperatiste, în acest context, parti
cipanții la dezbateri au subliniat cerința aplicării cu mai multă consecventă 
in fiecare unitate a noului mecanism economico-financiar, a principiilor auto
conducerii, autogestiunii și autofinanțării.

Asemenea întregii noastre națiuni socialiste, țărănimea, toti cei ce mun
cesc pe ogoarele patriei noastre dau o inaltă apreciere politicii interne și 
externe a partidului si statului nostru, numeroaselor demersuri și acțiuni 
de amplu ecou internațional inițiate de dumneavoastră pentru unirea efor
turilor tuturor popoarelor in vederea trecerii la dezarmare, si in primul 
rînd la dezarmare nucleară, care să ducă Ia instaurarea unei păci trainice 
Pe planeta noastră, pentru ca oamenii să trăiască intr-o lume mai bună și 
mai dreaptă, bazată pe o nouă ordine economică și politică mondială.

Folosim și acest prilej pentru a da incă o dată expresie sentimentelor 
de profundă dragoste, prețuire și recunoștință pe care toti lucrătorii ogoa
relor vi le poartă statornic, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru grija și 
sprijinul permanent pe care le acordați dezvoltării și modernizării agri
culturii și ne angajăm in fața partidului să nu precupețim nici un efort 
pentru executarea in bune condiții a lucrărilor din campania de vară, re
coltarea la timp și fără pierderi a cerealelor păioase, legumelor și furajelor, 
pentru sporirea producțiilor animaliere și valorificarea produselor agroali- 
mentarc la fondul de stat, pentru creșterea eficienței și rentabilității în 
toate unitățile agricole cooperatiste, așa cum dumneavoastră ne-ați cerut 
și la recenta vizită de lucru în județul Bihor. Vom acționa astfel incit, in 
acest an, in întimpinarea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Republicii, să realizăm producții agricole record, 
de inaltă eficientă economică, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, 
sporind substanțial Contribuția agriculturii, a țărănimii Ia ridicarea României 
socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

* * *

• Teatrul Național (sala mare, 
14 71 71) : Divorț in stil englezesc 
(Teatrul de stat Pitești) — 18 : (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 18
B Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
violă Teodor Comaii. La pian : Că
tălina Popovici. în program : Bach» 
Reger, Paganini, Brahms, Martin, 
Enescu —• 17.30 : (Ateneul Român) : 
„Harpa in episoade istorice**. Ciclu 
susținut de Ion Ivan-Roncea — 19
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Drum spre lumină (Recitîndu-1 pe 
Shakespeare) (I.A.T.C.) — 19
B Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
— 18.30
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Pentru ce am murit — 19
B Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 19
B Teatru] Giulesti (sala Majestic.
14 72 34) : Noțiunea de fericire (Tea
trul Național Timișoara) — 19
B Teatrul satiric-muztcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 19 (premieră)
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; David 
Copperfield — 15
B Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Vitejii cetății Bade-Bade — 
10 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul încălțat — 15

în Capitală a avut loc plenara 
Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, 
care a analizat modul cum acționea
ză Uniunea Națională, uniunile ju
dețene și conducerile unităților agri
cole cooperatiste pentru traducerea 
în viață a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a hotărîrilor de 
partid, privind creșterea eficientei 
economico-financiare a activității de 
producție prin folosirea integrală a 
fondului funciar și a forței de mun
că, reducerea consumurilor de ma
teriale. energie și combustibil, res
pectarea riguroasă a normelor de 
cheltuieli, precum și îndeplinirea 
sarcinilor referitoare la pregătirea 
și perfecționarea profesională a ță
ranilor cooperatori și a cadrelor de 
conducere din cooperativele agricole 
de producție si asociațiile economice 
intercooperatiste.

în lumina indicațiilor si orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la dezbateri au analizat,

în curînd: vacanța de vară a elevilor
Vacanta de vară a elevilor din 

clasele I—VIII, precum și a celor 
din clasa a X-a va începe la data 
de 27 iunie, după ultima oră de 
curs. Elevii din clasele a IX-a și 
a Xl-a. cursuri de zi si serale, nre- 
cum și cei din clasa a XH-a, 
cursuri serale, vor intra în vacan
ță la 15 iulie.

între 9—13 iulie, absolvenții cla
sei a X-a se vor putea prezenta la 
concursul pentru treapta a doua de 
liceu — cursuri de zi și serale. .

Numeroși elevi vor petrece o 
parte din vacantă în tabere orga
nizate în stațiuni montane și pe 
litoral, al căror program va in
clude bogate activități politico-

cinema
• Cuibul de viespi : PATRIA.
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13J5: 15,30; 17.45; 20
• Pistruiatul I—II : GIULESTI
(17 55 46) — 9; 12: 15; 18, VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 15: 18
• Pistruiatul III : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13: 15; 17: 19. feroviar 
(50 51 40) — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20
• Cucoana Chirița : LIRA (31 71 71)
- 9: 11: 13: 15; 17: 19 : la grădină — 
20,30. ARTA (21 31 86) — 9: 11; 13: 15; 
17: 19; la grădină — 20.30
B O zi la BucureștiVIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19,30
• Păsările: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,15
• Can-Can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,45; 11,15; 14; 16.45; 19.30
B Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 18
B O farsă pentru cuscru : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30
• Imperiul contraatacă : PACEA 
(71 30 85) — 9: 12; 15: 18
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
B Jandarmul și jandarmerițele : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20 : la grădină — 21, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15;
17,30 19,45
• Rocky I : FLOREASCA (33 29 71)
- 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18
B Omagiu romanței — Ioana Radu : 
FLOREASCA (33 29 71) — 20 

totodată. In spirit critic și autocri
tic. cu răspundere comunistă, revo
luționară, rezultatele înregistrate in 
prima parte ,a apului în agricultura 
Cooperatistă, lipsurile și neajunsurile 
manifestate in activitatea de produc
ție și au prezentat o serie de mă
suri și acțiuni menite să asigure 
perfecționarea conducerii și organi
zării muncii, în vederea îndeplinirii 
exemplare a prevederilor de plan pe 
acest an în toate unitățile, înfăptui
rii neabătute a obiectivelor noii re
voluții agrare, a sarcinilor ce revin 
agriculturii din hotăririle Congre
sului al XIII-lea al partidului.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvintul tovarășul Vasile 
Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică, participanții la 
plenară au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român', președintele Repu
blicii Socialiste România.

ideologice. cultural-artistice. spor
tive și turistice.

Pe perioada vacanței, profesorii 
vor putea participa la diferite 
cursuri menite să contribuie la im- 
bogățirea cunoștințelor de specia
litate, la perfecționarea măiestriei 
didactice și pedagogice. Activitățile 
destinate profesorilor de fizică și 
chimie se vor desfășura la Bucu
rești. iar pentru cei care predau 
matematica, limba și literatura ro
mână, istoria ele vor avea loc la 
Predeal. Suceava și. respectiv, 
Clui-Napoca. pentru profesorii de 
muzică și desen cursurile urmează 
să se desfășoare la Năvodari. Sibiu 
și Sighișoara.

