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TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE 
-cit mai repede puse in funcțiune! 
• Prioritate intensificării ritmului de montaj tehnologic • Pe fiecare șantier - pro
grame precise de lucru, ordine și disciplină desăvîrșite • In atenția furnizorilor - 

livrarea rapidă și integrală a utilajelor contractate

Sub semnul dorinței de a dezvolta conlucrarea româno-elenă.

in interesul reciproc, al păcii^ și^ înțelegeri^ în Balcarri și^ întreaga Europă

CONVORBIRI OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU SI PREMIERUL ANDREAS PAPANDREO

In stațiunea Neptun au avut loc, 
tn cursul zilei de luni, 27 iulie, 
convorbiri oficiale Intre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul-mlnlstru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
aalutat cu căldură pe primul-mi- 
nistru elen, exprimind convinge
rea că noua Intîlnire, convorbirile 
purtate vor da noi perspective și 
dimensiuni colaborării și priete
niei tradiționale dintre România 
și Grecia, dintre popoarele celor 
două țări.

Premierul elen a exprimat deo
sebita satisfacție de a se reîntîlni 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
și de a continua dialogul priete
nesc la nivel înalt, factor esențial

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea primului - ministru Andreas Papandreu

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni, 
în stațiunea Neptun, un dejun în 
onoarea primului-mi nistru al Re
publicii Elene, Andreas Papan
dreu.

Au luat parte Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PRIMULUI-MINISTRU 
ANDREAS PAPANDREU

Stimate domnule prim- 
ministru,

Domnilor, 
Tovarăși,
Aș dori, Încă o dată, să salut In 

mod cordial pe prietenul nostru, 
primul-ministru al Greciei, și să-i 
urăm bun venit pe pămintul 
României, precum și oaspeților 
noștri greci.

Considerăm vizita dumneavoas
tră, deși foarte scurtă, ca un nou 
moment important in dezvoltarea 
relațiilor tradiționale dintre Româ
nia și Grecia.

Nu este timpul să facem acum 
Istorie, dar, din vremuri îndepăr
tate, in momente grele, cele două 
popoare au conlucrat, atit In lupta 
de eliberare națională, cit și pen
tru intărirea independenței și 
suveranității lor — iar, In actua
lele imprejurări grave, colaborarea 
Intre România și Grecia reprezintă 
un factor important in politica 
de destindere, de dezarmare și 
de pace.

Am Început azi dimineață con

!n Întărirea continuă a raporturi
lor româno-elene, In așezarea lor 
pe baze tot mai puternice.

în cadrul convorbirilor au fost 
discutate unele probleme ale dez
voltării relațiilor bilaterale și s-a 
făcut un larg schimb de păreri In 
legătură cu unele aspecte actuale 
ale situației internaționale. în mod 
deosebit au fost abordate proble
me privind dezarmarea tn Europa, 
precum și in Întreaga lume, In 
special problema lichidării arme
lor nucleare. De asemenea, in ca
drul convorbirilor s-a acordat un 
spațiu larg problemelor legate de 
întărirea colaborării și cooperării 
în Balcani, transformării acestei 
regiuni într-o zonă fără arme nu
cleare și chimice și fără baze mi
litare străine.

nia, Emil Bobu, Gheorghe Oprea, 
Ion Stoian, loan Totu, Silviu 
Curticeanu, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale care l-au însoțit 
pe primul-ministru elen în vizita 
în țara noastră.

A fost prezent ambasadorul 
Greciei la București.

vorbirile. Doresc să remarc, cu 
satisfacție, că asupra problemelor 
discutate am ajuns la aceleași 
concluzii, ceea ce demonstrează că 
țările noastre se pronunță pentru 
o soluționare democratică a pro
blemelor grave din viața interna
țională și, in primul rind, pen
tru dezarmarea generală și nu
cleară, pentru o politică de pace, 
care reprezintă astăzi o necesitate 
vitală nu numai pentru popoarele 
noastre, dar pentru Întreaga Eu
ropă, pentru Întreaga lume.

Este de Înțeles că am subliniat, 
tn mod reciproc, că relațiile dintre 
țările noastre, dintre statele euro
pene și dintre toate statele lumii 
trebuie să se bazeze pe principiile 
egalității, respectului independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestec in treburile interne.

România și Grecia, datorită îm
prejurărilor Istorice, se află in 
două blocuri militare diferite, deși, 
din punct de vedere al dorințelor 
celor două țări, ele se află intr-un 
bloc comun — al independenței, al

(Continuare in pag. a III-a)

La Încheierea convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
premierul Andreas Papandreu 
și-au exprimat satisfacția față de 
rezultatele vizitei, ale convorbiri
lor purtate, față de pozițiile și 
aprecierile comune exprimate tn 
legătură cu marile probleme ale 
vieții internaționale. S-a convenit 
să se continue consultările româ- 
no-elene la nivel înalt, să se inten
sifice conlucrarea dintre România 
și Grecia pe arena internațională 
pentru a contribui și în viitor la 
soluționarea, în interesul popoare
lor, a problemelor fundamentale 
ale păcii și dezarmării, ale instau
rării unui climat de securitate, în
credere și colaborare în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat în

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Andreas Papandreu au 
rostit toasturi, urmărite cu atenție 
și subliniate cu vii aplauze de cei 
prezenți. Adresîndu-se, la înche
ierea toasturilor, ziariștilor români 
și străini prezenți, tovarășul

Stimate domnule președinte, 
Domnilor,
Aș vrea să accentuez că, atit eu, 

cit și colegii care participă alături 
de mine in această delegație, 
sîntem deosebit de bucuroși. Sim
țim cu toții căldura acestei primiri. 
Vizita, deși este foarte scurtă, de 
numai o zi, ne dă ocazia să re- 
înnoim relațiile de prietenie care 
ne unesc — și, in special, relațiile 
de prietenie pe care le am cu pre
ședintele Ceaușescu personal — și 
să promovăm intr-un ritm mai 
rapid anumite acțiuni politice 
care, in această perioadă critică pe 
care o străbat Europa și lumea 
Întreagă, sint neapărat necesare 
și dorim să fie toate eficiente.

in ce privește politica urmată 
de cele două țări ale noastre, vreau 
să subliniez, la rîndul meu, că, 
deși ne aflăm in două alianțe mi
litare diferite, noi urmăm o poli
tică externă multidimensională, 
care contribuie nu numai la pro
movarea intereselor noastre, dar 
constituie și un model care ar 
putea fi urmat de Întreaga 
Europă, pentru că atit președintele 

tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de Înțelegere și stimă reciprocă.

Cu prilejul vizitei a fost adop
tată o Declarație-apel, care se va 
da publicității.

★

Cu prilejul vizitei de prietenie 
In România, primul-ministru 
al Republicii Elene, Andreas 
Papandreu, a reînnoit invita
ția adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
din partea președintelui Repu
blicii Elene, Christos Sartzeta- 
kis, și din partea sa, de a face o 
vizită oficială de stat tn Grecia, 
la o dată cit mai apropiată.

Nicolae Ceaușescu a spus : Cred 
că presa poate să scrie că Româ
nia și Grecia, deși se găsesc în 
două blocuri militare diferite, se 
consideră, în primul rînd, în blo
cul prieteniei, al păcii și indepen
denței La aceasta a subscris șl 
premierul elen Andreas Papan
dreu, subliniind că „este un lucru 
foarte important".

Ceaușescu, cit șl noi considerăm 
că nici N.A.T.O„ nici Tratatul de 
la Varșovia nu trebuie să mal tră
iască mult. Cred că au trecut sufi
ciente decenii de la încheierea 
celui de-al doilea război mondial 
ca noi, europenii, să avem dreptul 
să visăm, dar nu numai să visăm, 
ci șl să punem temeliile unei Eu
rope de mâine, o Europă care să 
servească nu numai interesele po
poarelor noastre, dar și marile 
cauze precum dezarmarea nu
cleară, eliminarea armelor chimi
ce, a bazelor militare de pe teri
toriile altor state. După părerea 
noastră, numai atunci cind se vor 
realiza toate acestea se va putea 
spune că s-a terminat al doilea 
război mondial și Europa va intra 
pe o altă orbită.

Președintele Ceaușescu a formu
lat această politică de acum 22 de 
ani — și aceasta explică și faptul 
că sintem Intru totul de acord 
asupra tuturor problemelor pe 
care Ie examinăm împreună. Nu 
vreau să repet tot ceea ce a spus 
președintele Ceaușescu, doresc 
numai să mă declar și eu Intru
(Continuare In pag. a III-a)

Potențialul productiv al ecdnomlei 
naționale urmează să crească sub
stanțial in acest an prin Intrarea în 
funcțiune a noi si Importante capa
cități in industrie, agricultură. in 
celelalte ramuri. Sarcinile concrete 
desprinse din programul de investi
ții sint ample și mobilizatoare, de 
înfăptuirea lor cu succes depinzind. 
in bună măsură, realizarea riguroa
să a producției prevăzute in acest 
an și tn anii următori.

Este un efort de investiții fără 
precedent care impune ca. pe toate 
șantierele, fără excepție, să se lu
creze in ritm susținut pentru a se 
asigura, potrivit graficelor de exe
cuție. stadiile fizice necesare res
pectării Întocmai a termenelor de 
punere tn funcțiune Ia fiecare o- 
biectiv planificat. Practica de pe 
numeroase șantiere — cele ale noilor 
capacități de la Centrala termoelec
trică Oradea II. Întreprinderea me
talurgică din- Iași. Centrala termo
electrică „Progresul" din București, 
Combinatul petrochimie de la Midia- 
Năvodari — dovedește că aoolo unde 
conducerile de brigăzi șl antreprize, 
organizațiile de partid asigură mo
bilizarea colectivelor de constructori 
șl montori pentru realizarea ritmică, 
zi de zi, a programelor de lucru, 
acolo unde intre furnizorii de uti
laje. beneficiari, constructori și pro
iectant! există o permanentă șt 
strînsă conlucrare, termenele din 
grafioele de execuție pot fi respec
tate Întocmai sau chiar devansate.

Examinind stadiul îndeplinirii pre
vederilor planului de investiții, eu 
prilejul ședinței Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 Iu
lie, tovarășul Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ 
-EFECTUATE EXEMPLAR!

• Folosirea cu randament maxim a mijloacelor mecanice pentru a se 
încheia grabnic secerișul griului, orzoaicei și ovăzului

• Transportul operativ, depozitarea și păstrarea în cele mai bune 
condiții a întregii recolte, spre a se evita orice pierderi

IN PAGINA A II-A : Relatări din județele Mureș, Brașov și Giurgiu

pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
Suflet din sufletul nea

mului lor. creatorii da 
frumos din patria noas
tră aduc omagiul lor pa
triei. poporului, partidu
lui si secretarului său 
general — ctitorul Româ
niei moderne — prin 
opere in oare năzuiesc 
să transpună glndurile si 
sentimentele celor multi, 
hotărîrea de a da viată 
marilor objective pe oare 
epoca deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului le-a pus in 
fată națiunii noastre în 
vederea înaintării sale 
rapide pe drumul pro
gresului. al eocialismului 
multilateral dezvoltat 
Este meritul fără sea-, 
măn al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a 
fi dat prin gîndirea sa 
cutezătoare si puterea 
exemplului său de revo
luționar Înflăcărat. un 
nou curs și un nou ritm 
dezvoltării României so
cialiste. prin valorifi
carea plenară a forței 
creatoare a poporului 
român.

Epoca noastră, epoca 
unor mari revoluții in 
știință și tehnică, in In

a relevai cu pregnantă necesitatea 
de a se acționa cu toată fermitatea 
In primul rind In vederea Intensifi
cării ritmului de montaj tehnologie 
și asigurării condițiilor pentru pu
nerea rapidă in funcțiune a capa
cităților productive prevăzute In 
plan. Această sarcină majoră, de
osebit de actuală pentru șantierele 
de investiții, izvorăște din faptul 
că pe o serie de șantiere din sec
torul energiei electrioe, metalurgie, 
industria construcțiilor de mașini, 
industria chimică și petrochimică 
s-a acumulat in ultima perioadă de 
timp un stoo ridicat de utilaje ne
montate.

Nu ne propunem să efectuăm acum 
o analiză detaliată a tuturor cauze
lor care au dus la apariția și chiar 
amplificarea aoestel nedorite situa
ții. Dar, amintind numai pe acelea 
cu o frecventă mal mare, trebuie să 
menționăm lipsurile serioase exis
tente Încă tn pregătirea unor inves
tiții șl, ulterior, pe parcursul exe
cuției. nerezolvarea la timp a pro
blemelor aflate în suspensie st im
plicit. nelndepltnirea de către unii 
din factorii cu răspunderi tn acest 
domeniu a obligațiilor ce le revin. 
Ca atare. In balanța formării stocu
rilor de utilaje șt. bineînțeles, a 
rămtnerllor tn urmă acumulate pe 
unele șantiere au ctntărit greu rit
mul scăzut de lucru imprimat de 
constructori și montori. lipsa de co
ordonare Intre eforturile depuse de 
aceștia. Nici livrarea unor utilaje 
tehnologice de bază, care condițio
nează montarea unui important vo
lum de alte mașini și echipamen
te. nu a avut loc cu ritmicitatea 
stabilită prin grafioele de li

dustrie și agricultură, 
pune in fața tuturor oa
menilor sarcini necunos
cute in trecut exigențe 
superioare In virtutea că
rora capacitatea de crea
ție a fiecăruia este necesar 
să se manifeste la cote

partidului a fost edificat 
un minunat cadru demo
cratic in oare toate talen
tele din popor se pot a- 
firma și dezvolta liber, in 
cele mal diverse domenii, 
in vederea sporirii tezau
rului național da valori

ARTA IN SLUJBA 
ASPIRAȚIILOR POPORULUI

tot mal Înalte. Iată de ce, 
mai mult ca oricind. a- 
ceasta este o epocă a 
descătușării marilor e- 
nergij creatoare ele po
porului, o epocă in care 
s-au instituit modalități 
viabile de natură de
mocratică, pentru afir
marea plenară a tuturor 
talentelor poporului, pen
tru fructifioarea cit mai 
Înaltă a creativității na
ționale. La inițiativa 
secretarului general al

materiale si spirituale. 
Apropiatul Congres al 
educației politice și cul
turii socialiste, forum re
prezentativ al democra
ției noastre muncitorești, 
va analiza, dezbate șl 
decide in problemele fun
damentale privind trans
punerea in viață a pro
gramului Ideologic al 
partidului, in vederea 
realizării unei noi cali
tăți in vasta activitate 
de educare politico-ideo-

vrări. Multe dintre ele au fost 
expediate pe șantiere cu intîrzie- 
re, dezasortate sau incomplete șl, 
ce este mai grav, cu defec
țiuni. fapt care a pus, deseori, 
pe montori In situația de a-șl re- 
«trînge aria de activitate, de a-și 
planifica lucrările nu în funcție de 
necesități, ci de posibilitățile evident 
reduse de care dispun.

Așadar, cea mal importantă cerin
ță cu care sint confruntate in mo
mentul de față multe din șantierele 
de investiții constă in urgentarea 
montajului mașinilor șl utilajelor 
tehnologice cu care sint echipate 
noile capacități industriale. Iar, din 
perspectiva acestei sarcini, cuvintul 
hotăritor il au acum montorii. Pen
tru ca activitatea lor să înregistreze 
cu adevărat un reviriment, să înre
gistreze cote In continuă creștere 
este necesar mai mult ca oricind să 
fie adoptate măsuri cuprinzătoare și 
hotărite pentru ca. așa cum a ac
centuat cu stăruință secretarul ge
neral al partidului, lipsurile grave 
manifestate pe unele șantiere șl 
care au due la nerealizarea unor 
importante capacități de producție 
să fie nelntîrziat și definitiv înlă
turate. Ne referim. In special, la 
gradul scăzut de organizare a unor 
lucrări, la folosirea insuficientă și 
nerațională a mijloacelor de mecani
zare. la numărul ridicat de ore-om 
pierdute datorită lipsei de suprave
ghere. indisciplinei șl absentelor de 
Ia program ; In sfîrșit, la tendința 
mutării efectivelor de muncitori dln- 
tr-un Ioc tn altul, ceea ce dezorga-
(Continuare in pag. a Il-a)

logică a oamenilor mun
cii, de înarmare a lor cu 
valorile umaniste, revolu
ționare ale culturii, pen
tru afirmarea și dezvol
tarea spiritualității româ
nești.

