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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
vineri, 11 septembrie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al. P.C.R.

In cadrul ședinței, la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit ca, la apropiata se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
România să propună Organizației Națiu
nilor Unite să adreseze un apel la intensi
ficarea eforturilor și acțiunilor tuturor sta
telor în vederea soluționării constructive a 
marilor probleme ale vieții internaționale 
actuale, și îndeosebi a problemelor privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice din Europa și 
din Asia, oprirea experiențelor nucleare și 
a oricăror activități menite să ducă la dez
voltarea și perfecționarea armelor nu
cleare, folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice, încetarea oricăror acțiuni 
militare și soluționarea tuturor probleme
lor litigioase numai pe cale pașnică, prin 
tratative.

In legătură cu situația deosebit de 
gravă a economiei mondiale, care afec
tează toate statele lumii, și îndeosebi ță
rile în curs de dezvoltare, s-a propus, din 
inițiativa secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu^ să se 
adreseze un apel tuturor guvernelor țărilor 
dezvoltate creditoare, băncilor și institu
țiilor financiare internaționale, și în special 
apropiatei sesiuni anuale a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), de a acționa și 
adopta măsuri concrete de natură să 
ducă la reglementarea justă și echitabilă 
a problemelor economico-financiare, a 
politicii de credite și dobînzi, la soluțio
narea problemelor privind lichidarea da
toriilor externe care împovărează tot mai
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PUTEREA EXEMPLULUI
Fiecare colectiv. își are oamenii săi 

exemplari. Recunoaștem cu bucurie 
în muncitorul pătruns de importanta 
misiunii sale. în omul de la catedră, 
in cercetătorul pasionat tipul exem
plar, modelul pe care societatea noas
tră îl formează si il promovează pe 
scară largă. Este omul nou. această 
prezentă vie a timpului nostru, a.1 că
rui chip a fost pus pregnant in 
lumină la recentul Congres al educa
ției politice și culturii socialiste. Cum 
acționează această principală forță a 
societății — omul nou — este o între
bare la care am căutat răspuns in 
colective din Vrancea. în dialoguri cu 
oameni dintre cei pe care-i animă 
dragostea față de patrie, față de po
por, spiritul de abnegație si hotărirea 
de a munci acolo unde societatea, o 
cere, de a învinge orice greutăți, de a 
se afirma și rămine, în toate împre
jurările, un fiu credincios al po
porului — cum atit de plastic spu
nea, in cuvîntarea la recentul 
congres, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— V-ați exprimat dorința de a cu
noaște oameni deosebiți. Vă vom 
prezenta cîțiva dintre ei cu sentimen
tul că... nedreptățim sute — ținea să 
precizeze tovarășul Ion Leau, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea de scule așchietoare și 
elemente hidraulice din Focșani. 
N-am vrea să pară că ne lăudăm, 
dar colectivul nostru este considerat

greu țările în curs de dezvoltare. S-a pro
pus, totodată, să se adreseze tuturor sta
telor chemarea de a se renunța la orice 
măsuri protecționiste și discriminatorii, la 
orice bariere artificiale care împiedică 
dezvoltarea normală a relațiilor econo
mice dintre state.

S-a hotărit ca propunerile și consi
derentele României în legătură cu toate 
aceste probleme să fie date publicității.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat o serie de măsuri organizato
rice privind întărirea conducerii activității 
unor sectoare și ministere economice.

In cadrul ședinței a fost prezentată o 
informare privind vizita oficială de prie
tenie în Republica Socialistă România a 
președintelui Republicii Kenya, Daniel 
Toroitich arap Moi, în perioada 8—10 sep
tembrie 1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
rezultatele vizitei, ale convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich arap Moi, subli
niind importanța acestora pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor dintre 
România și Kenya.

S-a relevat cu satisfacție că, în timpul 
dialogului la nivel înalt, a fost exprima
tă dorința comună de a intensifica conlu
crarea dintre cele două țări pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte sfere de activitate. In acest 
sens, a fost subliniată însemnătatea înțe
legerilor convenite privind extinderea co
laborării și cooperării în diferite domenii 
de interes reciproc, sporirea volumului 
și diversificarea schimburilor comerciale, 
pe baza unor acorduri de lungă durată, 
care să confere stabilitate și o largă per
spectivă raporturilor economice româno- 
kenyene.

Totodată, Comitetul Politic Executiv o 
relevat semnificația deosebită a schimbu

exemplu, atit în județ, cit și în ra
mura de activitate.

Și am cunoscut oameni cu al că
ror nume și cu a căror activitate se 
mîndrește întreg colectivul. Comu
niști care, mai presus de orice, așa- 
ză interesele întreprinderii, oameni 
care, la o vîrstă încă tînără, „și-au 
făcut un nume". Intre aceștia, am 
stat de vorbă cu doi subingineri, Ion
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Munteanu și Ionel Radu, care, „com- 
plicindu-și existența", au adus între
prinderii numeroase brevete de in
venții, adică beneficii de milioane și 
milioane de lei, productivitate spori
tă, calitate superioară unor produse, 
competitivitate. Mai mult, au antre
nat colectivele din care fac parte la 
punerea în valoare a acestei mine de 
aur numită gîndirea creatoare, dez- 
voltînd o adevărată mișcare de masă 
în domeniul inventicii; și unul, și ce
lălalt ne-au vorbit cu căldură despre 
omul căruia-i merg pe urme, vrînd 
să-i semene : inginerul Liviu Lives- 
cu, șeful secției prototipuri.

— Nu m-am gîndit la dinsul 
neapărat ca la un model — ne măr
turisea Ion Munteanu. Dar acum, 
chiar în timp ce se formula între
barea, mi-am dat seama că, de mul

tă vreme, în sinea mea așa s-a im
pus. Liviu Livescu este omul care 
m-a ambiționat să cred în propriile 
forțe și în forțele colectivului, să 
caut mereu soluții ingenioase, să-mi 
pun tot timpul mintea la lucru și 
să-i antrenez pe toți cei din jur la 
frămîntările mele. Mi-a sădit în ini
mă deopotrivă ambiție și încredere. 
Nu doar prin vorbe, nu dădăcin- 

du-mă, ci prin chiar propriul 
exemplu.

Interlocutorul nostru, deținător al 
mai multor brevete de invenții, unele 
premiate la „Salonul național al 
invențiilor" sau la concursul național 
de creație tehnică, a crescut o dată 
cu întreprinderea, în pas cu ea. Are 
36 de ani, e aici din 1972 și a trecut, 
cum zice el, „prin toate fazele". A 
fost ucenic, apoi muncitor — munci
tor bun, de primă mină, de vreme 
ce încă din perioada aceea datează 
colaborarea sa cu inginerul Livescu, 
„creierul uzinei". A urmat liceul Ia 
seral. Apoi, în 1977, a plecat la fa
cultate. S-a reîntors plin de ambiții, 
de proiecte. Unele dintre ele s-au 
materializat, altele sînt în curs de 
materializare.

— Și ce e mai important — tot de

lui de păreri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi în legătură 
cu principalele aspecte ale vieții inter
naționale, care a pus în lumină conver
gența sau marea apropiere a punctelor 
de vedere asupra problemelor complexe 
ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere hotărîrii exprimate de 
cei doi președinți de a întări conlucrarea 
dintre România și Kenya pe arena mon
dială, în cadrul O.N.U. și al altor orga
nisme internaționale, în lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru solu
ționarea pe cale pașnică, prin tratative a 
stărilor de încordare și conflict, pentru 
lichidarea subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, pen
tru instaurarea unui climat de destinde- 
de, securitate, de pace, încredere și co
laborare în Europa, Africa și în întreaga 
lume.

S-a arătat că promovarea susținută a 
conlucrării româno-kenyene, atît pe plan 
bilateral, cit și in viața internațională, 
este în folosul și spre binele ambelor țări 
și popoare, slujește progresului și bună
stării lor, cauzei înțelegerii și cooperării 
între națiuni.

Aprobînd rezultatele vizitei și convorbi
rilor la nivel înalt, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, ministerelor, or
ganelor economice centrale să ia toate 
măsurile pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a înțelegerilor stabilite, pen
tru dezvoltarea colaborării și cooperării 
dintre România și Kenya.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Producție fizică 
suplimentară

Acțiunile întreprinse de munci
torii. maiștrii, inginerii și teh
nicienii din unitățile economice 
ale județului Suceava pentru 
funcționarea la parametri cit 
mai înalți a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor din dotare, 
utilizarea eficientă a timpului 
de lucru, mai buna aproviziona
re eu materii prime și materiale 
a locurilor de muncă, precum și 
pentru realizarea programelor 
de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției au 
asigurat îndeplinirea și depă
șirea planului la o serie în
treagă de sortimente. Astfel, în 
perioada care a trecut din acest 
an au fost obținute peste pre
vederi 35 985 tone pirită, 51 tone 
plumb, 350 tone zinc și 143 tone 
cupru în concentrate. 135 tone 
utilaje pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului și pentru 
chimie. 21 278 mc cherestea, 
412 000 mp furnire estetice, 892 
mc placaje din lemn, 2 326 tone 
plăci fibrolemnoase. 72 milioa
ne mp hirtie pentru ambalaj, 
importante cantități de plăci 
aglomerate din lemn, fibre de 
in. țesături și alte produse. (Sa
va Bejinariu).

Ia tovarășul Livescu am luat exem
plu — in toate căutările mele nu sînt 
singur. Muncitorii uzinei vin deseori 
cu sugestii, cu soluții neașteptat de 
simple și de eficace ! Totul e să vii, 
cum se spune, în întîmpinarea aces
tor căutări, să le ajuți să se dezvă
luie, să le dai tărie prin încrederea 
ta, să le sprijini. în asemenea situa
ții, îmi aduc mereu aminte că și eu 
am fost cîndva tînăr muncitor și am 
avut șansa să cresc pe lîngă un ingi
ner deosebit, care tot așa...

Ionel Radu este coordonatorul 
unei secții cu mare grad de difi
cultate : secția de scule-dispozitive- 
matrițe. Unicate — 80 la sută.

— Este greu ?
— Nu este ușor. Dar nu sînt sin

gur în acest efort. Fiecare om al 
secției noastre se regăsește în pro
dusele pe care le asimilăm. Fiecare 
a avut, nu o dată, o idee care ne-a 
ajutat.

— Ne-ați vorbit pînă acum nu
mai de inginerul Livescu.

— Aceleași lucruri le pot spune 
și în legătură cu nea Filip Vasile, 
tehnician proiectant ; un exemplu 
permanent a fost și este — pentru 
noi toți — și tovarășul director 
Laurențiu Veber. Vedeți, avem mul
te exemple. Cei pe care i-am numit

Anica FLORESCU 
Dan DRAGUEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am intrat în cea de-a doua de
cadă a lunii septembrie, cind fie
care oră, fiecare zi sint hotărîtoare 
pentru înfăptuirea uneia din cele 
mai importante sarcini care stau în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură : însămințarea la un inalt. ni
vel calitativ a cerealelor de toam
nă. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la recenta con
sfătuire cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură, în 
conformitate cu prevederile progra
mului pentru anul viitor, în 1988 
toate unitățile agricole — . de stat 
și cooperatiste — trebuie să obțină 
producții superioare de grîu și orz 
la hectar. Iată de ce acum, trecîn- 
du-se din plin la însămînțări, im
portant este ca organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare și organele agricole județene 
să sprijine îndeaproape unitățile 
agricole în vederea încadrării se
mănatului în termenele stabilite și 
efectuării lucrărilor la un înalt 
nivel calitativ.

Pentru ca însămințările de toam- 
să să poată fi încheiate la terme
nele stabilite este necesar, in pri
mul rînd, să fie intensificat ritmul 
arăturilor și al lucrărilor de pre
gătire a terenului. Practic, griul și 
orzul nu vor trebui semănate decit 
la cel puțin două săptămîni după 
efectuarea arăturii, timp în care 
solul se poate așeza, asigurin- 
du-se astfel condițiile necesare în- 
colțirii rapide și in totalitate a se
mințelor, dezvoltării și infrățirii 
plantelor. Care este stadiul efec
tuării acestei lucrări ? Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pină in seara zilei de 
10 septembrie au fost arate 
1 855 670 hectare, reprezentind 53 
la sută din suprafața prevăzută a 
se însămința in această toamnă cu 
griu, orz și alte culturi. Sint ju
dețe — Olt, Giurgiu, Ialomița, Ar
geș, Dîmbovița. Cluj, Vrancea, Ba
cău, Vaslui, Neamț. Covasna. Bis- 
trița-Năsăud — unde au fost arate 
60—80 la sută din suprafețele des
tinate însămințărilor. în alte ju
dețe se înregistrează însă mari ră- 
mineri în urmă la efectuarea aces
tei lucrări. Dacă ne referim doar 
la cele din zona a IlI-a agri coi ă, 
unde semănatul începe mai din 
vreme urmînd a se încheia pină la

Este una din imaginile de muncă surprinse din ampla activitate ce se desfășoară in aceste zile pe ogoarele
unităților agricole din județul Teleorman, despre care relatăm în pagina a ll-a

INTRODUCEREA SISTEMULUI
DE ASIGURARE A CALITĂȚII 
-o necesitate a producției moderne

In lumea de azi se acceptă tot mai 
mult că una din componentele vita
le ale activității unei întreprinderi 
trebuie să fie continua preocupare 
pentru calitatea produselor execu
tate. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia că pro
blema calității, a nivelului tehnic, a 
aplicării cuceririlor științei in toate 
domeniile este problema hotărîtoare 
pentru progresul general al econo
miei naționale. Care ar fi calea de 
realizare a acestui deziderat ?

Experiența acumulată in ultimii 
ani pe plan internațional dovedește 
tot mai clar că instrumentul prin 
care funcția calității se realizează 
plenar in cadrul unei organizații in
dustriale este sistemul de asigurare 
a calității. A produce electronică în 
regim de asigurare a calității este o 
necesitate de prim ordin intrucit a- 
ceasta reprezintă o ramură de avan
gardă. de virf a economiei naționa
le. fiind în același timp și o indus- 
trie-suport a dezvoltării și moderni
zării tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei naționale. De asemenea, 
exportul de electronică și rentabili
tatea acestuia implică cerințe de 
înalt nivel calitativ, care se pot ob
ține numai aplicind pe scară largă 
sistemul de asigurare a calității.

Primul pas se numește 
„organizare". în acest c.ontext> 
prioritară este soluționarea proble
melor compatibilității dintre cerin4- 
țele sistemului de asigurare a cali
tății și posibilitățile economiei na
ționale. Concret, aria cerințelor 
sistemului intr-o întreprindere se 
poate întinde de la suportul or
ganizatoric la gradul de dotare 
cu mijloace de măsură și con
trol adecvate, cu mijloace de mul
tiplicare și telecomunicații, nivelul 
de instruire în domeniul calității a 
personalului de conducere și de exe
cuție etc.

De aceea, pentru aplicarea siste
mului de asigurare a calității in Cen
trala industrială de electronică și 
tehnică de calcul s-a considerat că 
primul pas care trebuie făcut este 
cel organizatoric, și anume prin dez
voltarea activităților de control teh
nic de calitate din intreprinderi atît 
pe orizontală, cit și pe verticală. Pe 
orizontală, prin constituirea unui 
„compartiment de asigurare a cali
tății". format din personalul exis
tent in întreprindere și care îndepli
nea și pină in prezent o serie de 
atribuții cu caracter de asigurare a 
calității, însă care era subordonat 
administrativ altor compartimente 

1 octombrie, cele mai mari res
tanțe la arat se înregistrează în ju
dețele Harghita, Mureș și Suceava. 
Esențial in aceste județe, precum 
și în altele, este ca. prin buna fo
losire a tractoarelor și organizarea 
activității mecanizatorilor în 
schimburi prelungite și in schim
buri de noapte, să fie intensificat 
la maximum ritmul arăturilor. 
Totodată, întrucît o mare • supra
față cu cereale păioase se însă- 
mințează după cultțirile tirzii. este 
necesar ca recoltele de pe terenu
rile respective să fie strinse cu 
prioritate, iar eliberarea de resturi 
vegetale să se facă imediat, astfel 
incit mecanizatorii să poată lucra 
din plin la arat.

