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In spiritul sarcinilor SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

CĂLITĂ TE, NUMAI PRODUSE
DE CEA MAI BUNA CALITATE!

recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
NICOLAE CEAUSESCU a subliniat cerința economică 

se realiza exemplar sarcinile la producția fizică și la 
sens, secretarul general al partidului a indicat ca in 
și întreprindere să fie luate măsuri ferme pentru înlă-

RECOLTA DE ORZ SI GRÎU
9

- strinsa si depozitată pină la ultimul bob!
ACEASTA [STE ACUM MAREA RĂSPUNDERE A TUTUROR LUCRĂTORILOR OGOARELOR

Din nou, la 
P.C.R., tovarășul 
prioritară de a 
export. In acest 
fiecare centrală 
furarea grabnică a lipsurilor manifestate și îmbunătățirea întregii activi
tăți, pentru recuperarea tuturor răminerilor in urmă.

Desigur, înfăptuirea acestor sarcini presupune o organizare exem
plară, o preocupare susținută pentru soluționarea operativă a tuturor pro
blemelor producției, astfel incit produsele să fie realizate ritmic, zi de zi, 
la nivel tehnic și calitativ ridicat. Numai realizînd producții de cea mai 
bună calitate, numai livrînd către beneficiarii interni și partenerii externi 
produse de inalt nivel tehnic, competitive, colectivele din întreprinderi vor 
dovedi că înțeleg să-și onoreze răspunderile ce le revin în înfăptuirea 
planului pe acest an și pe întregul cincinal, a programului de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Asupra cîtorva probleme prioritare ale asigurării calității producției 
ne oprim în articolul de față.

Un adevăr asupra înțelegerii că
ruia stăruie în mod deosebit condu- 

tovarășul 
este

se

cerea partidului, 
Nicolae Ceaușescu 
problemele calității 
primul rînd în producție. _____
de muncă. în acest sens, secretarul 
general al partidului a indicat ca a- 
cestea să fie larg dezbătute în între
prinderi, în cadrul organizațiilor de 
partid, sindicate și de tineret, astfel 
îneît să se creeze o puternică opinie 
muncitorească și un înalt simț de 
răspundere pentru lucrul bine făcut, 
de bună calitate, să fie întronate o 
disciplină și o ordine desăvîrșite în 
respectarea normelor privind tipiza
rea, standardizarea și calitatea pro
duselor.

Calitatea — o noțiune utilizată tot 
mai mult în limbajul cotidian. Cali
tatea — un deziderat al lumii mo
derne, un atestat de civilizație și 
progres. Dorim ca bunurile pe care 
Ie cumpărăm din magazine să arate 
cît mai bine și să ne folosească timp 
îndelungat în scopul pentru care 
le-am procurat'. Apelăm la serviciile 
unei cooperative pentru executarea 
unei lucrări la domiciliu și. cu în
dreptățire, ne manifestăm nemulțu
mirea dacă meseriașii fac treabă de 
mintuială. In fond, calitatea produ
selor și serviciilor determină hotă- 
rîtor calitatea vieții.

într-o ședință de producție se a- 
duce o critică severă, însoțită de 
sancțiuni pe măsură, celor care au 
rebutat un maldăr de piese. Obser
vațiile sînt firești, după cum juste 
sînt și măsurile stabilite, dar parcă 
nu realizăm întotdeauna că situația 
pe care o discutăm ne privește 
direct pe toți cei prezenți, că între 
calitatea muncii și calitatea vieții 
este o legătură intrinsecă, că numai 
de conștiinciozitatea dovedită de fie
care în parte și de toți în ansamblu 
în îndeplinirea îndatoririlor care ne 
revin depinde traiul nostru mai bun.

Desigur, înțelegerea de către fie
care a însemnătății ridicării continue

acela că 
rezolvă in 
la locurile

a calității produselor reprezintă o 
condiție necesară, dar nu și sufi
cientă pentru înregistrarea unui 
progres semnificativ în această pri
vință. Pentru a face pasul hotărit 
înainte, pe deplin posibil avînd in 
vedere potențialul tehnic și mate
rial modern pe care noi înșine ni 
l-am creat, este nevoie să renunțăm 
intîi de toate la spiritul rutinier, la 
mentalități învechite, dar adine în
rădăcinate cu privire la organizarea 
și funcționarea mecanismului pro
ducției. să promovăm curajos noul, 
soluțiile valoroase, pe care în multe 
cazuri nu trebuie să le reinventăm, 
ele există sub forma unor experien
țe pozitive în diferite domenii de 
activitate. Trebuie numai preluate, , 
a'daptate, generalizate.

Căutînd să pună în evidență ase
menea idei și soluții, să aducă în 
atenție propuneri de îmbunătățire a 
organizării activității economice în 
scopul concentrării energiilor spre 
sporirea calității producției, sub ge
nericul : „Calitate — numai produse 
de cea mai bună calitate 1“ ziarul 
„Scînteia" a publicat și va bubîică' 
în continuare o serie de 
dezbateri, puncte de vedere 
specialiști în domeniu. De 
s-au desprins o serie de 
importante pe care le redăm în sin
teză.

într-o discuție, directorul unei În
treprinderi constructoare de mașini — 
vădit incomodat de prezența repor
terului intr-un moment fierbinte al 
producției, anume ultimele zile ale 
lunii — se plîngea de faptul că uni
tatea pe care o conduce are de lu
cru pînă peste cap, că produsele sînt 
solicitate „ca plinea caldă" la export 
în toate direcțiile rozei vinturilor. 
„Este eficient exportul dv. ?“ „Desi
gur, sporim de șapte ori valoarea 
materialelor pe care le incorporăm în 
produsele noastre". La prima vedere 
totul pare în regulă : întreprinderea 
taie și sudează metal pe care-1 vinde 
astfel bine. Iată însă că studiul pie
ței externe a produsului respectiv 
scoate la lumină un fapt surprinză
tor. întreprinderea respectivă ocupă, 
într-adevăr, un segment de piață, 
dar unul mai puțin avantajos sub 
aspectul eficienței valorificării. Alte 
firme, care au perfecționat produ
sele respective, diversificindu-le și 
ridicîndu-le performanțele și ampli- 
ficînd gama de utilități, reușesc să 
vîndă mai profitabil, la prețuri care 
întrec de zeci de ori valoarea mate-

riilor prime pe care le Incorporează. 
Antagonismul intre cantitate și ca

litate pe care directorul în cauză 
speră că l-a rezolvat satisfăcător 
continuă, așadar, să existe. Ce va fi 
peste un an, peste doi, peste cinci, 
cînd va încerca să vîndă aceleași și 
aceleași produse, atunci cînd cererea 
va intra in mod firesc in declin ? 
Dar și pină atunci este normal să 
ne împăcăm cu situația 
și livra produse care 
undeva la marginea 
eficienței ?

Prin urmare, este clar 
ducție de dragul 
nevoie, nu de 
de dragul de a raporta că este con
tractată întreaga producție planifi
cată. Este nefiresc, așa cum arăta și 
secretarul general al partidului, să 
realizăm produse de calitate infe
rioară, să irosim resurse materiale 
și energetice, să Imobilizăm capaci
tăți, să consumăm manoperă pentru

Comeliu CARLAN

de a fabrica 
se regăsesc 
diapazonului

că nu de pro- 
producției avem 

contracte la export

(Continuare în pag. a Il-a)

Spuneam, într-un repor
taj anterior, că amena
jarea complexă Sculeni— 
Țuțora—Gorban, cu o

de aproximativ 35 000 
ale cărei lucrări au 
în 1983. a Și fost, 
pusă în funcțiune.

anchete, 
ale unor 
pe acum 
concluzii

CANTITATE — CALITATE. LA
TURI INSEPARABILE ALE ACE
LUIAȘI PROCES DIALECTIC. Dacă 
goana după cantitate a fost carac
teristică perioadei de acumulări, de 
dezvoltare extensivă, fără îndoială 
latura calitativă tinde să devină pre
cumpănitoare în actuala etapă de 
creștere intensivă, de accentuare a 
eforturilor pentru eficiență în pro
ducție, Dar ca orice proces revolu
ționar, cum este cel pe care l-a ini
țiat Congresul al XIII-lea al parti
dului, trebuie înfrînte mentalități, 
trebuie îmbunătățită organizarea 
producției...

incintă 
ha și 
început 
treptat,
Lucrările ce mai sînt încă de 

.făcut nu-i vor .împiedica, pe 
agricultori să producă. Și ast- 
făt, foste bălți ^Tirnlaștini sau 
terenuri întinse ce erau, bin- 
tuite sistematic de inundații; 
dealuri pe care eroziunea le 
pustiise s-au întors acum la 
rostul lor firesc, acela de 
principal mijloc de producție 
pentru o agricultură modernă, 
intensivă.

— Ani multi, cooperatorii de 
aici s-au bătut cu apele — 
spune președintele. Acum ne 
batem cu concepțiile...

Tînărul președinte, ingine
rul Dumitru Topală, n-a cu
noscut aici, personal, vremea 
bătăliilor cu apa. O cunoaște 
din istorisiri și din... conse
cințe. Pentru că vremea aceea 
a lăsat urme. Pămînturile 
cooperativei fiind mereu pus
tiite de inundații, oamenii se 
obișnuiseră să lucreze mai

DOLJ : Produse noi 
cu înalți parametri 

funcționali
Înnoirea și modernizarea produc

ției constituie o preocupare de 
bază a colectivelor muncitorești 
din unitățile economice aparțină
toare Centralei industriale electro
tehnice Craiova.

Așa cum ne spunea ing. Victor 
Simanschi, șeful serviciului tehnic 
al centralei. în perioada ce a tre
cut din acest an au fost asimilate 
în fabricație peste 100 de produse 
noi, moderne, cu înalți parametri 
tehnico-funcționali. competitive pe 
piața internă și la export. Astfel, 
au fost introduse în producție 
transformatoare pentru instalațiile 
de topit cu arc în vid. motoare 
de 400 kW pentru termocentrale, 
celule electrice prefabricate de 12 
șl 24 kV și altele. (Nicolae Băbălău).

A plouat mult și bine pentru 
agricultură în marea majoritate a 
zonelor țării. Ploile abundente din 
ultimele zile au mărit umezeala 
solului, asigurînd, în cea mai mare 
parte a țării, culturilor de toamnă 
rezerva de apă pentru o bună 
bucată de timp de aici încolo. Este 
adevărat, precipitațiile au îngreu
nat desfășurarea secerișului, dar 
au făcut-o într-un fel cu mare 
folos, pentru că ele au înlăturat 
pericolul șiștăvirii boabelor de grîu 
atît de amenințate de căldurile 
excesive de la începutul acestei 
luni. Umezeala ridicată a solului 
creează condiții deosebit de favo
rabile pentru însămințarea culturi
lor duble.

Dintotdeauna agricultura s-a 
practicat în condițiile oferite de 
natură, iar cei care au știut să 
folosească din plin zilele și chiar 
orele bune de lucru în cîmp au 
obținut producții mari. Sîntem în 
plină vară și este de așteptat ca 
de la o zi la 
îmbunătățească 
de ieri aria 
restrîns mult), 
reluarea activității pe toate fron
turile muncii în cîmp. Lucrările ce 
trebuie executate sînt pe cît de 
multe, pe atît de complexe și 
stringente. Ceea ce impune nu 
numai participarea activă a tuturor 
forțelor din agricultură, ci și un 
temeinic control asupra modului 
în care se desfășoară recoltarea, 
toate celelalte lucrări de pe agenda 
la zi a actualei campanii agricole.

în ordinea de prioritate, efortu
rile trebuie îndreptate acum spre 
următoarele lucrări :

alta vremea să se 
(de altfel, începînd 
precipitațiilor s-a 

ceea ce va permite

acțiuni rapide de întrajutorare 
între unitățile vecine, combinele 
fiind dirijate cu operativitate spre 
lanurile apte de recoltare, creîn- 
du-se toate condițiile pentru func
ționarea lor neîntreruptă pe tot 
parcursul zilei. într-un timp mult 
mai scurt decit în alte veri va 
trebui efectuat secerișul griului. 
Potrivit programului stabilit de Mi
nisterul Agriculturii rezultă că, la 
actualul nivel de dotare, in unită
țile agricole pot și trebuie recol
tate zilnic peste 290 000 hectare cu 
grîu, ceea ce înseamnă că, printr-o 
bună organizare, prin acțiuni de 
întrajutorare, întreaga producție 
de grîu poate fi pusă la adăpost în 
6—10 zile de la data începerii re
coltării în fiecare unitate. Impor
tant este ca de-acum, în toate uni
tățile, cu deosebire în cele din 
sudul tării, să fie încheiate toate 
pregătirile, astfel ca imediat ce 
vremea se va îmbunătăți să se 
treacă la seceriș peste tot acolo 
unde lanurile s-au copt.

STRÎNGEREA ÎNTREGII PRO
DUCȚII DE ORZ ȘI TRECEREA 
IMEDIATA LA RECOLTAREA 
GRÎULUI, ORGANIZAREA 
TRANSPORTĂRII RAPIDE A 
PRODUCȚIEI, FĂRĂ NICI UN 
FEL DE STAGNARE, LA BAZELE 
DE RECEPȚIE ȘI MAGAZII. 
Oriunde mai sînt de recoltat lanuri 
de orz este necesar să fie mobili
zate toate combinele disponibile, 
în acest scop, pe lîngă o mai in
tensă folosire a mijloacelor pro- 

\^prii, este nevoie să se organizeze

REALIZAREA STRICTA A PRO
GRAMULUI DE CULTURI DUBLE 
IN STRUCTURA PREVĂZUTĂ. în 
această vară, într-o perioadă foarte 
scurtă trebuie însămînțate 2 mi
lioane de hectare cu porumb, legu
me, plante de nutreț și alte cul
turi duble. Nu mai este nevoie de 
nici o demonstrație pentru a dovedi 
că reușita acestor culturi este con
diționată de însămințarea lor ime
diat după seceriș, și aceasta nu 
numai pentru a preîntîmpina eva
porarea apei din sol, ci și pentru 
a asigura răsărirea lor cit mai 
devreme spre a le asigura perioa
da de vegetație strict necesară. 
Sint cerințe elementare cunoscute 
de orice agronom. Cu toate acestea 
nu am putea spune că se acționează 
pretutindeni cu răspunderea nece
sară pentru îndeplinirea strictă a 
acestor cerințe agrotehnice. Cum 
altfel poate fi interpretat faptul că 
acum, la aproape o săptămînă după 
recoltarea orzului, în unele unități 
agricole din județele Dolj, Teleor
man, Giurgiu, Tulcea sau Mehedinți 
abia au fost însămînțate cu ceva 
mai mult de jumătate din supra
fețele prevăzute ? Nu o dată, ca-

drele de răspundere din agricul
tura acestor județe au dat asigu
rări ferme înainte de declanșarea 
secerișului că măsurile organizato
rice adoptate, baza tehnico-mate- 
rială de care dispun sînt de na
tură să asigure desfășurarea în 
flux a tuturor lucrărilor — de 
la recoltare pînă la însămînțare. 
Dacă lucrurile au stat întoc
mai, cum pot oare explica cadrele 
respective decalajele mari care 
au apărut între recoltare și 
semănat ? Este adevărat, au apărut 
și continuă să fie și unele 
greutăți în ce privește asigu
rarea materialelor pentru balo- 
tarea paielor. Dar aceste greutăți 
reale nu pot explica nici pe de
parte ritmul nesatisfăcător în care 
s-a acționat în unele unități la în- 
sămînțarea culturilor duble. Iată 
de ce este necesară intervenția 
fermă și hotărîtă a tuturor factori
lor cu putere de decizie chemați 
să asigure buna desfășurare a 
actualei campanii de recoltare spre 
a se înlătura grabnic aceste deca
laje și mai ales pentru a preîn
tîmpina apariția altora.

EXECUTAREA LA TIMP ȘI IN 
CELE MAI BUNE CONDIȚII A 
TUTUROR LUCRĂRILOR DE ÎN
TREȚINERE LA CULTURILE 
PRĂȘITOARE. încă la începutul 
acestei luni, șase județe — Olt, 
Giurgiu. Ialomița, Buzău. Timiș și 
Vaslui —, precum și sectorul agri
col Ilfov au anunțat terminarea 
celei de-a treia prașile la porumb, 
iar în alte zece județe — Călărași, 
Constanta, Brăila, Teleorman, 
Tulcea, Bacău, Arad. Argeș. Iași, 
Neamț — această lucrare s-a în
cheiat la sfîrșitui săptămînii tre
cute sau este pe cale de a se 
termina Intr-o zi, două. Și faptul 
este cu atît mai îmbucurător cu 
cît, în toate aceste județe, ploile 
căzute au refăcut rezerva de apă 
din sol. asigurînd lanurilor curățate 
de buruieni condiții deosebite de 
dezvoltare. De aceleași condiții ar 
fi trebuit să beneficieze și cultu-

Ioslf POP
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mult în jurul casei. După ce 
se instalau apele, își puneau 
pe umăr crîsnicul pentru 
pescuit, își luau și vaca de 
funie și porneau pe malul 
apei... Dacă apele se retră
geau mai repede, cooperativa

venise un soi de „club" In 
oare unii se adunau seara la 
taclale st la spart semințe... 
își cîștigau existenta mai lu- 
crînd pe un șantier, grădină- 
rind pe lingă casă, pescuind.

S-au bucurat cînd au văzut

rvh o PĂMlNTURI
READUSE LA VIAȚA o»

semăna din nou. Uneori se 
mai făcea cîte ceva... Cîte 
700—800 kg la hectar. Mai 
întîi au plecat din sat tinerii. 
Apoi au început să-i urmeze 
și părinții. Totuși, în aștep
tarea unei schimbări, mulți 
au rămas. Au rămas, dar. cu 
timpul, 
rigorile 
Sediul, 
tă din

au uitat 
muncii în 
practic o 
marginea

rosturile și 
cooperativă, 
casă modes- 
satului. de-

apele pleeînd. Dar le-a venit 
greu atunci cînd, redevenit 
apt pentru agricultură, pă- 
mîntul cooperativei a trebuit 
să fie lucrat cu migală și se
riozitate, ca la carte. După 
primul an agricol normal s-a 
văzut că lucrurile merg prost. 
A fost schimbată conducerea 
cooperativei, în 1985. Nu toți 
l-au vrut pe noul președinte. 
Inginerul Dumitru Topală ve-

nea dintr-o comună vecină și 
îi mersese buhul că ar fi cam 
„dat dracului" (...Asta o să ne 
scoată sufletul" — au spus 
cîțiva).