Sint bucuros, ca ar
tist plastic și cadru didac
tic, că în domeniul artei se 
realizează tot mal multe 
lucrări care satisfac ne
voia de cultură, de uma
nitate. de căldură, de în
țelegere. Poporul nostru 
merită lucrări de artă de 
Înaltă valoare, la nivelul 
marilor sale împliniri din 
trecut și mai ales al mă
rețelor realizări de as
tăzi și aspirațiilor sale da 
viitor. La temelia edifi
ciului culturii socialiste 
se află șl trebuie să se 
afle in permanență acea 
îndelungată tradiție civi
că ce a Însoțit dezvolta
rea artei românești șl 
care vibrează adine In 
conștiința poporului ro
mân. Această implicare 
socială a artei este hotă- 
rltoare, iar expresia ei 
este abordarea momente- 
(Continuare 
in pag. a III-a)
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ

EFECTUATE EXEMPLAR! Argumente pentru optimizarea conducerii

Exemplul unităților fruntașe
Tn unitățile agricole din județul 

MUREȘ, secerișul griului se desfă
șoară pe un front larg. Preocuparea 
de bază a cadrelor de conducere și a 
specialiștilor din unități este acum 
aceea de a organiza munca In așa 
fel încît toate cele 1 250 combine să 
lucreze la capacitatea maximă. De 
altfel, acest lucru a făcut ca în ulti
ma perioadă viteza de lucru să 
crească simțitor. Ca urmare, pînă în 
6eara zilei de 26 iulie, pe ansamblul 
județului griul a fost strins de pe 
33 028 hectare, reprezentînd 60 la 
sută din suprafață. Cu toate acestea, 
mai e incă mult de lucru dacă avem 
în vedere că, la data menționată, 
mai era încă de recoltat griul de pe 
22 000 hectare.

Un exemplu despre modul respon
sabil în care se acționează la strîn- 
gerea recoltei îl oferă mecanizatorii 
și cooperatorii din consiliul agroin
dustrial Iernut, care, și în acest an, 
eu fost între primii care au început 
secerișul griului pe cele 3 350 hec
tare. „Noi avem forțe suficiente — 

•— 75 combine proprii și 20 venite 
In sprijin din consiliul agroindus
trial Fărăgău — ne spune Ștefan 
Lăszlo. președintele consiliului agro
industrial. Pentru a grăbi lucrările. 
Împreună cu specialiștii am contro
lat oră de oră starea de coacere șl 
umiditate a lanurilor. Ca atare, fie
care combină este folosită din plin". 
Buna pregătire a combinelor înain
te de intrarea în lanuri, ca și asi
gurarea la fața locului a asistenței

tehnice necesare au permis ca în 
cooperativele agricole Cipău. Cuci, 
Iernut, Sălcud și altele să se încheie 
secerișul griului. Pe ansamblul con
siliului agroindustrial, pină în seara 
zilei de 26 Iulie, griul a fost strins 
de pe 2 568 hectare. „Ne grăbim, dar 
nu oricum — ne spune Valentin Ca- 
tarig. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. întrucit recolta este 
bună, pe unele parcele atingînd și 
peste 7 000 kg grîu la hectar, urmă
rim ca tot ceea ce strîngem să ajun
gă Imediat în bazele de recepție", 
într-adevăr, aici, cele 63 mijloace da 
transport duc, la un singur drum, 
340 tone de grîu. Și nu oricum, d 
pe soiuri și destinații.

Cu aceeași răspundere se muncește 
la strîngerea recoltei și în consiliul 
agroindustrial Tîrnăveni. unde coo
perativele agricole Cornești, Tîrnă
veni și Gănești au încheiat recolta
rea griului, iar în celelalte secerișul 
se desfășoară pe ultimele suprafețe. 
De asemenea, realizări peste media 
județului au și consiliile agroindus
triale Sărmașu, Tirgu Mureș. Luduș, 
Zau de Cîmple. Tot așa ar trebui să 
se lucreze și în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Reghin. 
Sovata. Fărăgău, Sighișoara, ale 
căror realizări la seceriș sint inferi
oare mediei pe județ. Spre aceste 
zone vor fi îndreptate unele utilaje, 
astfel încît în județul Mureș seceri
șul griului să se poată încheia în 
timpul cel mai scurt. (Gheorehe 
Giurgiu, corespondentul „Scinteil").

tuși, au existat șl cazuri cind griul 
a fost livrat la o umiditate mai ridi
cată, ceea ce a făcut necesar ca uni
tățile respective să trimită acolo oa
meni pentru lopătarea lui. Pentru 
preluarea operativă a griului la baze 
— ne referim îndeosebi la cea din 
Codlea — este necesar să fie luate 
măsuri energice pentru ca o parte a

mijloacelor de transport 
cărcate cu grîu seara, 
incit acestea să ajungă 
doua zi dimineața, fapt ce ar permite 
eliminarea aglomerației din partea a 
doua a zilei și ar asigura o mai bună 
utilizare a mijloacelor de transport. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").
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Irigații-la nivelul cerințelor!

întrajutorarea iși spune cuvintul
în județul BRAȘOV, ploile căzute 

în ultimele zile într-o bună parte a 
județului au întîrziat secerișul. Pînă 
în seara zilei de 26 iulie, recolta a 
fost strinsă de pe numai 6 340 hec
tare. reprezentînd 26 la sută din su
prafețele cultivate în unitățile agri
cole. Cum se acționează în vederea 
grăbirii lucrărilor, astfel încît recolta 
să fie pusă la adăpost în cel mal 
«curt timp ?

Pentru a afla răspuns li această în
trebare, am întreprins un raid prin 
cîteva unități agricole din consiliile 
agroindustriale Hărman șl Ghimbav, 
care dețin cele mai mari suprafețe 
cultivate cu grîu. La cooperativele 
agricole Hărman, Bod, Sînpetru, Stu- 
pinf, Cristian, Ghimbav ș.a„ specia
liștii au Identificat operativ lanurile 
și solele apte pentru a fi recoltate, 
astfel Incit au putut îndrepta spre 
acestea combinele și celelalte utilaje. 
Datorită faptului că Ia C.A.P. Bod 
griul a ajuns mal devreme la matu
ritate. aici a fost dirijată întreaga 
formație de 10 combine de la C.A.P. 
Tărlungeni, la care s-au alăturat alte 
4 combine de la C.A.P. Sînpetru. 
Apoi, cînd la cooperativa agricolă 
Hărman griul a ajuns in stadiu de 
coacere pe suprafețe mai mari, cele 
10 combine ale S.M.A. Tărlungeni au 
fost dirijate aici, acestea alăturîn- 
du-se formației de combine de la 
secția S.M.A. Hărman. Aceasta, la o 
zi după ce aici, la Hărman, mai lu
crase timp de cîteva zile și formația 
S.M.A. Prejmer, unde griul încă nu 
ajunsese la maturitate. Asemenea 
„mișcări" operative de combine se 
inițiază zilnic, îndeosebi seara și di
mineața. cind nu se poate lucra in 
lanuri. La sfîrșitul săptămînii trecu
te, in sprijinul unităților agricole din 
consiliul agroindustrial Hărman au 
venit și 40 de combine de la S.M.A. 
Ziduri, județul Buzău, care au i..t.zt 
de Îndată în lanuri.

„în atenția noastră — ne 
Alexandru Liehn, președintele 
llului agroindustrial Hărman 
situează în prezent grija pentru creș
terea ritmului de lucru în toate uni
tățile, astfel ca secerișul să se în
cheie în următoarele zile. Sînt sigur 
că vom reuși. Un alt obiectiv este 
acela de a strînge recolta fără pier-

deri șl de a o transporta neintîrziat 
la baza de recepție".

Din modul în care se desfășoară 
secerișul în cele două consilii agro
industriale se desprinde că mecani
zatorii și conducătorii auto lucrează 
cu răspundere pentru mărirea ritmu
lui de lucru, în condițiile reducerii 
la maximum a pierderilor. Seara, 
după întreruperea lucrului, și dimi
neața, înainte de a se ridica rouă, ei 
se ocupă de întreținerea combinelor și 
a mijloacelor de transport. In privin
ța calității, ar fi de remarcat faptul 
că, în general, griul este transportat 
la bază la umiditatea prevăzută. To-

în săptămîna trecută, în județul 
GIURGIU, peste 24 000 hectare ocu
pate cu diferite culturi au benefi
ciat, conform programului, de prio
ritate la irigații din sistemele mari, 
din cele locale sau prin brazdă. Dat 
fiind faptul că nu Întotdeauna 
energia electrică se asigură la ni
velul cerințelor și potrivit progra
mului județean, s-au luat măsuri 
pentru extinderea irigării 
brazdă. Se practică cu bune 
tate acest sistem da irigații 
sebi în grădinile de legume, 
la porumb, sfeclă, luoernă etc., atit 
în cultura de bază, cît și la a doua 1 
cultură. .Cele mai bune rezultate la 
Irigarea prin brazde au obținut, în 
săptămîna trecută, cooperativele 
agricole din Vieru. Putineiu. Stă- 
nești, Ghizdaru, Slobozia și altele, 
unde sint constituite echipe speciale 
de udători care supraveghează 
brazdele spre a înlătura eventua
lele strangulări ce apar pe rigole și 
canale. Spre exemplu, cooperativa 
agricolă din Ghizdaru a irigat prin 
brazdă 100 hectare cu porumb, 
90 hectare cu luoernă și 20 hectare 
cu legume, situîndu-se din acest 
punct de vedere in fruntea acțiunii 
de irigații, în cadrul județului, în 
săptămîna trecută.

Am urmărit cum se irigă supra
fețele ocupate cu cea de-a doua 
cultură. în unitățile agricole din ju
dețul Giurgiu au fost însămînțate 
cu porumb și legume. în a doua 
cultură, aproape 25 000 hectare, 
mari suprafețe, aceste culturi 
fost însămînțate și plantate 
timp, astfel încît eu beneficiat 
aportul 
front 
mini, 
și se 
turtle 
scăderea substanțială a rezervei de 
epă din sol, tocmai acum cind plan-

prin 
rezul- 
In deo
dar șl

Pe 
au 
la 
de 

substanțial al ultimului 
de ploi de acum trei săptă- 
Ca urmare, au răsărit repede 

dezvoltă viguros. Tempera- 
ridicate .au determinat Insă

intrat

spune 
consi-
— se
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tele au cel mai mare consum de 
apă. „Pe baza măsurilor operative 
luate de comitetul județean de 
partid, culturile duble au prioritate 
Ia irigații — ne spune inginerul Ion 
Corlan, directorul I.E.E.L.I.F. Giur
giu. în timp de 24 de ore se aplică 
udări pe aproape 2 500 hectare. 
Pentru a obține o eficiență maximă 
în această acțiune, am luat măsuri 
ca udările să se facă, în principal, 
pe timp de noapte. De asemenea, în 
vederea remedierii operative a 
eventualelor defecțiuni pe rețeaua 
de distribuție, am detașat în unită
țile beneficiare electromecanici care 
au în dotare truse cu garnituri, pfe- 
se de schimb și alte accesorii strict 
necesare pentru intervenții. împre
ună cu oamenii din formațiile de 
udători ale unităților agricole, acești 
electromecanici supraveghează per
manent aripile de ploaie și înlătură 
defecțiunile ce se ivesc, astfel încît 
programul de irigații să poată fi 
respectat cu rigurozitate".

Numeroase exemple demonstrează 
eficiența măsurilor întreprinse. în 
raza de activitate a stației de pom
pare nr. 7 Frasin a apărut o fisură 
în coloana subterană. Ca atare, 
irigarea celor 245 hectare, aparți- 
nlnd cooperativei agricole din Dala, 
a fost întreruptă. Aceasta numai 
pentru 48 de ore, pentru că lucră
torii de la I.E.E.L.I.F. au muncit 
cu sîrg, fără întrerupere, și astfel 
avaria apărută la conductă a fost 
înlăturată. „Irigarea culturilor a 
putut fi reluată cu toate forțele" — 
ne spune Marin Ștefan, președin
tele cooperativei.

într-o altă parte a județului, la 
Schitu, programul de irigații pe 
33 hectare pentru ziua de 2'4 Iulie, 
solicitat de cooperativa agricolă 
din looalitate, a fost respectat în
tocmai. Aici, la 6tația da pompare 
nr. 23, funcționau perfect toate cele 
14 aripi de ploaie. „Nivelul aped din 
oanal este de peste doi metri — ne 
sipun» electromecanicul Marin Mu- 
șat. Așa cum am stabilit, către orele 
19 vom face o nouă mutare a ari
pilor, iar la orele , 22 vom reîncepe 
Irigarea pentru că, după cum se 
știe, noaptea această lucrare ars o 
eficientă mai mare".

In județul Giurgiu »-au însămîn- 
țat și plantat legume în a doua 
cultură pe 4126 hectare. îndeosebi 
varză, tomate, castraveți, dovlecei 
și altele. La I.P.L. Uzunu. potrivit 
programului de irigații, pe terenu
rile ocupate cu' legume în a doua 
cultură aripile de ploaie funcționau 
perfect. Inginerul Tit Dumitru, de 
la ferma nr. 3, ne spune că numai 
prin udări efectuate corespunzător 
se vor obține și din a doua cultură 
recolte la fel de bune ca șl din 
cultura de bază.

Totuși, în legătură cu întreținerea 
culturilor duble trebuie spus că lu
crările nu au fost demarate peste 
tot în mod corespunzător. Bună
oară, sint Încă multe unități agri
cole din județ care nu și-au făcut 
încă timp și pentru prășitul porum
bului din a doua cultură. După cum 
sint și unități care nu și-au făcut 
timp nici pentru a ridica cele 
aproape un milion fire de răsad de 
varză șl tomate, provenit din rări- 
turi, oferite de I.P.L. Uzunu și 
asociațiile legumicole din județ. 
Desigur, acum e prea tîrziu, Intru- 
cît răsadul respectiv s-a deteriorat 
(Ion Manea, corespondentul „Scîn
teii").

și creșterea eficienței economice
Trecerea la o economie de tip in

tensiv impune — asa cum am ară
tat în articolul apărut în „Scinteia" 
din 26 iulie — ca utilizarea mijloa
celor economice de către centrale să 
se facă într-o viziune predominant 
previzională, avînd deci în vedere nu 
numai efectele pe termen scurt — lună, 
an de plan — ci și cele pe termen lung. 
O asemenea viziune asigură ampli
ficarea „de facto" a rolului centra
lei industriale, sporirea contribuției 
sale la realizarea obiectivelor dezvol
tării economiei naționale în actualul 
cincinal si în perspectivă. Aceasta 
impune, bineînțeles, folosirea unui 
instrumentar modern de metode și 
tehnici de conducere. Or. cercetări
le efectuate de noi au evidențiat că 
o serie de metode de bază ale con
ducerii — cum ar fi diagnosticarea, 
tabloul de bord, arborele decizional, 
tabelul decizional etc. — sînt uti
lizate sporadic.

Pe lingă modernizarea metodelor 
de conducere se recomandă o si mal 
frecventă folosire a metodelor do 
stimulare a creativității. Introduce
rea progresului științifico-tehnic la 
nivelul înaltelor exigente ale peri
oadei actuale nu este posibilă fără 
folosirea in toate domeniile — teh
nic. organizatoric, producție, comer
cial. financiar, contabil sau de perso
nal — a metodelor de stimulare a 
creativității individuale si de grup. 
Dintre acestea menționăm oa deose
bit de eficace — așa cum de
monstrează rezultatele obținute In 
unele centrale din industria chimi
că. construcții de mașini sau ali
mentară — sinectica. cutia cu Idei, 
brainstorming-ul. tehnica Delphy e.a. 
Pe lingă generalizarea utilizării a- 
cestora. se recomandă si apelarea la 
alte metode : matricea descoperiri
lor. analiza morfologică, metoda Del- 
beca. carnetul colectiv, concasajul, 
Philipss 66.

în modernizarea instrumentelor de 
conducere ale centralei, o poziția 
prioritară trebuie să o dețină me
todele de analiză economică. Obți
nerea substanțialelor sporuri de e- 
ficientă prevăzute pentru această pe
rioadă si în continuare nu este po
sibilă fără folosirea metodelor de a- 
naliză factorială a costurilor, pro
ductivității. beneficiului, ratei renta
bilității etc. Numai pe această bază 
se vor putea fundamenta și imple
menta decizii strategice, tactice si 
curente care să asigure obținerea 
unul mare volum de producție fi
zică. în structura optimă, corespun
zătoare cerințelor beneficiarilor in
terni șt partenerilor externi, cu cos
turi minime, rentabilitate, curs de 
revenire și aport valutar ridicate.