. (Agerpres)

B Severino : PROGRESUL (23 94 10) 
- 15; 17; 19

teatre

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu. va 
efectua in izllele următoare o vizită 
oficială de prietenie in Republica

Cronica zilei
La invitația Ministerului Apărării 

Naționale al Republicii Socialiste 
România, in perioada 12—15 iunie 
a.c.. o delegație militară egipteană, 
condusă de mareșalul Mohamed Abd 
El Halim Abou Ghazala. viceprim- 
ministru. ministrul apărării si al 
producției militare ai Republicii 
Arabe Egipt, a efectuat o vizită în 
tara noastră.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
o întrevedere cu tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului.

Au avut loc convorbiri între dele
gația militară română, condusă de 
general-colonel Vasile Milea. minis
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, si delegația mi
litară egipteană, condusă de mareșa
lul Mohamed Abd El Halim Abou 
Ghazala. viceprim-ministru. minis
trul apărării și al producției militare 
al Republicii Arabe Egipt.

Cu acest nrilej au fost evidențiate 
bunele relații de prietenie si colabo
rare dintre cele două țări si popoa
re. care, in spiritul înțelegerilor ia

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 învățfimlntul agricol — pepinieră 

de cadre pentru satul românesc modern
20,45 Bijuterii corale
20,55 Teatru în serial (color). „Jocul 

ielelor" de Camil Petrescu. Cti :

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 iunie, ora 20 — 19 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi căldu
roasă la început, apoi se va răci, iar 
cerul va fi variabil, cu înnorări ac
centuate în primele zile în regiunile 
din vestul, centrul și nordul țării, apoi șl în est. Ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse. însoțite de des
cărcări electrice și izolat de grindină, 
vor cădea în vestul, centrul și nordul 
țării, iar în ultima, zi și în regiunile 
estice. în rest, averse izolate. Canti
tățile de apă pot depăși 15 litri pe me

ACTUALITATEA WQRTIVĂ
NATAȚIE : Performanțe de înaltă clasă 

la bazinul „23 August”
La bazinul „23 August" din Capita

lă. inotătoarele noastre au stabilit, la 
sfirsitul săptămînii trecute, in cadrul 
campionatelor naționale și ale „Da- 
ciadei". o serie de rezultate de certă 
valoare, protagonistele intrecerilor 
fiind ploieșteanca Tamara Costache, 
recordmană mondială, băimărean- 
ca Noemi Lung și bucureșteanca 
Anca Pătrășcoiu. Prima (după ce in 
serii inotase 50 m liber in 25.67 sec.) 
a cistigat finala respectivă în 25.37 
sec. — cea mai bună performanță 
mondială din acest an 1 — și. de ase

ATLETISM : Noi recorduri naționale
în cea de-a doua zi a Campionate

lor internaționale de atletism ale 
României, desfășurate timp de două 
zile pe stadionul „23 August" din 
Capitală, s-au inregistrat două noi 
recorduri ale României : in proba de 
heptatlon. Liliana Năstase a realizat 
6 330 puncte, iar in proba feminina 
de 200 m plat. Iolanda Oantă a fost 
cronometrată cu timpul-record de 
22”70/100.

La săritura în lungime feminin, 
Văii Ionescu s-a situat pe primul loc, 
cu 7,01 m, in timp ce cursa de 1 500

Azi, la
• Meciurile din cadrul sferturilor 

de finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". se v,or dis
puta astăzi duoă următorul program : 
Steaua — Rapid (stadionul „23 Au-

*
SCRIMA. — în sala Floreasca din 

Capitală s-au încheiat întrecerile 
campionatelor naționale și ale ..Da
ciadei" la scrimă. Iată cîștigătorii ti
tlurilor de campioni : Florin Pău- 
nescu (Steaua) — la sabie ; Nicolae . 
Bodoczi (C.S. Satu Mare) — la spa
dă ; Nicolae Iile (Steaua) — la flo
retă și Rozalia Husti (C.S. Satu 
Mare) — la floretă feminin.

POLO. în turneul internațional de 
polo pe apă pentru echipe de ju
niori de la Budapesta, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 16—10 
(6—3, 3—2. 4—2, 3—3) formația Ca
nadei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Ungaria B 17—10 ; Ungaria A — 
Olanda 12—11. în clasament conduce 
echipa U.R.S.S. (8 puncte), urmată 
de România (6 puncte). Ungaria A 
(6 puncte). Olanda (4 puncte). Ca
nada și Ungaria B (zero puncte).

MODELISM. în cadrul concursu
lui internațional de automodele des
fășurat la Tbilisi, concurentul ro
mân Alexandru Rotaru s-a situat pe 
locul trei la clasa E 2 (motoare cu 
ardere internă, de 2.5 cmc). La clasa 
E 3. sovieticul Iaaka Ringmaz a 
stabilit un nou record mondial, mo
delul său parcurgind 500 m cu o vi
teză de 290,418 km/h.

ATLETISM. Cu prileiul unuî con
curs internațional desfășurat în ora
șul vest-german Fiirth. atleta bul
gară Iordanka Donkova a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba de 100 m gar
duri : 12”33/100.

BASCHET. Campionatul european 
masculin de baschet s-a încheiat la 
Atena cu victoria surprinzătoare a 
selecționatei Greciei, care cucerește 
pentru prima oară titlul de campi
oană continentală. în finală, dispu
tată in prezenta a peste 16 000 de 
spectatori, baschetbaliștii greci au 
întrecut cu scorul de 103—101 (duoă 
prelungiri) formația U.R.S.S.. La în
cheierea timnului regulamentar de 
joc Scorul a fost egal : 89—89. Prin- 

Populară Bulgaria, la Invitația to
varășului Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

cel mai înalt nivel, cunosc o conti
nuă dezvoltare.

Pe timpul cit s-au aflat lrî Româ
nia. oaspeții egipteni au vizitat uni
tăți militare, precum si obiective 
economice si turistice.

*

Tovarășul Dimitrie Ancuța. vice- 
prim-ministiru al guvernului, a pri
mit, luni după-amiază, pe Bud 
Ogden, președinte al firmei „Island 
Creek" și președinte al Organizației 
„Oamenii de afaceri americani pen
tru comerț internațional" (A.B.I.T.), 
și pe Robert Robertson, vicepre
ședinte al firmei „Occidental In
ternational" șl vicepreședinte al 
Consiliului economic româno-ameri- 
can, aflați în vizită In țara noastră.

Au fost abordate aspecte ale co
laborării dintre întreprinderi româ
nești de comerț exterior Si firmele 
americane respective.

