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Marcind o importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie

și colaborare româno - somaleze, in interesul ambelor popoare, al

cauzei progresului și păcii, ieri s-a încheiat

-deplin valorificată!
Am convingerea că oamenii muncii din agricultură, coo

peratorii, toți cei care lucrează și au, sub diferite forme, răspun
deri sau participă la realizarea producțiilor agricole și la dez
voltarea agriculturii trebuie să-și unească și mai puternic 
eforturile, să acționeze cu toată hotărîrea, să facă astfel incit în 
acest an să obținem cea mai puternică recoltă, cea mai mare re
coltă de pină acum din România ! Așa să cinstim aniversarea a 
25 de ani de la încheierea cooperativizării, dar și trecerea mai 
hotărîtă la înfăptuirea noii revoluții agrare în România!

NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLIQI DEMOCRATICE SOMALIA, 

MOHAMED SIAD BARRE
ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale

Miercuri, 17 iunie, la Palatul 
Consiliului de Stat s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Mohamed Siad Barre, secretar ge
neral al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au subliniat cu satisfacție 
rezultatele convorbirilor purtate, 
în aceste zile, la București, care 
au relevat, încă o dată, rolul de
terminant al dialogului la nivel 
înalt în întărirea continuă a rela
țiilor româno-somaleze. A fost 
exprimată convingerea că înțele
gerile stabilite vor contribui Ia ex
tinderea pe mai departe a bunelor 
raporturi de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Revoluționar 
Somalez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
cratică Somalia. S-a apreciat că, 
în spiritul celor convenite, se va 
asigura o dezvoltare și mai largă 
a colaborării dintre cele două țări 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al progresului șl 
prosperității lor, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Rezultatele vizitei sînt consem
nate într-un Comunicat comun, 
care se dă publicității.

Ceremonia semnării Comunicatului comun
După încheierea convorbirilor ofi

ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Mohamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președinte
le Republicii Democratice Soma
lia, au semnat, în cadrul unei 
ceremonii desfășurate miercuri

La 17 iunie s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie efectuată în 
țara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de tovarășul 
Mohamed Siad Barre, secretar ge
neral al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia.

Ceremonia plecării oficiale a 
avut loc pe platoul din fața Pa
latului Consiliului de Stat.

Erau prezenți membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, generali, alte persoane 
oficiale.

O gardă’ militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate Imnul de 
Stat al Republicii Democratice So
malia și Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au trecut în revistă garda 
de onoare.

în continuare, înaltul oaspete 
somalez a fost salutat de persoa
nele oficiale române participante 
la ceremonia plecării oficiale.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Mohamed Siad Barre 
buchete de flori.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat un 
călduros rămas bun de la tovarășul 
Mohamed Siad Barre.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-somalez se înscrie, prin 
rezultatele sale, ca un moment de 
mare însemnătate în dezvoltarea, 
în continuare, a prieteniei și 
colaborării dintre cele două parti
de, țări și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

★
După ceremonie, tovarășul Mo

hamed Siad Barre a plecat pe lito
ralul românesc al Mării Negre, în- 
tr-o vizită cu caracter neoficial.

după-amiază, la Palatul Consiliu
lui de Stat, Comunicatul comun în 
care sînt consemnate rezultatele 
vizitei.

După semnare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mohamed Siad Barre s-au felici
tat călduros pentru rezultatele 
noii întîlniri la nivel înalt, care, 
prin înțelegerile convenite, des

PLECAREA DIN CAPITALĂ

chide largi perspective conlucră
rii dintre cele două partide și țări, 
atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena mondială, în interesul am
belor popoare, al înțelegerii, cola
borării și păcii în lume.

La ceremonia semnării au parti
cipat membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri al Consi

liului de Stat și ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care l-au însoțit 
pe 'conducătorul partidului și sta
tului somalez în vizita efectuată 
în țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Mogadiscio și amba
sadorul Somaliei la București.

în climatul în care întregul nos
tru popor este angajat cu toate 
forțele in realizarea exemplară a 
sarcinilor și programelor stabilite 
de partidul nostru comunist pentru 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii. Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor . a dezbătut pe larg, 
intr-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică, probleme de im
portanță majoră privind înfăptui
rea planului pe acest an și pe în
tregul cincinal în aceste sectoare, 
precum și probleme ce vizează ac
tivitatea de. ordin general ce tre-, 
buie desfășurată pentru realizarea 
neabătută a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului în domeniul agriculturii — 
ramură fundamentală a economiei 
noastre naționale. Reliefarea suc
ceselor deosebite dobindite de agri
cultura noastră socialistă, cit și a 
sarcinilor mari de viitor ce-i re
vin capătă o semnificație cu to
tul aparte in contextul în care, cu 
acest prilej, s-a aniversat și îm
plinirea a 25 de ani de la încheie
rea cooperativizării agriculturii, o- 
peră de importanță istorică a 
partidului comunist, care a marcat

HOTĂRÎREA
plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei 

Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
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La ceremonia semnării Comunicatului comun

COMUNICAT COMUN
1. La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Moha
med Siad Barre, secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, a efectuat, 
în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. în perioada 15—17 iunie 
1987.

2. Secretarul general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democrati
ce Somalia, și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capi
tală.

3. Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și 
secretarul general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democra
tice Somalia, tovarășul Mohamed 
Siad Barre, au purtat convorbiri 
oficiale desfășurate intr-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă,

în cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale privind dezvolta
rea țărilor lor și au procedat la o 
analiză aprofundată a căilor și 
mijloacelor de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie între cele două 
partide si state, precum și la un 
schimb de opinii asupra principa

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist

Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

așezarea agriculturii pe baze noi, 
socialiste și. totodată, incheiețea 
generală â procesului de făurire a 
socialismului in România și trece
rea la etapa de consolidare a socia
lismului in patria noastră.

în acest context, al aniversării a 
25 de ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii, un moment 
cu adinei semnificații și rezonanțe 
in inima și conștiința milioanelor 
de lucrători din agricultură, a în
tregului popor ii constituie . confe
rirea, prin Hotărîre-Decret a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P;C.R. și a Consiliului de Stat, a 
Medaliei jubiliare „25 de ani 
de la încheierea cooperativiză
rii agriculturii in Republica 
Socialistă România" tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii. Aceasta reprezintă cea 
mai inaltă expresie a stimei și re
cunoștinței ce le manifestă lucrăto
rii din agricultură, toți oamenii 
muncii din patria noastră celui 
dintîi „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", pentru contribuția hotări- 
toare. teoretică și practică, adusă 
la realizarea cooperativizării agri
culturii. la făurirea unei agricul
turi moderne, intensive, de mare 

lelor probleme ale vieții interna
ționale.

I.
4. Analizînd stadiul de dezvoltare 

a relațiilor, dintre Republic^ So
cialistă România și Republica De
mocratică' Somalia, cei doi. pre
ședinți și-au exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea continuă a ra
porturilor de prietenie dintre cele 
două țări și au hotărit să fie întă
rite tot mai mult aceste raporturi 
în toate domeniile de interes co
mun, ceea ce corespunde interese
lor fundamentale ale popoarelor 
român și somalez, cauzei generale 
a păcii, colaborării și înțelegerii 
in lume.
■ 5. Relevînd importanța deosebită 
a relațiilor economice pentru dez
voltarea de ansamblu a raporturi
lor dintre cele două țări și ținind 
seama de posibilitățile de care dis
pun economiile lor naționale, de 
prioritățile programelor lor de 
dezvoltare economică și socială, cei 
doi președinți au fost de acord să 
se acționeze pentru creșterea 
schimburilor comerciale și dezvol
tarea cooperării economice în do
meniile industriei, minelor și geo
logiei. agriculturii și pescuitului, 
precum și în alte sectoare de in
teres reciproc.

6. Cei doi președinți au apreciat 
rezultatele lucrărilor ultimei se
siuni a comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică, care a 
avut Ioc la București, și au hotărit 
ca organele de resort din oele două 
țări să adopte măsurile necesare 

productivitate. Este expresia con
vingerii. puternic întipărite în con
știința poporului, că toate realiză
rile mărețe înregistrate de agricul
tura noastră socialistă, de la înfăp
tuirea marii epopei revoluționare 
a cooperativizării, la ramura de 
bază a economiei naționale care 
este astăzi agricultura noastră so
cialistă. sint legate nemijlocit de 
gîndirea, de activitatea secretarului 
general al partidului.' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Reconsiderarea 
rolujui agriculturii și al țărănimii, 
prin punerea în lumină a interde
pendenței dialectice care există 
intre industrie și agricultură ca 
ramuri de bază ale economiei na
ționale. elaborarea conceptului noii 
revoluții agrare reprezintă elemen
te fundamentale ale gindirii poli
tice revoluționare a secretarului 
general al partidului, care asigură 
în continuare progresul și dezvol
tarea și mai puternică a agricultu
rii noastre socialiste.

Reliefind meritul deosebit al ță
rănimii. care a pășit pe calea coo
perativizării urmind cu încredere 
partidul, opțiune istorică a cărei 
jnst°te a fost confirmată prin pu-

(Continuare în pag. a V-a)

pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a înțelegerilor reali
zate.

7. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și secreta
rul general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez au apreciat 
legăturile statornicite între cele 
două partide și au subliniat im
portanța dezvoltării acestei co
laborări pentru întărirea raportu
rilor de prietenie și solidaritate 
dintre cele două țări și popoare.

S-a relevat, totodată. însemnăta
tea intensificării legăturilor intre 
cele două guverne, pe linia orga
nizațiilor de sindicat, femei, tine
ret și alte organizații de masă.

II.
8. Examinînd situația politică și 

economică internațională. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Democratice Somalia au constatat 
cu satisfacție identitatea punctelor 
de vedere asupra principalelor 
probleme cu care se confruntă 
omenirea.

9. Cei doi conducători de partid 
și de stat au exprimat profunda 
îngrijorare față de situația deose
bit de gravă și complexă existentă 
in lume ca urmare a intensificării 
fără precedent a cursei înarmări
lor. a acumulării de uriașe canti
tăți de arme. în special de arme 
nucleare, a menținerii și chiar am
plificării unor conflicte în diferite
(Continuare în pag. a V-a)
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Irigarea culturilor - în centrul atenției

OAMENI CARE ADUC ZILNIC PLOAIA
PE MAI BINE DE 4500 HECTARE

încă o vară cu deficit de apă in sol în ținutul de nord ăl Dor 
brogei. A șasea în ultimii șase ani. Și dacă ar fi numai lipsa apei. 
Dar mai este și vintul uscat. Un vint ce bate cu o viteză amețitoare, 
ducind cu el și . puțina rezervă de apă din sol acumulată nu atît-pe 
cale naturală, cit printr-un extraordinar efort uman și material. Pen- ' 
tru că, în mod paradoxal, zona-țării cea mai bogată in apă este și , 
zona cea mai afectată de lipsa precipitațiilor. Media lor, căzute aici 
de la începutul anului și pină săptămina trecută, , nu depășește 25, 
litri pe metrul pătrat, dar și din această cantitate o bună parte s-a 
pierdut in perioadă dezghețului, cind mai bine de jumătate din apa 
provenită din topirea zăpezilor- s-a scurs lă vale. După o-lungă peri
oadă fără precipitații, la capătul căreia in zonele neirigate apa din 
sol a scăzut pină aproape de limita sub care începe ofilirea plan
telor, au sosit în sfirșit ploile. Nu atît de abundente, pe cit de învol
burată era natura in cele două nopți cu tunete și fulgere. Ele au . 
constituit, totuși, o salvare pentru griu și o binefacere pentru culturile 
de primăvară.

Dar cum in Dobrogea oricît de mult ar ploua, păminthl e mereu 
setos de apă, bătălia pentru „ploile'1 aduse de mina omului continuă _ 
cu aceeași intensitate cu care în cele aproape două luni de la declan- ■ 
tarea noii campanii de irigații- au fost menținute în stare normală de - r ploaie revărsau o adevărată ploaie 
producții circa 34 000 hectare de griu, precum și suprafețe mari de orz, . 
lucernă și legume. Adică toate suprafețele din sistemele de irigații 
cultivate cu aceste plante și care, in baza programului adoptat de. 
comitetul județean de partid, au constituit pînă acum prioritatea
absolută la irigații. însuflețiți de chemarea adresată țărănimii de se
cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ' 
plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industria Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, lucrătorii de pe ogoa
rele tulcene sint hotăriți să răspundă prin recolte sporite marelui 
efort pe care il face economia națională. pentru a asigura sporirea 
rodniciei acestor pământuri, chiar și in aceste condiții climatice mai 
dificile.

crează după un program prelungit, 
de la ora 5 la 21, răstimp în care el 
execută cîte două udări. Este ade
vărat. aplicind un volum de apă 
mai mic, dar. potrivit calculelor spe
cialiștilor. suficient pentru strictul 
•necesar de apă al plantelor. Schim
burile de noapte execută o udare. 
normală, urmînd ca la a doua reve
nire a irigațiilor pe aceeași solă să 
se modifice regimul de udare, adică 
solele udate ziua urmează a fi iri
gate noaptea și invers. Aceasta, bi
neînțeles, și în funcție de starea de 
umiditate a fiecărei sole in parte, 
stare ce poate fi influențată de vo
lumul precipitațiilor.

...Intrăm pe terenurile cooperato
rilor din Mahmudia. Pe unul din 

’ canalele de irigații, opt aripi deJ

PROBLEMELE PLANULUI
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CIT AR PUTEA ClNTĂRI ORDINEA SI DISCIPLINAJ

Bazele recoltelor bogate 
încep și se încheie 

prin buna organizare 
a muncii

șl

pentru a avea garanția unor recolte 
corespunzătoare. Fapt este că, pe â- , 
ceasta cale, ritmul ’udărilor a cres
cut cu 33 la sută, atingind acum pes
te 4 500. hectare- pe zi. Pentru a se 
atinge insă acest ritm —repetăm ab
solut obligatoriu — ideea organizato
rică trebuia susținută material cu un 
efort energetic care acum este triplu 
față de cel de la începutul campaniei 
de udări. Iar acest lucru a fost po
sibil. in primul rind. datorită spri-

asupra lanului de griu. apă pompată 
din Razelm. Cei patru udători, citi 

, lucrau pe acest canal, formează o 
' echipă, care a angajat în acord 

global 100 hectare cu griu. 90 hec
tare cu porumb, precum și unele 
suprafețe cu floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr, lucernă. . La griu se aplică 
ultima udare și, potrivit programu
lui stabilit, in cel mult 3 zile for
țele vor fi concentrate la udarea 
culturilor prăsitoare. De la pre- 

’ședințele cooperativei aflăm că 
programul de udare din ultimele 
trei săptămîni a fost depășit cu 
aproape 160 hectare, atît prin supli
mentarea aripilor de ploaie, cît 
prin-organizarea programului de 
cru- in trei schimburi.

Permanentizarea unor formații 
udători pe anumite suprafețe precis 
delimitate, legarea directă a retri
buției acestora de recoltele pe care 
le obțin au determinat în acest an

noastră s-a îndreptat însă nu atît 
spre aceste lanuri pipernicite, cit 
spre acele culturi a căror rodnicie 
este dată mai ales de oameni. Stră
batem un itinerar (stabilit nu in 
mod intimplător de către președin
tele consiliului agroindustrial Greci, 
tovarășul Dumitrașcu Tecu) pe 
parcursul căruia ni se dezvăluie 
privirii bogăția unor întinse lanuri, 
dar și starea celor care nu au putut 
beneficia de apă. Sub stropii de 
ploaie imprăștiați din imensa rețea 
de irigații care cuprinde partea cea 
mai:ferțilă a zonei, lanurile rivali-, 
zau prin bogăție și frumusețe cu 
cele mai roditoare culturi din Bără
gan. Sus insă, in partea colinară a 
Măcinului. unde agricultura e incă 
sub influența aproape totală a na
turii. rodul griului .nu va fi nici 
măcar pe un sfert în comparație cu 
cel irigat.

IN BILANȚUL CONSTRUCTORILOR
Sondajul „Scînteii" pe două mari șantiere 

de investiții din județul Prahova

și 
lu-

De la Tulcea pînă la Sarinasuf . 
de aici pînă la celălalt capăt de ho
tar ăl județului, la Măcin, pe un tra
seu în care am străbătut un Imens 
perimetru amenajat la irigat,, aveam 
să constatăm peste tot în unitățile, 
agricole pe unde am trecut că, în ce 
privește organizarea activității, func
ționarea aripilor de ploaie, prezența 
oamenilor, iucrurile sînt bine puse 
la punct. Că există pretutindeni acea 
stare de mobilizare a tuturor forțe
lor pentru a asigura înfăptuirea pro
gramului de udare a culturilor în 
conformitate cu măsurile de excepție 
adoptate de comitetul județean de 
partid. Una din acestea-se referă1 la 
activitatea formațiilor permanente 
de udători și motopompiști, care, 
pentru a putea uda efectiv 20 de ore 
din 24, sînt aprovizionate în cîmp. 
atit cu materialele și combustibilul 
necesar, cît și cu hrană. Dimensio
narea acestor formații, ca si moda
litățile de conlucrare diferă în func
ție de specificul fiecărei unități : 
ceea ce este comun fiecăreia însă 
este răspunderea pe oare' o poartă . 
oamenii pentru executarea, udărilor 
conform programului. săptămînal .a- ., 
doptat și implicit pentru realizarea 
producțiilor stabilite prin angaja
mentul de acord global încheiat cu 
organele de conducere ale coopera
tivelor agricole și intreprinderilor 
agricole de stat. La nivelul județti-

1 DroaoeeS8^°^ao,amenrnurmînd ca partea organe**-  eeziuwe. «urv programelor ue uoar
numărul icostora să^crensC^pe friă^'! *fhe lnsi a Tk. 4Mblipiat. Sj. efortul c.u ,joritate a unităților numărul acestora sa crească pe ma tnttil fa^p-rrtMf- ■ ' Vvwșnoraffvoirfa

de

jinului pe care l-a primit județul 
'OTt?*parțea  orgtțnehfr- centrale. Se cu-

î1 cota de energie repartizată
agriculturii pe calea redistribuiru a- 
.cesteia înțre diferitele. Sectoare eco
nomice aie județului. In Ziua care a 
precedat ploile de care aminteam.

, adică atuncL.;,cind singura salvare, a , 
culturilor.,stătea in intensificarea la 
maximum â Udărilor, sistemele de 
irigații, din județul Tulcea au consu
mat 91 MW, adică cu 36 MW mai 
mult decît cota repartizată agricul- 
turii și de trei ori mai mult decît 
s-a asigurat la începutul campaniei.

a fi subliniată ca o inițiativa ‘deose
bită trecerea la sistemul de aplicare 
a udărilor în trei schimburi, măsură 
determinată de cerința acută de a se 
asigura griului cel puțin două udări 
pină la formarea bobului.

Două sînt însă măsurile deosebite 
adoptate de comitetul județean de 
partid în vederea accelerării ritmu
lui de lucru și eșalonării mal judi
cioase a normelor de udare. Prima 
se referă la sistemul de organizare 
a udărilor. în sensul că mutarea ari
pilor de ploaie se face de trei ori pe 
zi și nu de două ori cum se proce
dează în mod obișnuit. în condițiile 
deficitului de apă din sol. dar mai 
ales al consumului zilnic foarte mare 
de apă la care s-a ajuns acum, spe
cialiștii apreciază că este singura 
măsură prin care se pot aplica cele 
două udări absolut obligatorii la grîu

Zi și noapte, 
fără întrerupere

In acest regim de lucru se acțio
nează acum pretutindeni acolo unde 
„mersul ploilor" este dirijat de 
mina omului. Schimburile de zi lu-

BMW»

o adevărată cotitură în desfășurarea 
-.programelor de udări in mărea ma- 

agricole. .La ’’
’ Cooperativele agricole' din Sârinasuf; ' 
TJDunavăț. la Iazurilen.gau Valea; Nur r>< 

carilor. ea de altfel m--toate- unită-- • 
țile din sistemul de irigații Mahmu
dia s-a irigat practic, in ultima lună 
zi și noapte, fără întrerupere. De la

► 2 700 hectare cît se uda intr-o săp- 
tămînă la începutul lunii, programul

. de udare a fost suplimentat 
hectare. Culturile de grîu 
verde intens, dar mai ales 
bogat dovedesc că s-a udat 

' cum. ci la nivelul normelor 
stabilite.

Ce înseamnă irigațiile pentru 
brogea aveam să ne convingem 
ales în zona Măcinului. una din 
mai secetoase zone ale țării, 
este greu de imaginat cum 
arăta o cultură de grîu pe un teren 
frămîntat si sărac. în care toate 
ploile căzute de la începutul anului 
nu fac nici măcar cît o ploaie bună 
căzută în Cîmpia de Vest. Atenția

cu 1 000 
de un 
spicul 

nu 
de

ori- 
apă

Do- 
mai 
cele 
Nu. 

poate

Producție suplimentară si o explicație acum simplă
în luna ianuarie, întreprinderea de 

fier Vlăhița, din județul Harghita, 
înregistra serioase rămîneri in urmă 
la majoritatea indicatorilor de plan. 
In explicarea situației create se in
vocau, lă vremea respectivă, o serie 
de cauze așa-zise obiective, printre 
care și lipsa unor materii prime și 
materiale, a combustibililor. Se 'tre
cea însă ușor peste propriile nea
junsuri, care, alături de celelalte, 
determinau ritmul nesatisfăcător al 
producției. Neajunsuri care începu
seră să se facă simțite încă din ul
timele luni ale anului trecut, cînd, 
neinsistindu-se suficient pentru 
aprovizionarea ritmică cu un anume 
sortiment de fontă, s-a ajuns la con
sumuri ridicate de fontă Fx. fapt ce 
a avut implicații nefavorabile asu
pra costurilor de producție. De ase
menea, datorită gospodăririi necores
punzătoare a combustibilului, furna
lele au fost alimentate cu mangal de 
bocșă în loc de cocs de furnal, ceea 
ce a făcut să se diminueze stocul de 
siguranță necesar în primele luni 
ale acestui an. în plus, nici stocurile 
de fontă cenușie și fontă spartă nu 
erau asigurate decît. pentru o zi sau 
două de muncă. Alte cauze interne, 
peste care se trecea prea ușor, vi
zau abateri de la disciplina tehnolo
gică, neutilizarea integrală a capaci
tăților de producție, întreținerea 
necorespunzătoare a unor utilaje.

Am insistat asupra acestor defi
ciențe întrucit la sfirșitul lunii ia
nuarie. atunci cind — la intervenția 
comitetului județean de partid — s-a 
întocmit un program amănunțit de 
măsuri pentru redresarea situației, 
âccehtul a fost pus tocmai pe îmbu
nătățirea organizării muncii, pe so
luționarea 
producției, 
grabnică a 
deplinirea 
nilor de plan, 
conducerea partidului, a fost 
această perioadă obiectivul principal 
al întregului nostru colectiv ’de mun
că, ne spune tovarășul Tokos La- 
dislau. secretarul comitetului de par
tid pe întreprindere. Și rezultatele 
n-au întirziat să apară. Atît în luna 
februarie, cît și în martie planul a 
fost îndeplinit integral, iar după în
cheierea lunii aprilie am putut ra
porta că rămînerea în urmă la pro- 
ducția-marfă — de 5,4 milioane lei 
— a fost recuperată, iar la producția 

. fizică am înregistrat depășiri la toa
te sortimentele. Concretizînd. la ora 
actuală avem realizate peste plan 144

tone fontă cenușie, 79 tone utilaj 
tehnologic. 508 tone piese turnate, 
644 tone Utilaj de turnare, piese de 
schimb în valoare de 325 000 lei. 
Aceste rezultate oferă, practic, posi
bilitatea întreprinderii să se relan
seze in întrecerea socialistă pe ra
mură. Eforturile conjugate ale con
ducerii unității, cu cele ale compar
timentelor funcționale au vizat în 
primul rind asigurarea unei bune a- 
provizionări. S-a intervenit la fur
nizori, s-a insistat și în timp relativ 
scurt au fost rezolvate problemele 
aprovizionării tehnico-materiale".