— Nu „le-am scos sufletul" 
— istorisește Topală. I-am 
scos pe ei la treabă. în cîmp, 
în soare. Producții bunișoare 
se mai realizaseră și mai de
mult, fusese aici un inginer 
bun cîn'dva. Tehnologiile erau 
cumva cunoscute. Cei rămași 
Își mai aminteau de ele. așa 
ca prin ceață... în toate ne-a 
fost greu. Trebuia reînviat to
tul, trebuia redobîndită încre
derea în cooperativă. în pă- 
mint, în valoarea muncii... A 
trebuit refăcută rețeaua de 
cadre de conducere din coo
perativă. în atîția ani de inac
tivitate. oameni care ocupau 
posturi cît de cît importante se 
obișnuiseră să nu facă nimic, 
dar. să-și primească simbria. 
Nărav greu. De multi a tre
buit să ne despărțim. Am fost 
înțeleși Si la județ si ni s-au

Mihai CARANF1E 
Manole CORCACI
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Municipiul Tulcea - ca de altfel toate localitățile patriei — a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
- cadru propice de soluționare a problemelor localităților

Deși însemnătatea și utilitatea 
dialogului dintre cetățeni și autori
tăți, în cadrul' „Tribunei democra
ției" sint indiscutabile, există unele 
localități, din județul Tulcea, în 
care organizarea lor este considera
tă facultativă. De exemplu. în acest 
an, în comunele Beidaud. Stejaru, 
Hamcearca. Nufăru nu a avut loc 
nici o dezbatere în cadrul „Tribunei 
democrației". Pentru unele cadre cu 
munci de răspundere, din aceste lo
calități, se pare că a se ocupa de 
aceste adunări înseamnă doar „efort 
irosit". Or. realitățile din comunele 
respective atestă că lucrurile nu stau 
așa. Sint incă multe neajunsuri — 
lucrările agricole se desfășoară cu 
întirziere. de slabă calitate, satele au 
un aspect edilitar necorespunzător, 
terenul agricol nu este folosit efi
cient, ca să ne rezumăm doar la 
cîteva aspecte ce ar fi putut consti
tui teme de dezbatere și probleme 
ce s-ar fi putut soluționa în cadrul 
„Tribunei democrației".

De neînțeles este însă faptul că. 
la doi pași de aceste exemple de 
dezinteres față de o asemenea formă 
de participare a cetățenilor la tre
burile obștești se află nu una. ci nu
meroase experiențe pozitive. „în 
acest context de realizări, asemenea 
exemple sînt singulare, ceea ce ne

preocupă în sensul răspîndirii si ge
neralizării experienței bune existen
te în numeroase localități în ceea ce 
privește organizarea și desfășurarea 
„Tribunei democrației" — ne spune 
tovarășa Ileana Colesnicencu, pre
ședintele consiliului județean al 
F.D.U.S. Acționăm și pe această 
cale astfel îneît locuitorii tuturor

tatea consiliului municipal Tulcea al 
F.D.U.S.".

într-adevăr, în cele 10 „Tribune 
ale democrației" care a avut loc în 
municipiul Tulcea. în primele cinci 
luni ale acestui an. au fost formula
te circa 50 de propuneri, din care 
mai bine de jumătate vizează înfru
musețarea municipiului, buna lui

Ancheta „Scînteii" in județul Tulcea

localităților să participe activ, atît 
la luarea deciziilor, cît și la aplicarea 
lor. pentru implicarea lor conștientă 
în înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială. Spre e- 
xemplu am cerut consiliilor locale 
ale F.D.U.S. ca la fiecare „Tribună 
a democrației" organizată, pe lingă 
realizarea unui dialog deschis cu ce
tățenii, să se supună dezbaterii și 
unele probleme cu care aceștia se 
confruntă, de care depinde dezvolta
rea localităților. Pe baza propuneri
lor formulate, s-au găsit numeroase 
soluții valoroase de îmbunătățire a 
activității econorhico-sociale în ora
șele și comunele județului. Că este 
așa o demonstrează inclusiv activi

gospodărire. îmbunătățirea activității 
în unele unități economice. Una din
tre aceste propuneri a fost formulată 
de subinginerul Ismail Reșat. El su
gera ca un colectiv de cadre tehni
ce să studieze posibilitățile de eli
minare a poluării cartierelor de lo
cuințe din zona platformei indus
triale. S-a ajuns, astfel, la conclu
zia că praful cu conținut de man- 
gan și de siliciu. în loc să fie 
aruncat în atmosferă, poate fi utili
zat în procesul de fabricare a fero
aliajelor sau in unități ale industriei 
chimice. în scurt timp, instalațiile 
au și fost realizate, ceea ce a contri
buit la purificarea atmosferei orașu
lui, readucînd în circuitul productiv

o utilă materie primă pentru combi
natul metalurgic tulcean.

Numeroase alte propuneri vizau 
sistematizarea diferitelor zone aie 
orașului, amenajarea unor baze spor
tive, locuri de joacă pentru copii etc. 
Semnificativ este faptul că propune
rile sînt însoțite, de cele mai multe 
ori, de soluții de aplicare. Gheorghe 
Cojocaru, de exemplu. în cadrul 
„Tribunei democrației" din luna ia
nuarie. s-a referit la necesitatea în
frumusețării falezei Dunării, la ex
tinderea parcurilor și zonelor verzi. 
O dată cu venirea primăverii, s-a 
trecut ia aplicarea propunerilor res
pective. Pe baza unor proiecte ela
borate de arhitecții tulceni, locuito
rii orașului amenajează spații de 
odihnă si de agrement pe faleză, mă
rind Parcul Victoriei, iar pe plat
forma industrială din estul munici
piului. prin sistematizarea teritoriu
lui. au fost redate agriculturii peste 
10 hectare.

— Acordăm atenție maximă fiecă
rei propuneri făcute în cadrul „Tri
bunei democrației" — ne spunea 
Maria Andrei, președinta consiliu-

Neculai AM1HUEEȘE1 
corespondentul „Scîntei*"

(Continuare în pag. a IlI-a)

SECTORUL 2 BUCUREȘTI ;

Eficiența modernizării 
producției

Prima etapă din ampla acțiune de organizare și 
modernizare a proceselor de producție, desfășu
rată în unitățile economice ale sectorului 2 din 
Capitală, s-a materializat în obținerea unui spor 
de producție industrială anteoalculat de peste 600 
milioane lei. Cele peste 623 de măsuri tehnice și 
organizatorice aplicate in primul semestru din 
acest an. din care 21 în devans. au vizat in prin
cipal modernizarea unor tehnologii de fabricație, 
a unor produse si procedee de lucru, precum și 
mai buna organizare a muncii.

Dintre măsurile aplicate care au o eficientă deo
sebită atît în planul creșterii producției fizice și 
fiabilității produselor, cît și în cel al productivității 
muncii și reducerii costurilor de fabricație, se evi
dențiază introducerea, la întreprinderea de piese ra
dio si semiconductor!, a tehnologiei de triplă difuzie 
pentru tranzistoarele de putere, care asigură, anual, 
un spor de producție de aproximativ 7 milioane 
lei. elaborarea tehnologiei de serie pentru fabri
carea condensatoarelor electrolitice de mare capa
citate pentru tehnică de calcul, reglarea tastatu
rilor D.A.F. cu ajutorul testerului de coduri, me
todă ce asigură întreprinderii de echipamente pe
riferice un spor de producție de peste 10 mili
oane lei anual ; realizarea, la întreprinderea „Elec
tronica" a unei linii specializate de montaj, cu ali
mentare continuă si depanare în afara fluxului, 
ceea ce permite reducerea costurilor materiale cu 
peste 5 milioane lei pe an. (Agerpres).

Virtuțile umane 
ale efortului

creator
L-am întrebat o dată 

pe un bătrin fintinar, 
cunoscut in zece sale 
pentru deosebitul lui 
meșteșug de a desco
peri izvoare cu apă 
bună : „Ești bătrin, 
moș Gavrilă, de ce nu 
stai să te odihnești ? 
Ai săpat atitea fintinl, 
te laudă și Ui- mulțu
mesc atiția oameni : 
nu crezi c-ar trebui 
să te așezi, ici, pe 
prispă, să privești lu
mea și să te bucuri de 
viață ?“ „Păi, vezi, 
tocmai asta nu se 
poate ! Sapa care nu 
prășește ruginește, 
fintina care nu-și pri
mește apa se milește, 
omul care nu mun
cește dospește și mu- 
cezește in mizga le- 
nii“... Și, punlndu-și 
hirlețul pe umăr și 
nuielușa cu care „pi
păia izvoarele" in 
briu pornea la drum 
spre locul unde știa 
că trebuie săpată o 
nouă fintină. Toată 
filozofia fintinarului 
meu era „munca folo
sitoare". „A trăi în
seamnă a munci și a 
născoci lucruri bune 
pentru oameni"...

Iertare că am ince- 
put-o așa de departe, 
intr-o epocă și intr-o 
societate in care mun
ca și creația, invenția 
și știinfa alcătuiesc 
corolarul și caracte
ristica vieții. Intr-o 
epocă și intr-o socie
tate a muncii creatoa
re, a creației pentru 
om, pentru umanitate 
înțelege oricine că 
acestui fenomen ii da
torăm tot ; că munca 
și creația sint cei doi 
poli ai existentei 
omului in general și 
ai omului din societa
tea socialistă in mod 
special. A crea în
seamnă, in fdpt, a re
naște mereu, a supra
viețui prezentului și 
a păși in ziua de 
miine, cu buchetul de 
idei deschizătoare de 
noi și luminoase căi. 
Omul contemporan nu 
se mai poate mulțumi 
cu ce-i dă natura ; el 
trebuie să ajute a- 
ceastă natură și să 
și-o facă prietenă ca 
să fie mai puțin vi
tregă și mai darnică. 
Adică s-o umanizeze. 
Să facă din Terra 
casa oamenilor dor
nici de viată și de 
bună înțelegere. Spi
ritul creafiei, cea mai 
valoroasă insușire u- 
mană, este antipodic 
spiritului distructiv, 
precum e pacea fată 
de război, ordinea fată 
de haos, viața fată de 
moarte. Cel care, la 
Fundulea, trudește 
pentru îmbunătățirea 
bobului de griu este 
un creator, un mare 
creator. Și n-o să uit 
niciodată cu ce sen
timent de mindrie și 
satisfacție inginerul 
horticol din Domnești 
sau horticultoarea din 
Dumitra — Năsăudu- 
lui îmi puneau in 
palmă comoara mere

lor de aur și de ru- [ 
bin cu o proporție a- 
proape identică : „E 
un soi creat de mine... 
Zece ani de muncă, 
de cercetare, de expe
riențe"... Cel sau cei 
care au descoperit so
luția științifică și teh
nică pentru implanta
rea uriașelor picioare 
de pod in apa Dună
rii la Cernavodă, ca 
pe urmă să le lege, 
fără schele, cu travee 
de multe tone, sint 
niște creatori, in fata 
cărora mă inchin, cu 
emoție, cu bucurie șl 
cu nemărginită încre
dere in capacitățile 
inventive ale omului 
născut din sinul po
porului nostru. Cel 
care sapă adine in 
mină sau forează a- 
dinc in sondă, ca să 
scoată energia atit de 
necesară vieții oame
nilor, poate fi pus in 
rindul vrednicilor crea
tori.

Pe planul spiritual 
și artistic nu putem 
să nu fim mereu în
datorați geniului crea
tor al lui Eminescu, 
Bacovia sau Arghezi 
sau zămislitorilor de 
frumuseți în plastică, 
de la Grigorescu pini 
la Tonitza și pină la 
artiștii creatori de azi, 
care ne incintă ochiul 
și ne desfată mintea. 
In societatea noastră 
socialistă, creatorul 
este al poporului și 
opera lui un dar fă
cut poporului, in a 
cărui slujbă se află și 
din a cărui viață se 
inspiră. Dar acum, 
mai mult ca oricind, 
creatorul, fie el agro
nom sau mecanic, chi
mist sau actor drama
tic, scriitor sau desco
peritor de noi teoreme 
matematice, are ne
voie de știință. Știința 
reprezintă azi factorul 
esențial in furnizarea 
căilor spre îmbogăți
rea și înfrumusețarea 
vieții oamenilor, a tu
turor oamenilor. Este 
forma cea mai înaltă 
de folosire a inteli
genței, a culturii, a 
civilizației umane pen
tru binele umanității. 
O știință care nu fo
losește oamenilor este 
un nonsens, dacă nu 
o aberație nocivă. Vi
ziunea partidului nos
tru este aceea a ști
inței și a creației 
pentru popor, pentru 
țară, pentru garanta
rea viitorului lor 
demn și fericit.

Mă întorc, în în
cheiere, la înțelep
ciunea simplă, dar 
adincă a fintinarului 
meu : mai bine să te 
mistui muncind decit 
să mucezești trindă- 
vind. Iar dacă rezulta
tul muncii e util în
tregului popor, așa 
cum este in sistemul 
nostru socio-politic, a- 
tunci efortul creator 
capătă aura strălucită 
a marilor virtuți 
umane.
Dumitru A1MAȘ
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De la propuneri și sugestii, 
la angajarea comunistă 
pentru înfăptuirea lor

PĂȘUNILE MARAMUREȘULUI
- o mare bogăție care trebuie pusă pe deplin în valoare

Una din principalele atribuții care 
revin organelor și organizațiilor de 
partid din întreprinderi, in exerci
tarea rolului lor de conducător po
litic, o reprezintă asigurarea parti
cipării nemijlocite a comuniștilor 
la rezolvarea problemelor economice 
cu care se confruntă colectivele de 
muncă din care fac parte. Propu
nerile și sugestiile făcute de co
muniști în adunările generale, cu 
alte prilejuri, concomitent cu impli
carea în înfăptuirea lor, constituie 
una dintre multiplele modalități 
concrete de exercitare a acestui rol. 
Pe firul acestei idei am consemnat 
la Întreprinderea „Grivița roșie" 
din Capitală acțiuni, initiative și 
fapte oe ilustrează preocuparea or
ganizațiilor de partid de aici de a 
pune în valoare operativ și cit mai 
eficient sugestiile și propunerile 
comuniștilor. Pe parcursul docu
mentării ni s-au prezentat nu numai 
numeroase exemple, dar au fost 
exprimate și interesante opinii.

Chiar și numai cîteva exemple 
sînt concludente în acest sens. Ca
zangiul Constantin Beldiman a pro
pus o nouă tehnologie de debitare 
a fantelor la colectori, ceea ce a 
dus la creșterea productivității mun
cii la această operație cu 80 Ia sută. 
Sudorul Petre Sandu a arătat că și 
în sectorul în care lucrează este 
posibil să se introducă procedeul de 
sudură de mare randament, „arc in 
arc“. care influențează deopotrivă și 
asupra nivelului calitativ al produ
selor. O remarcabilă creație tehnică 
— instalația de evazat țevi la 
schimbătoarele de căldură — a avut 
ca punct de plecare sugestia făcută 
de sculerul Gheorghe Manole. de
venit apoi coautor al realizării ei. 
Dan Podeanu, rectificator, a cerut 
să se treacă in sectorul său la 
servirea de către un singur munci
tor a mai multor mașini, oferindu-se 
să demonstreze el Însuși că aoest 
lucru este posibil. Exemplul său a 
fost urmat de toți tovarășii săi de 
muncă. Dîndu-se curs propunerilor 
cazangiului Dumitru Dinu, vizînd 
îndeplinirea în condiții de calitate 
ireproșabilă a comenzilor destinate 
exportului, munca a fost organizată 
în microechipe, în care fiecare mun
citor poartă direct răspunderea fată 
de calitatea operațiilor efectuate. 
Alte propuneri și sugestii formulate 
de comuniștii Adrian Perniu. Au
rică Drumcea și Andrei Barabasi 
au însemnat tot atîtea contribuții 
la Înfăptuirea programului de mo
dernizare a producției.

Desigur, toate aceste propuneri au 
lzvorît din necesitățile reale ale 
producției, au fost determinate de 
cerințele realizării planului la un 
nivel superior de calitate și efici
entă. Iată în acest sens citeva opinii 
ale autorilor lor și ale altor tovarăși 
din întreprindere :

Petre Sandu : în sectorul în care 
lucrez, cu citiva ani în urmă s-a 
mai încercat să se introducă proce
deul de sudură ..arc în arc", dar 
n-a mers. îrtipneună cu alți sudori 
din sector am urmat cursuri de per
fecționare organizate de laboratorul 
de sudură al întreprinderii. Mi-am 
dat seama că eșecul de atunci s-a 
datorat în bună parte lacunelor din 
calificarea noastră. înainte de a 
face propunerea intr-o adunare de 
partid, m-am sfătuit și cu cîtiva 
colegi, care m-au asigurat de con
cursul lor în cazul că ea va fi 
acceptată. Propunerea a fost trecută 
în planul de măsuri al adunării de 
partid respective, iar răspunderea 
Înfăptuirii ei a revenit unui colectiv 
din care am făcut și eu parte. în 
prezent, sudura „arc in arc“ a de
venit un procedeu bine stăpînit de 
sudorii secției. Rezultatul : dubla
rea productivității muncii, sporirea 
aalității sudurii și ușurarea efortului 
fizic, Eu consider că oricine face

*

CALITATE, NUMAI PRODUSE DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
(Urmare din pag, I) 
a produce ceea ce nu este nevoie sau 
care valorifică inferior munca, vie 
și materializată, pe care o incorpo
rează.

UN CONCEPT DINAMIC, EFI
CIENT — SISTEMUL DE ASIGU
RARE A CALITĂȚII PRODUSE
LOR. „Nu știm ce să mai facem... 
Am luat măsuri pe fluxul de fabri
cație. Unde am considerat necesar 
am întărit controlul final, dar pro
gresele pe calea ridicării calității 
produselor sint încă minore. Aveți 
dv. vreo soluție mai bună ?“ Este 
o replică pe care ne-d dau deseori 
interlocutorii, factori de răspunde
re din unitățile economice, atunci 
cind abordăm problema calității ne
corespunzătoare a unor produse. 
Slnt dificultăți cu care s-au con
fruntat nu numai specialiști de pe 
la noi, ci și din toată lumea. Iar cei 
care au găsit cheia problemei, prin 
produsele de virf pe care le reali
zează. au cucerit piața externă și 
obțin profituri importante.