A luat parte Iile Văduva, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

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

(Agerpres)

Traian Stănescu, Valeria Seciu, 
Victor Rebengiuc, George Oan- 
cea, Constantin Ddplan, ion Pa- 
vlescu, Matei Alexandru, Liliana 
Ticău, Stela Popescu, Monica 
Ghtuță, Adina Popescu, Matei 
Gheorghiu, Papii Panduru, Petre 
Moraru, Marcel Iureș, Ion Mano- 
lescu, Gheorghe Pufulete. Adap
tarea pentru televiziune și regia 
artistică : Dan Necșulea. Ultima parte

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

trul pătrat în 24 de ore. Vlntul va su
fla slab pină la moderat, cu intensifi
cări temporare, izolat și cu aspect de 
vijelie mai ales în estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, mai ridicate în prima 
noapte în sud-est, pînă la 20—22 de 
grade, iar cele maxime între 17 și 27 
de grade, mai ridicate în prima zi in 
sudul și estul țării, pînă la 34—35 de 
grade. In București : Vremea va fi 
călduroasă în primele zile, apoi se va 
răci. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi care vor fi și sub formă de aver
se în partea a doua a Intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temoeraturile minime vor oscila între 
15 și 18 grade, mai ridicate în pri
mele două nopți, iar cele maxime în
tre 26—30 de grade, mai ridicate la 
început pînă la 34—33 de grade.

menea. finala la 100 m liber. în 55.64 
sec. — a doua performantă mondia
lă a anului. în probe individuale sau 
în ștafetă. Noemi Lung a cucerit de 
această dată 10 titluri de campioană 
națională, iar Anca Pătrășcoiu a fost 
foarte aproape de a coborî sub 2 : 12 
la 200 m spate, timpul cu care a ciș- 
tigat finala probei (2 : 12,2) dovedind 
că se află într-o remarcabilă formă.

Dintre înotători, bucureșteanul Fla
vius Vișan a stabilit două noi recor
duri naționale : 55.46 sec. la 100 ni 
fluture și 2 :08,50 la 200 m mixt.

m a fost cîștigată de Ana Pădurean, 
cu timpul de 4’04”97/100. O victorie 
surprinzătoare a obținut la 800 m ti- 
năra atletă Ilinca Mitrea, cronome
trată in l’59”25/100. iar Gabriela Mi- 
halcea s-a situat pe primul loc la 
săritura in înălțime, cu 1.95 m.

Rezultate din concursul masculin : 
20 km marș : Costel Șofran — 
lh31’03”6/10 ; triplusalt : Mihai Ene — 
16.39 m ; săritura in lungime : Valdo 
Duane (Cuba) — 7.77 m : 400 m gar
duri : Nikolai Boiko (U.R.S.S.) — 
51”13/100.

fotbal
' gust") : Dlnamo — Oțelul Galați (la 

Focșani) ; F. C. Argeș Pitești — 
F.C.M. Brașov (la Sibiu) șl Universi
tatea Craiova — Victoria București 
(La Tirgoviște). Partidele vor începe 
la ora 18.

★
cipalul realizator al echipei câștigă
toare a fost Gallis, autorul a 40 de 
puncte. Pe jocul trei s-a situat re
prezentativa Iugoslaviei.

CICLISM. Cea de-a 70-a ediție a 
Turului ciclist al Italiei s-a încheiat 
cu victoria irlandezului Stephen 
Roche (27 ani), urmat in Clasamen
tul final de englezul Miliar, la 3’40”, 
olandezul Breukink, la 4T7”., spanio
lul Lejaretta la 5'21”, italianul Giup- 
poni la 7’42” etc.

RUGBI. La Brisbane, în semifi
nalele „Cupei mondiale" la rugbi, 
echipa Noii Zeelande a surclasat cu 
scorul de 49—6 (27—0) selecționata 
Țării Galilor. în finală, Noua Ze- 
elandă va întilni echipa Franței, 
care a întrecut cu scorul de 30—24 
formația Australiei.

FOTBAL. în finala „Cupei 
U.R.S.S." la fotbal, disputată la 
Moscova în prezența a 75 000 de 
spectatori, echipa Dinamo Kiev a în
trecut cu 7—5 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) formația Di
namo Minsk. După 120 de minute de 
joc. scorul a fost egal : 3—3. • în 
clasamentul „Ghete! de Aur", trofeul 
care răsplătește anual cel mai pro
ductiv golgheter european, pe primul 
loc se află austriacul Anton Polster, 
cu 37 goluri, urmat de Nasko Sira- 
kov (Vitoșa Sofia) — 36 goluri.
Brian McClair (Celtic Glasgow) — 
35 goluri. Hugo Sanchez (Real Ma
drid), Ally McCojst (Glasgow Ran
gers). Clive Allen (Tottenham Hot
spur) și Peter Alexandrov (Slavia 
Sofia) — cite , 33 goluri marcate. 
Dintre acești jucători, doar Anton 
Polster și Hugo Sanchez mai au de 
disputat cite două etape de campio
nat, restul încheind competiția.

TENIS. — In cea de-a doua semi
finală a turneului internațional de 
tenis de la Londra, jucătorul vest- 
german Boris Becker l-a eliminat 
cu 4—6, 7—6, 6—4 pe americanul 
Tim Mayotte. în finală, Becker îl va 
întilni pe Jimmy Connors (S.U.A.).



Schimb de mesaje între secretarul general 
al Partidului Comunist Rumân 
si președintele P.C. finlandez

HELSINKI 15 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Arvo Aalto un salut tovără
șesc și cele mai bune urări de sănă
tate și succes, precum și calde feli
citări cu ocazia realegerii in funcția 
de președinte al Partidului Comunist 
Finlandez.

Mulțumind, tovarășul Arvo Aalto 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolăe Ceaușescu un cald salut to
vărășesc și cele mai sincere urări 
de sănătate, fericire și de noi suc-, 
cese în activitatea prodigioasă pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului.

★
La Helsinki s-au încheiat lucrările 

celui de-al XXI-lea Congres al P.C. 
Finlandez.

In ultima ședință au fost adoptate 
în unanimitate raportul de activita
te al Comitetului Central, noul pro
gram al partidului, o serie de rezo
luții și moțiuni. Documentele adop
tate exprimă hotărirea P.C. Finlan
dez de a acționa pentru apărarea și 
promovarea intereselor clasei mun
citoare. ale tuturor oamenilor mun
cii finlandezi. pentru înfăptuirea 
unor transformări progresiste in via
ta socială a țării, pentru creșterea 
contribuției Finlandei la edificarea 
unei lumi a păcii și colaborării, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării, pentru saJva-

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
ocazia primirii de către președintele 
P.C. Finlandez a tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, reprezentantul partidului nos
tru la cel de-al XXI-lea Congres 
al P.C. Finlandez.