Inginerul-șef al întreprinderii, to
varășul Bako Vilmos, adincește ex-

La întreprinderea de fier 
Vlăhița, prin eforturile în
tregului colectiv, restan
țele la producția fizică au 

fost recuperate

problemelor interne ale 
..Recuperarea cit mai 

rămînerilor în urmă, in
și chiar depășirea sarci- 

asa cum a indicat 
în

plicațiile redresării activității între
prinderii : „întărirea disciplinei teh
nologice pe toate fluxurile de fabri
cație a fost una dintre principalele 
direcții spre cane ne-am concentrat 
atenția. La secția furnale,. de pildă, 
am stabilit măsuri pentru ridicarea 
conținutului de fier in incăreături, 
în aglomerat, la cel puțin 55 la sută 
Ta fabricarea fontelor Fx și ța cel 
puțin 58 la sută la fonta de înaltă 
puritate. La secția turnătorie I. pen
tru imbunătățirea calității rolelor de 
laminat, am. folosit numai cochilele 
corespunzătoare dimensional. Am în
tărit controlul si autocontrolul prin 
acțiuni de conștientizare a .fiecărui 

. om al muncii". .
Un efect direct asupra redresării 

activității întreprinderii l-au avut și 
lucrările de modernizare din cadrul 
secției turnătorie II. respectiv pune
rea în funcțiune în lUna martie ' a 
unei noi capacități pentru prelucra
rea cilindrilor de laminor. De la bun 
început s-au luat măsurile necesare 
pentru ca noile capacități de. pro
ducție. noile utilaje să fie foldsite 
intensiv, cu indici superiori, organi- 
zîndu-se. fluxuri de fabricăție ratio
nale. asigurindu-se la toate locurile 
de muncă materialele necesare. Tot 
aici, în vederea realizării integrale a 
contractelor, conform solicitărilor

beneficiarilor, s-a întocmit un sistem 
pentru urmărirea producției pe sor
timente : carcase, cilindri și alte 
piese.

Iată așadar că atunci cînd anali
zele atente, responsabile ' iau locul 
justificărilor, atunci cînd se renunță 
la acel „nu se poate mai mult" se 
găsesc soluții și pentru probleme 
mai grele ale producției. Argumente
le ni le furnizează șeful secției tur
nătorie II.. Gal Alexandru : „Una din 
problemele secției noastre era asi
gurarea cu piese de schimb a mași
nilor de formare. Pentru eliminarea 
acestui neajuns am asimilat în fa
bricația noastră aceste piese, care 

, acum sint. în curs de execuție, și 
pînă la sfirșitul trimestrului II vom 
putea efectua toate reparațiile. Ba. 
pînă Ia sfirșitul anului vom dispu
ne și de piese de rezervă. In nici un 
caz nu vom mai fi in situația de a 
nu lucra din cauza pieselor de 
schimb. O serie de măsuri s-au luat 

’ și pentru îmbunătățirea activității de 
. întreținere a utilajelor tehnologice. 
Organizarea unei echipe specializa
te. care poate să execute lucrări de 
înaltă tehnicitate, asigurarea servi
ciului permanent și celelalte măsuri 

,și-au dovedit eficienta. Dovadă că. 
în luna aprilie. Ia linia a Il-a de for- 
mare-turnare planul de producție a 
fost depășit cu 115 la șută".

înfăptuirea pas cu pas a fiecăreia 
dintre prevederile programului de. 
măsuri adoptat, urmărirea zi de zi a 
producției realizate, intervenția ope
rativă și eficientă a tuturor factori
lor de decizie, analiza periodică a 
stadiului de îndeplinire a indicatori
lor de plan reprezintă de .acum sti
lul concret de conducere a activității 
economice de către organizația de 
partid și consiliul oamenilor muncii. 
„Evaluîndu-se forțele și posibilități
le. la începutul lunii mai am reac
tualizat programul de măsuri, asi- 
gurînd totodată baza materială a nrn- 
ductiei pentru luna iunie — ne spu
ne tovarășul Rus Alexandru, direc
torul întreprinderii. Cu den’mă cnn- 

. vindere afirmăm că
toate condițiile 
sarcinilor 
II, cit și

Așadar, 
țieri", în

• prinderea de fier Vlăhița se înscrie 
în rindul candidatilor Ia titlul de 
fruntaș pe ramură.

Nicolae SANDRU 
corespondentul „Scînteii"

Amenajări care riscă 
să se deterioreze înainte 

de a fi date în folosință
Dacă ar fi să ne oprim numai la 

comparația enunțată mai sus și 
atunci am avea argumentul major 
care pledează pentru irigarea totală 
a suprafeței arabile a Dobrogei. 
Dar sînt și alte argumente pentru 
care conducerea partidului a pus 
județul Tulcea în prim-planul prio
rităților in ce privește lucrările de 
hidroameliorații. Trecem peste fap
tul că. fată de ceea ce s-a stabilit 
inițial prin programul județean de 
îmbunătățiri funciare, există multe 
rămineri în urmă, și aceasta dato
rită și unor factori obiectivi, pentru 
a ne opri asupra unei situații care, 
prin implicațiile ei eoonomioe. 
nerează pagube deosebit de 
Despre ce este.vorba 7

Pornind de la sarcinile ce 
județului Tuloea in domeniul 
rilor hidroameliorative. în urmă cu 
trei ani s-a aprobat, prin decret 
derogativ, începerea lucrărilor 
două noi sisteme de irigații, 
situat in zona de sud a 
avind o suprafață de peste 
hectare, al doilea în partea 
a Babadagului. în suprafață 
6 000 hectare. Dispunînd de fondu
rile de investiții, constructorul a 
declanșat execuția lucrărilor ime
diat după aprobarea documentației, 
executind mai ales canalele de 
aducțiune, iar în unele zone extin- 
zînd chiar rețeaua propriu-zisă de 
conducte îngropate. Mai mult, con
structorul a trecut la achiziționarea 
utilajului tehnologic in vederea 
creării frontului de lucru pentru 
perioada de iarnă. Iată însă că. 
atunci cînd totul părea că își ur
mează cursul firpsc. organele cen
trale din oadrul Ministerului Agri
culturii au dispus sistarea lucrărilor, 
i n voci nd i la vremea respectivă.1 ne- • 
cfcsftatea 'îmbunătățirii soluțiilor con- 
stttrctive. • Ințetegem jță etțt.A,Rev$e,.. 
•să'Jiiseov aducă’ unele perfecționări.. 
Ceea "ce" e’de, neînțeles feste făpffii1' 
că in cei trei ani de la această de
cizie factorii respectivi nu au găsit 
incă varianta optimă pentru conti
nuarea execuției lucrărilor. Nu este 
aici vorba numai de faptul că o 
asemenea tergiversare periclitează 
însăși îndeplinirea unui program de 
realizarea căruia se., leagă toate . 
speranțele agricultorilor din județul 
Tulcea. Nu numai acești ultimi șase 
ani, cu un măre deficit de apă în. 
sol. demonstrează că pentru această 
zonă irigațiile constituie o problemă 
vitală, ci chiar, și regimul foarte să
rac in precipitații al Dobrogei în 
acei ani socotiți favorabili pentru 
agricultura țării. Și avem convinge
rea că factorii răspunzători din Mi
nisterul Agriculturii cunosc acest 
lucru. Tocmai pentru aceea nu pu
tem înțelege cum se pot împăca ei 
cu ideea lăsării în paragină a unei 
lucrări in care s-au investit zeci si 
zeci de milioane de lei. lucrări pen
tru executarea cărora s-a cheltuit 
un volum mare, de muncă. Din pă
cate este vorba de un efort uman si 
material care, deocamdată, aduce 
doar pagubă economiei naționale.»

, ge- 
mari.

revin 
lucră-

la 
primul 
Tulcei, 

10 000 
de sud 

de

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Neculai AMIHULESEI

dispunem de 
pentru realizarea 

de nlan atît ne trimestru1 
pe întregul an".
de la condiția de ..rostan- 

urmă cu patru luni. între-

Cea mai importantă cerință pe șantierele noilor obiective de investiții 
productive, subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru pe probleme economice din luna aprilie, constă în intensificarea 
execuției tuturor categoriilor de lucrări, atingerea unor ritmuri înalte de 
muncă, prin ordine și disciplină, prin bună organizare. Concomitent însă, 
aceste eforturi se cer strîns îmbinate cu o inaltă exigență față de nivelul 
calitativ al fiecărei lucrări realizate, față de efectuarea, cu maximă răs
pundere și în strînsă concordanță cu prevederile din proiecte, a probe
lor mecanice și tehnologice.

Reușita eforturilor comune ale constructorilor și montorilor, mai 
ales pe șantierele rămase în urmă la ora actuală, este hotărîtă în primul 
rind de buna organizare a lucrărilor și a muncii. Practica de pe nu
meroase șantiere dovedește că acolo unde in centrul atenției este pus 
și urmărit cu rigoare imperativul mobilizării colectivelor de oameni ai 
muncii, pentru realizarea integrală, zi de zi. a programelor de lucru 
stabilite, prin utilizarea rațională a utilajelor, acolo unde intre benefi
ciari si proiectanți, constructori și montori există o permanentă și strînsă 
conlucrare, termenele din graficele de execuție pot fi nu numai respec
tate. dar chiar si devansate.

Așa cum a cerut cu stăruință secretarul general al partidului, în 
paralel cu eforturile consacrate accelerării ritmului de lucru pe șantiere 
sint necesare măsuri hotărîte — în proiectare și pe șantiere — pentru 
reducerea consumurilor de materiale, iar pe această cale a costurilor 
de investiții. In special, trebuie acționat pentru diminuarea într-o pro
porție cît mai mare a consumurilor de ciment și oțel-beton. de țevi și 
cabluri. Nu este un secret pentru nimeni faptul că încă se mai construiește 
scump, că sint propuse și chiar adoptate in documentațiile sosite pe 
șantiere soluții greoaie, pretențioase, mari consumatoare de materiale, 
în același timp, nu de puține ori pe șantiere, lipsa spiritului de bun gos
podar duce ja depozitarea necorespunzătoare și degradarea unor impor
tante cantități de valori materiale. Sint, in mod evident, situații nefirești 

instanță asupra 
trebuie să li se

tocmai 
mortar, 
imediat 
la sine 
invred-

deoarece

fante cantități de valori 
care grevează în ultimă 
noile investiții si cărora 
tirziere.

Cum sînt înțelese șl

eficienței cu care sint realizate 
pună capăt definitiv și fără în-

respectate toate_ „----- ---------------- aceste exigențe 7 Ce trebuie în
treprins pentru creșterea răspunderii și a spiritului 
constructorilor 7 — iată subiectul - - - - 
județul Prahova.

sondajului nostru
gospodăresc în rîndul 
pe citeva șantiere din

Hărnicia face, intr-adevăr, 
„casă bună" cu ordinea 

și disciplina
Pe șantierul întreprinderii de re

parații auto din Cimpina, activitatea 
constructorilor si montorilor se află 
in apropierea punctului terminus. 
Principala capacitate — hala de re
parații a autobasculantelor de mare 
capacitate — este practic terminată 
Si, potrivit angajamentului asumat, 
va intra în funcțiune în cursul aces
tei luni. Din această perspectivă, pă
rea că există toate temeiurile pentru 
restrîngerea activului constructorilor 
și retragerea treptată a forțelor sale. 
Realitatea este cu totul alta, pentru 
că pe întreg cuprinsul șantierului se 
muncește de zor la executarea ulti-, 
melor lucrări de finisaj sau la even
tualele remedieri. „Estg datoria 
noastră să predăm beneficiarului 
noua capacitate în condiții irepro
șabile. intr-o stare de perfectă func
ționare", ne explică sensul acestor 
eforturi susținute, depuse la ora 

.> actualăi’de constructori, seful de bri
gadă Mart^l Sțoian.

Desigur, pînă să se ajungă la ima- .
1 girîeâ ăctuaTă' â1 șantieriilui,. a fpst. 
i.cstrăb&tut 'UK ' drUm destul 'ue lung. '

Fără a intra in prea multe amănun
te. menționăm ca „puncte forte" în 
activitatea generală a constructori
lor atenția acordată mecanizării Și 
industrializării lucrărilor, precum și 
întronării unui climat exigent de 
ordine și disciplină in muncă. Fapt 
ce a permis ca prevederile înscrise 
în graficele de execuție să fie înde
plinite ritmic, cu regularitate. Rolul 
hotăritor în obținerea acestor bune 
rezultate l-a avut, bineînțeles, coor
donarea exercitată permanent asupra 
activității oamenilor de către condu
cerea brigăzii. Prezența cu punctua
litate a fost riguros urmărită, mun
ca fiecărui om îndeaproape sprijini-' 
tă șl supravegheată. Nu intimplător 
constructorii din Cimpina au reușit 
nu numai să execute noul obiectiv 
de investiții într-un timp scurt, dar 
au obținut însemnate economii la 
materialele folosite : ciment, metal, 
aracet. chituri si material lemnos.

— Iar aceasta, pentru că am sta
tornicit regula folosirii in toate ca
zurile a fișelor limite de consum, ne 
spune in continuare șeful de brigadă. 
Cu ajutorul lor. am determinat real
mente pe fiecare muncitor să poarte 
efectiv răspunderea pentru modul in 
care folosește și gospodărește mate
rialele să se simtă stimulat in e- 
conomisirea lor. Periodic, am or
ganizat cu șefii de echipă și maiștrii 
adevărate dezbateri, in cadrul cărora

discuție și analizata fost pus în
cu severitate orice act de indiscipli
nă, creînd și pe această cale un cli
mat mobilizator, de responsabilitate 
în rîndul oamenilor noștri.

Nu mai puțin importantă 
reușita preocupărilor de 
dări ale constructorilor 
asigurarea unor condiții 
depozitare și păstrare a 
primite, de conservare a lor cu gri
jă. Prefabricatele au fost stivuite și 
așezate cu grijă, cărămizile conteine- 
rizate, celelalte categorii de mate
riale puse la adăpost pentru a nu-și 
altera proprietățile fizico-mecanice.

pentru 
buni gospo- 
s-a dovedit 
optime de 
materialelor

Cînd risipa de timp 
și materiale e la „loc de cinste"

Exact la polul opus se prezintă lu
crările pe șantierul întreprinderii de 
produse refractare din Comarnic, 
înainte de orice alte considerații, 
reamintim faptul că despre activita
tea necorespunzătoare desfășurată 
pe acest șantier am mai relatat în 

. cîtfyfț rînduri in paginile ziarului
' nostru. Și, de flecare dată, am adus 

’invariabil îri discuție gradul' scăzut 
de organizare a lucrărilor, dublat 

: de îngăduința’nefirească fată- de ' ih- • 
disciplina unor constructori. ”O0bi$-' 
nuiți mai mult să absenteze decît să 
fie prezenți pe șantier, sau să stea 
decît să lucreze. Neajunsuri care, 
bineînțeles, s-au repercutat cu fide
litate în nivelul redus al realizări
lor, în imposibilitatea de a respecta 
la timpul cuvenit termenele planifi
cate de punere în funcțiune.

Cauza principală a acestor multi
ple neajunsuri constă in interesul 
scăzut, aproape formal, acordat de 
conducerea Trustului de construcții 
industriale din Ploiești acestui obiec
tiv de investiții, considerat în mod 
eronat de importanță secundară. Iar 
dovada cea mâi concludentă a aces
tui fapt o constituie „sarabanda" 
conducătorilor de lucrare. înlocuiți 
cu o inexplicabilă frecvență.

Ce s-a întimplat între timp ? Lu
crările au continuat să evolueze în 
ritm scăzut, sub posibilități și nece
sități. Volumul utilajelor tehnologice 
aflate în stoc din cauza lipsei frontu
rilor de lucru atinge cîteva zeci de 
milioane de Iei. Colaborarea con
structorilor cu beneficiarul de inves
tiții este o replică palidă a ceea ce 
ar trebui să fie ea în realitate. Un 
exemplu elocvent. Adjunctul șefului 
de brigadă, ing. Ion Argint. ne-a 
atras atenția, pe parcursul documen
tării noastre, că hala de matrițe, 
acum aproape terminată, unde a 
început montajul echipamentelor 
tehnologice, este pe punctul de a fi

transformată în depozit de materiale 
de către beneficiar. Ne-am interesat 
și sîntem în măsură să-l informăm, 
cu părere de rău. pe inginerul Ion 
Argint că nu cunoaște îndeajuns de 
bine proiectul acestei lucrări. Cără
mizile refractare aduse în hală si 
care, pasă-mi-te. ar incomoda pe 
constructori in munca lor. sînt nece
sare la montaj. Un amănunt fără 
semnificație 7 Nicidecum. Pentru că 
el dă „tonul" și altor deficiente in 
activitatea constructorilor. Recent a 
fost adusă pe acest șantier, 
de la Cimpina, o mașină cu 
Că acest material trebuia 
descărcat și protejat este de 
înțeles. Dar nimeni nu s-a 
nicit să facă acest lucru.
era... pauză de masă. Urmarea 7 Dar, 
să-l ascultăm pe șeful punctului de 
lucru, Gheorghe Sultz : „Urmarea 7 
Mortarul a intrat in priză". Cu alte 
cuvinte s-a degradat într-o bună mă
sură.

Fenomen deloc izolat pe acest șan
tier. Pentru că. dacă n-au reușit să-și 
termine incă lucrările. tărăgănin- 
du-le in continuare, in schimb con
structorii au reușit nedorita perfor
manță să deterioreze însemnate can
tități din materialele primite. Aproa
pe 50 la sută din cele 45 de lăzi cu 
geamuri aflate pe șantier nu mai pot 
fi folosite. De altfel, un recent con
trol al sucursalei Prahova și Băn
cii de investiții a pus cit se poate de 
limpede în evidență lipsa spiritului 
gospodăresc, dezinteresul chiar față 
de soarta materialelor încredințate 
spre folosire constructorilor. Impor
tante cantități de traverse de beton, 
fișii din beton celular autoclavizat, 
șine de cale ferată, fier-beton. su
porți și confecții metalice au fost 
descoperite in condiții de depozitare 
precară, total necorespunzătoare, ex
puse pericolului degradării si distru
gerii. Iar. unele dintre ele chiar s-au 
și degradat.

A făcut cineva de pe acest șan
tier un calcul riguros al pierderilor 
suferite din această cauză 7 Iată o 
întrebare la care nu am putut primi 
răspuns. O întrebare pe care o adre
săm. atunci, și conducerii trustului 
ploieștean. în așteptarea unui răs
puns autorizat, nu putem să nu ne 
exprimăm o nedumerire : cit timp 
trebuie să treacă pînă cînd activita
tea de pe șantierul întreprinderii de 
produse refractare din Comarnic să 
intre pe un făgaș normal 7

*
Concluzia sondajului nostru este 

ușor de desprins : hărnicia și munca 
temeinică fac „casă bună" cu ordi*  
nea și disciplina, cu spiritul de bun 
gospodar. Dimpotrivă. lipsa de 

• perspectivă in organizarea și condur 
cerea lucrărilor. înlesnește abaterile 
de la disciplină, duce la distrugerea 
unor importante mijloace materiale, 
în ultimă instanță la pagube pe 
care trebuie să le suporte economia 
națională. Este vorba de situații 
nefirești care nu au ce căuta pe 
șantierele noastre. Dar. ca să dispară 
cu desăvirșire. este necesară o schim
bare radicală de optică și mentali
tate. înainte de toate, in rindul con
ducătorilor de brigăzi, antreprize si 
trusturi. Exigența și fermitatea de 
care dau dovadă aceștia, capacitatea 
lor organizatorică si de mobilizare 
își pun puternic amprenta asupra 
atitudinii și calității muncii oame- ' 
nilor din subordine. Pagubele în con
strucții nu sînt un • „rău necesar si 
inevitabil", așa cum mai sint incli- 

conducători de 
ele nu sînt alt- 
unor concepții 
discordantă cu 
privind dezvol- 
economisire, în- 

, sușirea unor deprinderi care să 
solideze o gindire și o atitudine 
nomică înaintate. Adică acele 
tăți pe care partidul nostru le 
în permanență, cu stăruință, tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, 
tuturor cadrelor de conducere.

nați să creadă unii 
lucrări. Dimpotrivă, 
ceva decît expresia 
învechite, aflate în 
exigențele moderne 
tarea spiritului de

con- 
eco- 
cali- 
cere

Cristian ANTONESCU 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

Soluții tehnice la îndemîna tuturor
In contextul acțiunilor întreprinse 

pentru promovarea progresului teh
nic. timp de o săptămina la Con
stanța s-a organizat Salonul de in
venții și inovații, găzduit în spa
țiul generos al Casei de cultură a 
sindicatelor. Lăsind la o parte apre
cierile făcute cu privire la desfă
șurarea acestei manifestări de re
prezentanți ai unor ministere, cen
trale industriale și unități econo
mice. se cuvine subliniat in primul 
rind caracterul de lucru, latura a- 
plicativă a activităților întreprinse. 
Astfel, după cum ne-a spus tova
rășa Ionela Daraban, vicepreședinte 
al consiliului județean de control 
muncitoresc, toate cele 1 400 de in
venții și inovații prezentate prin in
termediul panourilor, machetelor sau 
al exponatelor au fost selectate după 
criteriul posibilității de aplicare >n 
unitățile economice și sociale din 
județul Constanța. Apoi, pe toată 
perioada de o săptămină a funcțio
nării salonului, lucrările s-au des
fășurat în cinci secțiuni, grupate pe 
ramuri, începînd de la industria con
structoare de mașini pînă la cea a 
bunurilor de larg consum și activi
tăți de ocrotire socială. In acest ca
dru. autorii invențiilor și inovațiilor 
au prezentat referate și machete prin 
care au explicat noutatea tehnică și 
eficienta soluțiilor propuse și. tot
odată. s-au organizat dezbateri și 
s-au dat răspunsuri la întrebări. Tot
odată, cele trei expoziții ale salo
nului au fost vizitate zilnic de cadre 
de conducere și tehnice, de repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
de inovatori și fruntași în producției,, 
din toate unitățile economice ale ju
dețului. cu scopul de a studia ex
ponatele. in vederea aplicării lor. 
dar și pentru ca aceștia să • contri
buie mai activ la mișcarea de crea
ție tehnico-științifică.

Cîteva posibilități de promovare a noutăților 
tehnico-științifice evidențiate de Salonul 

de invenții și inovații „Constanța ’87”

Prin întreaga lui desfășurare. Sa
lonul de invenții și inovații de la 
Constanta a prilejuit organelor lo
cale o analiză profundă a posibili
tăților și a potențialului de creație 
tehnico-științifică de care dispune 
in prezent județul, o evaluare rea
listă a activității celor peste 20 000 
de cadre tehnice și inginerești din 
unitățile economice, care pot și tre
buie să contribuie mai substanțial la 
soluționarea creatoare. originală a 
diferitelor probleme ale producției, 
la creșterea productivității muncii, a 
calității produselor, a eficientei eco
nomice. In 
salonului a 
nizarea. în 
Stat pentru ____ ... _______ ______
curs de inițiere, în tehnica breve
tării invențiilor, curs urmat de 226 
participant din cadrul marilor uni
tăți economice din județ. Totodată, 
cu prilejul organizării salonului, la 
Institutul de subingineri din Con
stanta s-a deschis un curs de inven- 
tică. avînd ca obiectiv pregătirea 
multilaterală a inventatorilor și a- 
tragerea unui număr cit mai mare 
de oameni ai muncii la creația teh
nico-științifică. Utilitatea acestor 
cursuri a ieșit în evidență o dată în 
plus chiar în cadrul actualului sa
lon. cînd au fost atestate 20 de in
venții deosebit de valoroase pre
zentate inițial de unitățile constăn- 
țene în categoria inovațiilor.