La grîu și orz, nivelul recoltei 
este hotărit, în cea mai mare mă
sură. de calitatea lucrărilor de 
pregătire a terenului și de respec
tarea epocii optime la semănat. 
Experiența unităților agricole frun
tașe a demonstrat că. insămînțate 
în teren pregătit și fertilizat co
respunzător, griul și orzul au răsă
rit repede, încît din toamnă s-a 
asigurat densitatea stabilită a plan
telor. După cum. recoltele mici 
realizate de unele unități agricole 
la cultura cerealelor păioase au ca 
principală cauză neajunsurile ma
nifestate tocmai la pregătirea tere
nului și semănat. Iată de ce, așa 
cum a indicat conducerea partidu
lui la consfătuirea cu activul de 
partid și cadrele de bază din agri
cultură. trebuie să se pună capăt 
practicii de a se însămința in 
teren prost pregătit. Conducerile 
unităților agricole, inginerii agro
nomi, comisiile de însămînțări nu 
trebuie să accepte sub nici un mo
tiv efectuarea semănatului dacă 
terenul nu este pregătit corespun
zător. Cu cîteva zile înainte de 
semănat trebuie să se verifice 
modul in care au lucrat mecaniza
torii, iar acolo unde se constată câ 
normele tehnice nu au fost respec
tate să se treacă la refacerea 
lucrărilor. Se impune ca, peste tot, 
să se manifeste o responsabilitate 
înaltă față de pregătirea terenului, 
asigurîndu-se mărunțirea șl ■ nive
larea lui perfectă, aceasta consti
tuind o condiție hotărîtoare de 
care depinde realizarea densității 
plantelor, deci obținerea de recolte 
mari la hectar.

(proiectare, cabinet tehnic. organi
zare, personal etc.).

Dezvoltarea pe verticală constă in 
creșterea importantei poziției calită
ții la nivelul conducerii întreprinde
rii prin instituirea funcției de con
ducător al calității (ocupată la ora 
actuală de șeful C.T.C. din între
prinderi). Conducătorul calității este 
cooptat ca membru al biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere. Această măsură 
nu reprezintă o „inovație locală", ci 
este expresia necesității de speciali
zare a coordonării unității industria
le pe linia conducerii calității, rela
tiv la întregul volum de muncă din 
unitate. Astfel, firme de renume din 
țări dezvoltate industrial au simțit 
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nevoia organizării activității de asi
gurare și control, al calității în „de
partamente de calitate", sub condu
cerea unor directori cu problemele 
calității. Și in țara noastră, în în
treprinderile mixte sau în cele or
ganizate ca urmare a unor transfe
ruri de licențe, conducerea sistemu
lui de asigurare a calității se face 
prin intermediul unui director cu 
calitatea sau inginer-șef cu calita
tea.

Principiul de organizare al siste
mului de asigurare a calității in 
centrala de electronică este următo
rul : fiecărei „zone" din activitățile 
cu rol important în realizarea cali
tății produselor ii este asociat un 
colectiv cu atribuții de ținere sub 
control a calității în acea zonă. De 
exemplu, pentru activitatea de pro
iectare — colectivul de control al ca
lității proiectului ; pentru funcțio
narea sistemului informațional — 
controlul calității informației ; pen
tru activitatea de execuție — colec
tivele de control de conformitate 
(recepție, flux, final), de control al 
calității utilajelor și proceselor teh
nologice, laboratoare ; pentru in
struirea. testarea, selecția, orienta
rea forței de muncă — calitatea for
ței de muncă ; pentru controlul 
funcționării sistemului de asigurare 
a calității — ingineria calității 
ș.a.m.d. Pentru o mai ușoară coor
donare, aceste colective sint grupate 
în trei mari compartimente — de 
asigurare a calității, de controlul ca

Asigurarea din timp a semințe
lor constituie o altă problemă de 
care depinde desfășurarea in ter
mene scurte a semănatului. în a- 
ceastă privință trebuie ^acționat în 
două direcții. Prima se referă la 
încheierea transferului de semințe 
între județe, potrivit programului 
stabilit de ministerul de resort. 
Cantități mari de semințe trebuie 
trimise din județele Arad, Bihor, 
Brăila, Călărași, Cluj, Ialomița, 
Mureș, Olt, Timiș și altele. Pentru 
impulsionarea acestei acțiuni este 
absolut necfesar ca organele de re
sort să asigure vagoanele la capa
citățile solicitate și care să cores
pundă condițiilor cerute de trans
portul semințelor, spre a se evita 
orice pierderi. In al doilea rînd, 
unitățile agricole au obligația să 
preia de la centrele specializate 
cantitățile de semințe ce le-au fost 
repartizate. Dacă semințele de orz 
au ajuns în cea mai mare parte la 
destinație, preluarea celor de griu 
este întîrziată, cele mai mari res
tanțe în această privință înregis- 
trîndu-se in județele Brașov, Co
vasna, Mureș. Neamț, Suceava. 
Dîmbovița și altele. întrucît timpul 
însămințărilor a sosit, se impune 
ca toate unitățile agricole să-și 
asigure neîntîrziat toate semințele 
necesare.

Se poate spune că oamenii mun
cii din agricultură se află în fața 
unei campanii agricole de mare 
amploare și însemnătate — însă- 
mînțarea cerealelor de toamnă — 
care are un rol decisiv pentru rea
lizarea unor recolte mari la aceste 
culturi în anul care vine. Tocmai 
de aceea, în lumina indicațiilor 
formulate de conducerea partidu
lui la recenta consfătuire cu activul 
de partid și cadrele de bază din 
agricultură, este necesar ca în fie
care unitate agricolă să se mani
feste o preocupare susținută pen
tru desfășurarea lucrărilor Ia ter
menele stabilite și la un inalt nivel 
calitativ. Organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare și 
conducerile unităților agricole sint 
chemate să acționeze energic pen
tru ca însămințările să se desfă
șoare bine organizat, cu răspundere 
maximă pentru calitatea lucrărilor, 
asigurindu-se astfel condiții pentru 
realizarea de recolte mari în anul 
1988.

lității, de metrologie, toate subordo
nate conducătorului calității. în 
unele întreprinderi, cum sînt „Elec
tronica*!, „Echipamente periferice", 
„Tehnoton". „Electronică industria
lă", apare și al patrulea comparti
ment — service.

O noțiune nouă : „ingi
neria calității". Interconectarea 
colectivelor sus-amintite este asemă
nătoare ca schemă de funcționa
re cu structura unui sistem de 
calcul electronic, această analogie 
permițind și o mai clară înțelegere 
a modului cum funcționează un sis
tem de asigurare a calității. Astfel, 
colectivul de „ingineria calității" ar 
reprezenta unitatea centrală din a- 
cest calculator, iar celelalte colective 
— controlul calității proiectului, cali
tatea forței de muncă etc. — ar fi 
„terminale" sau „traductoare" pla
sate pe „zonele" importante ale ac- 
tivității. Rolul central in adminis
trarea sistemului de asigurare a ca
lității îl are ingineria calității, co
lectiv care are atribuții de proiecta
re a sistemului, de întreținere, eva
luare și de „depanare" a sistemului. 
Această structurare a sistemului de 
asigurare a calității prezintă citeva 
avantaje notabile :

a. permite întărirea funcției cali
tății. aducînd-o „la paritate" cu ce
lelalte funcții economice ale unității, 
implicit mărește preocuparea reală 
pentru calitate a factorilor de con
ducere ;

b. menține sub control majorita
tea compartimentelor întreprinderii. 
Prin sistemul de asigurare a calită
ții se poate mobiliza întreaga „su
flare" a întreprinderii în lupta de 
ridicare a nivelului tehnico-calita- 
tiv al produselor :

c. sistemul de asigurare a calității 
are o structură flexibilă si. dacă este 
bine înțeles și corect adaptat, poate 
C aplicat unei varietăți largi de ac
tivități industriale. Astfel, venind în 
întîmpinarea propunerilor-cadru ale 
centralei. întreprinderi din cen
trala noastră au găsit soluții specifi
ce, creatoare pentru implementare. 
La întreprinderea „Electronica", de 
exemplu, pe lîngă colectivele sus
menționate s-au format două colec-

Inq. Emil CRENGANIȘ 
Inq. Julien BRATU 
din Centrala industrială
de electronică și tehnică de calcul

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Dimensiunile unei zile 
în cîmpiile Teleormanului
© Cît poți cuprinde cu privirea, oameni șl mașini • O strategie 
bine pusă Ia punct © Școala de două zile din cimp © Toți sînt buni! 
© Cu grijă, să nu amețească... cifrele • Ca o „lacrimă uscată” 
• Mai bine pregătiți ca în toamna trecută

Cum să comunici cu omul care 
se află la linia orizontu
lui, cînd tractoarele și com

binele te îndeamnă să pui de
getele la urechi ? Dacă știi, fluieri 
și, pricepînd, te întîlnești la ju
mătatea distantei și afli că-1 chea
mă Petre Barbu, inginer la I.A.S. 
Alexandria, si că seamănă orzul. 
„Nu e prea devreme?" „Nu e“ — 
răspunde el și adaugă fără să-l În
trebi că lucrează după următoarea 
tehnologie : miriștea de grîu a fost 
arată la vremea potrivită și la adîn- 
cime. cu pluguri echipate cu scor
monitori. după care imediat terenul 
a fost discuit. Acum. înainte de se
mănat. s-au aplicat îngrășăminte 
chimice, o lucrare cu grapa cu 
discuri si una cu comblnatorul. „In
tr-un asemenea teren bine pregătit 
si fertilizat, care după semănat ur
mează să mai primească si o udare 
— afirmă specialistul — nu se poate 
ca la anul să nu obținem 8 000—8 500 
kg la hectar".

E grabă mare în Teleorman, o gra
bă sugerată, impusă chiar de expe
riența trecutei toamne, cînd în unele 
locuri întirzierea lucrărilor de pre
gătire a terenului si semănat s-a 
simtit în cîntarul cerealelor păioase 
din acest an, recolta obținută neîn
trunind așteptările. Desigur, nu nu
mai asta, pentru că, se știe, a fost 
un an mai puțin prielnic pentru a- 
gricultură, dar, oameni cu simțul rea
lității. ei iau în primul rînd în calcul 
greșelile lor.

Privim cu uimire la miniexpoziția 
de mașini și utilaje agricole, aliniate 
ca pentru paradă, aflată la cîteva 
sute de metri mai departe de locul 
intilnirii cu șeful fermei de la I.A.S. 
Alexandria. „Nu e expoziție. E unul 
din momentele, din punctele strate
giei de pregătire a acestei campanii 
de toamnă" — ne explicase cu o zi 
înainte directorul direcției agricole, 
tovarășul Dragomir Stan. In zilele 
aoestea are loc (a început ieri, vineri 
11 septembrie) la C.A.P. Furculești, 
în punctul pe care-I numeam, o in
struire a inginerilor-șefi de C.U.A.S.C., 
C.A.P.. I.A.S.. S.M.A. privind mai 
ales noile tehnologii ce urmează să 
se aplice in această toamnă la semă
nat. De ce a fost nevoie de această 
întîlnire-instruire. vom reveni.

La 6,30 dimineața. în Cîmpia Bur- 
nasului bate un vînt tăios, rău. adu- 
cînd miresmele toamnei si îndem- 
nindu-te să cauți în dulap puloverul 
de lină si să-ți pregătești cojocul. 
Spulberă pănusele de pe cîmpia des
puiată de porumb. făcîndu-le să 
zboare în văzduh ca niște roiuri de 
fluturi uriași. E plin câmpul de oa
meni. de utilaje si mașini, e un 
du-te-vino de autocamioane. La 
C.A.P. Furculești. un lan de porumb 
care urmează a fi semănat cu grîu 
scade văzînd cu ochii după fiecare 
Întoarcere a celor sase combine care 
lucrează în agregat cu mijloacele de 
adunat resturi vegetale. în urmă, 
tractoarele întorc brazdă adîncă și 
bună pentru noua recoltă. Nu de
parte de aici, formația de recoltare 
de la floarea-soarelui lucrează acum, 
cum s-ar spune, cu gîndul tot la po
rumb. De mîine, își va adapta com
binele pentru porumb, astf.el ca Si 
cea mai importantă lucrară a ei să 
fie încheiată la termenul’stabilit, așa 
cum au fost executate toate celelalte 
lucrări din acest an.

Pătrundem pe un drum de 
cîmp, iar în față și în 
urma noastră se ridică va- 

luri-valuri de praf. Greu de ob

servat prin pîclă dacă acolo sînt 
combine sau altceva. Erau si com
bine. dar si altoeva... La o fermă a 
C.A.P. Traian. 8 combine se aflau la 
reooltat. Evident, nu toate funcțio
nau : ba curelele de transmisie, ba 
alte „mici" defecțiuni țineau pe 
dreapta cîteva mașini. Cu forța me
canică aflată la dispoziție pentru 
strînsul florii-soarelui puteau fi re
coltate aproximativ 60 ha oe zi. Se 
realizau, după spusele șefei de fer
mă si ale inginerului-șef. aproape 40 
ha. în urma combinelor, echipe de 
cooperatori — de fapt cooperatoare 
— adunau cănit uleie „scăpate" de 
combine. Recoltarea mergea bine. Ne 
atrage insă atenția un munte de să- 
mîntă de floarea-soarelui. Recoltă 
culeasă cu o zi înainte ca sl în ziua 
respectivă (era ora 11) si netranspor
tată la bază. O coloană de sase ma

GRAPA DE MĂRĂCINI - ALĂTURI DE UTILAJELE MODERNE. O Inițiativă 
bună, izvorită din cerințele specifice lucrărilor din această toamnă secetoasă

șini de la I.T.S.A.I.A. transporta tocă- 
tura de coceni pentru silozul C.A.P.- 
ului. Foarte bine. Dar. „muntele" de 
floarea-soarelui creștea. Nu sînt ca
pacități suficiente pentru transport. 
Poți neglija silozul ? Nu ! Poți lăsa 
porumbul în cîmp.? Nu ! Poți lăsa 
floarea-soarelui în grămezi 7 Nu ! Și 
oamenii ce să facă ? E ca Și cum 
zece setos! ar vrea să bea imediat, 
dar n-au decît o singură cană. Dar 
asupra problemelor oe care le ridică 
transportul recoltei acum si în ur
mătoarele săptămini vom reveni. .

Ne plaoe mult cum muncesc oame
nii aici, la C.A.P. Traian. Nu poți să 
nu suferi alături de mecanizatorul, 
de combinerul care vede cum îi stă 
mașina ne margine si. deooamdată, 
nu poate si nu are ce-i face. Nu 
poți să nu suferi alături de șefa de 
fermă oare vede cum îi creste mun
tele de floarea-soarelui. dar așteap
tă cu răbdare pentru că speră că to
tuși se va rezolva ceva si se si vede 
cu sămînta trimisă la fnagazie.