îndeplinirea de către centrale la un

nivel superior a prerogativelor ce le 
revin in calitate de titulare de plan 
depinde într-o mare măsură de ri
dicarea nivelului de conștiință și de 
pregătire politico-ideologică si pro
fesională a personalului din cadrul 
lor. Ca atare, centralele trebuie să 
se preocupe intens. în concordantă 
cu cerințele principiului educației 
permanente, de continua formare șl 
reciclare a personalului de condu
cere si de execuție. Apelînd si la 
sprijinul calificat al instituțiilor de 
învătămint. centrala trebuie să asi
gure ridicarea continuă a nivelului de 
.pregătire a personalului. în funcție 
de necesitățile sale specifice. Subli
niem acest aspect pentru că numai, 
astfel eforturile făcute pe acest plan' 
vor avea efecte substanțiale si direc
te asupra realizării sarcinilor de 
serviciu. Procesul formativ. îndeo
sebi pentru cadrele de conducere, este 
recomandabil să se fundamenteze pe 
folosirea de metode active, care a- 
sigură cu prioritate dezvoltarea unei 
concepții sistemice asupra activi
tăților centralei si amplificarea for
mării de aptitudini si deprinderi co
respunzătoare progreselor făcute de 
știință si tehnică. în perioada ac
tuală.

Un element major ce trebuie avut 
în vedere, asa cum rezultă din ■ in
dicațiile secretarului- 
partidulul. îl constituie 
continuare a conștiinței, 
spiritului revoluționar.
unei mentalități noi la intreg perso
nalul muncitor. Pentru aceasta se re
comandă să se folosească o gamă 
largă de metode, fundamentate pe 
cunoștințele puse la dispoziție de 
psihologie șl sociologie, astfel Incit 
gindirea si comportamentul persona
lului muncitor să corespundă cerin
țelor etapei actuale de dezvoltare a 
economiei. Avem în vedere. în spe
cial. sporirea receptivității la nou. a 
creativității. • a dinamismului și în
deosebi a responsabilității în abor
darea si soluționarea tuturor sarci
nilor de serviciu. Este necesar să 
se înțeleagă că — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —- pro
blemele care se nun în dezvoltarea 
patriei noastre cer un mod revolu
ționar de gîndire sl acțiune, impun 
să se intervină cu fermitate si hotă
rîre pentru Înlăturarea a tot ce este 
vechi si nu mai corespunde, pen
tru promovarea cu Îndrăzneală a 
noului în toate domeniile de activi
tate.

Pe acest fond se impune ca în 
fiecare centrală să se promoveze cu 
hotărîre un nou stil de conducere, 
caracterizat prin spirit revoluționar 
si responsabilitate. Stilul de condu
cere de tip participativ, corespunză-
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tor democrației socialiste, se carac
terizează prin folosirea pe scară lar
gă a consultării personalului, reali
zarea unei ambiante stimiflative de 
lucru, operativitate, dinamism, coo
perare si puternică mobilizare a oa
menilor muncii la adoptarea, apli
carea si controlul celor mai impor
tante decizii. Acest stil, care pe mă
sura dezvoltării democrației socia
liste dobîndește noi valențe, este ne
cesar să fie un parametru defini
toriu la toate eșaloanele conducerii 
centralei industriale. Un asemenea 
stil contribuie la buna funcționare a 
ansamblului organelor democratice 
din unitățile economice, avînd mul
tiple si substanțiale efecte pozitive 
asupra îndeplinirii si depășirii indi
catorilor de plan.

Ridicarea activității centralei in
dustriale la nivelul cerințelor func
ționării unei economii de tip inten
siv necesită trecerea Ia proiectarea 
pe principii științifice a sistemelor 
de conducere, in concordantă cu pro
gresele științei conducerii. De fapt, 
fundamentul juridic necesar a fost 
asigurat In bună măsură prin legea 
cu privire la organizarea șl norma
rea muncii. în oare se prevede o- 
bligativitatea ca pentru fiecare uni
tate economică să se conceapă o dată 
cu proiectul tehnic și un proiect or
ganizatoric. Practica din centrale a- 
rată însă că progresele obținute pe 
«cest plan sint reduse.

Trecerea la proiectarea șl raționa
lizarea sistemelor de conducere ști
ințifică a centralelor implică, bine
înțeles. asigurarea anumitor premi
se strict necesare. în esență, aces
tea constau în elaborarea unei me
todologii de proiectare «1 raționali
zare a sistemelor de conducere ale 
centralelor și întreprinderilor, cu 
participarea celor mal buni specia
liști din cercetare. Învățăm intui su
perior. unitățile economice si orga
nele de sinteză. în acest mod s-ar 
asigura simbioza absolut necesară In
tre elementele de conducere, tehni
ce si economice, ceea ce ar determi
na perfecționarea de ansamblu a 
activității centralelor șl întreprinde
rilor industriale.

în concluzie, perfecționarea pe baze 
științifice a sistemelor de conduoe- 
re ale centralelor ar crea condiții 
pentru ca ele să se manifeste plenar 
ca titulare de plan, să acționeze în 
toate situațiile ca mari unități eco
nomice ce dețin plrghiile necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor tot mai 
mobilizatoare ce le revin In prezent 
și în perspectivă.

Dr. Ovidiu NICOLESCU 
Academia de Studii 
Economice. București

(Urmare din pag. I)
nizează activitatea pe șantier» «1 
întîrzie realizarea lucrărilor.

Principalele unități de specialitate, 
trusturile „Energomontaj". de montaj 
pentru utilaje chimice, de instalații 
și automatizări etc., au datoria să-și 
examineze cu realism potențialul și 
posibilitățile de care dispun, dar 
mai ales să întocmească programe 
mobilizatoare și realiste de montaj, 
cu sarcini precise stabilite pe fiecare 
zi, menite să determine accelerarea 
la maximum a ritmurilor de lucru. 
Pe șantierele noilor centrale termo
electrice din Iași. Craiova. Giurgiu. 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin, platformelor petro
chimice de la Brazi și Teleajen, ca 
și pe altele, principalele măsuri ce 
vor fi adoptate trebuie să urmă
rească :

• inventarierea utilajelor aflate în 
stoc și întocmirea unor grafice da 
montaj cu răspunderi bine preciza
te pentru fiecare dintre factorii in
teresați — beneficiari, furnizori, con
structori și montori ;

în unitățile comerciale din munici
piul Suceava lucrează aproximativ 
2 900 oameni ai muncii, din care 25 
la sută sint membri de partid. Ca si 
în celelalte domenii de activitate, și 
comuniștii din acest sector trebuie 
să fie exemple demne de urmat pen
tru toți membrii colectivelor din 
unitățile In care lucrează, să res
pecte cu strictețe principiile șl nor
mele eticii și echității socialiste. La 
creșterea spiritului lor de răspun
dere contribuie și discuțiile indivi
duale purtate de birourile organiza
țiilor de bază cu membrii de partid. 
Desfășurarea cu exigentă a acestor 
convorbiri permite desprinderea unor 
Importante concluzii pentru îmbună
tățirea activității politice și profesio
nale a comuniștilor, pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară de eficientă 
e muncii poli'tico-organizatorice și, 
pe această bază, pentru creșterea ro
lului organizațiilor de partid in mo
bilizarea oamenilor din acest sector 
la desfășurarea unui comerț civili
zat, la îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Să vedem în ce măsură este 
folosit cadrul organizatoric al discu
țiilor individuale cu membrii de 
partid pentru îmbunătățirea întregii 
activități a 
fecționarea 
muncă ale 
de bază.

— în cadrul discuțiilor Individuale 
— ne spune tovarășa Maria Ciobanu, 
secretar al comitetului de partid din 
sectorul comercial — urmărim să se 
abordeze problemele de fond ale 
muncii din unitățile noastre, să se 
analizeze cu 
comuniștilor 
și la bunul 
tăți. Sîntem
în bună măsură am reușit; ca fie
care comunist să Înțeleagă și să sim
tă că are un rol important și o mare 
răspundere in domeniul nostru de 
activitate. Deși multi secretari și 
membri al celor două comitete de 
partid subordonate și ai birourilor 
organizațiilor de bază sint noi, deci 
cu puțină experiență, discuțiile indi
viduale «e desfășoară bine. Eviden-
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exigență participarea 
la viața de organizație 
mers al întregii activi- 
preocupati. și cred că

țiez In acest sens organizațiile de 
partid de la unitățile „Bucovina" 1 
și 2. Este adevărat, s-au manifestat 
și unele aspecte de superficialitate, 
dar am intervenit operativ și lucru
rile au intrat pe făgașul normal. 
La organizația de bază de la între
prinderea comerțului cu ridicata pen
tru produse alimentare, la cea de la 
întreprinderea comercială de stat 
pentru mărfuri alimentare și la or
ganizația de bază nr. 3 de la între
prinderea comercială de stat pentru 
alimentație publică, de exemplu, nu 
se respecta graficul de desfășurare 
a discuțiilor individuale. De aseme
nea, la organizația de partid 
la întreprinderea comercială 
pentru alimentația publică 
reușea ca aceste discuții să 
fășoare la nivelul cerințelor-
drul ședințelor de instruire cu acti
vul' de partid, secretarilor acestor 
organizații de bază li s-a atras aten
ția asupra lipsurilor constatate. Pri
mind un sprijin concret din partea 
comitetului de partid, et desfășoară 
o activitate bună, pregătind discuți
ile individuale cu comuniștii cores
punzător exigențelor actuale.

Notăm In acest sens că fiecare or
ganizație de partid a primit un ghid 
orientativ de desfășurare a discuți
ilor, structurat pe patru capitole, 
care In esență cuprind : raportul de 
activitate al comunistului, aprecierea 
biroului organizației de bază cu pri
vire la munca sa, încredințarea de 
sarcini pentru perioada următoare, 
aprecierea și propunerile comunis
tului cu privire la activitatea desfă
șurată de biroul organizației de bază. 
Alte amănunte semnificative privind 
modul în care se organizează și are 
Ioc această activitate le-am aflat prin 
participarea directă la discuțiile pur
tate de unele birouri ale organiza
țiilor de bază cu membrii de partid 
și la o serie de adunări generale 
pentru prezentarea concluziilor reie
șite în urma discuțiilor individuale 
de la întreprinderea comercială de 
stat pentru mărfuri alimentare. în
treprinderea comercială de stat pen
tru mărfuri industriale șl întreprin
derea comercială de stat pentru ali
mentație publică, unități al căror lu-

erători vin în contact nemijlocit cu 
publicul cumpărător.

Asistăm la discuțiile De care biroul 
organizației de bază de la întreprin
derea comercială de stat pentru . 
mărfuri alimentare le-a avut cu 
cîțiva membri de partid. Chiar de la 
început s-a observat că membrii bi
roului cunoșteau bine activitatea fie
cărui comunist, rezultatele obținute 
și modul de comportare in perioada 
care a trecut de la convorbirea pre
cedentă, felul în care și-a îndeplinit 
sarcinile încredințate pe linie da 
partid. De exemplu, discuția pur
tată cu comunista Eugenia Bălței a 
pus în evidentă faptul că aceasta a 
avut reclamații din cauza atitudinii 
necorespunzătoare față de cumpără
tori. iar recomandările făcute și sar
cinile încredințate de biroul organi
zației de bază au vizat înlăturarea 
neajunsurilor din activitatea aceste
ia. De asemenea, lui George Siran, 
deși n-a avut nici o reclamație, 1 
s-a atras atenția asupra apărării cu 
strășnicie a avutului obștesc, asu
pra asigurării aprovizionării in ra
port cu cerințele oamenilor din zonă, 
și nu pentru unele cunoștințe din 
alte localități. Totodată, Georgeta 
Sîrghie a fost atenționată deoarece 
unii lucrători din subordine mani
festă abateri de la normele de ser
vire civilizată. N-au lipsit insă a- 
precierile elogioase referitoare la 
modul în care muncesc comunistele 
Maria Scotnischi, 
nr. 62. oare nu are 
de cind lucrează 
sau Elena Roman, 
nr. 15 Ițcani, care
cui III în întrecerea socialistă. După 
cum n-au fost ocolite nici aspec
tele legate de comportarea in fami
lie și societate, de modul în care 
sînt crescuți și educați copiii, de 
fiecare dată comuniștii fiind între
bați dacă au nevoie să fie ajutați 
în rezolvarea unor probleme. ,

La întreprinderea comercială de 
«tat pentru mărfuri Industriale, co
mitetul de partid urmărește înde
aproape modul în care se 
discuțiile individuale în 
organizații subordonate, 
permis ca să se intre în

membrii biroului organizației de 
bază nr. 2, înainte de a purta dis
cuțiile individuale, controlează uni
tățile în care lucrează comuniștii șl 
îi invită la ședințele de birou res
pective pe șefii de unități. Aceasta 
duce la o bună cunoaștere a fiecă
rui membru de partid cu care se 
discută și permite, cum este cazul 
Georgetei Pînzaru, să li se facă re
comandări concrete. Totuși, In pofi
da sprijinului acordat de comitetul 
de partid, sînt șl excepții de la re
gulă. La organizația de bază nr. 1, 
din procesul verbal reiese că Victo
ria Otrocol are o comportare bună șl 
se achită conștiincios de sarcinile 
încredințate. Numele' el apare însă 
și în 
linie 
mâții 
Este
dată Înainte de constituirea organi
zației de partid, în luna februarie 
a.c., dar biroul organizației de bază 
avea obligația să cunoască aceste 
„date" din activitatea tovarășei res
pective. De altfel, s-a luat hotărtrea 
ca o asemenea evidență să se țină și 
la nivelul organizațiilor de bază.

Esențial este că atlt comitetul 
partid din sectorul comercial, 
și cele două comitete de partid
termediare — de la I.C.S.M.I. șl 
I.C.S.A.P. — au analizat permanent 
și cu exigență modul In care decurg 
discuțiile Individuale, au, acționat șl 
acționează pentru pregătirea temei
nică a adunărilor generale pentru 
prezentarea concluziilor ce se des
prind din desfășurarea lor, în «copul 
perfecționării întregii munci politl- 
co-organizatorice $1 îmbunătățirii 
activității de «ervlre a populației.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteil*

registrul cu cei sancționați pe 
administrativă pentru recla- 

din partea consumatorilor, 
adevărat, sancțiunea a fost

ne explică tovarășa Ma- 
secretar al comitetului de 
la I.C.S.M.I. — nu-și în- 
atribuțiile profesionale și

de la magazinul 
nici o reclamație 
în întreprindere.
de la magazinul 

s-a situat pe lo-

la organizațiile de bază de la ma
gazinele „George Enescu" și „Ro- 
marta", unde nu se respectase eșa
lonarea inițială. Ca atare, acțiunea 
s-a finalizat prin prezentarea con
cluziilor reieșite în adunările gene
rale de partid din luna iunie. Par- 
curgind registrele de procese-ver- 
bale de la organizațiile de bază 
„Bucovina" 1 și 2 și comparîndu-le 
cu graficul de desfășurare a discu
țiilor individuale, se observă că unii 
comuniști, între care Mihai Botnari, 
din organizația de bază „Bucovina" 
1. și Maria Istrati, din organizația 
de bază „Bucovina" 2, au fost che
mați mal repede In fața birourilor 
organizațiilor de bază. De ce ? „Pen
tru că — 
ria Filip, 
partid de 
deplineau
am vrut să prevenim Încălcarea mai 
gravă de către aceștia a statutului 
de lucrător în comerț. Efectul pozi
tiv nu s-a lăsat așteptat. De atunci, 
cei în cauză iși fac conștiincios da
toria".

Hotărîrea comitetului de partid 
din sectorul comercial ca in cazurile 
in care se aplică o sancțiune admi
nistrativă comunistul să fie discutat 
și în organizația de partid din 
care face parte contribuie la buna 
cunoaștere de către birourile organi
zațiilor de bază a activității celor 
cu care discută. La întreprinderea 
comercială de stat pentru alimenta
ție publică se ține, la nivelul comi
tetului de partid, chiar și o eviden
ță cu sancțiunile primite pe linie 
administrativă de comuniști. în plus.

de 
cit 
in-

BOTOȘANI : Lucrări de îmbunătățiri funciare

desfășoară 
cele patru 
Aceasta a 
normal și

în județul Botoșani s-au finalizat 
cîteva obiective importante in ca
drul lucrărilor de irigații, de comba
tere a eroziunii solului, de redare a 
unor terenuri în circuitul agricol și 
de îmbunătățire a pajiștilor. Astfel, 
în sistemul Cătămărăști s-a extins 
suprafața irigată cu încă 1200 
hectare, prin intrarea in funcțiune 
a tronsonului de la Nicșeni. Tot in 
acest sistem s-au realizat drenaje 
pe circa 400 hectare. S-au efectuat,

de asemenea, desecări, drenaje și 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului in sistemele Bucecea — 
Corni și Curtești—Prăjeni, iar in 
complexul Ibăneasa s-au executat 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe o suprafață de 400 
hectare. îmbunătățirile de pajiști 
în complexe, realizate in ultimul 
timp, însumează aproape 800 
hectare. (Eugen Hrușcă).