Ca o dovadă a interesului manifes
tat fată de această acțiune, iată cîte- 
va opinii ale unor inventatori, spe
cialiști și cadre de conducere din

acest scop, deschiderea 
fost precedată de orga- 
colaborare cu Oficiul de 
Invenții și Mărci, a unui

județului

a nume
le Intre-

unitățile economice ale 
Constanța :
• Ing. Ion Bîrcâ. autor 

roase invenții și inovații
prinderea de construcții navale Con
stanța : „Cu prilejul acesta, am con
statat cu surprindere că. deși la 
Constanta se realizează 60 la sută 
din programul special de construcții 
navale, cele mai multe invenții și 
inovații care privesc acest sector al 
industriei constructoare de mașini 
aparțin unor întreprinderi din Timi
șoara. Reșița și Iași, ceea ce denotă 
seriozitatea cu care privesc această 
problemă cadrele de cercetători și 
specialiști. muncitorii și inginerii 
din unitățile respective. Intr-un fel. 
există o explicație, în sensul că la 
construcția navelor cooperează a- 
proape întreaga noastră industrie, 
iar echipamentele navale de mare 
complexitate, care solicită o tehnică 
de virf. se realizează în unități din 
aceste județe, dar participarea noas
tră — deși întreprinderea de con
strucții navale a prezentat aproape 
200 de invenții și inovații — este 
departe de a se situa la nivelul posi
bilităților. De aici, necesitatea de a 
promova mai larg mișcarea de crea
ție tehnică în întreprinderea noas
tră. Și mai surprins am fost de ab
senta la această manifestare a spe
cialiștilor din cadrul centralei noas
tre de resort, de slaba reprezentare 
a celor de la ICEPRONAV și de la 
Șantierul naval din Galați, unități de 
fnare prestigiu si de tradiție în acest 
sector de activitate, cu care ne aș
teptam să facem un util și reciproc

schimb de idei cu aplicare directă in 
producție".
• Ing. Teodor Constantinescu, di

rector tehnic la Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari : „A- 
ceastă manifestare s-a situat la un 
înalt nivel științific și s-a soldat cu 
rezultate deosebite pentru activita
tea economică din județul Constan
ta. Astfel, salonul a prilejuit un 
larg și util schimb de idei cu cadre 
didactice și cercetători din București, 
Iași. Cluj-Napoca și Timișoara și. în 
același timp a dat posibilitatea să se 
prezinte o serie de soluții noi. care în 
multe privințe revoluționează activi
tatea în anumite sectoare, cum ar fi 
folosirea feromonilor în „combaterea 
dăunătorilor agricoli, a unui anti- 
spumant in locul oleinei in fabrica
rea îngrășămintelor chimice cu fos
for sau utilizarea pulberilor magne
tice pentru detectarea fisurilor me
talice, procedeu deosebit de util, mai 
ales in industria petrochimică, dar 
și în alte sectoare de activitate".

• Elena Vlăduc, directoarea între
prinderii integrate de lînă Constan
ta : „Cu acest prilej am identificat 
numeroase idei și soluții pe care, 
discutîndu-le cu autorii, le-am în
scris intr-un program de aplicare 
imediată. Ele privesc îmbunătățirea 
calității firelor, ridicarea parametri
lor de funcționare a mașinilor, îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
țesătorie etc.".

Caracterul pronunțat aplicativ 
acestei manifestări este reliefat și 
faptul că la nivelul județului s-a în
tocmit o listă cu aproape 200 de in
venții și inovații care pot fi apli
cate imediat în producție, urmînd ca 
realizarea acestui program să fie a- 
nalizată după o lună de zile.

în

al 
de

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii
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HOTĂRÎREA
plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei

Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
întrunit în ședința plenară lărgită în 

zilele de 15 și 16 iunie 1987, Consiliul Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor a anali
zat - în lumina indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
formulate la Congresul al lll-lea al țărăni
mii, precum și cu alte prilejuri - modul 
în care se acționează pentru înfăptuirea 
planului pe acest an in agricultură, in
dustria alimentară și celelalte sectoare, pre
cum și probleme privind activitatea gene
rală pentru realizarea obiectivelor din acest 
sector de bază al economiei naționale ho- 
tărînd măsuri ferme menite să asigure ri
dicarea continuă a calității și eficienței 
întregii activități, în deplină concordanță 
cu cerințele noii revoluții agrare. Plenara a 
adoptat în unanimitate Programul de mă
suri pentru pregătirea și desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor din campania 
agricolă de vară, precum și Proiectul pla
nului unic de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor pe anul 1988.

Dînd cea mai inaită apreciere 
tezelor și orientărilor cuprinse în 
magistrala cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
plenara adoptă în unanimitate 
acest document de excepțională 
însemnătate, ca 
muncă și acțiune revoluționară 
și exprimă voința nestrămutată 
a tuturor oamenilor muncii din

program da

agricultură, silvicultură, indus
tria alimentară și din domeniul 
gospodăririi apelor de a face to
tul pentru dezvoltarea intensivă 
și modernizarea acestei ramuri, 
pentru obținerea unor producții 
agricole cit mai înalte, sigure și 
stabile, care să răspundă pe de
plin minunatelor condiții create 
de partidul și statul nostru.

Desfășurată în atmosfera de puternic 
entuziasm generată de apropierea marelui 
eveniment politic al acestui an — Con
ferința Națională a Partidului Comunist 
Român — și de împlinirea a 25 de ani de 
la încheierea cooperativizării agriculturii, 
care a marcat generalizarea relațiilor de 
producție socialiste în întreaga economie 
națională, plenara a subliniat cu deosebită 
satisfacție profundele transformări revolu
ționare ce au avut loc în agricultură, în 
destinul țărănimii, în întreaga viață poli
tică, economică și socială a țării, în anii 
socialismului,„cu deosebire in perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea at Parti
dului Comunist Român, cînd, prin voința 
unanimă a comuniștilor, a întregului popor, 
în fruntea partidului și a țării a fost ales 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, cti
torul României moderne, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In numele milioanelor de lucrători 
ai ogoarelor din patria noastră, plena
ra exprimă, și de această dată, 
sentimentele profunde de dragos
te, stimă și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", pentru con
tribuția sa directă, determinantă, de 
excepțională însemnătate, la reconsi
derarea locului și rolului agriculturii in 
dezvoltarea generală a economiei ro
mânești, la elaborarea conceptului de 
nouă revoluție agrară și înfăptuirea 

politicii partidului in acest domeniu, 
la grandioasa operă constructivă de 
transformare revoluționară o întregii 
societăți.

Plenara a exprimat deosebita satisfacție 
pentru Hotărirea-Decret a Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România pri
vind conferirea Medaliei jubiliare „25 de 
ani de la încheierea cooperativizării agri
culturii în Republica Socialistă România” 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Participanții la plenară au primit cu cele 
mai alese sentimente de mîndrie patriotică 
și profundă recunoștință propunerea condu
cătorului iubit al partidului și statului ca 
această înaltă distincție să fie acordată tu
turor familiilor de țărani care au intrat pină 
în anul 1962 în cooperative, ca un cald 
SÎ emoționant omagiu adus de Partidul 
Comunist Român milioanelor și milioane
lor de lucrători ai ogoarelor din patria 
noastră ce au înfăptuit acest act revoluțio
nar.

Plenara exprimă, totodată, sentimen
tele de aleasă prețuire și respect pe 
care intregul nostru popor le nutrește 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, personalitate 
de frunte a vieții noastre politice, ști
ințifice și culturale, savant de largă re
cunoaștere internațională, pentru con
tribuția deosebită pe care o aduce la 
dezvoltarea cercetării agricole, la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor și 
programelor de cercetare științifică, la 
dezvoltarea economico-socială a țării.

însușindu-și pe deplin aprecierile 
critice formulate de tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu cu privire la unele de
ficiențe din activitatea desfășurată în a- 
gricultură, industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor în primele 5 luni 
ale anului, la lipsurile care s-au manifes
tat în organizarea muncii, în folosirea ba
zei tehnico-materiale și a forței de mun
că, ceea ce a făcut ca realizările să fie 
sub nivelul posibilităților, plenara hotărăș
te ca Ministerul Agriculturii, Ministerul In
dustriei Alimentare și al Achiziționării Pro
duselor Agricole, Ministerul Silviculturii, 
Consiliul Național al Apelor, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organele agricole județene, condu
cerile unităților de producție să facă to
tul, să acționeze cu fermitate pentru în
lăturarea cu operativitate a neajunsurilor, 
întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului 
de răspundere în toate sectoarele, la fie
care loc de muncă, pentru recuperarea cit 
mai grabnică a restanțelor și îndeplinirea 
integrală a obiectivelor stabilite. Este ne
cesar ca toate unitățile agricole, toate 
consiliile de conducere, toți specialiștii, in
ginerii și tehnicienii, toți lucrătorii din a- 
gricultură, industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor să se angajeze cu 
intrduga hotărire și fermitate în înfăptuirea 
planurilor din aceste domenii de activita
te, pentru aplicarea pe scară largă a ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
și obținerea pe această bază a unor pro
ducții vegetale și animale cît mai mari, si
gure și stabile.

Puternic mobilizați de îndemnurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a lupta în 
permanență, fără preget, pentru folosirea 
deplină și cu eficiență maximă a întregu
lui fond funciar - avuția materială cea mai 
de preț a țării — pentru efectuarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor agrico
le, urmărind sporirea continuă a producții
lor, participanții la plenară își exprimă 
hotărîrea de a acționa neabătut, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 

partid, pentru îndeplinirea planului pe 1987 
și crearea unor baze solide recoltelor din 
1988 și din următorii ani ai cincinalului, 
pentru realizarea unei producții agricole în 
măsură să satisfacă din belșug necesită
țile de consum ale întregului popor, pre
cum și alte cerințe alei economiei națio
nale.

Exprimind voința întregii țără- 
nimi de a face totul pentru în
făptuirea Programului național 
privind obținerea unor producții 
agricole sigure ți stabile prin 
creșterea productivității pămin- 
tului, mai buna organizare ți 
folosire in mod unitar a fondului 
funciar, a întregii suprafețe □ 
țării — elaborat din inițiativa ți 
sub conducerea directă a secre
tarului general al partidului — 
plenara hotărățte ca Ministerul 
Agriculturii, Consiliul Național 
al Apelor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de pro
ducție să ia cu operativitate toa
te măsurile tehnice ți organiza
torice necesare pentru crețterea 
suprafeței arabile, extinderea 
irigațiilor ți a lucrărilor de com
batere a eroziunii în conformi
tate cu planul ți programele 
stabilite, pentru sporirea pro
ductivității solului prin fertilizare, 
în primul rind cu ingrățăminte 
organice, administrarea de a- 
mendamente, scarificarea ți afî- 
narea adincă. Se vor lua toate 
măsurile ca atît in sistemele 
mari, cit ți in amenajările locale 
toate instalațiile de irigații să 
funcționeze in conformitate cu 
programele stabilite.

Avîndu-se în vedere experiența valoroa
să a unităților agricole din Olt și din alte 
județe, care în ultimii ani au obținut pro
ducții record, chiar în condiții climatice 
mai puțin favorabile, plenara cere Ministe
rului Agriculturii, consiliilor populare, con
siliilor unice agroindustriale de stat și coo
peratiste, tuturor unităților agricole să ia 
toate măsurile pentru executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor de întreținere și 
de recoltare prin respectarea riguroasă a 
normelor agrotehnice în vederea obținerii 
unor producții superioare, corespunzătoare 
prevederilor de plan, obiectivelor noii re
voluții agrare.

Plenara adresează mecanizatorilor, țăra
nilor cooperatori, specialiștilor, tuturor lo
cuitorilor satelor, chemarea ca, în funcție 
de condițiile climatice caracteristice fiecă
rei zone, urmărind zi de zi starea cultu
rilor și plantelor să acționeze cu promp
titudine pentru efectuarea la timp și de ca
litate, ori de cîțe ori este nevoie, a prași- 
lelor mecanice și manuale, a tratamente
lor fitosanitare, asigurarea densităților op
time.

Plenara -cere Ministerului Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, organelor agricole jude
țene, consiliilor unice agroindustriale, con
ducerilor unităților agricole de stat și coo
peratiste să-și concentreze toată atenția a- 
supra organizării temeinice a muncii, să 
mobilizeze toate forțele pentru strîngerea 
recoltei de orz în 3-4 zile și a griului îh 
8-10 zile, pentru folosirea integrală a par

cului de mașini, a tuturor mijloacelor e- 
xistente, astfel incit întreaga recoltă de ce
reale păioase să fie adunată și depozita
tă în cel mai scurt timp și fără nici o pier
dere. O atenție deosebită va fi acordată 
culturilor semincere, asigurindu-se din re
colta acestui an întreaga cantitate de să- 
mință superelită, elită și din înmulțirea în- 
tîi necesară pentru realizarea producțiilor 
anului viitor. Totodată, ește necesar să se 
acționeze cu hotărire pentru realizarea tu
turor lucrărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare, la plantele tehnice, în horticul
tura și îndeosebi în legumicultura, pen
tru a asigura buna aprovizionare a popu
lației cu legume și cu alte produse nece
sare.

Răspunzînd cu înaltă conștiință pa
triotică, revoluționară chemării secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, in con
dițiile suprafeței arabile limitate de care 
dispune țara noastră, singura cale de sa
tisfacere a cerințelor economiei naționale 
o constituie agricultura de înaltă producti
vitate, plenara cere să se acționeze cu 
fermitate pentru folosirea intensivă a pă- 
mintului prin înfăptuirea integrală a pro
gramului de culturi duble de cereale, 
plante tehnice, furaje și legume și hotărăște 
ca Ministerul Agriculturii, Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor de Producție, organele 
ogricole județene, consiliile unice agroin
dustriale, conducerile unităților agricole să 
ia toate măsurile pentru ca, în cel mult 
2—3 zile de la încheierea recoltatului, te
renurile să fie eliberate de paie, întreaga 
suprafață destinată celei de-a doua culturi 
să fie bine pregătită și însămînțată la un 
nivel agrotehnic corespunzător. Se vor lua, 
totodată, măsuri pentru culesul și buna va
lorificare a fructelor, legumelor, acordin- 
du-se grijă maximă asigurării semințelor 
pentru culturile legumicole ale anului 
viitor.

Pe deplin conștienți de marile sarcini 
și răspunderi ce le revin în domeniul zoo
tehniei, participanții la plenară, însușin
du-și intru totul aprecierile critice ale secre
tarului general al partidului, adresează or
ganelor ogricole centrale și locale; tuturor 
crescătorilor de animale chemarea de a 
situa permanent în centrul preocupărilor 
creșterea efectivelor și a producțiilor la 
toate speciile — și îndeosebi la bovine și 
ovine — prin buna organizare și desfășurare 
a procesului de reproducție, asigurarea asis
tenței sanitar-veterinare, printr-o îngrijire 
corespunzătoare ; vor fi luate măsuri fer
me pentru reducerea modalităților și a sa
crificărilor de necesitate. O deosebită răs
pundere le revine în acest sens medicilor 
veterinari, care trebuie să focă totul pen
tru buna îngrijire și apărarea sănătății ani
malelor, atît în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, cît și în gospodăriile in
dividuale ale populației. In scopul înfăptui
rii acestor obiective deosebit de importan
te se va acorda tootă atenția bunei fu
rajări prin scoaterea în totalitate a ani
malelor la pășunat, stringerii corespunză
toare a fînețelor, lucernei și celorlalte 
furaje. In fiecare unitate agricolă de stat 
se vor lua măsuri pentru ca întreaga can
titate de masă verde recoltată să fie în- 
silozată sau depozitată în cele mai bune 
condiții pentru perioada de stabulație. Se 
vor finaliza, pină la venirea anotimpului 
friguros, toate lucrările de modernizare a 
adăposturilor pe baza unor soluții eco
nomice, simple și eficiente, eliminindu-se, 
totodată, proiectele construcțiilor greoaie, 
masive, costisitoare.

Plenara hotărăște să se acorde întreaga 
atenție înfăptuirii exemplare a programe
lor speciale privind dezvoltarea apiculturii, 
sericiculturii, pisciculturii, creșterea iepuri
lor de casq și a animalelor pentru blană.

Adresind tuturor oamenilor muncii de la 

sate chemarea de a face totul pentru 
creșterea puternică a producției agricole 
vegetale și animale și realizarea, pe aceas
tă bază, a fondului centralizat de produse 
agroalimentare și a rezervei de stat, pre
cum și a programului de autoaprovizionare 
teritorială, plenara cere să se asigure res
pectarea întocmai a contractelor și anga
jamentelor față de stat, aceasta consti
tuind o înaltă îndatorire patriotică față de 
interesele generale ale întregului popor.

Dînd o înaltă apreciere indica
țiilor și orientărilor de o excep
țională însemnătate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu privire la rolul 
științei in dezvoltarea economiei na
ționale pe baze moderne și in ritmuri 
inalte, plenara cere Academiei de 
științe agricole și silvice, cercetăto
rilor din institute și stațiuni să 
participe mai activ Io înfăptuirea mo
bilizatoarelor obiective ale noii revo
luții agrare pe baza celor mai noi 
cuceriri ale biologiei, geneticii, ale 
științelor agricole, ale tehnicii, creind 
și oferind cu mai multă operativitate 
unităților de producție noi soiuri de 
hibrizi de plante, noi rase de anima
le, mai productive, mai rezistente la 
boli și dăunători, noi tehnologii care 
să asigure obținerea unor producții 
mari și stabile, eficiente.

Analizînd în spirit critic și autocritic mo
dul în care se îndeplinesc prevederile plo- 
nulul și ale programelor în domeniul in
dustriei alimentare, plenara hotărăște ca 
Ministerul Industriei Alimentare și al Achi
ziționării Produselor Agricole să ia toate 
măsurile pentru folosirea eficientă a ma
teriilor prime Și a capacităților de pro
ducție, creșterea productivității muncii, ri
dicarea calității produselor și o mai mare 
diversificare a acestora.

Plenara cere Ministerului Silviculturii, 
consiliilor agricole județene și consiliilor 
populare să acționeze cu perseverență pen
tru realizarea tuturor prevederilor din pro
gramul de întreținere și regenerare a pă
durilor, pentru menținerea, prin reîmpădu- 
riri, a potențialului economic și ecologic al 
fondului forestier, valorificarea superioară 
- în special prin export - a vinatului, fruc
telor de pădure, ciupercilor, plantelor me
dicinale, produselor piscicole.

Plenara cere Consiliului Național al A- 
pelor, organelor din subordinea sa, tutu
ror oamenilor muncii din acest domeniu im
portant al economiei naționale să se an
gajeze cu hotărire și fermitate pentru pro
tejarea mediului natural, menținerea puri
tății apelor, să acționeze cu fermitate pen
tru realizarea la timp și de calitate a lu
crărilor de îndiguiri, regularizări de rîuri, 
canalizări, baraje, lacuri de acumulare cu 
folosință complexă.

Dînd « înaltă apreciere orientărilor 
și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind autocondu- 
cerea și autogestiunea economică, 
plenara cere Ministerului Agriculturii, 
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Ministerului Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole, Mi
nisterului Silviculturii, Consiliului Na
țional al Apelor să acorde întreaga a- 
tenție aplicării neabătute in viață a 
principiilor noului mecanism economi- 
co-financiar, să utilizeze cu maximă 
chibzuință forța de muncă, resursele 
materiale și financiare; se vor lua mă
suri ferme pentru economisirea ener
giei, combustibililor, pentru recupera
rea, recondiționarea și refolosirea sub- 
ansamblelor și pieselor de schimb, re
ducerea consumurilor de materii prime 
și materiale, prevenirea și înlăturarea 
oricărei forme de risipă, realizarea în
tregii producții cu cheltuieli cit mai 
mici.

Participanții la plenară își însușesc pe 
deplin aprecierile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind activitatea Con
siliului Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi A- 
pelor, exprimindu-și hotărirea de a face to
tul pentru întărirea continuă a spiritului 
revoluționar de luptă împotriva a ceea ce 
este vechi și perimat și promovarea neabă
tută a noului, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe politice, profesiona
le și științifice a tuturor celor ce muncesc 
în agricultură, industria alimentară, silvicul
tură și în domeniul gospodăririi apelor.

In spiritul mobilizatoarelor 
chemări și orientări ale secreta
rului general al partidului, ple
nara cere tuturor lucrătorilor din 
agricultură să acționeze cu înal
ta exigență pe care o au ca 
adevărați proprietari, producă
tori și răspunzători pentru tot 
ceea ce se realizează in această 
ramură fundamentală a econo
miei naționale, să-și unească și 
mai puternic eforturile astfel in
cit în acest an să obținem cea 
mai mare recoltă de pină acum 
in România.

Participanții la plenară iși reafirmă cu 
însuflețire adeziunea totală și entuziastă la 
ideile și orientările cuprinse in magistrala 
cuvintare rostită cu acest prilej de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la întreaga po
litică internă și externă a partidului și sta
tului nostru și se angajează solemn să facă 
totul pentru a înfăptui marile obiective ale 
noii revoluții agrare, pentru dezvoltarea și 
modernizarea continuă a agriculturii româ
nești.

Plenara cere tuturor celor ce muncesc pe 
ogoare să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei de vară și obținerea unor producții 
cît mai bune, pentru întreținerea și efec
tuarea tuturor lucrărilor de sezon, astfel 
încît să fie pregătită încă de pe acum, 
în condiții optime, recolta anului viitor.

/

Există și locuri de muncă ușoare 
în perimetrul activității de partid ? 
Nu, locuri de muncă ușoare (ori care 
să fie tratate ușor) nu există. Dar 
smt — intr-o firească și inevitabilă 
ordine de priorități — locuri de mun
că mai grele. Unde, pentru a se re
zolva probleme grele (fie cronice, 
fie stringente), este nevoie la un 
moment dat (sau pe o perioadă mai 
lungă) de concentrarea unor forțe 
politico-organizatorice mai puterni
ce, de mai mare competență și cu 
mai multă experiență. Cu atit mai 
grele sînt asemenea locuri intr-un 
județ cum este Călărașiul — con
stituit abia de șase ani — care se 
confruntă cu o seamă de dificultăți 
în finalizarea marilor investiții de 
pe platforma industrială a munici
piului, în zootehnie (în general in a- 
gricultură). în asigurarea forței de 
muncă. în realizarea planului la con
strucția de locuințe și în alte sec
toare ..calde" (chiar dacă nu e vorba 
de sectoare siderurgice !).

Așa cum cere conducerea parti
dului. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în aceste ..avan
posturi" ale muncii de partid. în 
toate posturile de conducere trebuie 
repartizați și promovați oamenii cei 
mai capabili, cu pricepere organiza
torică si înalt spirit revoluționar, 
hotăriți să-și consacre intreaga e- 
nergie și experiență indeplinirii e- 
xemnlare a sarcinilor celor mai gre
le. Rindnrile ce urmează își propun 
să reflecte măsura și eficiența cu 
care acționează în acest sens orga
nizația județeană de partid Călărași 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Omul potrivit la locul po
trivit Desi§ur că, încă de la în
ființarea județului, s-a avut în 
vedere ca pe intreaga filieră a 
muncii de partid — de la or
ganizațiile de bază și pînă la 
organul județean de partid, inclu
siv — să fie așezat omul potrivit la 
locul potrivit. Aplicarea principiului 
potrivit căruia în sectoarele cele mai 
importante si mai dificile ale dezvol
tării și construcției socialiste să fie 
repartizate cadrele de partid cele 
mai bune a asigurat și asigură în ge
neral prezenta conducătorilor și ac
tiviștilor destoinici acolo unde este 
cea mai mare nevoie de capacitatea

Un principiu validat de practica, o condiție a reușitei
în activitatea politico-organizatorică

Cele mai bune cadre - în locurile de cea mai mare răspundere
și energia lor. în procesul cotidian 
al muncii au mai apărut, totuși, „go
luri" de competență. inadvertențe 
între dificultățile unor situații și po
tențialul limitat al unor activiști 
în rezolvarea problemelor.

în ceea ce-i privește pe membrii 
comitetului județean care — așa 
cum s-a indicat și așa cum se 
obișnuiește — trebuie să aibă per
manent în îndrumare, sprijin și con
trol cîte unul sau mai multe obiecti
ve economice, s-a asigurat de ase
menea o repartizare judicioasă, efi
cientă : fiecare răspunde de o loca
litate și o unitate industrială și, con
comitent. de cite unul sau două con
silii unice agroindustriale. începînd 
cu membrii secretariatului și ai bi
roului (se înțelege, în locurile cu 
cele mai grele și mai importante 
probleme) și continuînd cu ceilalți 
membri ai comitetului județean. Iar 
a răspunde înseamnă, și în acest 
caz, a fi aproape zilnic la fața lo
cului. pentru a cunoaște și ajuta e- 
fectiv la buna desfășurare a în
tregii activități politico-organizatori
ce. Tocmai de aceea, membrii birou
lui comitetului județean sînt și coor
donatorii colectivelor de sprijin de
plasate să acționeze lă nivelul co
munelor și consiliilor unice agro
industriale.