în cadrul convorbirii s-au relevat 
bunele raporturi de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide 
și țări și s-a exprimat dorința co
mună de dezvoltare in continuare a 
acestora. în interesul popoarelor ro
mân și finlandez, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internaționa
le, a progresului și socialismului.

★
rea omenirii de la o catastrofă nu
cleară.

S-a exprimat, de asemenea, hotă
rirea P.C. Finlandez de a acționa 
pentru întărirea solidarității cu cele
lalte partide, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele socialiste- 
si social-democrate și alte forte pro
gresiste și democratice.

Congresul a ales noul Comitet 
Central al P.C. Finlandez. Reunit in 
prima sa ședință. Comitetul Central 
a ales Biroul Politic și Secretariatul. 
Președinte al P.C. Finlandez a fost 
ales tovarășul Arvo Aalto, vicepre
ședinți Helja Tammisola și Arvo 
Kemmppainen. iar secretar general, 
Esko Vainiompaa.

Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor
Premierul suedez reafirmă necesitatea eliminării 

pericolului atomic
STOCKHOLM 

Luind cuvîntul 
fășurat la Morokulien, 
comun de organizații de luptă- pen
tru pace din Suedia și Norvegia, 
primul-ministru suedez; Ingvar 
Qarlsson, a subliniat că eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI

ROMA 15 (Agerpres). — La Acade
mia română din Roma a fost prezen
tată conferința ..Poziția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la rolul și responsabilitatea 
tineretului in lumea contempora
nă". conținind ample referiri la 
inițiativele tării noastre la O.N.U., 
ca și la contribuția ei la cursul 
ascendent al relațiilor româno-ita- 
liene pe linie de tineret.

în continuare a avut loc un 
concert de muzică românească și 
universală, in interpretarea unor 
elevi de la Conservatorul Santa 
Cecilia din Roma.

Marile realizări ale tării noastre 
in domeniul turismului, posibilită
țile crescinde de dezvoltare a 
legăturilor turistice dintre Româ
nia și Italia au fost înfățișate in 
cursul_ unei intilnîri pe tema 
„România — tară a turismului" ce 
a avut loc tot la Roma. Au fost 
prezentate filme cu caracter turistic 
și o expoziție de publicații consa
crate frumuseților naturale ale 
României.

BERNA 15 .(Agerpres). — Sub 
auspiciile Ambasadei țării noastre 
la Berna și Asociației de prietenie

helveto-române. la Lausanne a 
avut loc o manifestare culturală în 
cadrul căreia au fost evidențiate 
semnificațiile proclamării indepen
denței de stat a României, precum 
și aspecte legate de mărețele 
realizări obținute de poporul ro
mân in toate domeniile de activi
tate.

A fost organizată o expoziție de 
carte românească, la loc central 
fiind prezentate opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost inaugurată 
expoziția ..Războiul de indepen
dentă in arta plastică românească".

VIENA 15 (Agerpres). — La 
Bad Deutsch Altenburg. în apro
piere de Viena, a avut loc o seară 
culturală românească dedicată ma
relui nostru poet național Emi- 
nescu. Manifestarea a debutat cu 
o prezentare comparativă între 
Eminescu și poetul austriac Le- 
nau. Artiști români și austrieci au 
recitat apoi din operele lui Eminescu 
și Lenau și au fost interpretate 
lucrări ale compozitorilor români 
inspirate din poezia eminesciană.

Convorbiri cehoslovaco-chineze
PRAGA 15 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei in R.S. Cehoslovacă 
u lui Zhao Ziyang. secretar general 
interimar al C.C. al P.C.C.. premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Qlii- 
neze. agenția C.T.K. a relatat că in 
cursul convorbirilor oficiale a fost 
exprimată dorința de a se continua 
tradițiile prieteniei cehoslovaco-chi- 
neze. raporturile dintre partidele și 
popoarele lor. Examinind principa
lele probleme internaționale actuale,

cele două părți au subliniat că o sar
cină primordială a contemporaneită
ții o constituie lichidarea armelor 
nucleare și a altor arme de distru
gere in masă. A fost afirmat spriji
nul deplin fată de mișcarea de nea
liniere in lupta pentru preintimpi- 
narea unui război nuclear, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, inclusiv pentru 
soluționarea echitabilă a problemei 
datoriilor externe.

15 (Agerpres). — 
la un miting des- 

inițiat în
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Al de acțiune din Europa ar însemna 
’ un prim pas important pe calea în- 
ț cetării cursei înarmărilor. Totodată, 
j Demonstrație în

A VIENA 15 (Agerpres). — O de- 
) monstratie de masă s-a desfășurat 
l in orașul Graz Împotriva achizițio- 
' nării unor noi avioane de vînă-

înlăturarea acestor arme ar des
chide calea distrugerii tuturor ra
chetelor moderne purtind Încărcă
turi nucleare, a apreciat vorbitorul.

Pe de altă parte, premierul sue- , 
dez a relevat rolul crescind al miș- ) 
cărilor și organizațiilor de luptă 
pentru pace în mobilizarea opiniei 
publice pentru realizarea 
a dezarmării in lume.

favoarea reducerii 
cheltuielilor militare

. uam unui hui aviuanc uc vuia-

1 toare și de intercepție pentru do- 
ț tarea forțelor armate austriece.

păcii și

în cadru! unei adunări 
care a avut loc in centrul 
vorbitorii au făcut referire la poli
tica de neutralitate permanentă a 
Austriei, subliniind necesitatea re
ducerii — și r.u s creșterii — fon
durilor alocate pentru inarmare.

populare 
orașului,

) Mișcarea Pugwash se pronunță împotriva militarizării 
CosmosuluiA

A
l reuniunii Mișcării Pugwash, la care 
' au participat cunoscuți oameni de

A
A
A
A
A
A
A
i.

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
Geneva s-au încheiat lucrările

știință, 
li țări.

politicieni și militari din 
Participantii s-au pronun-

tat pentru respectarea prevederilor 
Tratatului ABM și au cerut State
lor Unite să renunțe la programul 
de militarizare a spațiului cosmic 
cunoscut sub numele de Inițiativa 
de Apărare Strategică (S.D.I.).

Apel la preîntîmpinarea unei conflagrații
DELHI 15 (Agerpres).NEW

Luind cuvintul la New Delhi, pre
ședintele Indiei. Zail Singh, a rea
firmat voința poporului indian de 
a se opune izbucnirii unei confla
grații nucleare, relatează agenția 
U.N.I. Președintele a relevat că

armele acumulate pinâ in prezent 
pot deveni cauza pieirii civilizației 
umane, iar această eventualitate 
trebuie evitată. Zail Singh a adre
sat întregii comunități internațio
nale apelul de a dezvolta colabora
rea internațională pentru a se ga
ranta menținerea păcii pe Pămînt.