• concentrarea utilajelor de exe
cuție și a celorlalte resurse pe prin
cipalele platforme cu virfuri da 
montaj șl termene apropiate de 
punere în funcțiune ;
• urmărirea permanentă a asigu

rării frontului de lucru, prin coor
donarea strictă a activității execu- 
tanțllor, în scopul creării cu priori
tate a condițiilor de montaj pentru 
utilajele aprovizionate in această 
perioadă ;
• organizarea minuțioasă a locu

rilor de muncă, urmărind folosirea 
completă și rațională a forței de 
muncă, a utilajelor grele de trans
port și ridicat, extinderea energică 
a lucrului în schimburi prelungite și 
în două schimburi ;

• extinderea cu hotărîre a gra
dului de industrializare a lucrărilor, 
promovarea 
r.erali zarea 
capabile să 
substanțială 
tehnologic.

Avînd calitatea do conducător po
litic al întregii activități desfășurata 
pe șantiere, organizațiile de partid 
sînt chemate să acționeze cu fermi
tate și răspundere pentru finalizarea 
imediată șl punct cu punct a tu
turor acestor măsuri. Măsuri care 
nu trebuie privite decît ca un punct 
de plecare în inițierea altor acțiuni, 
în funcție de situația existentă pe 
fiecare șantier in parte, care să 
determine organizarea perfectă a 
tuturor compartimentelor de lucru 
și întronarea unui climat de ordine 
desăvlrșită și Înaltă disciplină în 
muncă. Numai acționînd energic, 
fără răgaz, în aceste multiple direc
ții, pot fi recuperate restantele de 
pe un șantier sau altul și lichidate 
«tocurile actuale de utilaje.

Fără Îndoială, eforturile montori- 
lor pentru accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere nu pot fi însă 
separate de aportul și activitatea 
depusă de ceilalți factori angajați 
în realizarea ipvestițiilor — bene
ficiari și constructori, furnizori de 
utilaje tehnologice și proiectant!. 
Nici un moment nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că fiecare dintre 
ei are un rol bine definit, sarcini 
precis stabilite în terminarea lucră
rilor și că orioe verigă slăbită în 
acest lanț de responsabilități poate 
compromite eforturile 
punerii in funcțiune a obiectivelor 
de investiții planificate. Iată de ce, 
acum, cind fiecare zi. cind flecar» 
ceas de lucru au o valoare ne
prețuită, competiția cu timpul, pre
ocuparea susținută pentru „compri
marea" duratelor de montaj impun 
corelarea strinsă a eforturilor de
puse in comun. întărirea spiritului 
de echipă — pe scurt, întronarea 
unei ferme discipline de plan în 
domeniul investițiilor.

Din aoeastă perspectivă, sarcini 
deosebit de mari revin beneficiari
lor de investiții, datori să participa 
activ, cu formații de lucru proprii, 
la montarea rapidă a utilajelor. 
Insistăm asupra acestei sarcini tra
sate expres de secretarul general al 
partidului, întrucit pe unele șantier» 
din industria chimică și petrochimică, 
economia forestieră și industria ma
terialelor de construcții, industria 
alimentară șl altele, beneficiarii res
pectivi nu asigură decit parțial, în
tr-o măsură insuficientă, 
de cadre pentru a sprijini pe 
tori, preferind ’ 
țină oamenii pe 
terminate.

Intensificarea ___ ____
minuarea hotărîtă a stocurilor 
condiționate într-o măsură hotări- 
toare de participarea activă a fur
nizorilor de utilaje, de introducerea 
unei ordini desăvirșite în activitatea 
și livrările acestora. Din datele de 
care dispunem, mal bine de 40 la 
sută din «tocurile existente sint for
mate din utilaje care nu întrunesc 
condiții pentru a fi montate : unele 
au fost livrate în altă ordine decit

progresului tehnic, ge- 
tehnologiilor eficiente, 
contribuie la scurtarea 
a ciclurilor de montaj

consacrate

de multe ori 
lingă investiții

necesarul 
mon- 
să-și 
ne

montajului «1 di- 
sint

cea lmpueă de succesiunea tehnolo
gică a lucrărilor, altele sint incom
plete sau prezintă defecțiuni ; în 
sfrrșit. o ultimă categorie de mașini 
și echipamente nu au amplasamen
tele și documentațiile de execuție 
asigurate. Pe de altă parte, nu în
totdeauna și nu toți furnizorii Înțe
leg să-șl onoreze cu promptitudine 
obligațiile contractuale asumate, 
motiv pentru care volumul restante
lor în livrări se menține la un nivel 
ridicat.

în mare măsură, asemenea nea
junsuri iși au sursa în dificultățile 
lntîmpinate în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale de către 
furnizorii respectivi, ca și în spiri
tul scăzut de colaborare manifestat 
de o serie de subfurnizori. Este 
vorba de o problemă care pune în 
discuție coordonarea necorespunză
toare exercitată. în acest domeniu 
de importantă majoră al economiei 
naționale, de către conducerile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei de 
Utilai Greu și Ministerul Industriei 
Electrotehnice șt Electronicii, Sînt 
greu de înțeles șl de acceptat spiri
tul de toleranță, păsuirea tacită de 
care dau dovadă specialiștii celor 
trei ministere față de repetatele 
promisiuni nerespectat». făcute cu 
larghețe de către furnizori restan- 
țierl, cumnsînt Întreprinderea „Vul
can" din Capitală. Întreprinderile de 
utilaj tehnologic din Buzău și Bis
trița. întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița, Combinatul 
utilaj greu din Cluj-Napooa. 
prinderea de mașini grele din 
rești și altele.

Concluzia «e Impune de la __
în locul unor angajamente formale, 
ecoeptate cu ușurință. In flecare în
treprindere furnizoare aflată acum 
In postura de restanțieră, este ne
cesară inițierea unor analize rigu
roase asupra modului de folosire a 
capacităților de producție, încărcării 
mașinilor-unelte și utilajelor, pro
gramării raționale a producției sl 
stabilirii priorităților In funcție de 
necesitățile reale și solicitările pri
mite de pe șantiere. în acest con
text, insistăm în mod deosebit și 
asupra unei alte cerințe, permanent 
formulate de către montori : li
vrarea utilajelor tehnologice pe șan
tiere să se facă potrivit ordinii de 
montaj. Nu mal puțin important 
este și un alt aspect. Este vorba de 
verificarea cu atenție a utilajelor, 
înainte de livrare, in întreprinderile 
furnizoare, iar, după aceea, de recep- 
ționarea lor eu extremă exigență de 
către beneficiari, măsură menită să 
evite apariția defecțiunilor și reme
dierilor ulterioare, în detrimentul 
duratei de execuție și chiar al res
pectării termenelor de punere în 
funcțiune.

Urgentarea montajului tehnologia 
constituie problema numărul unu 
aflată la ordinea zilei pe multe din
tre șantierele de investiții. In mod 
firesc, deoarece respectarea termene
lor de intrare In producție la nume
roase obiective și capacități noi este 
strict condiționată tocmai de încheie
rea cu rapiditate a montajului, efec
tuarea riguroasă a probelor sl pu
nerea grabnică In «tare de perfectă 
funcționare a mașinilor el echipamen
telor tehnologice. Potențialul uman «1 
tehnic existent De șantiere, vasta ex
periență acumulată de montori. con
structori. de colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile furni
zoare reprezintă o premisă solidă 
pentru ca lucrările să fie Încheiate 
în cel mai scurt timp. Cti condiția 
ca fiecare dintre ei să acționeze, in 
toate cazurile, cu răspundere și ma- 

. ximă operativitate, să aplice cu 
fermitate măsurile preconizate;’ pro- 
movind larg inițiativele șl experi
ențele înaintate și. in general, tot 
ceea ce se dovedește valoro» in 
activitatea de zi cu zi da pe șan
tiere.

de 
Intne- 
Bucu-

«Ine :

Cristian ANTONESCU



SCINTEIA — marți 28 iulie 1987 PAGINA 3

Vizita de prietenie în țara noastră a primului-ministru 
al Republicii Elene, Andreas Papandreu

DEJUN OFERII DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ONOAREA PRIMULUI-MINISTRU ANDREAS PAPANDREU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PRIMULUI-MINISTRU 
ANDREAS PAPANDREU

(Urmare din PaE- l> 
dezvoltării economice și sociale. 
Dar. fiind vremelnic în două 
blocuri militare diferite, trebuie să 
acționăm Împreună — și am con
venit să acționăm in așa fel incit 
să contribuim la soluționarea pro
blemelor prin tratative, pentru a 
elimina definitiv forța din relațiile 
internaționale.

Considerăm că trebuie să punem 
pe primul plan problema realizării 
acordurilor dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Amerieli 
privind rachetele cu rază medie 
do acțiune din Europa fi cele ope- 
rativ-tactice. Am subliniat Împreu
nă Însemnătatea propunerilor fă
cute de Uniunea Sovietică, de a 
se renunța, cu acest prilej, fi la 
rachetele cu rază medie de acțiu
ne din Asia. De asemenea, consi
derăm necesar să se acționeze fi 
pentru realizarea acordurilor in 
celelalte probleme care fac obiec
tul tratativelor dintre Statele Uni
te ale Americii fi Uniunea Sovie
tică.

Ne pronunțăm pentru a se înce
pe in cel mal scurt timp tratati
vele pe problemele reducerii ar
melor convenționale.

Deși nu am Încheiat convorbi
rile, am făcut un scurt schimb de 
păreri și despre problemele din 
Balcani. Considerăm că trebuie să 
acționăm in ața fel incit să se 
depășească diferitele probleme 
existente astăzi intre țările din 
Balcani, in vederea realizării unor 
relații generale de bună vecină
tate și colaborare — și, in acest ca

VA INFORMĂM DESPRE:

Pasajul rutier subteran Unirii din Capitală
Piața Unirii din Capitală. Un 

întins «pațiu ultracentral cu des
chidere stelară către principale
le artere orășenești. Un teri
toriu al marilor înnoiri urbanis
tice. Un perimetru de cea mal 
modernă factură prin monumen
talitatea ți polivalenta construc
țiilor. prin remarcabila sa plas
tică arhitecturală. în linii ge
nerale, fronturile de clădiri de pe 
conturul pieței s-au cristalizat 
Noua matcă a Dîmboviței așteaptă 
tntîlnirea . cu undele limpezi ale 
rîului. Sub pămint, continuă lucrul 
pentru conectarea stațiilor de me
trou. Magazinul universal „Unirea" 
se află în curs de extindere. Cu 
puțin timp In urmă, în apropiere 
ți-a deschis porțile cel mai mare 
complex agroindustrial din țară. 
Iar acum putem vorbi la timpul 
prezent despre un nou șl foarte 
important obiectiv edilitar — pa
sajul rutier eubteran Unirii, care 
• preluat traficul auto de pe axa 
nord-sud a pieței, pentru a-1 scurg» 
In flux continuu, fără stopuri și 
interferențe.

în suita ultimelor pasaje deni
velate bucurețtene — Bkneasa, 
Victoriei, Mărășeștt. Lujerului — 
puse In funcțiune In cursul oce«- 
tui an, dar și comparativ cu cel» 
care le-au precedat, noua lucrar» 
inginerească se disting» prin pro
porții fi complexitate, tehnicitate 
șl originalitate constructivă, prin- 
tr-o durată de execuți» record. 
Ea întrunește toate acest» atribu
te. deși realizarea sa a avut un 
deosebit grad de dificultate, legat 
de numeroși factori : de amplasa
mentul foarte aglomerat, care a pus 
drastic problema asigurării circu
lației rutiere ; de spațiul de con
strucție extrem de restrlns, presă
rat cu multe obstacole știute fi 
neștiute (canale, conducte dez
afectate. vechi ziduri de case) ; de 
necesitatea refacerii unor rețe!» 
edilitare cu menținerea funeționa- 
lităților ; de stabilirea unor dimen
siuni optime pentru pasaj, car» 
să-l facă să „încapă* * lntr» cele
lalte principale obiective subtera
ne — amenajările Dîmboviței și 
construcțiile metroului. Nu est» 
de mirare că, in asemenea con
diții. pe marele șantier, alături de 
constructori puteau fi văzuți me
reu și cei ce Îndeobște lucrează la 
planșetă. Mai mult ca orîcind. aici 
și-eu întins mîna, lntr-o strînsă 
colaborare, proiectantii — de la 
Institutul ..Proiect" București. In
stitutul de proiectări pentru trans
porturi auto, navale ți aeriene, în
treprinderea „Metroul" București —

dalia de argint a fost recompensată 
ștafeta României In proba de 
4 X 200 m liber, în care a fost Înre
gistrată cu timpul de 8’22’’86/100, ln 
timp ce Livia Copariu a Intrat ln po
sesia medaliei de bronz Ia 50 m liber, 
cu timpul de 25“93/100.
• Pe stadionul „1 Mal" din Pitești 

s-au încheiat Campionatele balcanice 
de atletism pentru juniori. In ultima 
zi, sportiva româncă Ionica Domni- 
țeanu a ciștigat proba de heptatlon, 
cu rezultatul de 6187 puncte, nou 
record național de junioare. Iată și 
alte rezultate din ultima zi : femi
nin : 200 m : Zlatka Ghiorghieva 
(Bulgaria) — 24”12/100 ț 800 m : Că
tălina Gheorghiu (România) — 
2’01"78/100 ; 100 m garduri : Ionica 
Domniteanu (România) — 13”72/100; 
3 000 m : Dorina Galenic (România) 
— 8’12“61/100 ; săritura ln Înălțime : 
Galina Astafei (România) — 1,86 m ; 
aruncarea discului: Proletka Void- 
ceva (Bulgaria) — 50,20 m ; arunca
rea greutății : Elena Ghilencea 
(România) — 15,66 m ; 5 km marș : 
Mihaela Dăogănoiu (România) — 
24’13”56/100 ; masculin : 200 m : Ivan 
Stoianov (Bulgaria) — 2P’51/100 ; 800 
m : Radko Marinicl (Iugoslavia) — 
l’50“60/100 ; 110 m garduri : Zagoros 
Gregorls (Grecia) — 14“16/100 ;
1 500 m : Gabriel Popa (România) — 
3’53“84/100 ; aruncarea greutății :
Radoslav Despotov (România) — 
18,80 m ; 4X400 m : România
3’14”65/100 ; săritura in Înălțime 
Z. Kostov (Bulgaria) 2,18 m.

★
CICLISM. Cea de-a 74-a ediție a 

Turului ciclist el Franței s-a În
cheiat cu victoria irlandezului Ste
phen Roche, urmat in clasamentul 
final de spaniolul Delgade (la 40 se
cunde), francezul Bernard (la 2'13”), 
Mottet — la 6'14”. Herrera (Co
lumbia) la 9’32” etc. Ultima etapă, 
a 25-a, Cretei! — Paris (192 km), a 
revenit americanului Jeff Pierce In 
4h 57’28”. Stephen Roche, In vlrstă 
de 28 de ani. de profesie instalator, 
a elștlgat anul acesta și „Turul Ita
liei", realizînd prestigiosul event 
„Giro — Tour", lnscrifndu-ș! nume
le ln galeria marilor campioni care 
eu reușit această performantă, pre
cum Fausto Coppl. Jacques Anque- 
til, Bernard Hinault, Eddy Merckx.