Oameni deosebiți, demni de toată 
lauda, inclusiv inginerul-șef al C.A.P. 
Traian, tovarășul Florian Aliu. pe 
care-1 întilnim în mijlocul cîmpului 
preocupat. îngrijorat si optimist în 
felul lui pentru ceea ce va fi să fie. 
Ne intrigă insă un fapt care nu este 
„producție" locală. Discutăm despre 
date, despre cifre și inginerul-șef 
are un fel al lui (dar spuneam că nu 
numai al lui) de a explica, de a „ra
porta", de a interpreta cifrele. Știam 
exact cît mai este de reooltat la 

floarea-soarelui. Dar dl ne liniștește 
cu cifre mai optimiste. Știam cît 
mai trebuie transportat din cîmp. Iar 
el din nou ne liniștește cu cifre mai 
..optimiste". E un om harnic si pri- 
oeput. se pare, inginerul de la C.A.P. 
Traian și nu am vrea ca aprecierile 
noastre să-i aducă necazuri nemeri
tate. Ni <se pare însă că este vorba 
de o atrofiere a simțului realității si 
corectitudinii. Dacă spune un ..mic" 
neadevăr redactorilor „Scînteii" în
seamnă că același ..mic" neadevăr îl 
spune pe toată filiera. Repetăm, nu 
vrem să facem din inginerul de la 
C.A.P. Traian prototipul omului care 
face ocolișuri printre statistici si rea
litate. Am insistat pentru că ne-a 
reamintit si de alții pe care l-am 
cunoscut în drumurile prin agricul
tură într-o postură asemănătoare, ba 
chiar cu circumstanțe agravante, șl 

ne-a mîhnlt vorbirea din vlrful lim
bii. bîlbîiala „optimistă" — temă, so
cotim noi. de meditație pentru orga
nizațiile si organele de partid din 
agricultură, acolo unde se întilnesc 
asemenea atitudini.

La județ, directorul general
al direcției agricole ne ex-
pusese succint dimineața mă

surile de ordin organizatoric și 
tehnic luate pentru a asigura
buna desfășurare a acestei cam
panii. Reținem. înainte de toate, in
sistenta cu care s-a acționat pentru 
ca în fiecare unitate semănatul să 
se facă după noua tehnologie, în 
rînduri dese de 6.5 cm. La această 
dată, toate semănătorile sînt echipa
te cu brăzdare speciale, care, con
comitent cu sămînța, vor încorpora 
In sol și îngrășămintele chimice. 
Avînd In vedere umiditatea foarte 
scăzută a solului, s-a indicat ca fie
care semănătoare să lucreze în agre
gat cu cîte trei tăvălugi ușori, pen
tru a pune sămînța și îngrășăminte- 
le în contact intim cu solul, iar pen
tru distrugerea vaselor capilare, 
care favorizează atît de mult și dău
nător evaporarea apei din sol, în 
urma tăvălugilor se acționează cu 
tradiționala grapă cu mărăcini. Ca 
linie generală, pretutindeni acolo 
unde terenul permite, se ară cu plu
gurile normale, dar în situația în 
care pămîntul este foarte uscat ară
tura se face cu grapa cu discuri 
grele (GD-2,8) utilaje care la două

Umiditatea boabelor este acceptabilă, așa co la C.A.P. Furculești se lucrează intens șl la recoltorea mecanizată o porumbului, mai ales pe terenurile 
destinate insămințărilor de toamnă (fotografia din stingă). Nici un capitul de floarea-soarelui nu se pierde, tot ce rămine in urma combinelor este 

adunat cu grijă (fotografia din dreapta)

treceri execută o lucrare de foarte 
bună calitate. Spre deosebire de alți 
ani, în această toamnă se va realiza 
o raionare a soiurilor mult îmbună
tățită, în sensul că s-a renunțat la 
semănatul soiurilor tardive, și aceas
ta în ideea de a evita pierderile de 
recoltă cauzate de lipsa precipitații
lor și căldurile excesive din ultima 
parte a lunii iunie și începutul lunii 
iulie. La grîu, bunăoară, vor fi cul
tivate șase soiuri, din care jumătate 
slnt soiuri timpurii. Sub aspectul 
arăturilor șl pregătirii terenului, si
tuația este incomparabil mal bună 
decît In toamna trecută, la această 
dată fiind arate șl discuite aproape 
100 000 ha din cele 167 000 ha, cite 
vor fi cultivate cu grlu și orz.

Explicația amintitei miniexpozițit 
se află aici : oamenii din Teleorman, 
comitetul județean de partid, orga
nele agricole doresc să facă o cam
panie exemplară șl probează a- 
ceasta nu prin vorbe, ci prin fapte. 
Le dorim succes I

Cum sînt oamenii care lu
crează in agricultură î Cum 
sînt cadrele ? Cum sînt spe

cialiștii ? Am pus Întrebările peste 
tot. Răspuns, tras la indigo : 
buni, foarte buni. Nimeni nu e 
perfect, dar toți sînt buni. Dis
cutăm cu președintele C.U.A.S.C. 
Furculești, tovarășul Ticu Milea, 
despre oamenii care se scoală la 4 
dimineața (este unul dintre el) șl pe 
care ii prinde răsăritul soarelui în 
cîmp sau in sectorul zootehnic, iar 
■pusul tot acolo ; despre oameni 

E bună măsura de a se depozita, la nevoie, temporar recolta in cimp. Dar depinde ce se înțelege uneori prin... 
temporar. Pentru, că, aici, la o fermă a C.A.P. Traian, din lipsa mijloacelor de transport, dar și din nechibzuita lor 

folosire, s-a strins acest „munte* de sămînță de floarea-soarelui Foto : Sandu Cristian

care-și dau, picătură cu picătură, 
energia lor și viața lor — nu spu
nem vorbe mari — muncii pentru 
pline. Despre bucuriile și durerile 
acestor oameni, care nu sînt puține, 
pentru că nu este puțin lucru să 
muncești pe spetite și o secetă ne
ghioabă sau alte calamități să-ți a- 
nuieze dintr-o dată munca de un an; 
despre îndrăznelile și temerile unor 
specialiști uneori tracasați de dispo
ziții administrative, despre praful 
Înghițit de un mecanizator într-o 
zi, despre bucuria unei ploi, despre 
indiferența unor conduceri de uni
tăți care nu sînt In stare să asigure 
masa caldă sau măcar un ceai pe zi 
mecanizatorilor. Și despre multe, 
multe altele. îi Întrebăm, de pildă, 
pe organizatorul de partid ce soco
tește el că este esențial într-o cam
panie cum este cea din această 
toamnă. De o simplitate și precizie 
ce impresionează pentru vîrsta lui, 
dar nu și pentru experiența lui, ne 
spune că totul este ca fiecare om 
— de la el și pînă la ultimul coo
perator — să știe ce si cum are de 
făcut. Și așa și procedează. Totul 
este repartizat limpede pe comparti
mente și oameni, pe termene. Aici, 
de pildă, Intr-o zonă aflată Intre 
doi puternici magneți — Alexandria 
și Tumu Măgurele, adevărate aspi
ratoare ale forței de muncă — sînt 
serioase greutăți In executarea lu
crărilor manuale. Priceperea acestor 
oameni, a organizațiilor de partid, a 
conducerilor de unități a găsit solu
ții și pentru această problemă : nu 
există om In comună care să nu lu

creze. La Ulmeni, de exemplu, o 
echipă de 131 pensionari face de 
multe ori mai multe norme decît 
cooperatorii-cooperatori. La legu
me, la culesul ricinului, la adunatul 
finului, la alte lucrări migăloase, 
unde efortul fizic nu e prea mare, 
dar răbdarea și meticulozitatea se 
impun, lucrează acești oameni. Pri
ceperea, capacitatea organelor de 
conducere din acest C.U.A.S.C. au gă
sit soluții pentru multe situații difi
cile. Iată pe ce se întemeiază afir
mația că In agricultură cresc, o dată 
cu recoltele bogate, oameni bogați 
la suflet, oameni deosebiți.

La C.A.P. Furculești, președintele 
unității. Petre Boboc, explică simplu 
și concis ce vrea să facă în această 
toamnă. Semănatul celor 200 ha cu 
orz nu a început încă aici, dar pre
ședintele cooperativei privea cu 
mult mal mare optimism decît anul 
trecut această nouă campanie de în- 
sămînțări. Și aceasta pentru că o- 
goarele de vară au fost făcute mai 
bine ca oricînd. Au mai benefi
ciat și de îngrășăminte orga
nice, iar sămînța de orz și 
grîu este de cea mai bună ca
litate. De pe acum, semănătorile au 
asigurat un front de lucru de 600 ha 
și el crește zilnic cu cîte 60 ha, atît 
cît se ară acum cu cele 15 tractoare 
care lucrează In schimburi prelungite.

Întinsă-i grădina I.P.I.L.F. Tur- 
nu Măgurele. își dau în- 
tîlnire acolo toate legumele 

cu putință, dar In primul rînd 
tomatele. An greu pentru legu- 

micultorl. Roadele n-au crescut 
pe măsura așteptată și a muncii fă
cute cu pricepere pentru a îndestula 
piața. Dar producția de tomate ni se 
pare totuși bună. Unitatea de aici 
este special creată pentru a aprovi
ziona fabrica de conserve din Turnu 
Măgurele. Ici, colo se vede că re
colta a fost strînsă o dată și așteaptă 
a doua culegere. Dar pe întinse su
prafețe se vede că n-au trecut nici
odată culegătorii. Tomatele mărunte 
s-au desprins de vrej ca niște 
„lacrimi uscate" și zac neputincioa
se pe pămînt. Pe respectivele supra
fețe, o parte din producție riscă 
chiar să fie depreciată. Ni s-au dat 
unele explicații pe care le socotim 
nefolositoare pentru starea de lu
cruri. în condițiile cînd legumicultu
ra a avut de suferit din pricina se
cetei, nici o tomată nu trebuie lă
sată să se piardă.

Inginerul-șef al C.U.A.S.C. Turnu 
Măgurele, tovarășul Ștefan Chelu. are 
un fel de a-ți expune lucrurile care 
fie că te dezarmează, fie că te entu
ziasmează. în fapt, cum se va vedea, 
nici o contradicție. Telegrafic, ingine- 
rește, ne comunică următoarele : Re
coltarea celor 2 500 ha cu flofwea- 
soarelui este pe terminate. în toate 
unitățile a început culesul porumbu
lui și sfeclei de zahăr. Cu forțele 
existente, unitățile de aici vor recolta 
de acum zilnic pe puțin 1 400 tone 
diferite produse, dar din lipsa de ca
pacitate nu întreaga producție va pu
tea fi și transportată. Arăturile pen
tru însămînțări sînt executate pe 4 000 
ha, din 6 000 planificate. Restul su
prafeței o reprezintă cea ocupată cu 
diferite culturi, din care aproape 
1 000 ha sînt recoltate și eliberate de 
resturi vegetale. Te „dezarmează" 
Insă cînd, vorbind de spiritul de ini
țiativă al specialiștilor din unități, 
susține sus și tare că nu, nu este 
adevărat că unii nu ar avea cimp 
larg de inițiativă, deși... Dar asta 
este o altă temă. Deocamadată să 
notăm aprecierea lui. că au o toamnă 
excepțional de bună pentru recolta 
viitoare, că față de anul trecut se 
află lntr-un avans apreciabil și can
titativ, și calitativ, că i-a ajutat Ia 
aceasta șl ploaia căzută la sfîrșitul 
lunii trecute, dar și învățămintele 
anului trecut, și că au acum pregă
tită pentru semănat 50 la sută din 
suprafață, față de o suprafață infi
mă anul trecut. Că au sămînjă, au 
tot ce le trebuie. „Și asta este" I — 
încheie el.

Să spunem și noi Ia fel : „Asta 
este. A început bine campania de 
toamnă in Teleorman !“.

Anqhel PARASCHIV 
Iosif POP 
Stan ȘTEFAN

Masurile de modernizare-suportul trainic al indepGnirii
planului la toți indicatorii

Ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție, inițiată și coordonată de conducerea partidului, se 
află in plină desfășurare. De pe acum s-a dovedit in practică deplina 
temeinicie a acestei acțiuni, faptul că măsurile cuprinse în programele 
de modernizare elaborate la nivelul întreprinderilor reprezintă suportul 
trainic al îndeplinirii sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi și 
calitativi. Așa cum au apreciat numeroși interlocutori, muncitori și spe
cialiști din întreprinderi industriale, fără aplicarea consecventă, pînă la

capăt a unor asemenea măsuri n-ar fi fost posibile creșterea susținută a 
producției și productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și 
energetice, înnoirea, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic șl calitativ 
al produselor, in general sporirea accentuată a eficienței economice.

Desigur, nu în toate unitățile rezultatele au fost pe măsura așteptă
rilor. Care sînt cauzele și ce trebuie întreprins pentru înfăptuirea riguroasă, 
punct cu punct, a programelor de modernizare ? lată ce s-a desprins în 
acest sens din investigațiile întreprinse in trei unități constructoare de 
mașini.

La întreprinderea de utilaj chimic și forjă 
Rîmnicu Vîlcea

Pentru angajamente neonorate
— justificări

O importantă unitate constructoare 
de mașini — așa cum este întreprin
derea de utilaj chimic și forjă Rîm
nicu Viloea — oferă, după cum este 
și firesc, un vast cîmp de afirmare 
a noului și, în acest cadru, de pro
movare a unor măsuri de anvergură 
care să determine perfecționarea or
ganizării și modernizarea producției 
în toate sectoarele. Amplul program 
elaborat în acest scop a -uprins 
pentru prima etapă 52 măsuri, a că
ror eficientă estimată se exprimă în 
obținerea unui spor anual de pro- 
ducție-marfâ de 25 milioane lei. în 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, in diminuarea costurilor 
de producție cu 8.7 milioane lei, din 
care cheltuielile materiale — 4,7 mi
lioane lei.

Toate aceste date ne-au fost puse 
la dispoziție de către Gheorghe Tu- 
dorache. inginerul-șef cu pregătirea 
fabricației. îl întrebăm : în ce mă
sură programul de modernizare afe
rent primei etape a fost înfăptuit ?

— O singură măsură a trebuit de
calată și ea se referă la dotarea 
secției de utilai tehnologic cu chei 
dinamometrice în vederea sporirii 
posibilităților de multiplicare a for
ței — ni se precizează. Neaplicarea 
acestei măsuri la termenul scadent 
a avut ca efect nerealizarea unui

nefondate
spor de producție-marfă In valoare 
de 5,4 milioane lei. Cauza întîrzierii 
este că furnizorul de chei dinamo
metrice. respectiv întreprinderea de 
utilaj greu ..Progresul" Brăila, a re- 
planificat livrarea lor spre sfîrșitul 
celui de-al doilea semestru al aces
tui an.

Analizind în detaliu modul tn oare 
se acționează la întreprinderea din 
Rîmnicu Vîlcea pe linia moderniză
rii producției, am avut surpriza să 
constatăm că în realitate inginerul- 
șef nu stăpînește informațiile și da
tele exacte cu privire la măsurile și 
acțiunile prevăzute pentru prima 
etapă. în acest sens, la cabinetul 
județean de organizare economico- 
socială aveam să aflăm că progra
mul stabilit pentru prima etapă nu 
cuprindea 52 măsuri, ci 78. din care 
19 trebuiau finalizate în semestrul I 
a.c. Dintre aoestea. două (nu una 1) 
au rămas fără suport faptic șl ele 
aveau ca obiective realizarea și pu
nerea în funcțiune a cuptorului cu 
propulsie de la ciocanul matrițor 
de 5 tone-forță modernizat șl, res
pectiv, creșterea indicelui de utili
zare a timpului de lucru de la 92 la 
sută, cît s-a realizat în 1985. la 96 
la sută cît este prevăzut pentru 
acest an. Or. măsura neaplicată, la 
care se referea inginerul-șef al în

treprinderii, face parte din portofo
liul de acțiuni tehnico-organizatorice 
programate pentru cea de-a doua 
etapă și, din păcate, nu este singura 
rămasă în suspensie, ceea ce dove
dește că încă din start nu se acordă 
atenția cuvenită programului de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției.