Întîlnire sovieto-mongola
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc. luni, o intilnire 
între Mihail Gorbaciov. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Jambin 
Batmunh. secretar general al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. 
-Mongole. aflat in capitala sovietică 
in drum spre patrie, după vizitele 
efectuate in Ungaria și Bulgaria. Cu 
acest prilej. relatează agenția 
T.A.S.S.. a avut loc un schimb de 
informații si păreri in legătură cu 
stadiul Îndeplinirii hotăririlor ulti

I
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melor congrese si ale plenarelor C.C. 
ale celor două partide', precum și in 
legătură cu activitatea internaționa
lă a U.R.S.S. și R. P. Mongole. Cei 
doi conducători, precizează sursa ci
tată. au subliniat importanta inten
sificării eforturilor țărilor socialiste, 
ale tuturor statelor — mari si mici 
— vizînd întărirea păcii și securi
tății in regiunea Asiei și Pacificului, 
pentru lichidarea focarelor de ten
siune si extinderea relațiilor de bună 
vecinătate.

Perspectivele unui acord 
sovieto-american în problema rachetelor

Un interviu al secretarului de stat al S.U.A.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat televiziunii 
sovietice, secretarul de stat al 
S.U.A.. George Shultz, a relevat că, 
după convorbirile de la Veneția, ne
gocierile de la Geneva, in speță cele 
privitoare la rachetele cu rază me
die de acțiune, au șanse bune de 
succes. Consider că există și per
spectiva să se ajungă la o înțelegere 
privind problemele rachetelor opera- 
tiv-tactice și a celor tactice, a apre
ciat secretarul de stat american, ci
tat de agenția T.A.S.S.

O problemă dificilă este cea refe
ritoare la control. în urmă cu c.itva 
timp, a arătat George Shultz. .Sta
tele Unite au depus pe masa trata
tivelor un proiect complet, conți- 
nind propunerile americane. Dacă 
acceptăm că această problemă va fi

rezolvată, atunci încheierea unui 
acord va deveni posibilă și acesta va 
fi primul tratat dintre țările noastre 
care va duce la reducerea armelor 
nucleare.

Referindu-se la vizita sa la Mos
cova in aprilie 1987. secretarul de 
stat a arătat că Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a făcut atunci o propunere impor
tantă referitoare la rachetele cu 
rază scurtă de acțiune. Am prezen
tat propunerea președintelui S.U.A. 
și aliaților noștri din N.A.T.O.. a 
arătat George Shultz. Am analizat 
amănunțit această propunere intru- 
cit este foarte importantă și consi
der că am intrat in etapa în care 
vom- putea răspunde acestei propu
neri intr-un mod care să fie accep
tabil pentru partea sovietică.

Deschiderea Tîrgului 
internațional 

de la Poznan
Pavilionul României, vizitat 
de președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Polone
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — S-a 

deschis cea de-a 59-a ediție a Tir- 
gului internațional de la Poznan. 
Participant tradițional, România este 
prezentă la această manifestare eco
nomică internațională cu un bogat 
sortiment de mașini și utilaje, pro
duse ale industriei chimice, petro
chimice și electronice, autoturisme, 
bunuri de larg consum. Pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de Zbig
niew Messner, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, de 
alte oficialități guvernamentale po
loneze.

BERLIN

Sărbătoarea ziarului 
„Neues Deutschland"
Timp de două zile, in capi

tala R. D. Germane, orașul Ber
lin, a avut loc tradiționalul Fes
tival al ziarului „Neues Deut
schland", organul central de 
presă al C.C. al P.S.U.G.

Aflat la cea de-a 28-a ediție, 
festivalul actual are o semnifi
cație deosebită, desfășurindu-se 
in anul cind se împlinesc șapte 
secole și jumătate de atestare 
documentară a Berlinului. Ma
nifestările cultural-sportive pri
lejuite de festival au avut loc 
în marele parc din centrul ora
șului — ..Friedrichshain" — la 
care au participat aproape o ju
mătate de milion de oameni ai 
muncii. Pe aproape 29 de sce
ne, peste 6 500 de artiști și‘spor
tivi au realizat variate progra
me cultural-educative, s-au or
ganizat intilniri cu personalități 
proeminente, expoziții de carte, 
diverse programe speciale.

La deschiderea festivă au luat 
parte membri ai conducerii 
P.S.U.G.

In. acest an. la sărbătoare au 
fost reprezentate 47 de ziare, 
organe centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țări de pe aproape toate con
tinentele, intre care și ziarul 
„Scinteia". Reprezentanții zia
relor respective au fost primiți 
de tovarășul Joachim. Herman, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., care, 
in numele conducerii partidu
lui, a adresat un .călduros salut 
ziarelor reprezentate la festival, 
urindu-le succes in activitatea 
lor consacrată promovării cauzei 
socialismului, progresului și 
păcii in lume. (N. Roșea).

■.11i lS -.îiy •
Evoluția situației 

din Liban
BEIRUT 15 (Agerpres). —. în su

dul Libanului, in limitele așa-zjsei 
„zone de securitate" instituite unila
teral de Israel, situația se menține 
încordată. Forțele. libaneze, din.rezis- 
tentă continuă să desfășoare opera
țiuni împotriva trupelor de ocupa
ție. O astfel de operațiune a fost, 
semnalată in zona localității Yater, 
unde a fost atacat un post militar, 
au fost distruse mai multe vehicu
le blindate si au fost scoși din luptă 
cel puțin 20 de militari. Avioane de 
luptă israeliene au efectuat zboruri 
de recunoaștere asupra unei zone in- 

I tinse din sudul Libanului.

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Cnmunist Rumân 

si secretarul generai al P. C. Tunisian
TUNIS 15 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise calde fe
licitări tovarășului Mouhammed Har- 
mel cu ocazia realegerii sale în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Tunisian, urări de 
sănătate și succes în Îndeplinirea 
misiunii încredințate.

Exprimind cele mai calde mulțu
miri pentru felicitările și urările 
primite, tovarășul Mouhammed Har- 
mel a rugat să se transmită tovarășu-

★
La Tunis s-au încheiat lucrările 

celui de-al IX-lea Congres al P.C. 
Tunisian. Delegații la congres au a- 
probat documentul politic cu carac
ter programatic care cuprinde o a- 
naliză a situației economice, politi
ce si sociale din țară și formulează 
sarcinile comuniștilor in apărarea

lui Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de. sănătate și fericire perso
nală.' împreună cu expresia senti
mentelor sale de înaltă stimă și pre
țuire.

Schimbul de - mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către conducerea 
Partidului Comunist Tunisian a to
varășului Ion Circei, membru al 
C.C al P.C.R., vicepreședinte ăl Co
legiului Central de Partid, reprezen
tantul P.C.R. la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C. Tunisian.

★
Intereselor și cuceririlor democrati
ce ale oamenilor muncii. A fost a- 
doptat. de asemenea, statutul parti
dului, in noua sa formă de redactare.