A fost necesară rotirea 
organizatorilor de partid. s_a 
observat, la un moment dat. că ac
tivitatea președinților celor 18 con
silii unice agroindustriale din județ, 
organizatori de partid. începuse să 
devină rutinieră, chiar să lîncezească 
pe alocuri. Oamenii respectivi erau, 
în general, activiști capabili, dar 
prea se simțeau în C.U.A.S.C. la ei 
acasă (și la propriu, și la figurat 

vorbind 1). încît treburile erau lă
sate in virtutea inerției, mai ales că 
și autoritatea unor organizatori era 
în vădită descreștere. Atunci, apli- 
cîndu-se un principiu bine stabilit 
de conducerea partidului, din luna 
decembrie a anului precedent s-a 
trecut la rotirea organizatorilor de 
partid, de la C.U.A.S.C.-ul unde, 
prinseseră rădăcini la altul, unde 
noul le trezea interesul Șt le mobi
liza energiile. Bineînțeles, cum era

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

firesc și necesar. în consiliile agro
industriale cu mai multe greutăți, 
rămase în urmă, activează acum or
ganizatorii cei mai buni : G'neorghe 
Puișor la Ciocănești, Dumitru Tu- 
doran la Chirnogi — și ar mai putea 
fi citate și alte exemple. în această 
rotire de cadre au mai fost avute 
în vedere și alte criterii, menite să 
așeze mai bine omul potrivit la lo
cul potrivit : bunăoară. Nicolae Ma- 
reș -» inginer agronom — funcțio
nează acum la C.U.A.S.C. Fundulea, 
unde într-adevăr se pun mai multe 
probleme de specialitate pentru un 
președinte organizator de partid. Iar 
acolo unde s-a simțit nevoia, pentru 
a se întări munca au primit sarcina 
de președinți organizatori de partid 
ai C.U.A.S.C. doi dintre cei mai 
buni activiști de la comitetul jude
țean de partid : Elena Mițu — la 
Cuza Vodă și Tudor Ulmeanu — la 
Sărulești.

Judecind munca de partid după 
fapte, după rezultatele in activitatea 
economică — așa cum a subliniat 
din nou secretarul general al parti
dului. în luna februarie, cu prilejul 
ședinței de închidere a programului 
de pregătire și instruire a organiza
torilor de partid, președinți ai con
siliilor agroindustriale de stat și 
cooperatiste — se poate avansa apre
cierea că acțiunea de rotire efectua
tă in județul Călărași a fost pe cit 

de necesară, pe atît de fertilă. De 
bună seamă, producțiile agricole 
din acest an vor putea și ele con
firma (sau infirma) aceasta.

Schimburi de experiență 
acasă la... cei rămași in 
Urmă O dată repartizate, cadrele de 
partid nu au fost uitate acolo unde 
s-au stabilit. Un întreg sistem politi- 
co-organizatoric (instruiri, schimburi 
de experiență, colective de sprijin, 
brigăzi complexe de control, analize 
la fața locului, rapoarte individuale 
de muncă, note sintetice de proble
me și măsuri după orice ședință, de 
orice fel ș.a.m.d.) acționează în per
manență, într-un loc mai bine. în 
altul mai puțin bine, pentru ca 
omul potrivit să fie ajutat să-și facă 
pe deplin datoria la locul potrivit. 
Atrage atenția, dintre toate aceste 

forme și mijloace ale muncii de 
partid, inițiativa ca schimburile de 
experiență in agricultură să se or
ganizeze nu numai acasă la fruntași, 
ci și acasă la codași. Avantajele sînt 
evidente : pe de o parte, cei din uni
tatea rămasă în urmă — anunțați 
din vreme — se străduiesc să se pre
gătească printr-un reviriment in 
munca lor. fie și de ultimă oră. iar. 
pe de altă parte, oaspeții fruntași au 
posibilitatea să împărtășească din 
experiența bună în cunoștință de 
cauză. în funcție de ceea ce văd și 
de ceea ce se impune in unitatea 
vizitată. Așa s-au petrecut lucrurile 
la C.A.P. Belciugatele (care avea cel 
mai slab sector zootehnic din județ, 
și acum lucrurile s-au îndreptat vi
zibil). așa s-a întimplat și ■ la 
I.P.t.L.F. Oltenița, și în alte părți. 
Vorbind despre schimburi de expe
riență între cadrele de partid, este 
important să relevăm și faptul că in 
județ este organizată o întrecere 
„sul-generis“ la nivelul consiliilor 
unice agroindustriale : două cîte 
două fac transfer de idei și expe
riență, prilej cu care colectivele spe
cial desemnate ale comitetului jude
țean analizează rezultatele econo
mice concrete ale aplicării formelor 
și metodelor de muncă pdlitico-or- 
ganizatorice. acordînd punctaje pe 
baza cărora se întocmesc apoi clasa
mente. Prima acțiune de acest fel a 
avut loc in aprilie. A doua urmea
ză — de data aceasta desemnarea 
„perechilor" fiind făcută în funcție 
de ierarhia lunii precedente : un 
C.U.A.S.C. fruntaș cu unul mai jos 
clasat, pentru ca efectele schimbului 
de experiență să fie benefice pentru 
acesta din urmă (de exemplu : Dra- 
galina — locul 2 — cu Perișoru — 
locul 17 ; Frăsinet — locul 3 — cu 
Sărulești — locul 13 ; Fundeni — 

locul 6 — cu Budești, locul 16 etc.). 
Se pare că. prin această acțiune, ju
dețul Călărași vine cu o interesantă 
inițiativă în munca de partid din 
agricultură. Să sperăm că viitorul o 
va valida 1

Ce-i prea mult strică I 
Spuneam că. în județul Călărași, ca
drele de partid sînt ajutate prin di
verse mijloace să-și Îndeplinească 
cit mai bine sarcinile încredințate. 
Cu deosebire sînt sprijinite acele ca
dre trimise in locurile mai grele. Dar 
tot aici, in locurile mai grele și mai 
importante își fac apariția și mulți, 
uneori prea mulți vizitatori — din 
localitate, din alte localități, de la 
județ, din Capitală, din țară. Ce-i 
drept, oamenii vin cu treburi din 
partea instituțiilor, organizațiilor și 
organelor pe care le reprezintă : să 
sprijine munca, să controleze înde
plinirea sarcinilor ori să transmită 
indicații, să se documenteze ori să 
facă schimburi de experiență. Fiecare 
vine „pe linia lui" și are atribuțiile 
lui, însă fiecare contribuie, fără să 
vrea, cu cîte puțin la aglomerarea 
cadrelor din anumite zone (de regu
lă. cele mai apropiate de oraș), ocu- 
pîndu-le. sustrăgindu-le. paradoxal, 
tocmai de la buna îndeplinire a sar
cinilor și irosindu-le un timp coti
dian deosebit de prețios mai ales în 
campanii (și in agricultură mai me
reu sînt campanii !). Desigur, vizitele 
și controalele își au rostul lor. sînt 
necesare, dar și în acest domeniu ce-i 
prea mult nu ajută, ci, dimpotrivă, 
strică.

Activistul de partid, cadru de con
ducere din consiliul agroindustrial, 
trebuie lăsat să-și folosească marea 
majoritate a timpului său de lucru 
jos. pe teren. în organizațiile de 
bază, in unitățile agricole. în focul 
luptei pentru producții cît mai mari, 
acolo unde se hotărăște zilnic soarta 
recoltei, soarta dezvoltării zooteh
niei. Este posibil, și de așteptat, ca 
acest imperativ al muncii de partid 
in agricultură să fie pe deplin și de
finitiv înțeles și in cazul județului 
Călărași.

Gheorqhe MITROI 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii”

CRAIOVA :
Transformatorul 120 009

La fabrica de profil a întreprin
derii „Electroputere“-Craiova a 
intrat pe fluxul tehnologic trans
formatorul cu numărul 120 000. 
Atitea transformatoare s-au con
struit aici de la începerea fabrica
ției și pină acum. Constructorii 
craioveni au diversificat an de an 
producția, realizînd în prezent 
transformatoare de la 20 kVA pînă 
la 440 MV A, inclusiv transforma
toare în construcție specială anti- 
grizutoasă și antiexplozivă pentru 
minerit și metalurgie, destinate 
economiei naționale și exportului. 
(Nicolae Băbălău).

VASLUI : Producție fizică 
peste prevederi

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, acționînd cu prioritate în 
direcția creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, colectivele 
de oameni ai muncii din județul 
Vaslui au pășit în cea de-a doua 
decadă a lunii iunie cu noi și re
marcabile împliniri productive. 
Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent s-Șu livrat supli
mentar economiei nâțibnale și par
tenerilor de peste hotare însemnate 
cantități de produse, între care 
mașini-unelte de prelucrat metale 
prin așchiere, utilaje pentru explo
rări geologice, foraj și exploatare 
sonde. 520 tone utilaj tehnologic 
pentru industriile metalurgică și 
alimentară. 287 000 corpuri abra
zive. reductoare industriale, pro
duse de mecanică fină, prefabrica
te mari din beton armat pentru lo
cuințe. produse hidroizo’atoare și 
alte materiale de construcție nece
sare ne marile șantiere de investi
ții ale tării. Se disting, printr-o 
activitate harnică și responsabila 
bine organizată. întreprinderile de 
materiale izolatoare. ..Mecanica", 
de aparate de măsură și control din 
municipiul Vasl'ri. de abrazive si 
de rulmenți din Blrlad, Fabrica de 
utilaj complex din Hus'. Fabr’ca 
de utilaje pentru construcții din 
Negrești. (Constantin Zbârlea).
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CAPACITATEA NOILOR SPECIALIȘTI
- optim pregătită, integral valorificată

Fiecare analiză consacrată valori
ficării superioare a pregătirii tine
rilor specialiști conduce, așa cum a 
reieșit și din precedenta noastră an
chetă pe această temă („Scinteia" 
nr. 13 939), spre delimitarea riguroa
să a îndatoririlor specifice unități
lor de producție. Și pe drept cuvînt, 
întrucît destinul însuși al specialis
tului aici se întrevede mai întii, aici 
debutul lui profesional devine ade
seori decisiv pentru dobindirea ace
lui ritm interior favorabil creației 
de anvergură, de aici începe ascen
siunea integrării sale socio-profesio- 
nale. Dar tot aici susține un riguros 
examen și personalitatea invătămin- 
tului. superior, prin chiar modul spe
cific in care acesta cultivă compe
tența tuturor absolvenților săi. Așa 
se face că fiecare analiză de genul 
celei amintite propune concomitent 
și interesante sugestii de perfecțio
nare a muncii universitare, argu
mentate nu o dată de înșiși tinerii 
absolvenți.

Una dintre primele concluzii care 
se desprind, inclusiv din ancheta 
noastră efectuată în județul Vran- 
cea. este necesitatea ca sistemul de 
jnvățămînt superior să-și raporteze 
conținutul eu mai multă consecven
tă la principiile sale alcătuitoare, nu 
numai spre a-și putea corecta even
tualele incongruențe, ci mai cu sea
mă pentru a capta din dialectica e- 
voluției sale noi impulsuri de dez
voltare. Cum bine se știe, unul din
tre aceste principii fundamentale 
este pregătirea studenților în profil 
larg, dar pregătirea în profil larg în
seamnă nu doar evitarea specializă
rii excesive prin cantonarea în spa
țiul ideilor generale, ci cu precăde
re asigurarea unei temelii trainice, 
riguros aprofundate, favorabilă evo
luției suple, armonioase a persona
lității, implicit opțiunii în deplină 
cunoștință de cauză pentru o vii
toare necesară specializare. Accen
tul cade, așadar, nu pe un moment 
sau pe un singur nivel, ci pe o du
rată, pe perspectiva în timp și spa
țiu; cu toate acestea, opinii ale ab
solvenților sau ale celor cu care ei 
lucrează acuză unele neîmpliniri toc
mai sub raportul pregătirii universi
tare de amplă perspectivă. „Cind 
vorbim despre revoluția științifică 
și tehnică din zilele noastre — este 
de părere ing. Victor Dănăilă Gui- 
dea. directorul întreprinderii meta
lurgice din Focșani — trebuie să 
avem in vedere și mutațiile struc
turale săvirșite in conștiința oame
nilor. în orizontul lor de cultură. în 
gradul lor de pregătire și de parti
cipare la viata socială. Si cunoscind 
astfel faptul că îndrumarea, condu
cerea optimă a colectivelor se spri
jină pe consultarea lor. pe comuni
carea nemijlocită, pe analize și dez
bateri. pe asumarea conștientă a 
sarcinilor, tinerii specialiști trebuie 
să posede și priceperea dialogului, 
a investigației psiho-sociologice, a 
demonstrației, capacitatea de a ex
pune. de a argumenta ideile limpede 
și convingător spre a face din fie

Modernul complex studențesc al Institutului politehnic din lași Foto : E. Dichiseanu

care muncitor un colaborator. Ca a- 
tare, pentru fiecare specialist, limba 
si literatura română. împreună cu 
celelalte discipline umaniste se cer 
alcătuite intr-un fond al pregătirii 
de bază, ca și disciplinele funda
mentale de profil, fără deplina stă- 
pînire a căreia nu e posibilă creș
terea eficienței în activitatea specia
listului". „tndeosebi in etapa studii
lor liceale — ne-a spus ing. Ion Da- 
vidoiu, directorul Direcției agricole 
a județului Vrancea — se resimte 
necesitatea mai bunei aprofundări a 
tuturor disciplinelor științifice și de 
cultură, mai cu seamă în liceele a- 
gro-industriale, dintre absolvenții 
cărora acum se recrutează în exclu
sivitate viitorii specialiști agronomi, 
dar al căror nivel de pregătire ge
nerală nu întotdeauna este la înăl
țimea celui din alte profiluri". în 
aceeași ordine de idei si cu argu
mente asemănătoare, tinerii ingi

ANCHETA „SCÎNTEII" ÎN JUDEȚUL VRANCEA (II)

neri agronomi, horticultori, zooteh- 
niști si medici veterinari, cu care 
am stat de vorbă in cursul anchetei, 
au opinat pentru mai buna repre
zentare in programul institutelor a- 
gronomice a cunoștințelor de eco
nomie. sociologie și pedagogie agra
ră ; proaspeți absolvenți ai politeh
nicii, ai facultăților cu profil de 
construcții și ai celor economice 
și-au exprimat convingerea că lăr
girea paletei dc cursuri opționale, 
concomitent cu o mai riguroasă 
structurare și cu ridicarea conținu
tului de idei al acestora ar oferi stu
denților posibilitatea pregătirii mai 
aprofundate și mai ample, întemeia
tă pe cercetarea interdisciplinară. pe 
consultarea mai multor izvoare bi
bliografice, pe analiza studiilor de 
caz care să favorizeze deopotrivă 
comparatismul tehnico-economic și 
organizatoric, anticiparea probleme
lor de perspectivă pentru a căror 
soluționare optimă pregătirile să în
ceapă încă de astăzi.

Dar. cum este si firesc, cele mai 
frecvente opinii de perfecționare a 
îrivătămîntului se referă la orienta
rea. la conținutul cursurilor de bază, 
definitorii pentru temeinica pregă
tire intr-un domeniu sau altul. în 
aprecierea acestor cursuri, tinerii 
specialiști se regăsesc in formularea 
de elogii cu privire îndeosebi la ți
nuta modernă a ideilor, nu o dată la 
caracterul antrenant, mobilizator al 
dialogului profesor-student. subli
niind. totodată, faptul că învățămân
tul superior deține la ora actuală o 
mare capacitate de analiză a fapte
lor și că numeroase cadre didactice 
sînt sțăpînite de dorința lăudabilă 
de a înfățișa studenților cvasitotali- 
tatea trăsăturilor definitorii pentru 
un fenomen sau altul. După cit se 
pare Insă, nu in toate cazurile este 
reliefat cu aceeași consecvență co
relativul acestor aspecte, și anume 

posibilitățile de aplicare superioară 
a principiilor enunțate, direcțiile 
concrete de perfecționare a stărilor 
curente de lucruri și, totodată, con
dițiile specifice in care uneori tre
buie să acționeze un specialist. „Eu 
și colegii mei — ne-a mărturisit un 
tînăr agronom de la C.A.P. Broșteni, 
județul Vrancea — am învățat la fa
cultate, bunăoară, ce îngrășăminte 
și cum să le folosim intr-un caz sau 
altul, ce condiții se cer respectate 
la semănat și de ce să nu ne aba
tem de la ele. cum și ce mijloace 
mecanizate să utilizăm intr-o îm
prejurare sau alta, dar nu și cum 
să acționăm cum să suplinim fap
tul, fie și excepțional, că ingrăsă- 
mintele nu ajung la timp, că sămin- 
ța nu întrunește calitatea prescrisă 
ș.a.m.d. Sigur, e bine că învățămin- 
tul pornește de la starea normală, 
uneori chiar ideală a lucrurilor. în- 
trucit marea performantă in agricul

tură poate fi obținută nu izolat și nu 
accidental, ci intr-un proces armo
nios de colaborare tehnipo-științifi- 
că, social-economică. Dar viitorul 
specialist, după părerea mea, ar tre
bui pregătit inclusiv pentru situa
țiile cind congruenta factorilor a- 
mintiți abia este pe cale să se 
înfiripeze". Inginera Violeta Vesel a 
absolvit în 1984 Facultatea de teh
nologii și chimia textilelor, iar 
acum lucrează la Fabrica de confec
ții din Focșani, unde s-a integrat cu 
bune rezultate, „nu insă și ușor — 
ține să ne precizeze de la începutul 
discuției — intrucît cunoștințele 
mele de organizare a producției s-au 
dovedit insuficiente din primele 
săptâmini de activitate. M-am con
sultat și cu alți colegi și ei gîndesc 
la fel, anume că desfășurarea 
cursului de profil ar trebui să aibă 
o durată mai lungă, iar conținutul 
său să cuprindă problemele esen
țiale ale producției, cu mijloacele 
concrete de a fi soluționate. Dar nu 
numai cursul, ci și activitățile semi- 
nariale. de proiectare s-ar cuveni 
să pună accent mai mare pe studiile 
de caz, pe dezbaterea situațiilor rea
le din viața întreprinderilor, să în
fățișeze nu atit scheme generale 
despre cum se subordonează sau 
funcționează diferite sectoare, cit 
modalități concrete, practice de in
tervenție, la indemina viitorului 
specialist**.

• Cuibul de viespi : GLORIA
(47 46 75) — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17,45: 20
• Pistruiatul III : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19. FEROVI'" 
(50 5140) — 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Pistruiatul I—II : GIULESTI
(17 55 46) — 9: 12: 15: 18, VOLGA
(79 71 26) — 9: 12: 15: 18
0 Medalion Aiain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 12,15; 15,45; 19,15
• Cucoana Chirița : LIRA (31 71 71)
— 9: ii; 13: 15: 17: 19 : la grădină — 
20.30. ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19: la grădină — 20.30
• O zi la București ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.30
O Păsările : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30: 14: 16,30: 19.15
a Can-Can : MJCEAFARUL (15 87 67)
— 8,45; 11.15: 14; 16.45; 19.30
a Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18

Bogate in sugestii sînt opiniile ab
solvenților cu privire la necesitatea 
mai bunei compliniri a disciplinelor 
universitare. Relatările nu mai acu
ză. ca în anii din urmă, frecvente 
paralelisme sau suprapuneri in te
matica unor cursuri, dar proaspeții 
absolvenți arată necesitatea ca stu
diul adincit care stă la baza și pe 
care, la rindu-i, îl propune fieca-e 
curs universitar să aibă mai b'ne în 
vedere și zonele de graniță, de in

terferență dintre fenomene, aspecte
le cu caracter interdisciplinar, pro
blemele pentru a căror soluționare 
e nevoie să se constituie colective 
mixte, tot mai frecvente azi în in- 
vățămintul superior. Așadar, apel 
la o viziune de mai amplă perspec
tivă și de mai adincă finețe care 
să-1 antreneze integral pe student, 
să-i pună in valoare intreaga lui 
pregătire, și nu doar a unuia sau 
citorva semestre. Ca atare, cultiva
rea spiritului de sinteză in rindul 
tuturor studenților devine și ea o 
necesitate prioritară, iar printre in
strumentele la indemîna învătămin- 
tului superior, tinerii absolvenți si
tuează frecvent in acest sens inclu
siv practica studenților și proiectele 
de diplomă. Inginera Mioara Dodu a 
absolvit institutul politehnic cu me
dia generală peste 9 și. după ce a 
condus o secție de producție, acum 
conduce un sector alcătuit din trei 
secții. Aparent, integrarea profesio
nală nu i-a creat multe probleme. 
Dar numai aparent : „Din prima zi 
a venirii mele la Fabrica de confec
ții am cerut să lucrez intr-o secție 
de producție, am fost repartizată 
secției I și abia aici mi-am dat sea
ma că în facultate dobîndisem prea 
putină pregătire practică. Am recu
perat acest deficit, dar cu prețul a 
cel puțin trei luni de activitate, așa
dar cu încetinirea in aceeași propor
ție a ritmului de creație specific 
unui specialist". Alți tineri specia
liști, toti cu rezultate bune in activi
tatea de producție. între caro Mi- 
haela Chilian, absolventă (1985) a 
Facultății de planificare si ciberne
tică economică. Nelu Chitrocean. 
absolvent din același an al Facultă
ții de construcții civile. Romeo Ni- 
colau. absolvent (1986) al Facultății 
de instalații pentru construcții. îm
părtășesc opinia ca activitatea de 
proiectare a studenților, consacrată, 
in condițiile integrării, solicitărilor 
producției, să înfățișeze acum, toc
mai de aceea, un grad sporit de com
plexitate tehnică, astfel incit capa
citatea studentului să se verifice în 
spațiul de sinteză al gindirii moder
ne ; tot aici se cuvine consemnată 
si opinia foștilor studenți buni și 
foarte buni ca nota minimă de pro
movare Ia susținerea proiectului de 
diplomă să fie șapte.

Firește, toate aceste opinii sint 
fundamentate pe observații, pe con
statări individuale, și în formularea 
lor de către tinerii specialiști nu se 
simte în nici un fel pretenția deți
nerii unor adevăruri mai largi. Dar 
asemenea adevăruri cu bătaie mai 
lungă pentru creșterea eficientei so
ciale a învătămintului nostru pot 
fi cristalizate inclusiv (dacă nu mai 
ales) tocmai pe seama acestor ob
servații și constatări individuale din 
perioada stagieratului. bineînțeles, 
cu condiția ca ele să fie cunoscute 
și analizate sistematic la nivelul fa
cultăților. luate, așadar, ca punct e- 
sențial de referință pentru lărgirea 
si substanțializarea procesului de 
conlucrare dintre invățămint. cer
cel are științifică si producție. Con
sultarea sistematică a tuturor tine
rilor specialiști, sub forma unor son
daje, teste, la sfîrșitul perioadei de 
stagiu, de bună seamă că ar confi
gura direcții și modalități noi de per
fecționare atit pentru invățămintul 
superior, cit și pentru unitățile dc 
producție, a căror eficiență în co
laborare rezultă și din modul cum 
tinărul specialist isi poate valorifica 
din primele săptâmini înaltul lui po
tențial de creație.