„Secretul" lor a devenit de pe 
acum cunoscut : este vorba de im
plementarea in întreprinderea pro
ducătoare a așa-numitului sistem de 
asigurare a calității. în ce constă 
el ? în puține cuvinte, asigurarea 
calității reprezintă o dezvoltare a 
controlului tehnic de calitate, o se
lectare a unor aspecte din cadrul 
funcției calității a întreprinderii. 
Altfel spus, dacă înainte se prezen
ta o calitate controlată, de acum 
producătorul trebuie să dovedească 
limpede că aceasta este asigurată, 
folosind in activitatea practică un 
ansamblu de tehnici și procedee pla
nificate și sistematice.

Fără îndoială acest sistem, ca ori
ce lucru nou. are incomoditățile lui, 
dar și virtuți incontestabile. Bunăoa
ră, o firmă parteneră din Canada, 
care realizează calculatoare de pro
ces utilizate în special în sectorul 
energetic, inclusiv nuclear, cu o fia
bilitate de 99,98 la sută pentru o pe
rioadă de funcționare neîntreruptă 
de 30—35 ani. are 2 000 de angajați 
din care 350 se ocupă cu asigurarea 
calității. Au făcut investiții mari 

o propunere, oricine avansează o 
sugestie trebuie să aibă în vedere și 
mijloaoele pentru aplicarea lor.

Dumitru Dinu : O adunare de 
partid poate fi apreciată ca bună 
numai dacă ridică probleme și se 
încheie cu soluții pentru rezolvarea 
lor. Noi, comuniștii din cazangerie, 
analizăm frecvent modul în care 
este îndeplinit planul la export. La 
o asemenea analiză, în care s-a 
cerut ridicarea răspunderii fiecărui 
muncitor pentru efectuarea la timp 
și de bună calitate a produselor des
tinate exportului, am propus orga
nizarea muncii în microechipe și 
stabilirea unei sucoesiuni riguroase 
în executarea operațiunilor. Aduna
rea comuniștilor a fost de acord cu 
propunerile mele, iar de înfăptuirea 
lor a răspuns chiar biroul organi
zației de bază. Și. sincer vorbind.

VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea 
„Grivița roșie" 
din București

cum să nu te bucuri cind vezi că 
ideile tale sînt nu numai acceptate 
de alții, ci și aplicate.

Dan Podeanu : Propunerea mea 
privind polideservirea mașinilor a 
pornit de la o nevoie reală a pro
ducției. în secția sculărie a crescut 
numărul mașinilor din dotare, însă 
nu și cel al muncitorilor. Firește, 
trebuia găsită o soluție. M-am gin- 
dit că e bine ca ea să fie prezentată 
într-o adunare de partid. Și am 
făcut bine, deoarece ea a fost îm
bogățită prin sugestiile altor comu
niști și a fost transformată apoi 
într-o sarcină de partid pentru con
ducerea secției și pentru multi din
tre membrii de partid cu experi
ență profesională și politică ; lor 
le-a revenit răspunderea să con
vingă și pe ceilalți oameni ai mun
cii că acest lucru este nu numai 
necesar, ci și pe deplin posibil. în 
urma aplicării unor măsuri judicioa- . 
se de organizare a muncii, în prezent 
majoritatea muncitorilor din secție 
deservesc cite două mașini. Eu sint 
de părere că propunerile și sugestii
le reprezintă pentru oamenii muncii 
una. dtn modalitățile,, prihcipale do 
participare la actpj„,de decizie, de 
conducere. Și cu atit mai mult pen
tru' comuniști, care trebuie să, în
țeleagă faptul că ei sînt datori 
să-și asume răspunderi care depă
șesc cadrul îndatoririlor profesio
nale. ceea ce presupune afirmarea 
puternică a spiritului lor de iniția
tivă și creativitate. Și aș mai adăuga 
ceva. O propunere, o sugestie în- 
seamnă de fiecare dată un examen 
de competentă, profesională și de 
înțelegere a rațiunilor majore ale 
îmbunătățirii permanente a activi
tății de producție.

Oprea Berceanu, președintele co
misiei inginerilor și tehnicienilor : 
Pentru inginerii și tehnicienii din 
sectoarele de concepție, legătura cu 
producția, propunerile și sugestiile 
muncitorilor constituie un nesecat 
izvor de idei, de soluții, de perma
nentă îmbogățire a cunoștințelor. 
Inginerii Janeta Viorel. Cristea 
Neagu. Gheorghe Fit, Nicolae Dobre 
și multi alții au reușit să obțină 
remarcabile rezultate în activitatea 
lor tocmai datorită permanentului 
lor dialog cu oamenii muncii din 
secțiile de producție, receptării cu 
rapiditate a ideilor celor care se 
confruntă zi de zi cu problemele 
efective de producție. De altfel, a 

pentru implementarea și funcționa
rea sistemului, dar toate cheltuielile 
sint incomparabil mai mici decit 
cele pe care le-ar fi avut cu defec
tele ascunse și consecințele lor — pe 
care alte firme, in absența sistemu
lui de asigurare a calității, le înre
gistrează efectiv și nu se pot afirma 
pe piață.

O dată cu tehnica aviatică și teh
nica nucleară, sistemul a început să 
fie nu numai cunoscut, dar și apli
cat cu rezultate dintre cele mai bune 
și în țara noastră. Prestigiul de care 
se bucură produsele unor unități 
cum sint „Electronica", „Turbome- 
canica" și „Electroaparataj" din Ca
pitală, „Electromotor" și întreprin
derea de aparate electrice de măsu
rat din Timișoara. întreprinderile de 
avioane se explică în bună măsură 
prin aplicarea cu seriozitate a siste
mului de asigurare a calității. Nu
meroase alte întreprinderi care au 
primit sarcina de a realiza piese sau 
subansamble pentru programul nu
clear au fost obligate să adopte, in 
cazurile respective, sistemul de asi
gurare a calității.

De ce atunci sistemul nu se extin
de și nu se generalizează rapid ? Din 
investigațiile noastre și ale unor spe
cialiști în domeniu a rezultat că 
principala cauză o reprezintă atitudi
nea refractară a unor cadre de con
ducere din întreprinderi. . Atitudine 
determinată fie de necunoaștere, fie de 
comoditate, fie de teama de a scoate 
la lumină neajunsuri de fond ale ac
tivității de concepție tehnică și teh
nologică. ale organizării producției, 
ale disciplinei muncii — tolerate și 
uneori chiar tutelate de conducătorii 
respectivi.

Pentru că a aplica sistemul de a- 
sigurare a calității nu înseamnă de 
fapt decît a introduce ordine și dis
ciplină, a dezanonimiza executantul 
fiecărei operații tehnologice, stabi
lind precis răspunderile fiecăruia. 
De aceea, considerăm că implemen
tarea generalizată a unor sisteme 
de asigurare a calității, cu grade de 
severitate precis determinate. în 
funcție de specificul fiecărei între
prinderi. este o cerință esențială a 
etapei pe care o parcurgem, ce nu 
poate fi lăsată la liberul arbitru al 

devenit o regulă ca la toate adună
rile de partid, de sindicat și U.T.C. 
să participe și ingineri și tehnicieni 
din sectoarele de concepție, pentru a 
acorda atunci cind este nevoie asis
tenta tehnică necesară înfăptuirii 
propunerilor făcute in secțiile de 
producție.

Gheorghe Dragomir, secretar al 
comitetului de partid din întreprin
dere : Comitetul de partid anali
zează frecvent modul în care pro
punerile și. sugestiile comuniștilor, 
ale celorlalți oameni ai muncii sînt 
traduse în practică. Nu putem afir
ma însă că «intern pe deplin mul
țumiți. Secretarii birourilor unor 
organizații de bază mai uită uneori 
să informeze adunările generale 
despre stadiul înfăptuirii propuneri
lor. Sint și propuneri cu un grad 
mai mare de dificultate, care in 
mod nejustificat nu sint luate în 
considerație. Dispunem de un corp 
numeros de cadre inginerești, care 
trebuie să-și aducă o contribuție 
mai mare ia valorificarea potenția
lului de creativitate tehnică al co
lectivului nostru.

Evident, relevarea acestor exem
ple și opinii demonstrează că. oricit 
de mari și complexe ar fi sarcinile 
ce revin organizației de partid din 
această importantă întreprindere 
bucuresteană. ea are în înțelepciu
nea colectivă a comuniștilor săi. în 
capacitatea lor de a se mobiliza 
pe ei înșiși și pe ceilalți oameni ai 
muncii forțele necesare pentru în
deplinirea cu succes a acestor 
sarcini.

Constantin VARVARA

Comoara din... stoc
Ce fac oamenii 

cind se confruntă cu 
situații de excepție ? 
Două lucruri : ori 
caută soluții să le de
pășească, ori adoptă 
atitudinea de resem
nare in fața lor. Pri
mii fac parte din ca
tegoria „incăpățîna- 
ților" constructivi. Și 
care. învestind efort, 
izbindesc mai întot
deauna, ca in cazul 
pe care-1 vom relata 
mai jos.

...Fabrica de utilaj 
și instalații tehnolo
gice din Cărei execu
tă în prezent, o dată 
cu alte produse, și o 
importantă comandă 
pentru agricultură. E 
vorba de cîteva sute 
de transportoare cu 
bandă pentru între
prinderi de colectare, 
achiziții și păstrare a 
produselor agricole 
din diferite județe. în 
preajma lansării pro
dusului în fabricație 
a apărut insă o situa
ție neprevăzută. U n 
anumit furnizor, din 
motive obiective, n-a 
mai putut asigura li
vrarea la timp, con
form contractului, a 
unui anumit profil de 
țeava pătrată. Tocmai 
a profilului din care 
urmau să se confec
ționeze părțile esen
țiale ale transporto
rului. în această îm
prejure re, nu era 
prea greu să se ia o 
decizie de aminare 
sine die a executării 
acestor produse și să 
se treacă, intre timp, 
la derularea altor co
menzi. Dar inginerul

Cornel Pavel, direc
torul fabricii, nu e 
omul care să recurgă 
la astfel de metode 
„salvatoare". Mai ales 
că transportoarele 
sint așteptate ca pli
nea caldă, de benefi
ciarii lor. Doar sece
rișul noii recolte este 
în plină desfășurare. 
Atunci a convocat de 
urgență „șase minți 
agere" — cum le sou- 
ne el colaboratorilor

0 IDEE Șl 
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săi, pe care-i aprecia
ză astfel pentru „în- 
căpăținarea" cu care 
caută idei novatoare 
pentru bunul mers al 
producției — și le-a 
zis : „Aștept de la 
voi o soluție. Știu, 
mulți ar spune că 
dacă nu avem baza 
materială, ce putem 
face ? Dar de la voi 
aștept un alt răs
puns".

Șase zile și șase 
nopți, cele șase 
„minți agere" (simplă 
coincidență cifrică), 
după îndelungate cău
tări, confruntări de 
păreri, calcule și schi
țe, au dus la bun sfir- 
șit misiunea Încre
dințată. Cum anu
me ? Reproiectind u- 
tilajele pe „calapo
dul" unui material 
echivalent celui lipsă 
și care se găsea din

unităților economice și nici subor
donată altor priorități.

RĂSPUNDEREA PENTRU LU
CRUL BINE FĂCUT. Specialiștii a- 
preciază că nici una din activitățile 
care se desfășoară intr-o întreprin
dere nu depinde atit de mult de fac
torul uman ca activitatea de asigu
rare și control al calității produse
lor. Din acest motiv, in fiecare în
treprindere este necesar să se ac
ționeze cu cea mai mare perseve
rență pentru formarea unei educații 
și conștiințe a calității, precum și a 
unei opinii colective asupra acestei 
probleme vitale. Ce trebuie făcut in 
acest sens? Practica arată că intîi 
de toate se impune să se creeze o 
stare de spirit in sensul arătat. în 
întreaga întreprindere, de Ia munci
tor la director, ajungîndu-se ca fie
care să înțeleagă că asigurarea ca
lității reprezintă o problemă colecti
vă de care răspunde personal fiecare 
și nu numai serviciul C.T.C., care 
realizează doar anumite activități de 
control.

Numeroase sint căile și metodele 
de atingere a acestor obiective : de 
la promovarea „mărcii fabricii", a- 
dică efectuarea unei susținute pro
pagande audio-vizuale, menite să 
impună tuturor mîndria apartenen
ței la un colectiv muncitoresc apre
ciat în țară și în străinătate pentru 
realizările sale, la popularizarea 
fruntașilor în producție și informa
rea întregului colectiv asupra rezul
tatelor muncii și in domeniul res
pectării nivelurilor și indicatorilor de 
calitate.

O altă inițiativă eficientă se dove
dește a fi și așa-numita „campanie 
motivațională". în ce constă ? A- 
tunci cind trebuie adoptate măsuri 
importante pentru îndeplinirea anu
mitor indicatori de calitate se orga
nizează o acțiune colectivă specială 
în care se face apel la toți oa
menii muncii pentru un efort de 
excepție, in următoarele direcții : 
creșterea interesului pentru perfec
ționarea profesională, reducerea de
fectelor de calitate din execuție, 
propuneri de măsuri de înlăturare a 
cauzelor unor defecte și de reme
diere a neajunsurilor și de îmbună-

Dintotdeauna. în ținuturile Mara
mureșului. creșterea animalelor a 
fost condiționată de sporirea poten
țialului productiv al pajiștilor natu
rale. care au asigurat, nu numai iar
bă îndestulătoare pentru hrana ani
malelor in perioada de primăvară- 
toamnă. ci' si finul pentru iarnă. 
Pornind de la adevărul că pășunile 
constituie sursa cea mai eficientă 
de creștere a taurinelor si ovinelor, 
in județul Maramureș, unde supra
fețele de pajiști ocupă peste 200 000 
hectare, s-a acordat o atentie spori
tă tuturor lucrărilor care pot contri
bui in mod decisiv la sporirea po
tențialului productiv al întregului 
fond pastoral. Numai in cincinalul 
trecut. pășunile Maramureșului au 
beneficiat de un volum de investiții 
de aproape 388 milioane lei. ceea ce 
a permis efectuarea unor ample lu
crări ameliorative. Ca urmare, pe 
unele pășuni imbunătâțite s-au reali
zat anul trecut chiar 25—30 de tone 
de masă verde, nivel de producție 
spre care tinde fiecare unitate agri
colă din județ. în 1986 un număr 
mare de ferme zootehnice au intrat 
in iarnă cu deficit de furaje. Por
nind de la acest adevăr, dar mai ales 
de la cerința de a rezolva problema 
asigurării furajelor, in luna ianuarie 
a acestui an plenara comitetului 
județean de partid a analizat modul 
în care Se desfășoară activitatea de 
ameliorare a pășunilor, adoptindu-se 
programul pe anul 1987 cu privire la 
creșterea potențialului productiv al 
pajiștilor naturale, program in care 
s-a prevăzut, printre altele, supra- 
însămîntarea a 46 800 de hectare.

Si trebuie spus că acolo unde a 
existat preocupare s-au obținut re
zultate bune și foarte bune. La 
Oarta de Jos. Asuaju de Sus si Să- 
călăsani. unde primăriile comunale 
au făcut în iarnă și în primăvară 
ample mobilizări ale cetățenilor pen
tru a efectua la timp și de calitate 
aceste lucrări, pășunile și fînețele se 
prezintă într-un stadiu de vegetație 
foarte bun. Nu aceeași preocupare au 
manifestat primăriile din Sălsig. Băi- 
ta de sub Codru. Șomcuta Mare. Re- 
metea Chioarului. Dumbrăvița. deși

belșug in... stocul uni
tății. și anume profilul 
de tablă îndoită în 
formă de „U“. Un 
profil echivalent ca 
rezistentă și gabarit 
cu cel „pătrat". Pri
mele transportoare, 
reproiectate și con
fecționate din noul 
profil, au dat rezul
tate excelente pe 
standul de probă și 
au fost livrate unuia 
din beneficiari. în 
plus, noile transpor
toare mai au și avan
tajul, deloc neglijabil, 
că sînt mai... ieftine.

Și. iată cum, din-» 
tr-un stoc de profile 
,,U". constructorii de 
utilaje din Cărei ono^ 
rează o bună parte din 
comenzi. Adică execu
tă 210 transportoare. 
Merită să consem
năm, spre lauda lor, 
numele celor șase ti
neri specialiști „încă- 
pățînați", care nu 
s-au dat bătuți pină 
n-au găsit soluția : 
Francisc Ilomodi, 
Emil Mărgineanu, 
Szekely Geza, Dorel 
Oprea, Gheorghe 
Steiger, Ioan Moldo
van.

Rezultatul obținut 
i-a încurajat să ac
ționeze și in viitor 
pentru valorificarea 
superioară pe această 
cale și a altor mate
riale. Și sperăm că-i 
va încuraja și pe 
alții.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

tățire generală a procesului de pro
ducție.

Desigur, în această privință nu 
poate fi trecută cu vederea problema 
cointeresării materiale a personalu
lui muncitor. Dorite sau nu, în prac
tică pot apărea abateri de la normele 
disciplinei tehnologice. Dacă unele 
din acestea au cauze mai ușor de 
explicat (acceptarea anumitor com
promisuri sub presiunea dilemei 
„termen-calitate" sau ca urmare a 
unor relații umane neprincipiale), 
în situația nerespectării disciplinei 
tehnologice de către executanți se 
impune, întotdeauna, o analiză aten
tă pentru a se lua măsuri adecvate, 
în spiritul legii. Atenție însă I Mă
surile aplicate oamenilor, ca și me
dicamentele, nu sint neutre. O mă
sură greșită poate produce efect 
contrar celui scontat : demobilizarea 
și apatia față de problemele asigu
rării calității.