ARIA IN SLUJBA ASPIRAȚIILOR POPORULUI
(Urmare din pag. I)
lor esențiale ale istoriei, 
a fenomenelor ce definesc 
esența vieții contempora
ne. istoricele infăotuiri 
de astăzi. Mai mult ca 
orieînd. in ultimele două 
decenii ponorul nostru, 
călăuzit de Partidul Co
munist Român, a obținut 
mari succese in toate do
meniile de activitate. Cu 
deosebire după Congre
sul al IX-lea al partidu
lui de cînd în fruntea 
partidului si statului 
•nostru se află cel 
mai iubit fiu al po
porului. tovarășul 

Nicolae Ceausescu, s-au 
obtinut cele mai mari 
realizări din Întreaga 
noastră istorie. Aceste 
mărețe realizări slnt sur
se inepuizabile de teme 
si subiecte pentru artiștii 
plastici, ele își au rădă
cinile in realizările Între
gului popor. In munca si 
lupta cotidiană a oameni
lor muncii. Alături de ei. 
este nevoie să luptăm cu 
mijloacele artei noastre, 
cu puterea penelului pen
tru menținerea si apă
rarea păcii, căci numai 
în condiții de pace pu
tem ridica valoarea mun
cii. a creației, putem să

dru. să acționăm pentru rezol
varea diferitelor probleme atît pri
vind colaborarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală, cit și 
problemele dezarmării și păcii in 
Balcani, privind aceasta ca o parte 
a colaborării ți păcii In Europa.

Iată de ce doresc să apreciez ca 
foarte importantă vizita dumnea
voastră in România, domnule 
prim-ministru Papandreu. Am 
convingerea că, in cadrul convor
birilor, vom ajunge la multe în
țelegeri bune, atit in Interesul po
poarelor noastre, dar și al dezvol
tării colaborării tn Balcani, In 
Europa, al dezarmării și păcii in 
general.

Dorese să subliniez că am con
statat că, asupra multor probleme, 
avem poziții comune, o gindire 
comună, ceea ce creează o bună 
bază pentru dezvoltarea colaboră
rii noastre in viitor și, desigur, in 
acest cadru, se creează și condiții 
mai bune pentru extinderea cola
borării economice, tehnice, științi
fice, culturale, corespunzător in
tereselor de progres ale celor două 
țări.

Avind convingerea că această 
vizită, convorbirile noastre vor re
prezenta un nou moment impor
tant in dezvoltarea relațiilor dintre 
Romănia și Grecia, doresc să urez 
o bună colaborare între popoarele 
noastre, să urez poporului prieten 
gree multă prosperitate și bună
stare.

In sănătatea domnului prim-mi
nistru Papandreu !

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

fi constructorii de la numeroase 
Întreprinderi din București șl din 
țară aparținind Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

Acum, clnd pasajul a devenit un 
burț al orașului, vom releva citeva 
din principalele sale caracteristici 
despre care ne-au vorbit, de la 
I.P.T.A.N.A., inginerul Gheorghe 
Buzuloiu, director, coordonatorul 
general al proiectului, împreună 
cu destoinicii săi colaboratori, in
ginerii Sabin Florea și Vasile Că- 
nuță, precum și inginerul Alexan
dru Iftode, șef de proiect de la 
I.P.B.

Pasajul, destinat exclusiv circu
lației rutiere, asigură o legătură 
directă si rapidă intre bulevardul 
1848 fi bulevardul Dimltrie Cante- 
mir. El ar» o lungime de 830 me
tri. din care părții acoperite li re
vin 540 metri, ceea ce reprezintă 
un record absolut tn practica ro
mânească. Rampele de acces mă
soară fiecare pesta 140 metri lun
gime, cea dinspre Lipscani avind 
cele două sensuri distanțate. Ele 
Încep In dreptul străzilor Gabro
veni fi Bărățiel, pe laturii» bule
vardului 1848, a» unesc In. adine 
In, dreptul căi! Călărașilor fl evo
luează apoi paralel către ieșirea 
pe rampa Dimitrie Cantemîr, am
plasată In axul acestui bulevard, 
înălțimea liberă a pasajului, de 
patru metri, permite circulația tu
turor autoturismelor ți autovehi
culelor cu gabarit maxim de 3,80 
metri. Partea carosabilă, de 1X2 

ne făurim un viitor mal 
luminos. Există o legă
tură strinsă intre aceas
tă realitate deosebit de 
complexă și capacitatea 
creatorului de artă de a 
oferi Imaginea ei artisti
că. Pentru că izvorul de 
inspirație fiind realitatea, 
munca, viata poporului, 
artistul poate și trebuie 
să evoce cu claritate fi
gura umană, realitățile 
Înconjurătoare, realizările 
obținute, tăcînd din ele o 
elocventă frescă a vieții 
poporului nostru, a sen
timentelor si Idealurilor 
eare-1 «nimă.

Trăim o mare epocă de

(Urmare din pag. I) 

totul de acord cu ceea ce a afir
mat. intr-adevăr e o cauză comună 
să luptăm pentru promovarea 
destinderii, pentru negocieri efi
ciente, cu rezultate bune, între 
cele două superputeri, pentru a se 
face acest prim pas spre lichidarea 
rachetelor cu rază medie, iar ca un 
pas următor reducerea armelor 
strategice cu 50 la sută și, in ace
lași timp, pentru ca Ia convorbi
rile de la Viena să se înregistreze 
progrese privind armele conven
ționale. Toate asimetriile existen
te acum in Europa din punct de 
vedere al înarmărilor, al armelor 
convenționale, trebuie să fie echi
librate în așa fel incit nu să adău
găm și să sporim aceste arme, ci 
să tăiem din ele, să le reducem la 
nivelul cel mai scăzut posibil.

Așa după cum foarte bine a spus 
președintele Ceaușescu, dincolo de

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in- cursul zilei 
de luni. 27 iulie, primul-ministru al 
Republicii Elene, Andreas Papan
dreu, a efectuat o vizită de priete
nie în țara noastră.

Noua vizită a premierului elen In 
România, care se înscrie în cadrul 
fntîlnirilor tradiționale româno-elene 
la nivel Înalt, ilustrează bunele 
relații dintre cele două țări, precum 
și dorința comună de a dezvolta șl 
mal puternic colaborarea dintre 
România și Grecia. în același timp, 
vizita și noul dialog la nivel înalt 
vor contribui la Întărirea oonlucrării 
româno-elene pe plan internațional, 
in direcția instaurării unui climat 
de pace, securitate și cooperare in 
Balcani, tn Europa și în întreaga 
lume.

Premierul elen, care a părăsit în

VIZITA PREMIERULUI ELEN

metri, plus spațiile de siguranță, 
asigură cite două benzi de circu
lație pe fiecare sens.

Pasajul sugerează prin forma 
sa un diapazon așezat cu bifurca
ți» spre nordul Pieței Unirii. Inge
niozitatea și măiestria realizatori
lor au constat în g; -..rea celor mai 
bune soluții de construire a imen
sului diapazon în șubsolul Dietei, 
prin îndepărtarea unor obstacole 
și „ajustarea" altira — strecurin- 
du-1, cum se exprimase cineva, 
parcă cu „Incăltătorul".

Soluțiile cele mai bune slnt 
apanajul oamenilor care-și iu
besc șl stăpînesc meseria, care 
trudesc pentru aplicarea lor. 
De asemenea oameni, specialiști 
competent!, cu Îndelungată expe
riență și dăruire,,, a beneficiat 
marele șantier. Ei au găsit rezol
vări optime In proiectare ș! exe
cuție, fiecare unitate aducindu-și 
contribuția la realizarea In cele 
mai bune condiții a obiectivelor 
Încredințate. De pildă, la solici
tarea Centralei de construcții in
dustriale București — Antrepriza 
generală ți tn colaborare cu aceas
ta, I.P.T.A.N.A. a conceput pentru 
partea de structură elemente pre
fabricate speciale de pereți șt sttlpt 
centrali de susținere, care au fost 
fabricat! la Întreprinderea ..Grani
tul". Această soluție, aplicată pe 
cea mai mare parte a pasajului, 
este o premieră absolută. întrucît 
pentru prima dată se folosește la 
asemenea obiective o structură cu 

ereatle. Trăim un timp 
eroic, slntem contempo
ranii unor mari fapt» 
constructive, lntr-o socie
tate oare prețuiește cum 
se cuvine arta si Pe fău
ritorii ei. De aceea, cu 
răspundere pentru imagi
nea pa care o lăsăm ur
mașilor noștri despre fră- 
mtntările. aspirațiile si 
împlinirile unei aseme
nea epoci, trebuie să ne 
întrebăm mereu dacă 
arta noastră este perma
nent la înălțimea cuveni
tă. dacă operele pe care 
le propunem publicului 
reprezintă, cu adevărat, 
chinul oamenilor si al 
epocii In imagini cores
punzătoare. superioare. 
Trebuie să redăm mai in
tens cu mai multă preg
nanță artistică, frumuse

țile și armoniile peisaju
lui românesc, portretele 
contemporanilor noștri, 
făuritorii tuturor valori
lor acestui timp. Nu pu
tem să nu observăm că In 
unele manifestări artis
tice este Încă palid ecoul 
actualității, al marilor 
transformări oe care le 
cunosc toate zonei» tării, 
al vieții tumultuoasa din 
colectivele de oameni ai 
muncii. Al impresia că 
ritmul impetuos al vieții 
nu este uneori surprins 
la tensiunea sa reală, că 
alteori atentia Dare În
dreptată spre aspecte mi
nore sau formale, depar
te de sensul fundamental 
al timpului de exemplar 
dinamism.

Arta noastră, lnregls-

aceste probleme uriașe, de care 
depinde supraviețuirea, mai există 
și Peninsula Balcanică. Există ini
țiative foarte importante de înde
părtare a armelor nucleare, a ar
melor chimice din această regiune 
și pentru o colaborare largă în 
Balcani, astfel ineit această 
peninsulă să se transforme din- 
tr-un „butoi de pulbere1' al Euro
pei, cum era socotită In trecut, in 
zona cea mai pașnică a continen
tului european.

Aș vrea să mulțumesc atit pre
ședintelui Ceaușescu, eît și colabo
ratorilor săi și să subliniez că 
această tntîlnire a noastră și dia
logul dintre noi au o importanță 
istorică.

Aș vrea fi eu, Ia rlndul meu, să 
urez mult succes fi progres po
porului român prieten și să toas
tez in sănătatea președintelui 
Ceaușescu și a colaboratorilor săi. 
(Aplauze).

aoeeașl zi țara noastră, a fost înso
țit In aoeastă vizită de Karolos 
Papoulias, ministrul coacerilor *x-  
terne. de alte persoane oficiale.

La sosirea și plecarea din tara 
noastră, pe aeroportul „Mihall Ko- 
gălniceanu" din Constanța, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, primul-ministru al Repu
blicii Elene a fost salutat cu 
oordialitate de Constantin Dâscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Au fost de 
fată Gheorghe Oprea, prim vioeprim- 
ministru al guvernului, loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, precum 
și Mihai Marina, președintele Comi
tetului executiv ai Consiliului popu
lar județean Constanta, alts per
soane oficiale.

Erau prezent! ambasadorul Gre
ciei la București. Dimitri Serboe, si 
membri ai ambasadei.

un grad atit de ridicat de prefabri- 
care, concept de altfel preluat fi 
de constructorii pasajului Lujeru
lui. Cu evidente fi multiple avan
taje : scurtarea la maximum a du
ratei de execuție, eliminarea fini
sajelor, care se realizează In fabri
că, conferind betonului un aspect 
plăcut de fibră din lemn, evitarea 
risipei de materiale pe șantier, re
ducerea manoperei.

Lungimea deosebită a zonei aco
perite a pus și problema evacuării 
aerului viciat, rezolvată prin con
struirea unei centrale de ventilație. 
Pasajul a fost dotat ți cu un sis
tem de dispecerizare-automatizare, 
care urmărește : concentrația de 
noxe — punind tn funcțiune auto
mat centrala de ventilație ; nive
lul apelor din bazinul de retenți» 
— acționînd pompele ; desfășura
rea circulației — cu ajutorul ca
merelor de televiziune cu circuit 
Închis, tn tunel s-a realizat un ilu
minat corespunzător, prin Înșirui
rea de-a lungul, pereților a lăm
pilor fluorescente care marchează 
și orientează traseul, avind si anu
mite trepte de intensitate, pentru 
adaptarea ochiului de la lumina 
zilei la cea artificială. Pe pereții 
laterali au fost imaginate o serie 
de desene cu rol estetic, dar fi de 
a elimina monotonia tn timpul 
mersului. în același scop, pe ram
pa Dimitrie Cantemir, In zona de 
separare • fluxurilor, s-a amena
jat o bandă de spațiu verde. Ca
pacitatea de trafic pe același traseu 
s-a dublat față de situația dinainte.

încă o filă din marea cronică • 
muncii eroice pentru modernizarea 
Capitalei, o filă care fac» cinat» 
constructorilor noștri.

Gabriela BONDOC

trtnd tn «cești ani succe
se de seamă. Împliniri 
remarcabile, are încă de 
făcui pași Însemnați oen- 
tru a alcătui acea frescă 
multiooloră a marilor îm
pliniri ale poporului din 
cea mai rodnică epocă a 
istoriei sale — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu*.  Aces
ta este gindul mobiliza
tor tn spațiul căruia acum, 
In preajma marelui forum 
democratic al educației 
politice șl eulturti socia
liste, ne afirmăm voința 
creatoare, hotărirea de a 
Înscrie șl mat puternic 
arta românească, prin 
opere ale acestui timp, tn 
circuitul mondial da 
valori.

Dan HATMANU

Domnului RAMASWAMY, VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Cu prilejul Învestirii dumneavoastră in Înalta funcție de președinte al 

Republicii India, tml face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele 
poporului român și al meu personal, cele mal călduroase felicitări. Îm
preună cu urări de succes deplin in activitatea de mare răspundere ce 
V-*  fost Încredințată.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie tradițională și colaborare 
rodnică statornicite Intre țările noastre se vor dezvolta continuu, tn interesul 
popoarelor român și indian, al cauzei păcii ți Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In județul Prahova s-a încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Prahova raportează că au 
încheiat recoltatul griului da pe 
Întreaga suprafață cultivată. .

în telegrama adresată cu aoest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general a! Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi
tetul județean Prahova al P.C.R. o» 
arată că In prezent se acționează cu 
toate forțele pentru efectuarea lu
crărilor de eliberare a terenurilor 
de resturile vegetale și lnsămtnțarea

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

VILCEA : Modernizarea 
traficului feroviar

în ansamblul acțiunilor de mo
dernizare a proceselor de produc
ție. ample mutații au cunoscut In 
«cest an si sistemele funcționale 
ale traficului feroviar din defileul 
Oltului. în acest cadru se Înscrie 
finalizarea lucrărilor de centraliza
re electrodinamică a tronsonului de 
cale ferată cuprins între stația 
Tumu și halta de mișcare Cozia, 
precum și ale blocului de linii din
tre cele două puncte de secționare. 
Realizarea intr-un timp record și 
la un nivel calitativ ridicat a 
acestor lucrări soluționează prompt 
problemele complexe ele traficului 
feroviar, apărute, mai ales în 
această perioadă, clnd numărul tre
nurilor pentru călători și de măr
furi este superior comparativ cu 
intensitatea anterioară de transport 
pe calea ferată. Locul acarilor a 
fort luat. ded. de echipamentele 
modeme de comandă si control, 
cere etnt in măsură să execute 
rapid si tn condiții de siguranță 
deplină toate comenzile de intrare, 
trecere si ieșire • garniturilor de 
tren prin aoeet sector feroviar. 
(Iea Staaeiu).

MIOVENI : Un sat 
ca un oraș I

Satul Mloveni se eontureesi tot 
mai mult ca ora» «1 constructorilor 
de autoturisme „Dacia*.  Plnă tn 
Crezent, aici sui fost ridicat» 

locuri modem» tnsumtnd 8 000 
apartament». La parterul noilor 
locuințe au fost deschise unități 
comerciale și prestatoare de servi
cii către populație, in suprafață de 
25 000 metri pătrati. Tot aici s-au 
mai dat tn folosință o impunătoa
re casă de cultură, două școli cu 
cite 16 săli de clasă și alte 
obiectiv» soctal-culturale. (Gheor
ghe Ctrstea).

TIMIȘOARA : Noi unități 
comerciale

La Timișoara, pe bulevardul 
„23 August" »-a dat in folosință, 
intr-un spațiu complet modernizat, 
un nou magazin aparținind între
prinderii comerciale de stat pentru 
mărfuri alimentare.