Mihai IORDĂNESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"
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La Muzeul județean din municipiul Sfintu Gheorghe Foto : S. Cristian

Ce cîntece se trimit în „țara
O obișnuită dimineață de repeti

ție. Se pregătește opereta pentru 
copii „Soldățelul dc plumb**,  cu care 
ansamblul Teatrului de Operetă 
se prezintă în Festivalul națio
nal „Cintarea României**.  Indica
ții regizorale precise, sugestive, efi
ciente, gindite de Constanța Cim- 
peanu (cu experiența solistei, actri
ței — autoare a numeroase „modele**  
de creație pe podiumul acestei 
scene), tocmai în sensul unei susți
nute și dinamice desfășurări. Se 
reiau replici, scene, intrări : pe unde 
intră Prințesa, cum se balansează 
Guvernanta, cu ce grimasă se uită 
Maiestatea Sa prin gaura cheii... 
Este antrenanta piesă a scriitorului 
morav Sasa Lichy, după care com
pozitorul Dumitru Capoianu a scris 
libretul, muzica, dincolo de povestea 
simplă, de intimplările fetei moftu
roase care are mulți pretendenți și 
ale împăratului pus pe șotii, adu- 
cind in scenă — in limbajul și cu 
argumentele operetei — un mesaj 
antirăzboinic, al unirii eforturilor 
in favoarea păcii, a vieții. ...Iese din 
scenă Rodioa Truică (Prințesa), intră 
in scenă Marian Șușu pentru a finisa 
un dans, pianista Luminița Berăria 
(corepetitoare) marchează arii, cuple
te, atmosferă... Se lucrează dens, 
concentrat.

— „Soldățelul de plumb" sau 
„Dragostea Prințesei", cum s-a mai 
numit, este, ca să spun așa, un spec
tacol verificat la public, avind in 
palmares succese la Satu Mare, Ga
lați, Brașov. La Teatrul de Nord 
știu că ați procedat chiar la q re
ducție a orchestrei (partitură pentru 
6 instrumentiști) și totul a fost „in 
direct". La Brașov s-a apelat la în
registrarea comentariului orchestral. 
Cum privește compozitorul Dumitru 
Capoianu montarea bucureșteană

— Formula propusă de Teatrul de 
Operetă este : orchestră. cuplete, 
arii etc. — înregistrate pe bandă 
magnetică. încă se lucrează. La 
început mi s-a părut curioasă și 
ideea brașovenilor. dar, pină la 
urmă, le-am dat dreptate. Opereta 
nu se adresează chiar copiilor foarte 
mici, și totuși la ritmurile antrenan
te reacționează prompt, îi captează 
melodiile și se lasă introduși în po
vestire. in toate tilcurile și șiretlicu
rile piesei.

cinema

— Cu „Soldățelul de plumb" ați 
luat premiul Uniunii Compozitorilor 
-i premiu la Festivalul național 
„Cintarea României" in 1982. Este 
imă o altă ipostază a creației dum
neavoastră. Dar, dacă ne gindim, de 
la bun început v-ați afirmat ca un 
talentat melodist. Aveți și expe
riența muzicii ușoare, și a jaz-ului, 
și a paginilor corale, și a simfonis- 
tului care a scris „Chemări ’77",, 
acele remarcabile „Variațiuni cine
matografice" (’66) — dar care nu au 
nici o legătură cu muzica vreunul 
film, și Divertismentul pentru doi 
clarineți și coarde (ca să ne 'întoar
cem in urmă cu trei decenii) ; ca 
să nu mai vorbesc de muzica de 
film, de cele 65 de pelicule pentru 
care ați gindit coloana sonoră. Mu- 
sicalul, opereta pentru copii, este 
insă tărlmul care observ că vă atra
ge din ce in ce mai mult.

— După „Soldățelul de plumb" (o 
revenire după 30 de ani la melodiile 
simple), in tare, recunosc, am avut o 
„greșeală" de construcție, in sensul 
că am oferit un buchet destul de 
bogat de melodii (cind mai simplu 
ar fi să vehiculez, cum se obișnu
iește in musioalurile lumii, 2—3 
arii I). am scris „Cenușăreasa" ('85), 
(care a văzut. lumina rampei in 
regia lui Ion Lucian la Teatrul „Ion 
Creangă"), iar acum am pe masa de 
lucru „Pistruiatul", un spectacol- 
manifest, un spectacol cu „song“-uri 
în care se evocă atmosfera războ
iului trăită la virate fragede — 
10—12 ani. sentimentul amar pe care 
o atare catastrofă il lasă în sufletul 
pur al copilăriei.

— Vorbeam de mobilitatea conde
iului dumneavoastră (muzică ușoară, 
corală, muzică de film, partituri 
simfonice...) de-a lungul a patru 
decenii. Tehnica de musical, deci, de 
operetă, se subînțelege, tn „Pistru
iatul" ați fost mai drămuit cu nu
mărul melodiilor, al ariilor Aveți 
in vedere reacțiile micilor specta
tori ?

— Nu, sînt incorigibil ! Antrena
mentul meu, pe care l-aș compara 
cu cel al decatlonistului, fiind gata 
să participe la oricare dintre com
petiții, se conjugă cu ușurința de a 
scrie și bucuria de a mă adresa, in 
cazul de față, copiilor. Aceasta însă 
nu exclude perioada laborioasă de

a O farsă pentru cuscru : STUDIO 
(59 53 15) - 9.30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30: 19,30
a Imperiul contraatacă : PACEA 
(71 30 85) — 9: 12: 15: 18a Ali-Baba și cei 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
a 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, SALA MICA A PALA
TULUI — 15; 17.15; 19.30a Rocky I : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18
a Omagiu romanței —- Ioana Radu : 
FLOREASCA (33 29 71) — 20
a Severino: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Harap Aib — 18 : (sala Am
fiteatru) : între cinci și șapte — 18: 
(sala Studio) : De Ia Brâncuși spre 
arta modernă, itinerar prin muzeele 
S.U.A. — prezintă Codruta Cruceanu 
— 17

copilăriei"?
după inspirație (căreia experiența 
i-a mai atenuat din durități) : or
chestrație, alegerea interpreților, în
registrări... La „Pistruiatul" am lu
crat șase luni încheiate, care în
seamnă multă muzică migălos făcu
tă. Tot ce fac e strîns legat de stu
diul psihologic al impactului notei 
scrise de mine cu publicul. Orice 
nptă, orice gind au fost imediat 
strunjite de grija fată de micii as
cultători din sală : să înțeleagă, să 
fie captați de muzică, de acțiune, 
să devină doritori să cunoască, să 
afle cit mai multe despre această 
lume a muzicii, să se nască in ei 
dorința de a. reveni in sala de spec
tacol. Mi se pare că avem o mare 
răspundere artistică și cetățenească 
față de creațiile destinate celor 
mari, formării profilului lor spiri
tual. cultivării patriotismului și 
deschiderii lor umaniste. Iată de ce 
consider că, în acest domeniu, nimic 
nu trebuie tratat cu ușurință. Tre
buie să gindim la destinul fiecărui 
cintec trimis pe adresa lor. Mă 
atrage acest tărim, al musicalului 
pentru copii. Dar lucrurile nu sint 
tocmai _ simple. Ce n-aș da să pot 
și eu întrebuința formula „magică" 
a confecționării muzicii repede, plă
cut. economicos, cu citeva instru
mente electronice care să înlocu
iască teancurile de partituri de 
orchestră ce se string pe zi ce trece 
pe masa mea de lucru... Ei. copiii, 
vor muzică : melodii, armonii, rit
muri. Prin muzică descoperă tilcul 
povestirilor : teme profunde, de re
zonanță, pledoarii pentru bine și 
frumos. I-am văzut deunăzi in ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României", la manifestările muzicale 
gălățene, marcind cu palmele lor 
ritmurile cîntecelor mele și aceasta 
mi-a răscumpărat truda. Nu ascund 
emoția de a-i intilni in sala Teatru
lui de- Operetă, pentru că o dată 
ciștigați pentru artă, vor deveni, 
fiecare dintre ei, cu siguranță, mult 
mai buni in meseria pe care și-o 
vor alege. indiferent de domeniul 
unde și-o vor exercita. Ce-și poate 
dori.ipai mult un compozitor decit 
să cîștige pentru arta lui noi și noi 
adepți : viitorul „public" receptor al 
unei arte resimțite ca o necesitate 
spirituală !

Smaranda OȚEANV

. . ; ■ ț t* * t ,*■  - : r ' >. I ■»'
a Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
sonate — Mirela Capătă — vioară, 
Mihai Ungureanu — pian — 17,30 : 
(Ateneul Român) : Concert simfonic 

■— dirijor Mihai Brediceanu, artist 
emerit — 19
a Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cercul in patru colțuri (Teatrul M. 
Eminescu — Botoșani) — 19
a Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30
a Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat —• 19
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala: Studio) : Craii de Curtea Veche 
— 19
a Teatrul Giulestl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
a Teatrul satirlc-muzicai ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy. 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 11.30
a Teatrul evreiesc de stat (29 39 70) : 
Si totuși, o mare iubire — 18
a Teatrul ..Ton Creangă*'  (50 26 551 : 
David Copperfield — 9 : De Ia Stan 
și Bran la Munpets — .18
a Teatrul ..Țăndărică" (sala Victo
ria. 15 23 77) : Aventuri cu ScuHta 
Rosie ■— 15 : (sala Cosmonautilor, 
1112 04) : Motanul încălțat — 10
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RESPECT FAȚA DE CETĂȚEAN, GRIJĂ FAȚĂ DE FONDUL LOCATIV (II)
In continuarea anchetelor ..Scîn

teii" privind gospodărirea fondului 
locativ, ne-am oprit asupra activită
ții unor subunități ale I.C.R.A.L. 
Pajura din Capitală. Renunțăm in 
mod deliberat să insistăm și asupra 
problemelor importante, de întreți
nere și reparare a fondului locativ 
pe care și această unitate le rezolvă, 
pentru că soluționarea acestora re
prezintă rațiunea ei de a fi. și vom 
aduce in discuție noi „piese" la do
sarul unor relații necorespunzâtoare 
ale I.C.R.A.L. cu solicitanții — adică 
cu beneficiarii fondului locativ.

Scurta istorie a unei lucrări... ur
gente. In noiembrie 1986, cele șapte 
familii care locuiesc in imobilul de 
pe strada Feroviarilor, situat la nu
merele 22—24, in secto.rul 1 din Ca
pitală, anunțau, îngrijorate, că s-a 
înfundat un tub de canalizare, ceea 
ce provocase inundarea demisolului 
— locuit. Abia o lună mai tirziu, 
după numeroase și repetate inter
venții. s-au prezentat doi meseriași 
de la sectorul de gospodărire loca- 
tivă nr. 3 al amintitului I.C.R.A.L. 
După ce i-au obligat pe locatari să 
le facă rost de cazmale — „dacă do
resc să se apuce de treabă" (? I) — au 
săpat, în două zile, circa trei metri 
cubi de pămint, au ajuns pină la 
tubul canalizării, după care... duși 
au fost (uitind să restituie pină și 
uneltele imprumutate).

...După o altă lună de rugăminți 
și apeluri, intrucît apa inundase 
camerele demisolului, și-a făcut in 
sfirșit apariția, intr-o zi de la în
ceputul acestui an. alt meseriaș (A- 
lexandru Lungu), împreună cu două 
ajutoare, de data aceasta de la Sec
ția nr. 1 I.C.R.A.L. Pajura. In cite
va jumătăți de zi (niciodată n-au 
lucrat mai mult de 3—4 ore) aceștia 
au desfăcut tubul (dezgropat de e- 
chipa anterioară), l-au desfundat cu 
□ sirmă. au lăsat apa să se scurgă, 
l-au „mufat" la loc, au turnat 
citeva găleți de ciment și apoi au 
astupat totul cu pămint. Calitativ, o 
treabă „de doi bani* 1, in locul ade
văratei lucrări ce preconiza înlocui
rea tubului respectiv, spre a nu se 

mai înfunda din nou la prima 
ploaie, cum între timp s-a și in- 
tîmplat. Crezindu-se că adevărul se 
poate ingropa o dată cu tubul cîrpit, 
s-a făcut deci o lucrare de mintu- 
ială. care isi are insă...

...Și dedesubturile sale financiare. 
Intr-adevăr, în mod surprinzător, 
„cirpăceala" respectivă apare in 
scriptele Secției nr. 1 I.C.R.A.L. Paju
ra drept o reparație complexă, de
osebit de dificilă, în valoare de nu 
mai puțin de„- 12 661 lei (bani luați 
din banii statului), din care 3 522 lei 
reprezintă retribuția în acord a celor 
trei meseriași. Desigur, pentru a se 
ajunge aici, la „umflarea" valorii 
reale a lucrării, a fost nevoie de o 
serie de falsuri grosolane, datorate 
in primul rind maistrului (Ion 
Roșcoiu. care a întocmit, la fața lo
cului, susține, situația de plată de
finitivă). întărite prin modul ires
ponsabil în care au semnat cu 
ochii inchiși mai întii dirigintele 
de șantier (Andrei Barzuea), apoi 
șeful secției, un tehnician si conta- 
bila-șefă. Pentru a se justifica scrip
tic o asemenea înșelăciune in dauna 
statului și a se raporta o realizare 
deosebită in contul secției a fost ne
voie de completa denaturare a rea
lității : respectiv a devizelor și fi
selor de lucru. Astfel, echipa de 
meșteri ce a trebăluit pe acolo citeva 
zile apare ca muncind din greu nici 
mai mult, nici mai puțin decit 20 de 
zile, scoțind și cărînd cu găleata nu 
mai puțin de 30 metri cubi de apă 
și săpind 34 de metri cubi de 
pămint (chiar dacă săpau toată 
curticica de acolo nu realizau nici 
jumătatea unei asemenea cantităti).

în general, am constatat la respec
tiva unitate că și alte lucrări, de 
fapt aproape toate, sint „umflate 
din condei", fără teamă și fără 
jenă, multe fiind pur și simplu 
inventate. Este inclusă astfel în devi
zul amintit pină și contravaloarea... 
capacelor de vizitare (circa 1 500 de 
lei) ce au fost doar mutate de 
colo, colo — și raportate apoi 
ca... materiale recuperate. în le
gătură cu acest din urmă aspect 

privind materialele, chipurile „recu
perate". cîțiva dintre cei in cau
ză au susținut că este un fapt 
curent, aflat in „metodologia" de 
calcul a unității, pe baza căruia se 
raportează îndeplinirea si depășirea 
planului, realizarea unei producții 
globale ridicate. Cum este un lucru 
ușor verificabil, il semnalăm organe
lor de control financiar, ridicind. tot
odată, citeva „nedumeriri" și între
bări : la cit. oare, s-ar fi ridicat va
loric o asemenea lucrare dacă s-ar

La interferența dintre controlul financiar, 
disciplina in muncă și... confortul locatarilor
fi înlocuit și o porțiune din tub. așa 
cum se prevedea inițial ? Unde au 
fost timp de aproape 20 de zile oa
menii ce figurau că lucrează aici ? 
Cine și cum controlează și recepțio
nează volumul real al lucrărilor efec
tuate de echipele de meseriași ?

Degradarea unui imobil, dar și a 
conduitei unor lucrători. Pornind de 
la acest caz. de la uimirea celor in 
cauză că „apreciem faptele ca fiind 
chiar așa de grave" (pentru unii de 
acolo, acestea nu ar fi decit o simplă 
„găinărie", deloc reprezentativă), 
ne-am propus să investigăm cauzele 
care determină asemenea atitudini.

Prilejul ni l-a oferit un alt caz. cel 
al imobilului din Bulevardul I.G. 
Duca. nr. 13. Aici. I.C.R.A.L. Pajura 
a efectuat. în 1986, prin aceeași sec
ție — nr. 1 — o serie de lucrări la 
terasă și în apartamentele citorva 
cetățeni (care se degradaseră din 
cauza tergiversării reparației tera
sei. timp de opt ani). Dar lucrarea 
— făcută de mîntuială — S-a dovedit 

puțin rezistentă și. la scurtă vreme, 
o dată cu primele ploi, au reînceput 
infiltrațiile si... reclamațiile. Anul 
acesta, la jumătatea lui aprilie, una 
din numeroasele comisii perindate 
pe acolo a considera*  că lucrările 
trebuie intr-adevăr refăcute, atit la 
terasă, cit și in apartamentele degra
date. Dar, intrucît dosarul vechii re
parații fusese închis, urma in mod 
firesc să se întocmească acte justi
ficative (altfel, de unde materiale, 
de unde mină de lucru ?) pentru re

medieri. în ceea ce privește deterio
rarea apartamentelor ca urmare a 
infiltrării apei, cetățenii urmau să 
plătească din nou zugrăveala prin- 
tr-un contract separat.

Nu a ieșit însă bine comisia care 
a făcut aceste constatări, pe ușă. că 
la unul din apartamente s-a și în
ființat un „întreprinzător" șef de e- 
chipă al secției respective (Mihai 
Văduva). Acesta, nici mai mult, nici 
mai puțin i-a propus cetățeanului 
remedierea imediată a lucrărilor, 
precum și zugrăvirea apartamentu
lui în... trei zile, evident, pe cont 
propriu și contra unei sume impor
tante ce urma să-i intre in buzuna
rul propriu, după cum a denunțat 
faptul, ulterior, cetățeanul. Se pune 
intrebarea : oare nu șțiau despre 
aceste practici incorecte colegii și 
șefii... șefului de echipă ? Au știut, 
și chiar foarte bine, au fost chiar 
sesizați, dar nimeni din conducerea 
secției, a I.C.R.A.L. Pajura "nu a con
siderat necesar să ia atitudinea res

ponsabilă, exigentă ce se impunea. 
Dimpotrivă, cîțiva i-au dat în mod 
direct concursul, iar unii, cu motiv 
sau fără, au căutat să cocoloșească 
faptele, invinuindu-l exclusiv pe ce
tățean („reclamagiul") și incercînd să 
răstălmăcească culpa șefului de echi
pă drept... exces de zel și... „milă" 
față de cetățean. Apare cu atit mai 
curioasă această inadmisibilă „îngă
duință", ca să nu-i spunem altfel, cu 
cit șeful de echipă respectiv fusese de 
curînd retrogradat din funcția de 

maistru pentru motive care ar fi tre
buit, cel puțin, să dea de gindit, in
clusiv antecedente de incorectitudine 
(respectiv, modul in care a intocmit 
primul deviz, din 1936, de „repara
ție" al aceluiași imobil din bd. I.G. 
Duca nr. 13, deviz care s-a dovedit, 
in bună măsură, in contradicție cu 
ce s-a executat în realitate. Ceea ce 
explică și proasta calitate a lucrări
lor). Situațiile respective ridică 
multe întrebări. Ne rezumăm la 
două : 1. Cum sint gospodărite .ma
terialele. ce fel de ordine există in 
magazia de materiale a acestei sub
unități dacă fiecare ia și folosește 
cum vrea și cit vrea din materialele 
statului ? 2. Ce fel de ordine finan
ciară există, in general, aici ?

„Deschideri" blocate. Tot in legă
tură cu disciplina financiară, cu gos
podărirea fondurilor aducem în dis
cuție un aspect sesizat de numeroși 
oameni ai muncii mutați in noile 
apartamente : încasarea anticipată a 
unor sume pentru efectuarea unor 

lucrări ținind de așa-numita „deschi
dere" a apartamentului (montarea 
yalei, de praguri, plăcuțe pentru nu
măr. racord gaze, lăcuit uși, dezinfec- 
ție și altele), dar care, în destul de 
multe cazuri, se fac numai parțial 
și cu intîrzieri atit de mari incit 
mulți dintre cetățeni își procură 
respectivele obiecte din alte surse 
și le montează singuri pe cheltuia
la lor.

Desigur, privită în principiu, mă
sura ca I.C.R.A.L.-ul să asigure ast
fel de servicii prin unitățile sale este 
cit se poate de binevenită, ea asigu
rând o anume uniformitate, un ba
raj in calea stridențelor urmărind să 
înlăture, totodată, "fauna meșterilor 
„de ocazie" ce mișună prin blocurile 
noi. De neînțeles este insă faptul că 
destul de multe centre (sectoare de 
gospodărie locativă) nu-și onorează 
această obligație, contractată -prin 
încasarea contravalorii obiectelor și 
serviciilor. Din multitudinea, de ase
menea sesizări primite la redacție în 
ultima vreme, cit se poate de sem
nificativă este cea primită din partea 
Asociației de locatari a blocului nr. 
32 din strada Turda nr. 106. Sesi
zarea ne semnalează pă asociația de 
locatari a făcut S.G.L.-uIui nr. 2, 
ca și forului său „tutelar". I.C.R.A.L. 
Pajura, mai multe sesizări privind 
neefectuarea unor lucrări, plătite... 
anticipat semnării contractului de în
chiriere și a procesului-verbal de 
preluare a apartamentelor de către 
locatari. Ce este drept, din partea 
conducerii I.C.R.A.L. Pajura s-a pri
mit si un răspuns scris semnat de 
directorul unității, ing. Stefan Căl
dare. prin care, pe de o parte, se re
cunoaște autocritic autenticitatea si
tuației. iar pe de alta se promit în
dreptări: „In ceea ce privește neexe- 
cutarea la timp a unor lucrări pe 
rare le-ati achitat, in valoare de lei 
560 (pe apartament — n.n.). mențio
năm că S.G.L. nr. 2 nu a avut posi
bilitatea de a le executa datorită 
lipsei unor materiale, dar acestea au 
fost incluse în graficul de executare 
al trimestrului II al anului 1983“. 
Exact : 1983 ! Adresa avind de acum 
vîrsta de patru ani. Timp în care lu

crările nu s-au executat... decit 
in parte. Cu alte cuvinte, banii 
i-au luat, planul și l-au făcut, retri
buțiile le-au incasat. dar lucrările 
nu le-au terminat.

Dar „bizareria" financiară cea mai 
flagrantă in privința acestor „des
chideri" de apartamente se reflectă 
în scriptele unității, în vederea ra
portării unei producții globale ridi
cate. a realizării planului. Cum ? 
Prin includerea în devizul de lucrări 
pină și a contravalorii lămpilor și 
lustrelor cumpărate de celătean si 
montate pe cheltuială proprie. Pe ce 
motiv ? Pentru că ar fi chipurile 
„verificate" și de un electrician de 
la I.C.R.A.L. Pajura. (Cum se vede, 
episodul, de mai sus cu introducerea 
în deviz a contravalorii capacelor de 
vizitare nu este deloc intimplătoare, 
ci este o practică curentă in această 
unitate.) Și este vorba de un bloc 
cu zeci de apartamente, ca să nu 
mai amintim de atitea și atitea alte 
blocuri cu situații asemănătoare.

Sint anomalii cărora organele fi
nanciare, ca și celelalte organe în 
drept trebuie să le pună capăt 
urgent. Faptele constatate ne de
termină insă să ridicăm următoarea 
problemă : la fiecare consiliu popular 
de sector există o comisie perma
nentă de deputați pentru problemele 
gospodăririi spațiului locativ, există 
un vicepreședinte care răspunde de 
aceste probleme, la D.G.D.A.L. 
(Direcția generală pentru dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe social-cul- 
turale și administrație locativă) a 
consiliului popular al municipiului 
există un intreg corp de specialiști 
cu atribuții importante si bine stabi
lite in domeniul asigurării bunei 
gospodăriri a fondului locativ. 
Cum iși fac aceștia datoria, cum își 
îndeplinesc răspunderile încredințate 
dacă, sub privirile lor. se petrec 
asemenea anomalii ?

Sint răspunsuri așteptate de cetă
țeni, sint răspunsuri pe care le aș
teaptă și ziarul nostru.

Ion MARIN 
Dumitru MAN OLE
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Vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii

Vizitarea unor edificii social - edilitare din .Capitală
Tovarășul Mohamed Siad Barre, 

secretar general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice Somalia, 
celelalte oficialități somaleze au 
continuat, miercuri dimineața, vizita 
in Capitală.

(Urmare din pag. I)
zone ale planetei noastre, a con
tinuării politicii de forță și de ame
nințare cu forța, de amestec in 
treburile interne și de încălcare a 
independenței și libertății unor 
state.

S-a exprimat preocuparea față 
de înrăutățirea situației economice 
mondiale. îndeosebi a situației ță
rilor in curs de dezvoltare, acumu
larea în mina unui grup restrins de 
state â tot mai multor bogății, în 
timp ce marea majoritate a state
lor lumii în curs de dezvoltare 
devin tot mai sărace. Cei doi pre
ședinți au subliniat că amplificarea 
contradicției dintre țările bogate 
și sărace tinde să devină cea mai 
puternică contradicție a epocii con
temporane.