în această ordine de idei se cuvi
ne să aducem in discuție cerința — 
subliniată de mai mulți interlocu
tori — de îmbunătățire a actualului 
sistem de retribuire in acord global 
și acord direct, astfel încit să sti
muleze mai accentuat producția de 
calitate. Concret, reiterăm propune
rea ca în contractele de acord glo
bal să se prevadă in toate cazurile 
indicatori nemijlociți de apreciere a 
calității produselor realizate și nu 
numai în unitățile în care se obțin 
produse pe clase de calitate.

Rindurile de mai sus s-au dorit a 
fi o pledoarie pentru abordarea cu 
spirit științific, pe principii organi
zatorice moderne, a problemei asigu
rării și ridicării calității produselor 
— sarcină de cea mai mare însem
nătate stabilită de conducerea parti
dului. Desigur, efectuarea saltului 
dorit și necesar în această privință 
impune competență și răspundere, 
presupune antrenarea unor impor
tante resurse materiale și umane ale 
întreprinderii, un efort susținut eșa
lonat pe o durată mai mare. De a- 
ceea, este limpede că un succes real 
în domeniul respectiv nu poate fi 
obținut decît prin promovarea unei 
strategii ’ bine definite, a unei poli
tici a calității, orientată în nersnec- 
tivă și adaptabilă la cerințele dina
mice ale pieței interne și externe. 

pășunile acestora sînt în apro
pierea localităților, ori primăriile 
din Botiza. Dragomirești. Ieud. 
Strimtura. Călinești, care „motivează" 
că au pășunile la distante mari si e 
greu să se ajungă la ele. Este doar 
o motivație si nu un adevăr, pentru 
că aici este vorba de o slabă mobi
lizare a cetățenilor. Din discuțiile 
avute cu crescători de animale din 
comunele Giulești, Desești. Ocna 
Șugatag rezultă că ar fi fost dispuși 
să execute numărul de zile progra
mate inainte de a ieși animalele la 
pășune decit să achite taxele stabi
lite în acest sens de consiliile popu
lare. Tot ei spuneau că in aceste lo
calități și in altele era un obicei bun 
ca in fiecare primăvară oamenii să 
iasă la curățirea pășunilor, fiind 
direct interesați, deoarece vara pă- 
șunează aici vitele lor. Dacă aceasta 
este opinia lor, ne întrebăm care 
anume sint motivele pentru care or
ganele locale nu vin în sprijinul do
leanțelor crescătorilor de animale ?

La începutul acestui an. comitetul 
județean de partid a trasat sarcina 
ca fiecare unitate agricolă să-si asi
gure o balanță furajeră echilibrată 
din resursele si suprafețele de pa
jiști și nutrețuri existente Pe plan 
local, ba mai mult, să fie capabile 
să-si asigure o anumită rezervă de 
furaje. Din analizele de pină acum 
este greu să se facă o apreciere co
rectă a modului în care se va mate
rializa acest obiectiv. Ceea ce se 
poate spune exact este că de la pri
ma coasă a fost obținută o produc-

RECOLTA DE ORZ SI DE GRÎU
»

(Urmare din pag. I)

In zonele unde vremeo s-a îmbunătățit și mai este de recoltat orz com
binele au reintrat in lanuri

Ritm intens de lucru
finalizarea lucrărilor de

La Oradea se află în construcție o 
nouă centrală electrică de termofi- 
care pe lignit, cu o putere instalată 
de 150 MW. Obiectivul, cea mai mare 
lucrare de investiții in actualul cin
cinal din județul Bihor, concentrea
ză în mod firesc însemnate forte și 
mijloace umane și materiale. Sem
nificativ este faptul că. dată fiind 
importanta centralei și stadiul neco
respunzător al unor lucrări, comi
tetul județean de partid a constituit 
un colectiv de îndrumare și control 
a cărui contribuție s-a simțit la 
scurt timp în organizarea superioară 
a întregii activități. întărirea disci
plinei la fiecare loc de muncă, 
creșterea simțitoare a ritmului de 
lucru. Nu putem omite în acest con
text nici preocupările Trustului de 
antrepriză generală de construcții in
dustriale Oradea privind extinderea 
gradului de mecanizare și industria
lizare a lucrărilor, creșterea mai pro
nunțată a productivității muncii. Cel 
puțin două luni de zile au fost ciș- 
tigate la execuția decantoarelor sus- 
pensionale din cadrul gospodăriei de 
apă. prin utilizarea prefabricatelor 
în locul soluției bazate pe turnarea 
betoanelor monolit propusă de pro- 
iectanți. Nu este vorba de un caz 
singular. Tot cu intenția realizării 
unei productivități superioare, pro
iectul de execuție a gospodăriei de 
cărbune a fost reconsiderat, optîn- 
du-se și de această dată pentru fo
losirea pe scară largă a prefabrica
telor. Efectul ? Durata de execuție a 
acestei lucrări a fost „comprimată" 
cu un an de zile. Mai mult decit atit, 
datorită timpului cîștigat s-a putut 
asigura încă din toamna trecută un 
stoc de cel puțin 50 000 tone cărbu
ne. Un alt exemplu. La sala pentru 
turboagregate. la toate cele trei gru
puri s-au prevăzut inițial prefabri- 
carea și montarea unor stilpi alcă- 
tuiți din două bucăți și „înădite" la 
jumătate. Executarea dintr-o singură 
bucată a stîlpilor a redus la jumă
tate durata de montaj. Sub dublu 
semn, al angajării efective și al efi
cientei. acționează acum și benefi
ciarul investiției care a detașat în 
ultima vreme pe șantier circa 150 de 
oameni, îndeosebi pentru lucrări de 
verificare și probe ale instalațiilor.

După cum se vede, este vorba de 
măsuri care au condus la sporirea 
apreciabilă a ritmului de lucru pe 
șantier. Nu poate fi omis însă faptul 
că asigurarea cu întîrziere a unor 
utilaje și echipamente de bază, une
ori după un an de la expirarea ter
menelor contractuale de livrare, pre
cum și expedierea unora dintre ele 
în altă ordine decit cea de montaj 
au determinat serioase rămîneri in 

tie totală de 27 000 tone fin. Din 
punct de vedere al randamentului la 
hectar, producția de fin este net su
perioară celei realizate anul trecut, 
randament care garantează obținerea 
unei producții totale de fin mult mai 
mare decît in 1986.

Se știe că anul trecut Maramu
reșul nu a beneficiat de condiții cli
materice din cele mai favorabile pro
ducerii furajelor. Totuși, conducerile 
acelor unități agricole care au privit 
cu toată seriozitatea problema asi
gurării furajelor pentru perioada de 
stabulatie a animalelor au intrat in 
iarnă cu hrană suficientă si de ca
litate. Din păcate, au fost si unități 
agricole cu rezultate slabe In pro
ducerea furajelor — si ne referim 
îndeosebi la cooperativele agricole 
de producție din Vișeu de Jos. Vă
lenii Somcutei, Copalnic Mănăștur, 
la asociațiile economice intercoope- 
ratiste din Mireșu Mare. Satulung, 
Vima Mică și Cernești — care nu 
și-au asigurat din producție proprie 
furajele necesare. Analizind situația 
concretă a fiecărei unități, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a stabilit pentru fiecare din aces
te cooperative agricole si asociații 
economice sursele de acoperire a de
ficitului de furaie. Trebuie însă să 
fie limpede pentru fiecare conducă
tor de unitate, pentru fiecare zoo
tehnist că problema de fond a asi
gurării stocurilor necesare de furaie 
nu poate fi rezolvată nici la județ, 
si nici în altă parte, ci numai si nu
mai prin punerea în valoare a tutu- 

urmă. amînarea pentru acest semes
tru a momentului racordării prime
lor capacități productive la sistemul 
energetic.

Care este în prezent stadiul in
vestiției ? Ce lucrări se află pe dru
mul critic și trebuie realizate fără 
întirziere ? Ce dificultăți întîmpină 
constructorii, cum acționează și, mai 
ales, cum ar trebui să acționeze pen
tru depășirea lor ? Iată pe scurt su
biectul investigației noastre pe șan
tierul orădean.

„Numărătoarea inversă" a și înce
put pentru primul grup de 50 MW. 
La începutul lunii iunie a fost pusă 
sub tensiune stația electrică de 
servicii proprii generale. S-au a- 
sigurat astfel condiții pentru incepe-

Pe șantierul 
Centralei electrice 

de termoficare 
Oradea II

rea rodajului la stația de epurare 
chimică și de demineralizare a apei, 
la pompele de la gospodăria de 
combustibil lichid ușor, precum și la 
benzile din gospodăria de cărbune. 
Cum s-ar spune, formarea primei 
șarje de apă tratată e de acum în 
„mîna" beneficiarului.

în continuare mai trebuie însă 
executat un volum apreciabil de lu
crări de izolații. Terminarea lor in 
timp util este condiționată de modul 
în care Antrepriza Energomontaj 
„Transilvania" asigură fronturile de 
lucru necesare. Insistăm asupra a- 
cestui aspect deoarece in predarea 
fronturilor în discuție se Înregistrea
ză „sincope" nepermise și întîrzieri 
nejustificate, care țin în loc pe mun
citorii izolatori. Bunăoară, in luna iu
nie nu au fost asigurate integral ma
terialele necesare pentru spălarea 
acidă a cazanului, rămîneri in urmă 
fiind consemnate și in alte „puncte 
fierbinți" de mare urgentă ale șan- 

Așadar, ceea ce se cere acum, mai mult ca orieînd. este, dincolo de 
realizările valorice, atingerea stadiilor fizice și cu precădere creșterea 
ritmului de lucru la lucrările de izolații, terminarea grabnică a lucră
rilor auxiliare care concură la punerea în funcțiune a primului bloc 
energetic. Iar pentru ca reușita eforturilor depuse pe șantier să fie de
plină. toti factorii implicați — constructori, furnizori de utilaje, bene
ficiar — trebuie să conlucreze mai strîns. cu răspundere sporită, pentru 
a grăbi intrarea în exploatare a grupului de 50 MW. O cerință pe 
deplin posibil de îndeplinit.

ror resurselor de nutrețuri existente 
pe plan local. O analiză de ansam
blu a situației fondului pastoral de 
care dispune Maramureșul pune in 
evidentă adevărul de necontestat că 
în fiecare unitate agricolă, in fieca
re localitate există o bază de nutre
țuri in măsură să asigure hrănirea 
corespunzătoare a efectivelor de a- 
nimale ce se cresc în județ. Iniția
tive sînt. De pildă, pentru valorifi
carea la maximum a pășunilor, nu
mai 23 de comune organizează pășu- 
natul în apropierea localităților, pe 
cind celelalte 43 comune, în mod 
deosebit cele situate în luncile riu- 
rilor îisa. Iza. Vișeu și Lăpuș. fac 
deplasări la pășunile din golurile de 
munte, uneori pină la o distantă de 
100 kilometri, transformind izlazu
rile din jurul satelor în adevărate 
finețe care asigură o bună parte din 
stocul de nutrețuri pentru perioada 
de stabulatie.

Felul în care organele agricole ju
dețene. consiliile populare, sub în
drumarea comitetului județean de 
partid, au organizat exploatarea pă
șunilor în acest an. dar mai ales 
măsurile stabilite pentru sporirea 
potențialului productiv al pajiștilor 
dau garanția că această mare bogăție 
a Maramureșului va fi pusă in va
loare cu eficientă economică maxi
mă pentru sporirea efectivelor de 
animale, a producției zootehnice în 
general.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scinteii"

rile de porumb din Dolj, Vîlcea, 
Mehedinți sau Alba dacă in toate 
unitățile agricole de aici s-ar fi 
acționat cu răspunderea necesară 
la executarea lucrărilor de între
ținere conform programului stabi
lit. Asemenea stări de lucruri 
obligă la acțiuni ferme pentru mo
bilizarea puternică a tuturor for
țelor de Ia sate Ia efectuarea vo
lumului mare de lucrări din cîmp, 
astfel încit pretutindeni cea de-a 
treia prașilă să se încheie în cel 
mai scurt timp, și dacă situația o 
cere să se acționeze în continuare 
la întreținerea culturilor prin pra- 
șile manuale pină la înlăturarea 
completă a buruienilor.

în zootehnie, STRÎNGEREA ȘI 
DEPOZITAREA FURAJELOR tre
buie efectuate fără întîrziere. ast
fel îneît în toate fermele să se 
asigure condiții pentru buna hră- 
nire a animalelor, pentru sporirea 
în continuare a efectivelor și pro
ducțiilor zootehnice. Spre a se 
putea asigura cantități cit mai mari 
de furaje pentru perioada de 
stabulatie este absolut necesar ca 
pretutindeni animalele să fie men
ținute la pășunat. valorificindu-se 
pe această cale toate resursele de 
nutrețuri ce nu pot fi cosite, in
clusiv cele de pe miriști.

în agricultură este mult de lucru 
în această perioadă. Ceea ce se 
cere în mod deosebit acum organi
zațiilor de partid de la sate, con
siliilor populare, cadrelor de con
ducere și specialiștilor din unități 
este să acționeze cu fermitate pen
tru a asigura mobilizarea tuturor 
locuitorilor din comune la stringe- 
rea și punerea la adăpost a între
gii recolte de orz și griu și pregăti
rea temeinică a celei de-a doua 
culturi, pentru executarea la timp 
și de calitate a celorlalte lucrări.

pentru 
investiții

tierului. Este o situație nefirească, 
fată de care conducerea antreprizei 
menționate afe datoria să ia atitu
dine neîntîrziat, cu exigență. Cu atit 
mai mult cu cit repetatele promi
siuni făcute pină acum privind re
dresarea propriului ritm de lucru și 
onorarea obligațiilor asumate față de 
celelalte unități de construcții de pe 
platforma termocentralei nu au fost 
respectate.

— întirzierea cu care primim fron
turile de lucru ne creează, fără în
doială, dificultăți reale și numeroa
se, ne-a precizat ing. Constantin 
Băicuș, director tehnic al Trustului 
antrepriză generală de lucrări 
speciale și izolații tehnologice. 
Bineînțeles, acesta nu consti
tuie un motiv de demobilizare, 
ci, dimpotrivă, ne-a determinat să 
luăm măsuri hotărite și cuprinzătoa
re în vederea scurtării duratelor de 
execuție a lucrărilor de izolații. In 
primul rînd, am dublat efectivele de 
muncitori de care dispunem pe acest 
important șantier, am organizat în
treaga activitate în program prelun
git și urmărim îndeaproape ritmici
tatea în care se derulează fluxul 
aprovizionării tehnico-materiale.

Sint măsuri binevenite, desigur, 
dar care nu scutesc Antrepriza Ener
gomontaj „Transilvania" de obliga
ția de a-și lichida în cel mai scurt 
timp restantele. Dincolo de acest as
pect, problemele legate de finaliza
rea lucrărilor de pe șantier sînt de
parte de a fi epuizate. Ne oprim in 
acest punct, nu înainte de a eviden
ția cîteva concluzii cu valoare prac
tică pentru impulsionarea evoluției 
lucrărilor. Iată-le, succint expri
mate :
• Asigurarea combustibilului ușor 

și a păcurii necesare pornirii și 
funcționării centralei de pornire și 
a cazanului nr. 1 ;

• Intensificarea ritmului de exe
cuție la magistrala de termoficare 
și la magistrala de abur, pentru a se 
asigura debitul minim de funcționare 
a cazanelor din centrala termică de 
pornire ;
• Accelerarea ritmuluj de montaj 

Ia grupurile nr. 2 și 3 in vederea 
diminuării stocului de utilaje.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteîl"
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Domnului MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președinte al Republicii Zair

KINSHASA

în legătură cu gravul accident de cale ferată care a avut loc in regiunea 
Shaba vă adresez dumneavoastră cele mai sincere condoleanțe, iar familiilor 
îndoliate expresia profundei mele compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

și prosperitate.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALAWI

Domnului Dr. HASTINGS KAMUZU BANDA
Președintele pe viață al Republicii Malawi

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Ma
lawi vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Sînt inchedintat că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între 
România și Malawi se vor dezvolta și in viitor spre binele celor două po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii șl colaborării internaționale.

Vă doresc multă fericire și sănătate, iar poporului malawian prieten pace

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Venezuela, ambasadorul acestei 
țări la București, Demetrio Boersner, 
a oferit luni o recepție.

Au participat membri al guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor

VA INFORMAM DESPRE

Noua linie ferată Deva-Brad
în cronica marilor realizări eco- 

nomico-sociale obținute in județul 
Hunedoara in perioada ce cu 
mindrie o numim ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu" se înscrie un 
recent succes al constructorilor fe
roviari : darea în folosință pentru 
trenurile de marfă a noii linii fe
rate Deva—Brad.

Cerința construirii unei căi fe
rate directe intre Deva și Brad, 
două orașe în necontenită dezvol
tare economică, s-a pus de mai 
multă vreme. Pentru ca vagoanele 
de mărfuri să ajungă de la Sime- 
ria-triaj sau de la gara Deva la 
Brad trebuiau să ocolească pe la 
Arad pe o distanță de 279 km. Din 
cauza manevrelor ce se impuneau 
pentru compunerea sau descompu
nerea garniturilor de tren erau 
necesare două zile pentru ca 
mărfurile să ajungă de Ia Deva 
la Brad sau invers.

— Din Deva oină la Brad sint 
numai 36 km — ne-a spus ing. Li- 
viu Corfaru, șeful brigăzii nr. 4 a 
Antreprizei de constructii-montai 
a Regionalei C.F.R. Timișoara. Dar 
construcția acestei linii ferate a 
dat mult de furcă proiectantilor și 
constructorilor, Nu este vorba atît 
de faptul că întregul traseu aj căii 
ferate trebuia să treacă pe un te
ren foarte greu accesibil, cu văi 
adinei si largi, cit de configurația 
deosebit de variată a structurii 
geologice. Nu o dată s-a întimplat, 
ca in legenda meșterului Manole, 
ce se construia ziua, noaptea se 
dărima. Dar constructorii nu s-au 
dat bătuți. S-au găsit soluții Ia 
toate problemele cu care ne-am 
confruntat si. iată, am Încheiat 
această importantă lucrare.