Congresul a ales noul Comitet 
Central și Biroul Politic. Mouham
med Harmel a fost reales în funcția 
de secretar general al P.C. Tunisian.

In sprijinul redresării economice a Africii
LAGOS 15 (Agerpres). — La A- 

buja (Nigeria) s-au deschis lucră
rile conferinței internaționale „Afri
ca : sarcinile redresării economice 
și activizării dezvoltării". în cuvin- 
tarea rostită la deschidere; pre
ședintele R.P. Congo. Denis Sassou- 
Nguesso. președinte in exercițiu al 
O.U.A.. a subliniat că extinderea co
operării regionale și internaționale 
a țărilor continentului constituie 
condiții primordiale ale dezvol
tării economice a Africii. EI a ară
tat că aplicarea programului de dez
voltare a Africii este împiedicată de 
relațiile inechitabile impuse de ță
rile occidentale in schimburile eco

nomice cu țările continentului afri
can. El a cerut creditorilor Africii 
să acorde mai multă înțelegere față 
de achitarea serviciului datoriei ex
terne.

★
Situația economică a continentului 

african continuă să se agraveze — a 
declarat Adebayo Adedeji. secretar 
executiv al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa. Principalele cauze 
care au provocat acest fenomen, a 
relevat el. sint scăderea preturilor la 
materiile prime ale țărilor africane 
și creșterea datoriei externe a aces
tora. .

AFGANISTAN

Demersuri în vederea reconcilierii naționale
Raportul secretarului general al C.C. al P.D.P.A.

KABUL 15 (Agerpres). — Presa 
afgană a dat publicității raportul 
prezentat de secretarul general al 
C.C. al Partidului Democratic ai Po
porului din Afganistan. Najibullah, 
Ia plenara C.C. al P.D.P.A., Raportul 
relevă că. după 145 de zile de la a- 
nuntarea de către partid a politicii 
de reconciliere națională, aceasta 
devine o realitate și capătă un ca
racter general național. Reconcilie
rea. a arătat el. are și o mare impor
tanță internațională, deoarece succe
sul său va duce la reducerea încor
dării intr-ung din regiunile explozi
ve ale- lumii, relatează agenția 
T.A.S.S.

Secretarul general al C.C. al 
P.D.P.A. â arătat, de asemenea, că 
in țară există - condițiile obiective 
pentru crearea unei coaliții reale și 
viabile a forțelor democratice și pa
triotice. pentru aceasta fiind, nece
sară unirea eforturilor tuturor parti
delor și grupărilor politice. Coaliția 
nu va fi un simbol propagandistic. 
Va fi necesar să impărțim puterea, 
a arătat Najibullah.

După ce a relevat modalitățile de 
realizare a coaliției in verigile lo
cale ale puterii. Najibullah a arătat 
că Comisia de. pregătire a Constitu
ției si-a Încheiat activitatea de e- 
laborare a proiectului legii funda
mentale și că acesta va fi publicat 
și difuzat pretutindeni pentru a fi 
dezbătut de-întregul popor. Afganis
tanul trebuie să fie un stat musul
man suveran, unitar, nealiniat. Con
stituția garantează că se va ține sea
ma, in mod corespunzător de poziția 
tuturor părților care intră in coali
ție. Poziția noastră fermă este aceea 
cg divergențele dintre partidele și 
organizațiile cu adevărat democrati
ce.. naționale nu trebuie să se re
zolve pe calea armelor. a declarat 
Najibullah.

Momentul de față, a arătat pe de 
altă parte raportorul, impune spori
rea atenției față de aspectele inter
naționale ale reconcilierii naționale. 
O bază evidentă pentru aceasta este 
incetarea amestecului in treburile 
interne ale Afganistanului și nere- 
liiarea garantată a acestuia.

„Jucării" periculoase
Solidaritate cu cauza dreaptă a luptei 

împotriva apartheidului și asupririi rasiale
^AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
ȘâWSȘSSîS

Soweto, marea suburbie a ora
șului Johannesburg, unde trăiesc 
circa 2 milioane de oameni, este 
cunoscută ca o adevărată citadelă 
a luptei eroice duse de populația 
majoritară din ' R.S.A. împotriva 
politicii de apartheid și discrimina
re rasială. Pe străzile sale au avut 
loc in ultimii! ani zeci de adunări 
și demonstrații de masă in spriji
nul împlinirii acestor revendicări 
vitale — acțiuni brutal repri
mate de poliția sud-africană. 
Masacrul din 16 iunie 1976. cind 
forțele de ordine au deschis focul 
asupra unei demonstrații pașnice 
a populației locale, ucigind circa 
800 de persoane și rănind alte pes
te 1 000. a rămas adine intipărit in 
conștiința umanității. Această zi 
este marcată in fiecare an ca „Ziua 
Internațională de solidaritate cu 
popoarele luptătoare din Africa 
australă — Ziua Soweto". Ea con
stituie un nou prilej pentru co
munitatea internațională de a de
masca politica ultrareacționară a 
R.S.A. și de a cere să i se pună 
fără întirziere capăt.

Aceste revendicări sint cu atit 
mai îndreptățite in prezent dacă 
se are in vedere că autorită
țile de la Pretoria continuă 
să nesocotească rezoluțiile O.N.U.. 
avertismentele forului interna
țional referitoare la aplicarea de 
sancțiuni economice, intensificând 
tot mai mult represiunile. Cu nu
mai citeva zile înaintea aniversării 
de azi. la 11 iunie, conducătorul re
gimului sud-african. Pieter Botha, 
a anunțat prelungirea cu încă un 
an a stării de urgență instituite, in 
vara lui 1986. El a lăsat să se in- 
teleagă că orice încercare de a 
încălca preveaerile legislației ex
cepționale va fi sever pedepsită, 
poliția dispunind, in continuare, de 
puteri discreționare. Or, este știut 
că in anul care a trecut de la 
instituirea stării de urgentă, ca ur
mare a unor asemenea prerogative, 
in R.S.A. au avut loc crunte ră
fuieli cu populația de culoare ma
joritară ; peste 500 de persoane au 
fost ucise, iar alte 30 000 aruncate 
in închisoare. între cei aflați ir. 
detenție figurează citeva mii de 
copii. în același timp, s-au inten- 
sifioat represiunile in Namibia, te
ritoriu ocupat in mod ilegal de 
către rasiștii sud-africani. nume
roși reprezentanți ai mișcării de eli
berare națională fiind arestați, 
torturați sau executați.