Președinții României și Somaliei 
subliniază convingerea lor că pacea, 
securitatea, progresul și cooperarea 
în lume nu pot fi asigurate decît 
prin aplicarea strictă în raporturile 
dintre state și popoare a principi
ilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, nefolosirii for
ței și amenințării cu forța, res
pectării dreptului popoarelor de 
a-și decide singure destinele și 
calea dezvoltării economico-sociale 
independente, reglementării politi
ce. prin tratative, a tuturor dis
putelor dintre state. România și 
Somalia s-au pronunțat pentru re
tragerea tuturor trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, din toate 
zonele încordate din lume, de pe 
continentul african.

III.
10. Relevînd creșterea neconte

nită a pericolului unui nou război 
mondial, care s-ar transforma ine
vitabil intr-o catastrofă nucleară, 
cei doi președinți au apreciat că 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea hotă- 
rită a cursei înarmărilor, in primul 
rind a inarmărilor nucleare, elimi
narea cu desăvirșire a armelor nu
cleare. reducerea radicală a arme
lor convenționale, lupta pentru re
lații noi, de egalitate, pentru o co
laborare activă, pentru o pace trai
nică in lume.

11. Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru înfăptuirea practică 
a unui program complex de de
zarmare. în centrul căruia să se 
afle eliminarea armelor nucleare 
și care să cuprindă, totodată, redu
cerea armamentelor convenționale, 
a efectivelor și cheltuielilor mili
tare.

în acest scop, România și Soma
lia se pronunță pentru adoptarea 
unor măsuri urgente care să ducă 
la lichidarea in mai multe etape, 
pină în anul 2000, a tuturor ar
melor nucleare, pentru soluționarea 
în mod independent a diferitelor 
probleme și aspecte ale dezarmării 
nucleare și generale, fără a le 
condiționa unele de altele. Cele 
două țări sprijină realizarea unui 
acord în problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
precum și cele privind rachetele 
operativ-tac'tice.

Cei doi conducători considera că 
pe baza propunerilor făcute atit de 
Uniunea Sovietică cit și de Statele 
Unite ale Americii se poate ajunge 
încă in acest an la un acord in 
vederea retragerii rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, ca un prim pas spre 
eliminarea tuturor armelor nucleare 
de pe continent și în perspectiva 
spre lichidarea totală a tuturor ar
melor nucleare în întreaga lume.

Cele două țări se pronunță pen
tru adoptarea de măsuri hotărite 
de reducere a armamentelor con
venționale. a efectivelor și cheltu
ielilor militare pentru a se ajunge 
la diminuarea acestora cu cel puțin 
25 la sută pină in anul 1990 și cu 
50 la sută pină la sfirșitul seco
lului.

Președintele României și pre
ședintele Somaliei au apreciat că 
prin reducerea armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare s-ar 
elibera importante mijloace umane, 
financiare și materiale, care ar pu
tea fi utilizate pentru nevoile dez
voltării economico-sociale ale fie
cărei țări, inclusiv pentru spriji
nirea eforturilor de progres ^ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Președintele Mohamed Siad 
Barre a dat o înaltă apre
ciere inițiativei președintelui
Nicolae Ceaușescu privind redu

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Ion Ceaușescu. ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării.

A fost vizitat complexul comer- 
cial-agroindustrial ..Unirea", cea mai 
mare unitate de acest gen din țară.

COMUNICAT COMUN
cerea în mod unilateral de către 
România cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare și a subliniat că această 
măsură reprezintă un exemplu 
semnificativ in eforturile care se 
fac pentru trecerea efectivă la 
realizarea de pași concreți pe ca
lea dezarmării.

12. Cei doi președinți au subli
niat necesitatea încetării oricăror 
experiențe cu armele nucleare și 
s-au pronunțat pentru incheierea 
unui acord internațional privind 
interzicerea experiențelor nucleare.

13. România și Somalia se pro
nunță pentru folosirea spațiului 
cosmic numai in scopuri pașnice, 
de către toate statele lumii, ca bun 
al întregii omeniri, și consideră că 
pină la realizarea unui acord co
respunzător privind interzicerea 
militarizării Cosmosului este nece
sar să înceteze orice acțiune vi- 
zind militarizarea spațiului extra- 
atmosferic.

14. Cei doi președinți și-au ex
primat speranța că actuala reu
niune general-europeană de la 
Viena pentru securitate și coope
rare în Europa va dezbate și va 
adopta măsuri eficiente care să 
determine progrese reale în edifi
carea unui sistem trainic de secu
ritate pe continentul european, și 
în mod deosebit în realizarea unor 
înțelegeri corespunzătoare pe calea 
înfăptuirii dezarmării nucleare și 
convenționale, a întăririi încrede
rii și colaborării pe continent, pre
cum și lărgirea schimburilor co
merciale, a cooperării in producție, 
a conlucrării în domeniile științei, 
tehnologiei, culturii, la extinderea 
colaborării intre toate statele con
tinentului.

15. Președintele Republicii De
mocratice Somalia dă o înaltă a- 
preciere inițiativelor României pri
vind transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, colaborării și 
bunei vecinătăți, liberă de arme 
nucleare și chimice, fără trupe și 
baze militare străine. Totodată, 
cele două țări sprijină crearea upor 
astfel de zone in nordul și centrul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii, inclusiv in regiunea 
Oceanului Indian, care ar contribui 
la îmbunătățirea situației interna
ționale, la destindere și o mai bună 
înțelegere in lume.

IV.
16. Analizînd situația din Africa, 

cei doi conducători de partid și de 
stat-au evidențiat realizările obți
nute de. popoarele africane in 
lupta lor pentru libertate și inde
pendență națională, pentru dezvol
tare economică și socială, pentru 
lărgirea cooperării dintre ele și în
tărirea unității lor de acțiune po
litică pe plan african și mondial. 
Totodată, ei și-au exprimat îngri
jorarea față de amestecul străin 
necontenit in treburile interne ale 
țărilor africane.

Cei doi președinți au reliefat di
ficultățile prin care trec țările afri
cane ca urmare a crizei economice 
mondiale, agravate de povara da
toriilor externe, de calamități na
turale și alte dezastre și au apre
ciat necesitatea intreprinderii de 
acțiuni eficiente pe plan național 
și internațional pentru depășirea 
acestor greutăți, pentru consolida
rea lor economică și punerea in 
valoare a resurselor naturale de 
care dispun.

17. Examinînd situația din 
Cornul Africii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Siad Barre. preocupați 
de necesitatea consolidării păcii în 
această regiune, s-au pronunțat 
pentru reglementarea tuturor pro
blemelor numai pe cale politică, 
prin negocieri, considerînd că a- 
ceasta corespunde intereselor dez
voltării libere, independente a sta
telor din zonă, ale păcii, securității 
și înțelegerii pe continentul afri
can și in întreaga lume. Au salutat 
eforturile care se depun in acest 
scop și au exprimat speranța că 
inițiativele in curs, care reprezintă 
un pas pozitiv, vor fi încununate 
de succes, pentru a se ajunge la 
o soluție justă, completă și dura
bilă a problemelor din regiune, 
bazată pe drepturile popoarelor 
respective.

18. Reafirmînd solidaritatea po
poarelor lor cu lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea totală a 
colonialismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendentei naționale, pentru dez
voltarea -economică și socială

Șeful statului somalez a apreciat 
arhitectura modernă a acestui com
plex, realizare deosebită pe linia 
dezvoltării rețelei comerciale a Ca
pitalei.

Au fost vizitate, de asemenea, noi 
ansambluri de locuințe și edificii so- 

de sine stătătoare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Siad Barre au condam
nat cu toată fermitatea actele 
agresive ale Africii de Sud contra 
statelor independente vecine, poli
tica rasistă, de apartheid, măsurile 
de represiune ale autorităților de 
Ia Pretoria împotriva populației 
africane majoritare din această 
țară.

19. Exprimînd sprijinul activ al 
țărilor lor fată de lupta dreaptă a 
poporului namibian sub conducerea
S.W.A.P.O.. unicul său reprezen
tant legitim, pentru dobindirea in
dependenței naționale, cei doi pre
ședinți au convenit să continue, 
alături de celelalte state, eforturile 
lor pe plan internațional pentru 
accesul rapid la independență al 
Namibiei pe baza aplicării neîntîr- 
ziate a Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U,

20. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Siad Barre 
au evidențiat necesitatea întăririi 
oolaborării popoarelor africane, 
precum si rolul important ce revi
se Organizației Unității Africane 
în dezvoltarea conlucrării între ță
rile continentului, în unirea efor
turilor lor pentru asigurarea dez
voltării economico-sociale si con
solidarea independentei, in rezol
varea pe cale politică a proble
melor existente între statele din 
această regiune.

V.
21. Examinînd situația din Orientul 

Mijlociu, președinții României si 
Somaliei au apreciat că o' pace 
globală, justă și durabilă în aceas
tă parte a lumii trebuie să se ba
zeze pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. pe recunoaș
terea dreptului inalienabil al po
porului palestinian Ia autodetermi
nare si crearea unui stat propriu, 
pe garantarea independenței și su
veranității tuturor statelor din 
această zonă.

In vederea soluționării globale a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
cei doi președinți s-au pronunțat 
în favoarea unei conferințe inter
naționale — sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclu
siv O.E.P.. singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian — 
și crearea în acest scop a, unui 
comitet pregătitor.

22. Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele ' Mohamed Siad 
Barre și-au exprimat îngrijorarea 
fată de continuarea războiului din
tre Iran și Irak și s-au pronunțat 
pentru renunțarea la orice acțiuni 
militare si pentru trecerea la ne
gocieri în vederea reglementării 
pașnice a problemelor dintre cele 
două state, in interesul ambelor 
popoare.

VI.
23. Președintele României si pre

ședintele Somaliei consideră că o 
cerință imperativă pentru pacea si 
securitatea popoarelor o constituie 
lichidarea subdezvoltării si edifi
carea noii ordini economice mon
diale. In acest soop. cei doi pre
ședinți se pronunță pentru convo
carea unei conferințe speciale în 
cadrul O.N.U. la care să participe, 
în condiții de deplină egalitate, atît 
țările in curs de dezvoltare, cit și 
țările dezvoltate în vederea solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a probleme
lor datoriilor externe extrem de 
mari — pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale, ba
zată pe deplina egalitate și echita
te. care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor popoarelor, și 
în primul rînd al țărilor rămase in 
urmă. Cele două țări se pronunță, 
totodată, pentru organizarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor 
in curs de dezvoltare, care să sta
bilească o platformă comună in 
negocierile cu țările dezvoltate, cit 
și pentru asigurarea dezvoltării lor 
economico-sociale independente.

România Si Somalia militează 
pentru întărirea unității si colabo
rării dintre țările în curs de dez
voltare si subliniază necesitatea ca 
relațiile dintre țările in curs de 
dezvoltare să se întemeieze ne 
principiile respectării independen
ței si suveranității, pe lărgirea for
melor de cooperare în producție și 
a schimburilor comerciale bazate 
pe egalitate si avantaj reciproc.

24. Președinții celor două state 
apreciază că sînt necesare măsuri 
hotărite pentru găsirea unei soluții 

cial-culturale, care au oferit oaspe
ților imaginea unui oraș aflat intr-o 
continuă dezvoltare și modernizare, 
amploarea și complexitatea proiecte
lor a căror materializare va da ca
pitalei României socialiste o tot mai 
puternică strălucire și măreție.

globale, politico-economice. a pro
blemei datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare, pe baza unor 
criterii si principii care să tină 
seama de nivelul de dezvolta
re al țărilor debitoare, și îndeo
sebi al celor mai sărace, de po
sibilitățile lor de plată, cit și 
de eforturile pe care aceste 
țări trebuie să le facă pentru asi
gurarea progresului lor economic 
și social. Cei doi președinți consi
deră. de asemenea, că se impune 
convenirea unor modalități practice 
de reducere și stabilizare a dobîn- 
zilor la niveluri rezonabile, pre
cum și asigurarea acordării de noi 
credite țărilor in curs de dezvol
tare în condiții avantajoase. în 
scopul dezvoltării lor economico- 
sociale.

25. Președintele Republicii So
cialiste România și președintele 
Republicii Democratice Somalia 
apreciază că problemele complexe 
care confruntă omenirea impun 
participarea activă, egală la viața 
internațională a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime și orîn- 
duire socială, îndeosebi a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor in curs 
de dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
cane constituie marea majoritate a 
lumii și pot aduce o contribuție 
importantă la desfășurarea pozitivă 
a întregii vieți internaționale.

26. Cei doi președinți au apre
ciat importanta mișcării țărilor 
nealiniate și rolul său pozitiv in 
soluționarea problemelor lumii con
temporane. în afirmarea unei poli
tici noi, democratice, de libertate 
și independență, de respect al 
dreptului fiecărui popor de a-și 
alege liber calea dezvoltării sale 
economice și sociale. Au apreciat 
importanta hotăririlor adoptate de 
Conferința de la Harare a șefilor 
de stat sau guvern din țările neali
niate. in direcția înfăptuirii dezar
mării. soluționării pe cale poli
tică a focarelor de conflict și asi
gurării păcii în lume.

27. România și Somalia consideră 
că Organizația Națiunilor Unite 
este forul internațional cel mai 
potrivit pentru dezbaterea demo
cratică și soluționarea problemelor 
lumii contemporane și se pronunță 
pentru creșterea rolului O.N.U. și 
al organismelor internaționale, in 
interesul fiecărei națiuni, al păcii 
și colaborării internaționale.

28. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Siad, 
Barre au exprimat din nou hotă- 
rjrea celor dpuă.țări de a action^ 
pentru intensificarea colaborării 
dintre ele pe arena internațională, 
în cadrul O.N.U. și al instituțiilor 
sale specializate, al grupului „celor 
77“ și al mișcării țărilor nealiniate, 
în scopul sporirii contribuției lor 
la reglementarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane.

VII.
29. Președintele Republicii Socia

liste România și președintele Re
publicii Democratice Somalia și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
întilnirea la nivel inalt româno- 
somaleză, pentru înțelegerile la 
care s-a ajuns. încredințați că 
acestea reprezintă 6 nouă și va
loroasă contribuție la aprofundarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide și 
țări, în interesul popoarelor român 
și somalez, al cauzei păcii, pro
gresului și cooperării internațio
nale.

30. Tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Soma-, 
lez, președintele Republicii De
mocratice Somalia, a exprimat 
calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, precum și poporului ro
mân prieten pentru ospitalitatea și 
primirea deosebită de care s-a 
bucurat în timpul vizitei.

31. Secretarul general al Parti
dului Socialist Revoluționar Soma
lez, președintele Republicii Demo
cratice Somalia, tovarășul Moha
med Siad Barre, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășei Elena Ceaușescu invi
tația să efectueze o vizită oficială 
de prietenie în Republica Demo
cratică Somalia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi convenită pe cale diplo
matică.

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu. a trimis primu- 
lui-ministru al Regatului Unit al 
Marii Britanii șl Irlandei de Nord, 
Margaret Thatcher, o telegramă prin 
care, cu ocazia reîpvestirii in aceas
tă funcție. îi adresează. în numele 
guvernului român și al său personal, 
sincere felicitări. împreună cu cele 
mai bune urări de succes. Se expri
mă. totodată, convingerea că rapor
turile de colaborare dintre Republi
ca Socialistă România Și Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord se vor dezvolta și in viitor, în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, securității și coope
rării în Europa și in lume.

Cronica zilei
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București' a avut loc, miercuri 
după-amiază, o conferință de presă, 
la care au participat reprezentanți 
ai C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

în acest cadru, N. N. Nikitin, 
secretar al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist, care, în fruntea 
unei delegații, face o vizită în țara 
noastră, a vorbit despre activitatea 
și sarcinile Komsomolului in înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XX-lea al U.T.C.L., despre rolul im
portant ce revine acestei organizații 
in educarea tineretului sovietic. Vor
bitorul a relevat bunele relații de 
prietenie și colaborare existente în
tre organizațiile de tineret și pio
nieri din cele două țări, relații care 
se dezvoltă in spiritul înțelegerilor 
și hotăririlor convenite cu prilejul 
dialogului româno-sovietic la nivel 
înalt.

★
în complexul Cătunul din stațiu

nea maritimă Cap Aurora s-a des
chis, miercuri, expoziția „Așa am că
lătorit cindva". Organizată sub aus
piciile Muzeului transporturilor din 
Budapesta, expoziția ilustrează, prin 
machete, schițe, fotografii, evoluția 
mijloacelor de transport în R.P. Un
gară.

Au participat membri ai Ambasa
dei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Superioritatea agriculturii socialiste
- deplin valorificată!

(Urmare din pag. I)
terea faptelor în anii ce au trecut 
și mai ales in prezent, în cuvin- 
tarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „In
stituind Medalia jubiliară „25 de 
ani de Ia incheierea cooperativiză
rii in Republica Socialistă Româ
nia" dorim să cinstim acest act re
voluționar istoric. ...Aș dori să con
sider această medalie ca inminată 
tuturor, milioanelor de lucrători din 
agricultură ! Pe ei dorim să-i cin
stim, ei sînt aceia care au realizat 
cooperativizarea, care asigură ridi
carea agriculturii noastre pe noi 
culmi, înfăptuirea noii revoluții 
agrare’!" Dovadă a înaltei cinstiri 
aduse țărănimii, la propunerea 
secretarului general al partidului, 
s-a hotărît ca Medalia jubiliară 
„25 de ani de la incheierea coope
rativizării agriculturii in Republica 
Socialistă România" să fie conferi
tă tuturor familiilor de țărani care 
in anul 1962 erau înscrise în coo
perativele agricole de producție.

Astăzi, este evident pentru ori
cine că marile succese înregistrate 
in anii construcției socialiste de 
oamenii muncii de pe ogoare re
prezintă dovada de necontestat a 
superiorității agriculturii coopera
tiste, a agriculturii socialiste in an
samblu, care, prin unirea forțelor 
in unități puternice, a asigurat fo
losirea deplină a pămîntului, a ba
zei tehnice și materiale create și 
puse la dispoziția acestora de către 
stat, a celor mai noi cuceriri ale 
științei, numai pe această cale 
fiind posibilă dezvoltarea neconte
nită a agriculturii și obținerea de 
producții la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare. Este un adevăr 
care dă adevărata dimensiune a a- 
precierli făcute de secretarul ge
neral al partidului pe baza expe
rienței noastre, care dovedește cit 
se poate de convingător că agri
cultura socialistă, cooperatistă, 
unirea țărănimii în unități puter
nice reprezintă singura cale care 
asigură lichidarea înapoierii, a ex
ploatării, inegalităților și asigură 
condiții de muncă, de viață egale 
pentru toți cetățenii patriei, ridi
carea întregii țări pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Este bine cunoscut, și aceasta 
reprezintă o dovadă concretă a ni
velului de dezvoltare și a marilor 
posibilități de care dispune agri
cultura noastră socialistă, că anul 
trecut s-a obținut cea mai mare re
coltă de cereale din istoria țării. 
Pentru a marca această importantă 
realizare, din inițiativa secretaru
lui general al partidului a fost in

Vizita in țara noastră a primului-ministru 
al Guvernului de coaliție al Kampuchiei

Democrate,
Miercuri, la amiază, a sosit la 

București primul-ministru al Gu
vernului de coaliție al Kampuchiei 
Democrate. Son Sann.

Oaspetele a fost salutat de tova
rășul Constantin Dăscălescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, de alte persoa
ne oficiale.

In cursul după-amiezel au avut 
loc convorbiri intre tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și primul-ministru al 
Guvernului de coaliție al Kampu
chiei Democrate, Son Sann.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România si Gu
vernul de coaliție al Kampuchiei 
Democrate, în folosul șl spre binele 
celor două țări și popoare. în in
teresul cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Tovarășul Constan,tin Dăscălescu 
a prezentat preocupările actuale și

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 iunie, ora 20 — 21 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi ră
coroasă și în general instabilă, în
deosebi în prima parte a intervalului. 
Cerul va fl temporar noros in prime
le zile, cind vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite pe alocuri și de 
descărcări electrice. Frecvența lor va 
fi mai mare în regiunile nordice ale 
țării. Izolat, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metrul pătrat în 24 de 
ore, apoi cerul va fi variabil în cursul

stituit înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", care a fost 
înminat unui număr important de 
unități agricole cooperatiste și de 
stat, precum și unui județ întreg, 
județul Olt. Există create condiții 
ca și in acest an. prin munca pli
nă de răspundere a tuturor oame
nilor muncii din agricultură, din 
toate unitățile și din toate sectoa
rele, un număr cît mai important 
de unități agricole, cooperatiste și 
de stat, un număr mai mare de 
județe, nu numai să concureze, dar 
să și obțină asemenea producții, 
încît să poată primi înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Strips legat, de aceasta, 
de cerința realizării de produc
ții, cit mai mari, corespunză
tor obiectivelor noii revoluții a- 
grare. în cuvîntarea secretarului 
general al partidului este accen
tuată cu deosebire necesitatea apli
cării mai ferme a măsurilor de în
tărire a răspunderii, a ordinii și a 
disciplinei în toate domeniile, pen
tru dezvoltarea puternică a spiri
tului revoluționar în întreaga acti
vitate din agricultură. „Ne al'lâm 
într-o etapă notiă — sublinia secre
tarul general al partidului — în 
care revoluția nu numai că nu s-a 
încheiat, dar pune noi cerințe, cere 
abnegație, o răspundere și mai 
mare, pentru că sporesc exigențele, 
cresc uriașele cuceriri ale științei 
care trebuie cunoscute, insușite și 
aplicate". Rezultă ca o cerință ma
joră ca toate unitățile agricole, toți 
lucrătorii din agricultură, toate 
consiliile de conducere, toți specia
liștii să se angajeze cu întreaga 
hotărire și fermitate la înfăptuirea 
programelor pe care le avem in 
agricultură, în silvicultură și toate 
celelalte domenii de activitate. 
Toate acestea dovedesc că in pro
cesul complex privind înfăptuirea 
noii revoluții agrare, mai presus de 
orice este nevoie să se lucreze 
intr-un spirit revoluționar, nou, să 
se acționeze cu hotărire împotriva 
a tot ce este vechi, perimat, să se 
promoveze cu îndrăzneală noul, cu
ceririle științei in toate domeniile 
de activitate.

Un asemenea mod revoluționar 
de muncă și de a gindi trebuie să 
caracterizeze întreaga activitate a 
oamenilor muncii din agricultură, 
in etapa actuală fiind de cea mai 
mare importantă realizarea in cele 
mai bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole, spre a se putea ob
ține in acest an producții cit mai 
mari. In acest sens, in cuvîntarea 
secretarului general al partidului 
sînt menționate sarcinile și terme
nele pentru executarea diferitelor 
lucrări agricole din această peri
oadă. Acum, datoria principală a

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Son Sann
de perspectivă ale României, reali
zările obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in con
strucția socialistă. în îndeplinirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a tării, in 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

La rindul său. primul-ministru 
Son Sann a prezentat preocupările 
Guvernului de coaliție al Kampu
chiei Democrate pentru unirea tu
turor forțelor politice și sociale na
ționale în vederea asigurării drep
tului poporului kampuchian de . a-și 
hotări in mod liber viitorul său.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pri
mul-ministru al Guvernului de coa
liție al Kampuchiei Democrate au 
avut, de asemenea, un schimb de 
■vederi în probleme actuale ale vieții 
internaționale.

In aceeași zi. tovarășul Constantin 
Dăscălescu a oferit un dineu in 
cinstea oaspetelui.

după-amiezelor, semnalîndu-se averse 
de ploaie cu caracter izolat mai ales 
la deal și la munte. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
la începutul intervalului în zona de 
munte și estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, izolat mai coborîte la început, 
iar cele maxime între 16 și 26 grade, 
izolat mai ridicate la sfirșitul interva
lului. în București : Vremea va fi ră
coroasă și în general instabilă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în pri
ma parte a intervalului, cind vor că
dea averse de ploaie, însoțite și de 
descărcări electrice, apoi condiții de 
aversă după-amiaza. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 23 și 26 grade.

lucrătorilor din agricultură este de 
a trece la strîngerea recoltei de orz 
în 3—4 zile lucrătoare — și nu mai 
mult, la pregătirea temeinică a re
coltării griului, astfel incit această 
lucrare să se încheie în 8—10 zile 
lucrătoare. Concomitent cu aceasta, 
este nevoie să se acorde toată aten
ția și să se asigure toate forțele 
necesare pentru executarea lu
crărilor de întreținere a culturi
lor prășitoare, a lucrărilor din 
horticultura și, în mod deose
bit, a celor din legumicultura. Tot
odată. o preocupare majoră trebuie 
s-o constituie înfăptuirea exem
plară a măsurilor stabilite in zo
otehnie pentru a se asigura buna 
(furajare prin scoaterea tuturor 
animalelor la pășunat și prin strîn
gerea. depozitarea și conservarea 
•unor cantități cit mai mari de nu
trețuri.