înfruntind căldura fierbinte a 
verilor sau frigul pătrunzător al 
iernilor, constructorii de la An
trepriza de constructii-montai a 
Regionalei C.F.R. Timișoara Și, 
mai ales, cei de la brigada nr. 4 din 
Deva, au trebuit să invingă durita
tea rocilor pe un traseu greu, de 
dealuri, cu multe diferențe de ni
vel. de pină Ia 24 la mie. au ex
cavat circa un milion de mc de 
pămint. au construit numeroase 
viaducte și tunele, 41 poduri și 
multe podețe, pe un traseu din care 
75 la sută se desfășoară numai in 
curbe. Am notat că viaductul cel 
mai lung, cu o lungime de 186 m.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 iulie, ora 20 — 10 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu lnnorări mal pronunțate 
la începutul intervalului tn regiunile 
sud-estice, iar spre sfirșlt și in cele 
din nord-vest. Vor cădea ploi care 
vor avea și caracter de averse pe 
alocuri, la început tn Dobrogea. Iar 
spre sfirșitul Intervalului și tn regiu

(Urmare din pag. I) 

ministere și Instituții centrale, oa
meni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)

se află la Vălișoara. iar cel mai 
lung tunel este la Dealul Mare, de 
350 metri, care de fapt și mar
chează trecerea trenului în Țara 
Moților.

Pentru construirea noii linii fe
rate numai eforturile n-au fost 
suficiente. Cei mai buni construc
tori. cadrele tehnico-inginerești 
s-au preocupat de continua îmbu
nătățire a tehnologiilor de lucru, 
de adoptarea unor metode perfec
ționate. eficiente, adecvate fiecărei 
situații în parte. Astfel, la nu- 
meroașele ziduri de spriiin s-au 
folosit elementele prefabricate, iar 
consolidarea terasamentelor s-a 
efectuat cu pinteni cu coloane 
circulare din beton executate prin 
foraj.

Ultimele lucrări, la executarea 
tronsoanelor de la Stoeneasa. Or- 
mindea și Dealul Fetii, s-au desfă
șurat intr-un ritm susținut, făcind 
posibilă ..punerea pe verde" a ser 
mafoarelor pe linia ferată Deva— 
Brad. Materiile prime, utilajele mi
niere și piesele de schimb, alte bu
nuri materiale vor ajunge mai re
pede spre beneficiarii din țară, în 
același timp, și unitățile economice 
și sociale din Brad vor beneficia 
de o aprovizionare operativă.

Sint multi cei care și-au înscris 
numele pe panourile fruntașilor 
acestei importante construcții fe
roviare : printre altele. echipele 
conduse de Dumitru Ursache. Va- 
sile Groza. Petru Culdă, Vasile Ur
sache, Vasile Bâltescu, maiștrii 
Constantin Cismaru, Alexandru 
Tundrea. Ioan Sandor, Dumitru 
Pirchici și Constantin Furdea. nu
meroșii muncitori, șefii de brigăzi 
și proiectanții de la Institutul de 
proiectări căi ferate București. 
Totodată, se cuvine evidențiată ac
tivitatea direcției de întreținere a 
Regionalei C.F.R. Timișoara care a 
asigurat utilajele de cale ferată ne
cesare funcționării noii linii la 
parametrii proiectați.

După încheierea tuturor lucrări
lor de consolidare a versantilor, a 
canalizărilor de scurgere a apelor 
si consolidarea temeinică a liniei 
ferate, la sfirșitul ultimului trimes
tru din acest an va începe și cir
culația trenurilor de persoane.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

nile din nord-vest. în rest, averse 
izolate. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade. Iar 
cele maxime intre 22 și 32 de grade. 
Izolat mai ridicate in ultima zi in su
dul țării. Pe alocuri, mai ales in cen
tru, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
variabil, cu tnnorări mal pronunțate 
la începutul intervalului, clnd sînt po
sibile averse de ploaie. Vtntuț va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila Intre 15 șl 17 
grade. Iar cele maxime Intre 25 șl 28 
de grade.

noașterii tehnologiilor. A 
instituit cursuri. Cu un 
program ambițios, mai in
tens și mai aprofundat 
decit cel desemnat și răs- 
pindit pe cale ierarhică. 
Dar cînd, la prima lecție, 
s-a trezit cu sala aproape 
goală, a Înghițit in sec. A 
fost, de fapt, pentru ei, 
o... lecție. „înseamnă că 
n-am știut să le vorbesc, 
să-i conving", și-a spus și 
a luat-o de la capăt, aproa
pe din om in om. „Nu vreți 
să ciștigați ? le-a spus. 
Dacă nu vreți, atunci aveți,

I

e bine așa. Că porumbul 
face rădăcini sus, peste nit 
velui solului, unde nu gă
sește cu ușurință apa și că 
el. dimpotrivă, trebuie obli
gat să-și dezvolte rădăci
nile in adine, acolo găseș
te apă... Careva l-a luat și 
peste picior : „Asta o fi el 
tinăr. dar prășește ca pe 
vremea lui Pazvante..." 
„Nu rideți — le-am spus. 
Vina e tot a dumneavoas
tră, trebuia să-I învățați 
înainte de a intra în tar
la 1“ Pe mine insă, chit că 
tinărul apucase să mușu-

spus, pretențiile alea sînt 
ale tehnologiei, n-avem ce 
le face !“. A ieșit acum o 
semănătură ! Cu densități 
ca la carte.

Sigur, e abia un început. 
Tinărul președinte, ingine
rul Topală. vorbește despre 
această perioadă definind-o 
cu un termen cam preten
țios : „război al ideilor". 
Cam mult spus, deși este 
vorba și despre unele 
idei și despre un oarecare 
„război". Mai mult o în
fruntare de păreri, izvorite 
unele din vechi deprinderi

Păminturi readuse la viață
dreptate să nu veniti la 
cursuri. E simplu : nu în
vățat! lucrurile noi pe care 
trebuie să le știți, o să 
munciți mult pentru o re
coltă mică... Vă convine ? 
Dacă nu, atunci cumpăra- 
ți-vă caiete și veniți la 
cursuri. Știu, palmele dum
neavoastră nu mai sint de
prinse cu scrisul. Dar s-or 
deprinde repede... Si poate 
că mai repede încă s-o de
prinde mintea să priceapă 
de ce o lucrare trebuie fă
cută așa și nu așa..." Au 
venit. Povestește acum in
ginerul :

— Ieri. Se prășea la po
rumb. între cooperatori, 
unui tinăr. întors doar de 
vreo lună de la oraș. Pră
șea și el de zor. părea pus 
pe fapte mari. Totuși, la un 
moment dat, cei din jurul 
lui l-au oprit.' Și ii bosco
rodeau. M-am apropiat și 
eu. Si atunci am văzut ce 
se Intlmpla. Băiatul învă
țase să prășească de mult, 
de la părinți. Și mușuroia. 
Acum ceilalți cooperatori, 
niște femei și doi bătrini. 
ti explicau de zor de ce nu

roiască un sfert de pogon, 
m-a bucurat intîmplarea. 
Mi-a dovedit că la ceilalți 
învățătura a prins. Anii 
trecuți, mult îmi bătusem 
capul cu cei ce mușuroiau 
sau răreau peste norma 
admisă. De fapt mai avu
sesem ocazia să mă con
ving de roadele practice ale 
cursurilor. Astă-primăva- 
ră, la semănat, pusesem pe 
fiecare semănătoare cite 
doi oameni. Alți doi se 
ocupau de transportul se
mințelor. Și le spusesem la 
toți : „Vă rog. grijă mare 
la densitate, cum v-am în
vățat astă-iarnă. Cînd ve
deți că tractoristul o ia 
prea repede. opriți-I 1 Cînd 
vedeți că se infundă se
mănătoarea ori s-a dereglat 
și boabele nu mai cad la 
distanța prescrisă. opriți-I 
pe tractorist să remedie
ze 1“ N-a fost nevoie să le 
spun de două ori. Ba chiar 
mi s-a și plîns un tracto
rist că prea l-au oprit me
reu din lucru cooperatorii 
„cu fel de fel de preten
ții". „Măi băiete, l-am

și concepții, celelalte spri- 
jinindu-se pe cunoașterea 
cerințelor și regulilor unei 
agriculturi moderne și efi
ciente.

Se hotărise acum doi ani 
să se dezvolte legumicultu
ra. Nu se practicase aici 
decit prin ogrăzi. Apăruse
ră acum condiții Ideale : 
pămint bun, irigații... Anul 
trecut, ca să folosim o ex
presie locală, cooperativa a 
făcut „o treabă bunișoară" 
cu grădina ei de legume. 
Inginerul Topală însă a 
pus. din vara trecută, ochii 
pe un alt teren pe care l-a 
cercetat și l-a găsit mult 
mai bun pentru grădină. 
„Tarlaua plopilor". Dar. nu 
se știe de ce. a apărut o 
opoziție acerbă din partea 
celor din brigada legumi
colă. „Că n-o să facem 
acolo nimic... Că o să mun
cim de pomană..." („Țăra
nul — spune Topală — are 
cîteodată păreri de neînțe
les. .“).

— N-am reușit să-i con
ving — spune președintele. 
„Bine, am spus, vedem

Republica Malawi, tinăr stat 
african, a obținut independența la 
6 iulie 1964. Sărbătorirea zilei na
ționale constituie un prilej de evo
care a eforturilor susținute depuse 
in această perioadă de mai puțin 
de un sfert de secol pentru lichi
darea înapoierii moștenite din tre
cut și valorificarea in folosul pro
priu a resurselor naturale. O aten
ție deosebită a fost și este acorda
tă, în acest sens, dezvoltării agri
culturii, sector in care lucrează 
majoritatea celor 5,8 milioane lo
cuitori ai tării. Terenurile agricole 
se intind pe litoralul lacului Ma
lawi. unde se află mari plantații 
de ceai, cafea, tutun, bumbac, ce
reale. In ultimii ani, aici au fost 
forate mai multe mii de pufuri care 
au contribuit la extinderea supra
fețelor irigate si la creșterea producției agricole.

Tot în perioada care a trecut de 
la proclamarea independentei au 
fost puse bazele unei Industrii pro
prii, s-au dezvoltat invățămintul, 
cultura, asistența sanitară Un loc

Premiile concursului „Fondul Păcii" - 1987, 
organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii

La București a avut loc tragerea 
la sorți a premiilor oferite partici- 
panțllor Ia concursul pe bază de 
buletine „Fondul Păcii" cu tema : 
„România — Ceausescu in conștiința 
lumi! : mesaje de pace, programe de 
pace", organizat de Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii. Premiul 
Intîi a fost ciștigat de Moraru Ale

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
(Urmare clin pag. I)
lui municipal al F.D.U.S. Cetățenii, 
constatînd că propunerile lor sint 
privite cu interes, vin in număr 
mare si participă activ ia aceste 
dezbateri, contribuind astfel ia crea
rea climatului democratic de reală 
implicare in înfăptuirea programului 
de dezvoltare a localității noastre.

Și la Sulina există o experiență 
pozitivă în organizarea „Tribunei 
democrației". La nivelul orașului 
sînt dezbătute, in acest cadru, sarci
nile și indicatorii planului in profil 
teritorial, posibilitățile existente pen
tru extinderea suprafețelor agricole, 
in scopul autoaprovizionârii localită
ții. măsurile necesare pentru înfru
musețarea orașului. Tovarășul loan 
Roșog, președintele consiliului oră
șenesc al F.D.U.S..‘^tioliniâ că tema
tica discuțiilor este foarte largă, Ce
tățenii vin cu încredere la aceste 
adunări in care orice problemă, de 
interes mai larg sau personal, este 
ascultată cu atenție, iși găsește o so
luție, un răspuns. Ne-am convins de 
acest lucru participind la mai multe 
adunări in acest oraș. Consiliul 
popular analizează atent și înfăp
tuiește propunerile judicioase făcute 
de cetățeni. Așa s-a intimplat cu 
propunerea ca zona mlăștinoasă din 
partea sudică a orașului să fie ame
najată prin munca cetățenilor pen
tru a fi cultivată. în felul acesta, 
peste 10 hectare au fost îndiguite. 
iar acum sint cultivate cu legume și 
furaje pentru creșterea animalelor.

în comunele și satele județului, 
adunările din cadrul „Tribunei de
mocrației" au ca principală coordo
nată — cum este și firesc — și pro
blemele dezvoltării agriculturii, spori
rii producțiilor în unitățile de stat 
și cooperatiste prin mai buna folo
sire a pămîntului. creșterii contri
buției gospodăriilor populației la 
fondul de stat. Cu răspundere au 
analizat aceste probleme cetățenii 
din comunele Valea Nucarilor. Mah- 
mudia, Cerna, Jijila și multe altele, 
propunerile făcute în cadrul „Tribu
nei democrației" fiind materializate 
în scurt timp. Dar aria de cuprin
dere a dialogului cu cetățenii este, 
bineînțeles, mult mai largă. Astfel, 
in comuna Luncavita, numeroși să

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

important în acțiunea de punere în 
valoare a resurselor naturale îl 
joacă orașul Lilongwe, noua capi
tală a tării, cu începere din 1975. 
In zona sa au fost înălțate unități 
de produse agroalimentare și bu
nuri de consum, fabrici de ciment, 
întreprinderi de prelucrare a lem
nului. Este știut că o cincime din 
teritoriul țării este acoperită de 
păduri din cele mai prețioase esen
țe, lemnul fiind, alături de ceai șl 
cafea, unul dintre principalele ar
ticole de export.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de popoarele africa
ne, de toate popoarele care au pășit 
Pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes eforturile depuse de po
porul din această tară în vederea 
făuririi unei vieți noi. a consolidă
rii independentei. Fără îndoială, 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între țările noastre este în interesul 
reciproc, al cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

xandru, profesor din Iași, și de 
Coșovei Rovena. profesoară din 
București, iar premiu! al doilea a 
revenit iui Ungureanu D. Dumitru, 
învățător pensionar din Ruginoasa, 
și lui Țubluc Daniela, elevă din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Au 
fost atribuite, de asemenea, ' șase 
premii trei.

teni. intre care Aurel Stan și Ștefan 
Burghelea. au propus să se extindă 
atelierele de mică industrie. ..Noi 
avem o experiență bună in folosirea 
resurselor locale de materii prime 
pentru dezvoltarea micii industrii — 
ne spunea Nicolae Grigore, primarul 
comunei. Cooperativa agricolă de 
producție are zece ateliere de mică 
industrie, care folosesc papura șl 
răchita pentru împletituri, argila 
pentru producerea cărămizilor, cu
poanele textile de la unitățile indus
triei ușoare pentru producerea dife
ritelor confecții de mici dimensiuni. 
Dialogul cetățenesc din cadrul „Tri
bunei democrației" a reliefat noi 
posibilități de extindere a acestor 
activități. Dezvoltarea micii indus
trii este și in interesul rentabilității' 
unităților agricole. în ateliere se lu
crează doâr in perioadele de timp 
cînd fui’ este de lucru in cîmp, Pe 
baza propunerilor formulate recent 
vom extinde prelucrarea legumelor 
pe plan local, realizînd o gamă bo
gată de semiconserve". Larga parti
cipare. implicarea responsabilă a ce
tățenilor explică și faptul că în a- 
ceastă comună producțiile agricole 
sint cu mult peste media celor obți
nute Ia nivel de județ.

în cadrul „Tribunei democrației" 
au trezit un viu interes teme ca sis
tematizarea localităților și creșterea, 
pe această bază, a suprafeței tere
nurilor arabile, problemele edllltar- 
gospodărești și alte asemenea dome
nii de larg interes. In comunele Ciu- 
curova. Mihail Kogălniceanu și Ni- 
culitel, de exemplu, pe baza propu
nerilor formulate, in aceste adunări, 
de la începutul anului au fost res- 
trînse perimetrele locuibile cu aproa
pe 10 la sută. Har terenul respectiv a 
trecut in folosința unităților agricole.

Sint doar citeva din aspectele des
prinse in timpul anchetei noastre. 
Ele demonstrează că acolo unde con
siliile locale ale F.D.U.S. acționează 
cu răspundere, rezultatele dialogului 
cetățenesc nu intirzie să apară. Stă
ruie, totuși. întrebarea : de ce expe
riența bună nu este generalizată, de 
ce eficiența „Tribunei democrației" 
stă alături de dezinteresul față de 
această formă vie. interesantă și uti
lă de dialog cu cetățenii ?

noi la primăvară. Deocam
dată să ne ocupăm de ră
saduri, in solarii". S-a 
muncit toată iarna eh nă
dejde la răsaduri. Toamna 
îngrășasem bine cu gunoi 
de grajd „Tarlaua plopi
lor". Acum, cînd răsadu
rile au fost gata, am spus : 
„Gata, teșim Ia plantat !“ 
„Unde ?“ „Cum. unde ? in 
„Tarlaua plopilor". Nu prea 
au veoit. Am adunat atunci 
un grup de tineri și am 
plantat cu el o postată. 
După citeva zile, răsadurile 
s-au prins de minune. De 
mai mult n-a fost nevoie. 
Au venit, imediat, toți. 
Acum avem o grădină pe 
cinste. Vin ei și spun: „To
varășe inginer, s-a prins 
crustă, să mai dăm o pra- 
șilă..."

Vrednicia se învață. Ca și 
agricultura modernă. Cel 
mal bun profesor : bunele 
rezultate, cîștigul.

Multe sînt cele ce ți se 
pot povesti aici despre re
venirea acestei cooperative 
la o activitate productivă 
normală, la o agricultură 
practicată după rigorile 
tehnologice menite să ri
dice pămintul la adevărata 
lui valoare.

Cooperativa agricolă de 
producție Țuțora, doar una 
dintre cele care se cuprind 
în marea incintă a amena
jării complexe Sculeni— 
Țuțora—Gorban, a și par
curs in mai puțin de trei 
ani o bună bucată din 
drumul dezvoltării sale pe 
temeiul noilor condiții ofe
rite de uriașa investiție. 
Pămintul lor, renăscut, în
tors cu fata către fertilul 
soare al agriculturii inten
sive, așteaptă de la ei încă 
mari eforturi. Le vor face, 
fără îndoială.