— Functionind după un program 
adecvat, menit să înlesnească apro
vizionarea personalului muncitor 
din instituțiile situate tn această 
zonă centrală ■ orașului, precum 
și • altor cetățeni, magazinul se

cinema
• Cuibul do viespi : PACEA
(TI 80 89) — 0; rit 11; 11; 17; 10,
COSMOS (8T04S0) — I; ti; 18; 18,18; 
17,80; 18,80
• Pistruiatul ni t COTROCENI
(48*8  48) — 18; 17.18; 18.80
• Pistruiatul I—II • FERENTARI
(80 49 60) — 18; 17,10; 10,80
• Răpirea fecioarelor t BT'ZESTI 
(90 48 58) — 11; I?; 10
• Cucoane Chirii» ș VIITORUL 
(10 6T40) — 18; 17: 10
• Program special pentru eopll și 
tineret î DOINA (16 80 88) — 0; 11; 13; 
15,13; 17,10; 10,10
• Te iubesc, drag*  t TIMPURI NOI
(10 6110) — 9; 11,10; 13,30; 19,40;
18; 20
• Șatra l DRUMUL «ARH (81 81 18)
- ÎS; 17; 10
• old Sh*tt»rh»ndi  melodia
(1113 40) — 0; 11,10; 13,30; 19,45;
18; 20
• Pline, aur, nagan t FLACĂRA 
(29 88 40) — 19; 17; 10
• Ewa I PROGRESUL (U 04 10) -
10; 17; 10
• Medalion Alate Delon i PATRIA 
(1186 20) — 8; 11,10; 13,30; 15,40; 18, 
20,18
• Mar! regicorl, mari actori : 
SCALA (11 03 70) — 0| 11,10; 13,30; 
ts.M: t»; to,io
• Medalion Rock Hudson t STUDIO 
(38 S310) — 10; 10,49; 18; 18,40
• Avertismentul t VICTORIA 
(10 00 70) — 0; 13; 13; 10
• Jandarmul șl Jandarmerițele t 
LUMINA (14 74 10) — 0; 11,10; 13,30; 
13,40; 11; 30. FLOREASCA (33 20 71)
- 0; 11; 13; 10; 17; 10

teatre
• Opers Român*  (13II07) I Recital 
d» canto ol balet — 10
• Teatrul Ml» (14 70 01, la Rotonda 
scriitorilor din Cismiglu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet si lu
mină — 31
• Teatrul „Nottara" (N 81 08, la 
complexul „Expoflora" Herăstrău) : 
Anotimpul florilor, spectacol de su
net șl lumină — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
foaier, 14 72 34) : Odihna vlntului (re
citau din lirica popular*  româneas
că)— 00
• «Teatrul satlrle-muztca! „C. Tă- 
nase*  (13 00 78, la grădina Boema) t 
Bărbatul fatal — 10,30
• Teatrul ..Tăndârie»*  fll 51 7T) t 
Mănușa — 0,80 

culturilor succesive, realizarea pro
gramului de administrare a amen
damentelor și îngrășămintelor na
turale. la executarea arăturilor de 
vară, scarificarea și afinarea solului.

Lucrătorii ogoarelor din acest ju
deț își exprimă angajamentul de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
Îndeplini in mod exemplar sarcinile 
de plan pe acest an. pentru creșterea 
producției vegetale șl animale, ln- 
tlmpinînd cu noi fapt» de muncă 
Conferința Națională a partidului ei 
a 40-a aniversare a proclamării Re
publicii.

înscrie pe linia materializării măsu
rilor stabilite de organele munici
pale de partid și de stat privind 
imbunătățirea servirii cumpărători
lor în toate zonele orașului —ne 
spune economistul David Vucescu, 
directorul întreprinderii. De la în
ceputul actualului cincinal, numai 
In sectorul comercial de produse 
alimentare au fost date în folosin
ță 8 unități noi, la parterul blocu
rilor de locuințe construite in dife
rite cartiere ale municipiului, cea 
mai recentă dintre ele fiind maga
zinul cu autoservire din zona Si- 
mion Bărnutiu, cuprinzînd toate 
raioanele specifice desfacerii de 
produse alimentare. Alte 38 de ma
gazine au fost renovate și moder
nizate. (Cezar Ioana).

TIRGU MUREȘ : 
Mașina textilă 

cu numărul 70 000
Constructorii de mașini de la În

treprinderea „Metalotehnica" din 
Tirgu Mure» au Înscris In cro
nica Întrecerii socialiste un 
nou fapt de muncă : realizarea 
mașinii textile cu numărul 70 000. 
De-a lungul anilor, colectivul În
treprinderii a asigurat un mare 
număr de mașini de cusut si de 
tricotat, precum și alte utilaje 
solicitat» de industria ușoară. în 
prezent, nomenclatorul de produc
ție al unității cuprinde peste 130 
de tipodimensiunt de mașini tex
tile. Oamenii muncii de la „Meta- 
Jotehnira" au contribuit la dotarea 
integrală cu mașini textile a 37 
unități din industria confecțiilor șl. 
a multor cooperative meșteșu
gărești, precum și la reutilarea 
a peste 45 asemenea unități eoo- 
nomice. (Gheorghe Ginrgtu).

IALOMIJA : Prin folosirea 
resurselor locale

Realizarea ritmică a producției 
fizice destinat» exportului tn ca
drul unităților industriei mici se 
află In centrul atenției șl în ju
dețul Ialomița, unde materiile pri
me locale slnt valorificate cu ma
ximă eficientă. Un exemplu privind 
livrarea in devans a produselor 
destinate partenerilor de peste ho
tare îl oferă Întreprinderea jude
țeană de prestări servicii șl pro
ducție, precum și secțiile de împle
tituri din cadrul inspectoratului 
silvic, care și-au realizat șl depășit 
sarcinile de plan aferente perioa
dei care a trecut din acest an. 
(Mibal Vlșolu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Performanțe românești 

ln competiții internaționale
• Frumoase succese eu obținut 

sportivele și sportivii români la 
Campionatele europene de tenis de 
mas*  pentru juniori șl eadeți, dispu
tate la Atena. Ei au cucerit 4 titluri 
europene (Ia simplu Juniori — prin 
Daniel Cloca ; echipe junioare — 
prin Otllia Bădescu, King» Lohr ; 
echipe cadete — prin Adriana Năs- 
tase, lulia Rîșcanu ; dublu junioare 
— prin Otilia Bădescu, Klnga Lohr), 
precum și două medalii de argint 
(dublu cadete — Adriana Năstase,. 
Iulia Rlșcanu și dublu mixt — Otilia 
Bădescu, Călin Creangă).

• în cadrul Campionatelor euro
pene de tir de la Lahti (Finlanda)« 
sportivul român Sorin Babii a cuce
rit medalia de argint tn proba de 
pistol liber, cu rezultatul de 656 
puncte (563 plus 93). Medalia de aur 
a revenit lui Paiazzani (Italia) — 
656 puncte, iar medalia de bronz lui 
Pijienov (U.R.S.S.) — 656 puncte, de
partajarea făclndu-se după baraj. în 
proba da mistreț alergător, sovieticul 
Liapin a stabilit un nou record mon
dial (596 puncte), ciștigînd ln final cu 
rezultatul de 691 puncte.
• în penultima zi a Campionatelor 

europene de notație pentru juniori, 
ce au avut loc la Roma, sportivele 
românce au elștlgat două medalii da 
argint șl două de bronz. Astfel, ln 
proba de 200 m spate, Andreea 
Sighlarto a ocupat locul doi, eu tim
pul de 2’15“59/100, iar Alexandrina 
Croltorn a obtinut medalia de bronz, 
cu rezultatul de 2’17“60/100, Cu me-

★
TENIS. Meciul de tenis Dane

marca — România, desfășurat la 
Aarhus, tn cadrul „Cupei Davis", a 
luat sfirșit cu rezultatul do 3—2 tn 
favoarea gazdelor. în ultimele două 
partide de simplu, Adrian Marcu l-a 
Învins cu 6—1, 6—2, 6—3 pe Bastl- 
ansen. Iar Tauson l-a întrecut cu 
6—4, 5—7, 6—4. 9—7 pe Florin Segăr- 
ceanu.

FOTBAL. La Toronto (Canada) s-a 
Încheiat campionatul mondial de 
fotbal-cadeti (jucători plnă la 16 ani), 
victoria finală revenind formației 
U.R.S.S., care, ln partida decisivă, a 
Întrecut cu scorul de 4—2 echipa Ni
geriei (după prelungiri și executarea 
loviturilor de la 11 m). La sfirșitul 
timpului regulamentar de joe scorul 
fusese egal ; 1—J.

Adunare festivă cu prilejul 
aniversării

Zilei Renașterii Poloniei
9

La clubul întreprinderii de alumi
niu din Slatina a avut loc. luni, o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 43-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei.

Au luat parte reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
oameni ai muncii, precum si mem
bri .ai Ambasadei R. P. Polone la 
București.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost relevată de tovarășul 
Vasile Carp, prim-searetar al Comi
tetului județean Olt el P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. care s-a referit la principalele 
momente ale luptei maselor populare 
din Polonia pentru eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă si trecerea 
la construirea noii orînduiri sociale. 
Totodată, au fost evidențiate succe
sele înregistrate de oamenii muncii 
din tara prietenă, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
In toate domeniile vieții materiale 
Si spirituale. Evoclnd tradiționalele 
raporturi de orietenie si colaborare 
româno-polone. vorbitorul a subli
niat însemnătatea Întâlnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Wojciech Ja
ruzelski in amplificare» si aprofun
darea aoestor legături.

A luat apoi cuvintul Bogusiaw 
Stahura. ambasadorul R. P. Polona 
la București, oare a Înfățișat lupta 
eroică dusă de poporul polonez îm
potriva dominației fasciste, pentru 
salvarea ființei naționale, precum si 
marile prefaceri înnoitoare înfăptui
te. sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, ne linia dez
voltării economiei, științei. învătă- 
mîntului. culturii șl a ridicării nive
lului de trai al celor op muncesc. 
Ambasadorul a evidențiat evoluția 
•continuu ascendentă a relațiilor da 
conlucrare polono-române. pe mul
tiple planuri, tn spiritul Înțelegerilor 
convenite la nivel Înalt, arătind că 
recenta vizită prietenească de lucru 
Întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în R. P. Polonă, 
convorbirile avute cu tovarășul 
Wojciech Jaruzelski vor contribui la 
extinderea si consolidarea bunelor 
raporturi dintre cele două țări si 
popoare. (Agerpres)

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Viata economică
20.35 Teatru TV (color). „Pasul cerbu

lui" de Ion D. Șerban. Premieră 
TV. Cu : Dana Dogaru, Alexan
dru Repan, Gheorghe Cozorici, 
Virgil Andrlescu, Ana Ciontea, 
Emil Hossu, Iurie Darie, Jeanlne 
Stavarache, Bogdan Stanoevlci. 
Tanla Flllp, Ruxandra Sireteanu, 
Violeta Berbiuc. Regla artistică : 
Olimpia Arghlr

11,W Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunic*  timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins intre 28 iulie, ora 
21 — St Iulie, ora 21. In tar*  : Vrrtnea 
va f) ln generat instabilă in regiunii» , 
din vestul, centrul șl nordul tării In 
primele zile âle intervalului, apoi se 
va ameliora. Cerul variabil, mal mult 
noros la început tn Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania și Moldova, 
se va degaja treptat. In aceste regiuni 
vor cădea ploi locale, ce vor avea șt 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. In rest, acestea se vor 
semnala pe alocuri. Izolat, condițiile 
slnt favorabile producerii grindine! șl 
pe alocuri se vor semnala cantltătl de 
apă ce pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat in 24 de ore. Vlntul va sufla 
slab plnă Ia moderat, cu frecvente in
tensificări mal ales in nordul șl ves
tul tării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 19 șl 29 de grade, iar 
cele maxime Intre 29 șl 28 de grade 
In nordul, vestul șl centrul târli, și 
24—30 de grade tn rest, mal ridicate 
spre sfirșitul intervalului. Ea Bucu
rești : Vremea va fi In general insta
bilă ln primele zile, apoi se va ame
liora. Cer variabil, cu lnnorări mal 
accentuate la Începutul Intervalului, 
clnd va ploua sub formă da aversă. 
Vlntul va sufla slab plnă la moderat, 
cu intensificări trecătoare. Tempera
turii» mlnlmo vor fl cuprinse Intre 15 
șl 1» grade. Iar eel» maxima Intre 27 
șl 30 de grade.

!• . ,r • •>
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Demonstrație pacifistă în fața bazei militare a N.A.T.O 
de la Comiso

ROMA 27 (Agerpres). — Mili
tant! pentru pace din mai multe 
țări, intre care și din Japonia, au 
participat la o demonstrație pașni
că In favoarea dezarmării, In fata 
bazei militare a N.A.T.O. de la 
Comiso, in Sicilia, unde se află 
amplasate 112 rachete nucleare de 
tip „Cruise". Demonstranții au pre
dat un „mesaj de pace" primarului 
localității Comiso, Rosario la

Perna (socialist), informează agen
ția ANSA.

Prezența la Comlso a manlfes- 
tanților în favoarea dezarmării 
constituie o etapă dintr-o acțiune 
de mai mare amploare, inițiată la 
28 februarie, la Stockholm, și care 
se va încheia la Atena, la 8 august, 
marcind totodată și Împlinirea a 42 
de ani de la lansarea bombei ato
mice distructive asupra Hlroshl- 
mei.

Amplă mișcare de protest în Canada 
împotriva pericolului nuclear

OTTAWA 27 (Agerpres). — La 
inițiativa filialei canadiene a orga
nizației obștești „Greenpeace", care 
acționează pentru dezarmare, pace 
și protecția mediului înconjurător, 
mllitanții Împotriva pericolului nu
clear din Vancouver au declanșat 
ample manifestații da protest Îm
potriva prezentei tn acest port a 
navei militare americane „Gray", 
avînd arme nucleare la bord. Par-
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Reuniunea la nivel 
Unității

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei au început, luni, 
lucrările celei de-a 23-a reuniuni la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), care va dezbate, 
în principal, situația din Africa 
australă și situația economică de pe 
continent

Reuniunea a fost precedată de se
siunea Consiliului Ministerial al Or
ganizației. care a fixat ca principale 
obiective pentru activitatea viitoare 
eliberarea definitivă a continentului 
de orioe formă de colonialism șl 
rasism, precum șl sporirea rolului 
organizației în eforturile de dezvol
tare economică a statelor africane.

în rezoluția dată publicității la în
cheierea reuniunii ministeriale a 
O.U.A., relevă agențiile de presă, se 
exprimă Indignarea față de atacu
rile teroriste ale regimului rasist 
de la Pretoria asupra țărilor afri-

înalt a Organizației 
Africane

cana „din prima linie" șl de lnoercă- 
rile aoestula de a destabiliza situa
ția din sudul continentului.

Pe plan economic, dificultățile sta
telor membre, rezultate din greaua 
povară a datoriei externe, politica 
protecționlstă a țărilor industrializa
te din Occident șl fenomenele nega
tive din relațiile economice și finan
ciare Internationale, vor figura, de 
asemenea, ca priorități pe agenda 
reuniunii.

Lucrările reuniunii au fost deschi
se de Menglstu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, care, 
referindu-se la situația din Africa 
australă, a subliniat necesitatea a- 
doptării unor sancțiuni eficiente 
Împotriva regimului rasist de la 
Pretoria, factorul destabilizator al 
situației din sudul continentului.

tlclpanțll la aceste acțiuni de pro
test au cerut guvernului canadian 
să Întrerupă cooperarea militară cu 
S.U.A., inclusiv acordul In baza 
căruia Statele Unite experimen
tează o serie de sisteme nucleare l 
pe teritoriul Canadei, și să acțione- ’ 
ze cu mal multă fermitate pentru I 
realizarea unor înțelegeri interna- j 
ționale referitoare la reducerea 
eliminarea arsenalelor nucleare.

si

Firme japoneze refuză participarea la programul A 
războiul stelelor" j

concern „Mitsubishi" a dat o dez- 1 
mințire in legătură cu faptul că ar l 
fi început negocieri cu Pentagonul ? 
privind participarea la S.D.I. )

La rîndul lor. un grup de experți i 
ai firmei de produse electronice 1 
„Sony" au prezentat 
concernului un raport 
care se subliniază că 
la S.D.I. nu va aduce 
un fel de beneficii, ba 
poate dăuna, Intruclt majoritatea 
partenerilor ei asociază numele 
companiei „Sony" cu producția de 
aparate electronice de uz general.