Concret. Încă din prima lună ■ 
semestrului II a.c. erau prevăzute 
In programul amintit asimilarea în 
fabricație a calcinatorulul pentru in
dustria chimică, dotarea cuptoarelor 
din secția forjă cu termocuple și 
prelungirea liniei de cale ferată 
uzinală din secția prelucrări me
canice pînă în secția utilaj tehno
logic. Dar nici una dintre aceste 
măsuri nu a prins viață. întirzierea 
motivîndu-se prin condițiile dificile 
de asigurare a bazei materiale.

Pentru noua etapă de moderniza
re a producției, programul stabilit 
la întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă Rîmnicu Vîlcea cuprinde 77 
măsuri, a căror aplicare trebuie să 
asigure obținerea unui spor ante- 
calculat de producție-marfă in 
valoare de 151.1 milioane lei. 
diminuarea cheltuielilor totale de 
producție cu 34,3 milioane lei și 
a celor materiale cu 18.4 milioane

La întreprinderea „Electroputere“ Craiova

Orice amînare influențează 
nivelul producției și eficienței

La întreprinderea .Electroputere" 
din Craiova avem ca interlocutor 
pe tovarășul dr. ing. Nicolae Cazacu. 

lei. Nu mai puțin de 33 măsuri tre
buiau aplicate pînă la 31 august 
a.c. Dar așa cum am precizat, patru 
dintre ele au fost aminate din mo
tive mai mult sau mai puțin obiec
tive. Există, de asemenea, o altă 
măsură deosebit de eficientă care 
se referă la mecanizarea, moderni
zarea și robotizarea sectoarelor calde 
și care riscă să nu depășească faza 
bunelor intenții dacă Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru sectoare calde din 
construcția de mașini București, 
căruia i s-a solicitat sprijinul, nu 
manifestă receptivitate și operativi
tate în realizarea temei de pro
iectare.

Este posibil ca din anumite motive 
o măsură sau alta să nu aibă șanse 
de realizare la termenul stabilit. Dar 
în nici un caz nu trebuie să se aș
tepte cu brațele încrucișate trecerea 
termenelor. Dimpotrivă, cu atît mai 
mult este necesar un nou efort de 
concepție pentru elaborarea altor 
măsuri, viabile de această dată, 
astfel Incit eficienta prevăzută prin 
aplioarea întregului program să fie 
integral asigurată.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii*

șef serviciu pentru pregătirea fa
bricației. în primele 8 luni ale anu
lui 1987 au fost aplicate 97 la sută 

din măsurile cuprinse în programele 
de organizare și modernizare a pro
ceselor de producție. Eficienta lor 
economică se regăsește în obținerea 
unui spor de producție-marfă în va
loare de 311,2 milioane lei.

Nu s-au realizat 7 măsuri, unele 
dintre ele cu eficiență destul de ri
dicată. Printre altele, nu au fost 
asimilate în fabricație echipamente
le complexe pentru instalația de fo
rai și grup motopompă din cauza 
lipsei de capacitate în secția echipa
mente complexe, unde s-a acordat 
prioritate exportului. Nu au fost a- 
plicate tehnologiile modernizate de 
Izolare a bobinelor de înaltă tensiune, 
lntrucît întreprinderea „Independen
ța" — Sibiu a livrat cu întîrziere 
cilindrii pentru mecanismele pneu
matice. De asemenea, nu au fost 
extinse tehnologiile no! privind rea
lizarea rotoarelor bobinate fără su
port de bobinai, oele care vizau pre
lucrarea pe mandrine cu strîngere 
rapidă, realizarea Înfășurărilor pri
mare pe post fix de montaj. Moti
vul : în cursul experimentărilor a re
zultat necesitatea realizării unor 
S.D.V.-url speciale ce slnt In cuna 
de finalizare.

Prin neaplicarea acestor măsuri 
«-a pierdut o producție-marfă in 
valoare de 22,03 milioane lei, in- 
fluențîndu-se negativ și realizarea 
productivității muncii, și nivelul 
cheltuielilor materiale.

Pentru buna derulare a programe
lor de modernizare in etapa a doua 
și In vederea recuperării restanțelor, 
consiliul oamenilor muncii a stabilit:

La întreprinderea de autoturisme Pitești

Este necesară o mai bună conlucrare 
cu unitățile colaboratoare

în întreprinderea de autoturisme 
din Pitești se înfăptuiește in mo
mentul de fată un amplu program 
de dezvoltare sl modernizare a pro
ceselor de fabricație, care va con
duce la dublarea producției în acest 
cincinal. Pentru a cunoaște concret 
modul în care prind viată măsurile 
cuprinse în programul de organi
zare și modernizare, ne-am adresat 
inginerului Marian Diaconu, șeful 
secției proiectare si dezvoltare a 
întreprinderii, cu următoarea între
bare : cit la sută din măsurile sca
dente au fost aplicate și care este 
eficienta lor economică ?

— în prima etapă a acțiunii de 

reactivarea tuturor comisiilor și co
lectivelor constituite la nivelul celor 
patru fabrici și al secțiilor de pro
ducție pentru modernizarea întregu
lui potențial tehnic și economic și 
crearea condițiilor (de bază mate
rială. soluții tehnice, pregătire pro
fesională) pentru buna aplicare în 
practică a programelor. O măsură 
necesară. întrucit nu peste tot se 
acționează cu răspundere și com
petentă în acest domeniu. Totodată, 
se va accentua activitatea de 
documentare tehnică prin studii, vi
zite și schimburi de experiență. In 
vederea cunoașterii si extinderii unor 
tehnologii moderne, neconvenționale, 
a mecanizării și automatizării.

De asemenea. împreună cu Trustul 
de antrepriză generală construcții 
industriale Dolj, se vor lua măsuri 
în vederea creșterii ritmului de exe
cuție la obiectivele de investiții pre
văzute pentru extinderea capacită
ților de producție la fabricația de 
motoare, transformatoare și echipa
mente complexe, precum și pentru 
urgentarea dării in funcțiune a noii 
sculării. Dar se impune sprijinul 
centralei și al ministerului de resort 
în vederea asigurării documentații
lor de execuție.

Așadar, preocupările pentru Înfăp
tuirea programului de modernizare 
in această întreprindere se cer se
rios dinamizate. Pentru că. lată, ne- 
îndeplinirea unor măsuri stabilite 
se repercutează direct asupra înde
plinirii sarcinilor de plan.

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii*

perfecționare a organizării șl mo
dernizare a proceselor de fabricație 
au fost finalizate toate cele 243 mă
suri, a căror eficiență este de 155 
milioane lei. din care 109 milioane 
o reprezintă producția destinată ex
portului. Pentru etapa a doua de 
dezvoltare s-au prevăzut în program 
9 măsuri cu o eficientă antecalculată 
de 364 milioane lei. din care s-au 
aplicat 7 măsuri. Dintre acestea din 
urmă s-au finalizat si predat pro
ducției linii de transfer pentru pre
lucrat cămăși cilindru de 1 300—1 400 
cm3, oare conduc la o dublare a 
productivității muncii, au fost rea
lizate 53 din cele 55 linii pentru 

fabricația caroseriei. De asemenea, 
6-a construit o linie nouă de vop
sire ce se află în fază de finalizare 
avansată. Se intensifică operațiile de 
omologare a noilor tipuri și familii 
de motoare. De menționat că pe 
baza măsurilor finalizate In cele 
două etape, colectivul întreprinderii 
și-a asumat răspunderea să realizeze 
in acest an un număr mult mai 
mare de autoturisme decît In anul 
precedent.

— Ce măsuri nu s-au finalizat 
plnă acum și din ce cauză ?

— Nu s-au finalizat la termenul 
scadent cele două linii de la secția 
caroserie II. linia de asamblare a 
planșeului si linia de asamblare 
generală. La fel. nu sînt complet 
finalizate liniile de prelucrare-carter, 
arbore cotit, volantă suport dis
tribuție din secția motor, precum 
și linia- de discuri din secția punți. 
O răspundere pentru aceste restanțe 
o au și furnizorii noștri de materia
le. între aoeștia aș nominaliza în
treprinderile „Electrotimiș". I.M.U.A. 
București. întreprinderea de strun
guri Arad. care, față de termenele 
fixate în ședința de comandament 
din 31 martie 1987. au întirzieri in 
livrarea utilajelor de la unu pînă 
la două trimestre.

— Ce pierderi de producție s-au 
înregistrat datorită neaplicării mă
surilor amintite cit și a altora ?

— în final, mai multe mii de au
toturisme oe. probabil, nu vor fi fa
bricate.

— Ce acțiuni noi aveți în vedere 
pentru eliminarea neajunsurilor ?

— Pentru impulsionarea punerilor 
In funcțiune și asimilării de utilaje, 
consiliul oamenilor muncii din între
prindere a alcătuit mai multe zeci 
de echipe formate din ingineri, pro
iectanta tehnicieni și muncitori cu 
înaltă experiență care. împreună cu 
furnizorii noștri, acționează concret, 
zi șl noapte, pe schimburi, pentru 
punerea în funcțiune a utilajelor 
restante și diminuarea intirzierilor. 
Așa se procedează la toate obiecti
vele pe care le-am nominalizat mai 
sus. De asemenea, la furnizori acasă 
sînt detașate alte echipe de specia
liști care participă la execuția echi
pamentului industrial și efectuează 
prerecepții pe diferitele faze de 
producere a utilajelor. în același 
timp, specialiști din unitățile furni
zoare de utilaje participă alături de 
cei de la întreprinderea de autotu
risme. la execuția si montarea di
feritelor ansamble și subansamble 
necesare procesului de fabricație a 
autoturismelor

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Aniversarea zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcuta 
ocazie, ca in numele poporului Republicii Capului Verde, al partidului său, 
Partidul African al Independenței din Capul Verde, al guvernului și al 
meu personal, să vă adresez dumneavoastră și. prin intermediul dumnea
voastră, bravului popor al României, partidului său de avangardă și guver
nului său. cele mai călduroase felicitări.

Adresîndu-vă sincere urări de sănătate și de prosperitate și bunăstare 
poporului român prieten, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia 
celei mai înalte și frățești considerații.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African 

al Independenței din Capul Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

Adunare festivă cu prilejul „Zilei pompierilor"
Vineri după-amiază a avut loc în 

Capitală adunarea festivă organizată 
cu prilejul împlinirii a 139 de ani 
de la eroicele lupte din Dealul Spirit 
și a „Zilei pompierilor" din Repu
blica Socialistă România.

Au luat parte membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului de 
Interne, cadre din Comandamentul 
Pompierilor și din direcțiile și uni
tățile centrale ale ministerului, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi bucureștene 
și ai formațiilor civile de pompieri, 
în acest cadru au fost evocate glo
rioasele tradiții de luptă ale pompie
rilor militari si civili, subliniindu-se 
contribuția acestora Ia opera de con
struire a socialismului, apărarea 
proprietății socialiste, a vieții și bu
nurilor oetățenilor împotriva incen
diilor.

într-o atmosferă însuflețitoare, 
participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al forțelor armate, o telegramă în 
care și-au exprimat cele mai alese 
sentimente de dragoste și înaltă pre

țuire pentru gloriosul și eroicul nos
tru partid comunist, condus cu în
țelepciune și cutezanță de cel mai 
iubit fiu al națiunii, eminent strateg 
și ctitor al României socialiste, ilus
tră personalitate a lumii contempo
rane, de numele căruia se leagă cea 
mai bogată și fertilă perioadă din 
istoria multimilenară a patriei, 
înscrisă cu litere de aur în conștiința 
tuturor sub denumirea de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în telegramă 
este exprimată, de asemenea, ho- 
tărîrea fermă a pompierilor militari 
și civili de a acționa cu răspundere 
și devotament pentru îndeplinirea 
ireproșabilă a sarcinilor ce le revin 
din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului, din 
Directiva privind pregătirea militară 
și politică a armatei, de a nu precu
peți nici un efort pentru ridicarea 
continuă a capacității de luptă a uni
tăților și întărirea cooperării cu cele
lalte forțe ale sistemului național de 
apărare spre a fi în măsură să înde
plinească cu demnitate și onoare 
misiunea sacră de a apăra marile 
cuceriri revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea 
scumpei noastre patrii.

Adunare festivă consacrată aniversării victoriei
revoluției socialiste in Bulgaria

Vineri după-amiază. la Bistrița a 
avut loc o adunare festivă consacra
tă celei de-a 43-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bul
garia. organizată de Comitetul ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Evocînd semnificația evenimentu
lui aniversat. Susana Saivan, se
cretar al Comitetului județean Bis
trița-Năsăud al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, și 
Liuben Gheorghiev, consilier la Am
basada R.P. Bulgaria la București, au 
evidențiat în cuvîntul lor realizările 
obținute de poporul bulgar, sub con
ducerea partidului său comunist, în 
dezvoltarea economică a țării, în 
ridicarea întregii vieți sociale și spi
rituale pe trepte superioare de pro
gres și civilizație.

Subliniind evoluția favorabilă pe 
care o cunosc relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre cele

două țări și popoare vecine, cu vechi 
rădăcini în trecutul istoric, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, vorbitorii au 
relevat importanta hotărîtoare a în- 
tîlnirllor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului 
mân, președintele 
liste România, și 
cretar general al 
trai al Partidului 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a în
țelegerilor la care s-a ajuns cu aces
te prilejuri, în dezvoltarea conlu
crării bilaterale pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific. cultural și 
în alte domenii. în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului, a păcii și co
laborării în Balcani, pe continentul 
european și în întreaga lume.

(Agerpres)

Comunist Ro- 
Republicii Socia- 

Todor Jivkov, se- 
Comitetului Cen- 
Comunist Bulgar,

Dreptul de condiționare a restituirii 
sumelor depuse la C.E.C.

Depunătorii au dreptul să condi
ționeze restituirea sumelor depuse 
la C.E.C. Depunerile cu restituire 
condiționată sint cele efectuate de 
o persoană pe numele altei per
soane, care devine titular, acesta 
putînd să dispună de sumele de
puse pe numele său numai cu res
pectarea condiției stabilite de de
punător.

Condiționarea se face la emite
rea libretului o dată cu prima de
punere. Sint admise a fi înscrise 
în libretele de economii numai 
condiții de restituire realizabile, 
formulate clar și care nu contra
vin legilor țării, iar îndeplinirea 
lor poate fi constatată la ghișeul 
unității C.E.C.

Persoana care a făcut depunerea 
și a oerut condiționarea restituirii 
poate cere oricînd modificarea 
condiției. în sensul lărgirii dreptu
lui de dispoziție al titularului de
punerii, precum și anularea ei.

Toate depunerile ulterioare efec
tuate pe un instrument de econo
misire cu restituiri condiționate se 
supun condiției.

Minorii nu au dreptul să condi
ționeze depunerile pe care le efec
tuează pe numele altor persoane.

Se poate condiționa restituirea 
depunerilor pe toate libretele de 
economii nominale.

Depunerile în conturi 
personale și pe obligațiuni 
depuse spre păstrare nu 
condiționate.

Condiționarea restituirii 
rează numai pe timpul vieții titu
larului.

în caz de deces al titularului 
înainte de realizarea condiției, de 
sumele respective poate dispune 
depunătorul sau moștenitorii depu
nătorului în cazul decesului aces
tuia.

în situația în care titularul li
bretului a decedat după realizarea 
condiției de restituire, de sumele 
respective pot dispune moștenitorii 
titularului libretului.