Asemenea Țutorei. și alte 
locuri de aici trăiesc 
aceeași revelație a întoar
cerii la viață.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a tovarășului 

Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, in Republica Arabă Egipt

în perioada 2—5 Iulie 1987. tovară
șul Constantin Dăscălescu. ' prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială in Republica Arabă 
Egipt, la invitația primului ministru 
al acesteț țări. Atef Mohamed Na
guib Sedki.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de președintele Republicii 
Arabe Egipt. Mohamed Hosni Mu
barak.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. si a tovarășei 
Elena Ceausescu a fost transmis 
președintelui Republicii Arabe Egipt. 
Mohamed Hosni Mubarak, și doam
nei Suzanne Mubarak un cordial 
mesaj de prietenie.

La rindul său. președintele Moha
med. Hosni Mubarak a mulțumit, in 
numele său si a) doamnei Suzanne 
Mubarak, pentru mesajul primit și 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceausescu un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

tn cursul convorbirilor oficiale cei 
doi orim-ministri au dat o inaltă a- 
preciere contribuției hotăritoare a 
întîlnirilor dintre președintele 
Nicolae Ceausescu si președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, la dezvol
tarea dinamizarea si diversificarea 
colaborării reciproc avantajoase din
tre România și Egipt, in deplină 
concordantă cu interesele fundamen
tale ale popoarelor român Si egip
tean de Înaintare neabătută ne calea 
progresului si bunăstării, de a trăi 
intr-o lume a păcii sf înțelegerii 
între toate națiunile lumii.

Cei doi nrim-minișt.rl au retlefat 
cu satisfacție că raporturile tradițio
nale de prietenie si colaborare dintre 
România și Egipt cunosc o evoluție 
ascendentă in toate domeniile de in
teres reciproc, in conformitate cu 
hotăririle si înțelegerile convenite cu 
prilejul întîlnirilor la nivel-înalt. 
Totodată, s-a reafirmat hotărirea 
celor două țări de a acționa pentru 
extinderea și consolidarea conlucră
rii. atît ne olan bilateral, cit si in 
sfera vieții internaționale.

S-a exprimat convingerea că am
plificarea. în continuare, a relațiilor 
de strînsă colaborare dintre România 
si Egipt în domeniile politic, econo
mic. tehnico-științific. cultural și în 
alte sectoare de interes comun con
tribuie la consolidarea prieteniei si 
conlucrării dintre popoarele român 
și egiptean, la dezvoltarea econo
miilor celor două țări.

A fost reafirmată hotărirea ambe
lor guverne de a-si intensifica efor
turile pentru realizarea prevederilor 
documentelor politice și economice 
convenite cu prilejul întîlnirilor la 
nivel înalt. O atenție deosebită s»a 
acordat intelegerii privind negocierea 
si semnarea unul Acord-program pe 

.termen lung privind lărgirea colabo
rării economice și tehnico-șțiinți- 
fice. a schimburilor comerciale intre 
Republica Socialistă România șl Re
publica Arabă Egipt pină în anul 
2000. care să asigure stabilitate și 
perspectivă dezvoltării raporturilor

tvACTUALITATEA SPORTIVĂ
O performanță deosebită a juniorilor români 

la campionatele mondiale de box : 
DIN TREI PARTICIPANT! - 
DOI CAMPIONI MONDIALI!

La Havana, cu numai trei concu- 
renți, boxul românesc a ciștlgat 
două medalii de aur, in cadrul 
campionatelor mondiale de juniori, 
tot atîtea ca și la precedenta ediție 
a competiției, ce se desfășurase, în
1985, la București. însoțiți de antre
norul coordonator al lotului repre
zentativ de juniori, Relu Auraș, și 
de arbitrul A.I.B.A.A. Dumitru Ban- 
ciu, cei trei tineri puglllștl — 
Nicolae Aliuță (48 kg — semimuscă). 
Mihai Leu (63,5 kg — ușoară) și 
Francisc Vaștag (67 kg) — n-au avut 
parte de o tragere la sorți prea ușoa
ră. De altfel, Aliuță. vicecampion 
european de juniori 1986. a și fost 
întrecut la puncte de sovieticul 
Tusupov in sferturile de finală. Dar, 
ceilalți doi, Mihai Leu și Francisc 
Vaștag, deși au avut în semifinale 
adversari dintre cei mai puternici la 
categoriile respective — Leu pe 
Buskunov (U.R.S.S.), Vaștag pe 
Cano (Cuba) — au ciștigat detașat, 
primul la puncte (decizie 5—0), al 
doilea prin abandon dictat de ar
bitru in r. II, fapt ce dovedea incă 
o dată forța de lovire extraordinară 
a celui mai bun junior european
1986.

Iar duminică, la Havana, în fina
lele campionatelor mondiale, cei doi 
talentați juniori români au confir
mat pe deplin pronosticurile specia
liștilor, intrecind categoric adversa
rii și cucerind titlurile mondiale : 
Mihai Leu b.p. (decizie 5—0) pe ir
landezul Laughran și Francisc Vaștag

*
ATLETISM. Proba feminină de 800 

m nlat din cadrul concursului inter
national de atletism de la Oslo a 
fost cistigată de sportiva româncă 
Doina Melinte cu timpul de 1’57” 
94/100. Aceasta a fost a treia victo
rie consecutivă obținută de Doina 
Melinte in concursurile pentru 
Marele premiu t.A.A.F.

CANOTAJ. Concursul internațional 
de canotaj academic desfășurat la 
Iași a fost dominat de sportivii ro
mâni. învingători tn toate probele 
disputate. Printre cistigători s-au nu
mărat Marioara Popescu, in proba 
de schif simplu feminin. I. Cherciu. 
la schif simplu masculin, echipaje
le de dublu rame feminin (Oiga 
Homeghi. Rodica Arba) și 4 vîsle 
masculin (Taga. Vitari. Olah. Cu- 
relea).

LUPTE, tn concursul de lupte li
bere din cadrai competiției interna
ționale de la Suhl (R.D.G.). au fost 
înregistrate două victorii românești : 
Claudiu Tămăduianu la oateg. 75 kg 
si Gheorghe Mițu la oateg. 82 kg. 
Pușcașu (100 kg). Păcuraru (48 kg), 
Bîrcu (52 kg) s-au clasat pe locul 3 
La categoriile respective. în con
cursul de luote greco-romane spor
tivul român Vasile Andrei (oateg. 100 
kg) s-a situat Pe locul I, urmat de 
Bozula (U.R S.S.) și Wittmann 
(R.D.G.). Grigoraș (130 kg) și Că
rare (68 kg) au ocupat locul doi, iar 
Matei (82 kg) și Savu (62 kg) s-au 
clasat pe locul al treilea. 

economice si tehnlco-ștlintiflce din
tre cele două țâri.

Cei doi prim-miniștri au examinat 
modul in care se înfăptuiesc hotări
rile convenite la nivel înalt și au 
stabilit măsuri concrete, de natură 
să conducă ia accelerarea realizării 
obiectivelor de cooperare in curs de 
execuție in Egipt, la finalizarea ne
gocierilor și încheierea contractelor 
pentru noi proiecte industriale si 
energetice.

Pe baza rezultatelor obținute oină 
tn prezent in domeniul cooperării 
economice si luind în considerare 
potențialul economic important al 
României si Egiptului, cei doi prim- 
ministri au reliefat posibilitățile deo
sebite existente pentru o creștere 61 
mai substanțială a schimburilor co
merciale si amplificarea cooperării 
economice între cele două țări.

In acest scop s-a căzut de acord 
asupra necesității intensificării efor
turilor pentru lărgirea si consoli
darea cooperării economice dintre 
România și Egipt în unele domenii 
ale industriei petroliere si extracti
ve. construcțiilor de mașini, meta
lurgiei. chimiei, energiei si electri
cității. transporturilor, construcțiilor 
social-edilitare. agriculturii si indus
triei alimentare. S-a convenit ca. în 
perioada următoare, să fie intensifi
cate activitatea de prospectare si ne
gocierile intre ministerele, instituțiile 
de resort si firmele comerciale, in 
scopul identificării de noi obiective 
economice care să fle realizate 
în cooperare.

Principalele rezultate ale convor
birilor și măsurile convenite vizînd 
lărgirea șl diversificarea raporturi
lor economice și a cooperării bilate
rale au fost consemnate într-un Me
morandum. care a fost semnat de 
cei doi prim-miniștri la încheierea 
vizitei.

Au fost convenite, de asemenea, 
măsuri pentru intensificarea colabo
rării bilaterale in domeniile științei 
și culturii, artei, presei și informați
ilor, turismului, în vederea unei mai 
bune cunoașteri a istoriei, civiliza
ției si realizărilor popoarelor român 
gi egiptean.

In cursul convorbirilor oficiale s-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind preocupările actuale ale 
celor două țări in domeniul dezvol
tării economico-sociale.

Abordînd problemele majore ale 
lumii contemporane, cci doi prim- 
miniștri au subliniat că evoluția 
evenimentelor a confirmat pe deplin 
valabilitatea aprecierilor și poziți
ilor cuprinse in documentele poli
tice comune semnate sau convenite 
cu prilejul întîlnirilor româno-egip- 
tene Ia nivel înalt de la București 
și Cairo.

în cadrul convorbirilor, prim- 
miniștrii celor două țări au subliniat 
că problema fundamentală a con
temporaneității o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, și trecerea de urgență 
la acțiuni concrete de dezarmare 
care să ducă la eliberarea omenirii 
de pericolul unui război nuclear și 
asigurarea dreptului sacru al po
poarelor la viață, la libertate 6i in
dependență.

b.p. (decizie 5—0) pe italianul Marro. 
Ceea ce fusese mai dificil se pe
trecuse insă in partidele semifi
nale ! Reșițeanul Francisc Vaștag 
învinsese, pentru a doua oară in 
acest an, un reprezentant al boxului 
cubanez, box ale cărui clasă și 
competitivitate se recomandă și prin 
faptul că, la Havana, pugiliștii țării- 
gazdă au ciștigat nu mai puțin de 
șase titluri mondiale. în ce-l priveș
te pe Mihai Leu, căruia ii- este 
caracteristică o tehnică pugilistică 
deosebită, victoria sa in fața unui 
boxer sovietic primește o strălucire 
aparte. Reprezentanții sovietici sint 
binecunoscuți tocmai prin stil și teh
nicitate, iar la Havana ei au obți
nut trei medalii de aur și trei de 
argint. Să adăugăm că, pe lingă 
pugiliștii români, cubanezi și sovie
tici, a mai ciștigat o medalie de aur 
și un boxer din S.U.A.

Rezultatele excelente ale lui Mlhai 
Leu si Francisc Vaștag vorbesc 
despre marele talent sportiv al ti
nerilor noștri, vorbesc despre munca 
asiduă și pricepută ce se desfășoară 
la lotul reprezentativ de juniori, lot 
antrenat cu pasiune de Relu Auraș, 
Vasile Bala și Gheorghe Ene. Să-i 
felicităm cu toată căldura pe Leu 
și Vaștag, campioni mondiali, pe 
destoinicii lor antrenori, cerindu-le 
și pe mai departe aceeași muncă 
fără preget, același devotament pen
tru dobîndirea unor noi înalte per
formanțe.

Valeriu MIRONESCU
*

CAIAC-CANOE. tn ultima zi a 
campionatelor mondiale de caiac-ca- 
noe pentru juniori, de la Belgrad, 
concurenții români au obținut o me
dalie de argint cu echipajul de ca
noe 4 — I 000 m si trei medalii de 
bronz : echipajul de caiac 4 — 1 000 
m. la caiac dublu 1 000 m și la ca
noe dublu 1 000 m. în total, tinerii 
sportivi români au ciștigat 6 meda
lii (2 de argint si 4 de bronz).

TENIS. • Proba de simplu băr
bați din cadrul celei de-a 101-a e- 
ditli a turneului international de te
nis de Ia Wimbledon s-a încheiat 
cu surprinzătoarea victorie a tină- 
rului jucător australian Pat Cash 
(22 ani), care l-a invins in finală cu 
7—6. 6—2. 7—5 pe Ivan Lendl (Ce
hoslovacia). • Proba de dublu fe
mei din cadru] turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon s-a 
încheiat cu victoria cuplului Clau
dia Kohde (R.F. Germania), Helena 
Sukova (Cehoslovacie), care a dis
pus in finală cu 7—5, 7—5 de pe
rechea Betsy Nagelsen (S.U.A.). Eli
zabeth Smylie (Australia).

FOTBAL, în meci restantă din 
campionatul unional de fotbal, echi
pa Dinamo Kiev a Întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 2—0. for
mația Dinamo Minsk.

în clasament conduce echipa Spar
tak Moscova, cu 22 puncte (din 16 
jocuri disputate). Dinamo Kiev se 
află oe locul opt. cu 15 puncte (din 
12 jocuri).

Cele două părți și-au exprimat 
speranța că negocierile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. care au loc la 
Geneva se vor încheia cu rezultate 
pozitive, in interesul păcii și secu
rității mondiale.

Reaflrmînd hotărirea României șl 
Egiptului de a acționa pentru rezol
varea tuturor problemelor litigioase 
dintre state exclusiv prin mijloace 
pașnice, prin tratative, s-a apreciat 
că situația actuală din Orientul 
Mijlociu impune intensificarea efor- 
furilor pe plan regional și interna
țional în vederea soluționării globa
le. juste și durabile a problemelor 
complexe din această zonă și orga
nizarea, in acest scop, a unei confe
rințe internaționale de pace sub 
egida O.N.U., cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat profunda lor îngrijorare față de 
evoluția periculoasă a evenimente
lor în războiul dintre Iran și Irak. 
S-a subliniat necesitatea ca ambele 
părți să accepte încetarea imediată 
a ostilităților, retragerea trupelor in 
limitele frontierelor recunoscute pe 
plan Internațional șl trecerea la tra
tative de pace.

Exprimind îngrijorarea în legătură 
cu adlncirea crizei economiei mon
diale și înrăutățirea situației econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat pentru intensificarea eforturilor 
în vederea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale și 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru găsirea unei soluții globale 
problemei datoriilor externe împo
vărătoare ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat pentru lichidarea totală a colo
nialismului, a oricăror forme de do
minație și asuprire și au condamnat 
cu fermitate politica rasistă de 
apartheid, măsurile de represiune 
ale autorităților de la Pretoria îm
potriva populației negre majoritare 
din Africa de Sud. Totodată, s-a ex
primat sprijinul față de lupta dreap
tă a poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O.. pentru accesul 
imediat la independență al Namibiei.

Convorbirile oficiale s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de înțelegere, 
cordialitate și respect reciproc. Cei 
doi prim-miniștri au exprimat 
profunda lor satisfacție față de re
zultatele vizitei și înțelegerile con
venite, precum și convingerea că 
acestea vor contribui la aprofunda
rea. in continuare, a legăturilor de 
prietenie si colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului român, 
a exprimat calde mulțumiri pentru 
primirea cordială, prietenească, de 
care s-a bucurat și a adresat primii- o 
lui ■ ministru' ai Egiptului, Atef Md- • 
harmed Nâguib Sedkl; invitația de a"* 2 3 * 1' s. 
efectua o vizită oficială in România.

repartizat pentru posturile 
de șefi de fermă Ingineri 
tineri. Economiștii de fer
mă, contabilii, tehnicienii 
ni i-am recrutat dintre ab
solvenții din sat ai liceelor 
agroindustriale. A fost, in 
toate, ca un nou început...

Primul și al doilea an de 
producție de după acest 
„nou început" n-au fost 
nici pe departe ceea ce ar 
fi putut să fie. La fel, anul 
trecut, in 86... La griu
2 900 kg la hectar, la orz
3 200, la porumb 3 700... 
Modeste, foarte modeste 
producții. ‘De fapt, nu se 
aștepta nimeni ca. dintr-o 
dată, fostele păminturi in- 
mlăștinate și infestate cu 
vegetația bălților să pro
ducă spectaculos. Chiar șl 
proiectul prevede ca pro
ducțiile luate in calcul pen
tru amortisment să se ob
țină abia din al patrulea 
an. Dar, așa cum au fost, 
ele au însemnat ceva pen
tru cooperatori și coopera
tivă. „Ceva", tn raport cu 
aproape nimicul de mai 
înainte. Unul cite unui au 
început să se întoarcă cei 
plecați.

— Chiar și echipele — 
continuă președintele — a 
trebuit să le reorganizăm. 
După un an de observații 
asupra oamenilor, de stat 
mereu cu ei în cîmp, i-am 
„fotografiat" pe cei mal se
rioși. mai isteți și mai gos
podari... Unii au spus : ..Da 
președintele i-a ales după 
inima lui". Recunosc. Deși 
stau și mă intreb dacă ini
ma mea o fi atit de bună 
pe cit de buni șl destoinici 
s-au dovedit acești oa
meni...

La începutul iernii tre
cute, tînărul inginer era de 
acum ferm convins de un 
lucru esențial pentru mun
ca acestor cooperatori : ne
cesitatea pregătirii, a cu

IALOMIȚA. în această perioadă, 
la casele de cultură, cluburile mun
citorești, in întreprinderi și insti
tuții. la căminele culturale au loc 
manifestări politico-educative cu 
un pronunțat caracter patriotic, 
prilej cu care sint evidențiate ma
rile realizări pe care așezările de 
pe aceste meleaguri le-au cunoscut 
de La Congresul al IX-Jea al parti
dului. (Mihai Vișoiu).

VÎLCEA. în organizarea secției 
propagandă a comitetului județean 
de partid, la Rimnicu Vilcea a avut 
loc o consfătuire pe tema „Forme 
și metode folosite in popularizarea 
și difuzarea cărții social-politice". 
Participanții au relevat importan
ta pe care o are cartea social-po- 
litică in lărgirea orizontului poli
tic și profesional al oamenilor 
muncii, in educarea lor patriotică 
și comunistă. Această acțiune s-a 
constituit intr-un rodnic schimb de 
experiență pentru lucrătorii din
sectoarele de difuzare a cărții din 
județul Vilcea. (Ion Stanciu).

BRAlLA. Timp de două zile, la 
clubul muncitoresc „Progresul" 
din Brăila s-a desfășurat, in plen 
si pe secțiuni, a XlII-a sesiune de 
comunicări tehnico-stiințifice cu 
tema „Cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică in sprijinul cali
tății și eficientei producției". Cu
prinsă in „Săptămina complexă a. 
intreprinderii". care a programat 
un bogat șl variat ciclu de mani
festări politico-ideologice si cul
tural-educative, sesiunea de comu
nicări s-a bucurat de un frumos 
succes. (Candiano Priccputu).