TOKIO 27 (Agerpres). — Expri- 
mînd temeri îegate de pierderea 
posibilă a comenzilor civile, pre
cum și nemulțumirea fată de in
sistențele partenerilor americani de 
a restrînge exporturile în S.U.A., 
numeroase mari companii japoneze 
refuză sau iși exprimă rezerve 
puternice față de participarea la 
programul american „Inițiativa de 
apărare strategică" (S.D.I.). Prin
tre aceste companii se numără 
„Sony", „Toshiba" și altele, spe
cializate în construcțiile de ma
șini și electronică. Chiar șl marele

conducerii 
special, în 

participarea 
firmei nici 

chiar Ii

Fonduri pentru dezvoltarea agriculturii, 
nu pentru arme!

CIUDAD DE MEXICO 27 (A-
gerpres). — Paoea și dezarmarea 
sint condiții indispensabile pentru 
îmbunătățirea situației eoonomice 
șl creșterea securității alimentare 
mondiale — a declarat ministrul 
mexican al agriculturii in discursul 
de Încheiere a „Zilelor naționale 
ale alimentației", desfășurate la

Cludad de Mexico. El s-a pronun
țat In favoarea elaborării strate
giilor menite să asigure creșterea 
eficientei șl productivității tn 
sectorul agricol șl dezvoltarea me
diului rural, cerințe ale sporirii 
nivelului de viață al populației, 
transmite agenția Notimex.

*
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Datoria externă — puternică frină in calea 
progresului țărilor în curs de dezvoltare

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Criza economică resimțită 
de America Latină și regiunea Ca
raibilor a continuat să se agraveze 
jn prima jumătate a acestui an șl 
nu există perspectiva unei rezolvări 
pe termen scurt — notează agenția 
Prensa Latina, citind date oficiale 
care atestă că datoria globală a re- 

. giunii depășește actualmente 420 
miliarde de dolari. Se estimează că, 
spre sfirșitul anului, suma ar putea 
ajunge la 440 miliarde dolari.

în primul semestru al aoestul an. 
regiunea a alocat pentru șerviclul 
datoriei externe peste 20 miliarde 
de dolari. Totodată, creșterea dobin- 
zilor preferențiale în S.U.A., în 
prima jumătate a anului curent, a 
determinat o sporire a datoriei 
globale latino-americane cu 4 mili
arde de dolari. Potrivit agenției ci
tate. peste 40 la sută din veniturile 
realizate de America Latină din 
vînzările de mărfuri (88,8 miliarde 
de dolari în perioada 1983—1986) au

fost alocate pentru acoperirea eer- 
viciulul datoriei externe.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
Potrivit estimării Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.), 
datoria externă totală a continentu
lui african ee ridica, la sfirșitul 
anului 1986, la 200 miliarde de do
lari. în această sumă sint incluse 
datoriile pe termen scurt, cu o ve
chime mal mică de 6 luni, șl obli
gațiile față de Fondul Monetar In
ternațional (F.M.I.).

Dacă in perioada 1975—1980 obli
gațiile africane privind rambursarea 
datoriei totalizau 5 miliarde de do
lari pe an, inoepînd din 1980 aces
tea s-au ridicat la circa 11 miliarde 
de dolari pe an. Acum se apreciază 
că, in intervalul 1986—1990, obliga
țiile Africii privind rambursarea da
toriei vor ajunge la 16—23 miliarde 
de dolari anual ; aceasta Înseamnă, 
practic, că vor fi înghițite toate 
veniturile de export ale Africii, 
subliniază Comisia economică O.N.U. 
pentru Africa.

Necesitatea cooperării internaționale în domeniul 
protejării mediului înconjurător 

«ubliniatâ d« experți al P.N.U.E.

Lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru știință și tehnologie 

in favoarea dezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York au început lucrările Co
mitetului O.N.U. pentru știință șl 
tehnologie tn favoarea dezvoltării. 
Va fi analizată activitatea acestui 
organism din ultima perioadă si 
vor fl stabilite o serie de proiecte 
ce vor fl aplicate tn țări In curs de 
dezvoltare, printre care un loc prio
ritar îl ocupă oele privind aplicarea 
cuceririlor stilntifioe tn acțiunile de 
combatere a efectelor secetei si de- 
șertificăril.

Pe agenda de lucru se află, de 
asemenea, probleme legate de im
pactul Introducerii progresului teh
nic in diferite sectoare economice si 
sociale tn țările tn curs de dezvol
tare. f

Lucrările reuniuni! vor dura două 
■ăptămini.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Domnului ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

LIMA

Sărbătorirea celei de-« 166-a aniversări a proclamări! independențe! 
naționale a Republicii Peru îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă 
adresa. In numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres si bunăstare pentru 
poporul peruan prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie șl cola
borare statornicite Intre România și Peru se vor dezvolta continuu, spre 
binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii Inter
nationale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NEW YORK 27 (Agerpres). — Ex
perți ai Programului Națiunilor Uni
te pentru Mediul înconjurător 
(P.N.U.E.) relevă că povara datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare și cursa Înarmărilor reprezintă 
principalele probleme de care lumea 
trebuie să se ocupe, pentru a evita 
distrugerea mediului. în acest sens, 
raportul anual al P.N.U.E. avertizea- 
tă că. datorită situației economice 
internaționale, lumea este actual
mente mai puțin pregătită și mal 
puțin capabilă dedt înainte tă-șl re

zolve problemele legate de mediul 
ambiant în țările subdezvoltate și 
chiar in unele state industrializate.

„Comunitatea internațională este 
confruntată cu un cerc vicios : difi
cultățile economice provoacă degra
darea mediului și, ea urmare, apli
carea de reforme economice și struc
turale întîmpină dificultăți. Pentru 
a ieși din această situație, popoarele 
trebuie să facă dovada unei coope
rări mal strînse in domeniul me
diului Înconjurător" — precizează 
documentul citat

Acțiunile agresive ale regimului rasist de la Pretoria
- factor major de destabilizare In Africa australă

LUSAKA 27 (Agerpres). — La Lu
saka a avut loc o intilnire Intre li
deri ai statelor din „prima linie" și 
membri ai Comitetului ad-hoc pen
tru problemele Africii australe al 
O.U.A., in vederea evaluării situa
ției din sudul Africii și a găsirii de 
noi mijloace in lupta comună Împo
triva politicii de apartheid — infor
mează agenția ZIANA.

Luind cuvîntul la ședința da des
chidere, președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, a declarat că reuniu
nea are loc intr-un moment in care 
situația din sudul Africii s-a Înrău
tățit în mod alarmant. Regimul mi
noritar rasist de Ia Pretoria conti
nuă politica de destabilizare a țări
lor vecine, Iar Namibia este menți
nută sub ocupație sud-africană.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat la Addis 
Abeba agenției PANA. John Ma- 
katini, secretarul cu problemele ex
terne al Congresului Național Afri
can (A.N.C.), grupare politică ■ 
populației de culoare majoritare în 
R.S.A., a condamnat cu vigoare cam
pania declanșată de autoritățile ra

siste de la Pretoria împotriva lide
rilor A.N.C. El a arătat că autorită
țile «ud-africane nu se dau in lături 
nici de la ssasinate, răpiri, torturi n 
cazul persoanelor care aparțin arga- 
nlzațlei de luptă a celor 25 de mi
lioane îe negri. Reprezentantul Con
gresului Național African a declarat 
că forumul cel nai inalt al țărilor 
africane, O.U.A., trebuie să găsească 
mijloacele de presiune pentru a de
termina regimul de la Pretoria de 
a elibera Imediat șl necondiționat 
toate cadrele A.N.C. întemnițate. In
tre aceștia se află șl Ibrahim Ismael 
Ibrahim, răpit tn Swaziland la înce
putul acestei luni.

PRETORIA 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, unul 
din conducătorii Institutului Alterna
tivei Democratice, care a participat 
la organizarea intîlnirl! dintre o de
legație africană șl reprezentanții co
munității albe din R.S.A., Erik 
Mntonga, a fost găsit asasinat In a- 
propierea casei sale. Mntonga, fost 
activist sindical, a foșt unul dintre 
copreședinții Institutului Alternati
vei Democratice.

PHENIAN: Condamnare a represiunilor
din Coreea de Sud

PHENIAN 27 (Agerpres). — Secre
tariatul pentru reunificarea pașnică 
a patriei a dat publicității, la Phe
nian, un oomunicat în care condam
nă guvernul sud-coreean pentru in
tensificarea represiunilor împotriva 
populației.

Documentul relevă că pedepsirea 
persoanelor care se situează în 
fruntea luptei pentru o Constituție 
democratică, pentru instaurarea 
unul regim democratic demonstrează 
clar că regimul dictatorial al lui

Chun Du Hwan. deși taoe caz de 
„măsuri democratice", continuă să 
reprime și să suprime acele nuclee 
ale luptei care nu-i sint pe plac 
și să-și prelungească, astfel, cu orice 
preț, dominația. Clica lui Chun Du 
Hwan — se arată în document — 
trebuie să elibereze fără nici un fel 
de condiții pe totl patriotli și perso
nalitățile democratice pedepsite ar
bitrar șl să se retragă fără întlrziere 
de la conducerea tării.

CUBA
Festivitate cu prilejul 

aniversării Zilei 
insurecției naționale
HAVANA 27 (Agerpres). — în 

orașul Artemisa a avut Ioc festivi
tatea marcării celei de-a XXXIV-a 
aniversări a Zilei insurecției națio
nale cubaneze — informează agenția 
Prensa Latina. în discursul rostit cu 
acest prilej. Fidel Castro Ruz. prlm- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, s-a referit la dezvoltarea 
economico-soclală a tării, precum si 
la unele asnecte ale situației inter
naționale actuale.

Pentru solutionarea 

conflictelor din 

America Centrala
MANAGUA 27 (Agerpres). — La o 

conferință de presă desfășurată la 
Managua, după Încheierea convorbi
rilor cu omologul său costarican, Os
car Arias, președintele Republicii 
Nicaragua. Daniel Ortega, s arătat că 
a sosit momentul găsirii punctelor 
de coincidență tn ce privește regle
mentarea situației din America Cen
trală. El a evidențiat rolul pe care 
11 joacă „Grupul de la Contadora" și 
„Grupul de sprijin" tn tmpledtcarea 
extinderii conflictului In regiune, 
subliniind că demersurile tntreprin- 
se de America Latină întăresc do
rința de pace a centroamericanilor.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a semnalat că „avem' 
obligația de a fi optimiști"' tn legă
tură cu rezultatele viitoarei tnttlnirl 
la nivel Înalt a șefilor de stat din 
regiune, precizlnd că fărâ pace este 
dificilă asigurarea dezvoltării eco
nomice a țărilor Amerlcil Centrale. 
EI a lansat președinților centroame- 
ricanl apelul de a demonstra voință, 
flexibilitate și capacitate de negocie
re pentru obținerea consensului și 
realizarea unui acord prin care să 
se pună capăt stării conflictuale din 
zonă.

Poporul peruan săr
bătorește astăzi împli
nirea a 166 de ani de 
la memorabila zi de 
28 Iulie 1821. cind. în 
urma victoriei repur
tate asupra trupelor 
coloniale spaniole, la 
Lima a fost proclama
tă independenta sta
tului Peru.

Ca s! alte țări de 
pe continentul latfno- 
amerioan. Republica 
Peru se află angajată 
pe calea consolidării 
independentei ooliti- 
oe printr-o cit mal 
largă independență e- 
conomică. prin redo- 
bindirea controlului 
asupra bogățiilor na
ționale si valorifica
rea lor In interesul 
propriei dezvoltări. 
Considerată drept fac
tor de prim ordin 
pentru accelerarea 
progresului, industria
lizarea a făcut pași în
semnați. In măsură să 
creeze cadrul propice 
dezvoltării unei eco- 
nomti moderne, echili
brate. Existenta unul 
sector public cu pon
dere destul de în
semnată a creat con
dițiile trecerii la pre
lucrarea superioară a 
bazei de materii pri
me (cupru, fier, câr-

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru, luni a avut loc. in 
Capitală, o manifestare culturală 
organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea si Aaocdația de prietenie 
româno-peruană. In cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de că
lătorie din această tară.

bune. petrol. zinc, 
fosfați). Transformări 
structurale s-au pe
trecut si tn agricultu
ră. prin Înfăptuirea 
reformei agrare si 
sporirea gradului de 
Înzestrare tehnică. în 
ultimii ani. de o a- 
tentie prioritară s-a 
bucurat sectorul e- 
nergetic. e cărui ex
tindere este conside
rată drept un element 
Indispensabil pentru 
continuarea ș! lărgi
rea programelor de 
Industrializare.

Paralel cu activita
tea de promovare a 
dezvoltării economice 
si sociale, autoritățile 
peruane adoptă mă
suri Împotriva încer
cărilor de destabiliza
re politică din partea 
elementelor teroriste.

Poporul român ur
mărește cu interes șl 
simpatie eforturile po
porului peruan ne ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. între Româ
nia si Peru s-au sta
tornicit si se dezvol
tă legături de priete
nie stimulate de afini
tățile de limbă si cul
tură. Atît tn sfera 
schimburilor bilatera
le. cit si oe planul

vieți! internaționale, 
colaborarea româno- 
peruană a înregistrat 
In ultimii ani un curs 
ascendent. favorizată 
fiind de preocupările 
comune ale celor două 
popoare privind acce
lerarea dezvoltării so- 
cial-ecbnomice, stator
nicirea In lume a 
unui climat de pace, 
securitate politică si 
economică, bună înțe
legere.

O contribuție de cea 
mai mare însemnătate 
la amplificarea rela
țiilor româno-perua- 
ne a avut vizita efec
tuată tn Peru de 
președintele 
Nicolae Ceausescu, vi
zită care a deschis 
noi sf largi perspecti
ve colaborării ne mul
tiple planuri între 
cele două țări si po
poare.

Se poate aprecia că 
extinderea in conti
nuare a raporturilor 
fructuoase dintre 
România si Peru co
respunde pe deplin 
intereselor ambelor 
țări, reprezentînd. tot
odată. un aport de 
seamă la cauza pro

gresului. păcii si înțe
legerii tn lume.

★

Au participat reprezentanți a!
I.R.R.C.Ș., Asociației de prietenie 
româno-peruane. Ministerului Afa
cerilor Externe, un numeros public.

A fost, de asemenea, prezent 
Carlos Gamarra Vargas, ambasado
rul Republicii Peru la București,

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU

SPRIJIN
Ca in fiecare an. „Luna de solida

ritate cu lupta poporului coreean" a 
fost marcată, și de această dată, pe 
toate meridianele, prin acțiuni in 
cursul cărora s-a reafirmat spri
jinul ferm pentru cauza reuni- 
ficăril Coreei- Toate aceste ac
țiuni s-au desfășurat intre două 
date semnificative : 25 iunie, ziua
în care, in 1950, a început agre
siunea imperialistă în Coreea, si 27 
iulie, cind. trei ani mai tîrziu. a fost 
încheiat armistițiul de la Panmun- 
jon.

Evocarea aoestor evenimente con
stituie pentru poporul român un 
nou prilej de a-și reafirma senti
mentele de caldă solidaritate nutri
te față de lupta dreaptă a poporului 
coreean. în conștiința opiniei publi
ce din tara noastră a rămas adine 
gravată amintirea luptei pline de 
jerue a poporului coreean îm- 
poti.za agresorilor, luptă încu- 
nu.^ată de victorie, dovadă grăi
toare că în zilele noastre nu 
poate fi înfrînt un popor decis 
să-si apere libertatea si independen
ta si care se bucură de solidaritatea 
celorlalte popoare.

Azi, ca și în urmă cu aproape 
patru decenii, poporul român se 
simte alături de poporul coreean, 
manlfestîndu-și sprijinul deplin fată 
de eforturile R.P.D. Coreene pentru 
realizarea marii aspirații a reunifi- 
cării. „România — sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — a 
sprijinit și sprijină în mod hotărît 
politica justă și constructivă pro
movată de Partidul Muncii din Co
reea, inițiativele și propunerile Re
publicii Populare Democrate Coree
ne menite să ducă la împlinirea as
pirațiilor naționale pe deplin legiti
me ale întregii națiuni coreene de 
unificare independentă șl pașnică a 
patriei, fără nici un amesteo din 
afară."