în caz că depunătorul (persoana) 
care a condiționat restituirea a 
decedat înainte de îndeplinirea de 
către titular a vîrstei de majorat, 
autoritatea tutelară poate modifica 
condiția în interesul minorului sau 
o poate anula.

Cîștigurile rezultate din depune
rile cu restituiri condiționate au 
același regim de condiționare a 
restituirii, ca și depunerile.

curente
C.E.C. 
pot fi

Ope-

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF

ARGEȘ : A sporit numărul 
unităților școlare

în curînd, clopoțelul va vesti în
ceperea nouilui an de învățămînt. 
Pentru copiii din unele așezări ar- 
geșene, clinchetul lui va răsuna în 
unități școlare noi, executate prin 
contribuția în bani și in muncă a 
locuitorilor. Este vorba de satele 
Băiculești, Zigoneni și Humele. în 
care au fost date în aoeste zile în 
folosință localuri noi de -școală. în 
pragul anului de învățămînt, cu 
spațiul simțitor extins se prezintă 
și școlile din Oiești, Hirtiești și 
Mozăoeni, iar preșcolarii din Ne
grești vor beneficia de o nouă gră
diniță. (Gheorghe Cîrstea).

VASLUI : Lucrări 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare 
a localităților

în așezările urbane și rurale din 
județul Vaslui se desfășoară o rod
nică activitate de gospodărire, de 
creare, a unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru locuitorii 
lor. Datorită participării entuziaste 
a cetățenilor la munca de pe șan
tierele construcției de locuințe și 
de alte obiective edilitare. în pe
rioada care a trecut din acest an. 
în județ au fost executate lucrări 
în valoare de 728 milioane lei. cu 
140 milioane lei măi mult decît a 
fost prevăzut. Arest important vo
lum de lucrări se regăsește î~ 
amenajarea și întreținerea a 54 
hectare de noi spații verzi, mo
dernizarea a zeci de kilometri de 
străzi, trotuare, alei, amenajarea a 
142 locuri de joacă și terenuri de 
sport, plantarea a peste 1 milion

de arbori și arbuști ornamentali si 
peste 20 milioane de flori. Un 
mare volum de muncă patriotică 
s-a depus la realizarea amfiteatru
lui în aer, liber pentru Teatrul de 
vară din Vaslui, a zonei de agre
ment Prodana din Bîrlad. a parcu
lui „1 Mai" din Huși ș. a. în a- 
ceastă activitate, alături de muni
cipiile și orașele din județ s-au 
mai evidențiat comunele Murgeni, 
Fălciu, Tutova, Costești, Lunca 
Banului. Todirești, Stănilești, Co- 
dăești, Zorleni, Vetrișoaia si altele. 
(Petru Necula).

HUNEDOARA : 
Apartamente 

pentru oamenii muncii
Harnicii constructori de la Trus

tul de antrepriză generală con- 
strucții-montaj Deva au obținut in 
acest an succese de seamă in acti
vitatea de producție. Lucrînd în 
schimburi prelungite, folosind din 
plin timpul de lucru și utilajele 
din dotare, ei au predat la cheie 
1 670 apartamente și peste 3 500 
metri pătrați spații comerciale la 
parterul blocurilor de locuințe. Tot 
în acest an, constructorii au predat 
beneficiarilor însemnate obiective 
eoonomico-sociale : o fermă de 
creștere a iepurilor de casă, o hală 
agroalîmentară la Lupeni, o 
de jocuri sportive la Petroșani 
altele, (Sabin Cerbu).

rînd cu noi și moderne magazine 
însumînd peste 1 420 mp. După 
cum ne-a informat Nicolae Man. 
directorul direcției comerciale, a- 
cestea sînt amplasate în majorita
tea lor în cele mai tinere cartiere 
de locuințe. Astfel. în zona numită 
„Piața Soarelui" au fost date în 
folosință 5 magazine cu profilurile 
electrocasnic, încălțăminte, produse 
chimice, parfumerie și mercerie, 
în cartierul „Micro 17". situat în 
vecinătatea întreprinderii de utilaj 
minier, pe lingă oele date în func
țiune anul trecut, s-au deschis, re
cent, 
tate 
un 
Pină 
dată

un magazin alimentar, o uni- 
de lactate-piine. o cofetărie, 
magazin de legume-fructe. 
la sfîrșitul anului va mai fi 
în folosință o suprafață co

mercială de peste 4 000 mp. 
unități comerciale în curs de 
strucție fiind amplasate în 
cartier „Carpați II", „Micro 
precum și în zona centrală a 
nicipiuluL (Octav Grumeza).

ALBA : Realizări 
ale silvicultorilor

sală
și

noile 
con- 
noul 
17", 

mu-

obiectiv însemnat al activi- 
silvicultorilor din județul 

îl constituie în această peri- 
recoltărea fructelor de pădu-

SATU MARE :
Se îmbogățește 

zestrea comercială 
a noilor cartiere

Zestrea comercială a municipiu
lui Satu Mare s-a îmbogățit de cu-

Un 
tății 
Alba 
oadă
re. întrucît județul dispune de im
portante resurse, o atenție deosebi
tă se acordă valorificării acestora. 
Pînă în prezent au fost recoltate 
300 tone fructe de pădure, dintre 
care 150 tone afine negre. 80 tone 
porumbe, 60 tone zmeură. Acțiunea 
fiind în plină desfășurare, se pre- 
limină recoltarea a încă 100 tone 
porumbe și 200 tone măoeșe. Rea
lizări deosebite au obținut ocoa
lele silvice din Gîrda, Sebeș. Pe- 
trești și Aiud. (Ștefan Dinică).

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Ștefan Andrei se nu

mește în funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului.

— Tovarășul Ion Constantinescu 
se numește în funcția de viceprim- 
ministru al guvernului și se elibe
rează din funcția de ministru se
cretar de stat la Comitetul de Stat 
al Planificării.

— Tovarășii Dimitrie Ancuța, Ton 
C. Petre și Aneta Spornic se elibe
rează din funcțiile de viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, urmind să pri
mească alte însărcinări.

— Tovarășul Ion Pățan se elibe-

rează din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, 
urmind să primească 
nări.

— Tovarășul Cornel 
numește în funcția de 
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

— Tovarășul Traian Dudaș se e- 
liberează din funcția de ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, urmînd să pri
mească alte însărcinări.

alte însărci-

Pînzaru se 
ministru se-

t
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14.45
15,00
19,00
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de săptămînă (partialLa sfirșlt 
color) 
Săptămînă 
închiderea 
Telejurnal 
Teleenciclopedla (color)
Concursul de Creație și interpre
tare de muzică ușoară româneas
că „Mamaia *87" — Selecțiunl din 
spectacolul de gală — (Secțiunea 
de creație)
Film artistic (color) : Ted șl 
Joanna
Telejurnal

politică 
programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• HALTERE. Campionatele mon

diale de haltere au continuat la 
Ostrava cu întrecerile de la catego
ria 82.500 kg. în care sportivul român 
Constantin Urdaș s-a situat pe locul 
trei la stilul aruncat, cu 205 kg, ob- 
ținînd medalia de bronz.

La total, pe primul loc s-a clasat 
Laszlo Barsi (Ungaria), cu 390 kg, 
urmat de Serghei Li (U.R.S.S.) — 
382,500 kg, Asen Zlatev (Bulgaria) — 
375 kg. Constantin Urdaș (România)
— 372,500 kg, Istvan Meszi (Ungaria)
— 370 kg, Petre Becheru (România)
— 362,500 kg, Daniel Bango (Ceho
slovacia) — 357,500 kg și David Mor
gan (Anglia) — 355 kg.

Meadow, jucătoarea vest-germană 
Steffi Graf, cotată ca favorita nr. 1 
a concursului, a dispus cu 6—4. 6—3 
de americana Pam Shriver. A obți
nut calificarea in semifinale si Mar
tina Navratilova. învingătoare cu 
7—5, 6—3 în partida cu Gabriela Sa
batini.
• ȘAH. tn turneul Internațional 

de șah de la Iurmala (U.R.S.S.) 
după 7 runde, în fruntea clasamen
tului se află marii maestri sovietici 
Aivar Gipslis, Lev Psahis si Vladi
mir Baghirov cu cite 4,5 puncte, ur
mați de cehoslovacul Prybil si fos
tul campion mondial. Mihail Tal. cu 
dte 4 puncte.

• FOTBAL. Localitatea suedeză 
Orebro a găzduit meciul dintre echi
pele Suediei și Ungariei, cohtînd 
pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal. Jucătorii suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat de Ander
son (min. 44).
• Turneul internațional de fotbal 

pentru juniori II de la Varșovia a 
fost
care
1—0

In
prezentativa Poloniei a' întrecut 
1—0 (0—0) echipa Cehoslovaciei.

cîștigat de selecționata Franței, 
a învins în finală cu scorul 
,*0—0) formația Norvegiei, 
partida pentru locurile 3—4,

de

• TENIS. în turneul Internațional 
de tenis de la Sopot, jucătorul român 
Andrei Dîrzu l-a eliminat cu 0—6, 
6—0, 6—4 pe iugoslavul Oscar Gher- 
naci, în timp ce Gheorghe Cosac a 
cîștigat cu 6—4, 6—1 in fața argenti
nianului Daniel Orsani. Alte rezul
tate : 
6—3 ; 
6—3 ; 
6-2.

Poliakov — Krociko 6—3, 6—7,
Howarth — Bagso 6—4, 1—6,
Kowalski — Major 6—1, 4—6,

• în sferturile de finală ale pro
bei feminine din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Flushing

• Cu prilejul turneului interna
țional de șah pentru copii disputat 
in orașul englez Southampton, spe
cialiștii au .constatat că in ultimul 
timp în „sportul minții" se impun 
din oe în ce mai mult fetele. Astfel, 
mai mult de jumătate dintre compo- 
nenții echipei Franței erau fete, iar 
în celelalte formații participante 
numărul acestora a fost, de aseme
nea. neașteptat de mare.

De altfel, această tendință a mai 
fost observată și la un concurs ase
mănător desfășurat cu puțin timp in 
urmă în U.R.S.S.

re-
cu

• tn turneul Internațional de fot
bal pentru juniori de la Caracas, 
echipa braziliană Flamengo a învins 
cu scorul de 4—3 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) formația por
tugheză F. C. Porto.

Introducerea sistemului de asigurare a calității
(Urinare din pag. I)
tive noi, și anume de „control al ac
tivității de service", și de „control 
al activității de livrare". La între
prinderea „Steaua electrică" Fieni, 
care exportă masiv lămpi cu incan
descență pe relația devize libere, se 
află in curs de formare un colectiv 
de „control al calității marketingu
lui**, iar la întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! — Băneasa, 
v.n colectiv de „control al 
tehnologice", laboratorul de fiabilita
te și de analize 
tind o pondere 
tem ;

d. in sfîrșit. ______
funcționale de tip cibernetic, 
înlesnită informatizarea 
de asigurare a calității prin intro
ducerea tehnicii de calcul, care să 
permită conducerea activităților de 
asigurare și control al calității cu 
ajutorul calculatoarelor.

Performanțe și limite ale 
sistemului. Eficiente pe care o 
aduce sistemul de asigurare a cali
tății rezultă in esență prin dezvolta
rea principiului de planificare a ca
lității produsului încă din faza de 
concepție și pină la urmărirea com
portării acestuia la beneficiar. Ți- 
nind cont că obiectivul imediat al 
efortului de planificare a calității 
este reducerea n.imărului de defecte 
prin pre veri rea apariției acestora, 
sistemul de asigurare a calității de
termină de fapt sectoarele tehnico- 
productive să „încorporeze" calitate 
in produsele fabricate. Altfel spus, 
să realizeze un deziderat al eficien
ței muncii : „a lucra bine de prima 
dată". înfăptuind aceasta, se micșo
rează, cheltuielile neproductive, cos
turile aferente „noncalității", deci se 
poate spune că sistemul de asigura
re a calității oferă importante resur
se de creștere a productivității 
muncii.

Aceste performante ale sistemului 
pot fi marcate insă de unele limitări, 
nu atit inerente sistemului, cit da
torate modului de aplicare în cad-ul 
fiecărei unități în parte. între facto
rii limitativi asupra cărora trebui-> 
insistat poate fi amintit ca orinrinal 
— gradul de utilizare a sistemului

fluidelor
defectologice căpă- 
mai mare în sis-

datorită structurii 
este 

sistemului

de asigurare a calității ca metodă de 
conducere a _ producției de către di
rectorii unității.

Sint întreprinderi 
de decizie practică 
ducere anticalitate. 
talitatea că trebuie 
și cu orice numai să iasă pro
duse pe poarta fabricii. Or. concep
ția că sectorul de producție tre
buie să se ocupe doar de realizarea 
cantității de produse planificate în- 
trucît de calitatea acestora răspunde 
controlul tehnic de calitate este de 
mult depășită ! învingerea unor a- 
semenea concepții și mentalități re
prezintă o condiție „sine qua non" 
de eficiență pentru sistemul de asi
gurare a calității.

In urma unor evaluări cantitative 
care s-au făcut în cadrul 
s-a constatat că in unele 
deri costurile deficiențelor 
te, cu toate că erau mari 
direct beneficiile oamenilor 
nu erau in totalitate cunoscute. S-a 
calculat că neluarea la timp a unor 
măsuri de prevenire a deficiențelor 
de calitate a dus la pierderi de zeci 
și chiar sute de ori mai mari pe 
produsele analizate decit dacă mă
surile respective ar fi acționat 
corespunzător la momentul oportun. 
Prin utilizarea sistemului de asigu
rare a calității situația se schimbă 
radical, viciile de calitate sînt loca
lizate (in concepție, în documentație, 
în contracte, în execuție etc.) și se 
stabilesc acțiunile corective necesare 
pentru înlăturarea și prevenirea lor.

Două exemple pot fi edificatoare. 
La întreprinderea „Electronica", a- 
nalizîndu-se în spiritul asigurării ca
lității posibilitățile de mărire a fia
bilității televizoarelor, s-a introdus 
pe fluxul de producție o operație in 
plus : ciclarea termică a subansam- 
blelor echipate cu componente care, 
alături de un antrenament tehnologic 
judicios ales, a condus la mărirea 
mediei timpului de bună func
ționare de la 3 000 ore la 6 000 și 
chiar 10 000 ore, ceea ce a avut ca 
efect favorabil pentru client dublarea 
timpului de garanție, de la 6 luni la 
1 an. De asemenea, la întreprinderea 
„Steaua electrică" Fieni. introdu- 
cindu-se operația de formare a fila
mentelor în trepte progresive de ten-

in care factorii 
un stil de con- 
bazat pe men- 
lucrat oricum 
să iasă

centralei, 
întreprin
de calita- 
și afectau 

muncii.

siune la producția de lămpi cu in
candescență, cheltuielile de calitate 
s-au diminuat considerabil. Și exem
ple de acest fel pot continua. Se 
poate spune, deci, fără exagerare, că 
lupta pentru calitate este lupta îm
potriva pierderilor de materiale, de 
timp și de manoperă, este lupta pen
tru progres economic și social.

Ce strategie adoptăm ? 
Crearea și dezvoltarea sistemului de 
asigurare a calității le considerăm 
desfășurabile la nivelul unei unități 
industriale în patru etape de evolu
ție. Prima, de definire a obiectivelor, 
cerințelor inițiale și strategiilor or
ganizatorice în ce privește calitatea 
(diagnoza stării); următoarea. de 
proiectare a sistemului (concepția si 
elaborarea documentației sistemu
lui) ; a treia, de omologare a siste
mului (certificarea întreprinderii de 
către forul tutelar și organele de 
inspecție de resort) ; în fine, ultima, 
de funcționare și dezvoltare a siste
mului (întreținerea, optimizarea, re
vizia permanentă).