BOTOȘANI. La Botoșani a fost 
organizată manifestarea culturai- 
artistică „Holda de aur", reuniune 
‘nter județeană a ansamblurilor fol
clorice. organizată de comitetul ju
dețean de cultură si educație socia
listă. în cadrul celei do-a 14-a edi
ții a „Holdei de aur" din acest an. 
■are s-a desfășurat duminică, au 
•'woluat ansambluri folclorice din 
ntreorinderi botoșănene, d’n ora- 
■e’e Dorohoi și Săveni. din comu- 
">o>e Tudora. Flăminzi. Ungureni. 
Vorona. Corni, Vorntceni. precum 
-1 din județele Brasov. Maramureș. 
Suceava. Participanții au prezentat 
->e străzile municipiului Botoșani o 
impresionantă paradă a portului 
oopular, urmată, pe parcursul in- 
regti zile, de programe artistice 

-n caracter folcloric. (Eugen Hruș- 
-1).

Invitația a fost' acceptată cu 
plăcere.

20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Timp al marilor Înfăptuiri revo

luționare • Simboluri ale cute
zanței

20.50 Seară de operetă (color). „Lilia
cul" de Johann Strauss. Selec- 
țiuni. In distribuție : Kiri Te 
Kanawa, Hermann Prey, Hilde
gard Helchele, Ryszard Karaczy

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CARNET CULTURAL



La Varșovia a apărut volumul

IINICOLAE CEAUSESCU - CUVÎNTĂRI
O semnificativă expresie a bunelor relații româno-polone,

a prețuirii 
opera teoretică și

deosebite
practică

de care se bucură
a președintelui României

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-algerian

VARȘOVIA 6 
în capitala 
lare Polone a apărut 
„Nicolae Ceaușescu — cuvîntări", 
cuprinzînd o selecție de expuneri 
din prodigioasa activitate teoretică 
și practică a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în perioada 1977—1986.

Apărut în cunoscuta editură 
„Ksiazka i Wiedza", în preajma 
vizitei prietenești de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Po
lonia. volumul reprezintă un eve
niment editorial cu o largă rezo
nanță politică, socială și culturală, 
fiind o expresie a bunelor relații 
statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez. între România și 
Polonia. între conducătorii parti
delor și statelor noastre.

Volumul 
Partidului 
deosebire 
XIII-lea al 
dezvoltare 
programul 
generalizarea teoretică a construc
ției societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, precum 
și poziția României în cele mai im
portante probleme internaționale, 
ale păcii si securității în întreaga 
lume. Un loc central în acest vo
lum este rezervat preocupărilor 
partidului nostru, ale secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru adîn- 
cirea continuă a democrației so
cialiste, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
vieți economice și sociale din 
țara noastră, pentru asigura
rea dezvoltării intensive si eficien
te a economiei naționale si creș-

(Agerpres). — 
Republicii Popu- 

volumul

prezintă experiența 
Comunist Român cu 
după Congresul al 
P.C.R.. programele de 
economico-socială și 

Ideologic al partidului.

nivelului de trai al poporu-terea 
lui.

Cu 
tiuni 
editurii „Ksiazka i Wiedza". si Du
mitru Ghișe, directorul Editurii po
litice din București. Vorbitorii au 

deosebită a 
volum. după 
1977. aceeași 

o selecție de 
ale tovarășului 
referitoare la

acest prilej. 
Witold

... au rostit alocu- 
Skrabala. directorul

relevat importanta 
apariției acestui 
ce anterior. în 
editură publicase 
articole și cuvîntări 
Nicolae Ceaușescu
perioada 1965—1976. Vorbitorii au 
subliniat că această nouă selecție 
din cuvintările secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care este abordată o 
gamă deosebit de largă de proble
me politice, economice și sociale, 
va contribui neîndoielnic la o mai 
bună cunoaștere și apropiere între 
țările și popoarele noastre și se 
înscrie ca un eveniment major în 
evoluția continuu ascendentă a ra
porturilor de colaborare dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre România 
și Polonia.

Volumul, care însumează 580 de 
pagini, se constituie intr-o sinteză 
grăitoare a prodigioasei activități a 
partidului și statului nostru, a 
operei teoretice și practice a to
varășului Nicolae Ceaușescu, puse 
în slujba creșterii continue a 
bunăstării și fericirii poporului 
român. Vorbitorii au relevat 
totodată că volumul reflectă pe 
larg momente importante din viața 
poporului român, între care cente
narul independenței de stat și 
aniversarea a 65 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân.

Exprimîndu-se satisfacția în legă
tură cu apariția volumului, s-a sub
liniat, în același timp, colaborarea 
fructuoasă ce se dezvoltă între

P.C.R. și P.M.U.P., între țările și po
poarele noastre. Acest eveniment 
editorial major, ca de altfel și re
centa apariție în Editura politică 
din București a unui volum de ar
ticole și cuvîntări ale tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polo
ne, sînt o ilustrare elocventă a bu
nei colaborări româno-polone pe 
diverse planuri.

Volumul selectiv din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu apărut 
la Varșovia oferă cititorului polo
nez o imagine cuprinzătoare a vas
tei activități, pe plan intern și in
ternațional. desfășurate de Partidul 
Comunist Român, de România so
cialistă. a eforturilor consecvente 
ale poporului român, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor majore stabilite 
de Congresul al XIII-lea.

Volumul pune cu 
lumină _ _____„__ _
Nicolae Ceaușescu îi revine rolul 
decisiv în elaborarea și aplicarea 
politicii științifice, realiste a parti
dului și statului nostru, în stabilirea 
direcțiilor principale ale dezvoltării 
societății românești, în elaborarea 
programului, edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comunism.

La festivitatea de 
volumului 
cuvîntări" 
Palimaka, 
primului 
P.M.U.P., 
centrale, ai Agenției poloneze de 
presă. Televiziunii, editori.

A fost de față I. Teșu, ambasa
dorul României la Varșovia.

ALGER 6 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 'se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost adresate se
cretarului general al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice si Populare. Chadli 
Bendjedid. si soției sale un mesaj de 
prietenie. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de progres si prosperitate po
porului algerian prieten.

S-au adresat, de asemenea, șefului 
partidului si statului algerian căl
duroase felicitări cu prilejul aniver
sării zilei independentei, precum și 
pentru realizările obținute de po
norul algerian. sub conducerea Parti
dului Frontul de Eliberare Naționa
lă, în dezvoltarea economico-socială, 
în făurirea noii orînduiri socialiste.

Mulțumind pentru mesaj. Chadli 
Bendjedid a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
calde sentimente de stimă si priete
nie. precum st urări cordiale de să
nătate. de progres si bunăstare po
porului român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al Partidului Frontul de Eli
berare Națională, președintele Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare, a .tovarășului Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, care 
conduce delegația de partid și gu
vernamentală română prezentă la 
manifestările organizate la Alger cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
independenței țării.

★
Cu prilejul prezenței sale în Al

geria, tovarășul Gheorghe Oprea a 
avut, de asemenea, întrevederi cu 
primul ministru, cu președintele A- 
dunării Populare Naționale, cu pre
ședintele părții algeriene în comisia 
mixtă de colaborare economică, pre
cum și cu miniștrii comerțului și 
transporturilor. în acest cadru, au 
fost abordate probleme ale dezvoltă
rii în continuare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
bilaterale. în interesul reciproc.

La aceste întîlniri a participat și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Alger, Marin Rădoi.

Temelii trainice prieteniei 
și conlucrării multilaterale 

româno-sovietice

faptul că
pregnanță în 

tovarășului

prezentare a 
..Nicolae Ceaușescu — 
au participat Andrzej 
secretarul personal al 
secretar al C.C. al 
reprezentanți ai presei

Sprijin pentru eforturile de pace ale „Grupului 
de la Contadora“

CASTRIES (Agerpres). — Ță
rile Pieței Comune Caraibiene 
(C.A.R.I.C.O.M.) reafirmă sprijinul 
față de eforturile de pace ale 
„Grupului de la Contadora" în 
America Centrală — se arată in co
municatul dat publicității la Castries, 
capitala statului insular Santa 
Lucia. la încheierea lucrărilor 
C.A.R.I.C.O.M. Participanții s-au. 
pronunțat pentru soluționarea pe 
calea dialogului a conflictului din 
zonă; exprimîndu-și speranță că reu
niunea la nivel înalt a președinți
lor din America Centrală va avea 
loc.

Este relevată necesitatea extinde
rii relațiilor economice și comerciale 
cu celelalte țări din zona Caraibilor 
și America Latină.

Participanții au reafirmat, între 
altele, solidaritatea cu popoarele 
din Africa și sprijinul față de Con
gresul Național African în lupta sa 
pentru abolirea sistemului de apart
heid.

S-a hbtărît ca următoarea confe
rință a șefilor de guvern din țările 
C.A.R.I.C.O.M. să aibă loc în Anti
gua și Barbuda, în perioada 4—7 
iulie anul viitor.

PERU

Obiective ale dezvoltării economice
LIMA 6 (Agerpres). — Intr-un me

saj adresat națiunii, președintele pe
ruan Alan Garcla a arătat că vor fi 
adoptate noi măsuri de dezvoltare a 
economiei țării, urmărindu-se în con
tinuare ..asigurarea unei mai mari 
independențe pe baza creșterii eco
nomice". Printre nerealizările din 
ultimul timp el a menționat neres- 
pectarea limitei de 10 la sută din

venitulile obținute de pe urma ex
porturilor pentru rambursarea da
toriei externe, continuarea traficului 
și consumului de droguri și controlul 
insuficient asupra preturilor, ceea ce 
a dus la creșterea ratei inflației la 
40 la sută. în primele șase luni ale 
anului, relevă agenția cubaneză 
Prensa Latina.

în curînd

Populația globului 
la cifra de 5 miliarde
ROMA 6 (Agerpres). — După toa

te probabilitățile, la 11 iulie, popu
lația globului va atinge cifra de 
5 miliarde locuitori — apreciază 
Institutul de cercetări în domeniul 
populației din Italia. In pofida fap
tului că mai există unele incertitu
dini din lipsă de date complete, s-a 
calculat Că acest moment remarcabil 
ar putea avea loc intre 6 și 13 iulie, 
teoria probabilității indicind ziua 
de 11 iulie pentru acest eveni
ment. Specialiștii au ajuns la conclu
zia respectivă după ce s-a constatat 
că populația mondială crește cu 
220 000 locuitori la fiecare 24 de ore. 
Același institut susține că există șan
se, in proporție de 90 la sută, ca nou- 
născutul care va „rotunji" cifra 
populației mondiale să vadă lumina 
zilei intr-o țară din emisfera sudică 
a Planetei. In cazul in care toate 
elementele luate in considerare in 
prezent in astfel de calcule se vor 
menține relativ constante, populația 
globului va atinge 6 miliarde de lo
cuitori in anul 1999.

===== (din ACTUALITATEA POLITICĂ') ———
AUSTRALIA

Problemele economico - sociale 
și caruselul alegerilor anticipate

în ..marea insulă" de la antipozi 
este în curs de desfășurare campania 
electorală în vederea alegerilor de 
la 11 iulie, cînd electoratul va fi 
chemat anticipat la urne ca să de
semneze pe membrii parlamentului. 
Tematicile dezbaterilor campaniei, 
asa cum o arată și manifestele elec
torale ale partidelor politice, se re
feră atît la problemele interne. în 
special la dificultățile economice și 
sociale cu care se confruntă țara, cît 
și la cele externe, o atenție deosebită 
fiind acordată poziției guvernului 
laburist in favoarea dezarmării, a 
consolidării zonei denuclearizate din 
Pacificul de Sud.

în presa australiană se fac deseori 
referiri la faptul că prea de multe 
ori în ultimul timp (de trei ori în ul
timii patru ani !) guvernanții au re
curs la alegeri înainte de termen. 
Totodată, se remarcă faptul că deși 
guvernele s-au schimbat, problemele 
economice si sociale au rămas tot 
nerezolvate.

Acum, proclamarea alegerilor anti
cipate a fost determinată de dizol
varea coaliției dintre cele două 
partide ale opoziției, liberal si al 
alianței naționale, ceea ce a fost 
considerat de natură să sporeas
că sansele partidului laburist de gu- 
vernămînt de a obține un nou man
dat. Cu numai trei luni în urmă, 
premierul Robert Hawke declarase 
că nu vor avea loc alegeri înainte 
de sfîrsitul anului. Totuși, disputele 
din sinul coaliției de opoziție l-au 
hotărit să urgenteze scrutinul pentru 
11 iulie. Drept motiv, a fost invocată 
blocarea. în Senat, de către partidele 
de opoziție, a unor proiecte de lege 
guvernamentale.

Desigur, nu trebu’e înțeles că si
tuația de pe eșichierul politic aus
tralian este determinată doar de 
atmosfera existentă în cadrul parti
dului de guvernămint sau al coali
ției de partide aflate în opoziție. 
Acest permanent zbucium, anticipa
rea. în repetate rînduri. a datei ale
gerilor au cauze mult mai profunde.

De la începutul anilor ’80. Austra
lia cunoaște o serioasă criză econo
mică. ale cărei răbufniri se fac din 
cînd în cînd acut resimțite. în ciuda 
vastelor resurse (petrol, cărbune,

gaze, naturale, minereu de fier, bau
xită. metale rare), a întinselor pă
șuni naturale, ca si a industriei dez
voltate de care dispune această u- 
riașă tară (7.6 milioane kmp). în 
fapt un adevărat continent. Anul 
trecut, de exemplu, guvernul Hawke 
a fost nevoit să adopte măsuri de 
reducere a cheltuielilor bugetare, 
amputări drastice suferind în spe
cial capitolele referitoare la asisten
ța socială, sănătate. învățâmînt. lu
crări publice, ceea ce a stirnit vii 
nemulțumiri în rîndurile unor largi 
pături populare. Cauza imediată a 
acestor dificultăți a fost degringola
da preturilor de ne piața mondială 
a materiilor prime. Presa australia
nă a menționat că asemenea scăderi 
de prețuri s-au înregistrat la produ
sele alimentare, combustibili si mine
reuri. care reprezintă 80 la sută din 
exporturile tării. Cu prilejul adop
tării bugetului, premierul Hawke a 
cerut cetățenilor australieni ..să-și 
strîngă cureaua, să accepte reduce
rea nivelului de trai si să munceas
că mai din greu". Iar ministrul de 
finanțe. Keating, referindu-se la ne
cesitatea depășirii situației actuale, 
cînd deficitul balanței comerciale se 
ridică la peste 700 milioane dolari 
australieni ne lună, declara : „Este 
imperios necesar ca economia noas
tră si standardul nostru de viată să 
fie reajustate în conformitate cu 
circumstanțele comerciale care s-au 
schimbat". Totodată, el a cerut să 
se reorganizeze economia tării pen
tru „depășirea urgentă" a dezechi
librului comercial.

Pe acest fundal economic, politic 
si social destul de nesigur, condu
cerea partidului laburist a urmărit 
să găsească momentul cel mai fa
vorabil lor în vederea obținerii unui 
nou mandat. „Bob Hawke, premie
rul australian. este confruntat cu 
serioase dificultăți" — scrie ziarul 
britanic „Times". „Deficitul balanței 
de plăti, rata înaltă a inflației, im
portanta datorie externă. introdu
cerea unei relative austerități, exis
tenta unei stări de nemulțumire în 
rîndul maselor nu par a fi garanții 
pentru un succes electoral" — conti
nua cunoscutul ziar londonez, care 
adăuga : „Totuși, tentația anticipă

rii la o dată cit mai apropiată a 
alegerilor, pentru a profita de ac
tuala dezorganizare a opoziției, a 
fost irezistibilă".

Convocind electoratul la vot. gu
vernul laburist al lui Robert Hawke 
a căutat, in același timp, să profite 
si de unele rezultate pozitive înre
gistrate de la începutul anului : o 
oarecare creștere a producției in
dustriale. majorarea exporturilor, 
reducerea deficitului balanței plăți
lor curente.

în ceea ce privește politica exter
nă. guvernul australian se dovedește 
în ultima vreme un participant activ 
la viata internațională. în declarația 
dată publicității de partidul labu
rist se menționează cu prioritate 
adeziunea Australiei la cauza dezar
mării nucleare. în afara căreia, după 
cum se arată în document, nu pot 
fi asigurate securitatea si prosperi
tatea popoarelor. într-o declarație 
făcută la Sydney, premierul Hawke 
a lansat un apel marilor puteri in 
vederea desfășurării cu seriozitate 
si responsabilitate a tratativelor de 
dezarmare. subliniind necesitatea 
realizării unui acord privind interzi
cerea totală a experiențelor cu ar
mele atomice. în același timp, el 
s-a pronunțat in favoarea intensifi
cării raporturilor de colaborare ale 
Australiei cu statele din regiune și 
cu alte tăn ale lumii, evidențiind 
importanta respectării tratatului re
feritor la proclamarea Pacificului de 
Sud ca zonă liberă de arme nucleare.

Sînt deziderate cărora le dau ex
presie. prin demonstrații si alte ac
țiuni de amploare, cercurile largi ale 
opiniei publice australiene, care se 
pronunță cu hotărire pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru gă
sirea de soluții adecvate în vederea 
realizării dezarmării si asigurării 
unui climat de încredere și coope
rare pe planeta noastră. Intr-un 
asemenea climat își va afla, fără 
îndoială, mai lesnicioasă rezolvare și 
problematica economico-socială. care, 
în ultima instanță, a determinat de 
atîtea ori. în ultimii ani. convocarea 
anticipată la urne a alegătorilor.

Nicolae PLOPEANU

„Un acord in domeniul dezarmării ar fi in interesul 
tuturor popoarelor"

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
BELGRAD 6 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui iugoslav „Danas", care apare la 
Zagreb, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a afirmat 
că întrevederile avute cu conducăto
rii politici sovietici si americani ii 
permit să considere că se între
prind eforturi serioase în cadrul ne
gocierilor de dezarmare nucleară și 
că acestea se vor’ încheia cu succes, 
relatează agenția Taniug. Un acord 
în acest domeniu, a apreciat el, va 
stimula în mare măsură acțiunile ce 
au ca scop dezarmarea generală și 
controlul armamentelor. Perez de 
Cuellar a relevat că O.N.U. acordă 
prioritate dezarmării, deoarece a-

ceastă problemă nu este numai de 
domeniul relațiilor sovieto-ameri- 
cane.