Din această cauză, noua măsură 
a Pretoriei a provocat un puternic 
val de indignare in întreaga țară, 
cei 26 milioane de negri socotind, 
pe bună dreptate, că sint ținta unui 
nou complot care urmărește să 
permanentizeze starea de urgentă 
și să zădărnicească orice încercare 
de a modifica rinduielile existente. 
La chemarea Frontului Democratic 
Unit, care reunește peste 600 orga
nizații antiapartheid, de patru zile 
au loc manifestații de protest la 
scară națională. Politia a intervenit 
cu brutalitate la Sobantu. in pro
vincia Natal, lingă Capetown, la 
Mamelodi. Pretoria, deschizind fo
cul si rănind numeroși demon
stranți. O atitudine categorică 
de condamnare a prelungirii 
stării de urgentă a adoptat și 
Congresul National African, care 

'se află in fruntea mișcării pentru 
lichidarea discriminării rasiale. Un 
purtător de cuvint al A.N.C. a 
declarat, in capitala Republicii 
Zimbabwe, că organizația sa va 
răspunde prin intensificarea acțiu
nilor de luptă la noua hotărire a 
rasiștilor sud-africani. El a arătat 
că regimul lui Pieter Botha nu va 
reuși prin nici o măsură să înă
bușe mișcarea patriotică de reven
dicări politice și sociale.

Desigur, prelungirea stării de 
urgentă a fost primită cu adincă 
neliniște și de statele vecine cu 
R.S.A.. care de mai multi ani sint 
ținta unor periodice atacuri ar
mate din partea rasiștilor sud-afri

organizată,„Libertate pentru Namibia și Africa de Sud" : demonstrație 
recent, la Londra sub această lozincă

cani. Văzind in noua măsură o 
perpetuare a politicii de forță, 
acestea au cerut chiar din primul 
moment anularea ei. incetarea ori
cărui amestec in treburile lor in
terne.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate activă cu 
lupta popoarelor pentru indepen
dență și libertate. România socia
listă a condamnat și condamnă cu 
fermitate politica colonialistă de 
apartheid și discriminare rasială a 
autorităților de la Pretoria. Tara 
noastră susține cu căldură lupta 
dreaptă a populației majoritare, 
aspirațiile acesteia spre egalitate 
in drepturi. Această poziție con
secventă și-a găsit elocventă ex
presie in numeroase documente ale 
partidului și statului nostru, in ac
tivitatea României la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale, a fost 
reafirmată cu prilejul multiplelor 
intilniri ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
conducători ai mișcărilor de elibe
rare de pe continentul african, in
clusiv cu Oliver Tambo, președin
tele A.N.C.

Cu prilejul „Zilei Soweto", 
poporul român iși reafirmă incă 
o dată solidaritatea cu cauza 
dreaptă a popoarelor care luptă 
împotriva apartheidului și discri
minării rasiale, exprimindu-și con
vingerea că nu este departe clipa 
cind aspirațiile acestora iși vor găsi 
împlinirea. 

mișcarea in favoarea modificării I 
constituției și a alegerii șefului 
statului prin scrutin general direct, i

EXERCIȚII MILITARE. Unități ‘ 
navale, aeriene și terestre ale for- . 
telor armate ale S.U.A. efectuează 
o serie de exerciții militare in I 
insulele Aleutine din Pacificul de 
Nord. La aceste exerciții — purtind l 
numele de cod ..Fortress Gaie-87" | 
— ia'parte, pentru prima dată de 
la încheierea ultimului război mon- i 
dial, și o unitate amfibie a arma
tei americane.

PREȘEDINTELE PAKISTANU- I 
LUI. Mohammad Zia-ul Haq. l-a | 
primit pe Sharifuddin Pirzada. se
cretar general al Organizației > 
Conferinței Islamice, care efectuea
ză o vizită oficială in această tara. * 1 
în cursul întrevederii au fost dis
cutate. printre altele, probleme re
feritoare Ia ultimele evoluții de pe | 
scena conflictului iraniano-irakian.

INTILNIRE LA BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C. 

, al P.S.U.G.. s-a intilnit luni, la 
Berlin, cu secretarul general al 

I O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
care se află intr-o vizită oficială in 

I R.D.G. în timpul convorbirii care 
I a avut loc au fost examinate in 

principal probleme internaționale 
I actuale. Părțile au evidențiat că au 

sporit posibilitățile. înfăptuirii unei 
dezarmări reale, impunindu-se ne- 

. cesitățile folosirii condițiilor favo
rabile care au apărut in ultimul 

I timp, pentru eliminarea pericolului 
unui război.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR 
INFORMAȚIILOR DIN TARILE 

I NEALINIATE, care a avut loc la 
Harare, a recomandat țărilor mem- 

' bre să acționeze pentru incetarea 
războiului iraniano-irakian. să con- 

I damne regimul rasist de la Preto- 
I ria si și-a manifestat sprijinul 

fată de lupta poporului palestinian 
I pentru dobindirea drepturilor sale 

legitime, a declarat ministrul egip
tean al informațiilor. Safwat Al 
Sharif, revenit la Cairo. De ase
menea. reuniunea a propus reali- 

I zarea unei enciclopedii a mișcării 
de nealiniere si s-a pronunțat 

I pentru sporirea schimburilor de 
I informații intre aceste state.

CONVORBIRI SOVIETO-IRA- 
NIENE au avut loc la Teheran, 

I fiind stabilite măsuri concrete pen
tru extinderea relațiilor dintre cele 

I două tari in diverse domenii. Au 
fost analizate, de asemenea, pro
bleme actuale ale vieții internațio- 

• nale. inclusiv situația din regiunea 
Golfului si din Orientul Mijlociu. 

■ Convorbirile au avut loc cu pri
lejul primirii lui Iuli Voronțov,

I prim-adjunct al ministrului aface- 
I rilor externe al U.R.S.S.. de pre

ședintele Republicii Islamice Iran, 
I Seyyed Aii Khamenei, și de alte 

oficialități iraniene.
ADUNARE DE PROTEST. La 

I Phenian s-a desfășurat o adunare 
| de masă, in cadrul căreia partici

pantii și-au exprimat protestul fată 
Ide represiunile la care recurg au

toritățile sud-coreene fată de mili- 
tantii pentru democrație. A fost 

| condamnată cu fermitate ampla 
mobilizare de forte polițienești, la 
Seul si în celelalte localități din 

i Coreea de Sud, pentru a reprima

CONSULTĂRI. Luni a avut loc I 
la Viena o nouă intilnire în cadrul 
consultărilor dintre reprezentanții 
statelor participante la Tratatul de I 
la Varșovia și cei ai țărilor I 
N.A.T.O. asupra problemelor legate 
de elaborarea mandatului viitoare- i 
lor negocieri privind reducerea for
țelor armate și a armamentelor in 
Europa de la Atlantic la Ural. .