Realizarea neabătută a sarcinilor 
(din etapa actuală a lucrărilor agri
cole, cit și a celor de perspectivă, 
(privind materializarea diferitelor 
•programe de dezvoltare a produc
ției agricole vegetale și animaliere 
■reprezintă o condiție hotărîtoare 
pentru obținerea în acest an a unor 
recolte superioare celor din anul 
precedent — dovada concretă a 
marilor posibilități de care dis
pune agricultura noastră socialistă. 
Să sărbătorim acest jubileu al agri
culturii noastre socialiste prin ob
ținerea celor mai mari recolte de 
pină acum, depășind deci recoltele 
de acum un an, aceasta fiind, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, cea mai bună cinstire a 
întregii activități desfășurate, do
vada grăitoare a superiorității agri
culturii socialiste, a faptului că, 
pășind pe calea unirii in coopera
tivele agricole de producție, țără
nimea a ales calea progresului, a 
unor recolte tot mai mari, a bună
stării întregii națiuni.

înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, pe care agricultura 
noastră socialistă a făcut din plin 
dovada nu numai că le poate rea
liza, ci chiar și depăși, trebuie să 
constituie pentru toate organizațiile 
de partid de la sate, pentru toți 
comuniștii și toți oamenii muncii 
din agricultură — țărani coopera
tori, mecanizatori sau specialiști — 
o sarcină de mare răspundere pa
triotică. astfel incit, la Conferința 
Națională a partidului, agricultura 
noastră socialistă să se prezinte cu 
rezultate remarcabile în toate do
meniile de activitate. Iar aceasta, 
după cum a subliniat secretarul 
general-al partidului, înseamnă să 
se prezinte cu recolte-record. cele 
mai mari realizate pină acum in 
țara noastră.

PIATRA NEAMȚ : 
Muntele Cozla 

a devenit.și... cartier
In municipiul Piatra Neamț s-au 

încheiat lucrările de construcții 
la cel de-al 14-lea ansamblu 
de locuințe edificat aici in anii 
care au trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, fapt 
care a marcat și îndeplinirea inte
grală a planului pe acest semestru 
de către colectivul antreprizei lo
cale de construcții-montaj. Este 
vorba de cartierul „Cozla". ampla
sat intr-o zonă pitorească, aflată 
la poalele muntelui cu același 
nume. în momentul de față se 
desfășoară in ritm alert lucrările 
pe alte patru șantiere ale unor 
noi cartiere, in care vor primi a- 
partamente. pină la sfirșitul aces
tui an, incă 800 de familii. Fina
lizarea a două dintre aceste an
sambluri, cele situate in zona gării 
și pe bulevardul Traian, va îmbo
găți zestrea edilitară a municipiu
lui nu numai cu un mare număr 
de locuințe, ci și cu peisaje arhi
tectonice care vor întîmpina cu 
noi frumuseți pe cei ce vin în

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VESTII E TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ..SCINTEII"

Piatra Neamț prin intrările dinspre 
sud și vest ale municipiului. (Con
stantin Biagovici).

ALEXANDRIA : In sprijinul 
producției

Sub genericul „Știința, tehnica, 
modernizarea — in sprijinul pro
ducției. factori dinamizatori ai pro
gresului economico-social", la Casa 
de cultură a sindicatelor din muni
cipiul Alexandria a avut loc o 
amplă manifestare științifică. Au 
participat activiști de partid și 
de stat, cadre didactice universi
tare, specialiști din institute de 
cercetări și proiectări din țară, 
precum și din unitățile economice 
ale județului. S-au prezentat nu

meroase referate și comunicări pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a județului Teleorman in cincina
lul actual, concepții și metode 
moderne de conducere, organizare 
și urmărire a producției, moderni
zarea fluxurilor de fabricație, pro
movarea unor tehnologii agricole 
de mare randament, perfecționarea 
activității economico-financiare. 
Sinteză a inteligenței tehnice și 
gindirii originale a colectivelor de 
muncă din industria județului, o 
amplă expoziție de creație tehnico- 
științifică deschisă aici a oferit 
participanților cele mai reprezenta
tive realizări în domeniul aplicării 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției la mari unități industriale din 
județ. (Stan Ștefan).

VASLUI : Crește 
suprafața irigată

Oamenii muncii de la I.E.E.L.I.F. 
Vaslui au înscris in cronica hăr
niciei și cutezanței muncitorești 
un succes deosebit : darea in ex
ploatare a primelor tronsoane din 
cadrul unui nou sistem de irigații 
— cel din lunca Birladului. zonele 
Vaslui-Roșiești. Este vorba de 1 846 
hectare, suprafață de teren aflată 
pe teritoriul cooperativelor agricole 
de producție Costești, Muntenii de 
Jos, Lipovăț, Roșiești, Albești. 
Aflăm de la inginerul Mihai 
Ghilț, specialist in probleme de iri
gații. din direcția agricolă județea
nă. că in zilele următoare, celor 
trei tronsoane li se vor adăuga incă 
două, cu 1 075 hectare. Punerea în 
funcțiune a noului sistem de iriga
ții vasluian, eveniment mult aștep
tat și binevenit, mai ales in condi
țiile actuale, cind se resimte 
din plin lipsa de apă din sol, 
creează posibilități in plus unități
lor agricole din zonă de a obține 
producții mari la hectar la toate 
culturile. (Constantin Zbârlea).

AZI, LA FOTBAL
Etapa a 32-a a campionatului di

viziei A la fotbal programează azi 
următoarele meciuri : Steaua — Vic
toria (stadionul Steaua) ; Sportul 
studențesc — Dinamo (stadionul 
Sportul studențesc) : Rapid — F.C.M. 
Brașov (stadionul Giulești) ; Jiul — 
Gloria ; Flacăra — F.C. Olt ; Cor- 
vinul — Universitatea Cluj-Napoca ; 
F.C. Argeș — Chimia ; Petrolul — 
Universitatea Craiova ; Oțelul — S.C. 
Bacău. Partidele vor incepe la ora 18.
• La Oslo, în meci pentru preli

minariile Campionatului european de 
fotbal, selecționata Norvegiei a în
vins cu scorul de 2—0 (0—0) forma
ția Franței. în clasamentul grupei a 
3-a conduce U.R.S.S. (9 puncte), ur
mată de R.D. Germană (6 puncte), 
Franța (4 puncte). Norveșia (3 punc
te) și Islanda (2 puncte).

ȘAH. în runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia), 
maestra româncă- Cristina Bădulescu, 
jucind cu piesele negre, a cîștigat la 
poloneza Lechner. Hofmann la Lel- 
ciuk, Ialoveț a învins-o pe Nestero
va, in timp ce partidele Malgorjata 
Wiese — Marina Pogorevici- 
Makropoulos și Lidia Semenova — 
Eva Kazmarek s-au încheiat remiză, 
în clasament conduce Semenova 
(U.R.S.S.) — cu 5,5 puncte, urmată 

de Cristina Bădulescu (România) și 
Wiese (Polonia) — cite 4,5 punc
te. Marina Pogorevici-Makropoulos 
(România). Kazmarek (Polonia) — 
cite 4 puncte etc.

NATAȚIE. In prima zi a campio
natelor de inot ale R.D. Germane, ce 
se desfășoară la Erfurt, Kristin Otto 
a cîștigat proba feminină de 100 m 
liber, cu timpul de 55”82/100, fiind 
urmată de Manuela Stelmach (56”07/ 
100) și Heike Friedrich (56”13/100). 
Proba de 400 m mixt a revenit lui 
Kathleen Nord în 4’45”71/100, iar 
în proba masculină de 200 m li
ber pe primul loc s-a situat Sven 
Lodziewski cu timpul de l’49”27/100.

ATLETISM. Proba de aruncare a 
ciocanului din cadrul concursului 
internațional de atletism de la Reims 
a fost ciștigată de vest-germanul 
Jorg Schăfer — 78,24 m, care a reu
șit să-l întreacă pe recordmanul 
mondial Iuri Sedîh (U.R.S.S.), clasat 
pe locul doi. cu 77,90 m. In proba 
de săritură in înălțime, victoria a 
revenit americanului Jim Howard, 
cu 2,32 m.

MOTOCICLISM. „Marele Premiu" 
al Italiei la motocros s-a desfășurat 
la Pisa, victoria revenind belgianu
lui Georges Jobe („Honda"). în urma 
acestui succes. Jobe a trecut pe pri
mul loc în clasamentul general al 
campionatului mondial, cu 192 punc

te. fiind urmat de englezul David 
Thorpe (165 puncte) și olandezul Van 
der Veen (130 puncte).

CAIAC-CANOE. în concursul in
ternațional de caiac-canoe de la 
Brandenburg, sovieticul Ivan Kle
mentiev a ciștigat proba de canoe 
simplu — 1 000 m în 4’01”35/100. iar 
Andreas Staehle (R.D. Germană) a 
ocupat primul loc la caiac simplu cu 
timpul de 3’44”91/100. Proba feminină 
de caiac — 500 m a revenit concu
rentei din R.D. Germană Anke 
Nothnagel — l’57”15/100.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 17 IUNIE 1987

EXTRAGEREA I : 22 39 45 38
43 16

EXTRAGEREA a Il-a : 30 3 41 
36 20 5

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI :
779 217 LEI, din care 89 642 LEI, re
port la categoria I.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

reri asupra problemei cardinale

ORIENTUL MIJLOCIU ȘEDINȚA SEIMULUI 
R.P. POLONE

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia au început, miercuri, lucră
rile ședinței Seimului R. P. Polon_c. 
Printre punctele înscrise pe ordinea 
de zi a forului legislativ se află ra
portul guvernului în legătu-ă cu si
tuația din agricultura și industria 
alimentară a anului 1986.

La lucrări. relatează agenția 
P.A.P.. pârtie'pă Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone.

In favoarea soluționării pe cale pașnică a situației 
din America Centrală
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a umanității — eliminarea pericolu
lui unui război nuclear, care ar i 
putea însemna sfîrșitul civilizației 
umane. Dezbaterile au evidențiat 1 
importanța mobilizării, in condițiile i 
actuale, a celor mai diverse forțe 
și mișcări in favoarea păcii, a opi
niei pubfice la scară planetară pen- l 
tru eliminarea armelor nucleare. ,

Simpozionul international de la Tokio 
privind necesitatea eliminării armelor nucleare

TOKIO 17 (Agerpres). — La 
Tokio s-au încheiat, miercuri, lu
crările simpozionului internațional 
cu tema „Lupta pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear și elimi
narea armelor nucleare — cauză 
comună a forțelor democratice și 
iubitoare de pace din lume". Or
ganizat din inițiativa Partidului 
Comunist Japonez, acest forum a 
prilejuit un amplu schimb de pă-

Fondurile economisite prin înfăptuirea dezarmării - 
pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor țărilor

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Marți au luat sfirșit, in 
capitala Mexicului, lucrările celei 
de-a treia Conferințe anuale a fe
meilor parlamentare pentru, pace. 
Delegatele, reprezentînd forurile 
legislative din 29 de țări, au adop
tat un document in care, intre al
tele, se face apel la intensificarea 
acțiunilor in favoarea dezarmării, 
in primul rind d dezarmării nu
cleare, pentru pace în lume. Parti-

cipantele și-au exprimat îngrijora
rea față de continuarea cursei 
înarmărilor și au reclamat măsuri 
urgente pentru stoparea producerii 
și achiziționării de noi arme, pen
tru trecerea la măsuri concrete și 
urgente de dezarmare și alocarea 
fondurilor astfel economisite pen
tru dezvoltarea social-economică a 
țărilor și îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale popoarelor.

Pentru încetarea experiențelor atomice
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Sute de militanți pentru pace Și 
dezarmare din S.U.A. au participat 
la o demonstrație in sprijinul cere
rii de incetare de către S.U.A. a

exploziilor nucleare experimentale. 
Demonstrația a avut loc la ' 
rea in poligonul nuclear din 
Nevada. Intervenind, poliția 
ținut 200 de demonstranți.

Proiect de rezoluție prezentat parlamentului 
vest-european

STRASBOURG 17 (Agerpres). —
Un proiect de rezoluție care expri
mă sprijinul față de propunerea 
privind lichidarea rachetelor sovie
tice și americane cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice 
din Europa a fost înaintat spre 
dezbatere Parlamentului (vest-)eu- 

, ropean de Către un grup de depu- 
ț tați comuniști. Documentul cheamă

intra- 
statul 
a re-

nego-la începerea neintirziată de 
cieri și în privința armelor chimi
ce și bacteriologice, ca și pentru 
reducerea armamentelor convențio
nale de pe continent, subliniind că 
un acord în aceste probleme foarte 
importante trebuie să fie însoțit de 
crearea unui sistem eficient de 
control.

Cuvîntarea televizată a președintelui S.U.A.
Reafirmarea poziției administratei în legătură cu principalele 

probleme internaționale
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

în cadrul unei cuvintări televizate 
în care a abordat probleme actuale 
ale politicii administrației republi
cane și ale vieții internaționale, pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
afirmat, intre altele, că reuniunea la 
nivel înalt de la Veneția a princi
palelor șapte state industrializate oc
cidentale s-a soldat cu unele rezul
tate. între care a menționat acordul 
participanților de a acționa impotri- 
va barierelor comerciale și a tari
felor vamale ridicate.

Reafirmînd poziția administrației 
S.U.A. in legătură cu principalele 
probleme internaționale, Ronald 
Reagan a declarat că. în prezent. 
Statele Unite sînt angajate „in ne
gocieri extrem de importante cu 
Uniunea Sovietică, care ar putea

duce la un tratat istoric de reduceri 
de armament, asupra rachetelor cu 
rază medie, (INF)“. Relevînd că 
S.U.A. au ajuns ia un „consens de
plin" cu aliații lor privind poziția la 
negocieri, președintele a adăugat că 
„Statele Unite vor propune Uniunii 
Sovietice eliminarea globală a tu
turor rachetelor nucleare cu rază in
termediară de acțiune (INF), ame
ricane și sovietice, cu bază la sol și 
cu rază mai scurtă — concomitent 
cu reducerea «i. în final, eliminarea 
rachetelor INF cu rază mai lungă. 
Am dat dispoziții negociatorului 
nostru pentru INF — a spus vorbi
torul — să prezinte această nouă 
propunere Uniunii Sovietice, ca ele
ment integral al tratatului INF pe 
care Statele Unite l-au înaintat deja 
la Geneva".

Purtătorul de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S.
despre recenta reuniune a N.A.T.O. de la Reykjavik

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la recenta reuniune de la 
Reykjavik a Consiliului ministerial 
al N.A.T.O., purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a relevat că. în cadrul 
reuniunii respective, conducerea 
N.A.T.O. a acceptat propunerile so
vietice, ceea ce, în principiu, des
chide calea spre elaborarea primu
lui tratat sovieto-american cuprin- 
zind măsuri reale de dezarmare. 
Purtătorul de cuvînt a semnalat ca 
element pozitiv și faptul . că țările

N.A.T.O. au ajups la un consens în 
privința cadrului în care trebuie să 
se poarte negocieri referitoare la ar
mamentele convenționale, relatează 
agenția T.A.S.S.

Totodată, purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al U.R.S.S. a subliniat că 
in comunicatul N.A.T.O. de la 
Reykjavik nu se dă răspuns la pro
punerea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia privind or
ganizarea unor consultări în pri
vința doctrinelor militare.

internaționale 
problemelor din zonă

conferință ar contribui Ia impulsio
narea procesului de pace în această 
regiune a lumii.

Totodată, vorbitorul și-a exprimat 
îngrijorarea in legătură cu conti
nuarea conflictului armat dinte Iran 
și Irak, declarînd că sprijină efor
turile vizind instaurarea păcii intre 
cele două țări depuse de secretarul 
general al O.N.U.

AMMAN 17 (Agerpres). — Minis
trul olandez de externe. Hans van 
den Broek. s-a întilnit cu o serie de 
personalități palestiniene de pe ma
lul vestic al Iordanului și din Gaza, 
in cadrul turneului pe care il efec
tuează in regiune. Rezidenții pales
tinieni au lansat cu acest prilej ță
rilor vest-europene apelul de a în
treprinde toate eforturile pentru ca 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei să poată participa împreună 
cu celelalte părți interesate la o con
ferință internațională în problema 
Orientului Mijlociu. Ministrul olan
dez, relevă agenția China Nouă, a 
arătat că nu există altă opțiune 
decît o astfel de conferință pentru 
soluționarea situației din această 
parte a lumii.

sprijinul convocării unei conferințeAtitudini în 
de pace consacrată

AMMAN 17 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit la 
Amman pe Marrak Goulding, secre
tar general adjunct al O.N.U.. însăr
cinat cu problemele Orientului Mij
lociu. Șeful statului iordanian a re
afirmat poziția țării sale de sprijin 
pentru eforturile întreprinse de se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, privind convocarea 
unei conferințe internaționale consa
crate situației din Orientul Mijlociu 
— informează agenția Petra.

La rîndul său, premierul Iorda
niei, Zeid Rifai. care a avut o în
trevedere cu Marrak Goulding. a 
apreciat că în Orientul Mijlociu 
pacea nu poate fi înfăptuită decît 
printr-o conferință internațională 
desfășurată sub auspiciile O.N.U. 
cu participarea tuturor părților im
plicate și a celor cinci membri per- 
manenți ai Consiliului de Securitate.

PARIS 17 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită la Paris, primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, 
s-a pronunțat in favoarea convocă
rii unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu. După opi
nia premierului francez, o asemenea

„ZIUA SOWETO"

Sesiunea Adunării 
Naționale 

a R. S. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi 

a început miercuri prima sesiune a 
noii legislaturi a Adunării Naționale 
a R. S. Vietnam — anunță agenția 
V.N.A. Nguyen Van Linh. secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam, 
deschizînd lucrările, a evidențiat 
rolul și sarcinile ce revin organului 
suprem al puterii de stat în noua 
legislatură. Participanții la sesiune 
urmează să aleagă Consiliul de Stat 
și guvernul să dezbată o serie de 
probleme ale construcției socialiste.

BRASILIA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele • Braziliei, Jose Sarney, și 
președintele guvernului spaniol, Fe
lipe Gonzalez, au evidențiat necesi
tatea urgentă de a se găsi noi me
canisme pentru soluționarea echita
bilă a problemei datoriei externe, 
în comunicatul comun difuzat la în
cheierea convorbirilor oficiale de la 
Brasilia se arată că. analizînd situa
ția din America Centrală, Sarney și 
Gonzalez au reafirmat convingerea 
că gravele conflicte ce afectează 
această zonă au rădăcini istorice și 
structurale, impunîndu-se soluțio
narea lor pe cale pașnică, prin ne
gocieri. în acest sens, ei au acordat 
o mare importanță eforturilor între
prinse de Grupul de la Contadora și 
Grupul de sprijin în favoarea in
staurării unui climat real de pace 
în regiunea eent.roamericană, infor
mează agenția EFE.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U. de repre
zentantul permanent al Republicii' 
Nicaragua pe lingă Națiunile Unite 
se subliniază că „negocierile sînt 
absolut necesare pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile in Ame
rica Centrală". In document se ara
tă că Nicaragua este gata să încea
pă un dialog direct și fără condiții 
prealabile cu Statele Unite în pro
blemele securității, care ar putea 
duce la aranjamente concrete, in
clusiv la înțelegeri privind controlul 
și verificarea adecvată a măsurilor 
menite să satisfacă interesele legi
time de securitate ale ambelor țări. 
In Încheierea documentului se men
ționează că interesele păcii reclamă 
voința politică de a negocia și de a 
ajunge la soluții de compromis din 
partea S.U.A.

PUPA ALEGERILE DIN ITALIA

Modificări neesențiale 
în raportul de forțe

Milioane de persoane de culoare au participat 
la o grevă națională în R. S. A.

PRETORIA 17 (Agerpres). — In 
întreaga Africă de Sud au avut loc 
adunări de comemorare a victime
lor de acum 11 ani din orașul So
weto. Atunci, 700 de elevi și stu- 
denți din rîndul celor ce-și manifes
tau protestul față de discriminarea 
în școli au fost uciși de politie, co- 
mițîndiu-se astfel una din cele mai 
singeroase acțiuni din istoria 
apartheidului în R.S.A.

După cum informează sursele 
africane, milioane de persoane de 
culoare au participat la o grevă na
țională, iar în numeroase localități 
s-au înregistrat proteste, de masă 
față de continuarea sistemului de 
apartheid prin care marea majori
tate a populației sud-africane. de 
culoare, este lipsită de cele mai ele
mentare drepturi cetățenești. Re
prezentantul Frontului Democratic 
Unit, Murphy Morobe, a declarat că 
„Ziua Soweto" este comemorată în 
condițiile în care marele front de 
luptă împotriva politicii rasiste a 
regimului de la Pretoria este mai 
unit ca niciodată și mai decis să ob
țină victoria.

In același timp. în unele locuri 
organele polițienești ale regimului 
au deschis focul împotriva unor 
grupuri de cetățeni care participau 
la reuniuni pașnice. Astfel, la Jo
hannesburg poliția a atacat lideri 
sindicali, in Transkei formațiuni pa
ramilitare au deschis foc de mitra
lieră asupra unor sedii ale cultelor. 
Violente confruntări între poliție și 
manifestanți antiapartheid au fost 
semnalate la Langa, în apropiere de 
Capetown.

LUANDA 17 (Agerpres). — Co
memorarea masacrului coipis de ra
siști la Soweto în urmă cu 11 ani 
are loc în contextul celei mai mari 
crize pe care o cunoaște regimul de 
la Pretoria — a declarat, în capitala 
Angolei, reprezentantul Congresului 
Național African (A.N.C.). Africa 
de Sud — a adăugat el — cunoaște 
acum perioada oea mai singeroasă 
din întreaga istorie a acestei țări 
ca urmare a represiunilor comise da 
guvernanți. Cu toate acestea, miș
carea antirasistă a luat o amploare 
fără precedent. Toate forțele demo
cratice cer ridicarea stării de ur
gență și lichidarea sistemului de 
apartheid — a subliniat reprezen
tantul A.N.C.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Intr-un mesaj adresat par
ticipanților la reuniunea solemnă 
prilejuită de Ziua de solidaritate cu 
lupta popoarelor din sudul Africii, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a arătat că în pre
zent situația din această regiune 
este deosebit de tensionată, datorită 
menținerii sistemului bazat pe 
apartheid în Republica Sud-Afri- 
cană și actelor agresive întreprinse 
de regimul minoritar de la Pretoria. 
Secretarul general al O.N.U. a sub
liniat necesitatea încetării imediate 
a stării de urgență, prelungită re
cent de guvernul minoritar, ridi
cării interdicțiilor privind activită
țile mișcărilor de eliberare recunos
cute de Organizația Unității Afri
cane și a eliberării tuturor deținuți- 
lor politici din R.S.A.
_______ ,___ — ;

Problemele financiare care confruntă
Piața comună

- relevate de președintele Consiliului Ministerial al C.E.E.

Pentru o nouă ordine 
internațională 

in domeniul informațiilor
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).

— In Comitetul pentru informații al 
Națiunilor Unite, reprezentanții ță
rilor în curs de dezvoltare și neali
niate s-au pronunțat pentru o nouă 
ordine internațională în domeniul 
informațiilor și comunicării — re
latează agenția Taniug. Reprezen
tantul Algeriei a atras atenția asu
pra cvasimonopolului exercitat de 
agențiile de presă occidentale, care, 
prin resursele materiale de care dis
pun. reușesc să manipuleze mijloa
cele de informare, să le subordoneze 
unor interese străine menirii lor. El 
a cerut Departamentului pentru in
formații publice al O.N.U. să-și a- 
ducă o contribuție mai însemnată la 
activitatea pool-ului agențiilor de 
presă al țărilor nealiniate.