în interviul său. secretarul gene
ral al O.N.U. a apreciat că. în afa
ră de dezarmare, problemele inter
naționale importante in prezent sint 
cele generate de conflictul dintre 
Iran si Irak și situația din Orien
tul Mijlociu. El și-a exprimat spe
ranța că țările membre ale Consi
liului de Securitate vor adopta o 
rezoluție corespunzătoare pentru în
cetarea ostilităților din Golf, afir- 
mind că trebuie să fie continuate e- 
forturile pentru convocarea unei con
ferințe internaționale privind reali
zarea unei păci juste si durabile în 
Orientul Mijlociu.

Măsuri pe linia reconcilierii naționale în Afganistan
KABUL 6 (Agerpres). — La Kabul 

a avut loc o ședință a Comisiei Con
siliului Revoluționar al R.D. Afga
nistan însărcinată cu elaborarea 
proiectului de Constituție. A fost 
prezentat un raport în care s-a re
levat că proiectul ia în considerare 
realitățile politice, sociale și econo
mice ale societății afgane, principiile 
reconcilierii naționale, anunță agen
ția Bakhtar, citată de T.A.S.S.

Luind cuvîntul. secretarul general 
al C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan. Naji- 
bullah, președintele comisiei, a 
apreciat că documentul are un ca
racter cu adevărat popular și patrio
tic și corespunde cerințelor etapei 
actuale. Prezentind acest proiect po
porului, a spus el, dorim să cunoaș
tem nu numai opinia celor care sînt 
de partea guvernului, ci și părerea 
opoziției.

Africa și „seceta economică*
BRUXELLES 6 (Agerpres). — „Se

cetă economică" — acesta este ter- 
rrienul folosit de Sami] Lorii, diri di
recția Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltarea si redresarea e- 
conomică a Africii, pentru a carac
teriza situația creată în numeroase 
state africane. într-o conferință de 
presă ținută la Bruxelles, el a pre
cizat că. în 1986. țările occidentale 
au promis să acorde țărilor africa-

ne. îp următorii , cinci ani. un aju
tor financiar de 45 miliarde de do
lari. Dar acest „ajutor" căruia i s-a1 
făcut atîta publicitate nu a parve
nit intr-o măsură deplină. în schimb, 
arată Samil Loni. monopolurile oc
cidentale au reușit să determine o 
scădere a preturilor produselor de 
bază, ceea ce a redus veniturile în 
devize ale țărilor africane cti 19 mi
liarde de dolari pe an.

S. U.A. :

Dale revelatoare în problema drepturilor 
cetățenești ale populației de culoare

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
La New York a început congresul 
anual al Asociației Naționale pentru 
Progresul Oamdnilor de Culoare 
(N.A.A.C.P.), la care iau parte 12 000 
de delegați reprezentîndu-i pe cei 
aproape 29 milioane de negri ameri
cani. Vor fi dezbătute probleme pri
vind respectarea drepturilor cetățe
nești în S.U.A. și aspecte ale segre
gației rasiale din această tară.

Negrii americani sint primii afec
tați de tare ale societății, cum sînt

șomajul, narcomania, criminalitatea, 
a declarat in cuvîntul inaugural 
Benjamin Hooks, director executiv 
al N.A.A.C.P. O treime din cetățe
nii negri ai Americii trăiește in să
răcie, a spus el, subliniind că numai 
la New York peste 200 000 de copii 
de vîrstă școlară vagabondează pe 
străzi in loc să urmeze cursurile unei 
școli. El a arătat că deși negrii con
stituie 12 la sută din populația S.U.A., 
doar unu la sută dintre aceștia fac 
parte din organele legislative.

Noi demonstrații împotriva regimului 
sud-coreean

SEUL 6 (Agerpres). — La Seul, 
aproape 5 000 de studenți au cerut, 
în cadrul unui miting, înlăturarea 
dictaturii militare, eliberarea mili- 
tanților pentru democrație aflați în 
închisorile sud-coreene, adoptarea 
unei noi constituții. Mitingul — or
ganizat în memoria unui tînăr vic
timă a represiunilor polițienești de 
săptămîna trecută — a constituit o 
expresie a nemulțumirii ce se mani

festă în Coreea de Sud față de ter
giversarea aplicării măsurilor de de
mocratizare promise ca urmare a 
amplelor acțiuni populare din ultima 
perioadă. Pentru a atenua starea de 
tensiune, autoritățile au anunțat luni 
punerea în libertate a 177 de persoa
ne arestate in cursul demonstrațiilor 
de luna trecută. Forțele de opoziție 
sud-coreene declară insă că numă
rul deținuților politiei se ridică la 
cel puțin 3 000.

AGENȚIILE DE PRESA

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Islamice Iran. Seyyed Aii 
Khamenei, l-a primit pe Ilie Cișu, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Teheran.

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
Andrei Gromiko, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. a avut, la Moscova, o în
trevedere cu președintele R.F. Ger
mania, Richard von Weizsăcker. 
care întreprinde o vizită oficială in 
U.R.S.S. Au fost discutate în spe
cial stadiul relațiilor bilaterale și 
modalitățile de dezvoltare a aces
tora.’

DECLARAȚIE. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Beijing cu ocazia unei vizite în 
R.P. Chineză, secretarul general al 
P.C. din Israel. Meir Vilner. a evi
dențiat că delegația sa a purtat 
discuții ample cu oficialități chi
neze asupra situației internaționale 
actuale, a mișcării comuniste și a 
relațiilor dintre P.C. Chinez și P.C. 
din Israel. Părțile — a precizat 
vorbitorul — au păreri identice sau

similare în multe din problemele 
examinate.

DESEMNARE. Grupul parlamen
tar reprezentînd Partidul Național 
Democratic — de guvernămint — 
în Adunarea Națională egipteană 
a desemnat în unanimitate pe ac
tualul șef al statului, Hosni Mu
barak, drept candidat al partidului 
în alegerile prezidențiale progra
mate să aibă loc in Egipt, la înce
putul lunii octombrie.

APEL. Luînd cuvîntul la un mi
ting care a avut loc in departa
mentul Jinotega din nordul țării, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a făcut apel la 
populație să militeze pentru întă
rirea unității naționale. El a ce
rut. de asemenea. Administrației a- 
mericane să urmeze calea tratati
velor pentru a pune capăt situa
ției de criză din America Cen
trală.

LA HARARE s-au încheiat lu
crările reuniunii miniștrilor agri
culturii din țările membre ale 
Conferinței de Coordonare a 
Dezvoltării din Sudul Africii

laje moderne, bunuri de larg con
sum, extinderea și adîncirea coo
perării și specializării în producție, 
ridicarea colaborării economice pe o 
treaptă superioară, potrivit cerințe
lor noii etape de dezvoltare a operei 
de construcție socialistă în România 
și Uniunea Sovietică.

Cunoaște o continuă dezvoltare 
colaborarea tehnico-științifică. orien
tată cu precădere spre introducerea 
pe scară tot mai largă în economie a 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnologiei moderne. Se dezvoltă 
totodată legăturile și schimburile de 
experiență în domeniile culturii, în- 
vățămîntului, între organizațiile sin
dicale, de tineret, femei, între dife
rite 
fiind 
buna 
rirea

Paralel cu amplificarea raporturi
lor bilaterale,

organizații obștești, aceasta 
de natură să contribuie la mai 
cunoaștere reciprocă, la întă- 
prieteniei româno-sovietice.

17 ani de la semnarea

din- 
lor 
ne- 

care si U.R.S.SJ

pentru eliberare

colaborarea țărilor 
noastre se dez- 

* voltă și în ca
drul multilateral 
al C.A.E.R.. avînd 
drept țel soluțio
narea prin e- 
forturi comune a 
unor importante 
probleme ale pro
gresului 
mic si 
științific ale tu
turor țărilor 
membre.

In spiritul pre
vederilor noului 
Tratat de prie
tenie. colaborare 
si asistentă 
și Uniunea

econo- 
tehnico-

în evoluția relațiilor româno-so
vietice data de 7 iulie marchează un 
eveniment de amplă semnificație — 
semnarea. în urmă cu 17 ani. a nou
lui Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România si 
U.R.S.S. Dezvoltînd prevederile pri
mului tratat, din 1948, noul docu
ment. încheiat la București, a tra
sat cadru] și a definit obiectivele co
laborării multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre în perspectiva 
noii etape de dezvoltare a țărilor 
noastre.

Cadrul legăturilor româno-sovieti
ce a fost jalonat de înseși principiile 
așezate la temelia lor și consacrate 
în Tratat : principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și avanta
jului reciproc — avînd ca l*ant co
munitatea de orînduire. a telurilor și 
aspirațiilor fun
damentale. în a- 
celași timp. în 
prevederile Tra
tatului si-a găsit 
o rodnică mate
rializare mesa iul 
bogatelor tradi
ții de solidari
tate dintre po
poarele Româncei 
și U.R.S.S.. 
tre forțele 
democratice, 
voluționare.
s-au întrajutorat 
în momente esen
țiale pentru des
tinele lor. fiind 
alături în lupta
națională si socială, pentru înfăptui
rea năzuințelor lor de libertate și 
progres.

Dezvoltarea continuă a prie'eniei 
si co’nborăriî multilaterale cu Um'”- 
nea Sovietică reprezintă, cum este 
b'ne știu*, o orientare statornică, ce 
se înscrie organic in no'itica exter
nă r'e ansamblu a partidului și sta
tului nostru. în centrul căre!a se si
tuează, ca un obiectiv card'nal. în
tărirea și amplificarea relațiilor de 
prietenie si colaborare cu toate țări
le socialiste, în primul rînd cu ță
rile socialiste vecine — orientare în
scrisă în Programul partidului. în 
hotăririle congreselor și conferințe
lor naționale ale P.C.R.

O puternică . expresie a trăiniciei 
legăturilor dintre partidele, țările si 
popoarele noastre, a dorinței comune 
de a le conferi noi dimensiuni a con
stituit-o noua întîlnire la nivel înalt, 
prilejuită de recenta vizită între
prinsă în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
către tovarășul Mihail Gorbaciov — 
eveniment deschizător de noi per
spective conlucrării reciproc avanta
joase. Au o profundă semnificație 
aprecierile în acest sens ale celor 
doi conducători : „Noi apreciem sta
diul înalt al acestor relații — arăta 
tovarășul NICOLAE. CEAUSESCU. — 
întemeiate trainic pe deplina egali
tate, stimă și respect reciproc, pe 
principiile și idealurile nobile ale so
cialismului si dorim ca ele să se dez
volte necontenit și să se afirme tot 
mai puternic ca un exemnlu de ra
porturi între state socialiste, 
colaborează și conlucrează 
tru succesul construcției 
duiri în țările lor, pentru 
nerală a socialismului si 
rîndul său. tovarășul 
GORBACIOV declara : __________
România socialistă un stat apropiat 
Uniunii Sovietice rtrin 
clasă, unul din aliații 
noștri de luptă pentru __
nă. Și sintem ferm hotărîti să facem 
totul pentru ca, în toate sferele vie
ții sociale, cooperarea noastră să de
vină și mai puternică, și mai rod
nică".

Criteriul suprem de apreciere a 
rodniciei raporturilor reciproce îl 
reprezintă, desigur, rezultatele con
crete, desfășurarea de ansamblu a 
schimburilor, a cooperării în opera 
de construcție i 
versarea de azi, 
poate aprecia că, 
derilor tratatului, 
cel mai inalt nivel, relațiile româno- 
sovietice cunosc un curs mereu as
cendent. De o deosebită importanță 
sînt măsurile prevăzute cu ocazia 
convorbirilor de la București pri
vind dezvoltarea și mai puternică a 
colaborării, cooperării și specializă
rii în producție, a schimburilor eco
nomice dintre țările noastre. Liniile 
generale in acest sens au fost elabo
rate în Programul de dezvoltare pe 
termen larg a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre România 
și Uniunea Sovietică pe perioada 
pînă în anul 2000, care înscrie, 
orientări esențiale, 
surselor necesare de 
combustibili, energie,

care 
activ pen- 
noii orin- 
cauza ge- 
păcii". La 

MIHAIL 
„Considerăm

natura sa de 
și tovarășii 

cauza eomu-

socialistă. La ani- 
, cu satisfacție se 

în lumina preve- 
, a hotărîrilor la

ca 
asigurarea re- 
materii prime, 
mașini și uti;

(S.A.D.C.C.). In hotărîrea adoptată, 
miniștrii de resort din Angola, 
Malawi, Mozambic, Swaziland, Tan
zania, Lesotho, Zambia și Zim
babwe s-au pronunțat pentru 
crearea unor rezerve de produse 
alimentare necesare acestor țări, 
afectate de cea mai serioasă foa
mete care a cuprins regiunea în 
ultimii 40 de ani.

PREȚURILE MATERIILOR PRI
ME NEPETROLIERE vor continua 
tendința de scădere în acest an și 
se poate anticipa doar o creștere 
modestă de 5,5 la sută pe an în 
perioada 1988—1989. anunță un stu
diu al Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.), dat publicității la 
Washington. Se estimează că indi
cele general al prețurilor materii
lor prime calculat în dolari va con
tinua să fie in acest an scăzut, cu 
aproape trei la sută sub media de 
anul trecut, care, la rindul său. a 
fost mai redus decît cel din anii 
precedenți.

PRECIZĂRI. Potrivit ziarului 
, Express", care apare la Koln. ex
perimentarea în secret a unui pro
dus chimic superexploziv s-a a- 
flat la originea accidentului pro
dus în urmă cu o săptămînă la 
poligonul de testare de la Hohen- 
fes al forțelor armate ale S.U.A. 
staționate în R.F.G. După cum s-a 
mai informat, în accident și-au 
pierdut viata trei soldați americani, 
iar alti treizeci au fost grav ră
niți.

mu- 
So- 

are- 
con-

tuală. România 
vietică conlucrează activ și pe 
na internațională, acționînd 
secvent pentru întărirea securită
ții și asigurarea păcii în lume. Așa 
cum s-a subliniat în timpul recente
lor convorbiri de la București dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, în condițiile erei nuclea- 
ro-cosmice în care trăim, cînd se 
conturează o amenințare globală, 
aceea a distrugerii înseși condițiilor 
vieții pe Pămint, se impune o nouă 
gindire politică, o abordare nouă, 
responsabilă a problemelor războiu
lui și păcii.

Cu conștiința acestei răspunderi, 
România și Uniunea Sovietică, îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
forțele politice progresiste și demo
cratice de pretutindeni, se pronunță 
cu hotărire pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară. Adu- 
cînd, prin inițiativele și demersurile 
sale constructive, o contribuție pro
prie, larg apreciată, la promovarea 
acestor deziderate vitale, România 
sprijină, în același timp, propune
rile Uniunii Sovietice privind lichi
darea, în mai multe etape, pînă în 
anul 2000, a tuturor armelor nuclea
re. Țara noastră a salutat în aoest 
sens propunerea sovietică pentru 
abordarea separată și realizarea 
unui acord în problema rachetelor ‘ 
cu rază medie de acțiune din Europa, 
precum și propunerea privind ra
chetele operativ-tactice.

Coautoare ale Apelului de redu
cere a forțelor armate și armamen
telor convenționale în Europa cu 25 
la sută pînă la începutul anilor ’90. 
cu reducerea proporțională a chel
tuielilor militare, țările noastre se 
pronunță pentru inițierea de nego
cieri concrete in această direcție, 
potrivit propunerilor statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
ca un pas important spre întărirea 
securității și destinderii pe conti
nent. Ele militează pentru aprofun
darea procesului de edificare a 
securității și cooperării în Europa, 
acționînd pentru încheierea reuniunii 
general-europene de la Viena cu 
rezultate de substanță, corespunză
tor intereselor și așteptărilor tuturor 
popoarelor. Inițiativele și acțiunile 
practice. întreaga activitate desfă
șurată de România și Uniunea So
vietică pe arena internațională 
urmăresc soluționarea constructivă 
a marilor probleme ce confruntă 
omenirea contemporană, afirmarea 
aspirațiilor de pace, libertate și 
progres ale tuturor popoarelor.

La aniversarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, poporul român își reafir
mă încrederea că, în spiritul preve
derilor acestui document, relațiile 
de prietenie și de conlucrare 
româno-sovietice se vor dezvolta și 
mai puternic, un asemenea curs 
fiind în interesul progresului operei 
de construcție socialistă în ambele 
țări, în interesul cauzei generale a 
socialismului și păcii.

internațională
probleme ce confruntă

D. ȚINU

ACORD. S.U.A. și Japonia au 
ajuns la un acord final de coope
rare în cadrul programului ameri
can S.D.I. (Inițiativa de Apărare 
Strategică), cunoscut și sub numele 
de „războiul stelelor". Potrivit unui 
purtător de cuvînt guvernamental, 
citat de publicația niponă „Times", 
un acord între Japonia și S.U.A. 
privind asocierea celei dinții la cer
cetările în cadrul S.D.I. va fi sem
nat la mijlocul acestei luni.

REUNIUNE ECOLOGICA. Ne
cesitatea protejării mediului am
biant și a resurselor naturale ale 
Antarcticii a fost subliniată în ca
drul unei reuniuni a experților 
care își desfășoară lucrările la 
Madrid. Participanții. reprezentînd 
cele opt state semnatare ale Tra
tatului asupra Antarcticii, au subli
niat că perturbările de climă sesi
zate pe „continentul alb" au con
secințe asupra întregii planete, mai 
cu seamă în zonele limitrofe.

CAPRICIILE VREMII. în provin
cia austriacă Salzburg s-au "înre
gistrat in ultimele zile furtuni și 
ploi torențiale care au provocat 
pagube materiale evaluate la 100 
milioane șilingi. Totodată, in urma 
ploilor torențiale s-au produs alu
necări de teren in Tirol si Styria, 
au fost inundate șoselele si terenu
rile agricole in Austria inferioară, 
în sudul provinciei Styria, din 
pricina furtunii s-a prăbușit un 
avion de antrenament, trei persoa
ne pierzindu-și viața.
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