ORGANELE DE SECURITATE I 
NICARAGUANE au neutralizat, in 
regiunea de nord a țării, o bandă I 
de contrarevoluționari care era an- | 
trenată in acțiuni de diversiune și 
sabotaj. S-a precizat oficial că ban- , 
da a avut, intre altele, și misiunea 
de a pregăti infiltrarea din Hondu- I 
ras a unor forte antisandiniste 
înarmate. Grupul a fost arestat in- I 
tr-o localitate din departamentul | 
Esteli. Totodată, s-a anunțat că. 
duminică, alte forte contrarevolu- . 
ționare au atacat localitatea Panali, 
comițind asasinate in rindul locui- > 
torilor.

O FURTUNA de o violență deo- I 
sebită s-a abătut, luni, asupra Mos
covei. însoțită de o grindină mai i 
mare ca bobul de mazăre și de un | 
vint puternic, furtuna a durat mai 
bine de un ceas. Cantitatea de pre- I 
cipitații căzută in acest interval | 
este egală cu o treime din media 
obișnuită a lunii iunie.

Lăudabilă directiva recent adop
tată de Comunitatea econo ducă 
(vest-)europeană (Piața comună), 
la capătul a șase ani de eforturi, 
prin Jcăre se stabilesc normele de 
securitate menite să guverneze 
producția și comercializarea de ju
cării in cele 12 țări membre. Lău
dabilă. pentru că datorită unor ju
cării defectuos concepute se produc 
anual in aceste țări circa 200 000 de 
accidente, unele dintre ele mortale. 
Este vorba de jucării care imită di
ferite produse alimentare și pe care 
cei- mici sint tentați să le introducă 
in gură, de jucării confecționate 
din materiale ușor inflamabile ori 
prezentind virfuri sau muchii as
cuțite. care pot produce vătămări 
corporale etc., etc. Asemenea jucă
rii sint acum fie interzise, fie su
puse unui control riguros, neputind 
fi puse in vînzare decit după ob
ținerea unui certificat de siguran
ță. De reținut că certificatele res
pective vor fi eliberate de autori
tățile competente ale fiecărei țări 
și nu de către un organism inter
național. O măsură salutară ce de
notă că organismele supranationale 
nu sint cituși de puțin agreate, că 
ele nu sint deloc privite ca o... joa
că. chiar șl în cazul unor activități 
relativ minore, cum este fabricarea 
și desfacerea jucăriilor.

Copiii sint insă expuși nu numai 
unor traume fizice, datorită unor 
jucării ca acelea amintite mai sus, 
ci și unor traume psihice, riscind 
ca. de la cea mai fragedă virstă, să 
li se cultive instinctele războinice, 
ca urmare a proliferării unor jucă
rii ce imită cu fidelitate panoplia 
armelor ultramoderne. Și deși in 
acest domeniu s-a hotărit să nu se 
introducă reglementări comune, s-a 
stabilit să fie aplicată, cu cea mai 
mare strictețe — acolo unde există 
— legislația pe plan național a fie
cărei țări, iar acolo unde nu există, 
să. se treacă la elaborarea norma
tivelor ce se impun.

Intr-un cuvint, s-au creat, astfel, 
premisele evitării sau limitării se
vere a ambelor genuri de traume, 
ceea ce nu poate decit. să constituie 
un motiv de satisfacție. Nu este 
insă mai puțin adevărat că in ță
rile vest-europene, și in general pe 
întregul continent, există și altfel 
de „jucării", dacă se poate spune 
așa. infinit mai periculoase, pen
tru că ele sint destinate nu celor 
aflați la virsta nevinovată a copi
lăriei. ci oamenilor maturi. De data 
aceasta nu este vorba de imitații, ci 
d' arme adevărate, de toate felurile 
și in cantități imense. Potrivit unor 
date incomplete, la ora actuală 
există in Europa aproape 100 000 
de tunuri, circa 60 000 de tancuri, 
circa 25 000 de avioane de luptă, 
sute de rachete cu rază medie sau 
mai scurtă de acțiune și aproxima
tiv 17 000 încărcături atomice, de la 
focoasele destinate rachetelor pină 

la obuze de artilerie și mine ato
mice și chiă'r dispozitive nucleare 
individuale, care pot fi purtate de 
soldați aidoma unor ranițe. In ace
lași timp, in largul coastelor con
tinentului- -patrulează neîntrerupt 
submarine cu rachete nucleare la 
bord, gata de lansare iii orice mo
ment. in spațiul atmosferic zboară. 
24 de ore din 24. bombardiere stra
tegice care transportă încărcături 
nucleare, ca și avioane ticsite cu 
echipament electronic, in măsură 
să capteze cea mai. mică ..șoaptă" 
schimbată de forțele militare adver
se. iar in Cosmos sint plasate ..ju
cării" și mai perfecționate, sateliți 
de observație și de spionaj, care pot1 
distinge piriă și numerele de înma
triculare ale vehiculelor celeilalte 
părți. La un loc există depozitată 
pe continentul nostru o uriașă 
putere de distrugere, capabilă să 
prefacă in cenușă tot ceea ce a 
creat aici geniul uman de-a lun
gul mileniilor și să ducă, in ace
lași timp, și la dispariția fără 
urme a întregii populații europene.

Ce-i drept, pentru eliminarea a- 
cestor „jucării" se poartă discuții 
nu de șase ani, ci de mai bine de 
patru decenii, mai exact din mo
mentul creării O.N.U., al cărei scop 
este tocmai ferirea omenirii de fla
gelul unui nou război pustiitor. Cu 
citva timp in urmă, s-a anunțat că 
dacă rezoluțiile votate in acest răs
timp la Națiunile Unite ar fi puse 
una peste alta, s-ar acoperi de 
două ori distanta de la Pămint la 
Lună, iar cea mai mare parte a 
acestor rezoluții a fost consacrată 
tocmai... dezarmării.

Din păcate, această nesfirșită r'~ 
slpă de vorbe și de hirtie nu s-a 
concretizat, pină in prezent, in mă
surile dorite cu ardoare de po
poare. iată insă că acum, pentru 
prima oară, există speranța ca Eu
ropa să fie debarasată cel puțin de 
o parte din uriașa povară distrugă
toare care o apasă. Un acord pen
tru eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tac- 
tice. astăzi atit de apropiat, ar con
stitui primul pas real pe calea de
zarmării, ar contura perspectiva a- 
doptării și a altor măsuri intr-un 
proces treptat, dar neîntrerupt de 
dezarmare, astfel ca omenirea să 
poată intra in mileniul al treilea 
eliberată definitiv de coșmarul ni
micirii, de amenințarea războaielor.

Atunci, ca o excepție, se va pu
tea permite totuși să se fabrice 
jucării inchipuind tunuri, bombar
diere si rachete nucleare. Ca un fel 
de „memento" al unor vremuri a- 
puse pentru totdeauna. Ceva in ge
nul animalelor preistorice, confec
ționate din pluș sau din plastic Și 
care astăzi stirnesc exclamațiile de 
uimire ale celor mici : „Tată, oare 
au existat vreodată cu adevărat 2“

R. CAJPLESCU
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