Reprezentantul Mexicului a arătat 
că instituirea unei noi ordini inter
naționale în domeniul informațiilor 
și comunicării va fi in beneficiul 
întregii activități a organismelor 
din sistemul Națiunilor Unite.

HARARE 17 (Agerpres). — Refe- 
rindu-șe la recenta reuniune minis
terială a țărilor nealiniate din do
meniul informațiilor, desfășurată la 
Harare, primul ministru al Republi
cii Zimbabwe. Robert Mugabe, a a- 
preciat că acest forum a constituit 
o dovadă a dorinței țărilor în curs 
de dezvoltare de a acționa în conti
nuare cu mai multă hotărîre pentru 
o nouă ordine internațională a in
formațiilor. El a arătat, de aseme
nea. că reuniunea a dovedit faptu’ 
că țările in curs de dezvoltare-și 
nealiniate doresc să înlăture mono
polul existent in acest important do
meniu al vieții sociale deținut de 
agențiile internaționale de presă din 
statele capitaliste dezvoltate.

STRASBOURG 17 (Agerpres)., — 
Președintele Consiliului Ministerial 
al C.E.E., Leo Tindemans. a averti
zat. in cadrul unei ședințe a Parla
mentului vest-european. că. dacă 
Piața comună nu-și va soluționa 
problemele financiare cu care este 
confruntată, ea va intra intr-o „fază 
de autodistrugere". Vorbitorul a cri
ticat unele state membre care nu re
cunosc gravitatea situației financiare 
a Pieței comune și resping recoman
dările făcute de președintele Comi
siei C.E.E., Jacques Delors, privind 
modificarea sistemului de calculare 
a contribuțiilor „celor 12". G.E.E. de

pune eforturi pentru a contracara 
tendințele protecționiste ale S.U.A. 
și a reduce deficitul comercial În
registrat în schimburile cu Japonia, 
sprijină organizarea' unei conferințe 
internaționale de pace privind O- 
rientul Mijlociu, precum și eforturile 
■vizind instaurarea păcii în America 
Centrală, transmite agenția EFE.

PARIS 17 (Agerpres). — In cadrul 
dezbaterilor din Parlamentul (vest-) 
european de la Strasbourg s-a subli
niat că, in prezent, in țările mem
bre ale Pieței comune peste un mi
lion de persoane nu au un adăpost.

BUNA VECINĂTATE-CALC SIGURĂ A ÎNTĂRIRII 
COLABORĂRII Șl SECURITĂȚI INTERNAȚIONALE

Continuă demonstrațiile de 
protest in Coreea de Sud

SEUL 17 (Agerpres). — La Seul și 
în alte orașe ale Coreei de Sud au 
continuat miercuri demonstrațiile 
de protest împotriva regimului dic
tatorial, denunțînd planurile actua
lilor guvernanți de menținere la 
putere prin manevre destinate să 
impună alegerea ca „președinte" a 
unui fost, general, care a jucat un 
rol deosebit de important în stabili
rea și înfăptuirea politicii antipopu
lare din Coreea de Sdd. Agențiile 
de- presă relatează că forțele de po
liție au intervenit cu brutalitate, 
ca și in zilele precedente, pentru 
curmarea acțiunilor de protest. Au 
fost arestate cîteva sute de persoa
ne, între care și unii deputați par
lamentari din partea opoziției.

O reeditare a rezultatelor obținute 
la ultimele scrutinuri : această este 
ideea dominantă a comentariilor pe 
marginea alegerilor parlamentare de 
duminică și luni din Italia. Cu ex
cepția obișnuitelor pierderi sau ciș- 
tiguri de voturi de către una sau 
alta din principalele formațiuni po
litice, raportul de forțe nu s-a mo
dificat, în mod substanțial, nici după 
această a cincea consultare electo
rală anticipată.

Prima constatare care se imnune 
a fi făcută, scrie „MESSAGERO", 
este că, în chip surprinzător, alegă
torii au favorizat pe cei doi princi
pali protagoniști ai fostei coaliții 
pentapartide : democrat-creștinii și 
socialiștii. Aceasta reprezintă un a- 
devărat paradox italian, relevă „LA 
STAMPA", dacă se are în vedere 
faptul că tocmai frecventele disen
siuni dintre cele două formațiuni 
politice au dus la chemarea antici
pată la urne a electoratului.

Comparativ cu însemnatele pier
deri, de 6,2 la sută, din 1983, pro
gresele înregistrate acum de demo- 
crat-Creștini sint modeste. Ele nu se 
ridică nici măcar la performanța 
realizată de partidul majorității re
lative in urmă cu doi ani, in alege
rile regionale. Substanțial este in 
schimb succesul socialist, P.S.I. de
pășind, pentru prima dată, 14 la sută 
din voturi și sporindu-și numai in 
Camera Deputaților numărul locu
rilor cu 22. El a fost, astfel, „răs
plătit", după cum susțin observatorii, 
pentru perioada de trei ani și jumă
tate in care liderul lor, Bettino Craxi, 
a condus cabinetul de coaliție pen- 
tapartid. perioadă în care Italia a 
înregistrat, așa cum se știe, o serie 
de rezultate pozitive pe plan eco
nomic. Este semnificativ din acest 
punct de vedere că socialiștii au ob
ținut avansuri insemnate in princi
palele centre industriale din nord — 
Milano, Torino și Genova,
. înaintare? socialistă s-a, realizat în 
detrimentul formațiunilor mici din 
așa-numita zonă laică : republicanii, 
socialist-democraticii și liberalii. Pri
mii. de exemplu, au pierdut aproa
pe jumătate din electorat, mai ales 
ca urmare a faptului că „efectul 
Spadolini" n-a mai avut aceeași in
cidență ca în alegerile trecute, cind 
partidul s-a prezentat în fața alege
rilor după o perioadă in care secre
tarul său național îndeplinise funcția 
de premier al unui cabinet de coa
liție. Netă a fost infrîngerea Mișcării 
Sociale Italiene — dreapta națională, 
care isi vede redimensionată forța. în 
special, în zonele sale de influență 
din sudul țării. O adevărată noutate 
o reprezintă, fără îndoială, perfor
manța realizată de lista „verzilor" 
(partidul ecologist). Pentru prima 
dată, „verzii" intră, acum. în. parla
ment, cu un mandat în Senat și 13 
in Cameră Deputaților. După cum 
se apreciază aici, prin programul lor 
îndreptat spre conservarea mediului 
înconjurător, spre oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind nucleare, „verzii" au 
cîștigat voturi indeosebi in rindul 
generațiilor 1 tinere din majoritatea 
regiunilor țării.

In ceea ce îl privește. Partidul Co
munist Italian, in special in alege
rile pentru Camera Deputaților, a 
înregistrat o anumită diminuare a 
mandatelor. Desigur. cu cele 117 
locuri în Camera Deputaților și 100 
în Senat. P.C.I. rămîne în continuare 
al doilea mare partid al țării, în
trunind sufragiile a aproape 30 la 
sută din alegători și reafirmindu-se 
ca principalul exponent al clasei 
muncitoare, al maselor de oameni ai 
muncii.

Prin întreaga sa politică, P.C.I. s-a 
dovedit și se dovedește apărătorul 
ferm, de nădejde al intereselor clasei 
muncitoare, pronunțindu-se cu con
secvență pentru o politică de reîn
noire pe plan politic, social, econo
mic, pentru înfăptuirea unor prefa
ceri de substanță in organizarea so
cietății, potrivit aspirațiilor vitale 
ale poporului, cerințelor progresului 
multilateral al țării.

Referindu-se la rezultatul votului, 
secretarul general al P.C.I., Ales
sandro Natta. a evidențiat că diviziu
nea existentă în cadrul stîngii, fap
tul că în cadrul actualei campanii 
electorale partidele fostei coaliții nu 
s-au ocupat de adevăratele probleme 
cu oare este confruntată tara n-au 
fost de natură să favorizeze propu
nerea de alternativă democratic' 
avansată de comuniști. în acest fe. 
s-a produs o dispersare a voturilor, 
fiind favorizate mișcări și liste noi, 
care și-au exprimat protestul și opo
ziția in legătură cu o serie de ches
tiuni importante, cum este, de pildă, 
cea a raportului dintre tipul de dez
voltare economică și mediul încon
jurător. „Rezultatele obținute in ale
gerile pentru Camera Deputaților, 
releva la rîndul său Gerardo Chia- 
romonte. membru al Direcțiuni: 
P.C.I., intr-un articol de fond apă
rut in ziarul „L’UNITA", scot in re
lief dificultățile existente in raportul. 
P.C.I. cu tinerele generații. In ace
lași timp,' scăderile de voturi înre
gistrate in centrele industriale im
portante ale țării aduc in prltA-plăn 
problemele clasei muncitoare și ale 
lucrătorilor in general, multiplele lor 
chestiuni nerezolvate, modul in care 
noi inșine am acționat in ultimul 
timp in acest domeniu".

Privite în ansamblul lor. alegerile 
de duminică și luni au favorizat, 
practic, vechea formulă de guvern 
pentapartid. Cei cinci au obținut la 
un loc cam același număr de voturi 
ca și înainte, cu singura deosebire 
câ acum s-a înregistrat o anumită 
redistribuire a acestor voturi. Asă 
se explică că singura formulă de 
guvernare posibilă rămine tot coa
liția pentapartidă. „Cei cinci, scris 
ziarul „LA NAZIONE", vor fi obli
gați să restabilească acel acord pa 
care n-au știut sau n-au vrut să-l 
realizeze in timpul crizei de guvern 
din martie și aprilie."

Rămine de văzut desigur, după 
cum remarca „LA STAMPA", „în ce 
mod vor fi vindecate vechile răni" 
și ce condiții va pune fiecare din 
cele cinci formațiuni politice pentru 
reinnodarea colaborării Întrerupte 
prin recurgerea anticipată la urne.

Radu BOGDAN 
Roma.

în documentele programatice ale 
partidului nostru, elaborate sub 
directa îndrumare a secretarului său 
general, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ia vastul 
demers internațional al României 
socialiste, in activitatea sa dinamică 
și consecventă pe arena internațio
nală, o atenție deosebită este acor
dată dezvoltării și întăririi bunei ve
cinătăți între state.

Pornind de la analiza profundă a 
realităților politice actuale, de la 
năzuințele permanente firești ale 
popoarelor de a cultiva raporturi de 
apropiere, de prietenie, întrajutorare 
și cooperare cu vecinii, de la pre
misa ca în prezent, intr-o lume a 
interdependențelor, relațiile de bună- 
vednătate devin o componentă esen
țială a dinamicii vieții internaționale. 
România a inițiat, încă in 1979, o 
dezbatere în forumul mondial pe 
această importantă tematică, aducînd 
in sprijinul propunerii sale o bogată 
experiență pozitivă.

Dezbaterile angajate in cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite au de
monstrat interesul larg întrunit de 
iniția tiva românească, concretizat 
în asocierea a 34 de state, repre
zentînd toate regiunile geografice 
ale lumii, in calitate de coautori la 
proiectul de document prezentat de 
tara noastră.

La nivelul forumului mondial. în 
Comitetul pentru problemele juridice 
a fost adoptat, prin consens, în toam
na trecută, proiectul de rezoluție 
inițiat de România intitulat „Dez
voltarea și întărirea bunei vecinătăți 
intre state". Adunarea Generală 
a O.N.U. a decis să continue dezba
terile la cea de-a 42-a sesiune în 
scopul cristalizării și desăvîrșirii 
unei concepții universale asupra con
ținutului bunei vecinătăți și moda
lităților de acțiune pentru dezvol
tarea și întărirea ei in raporturile 
dintre state, in toate regiunile lumii.

In spiritul unei concordanțe depli
ne intre declarații și fapte, ca orien
tare de bază a întregii sale activități 
internaționale. România a acționat și 
acționează in mod concret in spri
jinul ideii de bună vecinătate. Este 
astfel cunoscută, și se bucură de un

larg răsunet internațional, inițiativa 
României, susținută și de alte state 
din regiune, de transformare a Bal
canilor — odinioară „butoiul de 
pulbere" al Europei — într-o zonă a 
prieteniei, păcii și bunei vecinătăți, 
lipsită de arme nucleare. Neîndoiel
nic. realizarea acestui deziderat ar 
avea efecte pozitive asupra tutțiror 
popoarelor din regiune, ar servi ca 
un exemplu și pentru alte state, în- 
scriindu-se, în același timp, ca o 
contribuție de seamă la îmbunătă
țirea cooperării și asigurarea secu
rității pe ansamblul continentului 
nostru. In concepția României, reali
zarea unei zone a colaborării prie
tenești și bunei vecinătăți ar putea 
constitui obiectul unei conferințe la 
nivel înalt, care să decidă măsurile 
practice corespunzătoare.

Totodată, țara noastră susține ac
țiunile întreprinse în direcția bqnei 
vecinătăți de către alte state în di
verse regiuni ale Europei și ale lu
mii.

Este semnificativ, de altfel, că 
agenda vieții internaționale a inclus, 
în ultimul timp, importante reuniuni 
regionale consacrate extinderii ra
porturilor bi și multilaterale de coo
perare. în domenii de interes co
mun, concepute în esență ca emana
ții ale bunei vecinătăți, ca o expre
sie concretă a audientei largi de care 
se bucură inițiativa românească.

Cea mai recentă din acest gen de 
manifestări politice a avut loc. la 
începutul lunii iunie, pe insula 
Brioni (Iugoslavia) sub forma reu
niunii ministeriale a țărilor medi
teraneene nealiniate, la care a fost 
reprezentată și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. La conferința 
de la Brioni, ce continuă șirul de 
întîlniri de acest gen. convocate la 
intervale regulate, au fost discutate 
probleme privind intensificarea coo
perării intre statele regiunii, ampli
ficarea eforturilor în direcția trans
formării bazinului Mediteranei în
tr-o zonă a păcii, cooperării și bunei 
vecinătăți, precum și aspecte refe
ritoare la căile de soluționare a stă
rilor de criză și conflict existente în 
această parte a lumii. Programul de 
acțiune, adoptat de participant!, pre
vede lărgirea cooperării economice.

științifice ș! culturale între țările 
respective. Totodată, a fost adresat 
un apel tuturor statelor meditera
neene în vederea inițierii unor ac
țiuni în favoarea instaurării păcii și 
securității în zonă.

Privită sub diferite aspecte, regiu
nea Mediteranei oferă o mare diver
sitate de rase. culturi, stadii de 
dezvoltare economică. Unele țări ri
verane fac parte din alianța mili
tară nord-atlantică sau din Comuni
tatea economică vest-europeană. al
tele sînt țări nealiniate. Dar în ciuda 
acestor deosebiri si a existenței 
unor conflicte. în ultimul timp pre
domină dorința de a da prioritate 
bunăvoinței și cooperării, și nu lim
bajului armelor. Popoarele de pe țăr
murile Mediteranei sînt vital inte
resate în depășirea și înlăturarea cit 
mai grabnică a cauzelor tensiunii, în 
asigurarea participării tuturor state
lor regiunii la eforturile de promo
vare a cooperării în domenii de in
teres comun, sprijinind toate acele 
inițiative menite să servească încu
rajarea dialogului și instaurarea în
crederii. Pe această cale, în aria geo
grafică a Mediteranei s-ar - putea 
consolida pacea și securitatea pentru 
toți riveranii. O evoluție in această 
direcție ar constitui, totodată, un 
aport însemnat la procesul general- 
european de cooperare și securitate.

In flancul nordic al Europei, rela
țiile stabile dintre statele regiunii, 
ferite de conflicte si momente de 
tensiune, nu exclud o permanentă 
preocupare din partea guvernelor, 
parlamentelor, a organizațiilor po
litice sau sindicale pentru găsirea 
unor noi forme de colaborare, por
nind de la avantajele existenței unei 
îndelungate și rodnice bune vecină
tăți. Cele mai recente decizii, adop
tate în cadrul Consiliului Nordic 
(organism de cooperare interguver- 
namental din care fac parte Dane
marca, Finlanda. Islanda, Norvegia 
și Suedia), preconizează o serie de 
programe de cooperare în economie, 
cercetare, comunicații, eliminarea 
barierelor netarifare în comerțul 
intraregional, stimularea turismului 
și conlucrării în alte domenii de in
teres comun. O preocupare constantă 
în cele cinci state nordice o consti

tuie crearea unei zone denucleari- 
zate în nordul Europei. Este evi
dent că înlăturarea primejdiei nu
cleare ar oferi condiții optime de 
manifestare și adîncire a bunei veci
nătăți stabilite intre țările nordice.

In forme specifice, derivînd din 
condițiile concrete ale fiecărei re
giuni în parte, conviețuirea pașnică, 
buna vecinătate sînt înscrise în pro
gramele de activitate ale unor orga
nizații cum sînt S.A.A.R.C. (Asocia
ția Asiei de sud pentru cooperare 
regională, care include statele Ban
gladesh, Bhutan, India, Maldive, 
Nepalul, Pakistanul și Sri Lanka, cu 
o populație de peste un miliard de 
oameni) sau A.S.E.A.N. (Asociația 
națiunilor din Asia de sud-est, din 
care fac parte Brunei, Filipine, In
donezia. Malayezia, Singapore șl 
Thailanda).

Toate aceste demersuri confirmă cu 
prisosință realismul și oportunitatea 
inițiativei românești privind dezvol
tarea și întărirea bunei vecinătăți 
între state. Pe arii geografice întinse, 
în puncte nevralgice ale globului, 
numeroase state cultivă și promovea
ză raporturi de bună vecinătate. Este 
o realitate că marile schimbări de 
ordin politic, economic și social, pre
cum și amplele progrese în domeniul 
științei și tehnicii. înregistrate în 
perioada postbelică, au adîncit pro
cesul de interdependentă în care se 
află națiunile lumii, conferind noi 
dimensiuni și valențe comportamen
tului statelor unele față de altele.

Nu poate fi ignorat, totodată, că. 
în ciuda unor asemenea evoluții 
pozitive. în viața internațională 
persistă practici care afectează regu
lile bunei vecinătăți, încercări de 
imixtiune în treburile altor țări de 
natură să afecteze climatul mondial, 
să genereze stări de tensiune si 
încordare, inclusiv între vecini.

In aceste condiții apare și mai evi
dentă însemnătatea inițiativei Româ
niei socialiste a cărei transpunere în 
viată ar contribui la asigurarea unui 
cadru rodnic de colaborare între 
state, la consolidarea păcii și secu
rității internaționale.

Petre STANCESCU
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aoestui proiect se pronunță o par
te însemnată din conduoezea so- . 
cial-democrată și dintre membrii 
P.S.D. I

CONFERINȚA. In capitala R.S. 
Cehoslovace s-a încheiat, miercuri, 
conferința fronturilor naționale din 
unele țări socialiste. Din țara 
noastră a participat o delegație a 
F.D.U.S. In cadrul lucrărilor au 
fost dezbătute probleme legate de 
rolul acestor ample organizații de 
masă in dezvoltarea economică și 
socială a țărilor socialiste. Partici
panții. informează agenția C.T.K., 
au evidențiat importanta organi
zațiilor obștești care activează 
nemijlocit in sfera producției mate
riale.

LA VIENA ș-au deschis lucrările 
crimei Conferințe internaționale a 
O.N.U. dedicată luptei' împotriva 
consumului și traficului de stupe
fiante. la care participă delegați 
din 120 de țări, precum si repre
zentanții a circa 170 de organizații 
neguvernamentale si organisme 
specializate. In cuvîntul de deschi
dere. secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a insistat 
asupra necesității unei intense co
operări internaționale pentru com
baterea acestor fenomene, fiind re
cunoscut faptul că 
narcotice distruge în 
a mii de persoane.

ACORD. în 
convenit de 
Marti pentru 
(F.M.L.N.) din 
tățile guvernamentale 
Salvador. 126 de membri ai for
țelor democratice insurecționale a- 
parținind F.M.L.N.. care au fost ră
niți in cursul schimburilor de 
focuri cu trupele trimise împotriva 
lor. vor părăsi. în următoarele zile. 
Salvadorul pentru a primi îngrijiri 
medicale in străinătate — transmi
te agenția Prensa Latina, citind

surse locale. S-a precizat că acor
dul a fost realizat prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale.

utillzarea de 
prezent viața

baza
Frontul
Eliberare Națională 
Salvador și autori- 

de la San

unui acord 
Farabundo

„CARTEA ALBA" asupra comer
țului internațional al Japoniei sub
liniază necesitatea diminuării rie- 
intirziate a cronicului excedent al 
balanței comerciale nipone, avind 
in vedere pericolul pe care îl re
prezintă pentru insăși baza comer
țului internațional. Documentul, e- 
laborat de ministerul de resort, 
prezintă o serie de recomandări 
in vederea remedierii acestei situa
ții, intre care o mai mare deschi
dere a pieței nipone pentru pro
dusei'’ țărilor care înregistrează un 
deficit îngrijorător cu Japonia. .

>
ALIANȚA. In cursul unei con

sfătuiri, conducerea Partidului Li
beral din Marea Britanie s-a pro
nunțat pentru fuzionarea acestei 
formațiuni politioe cu Partidul So
cial-Democrat. Factorii de răspun
dere liberali au aprobat un memo
randum în aoest sens prezentat de 
liderul partidului, David Steel. 
Documentul respectiv propune 
crearea unei formațiuni politice 
unice sub denumirea Alianța libe- 
ral-democrată. Dar, după cum re
levă presa britanică, împotriva

DECLARAȚIE. Principala condi
ție pentru a învinge sindromul 
imunodeficitar dobindif (S.I.D.A.) 
este unirea în combaterea lui a tu
turor mijloacelor de 
mai buni specialiști 
netară — a declarat 
krovski. președintele 
științe medicale a U.R.S.S. Intr-un 
interviu acordat ziarului „Izvestia", 
el a arătat că in U.R.S.S. au fost 
Înregistrate 54 de persoane care au 
contractat virusul S.I.D.A.. adău
gind că specialiștii sovietici fac 
cercetări pentru studierea bolii, ur- 
mind să se înființeze un laborator 
central unde vor fi acumulate in
formațiile și vor fi adoptate 
suri de combatere a S.I.D.A.

luptă, a celor 
la scară pla- 
Valentin Po- 
Academiei de

mă-

care 
pro-
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INCENDIILE DE PĂDURE 
au lovit regiunile nordice ale . 
vinciei Heilongjiang, din nord-es- 
tul Chinei, intre 6 mai și 2 lun.e, 
au fost cele mai mari din ultimele 
patru decenii în China — a aratat 
o oficialitate chineză, citată de a- 
genția China Nouă. In cursul aces
tor calamități. 193 de persoane 
și-au pierdut viața. 226 au fost ră- .

I
I

nite, iar 56 092 au rămas fără adă- , 
post. O suprafață de 700 000 ha de ]
păduri au fost afectate. Au fost • 
distruse 2 488 mașini diverse. 67 de 
poduri, 9,2 kilometri de cale fera
tă, 482 kilometri linii telefonice, lo- , . | 
cuințe în suprafață de 614 000 me
tri pătrați. i

Centrul de dirijare a zborurilor cos-CERCETĂRI COSMICE. De la
mice se anunță că cel doi cosmonauți sovietici, Iuri Romanenko și Alek-

■ sandr Laveikin, au efectuat o nouă ieșire în spațiul liber și au term'nat 
operațiunea de montare a noii baterii electrice solare pe blocul de bază , j 
al complexului orbital „Mir". Creșterea puterii sistemului de alimentare 
cu energie electrică a complexului „Mir" va permite sporirea eficienței a 
cercetărilor care se efectuează la bordul acestuia.

In Uniunea Sovietică au fost lansați opt sateliți artificiali ai Pămin- 
tului din seria „Cosmos". După cum relatează agenția T.A.S.S., la bordul 
sateliților se află aparate destinate continuării explorării spațiului cos
mic. Plasarea pe orbită a celor opt sateliți s-a făcut cu ajutorul unei I 
singure rachete purtătoare.
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