Pentru a da curs acestei evoluții, 
în Centrala industrială de electroni
că și tehnică de calcul s-a elaborat 
o strategie de implementare a siste
mului de asigurare a calității, actual
mente acționindu-se in următoarele 
direcții principale :

1. Obținerea avizelor din partea 
forului tutelor — Ministerul Indus
triei Electrotehnice, a Inspectoratu
lui General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor, precum și din 
partea principalilor beneficiari prin 
inspectoratele de resort. Pe baza sin
tezei propunerilor unităților subor
donate și cu sprijinul Inspectoratu
lui General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor, s-a elaborat un 
normativ-cadru de organizare si 
funcționare a sistemului de asigura
re a calității în industria electroni
că, care a fost aprobat de către con
siliile tehnico-economice ale centra
lei, Ministerului Industriei 
tehnice și Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul 
Produselor.

2. Instruirea personalului
ducere și execuție prin care se ur
mărește în primul rînd instru'rea 
directorilor de întreprinderi cu pro-

Electro- 
Gene-al 
Calității

de con-

5
asigurării calității privită 
de conducere a calității.

blematica 
ca sistem 
organizarea de cursuri de perfecțio
nare în domeniu, pentru diferitele 
categorii de personal, de consfătuiri, 
mese rotunde, simpozioane, avînd ca 
temă centrală „Calitatea și fiabilita
tea produselor electronice" (prima 
consfătuire privind sistemul de asi
gurare a calității in electronică s-a 
desfășurat în luna mai la întreprin
derile „Steaua electrică", Fieni și 
„Romlux" Tîrgoviște).

3. Dezvoltarea sistemului de asi
gurare a calității în unitățile din 
cadrul centralei prin supravegherea 
și evaluarea lucrărilor de imple
mentare a sistemului.

4. Cibernetizarea activităților pri
vitoare la calitate prin implementa
rea tehnicii de calcul în scopul con
ducerii eficiente și operative a cali
tății într-o unitate industrială.

începînd activitatea de implemen
tare a sistemului de asigurare a ca
lității în oentrală din trimestrul IV 
1986, prin abordarea simultană a ce
lor patru direcții de acțiune enume
rate, pină in prezent s-au atins une
le obiective din primele două etape 
ale dezvoltării acestui sistem. S-ar 
putea pune cîteva întrebări. De ce 
implementarea unui sistem de asi
gurare a calității nu se poate face 
imediat sau dună o pregătire, să zi
cem, de cel mult cîteva luni ? De ce 
pentru „a pune pe nicioare" o pro
ducție care să funcționeze în regim 
de asigurare a calității sînt nece
sari ani de zile ?

Implementarea unul sistem de asi
gurare a calității se poate asemăna 
cu plantarea unui pom. care, chiar 
dacă este sădit azi, nu dă roade 
miine, ci poate peste cîțiva ani și 
numai dacă este bine îngrijit. Tre
cerea de la verificarea calității ia a- 
sigurarea calității presupune o res
tructurare. amplă a activităților in
dustriale, o revoluție in domeniul 
calității reflectată pe mai multe pla
nuri, producînd mutații de la nive
lul strategiei de conducere a direc
torului întreprinderii și pină la 
schimbări in metodele de lucru ale 
muncitorilor. Realizarea acestui 
spre eficientă prin calitate, pe 
îl solicită aplicarea sistemului 
asigurare a calității, nu se poate 
decit cu prețul timpului.

salt 
care 

de 
face

Domnului general de divizie
JOAO BERNARDO VIEIRA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau
BISSAU

Cu ocazia aniversării zilei naționale, vă adresez calde felicitări și cela 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și pros
peritate pentru poporul țării dumneavoastră.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor spre binele celor 
două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Republica Guineea-Bissau 
numără printre 
state ale Africii, 
apariția pe harta 
la 12 septembrie 
al unor lupte grele și îndelungate 
desfășurate sub conducerea Patti- 
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.).

Acest eveniment a constituit un 
nou succes al mișcării de eliberare 
națională, marcind, totodată, în
ceputul unor adînci transformări în 
viața poporului de pe aceste me
leaguri. In cei 14 ani care au trecut 
de atunci, micul stat de pe coasta 
apuseană a continentului african 
(suprafața — 36 125 kmp ; populația 
— circa 600 000 locuitori) a depus 
eforturi Susținute pentru a lichida 
grelele urmări ale perioadei de do
minație colonială, reușind să 
obțină o serie de succese în direc
ția valorificării resurselor naturale 
în folosul propriu. Suprafețele agri
cole au fost extinse. S-au creat 
ferme și cooperative model care 
cultivă orez, arahide, bumbac, 
trestie de zahăr. Industria, altădată 
aproape inexistentă, s-a îmbogățit 
cu numeroase obiective noi, orien-

se 
cele mai tinere 

Ea și-a făcut 
politică a lumii 
1973, ca rezultat

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 12 septem
brie, ora 21 — 15 septembrie, ora 21 :

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tate spre prelucrarea țițeiului, 
bauxitei, minereului de fier și a 
altor resurse descoperite în urma 
intensificării prospecțiunilor geolo
gice. De asemenea, a fost elaborat 
un program de 
construirea de 
hidrocentrale.

Deplin solidar cu lupta popoare
lor africane pentru cucerirea inde
pendenței și afirmarea lor de sine 
stătătoare pe calea progresului. 
România socialistă a acordat, încă 
de la început, întregul său sprijin 
— politic, diplomatic, material și 
moral — mișcării de eliberare din 
Guineea-Bissau. Țara noastră a 
salutat cu bucurie apariția noului 
stat, stabilind din primul moment 
relații diplomatice cu acesta și ma- 
nifestîndu-și dorința de a dezvol
ta raporturi de strînsă conlucrare. 
Momente de referință în cronica 
relațiilor bilaterale le-au constituit 
întîlnirile dintre
Nicolae Ceaușescu și conducătorii 
P.A.I.G.C., care, prin acordurile și 
înțelegerile convenite, au deschis 
noi orizonturi colaborării priete
nești dintre statele noastre. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

electrificare prin 
termocentrale și

președintele

Vremea va fi predominant fru
moasă cu cerul variabil exceptind 
regiunile nordice și nord-estice, unde 
la sfîrșltul intervalului va fi in gene
ral închisă, iar cerul mal mult noros 
șl vor cădea ploi locale. Tn rest, ploi 
Izolate. Vîntul va sufla slab pînfi la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade.

fidministrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică. 13 septembrie. Admi

nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALĂ LOTO. în cadrul 
celor 7 extrageri. în două faze, cu 
un total de 66 de numere, partici
panții au posibilitatea obținerii u- 
nor importante cîștiguri în AUTO
TURISME „DACIA 1300“ (la am
bele faze ale tragerii), în mari sume 
de bani si excursii peste hotare.

Extragerile „legate" (cîte două sau 
cite trei), dau posibilitatea de 
a se obține cîștiguri si pentru 3 
numere din 24 si. respectiv, din 18 
extrase. Precizăm, de asemenea că 
biletele de 25 lei participă la toate 
extragerile, avînd deci acces la 
toate cele 13 categorii de cîștiguri.

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE 
este SÎMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE.

cinema
• Pistruiatul (III) s VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Waterloo : COSMOS (27 54 95) — 9: 
12; 15.30; 19

0 B. D. intră în acțiune : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20 
0 Pădurea de fagi ;
(14 27 14) — 9; 11,15;
0 A doua variantă :
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Anotimpul iubirii :
(49 48 48) — 15; 17; 19
0 II. D. la munte
LEȘTI (17 55 46) —
19,30
0 Secretul lui
(71 30 85) — 9; 11;
0 Pînă cînd vom 
lele filmului corecan") : 
(59 53 15) - 10: 12.30; 15; 17;
0 Calculatorul mărturisește
CA (21 50 97) — 19
0 Păcală : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 18
0 Iartă-mă : TIMPURI NOI (15 61 10) 
- 9: ii: 13: - " "
0 Medalion
(11 86 25) -
0 Acțiunea
(16 28 79) — 9: 11.15: 13.30: 15.45:____
0 Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9: 12.15: 16: 19.15
0 Program special nent.ru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11 : 13: 
15: 17; 19
0 Ali-Baba șl cel 40 de hoți : BU- 
ZESTI (50 43 5RV — 15: 18
0 Anașii : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17: 19

MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 z : drumul sării

tatr
COTROCENI

și la mare : GIU- 
9; 11: 13; 15; 17,15

Bachus : PACEA
13; 15; 17; 19 
fi despărțiți („Zi-

STUDIO 
19

: MUN-

15: 17; 19
Alain Delon :
9: 11.30: 14:

Topolino :

PATRIA 
17: 19.30 
vr^Ta'” 4 

18: 20

: 11:

0 Teatrul Național (14 71 71. sala Ma
re) : Nu se știe niciodată — 18.30 
(sala Amfiteatru) : Actorul 
(sala Atelier) : Intre patru
— 19
• Filarmonica „George 
(15 68 75. Ateneul Român) : 
culturii sovietice în Republica Socia
listă România". Concert de închidere. 
Orchestra de cameră „VIRTUOZII 
DIN MOSCOVA". Dirijor : Vladimir 
Spivakov. Soliști ; Vladimir Spivakov
— vioară, Vladimir Krainev — pian. 
Aleksei Utkin — oboi, Vasilil Kan — 
trompetă — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Foarte Mic 
trina și hoțul — 19
• Teatrul Giulești
14 72 34) : Așteptam pe
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Artiș
tii și Boema — 19.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Ro
șie — 9.30

— 18,30 ; 
ochi (B)

Enescu" 
„zilele

(14 09 05) : Bă-

(sala Majestic, 
altcineva — 19

PUTEREA EXEMPLULUI
(Urinare din pag. I)
au constituit un nucleu Inițial. Acum 
ar fi imposibil să-i numim pe toți. 
De altfel, să știți, întreprinderea 
noastră datorează, în mare măsură, 
rezultatele sale foarte bune șansei de 
a fi avut un nucleu inițial de cali
tate excepțională, care să iradieze, 
cu puterea exemplului, forță. încre
dere. dorință de autodepășire.

La celălalt pol geografic al orașu
lui. un alt colectiv de prestigiu. 
Fabrica de confecții Focșani — 
exemplu colectiv și sumă de exem
ple individuale de dăruire si de an
gajare — trăia. în chiar zilele docu
mentării noastre, o clipă memora
bilă : decernarea „Ordinului Muncii" 
clasa I și a „Steagului roșu" de 
fruntaș pe ramură în întrecerea so
cialistă pe anul trecut. O recunoaș
tere. o sărbătoare așteptată, ce încu
nuna strădaniile de un 
colectivului.

— Colectivul unității 
ambiția să se mențină ___  _
vele considerate exemplu în județul 
nostru — ne spunea tovarășa Maria 
Stan. secretarul comitetului de 
partid. Sintem un colectiv muncito
resc matur, unul dintre primele care 
s-au cristalizat în județul nostru — 
fabrica va împlini curînd 25 de ani 
de existentă — și. o dată cu apari
ția noilor întreprinderi de industrie 
ușoară (municipiul nostru și-a contu
rat o întreagă platformă a acestei 
industrii, concomitent cu apariția a 
numeroase întreprinderi aparținînd 
altor ramuri industriale), a trebuit 
să fim exemplu pentru toti ceilalți. 
Exemplu prin faptă colectivă, dar și 
prin oamenii cărora partidul le-a 
trasat sarcina să ..pună pe picioare" 
activitatea din mai tinerele fabrici. 
Am fost și sintem o autentică pepi
nieră de cadre pentru" zonă și. de 
fiecare dată, părerea de rău ce a în
soțit plecarea unui om capabil din 
sinul colectivului a fost dublată de 
mîndria că omul respectiv ne va 
face cinste acolo unde-și va continua 
activitatea, contribuind și astfel la 
ridicarea prestigiului unității noastre. 
An de an. alte și alte cadre tinere, 
crescute la școala bunelor exemple, 
s-au ridicat și se impun prin compe
tență. prin pasiune. Notați cîteva 
nume : Violeta Vesel, sef comparti
ment C.T.C.. Mioara Dodu. șef sec- 

urmărire-orogramare-Droducție.
Mari'ena Tudose. sef secție. Violeta 
Mi-on. de asemenea...

Dorind să le cunoaștem, am avut 
plăcuta surpriză să descoperim că 
este vorba de fete tinere, unele 
avînd atribuții de sef de secție încă

an întreg ale

noastre are 
între colecti-

din perioada stagiaturii. cum a fost 
cazul inginerei confecționere Mioara 
Dodu. Ea lucrează aid de mai puțin 
de trei ani și jumătate, dar. încă din 
primul an de stagiatură. i s-a în
credințat conducerea unei secții, mi
siune de care s-a achitat exemDlar. 
De șase luni este șeful producției. A 
venit aici de pe băncile facultății ie
șene. cu dorința de a pune în prac- 
tică_ cunoștințele teoretice pe care le 
dobîndise. Mai mult decit atit. în fa
cultate a fost preocupată de proble
mele legate de organizare, iar profe
sorul Costache Rusu a fost cel care 
i-a insuflat pasiunea pentru această 
disdplină. La absolvirea facultății, 
acesta i-a spus că învățătura nu s-a 
încheiat, că va merge într-o între
prindere condusă de un as în ma
terie de organizare — inginerul 
Nicolae Lungociu, directorul fabricii 
din Focșani. Astfel, un profesor a 
luat locul altuia, iar cunoștințele teo
retice ale absolventei au fost anco
rate. de astă dată, pe solul fertil al 
activității practice.

— Dacă vă pot spune acum fără 
reținere că simt în atitudinea celor 
din jur respect, solicitudine, stimă, 
acest lucru il datorez strădaniei 
necontenite de a semăna cît mai mult 
celor doi oameni în preajma cărora 
m-am format. De la ei am învățat 
că trebuie să dovedesc eu în primul 
rînd ceea ce le pretind oamenilor 
din subordine : corectitudine, disci
plină. dăruire în profesie. Sînt tră
săturile pe care le cer celorlalți și 
pe care mi le pretind, în primul rînd 
și în cel mai înalt grad, mie însămi.

Ați cere în primul rînd ție ceea ce 
dorești să obții de la oamenii din 
subordine — iată o lege de bază a 
exemplarității. Omul învestit cu răs- 
nundere trebuie să impună 
exemplul personal, 
tile pe care în mod 
le aibă întregul

— Calea cea mai _____ ____
fii tu însuți exigent și drept, este 
de părere directorul I.A.S. Odobești, 
inginerul Alexandru Buleu.

îmbinînd activitatea practică (efec
tuată pe spatii largi. în marea de 
nodgorii a Vrancei. din care 
Odobeștiul deține o parte considera
bilă) cu pasiunea pentru cercetare, 
inginerul Buleu este un permanent 
exemplu de om dăruit profesiei, mo- 
bilizîndu-1. antrenîndu-i pe toți cei 
din jur la autodepășire. Ai crede că 
viticultura îi absoarbe tot timpul, 
cum se întîmplă adesea în cazul 
tuturor marilor pasiuni, dar aflăm că 
inginerul Buleu este. în egală măsu
ră. un animator al vieții culturale, 
susținînd chiar prin propria sa parti-

prin 
comunist, calită- 
firesc. trebuie să 
colectiv. Cum ? 
dreaptă este să

cipare (ureînd pe scenă, cu diverse 
prilejuri. în calitate de solist vocal 
sau de acordeonist și contribuind 
prin aceasta, concret, la departajarea 
„echipei" sale de ceilalți concurenți) 
întrecerile de acest tip. Ca un amă
nunt amuzant, aflăm că la un „Dia
log al hărniciei", sala (plină de „ri
vali" de la I.A.S.-ul vecin) a con
vins iuriul să-i ceară să execute, 
singur, o suită de melodii la acor
deon, insinuind că directorul de la 
Odobești a urcat pe scenă doar să 
impresioneze. A fost un moment de 
care-și aduce aminte cu cea mai 
mare plăcere : el. fiind realmente un 
înzestrat acordeonist. a cucerit 
atunci, pur și simplu, sala.