în perioada care a trecut de la 
Încheierea războiului, oamenii mun
cii din R.P.D. Coreeană, angajați 
într-o uriașă operă de refa
cere a tării, au obținut, sub condu
cerea Partidului Muncii, in frunte 
cu tovarășul Klm Ir Sen. realizări 
de seamă în creșterea forțelor de 
producție. In dezvoltarea stiintel si 
culturii. în ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Și în acest an. ..Luna 
de solidaritate" a .fost întîmpinată de 
oamenii muncii din R.P.D. Coreeană 
prin eforturi susținute în activitatea 
de îndeplinire a obiectivelor planu
lui de șapte ani. a cărui aplicare ur
mează săț asigure tării un nou im-

FERM CAUZEI
puls pe calea progresului multila
teral. .

în Coreea de Sud. marcarea „Lunii 
de solidaritate" s'-a desfășurat pe 
fundalul unor acțiuni de masă de 
amploare fără precedent împotriva 
regimului dictatorial, pentru schim
bări democratice. în fata valului de 
protest• popular, a puternicelor ma
nifestări in favoarea democratizării 
tării, guvernanții de la Seul s-au 
văzut nevoiti să facă anumite con
cesii. intre care punerea în liberta
te a unui număr de deținuți politici, 
ca si unele promisiupi de a garanta 
forțelor politice de opoziție anumite 
condiții minime de desfășurare a 
activității lor. Partidele opoziției 
democratice apreciază că măsurile

REUNIFICĂRII
rea pe etape a trupelor americane. 
Împreună cu armamentul nuclear 
din Sudul tării, in scopul lichidării 
tuturor bazelor militare străine din 
Coreea de Sud. R.P.D. Coreeană 
consideră de asemenea necesară 
transformarea zonei demilitarizate 
dintre Nordul și Sudul tării intr-o 
zonă a păcii și propune instalarea 
pe aoest teritoriu de observatori. în 
același timp. Guvernul R.P.D. Co
reene. manifestind disponibilitate 
practică pentru diminuarea nivelu
lui confruntării, declară că va pro
ceda la o reducere unilaterală a 
efectivelor armate cu 100 000 de per
soane. pînă la sfirșitul acestui an.

Demersurile constante ale R.P.D. 
Coreene pentru realizarea dezidera-

Incheierea „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean**
acceptate de guvernanți nu repre
zintă decit un început în direcția 
schimbărilor cerute de masele popu
lare din sudul Peninsulei Coreene.

Așa cum se știe, paralel cu acti
vitatea rodnică desfășurată pentru 
continua dezvoltare economico-so- 
cială a tării. Partidul Muncii din 
Coreea, guvernul R.P.D. Coreene au 
depus eforturi permanente în scopul 
reunificării patriei, a cărei scindare 
a afectat grav interesele întregului 
popor coreean, constituind o sursă 
de înoordare in zona respectivă, ca 
si pe plan internațional. In vederea 
înlăturării acestei anomalii istorice, 
R.P.D. Coreeană a făcut de-a lungul 
anilor numeroase propuneri con
structive. sintetizate în programul 
privind constituirea Republicii Fede
rale Democrate Koryo. In aceeași di
recție s-a înscris si propunerea gu
vernului R.P.D. Coreene în legătură 
cu organizarea de tratative tripartite 
între R.P.D. Coreeană. Statele Unite 
ale Amerlcil si Coreea de Sud. ini
țiativă oare, ca Si cele anterioare, 
s-a bucurat de un puternic eoou în 
rîndurile poporului coreean, din 
Nord si din Sud. de sprijinul a nu
meroase guverne.

Pe aceeași linie s-au înscris șl re
centele propuneri ale Guvernului 
R.P.D. Coreene, prevăzînd ca. in 
perioada 1988—1991, Nordul și Sudul 
Coreei să procedeze la reduoerl ale 
personalului militar, pînă la nivelul 
de 100 000 de persoane pentru fle
care parte, concomitent cu retrage-

tului major al reunificării au un 
răsunet puternic șl in rîndul for
țelor progresiste din Sudul peninsu
lei. In ultimii ani, ca urmare 
a inițiativelor și propunerilor 
formulate de R.P.D. Coreeană, s-a 
reușit organizarea unor intilniri 
intre Nord și Sud consacrate 
problemelor colaborării economice, 
s-a ajuns la Înțelegeri privind reali
zarea de contacte în diverse dome
nii. inclusiv schimburi de vizitatori, 
care au făcut deja posibile revederi 
între familii despărțite de peste trei 
decenii.

După cum este știut, poporul ro
mân si-a manifestat în mod constant 
solidaritatea cu cauza dreaptă a po
porului coreean, atît în anii grei ai 
războiului, cit si în perioada care a 
trecut de atunci, a sprijinit si spri
jină cu fermitate demersurile con
ducerii de partid si de stat a R.P.D. 
Coreene Îndreptate spre reunificarea 
pașnică, democratică si independen
tă a Coreei. Această poziție prin
cipială și consecventă și-a găsit 
multiple expresii, inclusiv la Orga
nizația Națiunilor Unite și în alte 
foruri Internationale.

Poporul nostru împărtășește con
vingerea că stă In puterea poporului 
coreean de a-si înfăptui năzuința 
sacră a reunificării. In acest spirit, 
cu prilejul ..Lunii de solidaritate". In 
tara noastră au avut loc acțiuni și 
manifestări In cadrul cărora repre
zentant! ai opiniei publloe au dat

COREEI
glas sprijinului ferm fată de cauza 
reunificării Coreei, au reafirmat în
crederea că această aspirație funda
mentală va fi Împlinită. Aceleași sen
timente și-au găsit expresia in tele
gramele și mesajele adresate de or
ganizațiile de masă și obștești din 
România organizațiilor similare din 
R.P.D. Coreeană. Toate acestea ilus
trează elocvent solidaritatea celor 
mai largi categorii de oameni ai 
muncii din țara noastră față de efor
turile poporului coreean pentru reu
nificarea patriei sale.

„Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean" constituie, totoda
tă. un prilej de evocare a bunelor 
relații de prietenie si colaborare 
dintre România si R.P.D. Coreeană. 
Spre satisfacția reciprocă, aceste re
lații cunosc un curs mereu ascen
dent. beneficiind de cadrul favora
bil creat de Tratatul de prietenie și 
colaborare si Declarația comună, 
semnate la nivelul cel mal înalt. Pe 
aceeași linie a lărgirii si intensifi
cării raporturilor bilaterale in dife
rite domenii. Acordul de lungă du
rată de colaborare si cooperare eco
nomică si tehnico-știintifică oină in 
anul 2000. document ce poartă sem
năturile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Kim Ir Sen. stabilește 
cadrul unei conlucrări fertile, de 
perspectivă intre țările si popoarele 
noastre.

Raporturile de strinsă prietenie si 
colaborare multilaterală româno-co- 
reene sint puternic stimulate de in- 
tîlnirile si convorbirile frecvente, de 
la București si Phenian, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Kim Ir Sen. Este o convin
gere reciproc împărtășită că dezvol
tarea In continuare a colaborării ro- 
mâno-coreene pe plan politic, econo
mic. tehnico-știintific .si cultura! co
respunde intereselor celor două po
poare. inscriindu-se ca o contribuție 
de seamă la cauza păcii, socialismu
lui. progresului si înțelegerii inter
naționale.

La încheierea „Lunii de solidari
tate cu lupta poporului coreean", 
poporul român Iși reafirmă senti
mentele de caldă prietenie si soli
daritate militantă cu poporul prieten 
coreean. precum si Încrederea că 
dezideratul istoric al poporului co
reean de a trăi Intr-o Coree unifi
cată. democratică, prosperă si iubi
toare de p^ce îsi va găsi împlinirea, 
înscriindu-se ca o contribuție de 
seamă la cauza păcii si progresului 
în întreaga lume.

V. OROS

Evoluția complexului 
orbital sovietic

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în 
cea de-a patra zi de activitate la 
bordul complexului orbital de cer
cetări științifice „Mir", cei patru 
cosmonauți sovietici si cosmonautul 
sirian au continuat efectuarea expe
rimentelor tehnice și științifice în
scrise in programul de zbor — rela
tează agenția T.A.S.S. Cei cinci 
membri ai echipajului au fost supuși, 
totodată, unui control medical, veri- 
ficindu-se îndeosebi parametrii sis
temului cardiovascular in condițiile 
de imponderabilitate.

r

BEIRUT 27 (Agerpres). — în su
dul Libanului au avut loc ciocniri 
tntre 'forțele israeliene de ocupație 
șl luptătorii libanezi din rezistentă. 
Desfășurate In apropiere de Saida, 
ciocnirile s-eu soldat eu uciderea a 
șapte libanezi, informează agenția 
KUNA. Atacul a fost declanșat de 
forțele Israeliene care au debarcat In 
zona portului Saida.

TUNIS 27 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a 
condamnat autoritățile israeliene de 
ocupație pentru uciderea In închi
soarea Jenin (din Cisiordania), tn 
timpul unui interogatoriu, a unul 
palestinian arestat In urmă cu două 
săptămînf sub acuzația de a fi a- 
partinut unei organizații de rezis

tentă. într-o declarație dată publici
tății ia Tunis. O.E.P. cheamă organi
zațiile internaționale să Întreprindă 
măsuri menite să ducă la încetarea 
practicilor forțelor israeliene de o- 
cupație. care contravin normelor de 
drept Internațional — informează 
agenția M.A.P.

NEW YORK 27 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a recomandat Con
siliului de Securitate să prelungeas
că cu Încă șase luni, pînă la 31 ia
nuarie 1988 mandatul Forței interi
mare a O.N.U. tn Liban (U.N.I.F.I.L.) 
— relatează agenția T.A.S.S. El a 
menționat că prelungirea mandatului 
U.N.I.F.I.L. a fost solicitată de gu
vernul libanez.

REFORMA AGRARĂ PE AGENDA PARIAMENTITUI FIIIPINEZ
MANILA 27 (Agerpres). — La Ma

nila s-au deschis lucrările primei 
sesiuni a Congresului fllipinez (par
lamentul) in componența rezultată 
tn urma alegerilor de la 11 mai. La 
ședința comună a celor două came
re ale parlamentului a luat cuvîntul 
președintele tării, Corazon Aquino, 
care a subliniat că economia tării a

tnregls'rat anumite progrese, s-a re
dus nivelul inflației, al șomajului, 
au crescut investițiile tn industrie și 
agricultură.

Pe agenda lucrărilor actualei se
siuni a parlamentului filipinez figu
rează, tntre altele, aprobarea pro
punerii privind programul reformei 
agrare.

ILE DE PRESA
e scurt

ACREDITARE. în numele șefu
lui statului ghanez șl președinte 

Ial Consiliului Național Provizoriu 
al Apărării al Republicii Ghana, 
locotenent de aviație Jerry John 

. Rowlings, dr, Daniel Francis 
I Annan, membru al Consiliului Na- 
I tional Provizoriu al Apărării, pre

ședinte al Comisiei Naționale Pen- 
Itru Democrație, l-a primit pe 

Vasile Chivulescu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in 

I calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Accra.

PROGNOZA ECONOMICA. Un 
raport al Agenției de planificare 
economică niponă relevă că. spre 
anul 2 000. nivelul șomajului ar pu- 
tea atinge tn Japonia aproximativ 
5 la sută din totalul populației ac- 

I tive a tării. în document sint for
mulate o serie de recomandări pri- 

Ivind întreprinderea de măsuri vi- 
zind sporirea pregătirii forței de 
muncă și reciclarea acesteia, apre- 

. ciindu-se că. la finele secolului, 
necesarul de muncitori se va redu- 

1 ce in Japonia cu circa zece procen
te.

TREI NAVE MILITARE FRAN
CEZE, intre care portavionul 

. „Clemenceau", se află in stare de 
alertă pentru a fl gata la nevoie 
să se deplaseze in zona Golfului, 

Itn scopul apărării intereselor fran
ceze, transmite agenția KUNA, ci
tind un purtător de cuvint al Mi
nisterului francez al Apărării. în- 

Itr-o declarație făcută la televiziu
ne, ministrul francez al apărării, 
Andrâ Giraud, a arătat tă este 

1 vorba de o măsură de preoauție.
Angenția A.D.N. precizează că alte 
trei nave militare franceze se află 
deja în Golf.

ȘOMAJUL ÎN TARILE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE cuprinde 90 mi- 

Ilioane de persoane, potrivit datelor 
publicate la Geneva de Biroul In
ternațional al Muncii (B.I.M.). La 
această cifră se adaugă alte 300

milioane de persoane angajate pe 
timp redus. B.I.M. subliniază că 
veniturile populației din aceste 
țări au scăzut continuu in ultimii 
ani. în Africa, de exemplu, a- 
ceste venituri sint inferioare celor 
din anul 1960.

STATELE MEMBRE ALE OR
GANIZAȚIEI TARILOR EXPOR
TATOARE DE PETROL (O.P.E.C.) 
intenționează să sporească pro
priile capacități de rafinare a ți
țeiului, s-a anunțat la Riad. Pînă 
în 1990, cantitatea de țiței rafinat 
de către aceste state ar urma să 
ajungă la peste 400 milioane tone, 
comparativ cu 221 milioane tone In 
1982.

MANEVRE. în perioada 30 Iulie 
— 17 august In Honduras urmează 
să se desfășoare manevre militare 
comune honduriano-americane. în 
prezent, tn largul coastelor Hondu
rasului se desfășoară exerciții na
vale la care participă vase din 
ambele țări.

OBIECTE RECUPERATE DE PE 
„TITANIC". Exploratorii francezi 
care lucrează la bordul minisubma- 
rinului „Nautilus" au reușit să ri
dice la suprafață primele obiecte 
recuperate de pe epava transatlan
ticului „Titanic", scufundat In apri
lie 1912 la circa 350 de mile de 
coastele America. „Nautilus" a 
efectuat deja două scufundări, 
luind sute de fotografii si reali- 
slnd eiteva filme. Submarinul este 
dotat cu un braț mecanic special, 
care poate să pătrundă In diferite 
crăpături și sd recupereze obiecte 
de dimensiuni mici. Presa franceză 
apreciază că această expediție, a 
cărei durată se va ridica la circa 
o lună, va costa In jur de 2,5 mi
lioane de dolari.

REPRESIUNI. Trupe de ocupa
ție și ale siguranței rasista au ata
cat o manifestație pașnică a nami- 
bienilor, care s-a desfășurat, din 
inițiativa Organizației Poporului

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 1
in orășelul minier Arandis. Parti- . 
cipanții la demonstrație cereau a- 
cordarea independentei Namibiei. ' I

GREVA ÎN ITALIA. Mecanicii I 
de trenuri din Italia au declarat o 
grevă de 24 de ore. ca urmare a 
întreruperii negocierilor cu admi- . 
niștratia căilor ferate in legătură 
cu Înnoirea contractelor de muncă. 
Ei cer condiții mal bune de muncă 
și de viată.

IPOTEZE METEOROLOGICE. 
Cercetătorul american George i 
Woodwell, de la Institutul Oceano
grafie „Woods Hole", a prezentat in ’ 
cadrul unor audieri din Congresul 
S.U.A. unele concluzii privind 
schimbarea climatului de către om. I 
Cu acest prilej a fost examinată 
problema efectului de seră determi- i 
nai de concentrațiile mari de bio
xid de carbon din atmosferă, rezul
tate In cea mai mare parte din ar- . 
derile de carburanți organici. Con
centrațiile sporesc pe măsura dis- I
trugerii pădurilor. Specialiștii ame
ricani au apreciat că temperatura 
pe Terra se va ridica cu 1.5—4,5 |
grade Celsius in cazul in care se 
dublează conținutul de carbon din ■ 
atmosferă, tn ultima sută de ani. 
temperatura pe Pămint a crescut ■ 
deja cu 0,5—1,5 grade.

DATORIE. Cu o datorie de 320 
miliarde dolari la sfirșitul anului 
trecut, Statele Unite sint cel mai . 
mare debitor mondial și — după 
cum subliniază ziarul „Le Monde" 1
— datoria lor netă sporește cu
circa 12 miliarde de dolari pe lună, 
fără perspectiva unei încetiniri | 
semnificative în viitoarele trimes- • 
tre. |

ACCIDENT. Pe șoseaua Kielce *
— Tamow din R.P. Polonă s-au 
ciocnit două autobuze. în accident, 
relatează agenția P.A.P., și-au I 
pierdut viața 9 persoane, iar 26 au 
fost rănite. Autoritățile cercetează I 
cauzele accidentului.

INUNDAȚII. Numărul persoane
lor care și-au pierdut viața In sa
tul Bujan, din apropierea orașului 
Neishabour, din nord-estul Iranu
lui, tn urma puternicelor revărsări 
de apă înregistrate tn zonă, se ri
dică la 138 — informează agen
ția IRNA.

I
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