— Important este să pui suflet tn 
tot ceea ce faci — ne mărturisește 
el profesiunea sa de credință.

Și. de fapt, aceasta este calea reu
șitei în orice domeniu de activitate. 
Este concluzia pe care ne-a mărtu-, 
risit-o și inimosul dascăl de la Li
ceul „Unirea", profesorul de limbă și • 
literatură română (și. cum bine spu
nea un alt cadru didactic, profesor 
de patriotism) Petrache Dima. coor
donatorul prețuitei publicații cultu
rale „Revista noastră". De multi ani, 
profesorul Dima călăuzește generații 
de elevi prin grădina fermecată a 
limbii și literaturii noastre. Cu ani 
in urmă, descoperind colecția pră
fuită a revistei școlare — „Revista 
noastră" — ce apărea aici pe la 
începutul secolului și a cărei apari
ție a fost curmată de declanșarea pri
mului război mondial — și-â propus 
să reînvie o tradiție. Și într-o zi. cu 
o mină de elevi (între care are mîn
dria să se fi numărat și unul dintre 
autorii acestor rînduri) a 
flacăra cuvintului tipărit, 
paginile revistei liceului 
alături de elevii cu har. 
personalități de prestigiu ; 
rii noastre — scriitori, 
universitari, academicieni...

— Ați cunoscut cîțiva oameni deo
sebiți de pe cuprinsul Vrancei — ți
nea să sublinieze, în încheierea do
cumentării noastre, tovarășul Lucian 
Dumitrescu, secretarul cu probleme 
de propagandă al comitetului jude
țean de partid. Este greu, de fapt 
imposibil, să-i cunoașteți pe toti. Aș 
vrea însă să rețineți că toți au un 
numitor comun : o rigoare a vorbei 
Si a faptei, o unitate de nezdrunci
nat între ceea ce zic și fac.

Unitatea dintre vorbă si 
dintre ceea ce susții, dintre 
pretinzi altora și ceea ce 
practic, zi de zi. Adică acea trăsă
tură atit de proprie comunistului, 
omului nou — așa cum l-a făurit 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

reaprins 
Acum. în 
„Unirea**, 
semnează 

ale cultu- 
prol'esori

faptă, 
ceea ce 
probezi

nent.ru


Noi perspective pentru dezvoltarea
Zilele acestea, țara noastră a avut 

ca oaspete, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe președintele 
Republicii Kenya, Daniel Toroitich 
arap Moi. care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie. Desfășurată 
sub semnul stimei și înțelegerii re
ciproce, al dorinței comune de a 
dezvolta mai departe conlucrarea 
dintre cele două țări, această întil- 
nire la nivel înalt constituie încă o 
dovadă a orientării statornice a 
României socialiste spre amplifi
carea continuă a relațiilor de co
laborare cu statele și popoarele care 
au pășit pe oalea dezvoltării de sine 
stătătoare. Ea a prilejuit o analiză 
aprofundată a stadiului relațiilor bi
laterale, a principalelor probleme 
ale vieții internaționale, închein- 
du-se cu rezultate rodnice, care îșl 
găsesc reflectare în Comunicatul co
mun dat publicității la încheierea 
vizitei.

Așa cum se știe. Republica Kenya 
este unul dintre tinerele state inde
pendente ale Africii. înscrierea sa 
pe harta politică a lumii, în decem
brie 1963, a fost salutată cu satis
facție de România, care și-a mani
festat dorința de a promova rapor
turi de prietenie și colaborare cu 
noul stat african, relații întemeiate 
pe deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc. Ca o dovadă a 
unei asemenea preocupări, in anii 
următori între oele două țări s-au 
stabilit raporturi diplomatioe si au 
fost încheiate o serie de acorduri 
care au pus bazele unei colaborări 
fructuoase, așa cum s-a subliniat și 
cu prilejul dialogului la nivel inalt 
de la București.

„Vizita pe care o faceți — declara 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
— constituie o expresie a cursului 
pozitiv al relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-kenyene, a do
rinței comune de a le da dimensiuni 
tot mai largi. Fiind prima vizită a 
dumneavoastră in România si prima 
intilnire la nivel înalt intre țările 
noastre, am dori ca această vizită 
să marcheze un moment deosebit în 
relațiile dintre România și Kenya. 
Dorim ca în cadrul vizitei, al con
vorbirilor pe care le-am început as
tăzi să găsim noi căi și mijloace de 
a consolida și dezvolta aceste rela
ții, îndeosebi de a întări colaborarea 
și cooperarea reciproc avantajoasă 
in domeniile economic, tehnico-ști- 
ințifîc, cultural și in alte sectoare de 
interes comun, pe baza unor înțe
legeri și acorduri de lungă du
rată". O poziție similară a fost for
mulată și de șeful statului kenyan. 
„Aceasta este prima mea vizită în 
România — declara DANIEL TO
ROITICH ARAP MOI — și exprim 
sincera convingere că ea va deschide 
calea intensificării relațiilor priete
nești dintre cele două țări. Sintem 
bucuroși să ne aflăm împreună cu 
dumneavoastră — și dorim să acțio-

năm împreună pentru a consolida 
prietenia dintre cele două țări. Ro
lul remarcabil pe care dumneavoas
tră l-ați jucat și il jucați in conti
nuare în vederea realizării 
și securității internaționale 
stituie o sursă încurajatoare 
tru noi toți eare împărtășim 
tul dumneavoastră de vedere privind 
necesitatea coexistenței pașnice între 
națiuni".

Desfășurîndu-se sub asemenea 
auspicii favorabile, dialogul la nivel 
înalt s-a concretizat printr-o serie 
de înțelegeri care creează un cadru 
politico-juridic propice pentru dez
voltarea conlucrării româno-ke
nyene. Astfel, pornind de la faptul 
că cooperarea dintre cele 
trebuie să se bazeze pe 
considerare a priorităților 
și Kenyei în dezvoltarea 
și, social-ă, cei doi președinți au con
venit să se acționeze pentru creș
terea schimburilor si dezvoltarea 
cooperării în domeniile industriei, 
agriculturii, mineritului și geologiei, 
precum și in alte sectoare de interes 
reciproc. în aoest scop, s-a subliniat 
necesitatea ca ministerele, organele 
și organizațiile de specialitate din cele 
două țări să întreprindă măsuri con
crete în direcția realizării acțiunilor 
de cooperare și schimburi față de 
care s-a constatat interes de ambele 
părți și s-a hotărît ca într-un viitor 
cît mai apropiat să ia ființă Comisia 
mixtă de cooperare economică. Cu 
prilejul vizitei a fost semnat Acor- 
dul-program 
termen lung 
și tehnice și 
ciale între 
România și Republica Kenya.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
de asemenea, un rodnic schimb de 
vederi în legătură cu situația inter
națională. Așa cum se arată în Co
municatul comun, acest schimb a 
evidențiat convergența sau marea 
apropiere a punctelor de vedere ale 
părților asupra principalelor proble
me cu care se confruntă omenirea. 
Astfel, cei doi conducători și-au ex
primat îngrijorarea față de faptul 
că situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă și complexă, 
îndeosebi ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor și acumulării unor 
uriașe cantități de arme. în special 
nucleare, că in lume au apărut o 
serie de noi conflicte, care pot duce 
la un nou război mondial cu conse
cințe catastrofale pentru întreaga 
planetă. în aceste împrejurări s-a 
subliniat, pe bună dreptate, că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea hotărîtă a cursei 
înarmărilor, înfăptuirea unui pro
gram complex de dezarmare, in cen
trul căruia să se afle eliminarea 
armelor nucleare și care să cuprindă, 
totodată, reducerea armamentelor 
convenționale, a efectivelor și chel
tuielilor militare. Președintele Daniel

păcii 
con- 
pen- 

punc-

două țări 
luarea in 
României 

economică

privind dezvoltarea pe 
a cooperării economice 
a schimburilor comer- 
Republica Socialistă

Grecia a abrogat „starea de război" cu Albania
ATENA 11 (Agerpres). —Vicepre- 

mierul grec Yannis Haralambopoulos 
l-a primit, la Atena, pe Sokrat 
Plaka, adjunctul ministrului aface
rilor externe al R.P.S. Albania, care 
conduce o delegație a M.A.E. alba
nez, aflată în vizită în Grecia. In 
cursul convorbirii care a avut loc — 
relatează agenția A.T.A. — au fost 
apreciate pozitiv relațiile dintre cele 
două țări și s-a exprimat speranța 
că acestea se vor intensifica și în
tări în continuare.

Anterior, delegația a avut con
vorbiri cu ministrul elen de externe, 
Karolos Papoulias, și cu alte per
soane oficiale, părțile subliniind sa
tisfacția față de cursul pozitiv al ra
porturilor greco-albaneze. S-a rele
vat că măsura adoptată recent cu 
privire la încetarea stării de război 
intre Grecia și Albania va contribui 
la întărirea relațiilor bilaterale de 
colaborare, la pacea și securitatea in 
Balcani.

Am aflat cu satisfacție — se arată 
într-o declarație a Ministerului al-

banez de Externe — că, printr-o lege 
specială, guvernul Greciei a abrogat 
„starea de război" cu Albania, insti
tuită în 1940, în timpul conflictului 
italo-grec. Guvernul albanez salută 
hotărirea guvernului condus de An
dreas Papandreu, care a tratat 
această problemă cu realism politic. 
Evidențiind că poporul albanez și 
Albania nu au luptat niciodată îm
potriva poporului grec și a Greciei, 
cele două popoare luptînd pe același 
front împotriva fascismului, pentru 
triumful libertății și independenței 
naționale, în declarație se arată că 
dezvoltarea relațiilor prietenești din
tre Albania și Grecia — pentru care 
s-au întreprins măsuri importante 
în ultimii ani — servește, totodată, 
intereselor păcii și securității în 
Balcani și în lume.

Abolirea stării de război formale 
— se spune în declarația publicată 
cu același prilej de guvernul grec — 
va contribui la consolidarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Toroitich arap Moi a dat o înaltă 
apreciere inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind reducerea 
în mod unilateral de către România 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare și a 
subliniat că această măsură repre
zintă un exemplu concret al efor
turilor României în direcția obținerii 
unor progrese reale pe calea dezar
mării.

In mod firesc, în cadrul convorbi
rilor un loc de seamă l-a ocupat 
examinarea situației din Africa. 
Această vastă zonă a lumii, unde 
trăiesc circa 500 milioane de oameni, 
a obținut în ultimele decenii impor
tante succese în lupta pentru liber
tate 
tare 
sale 
ca o ___  ___ ___ ____ ___
nală. In același timp însă, majorita
tea lor sînt confruntate cu serioase 
dificultăți datorită amestecului străin 
in treburile interne, crizei econo
mice mondiale, agravate de povara 
strivitoare a datoriilor externe, a 
dobînzilor excesive, a discriminărilor 
și măsurilor protecționiste impuse de 
statele capitaliste, care afectează po
sibilitățile de progres ale statelor 
africane, în general de practicile ine
chitabile din relațiile comerciale in
ternaționale. Ținind seama de aceas
tă situație complexă, cu consecințe 
nefaste pentru mersul înainte al po
poarelor africane, cei doi președinți 
au subliniat necesitatea inițierii unor 
acțiuni eficiente la nivel național și 
internațional in vederea depășirii 
acestor piedici și greutăți. A fost, 
exprimat, totodată, sprijinul activ al 
României și Kenyei față de lupta 
dreaptă a poporului namibian. sub 
conducerea S.W.A.P.O., și au fost con
damnate cu toată fermitatea actele 
agresive ale R.S.A. împotriva statelor 
independente vecine, regimul de 
apartheid și măsurile represive ale 
autorităților de la Pretoria împotriva 
populației majoritare din această 
țară.

Dialogul la nivel înalt a evidențiat, 
de asemenea, identitatea și conver
gența punctelor de vedere ale celor 
două țări și asupra altor probleme 
importante ale actualității — cum ar 
fi necesitatea realizării unei păci 
globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, și în acest sens importanța 
organizării unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv O.E.P.. singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
Israelul, precum și membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate ; 
încetarea neîntîrziată a războiului 
dintre Iran și Irak și soluționarea 
prin tratative a tuturor problemelor 
dintre cele două țări ; convocarea 
unei conferințe speciale în cadrul 
O.N.U. la care să participe în condiții 
de deplină egalitate atît țările in 
curs de dezvoltare, cît și țările dez
voltate, în vederea soluționării glo
bale a problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a problemelor datoriilor ex
terne ; creșterea rolului O.N.U. în 
viața internațională.
' Exprimîndu-și satisfacția pentru 
caracterul rodnic al convorbirilor; 
pentru înțelegerile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, opinia publică din 
țara noastră este convinsă că acestea 
vor deschide noi perspective conlu
crării româno-kenyene, în avantajul 
ambelor țări și .popoare, al cauzei 
generale a progresului, păcii și cola
borării in lume.

și independență, pentru dezvol- 
economică și socială. Tinerele 
state se afirmă, de asemenea, 
forță activă în viața internațio-

Nicolae N. LUPU

0 măsură pozitivă, in concordanță 
cu interesele păcii și securității

V

in Balcani si in»

» »

întreaga Europă

Promovarea cooperării 
între țările în curs 

de dezvoltare
HAVANA 11 (Agerpres). — Parti- 

cipanții la lucrările celei de-a Vl-a 
reuniuni a Comitetului interguver- 
namental de urmărire și coordonare 
a cooperării dintre țările in curs de 
dezvoltare — reprezentînd 60 de țări 
membre ale „Grupului celor 77“ — 
au analizat modul de îndeplinire a 
obiectivelor „Programului de acțiu
ne" din 1981 de la Caracas, cu ac
cent pe problemele referitoare la in
tensificarea cooperării in sferele 
materiilor prime, energiei, agricul
turii. schimbului de tehnologie, in
dustriei alimentare și finanțelor.

S-a procedat, de asemenea, la con
stituirea unui grup special de redac
tare a declarației finale.

s-a făcut cunoscut-, 
guvernul Greciei a

zi- 
ho- 
cu

După cum 
lele acestea _ 
tărit încetarea „stării de război' 
Albania, instituită în anii celui de-al 
doilea război mondial ca urmare a 
conflictului italo-grec. purtătorul de 
cuvint al guvernului elen evidențiind 
intr-o declarație că hotărirea men
ționată va servi extinderii re
lațiilor dintre cele două țări. 
Intr-adevă>r. aceasta reprezintă o 
măsură pozitivă, de natură a con
sfinți o stare de fapt existentă, re
lațiile diplomatice albano-elene fiind 
restabilite incă din 1971. în aceste 
condiții, încetarea „stării de război" 
pune capăt și pe plan juridic unei 
situații aparținind altor timpuri, unor 
condiții istorice ce s-au schimbat în 
mod fundamental și va avea o certă 
însemnătate atit pentru normalizarea 
raporturilor bilaterale, cît și pentru 
îmbunătățirea in continuare a at
mosferei politice din Balcani.

Constituie o realitate a istoriei că 
atît poporul albanez, cît și cel grec au 
fost victime ale agresiunii fasciste, 
naziste — ambele popoare luptînd 
cu eroism și dînd grele jertfe pen
tru înfrîngerea cotropitorilor, pen
tru eliberarea patriei lor. Evidenți
ind că guvernul albanez salută hotă- 
rîrea guvernului elen, ca expresie a 
realismului politic, într-o declarație 
a Ministerului de Externe albanez se 
arată că prin aceasta se creează un 
climat bun pentru întărirea în con
tinuare a prieteniei dintre cele două 
popoare. O opinie similară este îm
părtășită și de guvernul de la Atena, 
ministrul de externe grec subliniind 
că Încetarea stării de război dintre 
cele două țări va contribui 
rirea raporturilor bilaterale, 
și securitatea în Balcani.

în prezent, atît poporul 
cît și cel grec sînt angrenate în am
ple eforturi constructive pentru în
florirea propriilor țări. Construind 
socialismul. Albania a înfăptuit mari 
transformări în toate domeniile, a 
pus in practică planuri cuprinzătoa
re de dezvoltare economică și so
cială. La rindul său. Grecia a în
treprins și întreprinde o serie de 
măsuri și transformări pe calea dez-

la întâ
ia pacea

albanez

voltării democratice, menite să con
tribuie la progresul multilateral al 
țării. în acest context, eliminarea 
„stării de război" dintre cele două 
țări va contribui la eliminarea unei 
serii 
lesni 
nică, 
două 
tinentul european.

Este și motivul pentru care aceas
tă măsură s-a bucurat și se bucură 
de aprecieri pozitive în rindul opi
niei publice din țara noastră, care, 
așa cum se știe, nutrește sentimente 
de prietenie față de popoarele alba
nez și elen. Este bine știut că Româ
nia socialistă s-a pronunțat în mod 
consecvent pentru eliminarea tutu
ror sechelelor celui de-al doilea 
război mondial, ca una din premise
le esențiale ale făuririi securității 
europene. în același timp, este cu
noscut că unul din obiectivele prin
cipale ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, căruia i-au 
fost consacrate de-a lungul anilor 
importante inițiative și susținute e- 
forturi, este transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, a bunei vecină
tăți și conlucrării rodnice. Așa cum 
a subliniat în repetate rînduri tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
preocupărilor generale pentru întă
rirea încrederii, 
în Europa și in 
se pronunță si 
secvent centru 
borării bilaterale .. _____ ,___
între țările balcanice, pentru soluțio
narea politică a oricăror probleme 
litigioase care mai există între unele 
din ele, pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a bunei ve
cinătăți și conlucrării pașnice.

Este neîndoios că abrogarea „stă
rii de război" dintre Grecia și Alba
nia aduce o contribuție notabilă în 
acest sens. Ea reprezintă, totodată, 
o importantă reafirmare a politicii 
de coexistență pașnică, de dezvol
tare largă a cooperării între toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială.

de obstacole artificiale, va in- 
o conlucrare și colaborare rod
in folosul reciproc al celor 
popoare, al înțelegerii pe con-

securității și păcii 
lume, România 
acționează con- 

extinderea cola- 
si multilaterale

V. ALEXANDRESCU

Declarațiile lui E. Honecker la încheierea vizitei oficiale in R.F.G,
BONN 11 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, și-a în
cheiat vineri vizita oficială în 
R.F. Germania. In ultima zi a vizitei, 
E. Honecker a avut convorbiri cu 
premierul landului Bavaria. Franz 
Josef Strauss, informează agenția 
A.D.N.

Intr-o declarație făcută înainte de 
plecare, secretarul general al C.C. 
ăl P.S.U.G. a arătat că „rezultatele 
obținute și acordurile încheiate con
stituie un succes al politicii rațiunii 
si realismului, un cîștig pentru oa
meni și pentru pace". El a relevat 
că documentele semnate cu acest 
prilej oferă o perspectivă largă dez
voltării relațiilor de bună vecinătate 
dintre R.D.G. și R.F.G. și a eviden
țiat însemnătatea deosebită a con
cluziei la care s-a ajuns în cursul 
convorbirilor cu cancelarul federal 
Helmut Kohl în legătură cu răspun
derea deosebită ce revine R.D.G. și 
R.F.G. de a acționa in direcția 
coexistenței pașnice în Europa.

In abordarea problemelor inter
naționale. în centrul discuțiilor — a 
spus E. Honecker — s-au situat în-

cetarea cursei înarmărilor si reali
zarea unei cotituri în direcția 
dezarmării, destinderii și cooperării. 
„In numeroasele convorbiri avute 
s-a înregistrat o mare unanimitate 
de vederi în problema asigurării 
păcii, inclusiv în ceea ce privește 
eliminarea celor 72 de rachete 
„Pershing-1 A", în vederea încheierii 
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A. 
asupra lichidării rachetelor cu rază 
medie de acțiune. Am fost de acord 
că aceasta ar avea un efect pozitiv 
atît asupra altor domenii ale dezar
mării, în special in cel al potenția
lului convențional, cît și asupra rela
țiilor Est-Vest. De asemenea, am fost 
de acord în ceea ce privește redu
cerea cu 50 la sută a armelor stra
tegice ofensive, cit si asupra nece
sității interzicerii globale. în condi
ții sigure și verificabile, a dezvoltă
rii. producerii, stocării 
armelor chimice", 
necker, arătînd că. 
trat și o serie de 
deri în abordarea 
„dialogul dintre R.D.G. și 
pentru o existentă in condiții de 
pace trebuie continuat".

Si 
a spus 

deși s-au 
deosebiri 
unor

folosirii 
E. Ho- 
înregis- 
de ve- 

probleme, 
i R.F.G.

Apel la sprijinirea eforturilor de realizare 
a păcii în America Centrală

(Agerpres). — Gu-MANAGUA 11 .....
vernul nicaraguan a adresat S.U.A. 
o notă de protest în legătură cu in
tensificarea activităților militare si 
paramilitare nord-amerioane la adre
sa Nicaraguei — transmite agenția 
Precisa Latina. Documentul sublinia
ză că. în pofida Acordului de pace 
în America Centrală, semnat la 7 
august, la Ciudad de Guatemala, de 
către președinții celor cinci state 
centro-americane. guvernul S.U.A, 
continuă să promoveze politica sa in- 
t.erventionistă si de forță la adresa 
Nicaraguei. Sînt citate exemple de 
violare a spațiului aerian nicaraguan 
de către avioane ale S.U.A.. cu mi
siuni de spionai, alte incursiuni vio- 
lînd suveranitatea națională a Repu
blicii Nicaragua.

Nota adresată S.U.A. exprimă din 
nou dispoziția guvernului nicaraguan

de a iniția un dialog direct și ne
condiționat cu guvernul S.U.A.. in 
scopul realizării păcii în regiunea 
centro-americană si normalizării re
lațiilor bilaterale.

SAN JOSE 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, Os
car Arias Sanchez, a cerut ferm 
Statelor Unite să respecte dreptul 
popoarelor din America Centrală de 
a-si decide viitorul fără nici un a- 
mestec din afară.

Președintele Oscar Arias Sanchez 
a adresat un apel întregii corn.mită ti 
internaționale să sprijine țări1 a din 
America Centrală in îndeplinirea a- 
cordurilor de pace convenite la Ciu
dad de Guatemala, care includ. între 
altele. încetarea ostilităților si ini
țierea unui proces de reconciliere 
națională.

Misiunea secretarului general al O.N.U
in zona

TEHERAN 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a sosit 
vineri seara la Teheran pentru o vi
zită în zona Golfului. După cum 
s-a precizat la sediul O.N.U., el va 
avea sîmbătă și duminică convorbiri 
cu conducătorul Iranului, după care 
luni și marți se va afla la Bagdad 
pentru discuții cu .........
kiene.

într-o declarație 
New York. Perez 
primat speranța 
misiunii sale, oare . . _
rea rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 20 iulie a.c. privind ince-

oficialitățile ira-
făcută presei la 

de Cuellar a ex- 
intr-un succes al 
urmărește aplica-

Golfului
tarea conflictului dintre Iran si Irak. 
„Sper, a spus el. că vizita mea va 
facilita o reglementare rapidă si cu
prinzătoare a conflictului, care să 
răspundă cerințelor justiției si drep
tății".

Secretarul general al O.N.U. a fă
cut cunoscut că a primit asigurări în 
sensul că pe timpul șederii sale în 
Iran si Irak cele două părți vor în- 
oeta operațiunile militare dintre ele. 
El a subliniat că în cadrul convorbi
rilor va pune un accent deosebit pe 
respectarea Rezoluției nr. 598 a Con
siliului de Securitate. ..a cărei apli
care ar dure la reglementarea paș
nică a conflictului iraniano-irakian".

Declaratie comună irakiano-libiană
BAGDAD 11 (Agerpres). — Irakul 

și Marea Jamahirie Arabă Libiană 
Populară Socialistă au exprimat do
rința să restabilească relații pe mul
tiple planuri pe baza respectului re
ciproc — se arată intr-o declarație 
comună, 
I.N.A., 
Bagdad. 
General

dată publicității de agenția 
la încheierea vizitei, la 
a secretarului Comitetului 
Popular al Biroului de le-

găituri externe libian, Jadallah Azouz 
Âl-Talihi. Cele două părți au lansat 
un apel pentru încetarea conflictului 
iraniano-irakian, subliniindu-se că 
acesta reprezintă o amenințare la 
adresa securității în regiune, pentru 
soluționarea lui pe cale pașnică, prin 
tratative, în conformitate cu nor
mele de drept internațional.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA. artile
ria grea iraniană a bombardat. în 
ultimele 24 de'ore. instalații econo- 
mioe si petroliere din provincia ira
kiană Basra, ca răspuns la noile 
bombardamente irakiene asupra car
tierelor rezidențiale si instalațiilor 
economice iraniene. IRNA arată că 
au fost puternic avariate instalațiile 
petrochimice de la Abul-Khasib, re
zervoarele de petrol de la Al-Zubeir, 
instalațiile petroliere Al-Rumaila, 
cartierul general al marinei din 
Basra, baza navală Umm-Qasr, cen
trala electrică Al-Haretha. Căi de 
comunicații militare au fost supuse 
unor puternice tiruri de artilerie.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Potri
vit agenției I.N.A., avioanele de luptă 
irakiene au continuat, in ultimele 24 
de ore. raidurile aeriene asupra u- 
nor importante obiective economice 
din interiorul teritoriului iranian. Un 
comunicat militar irakian arată, pe 
de altă parte, că formațiuni irakiene 
âu bombardat centrul energetic de la 
est de Shah Abad și fabrica de za
hăr din aceeași zonă. Au fost bom
bardate. totodată, stațiile de comuni
cații de la Garand si Maragha. fa
brica de ciment din Doroud si cen
trul energetic si stația de transmisie 
de la Keremenshah. Agenția I.N.A. 
arată că au fost provocate însemnate 
distrugeri materiale.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

între acestea se numără măsurile 
protecționiste instituite de țările 
dezvoltate împotriva mărfurilor 
exportate de țările în curs de dez
voltare.

PAVILIONUL ROMANESC
Tîrgul internațional de toamnă de 
la Viena a fost vizitat de pre
ședintele federal al Austriei. Kurt 
Waldheim,- care a exprimat, cu 
această ocazie, aprecieri la adresa 
produselor țării noastre prezentate 
in acest cadru.

CONGRES. La Vientiane s-au 
încheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Construcției 
Naționale din Laos (F.C.N.L.) — 
largă organizație patriotică de masă 
din R.D.P. Laos. Participanții au 
dezbătut si aprobat raportul politic 
al C.C. al frontului, programul de 
acțiune pînă in anul 1990 si proiec
tul de modificare a statutului Or
ganizației. Președinte al Comitetu
lui Permanent al C.C. al F.C.N.L. 
a fost ales Fumi Vongvicit. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian.

RELAȚII DIPLOMATICE. Gu
vernele R.P.S. Albania și Canadei 
au convenit să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă 
— informează agenția A.T.A.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI COMUNIST FRANCEZ, desfă
șurată la Paris, a dezbătut si apro
bat proiectul de rezoluție a celui 
de-al XXVI-lea Congres al parti
dului, programat pentru luna de
cembrie. In document se mențio
nează necesitatea desfășurării unei 
lupte active în favoarea dezarmă
rii, astfel 'ca pînă în anul 2000 ome
nirea să scape de amenințarea ar
mamentelor nucleare.

GRECIA a anunțat că nu va 
participa la viitoarele manevre 
navale ale N.A.T.O. denumite co
dificat „Display Determination", a 
anunțat ministrul elen al apărării, 
Yannis Haralambopoulos. Grecia 
nu mai participă din 1982 la aces
te manevre anuale ale N.A.T.O.

REZOLUȚII. La Blackpool s-au 
Încheiat lucrările celei de-a 119-a 
Conferințe anuale a Congresului 
Sindicatelor Britanice. La lucrări 
au luat parte peste 1 000 de dele
gați din partea a 80 de organizații 
sindicale. In decursul oelor cinci 
zile ale lucrărilor au fost dezbătute 
și adoptate peste 100 de rezoluții 
referitoare la un larg cerc de pro
bleme interne și internaționale. 
Conferința a ales noi organe de l 
conducere a Congresului Sindicate
lor Britanice. Președinte al Consi
liului General a fost ales Clive 
Jenkins.

RAPORTURI NEFAVORABILE 
DE SCHIMB. „Prețurile mărfurilor 
noastre de export continuă să 
scadă, în timp ce prețurile bunuri
lor pe care le importăm din țările 
industrializate cresc în mod con
stant" — a afirmat președintele 
Tanzaniei, Aii Hassan Mwinyi. El 
a relevat că raporturile de schimb 
permanent nefavorabile sînt un re
zultat direct al ordinii economice 
inechitabile existente astăzi în 
lume, „controlată de țările indus
trializate bogate. în propriul lor 
interes". Acest sistem lezează in
teresele țărilor lumii a treia prin 
diverse mecanisme — a spus pre
ședintele tanzanian. evidențiind că

LA ISTANBUL a luat sfîrșit cea 
de-a IlI-a reuniune a Comitetului 
pențru cooperare economică și co
mercială al Organizației Conferin
ței Islamice (O.C.I.), în cadrul că
reia au fost luate o serie de deci
zii privind aprofundarea schimbu
rilor dintre țările membre în aces
te domenii. In cursul dezbaterilor, 
relevă agențiile de presă, partici- 
panții au subliniat importanța a- 
doptării unor măsuri comune pen
tru a face față politicilor protec
ționiste ale statelor occidentale in
dustrializate, ca și unei conjunc
turi economice nefavorabile, ca
racterizată prin creșterea inflației 
și scăderea prețurilor la materiile 
prime.

DEZBATERI ÎN BUNDESTAG. 
Luînd cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri, cancelarul R.F.G.. Hel
mut Kohl, și-a exprimat încrede
rea că dialogul 
asupra rachetelor 
medie de acțiune 
ce se va încheia 
mătoarele luni — relatează agen
ția T.A.S.S. Aceasta, a relevat el. 
ar da un impuls considerabil 
gocierilor și în alte domenii 
portante.

sovieto-american 
nucleare cu rază 
și operativ-tacti- 
cu succes în ur-

ne- 
im-

DECLARAȚIE. Ministrul de 
terne al Suediei. Sten Andersson, 
luînd cuvintul în fata unei adunări 
studențești la Upsala, a relevat 
însemnătatea pe care ar avea-o în
cheierea, cît mai curînd, a unui 
acord privind eliminarea tuturor 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa. El a rele
vat că un asemenea acord ar con
stitui pentru popoarele europene 
un important stimulent în efortu
rile de reducere a armamentelor

ex-

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia
ADDIS ABEBA

Proclamarea Republicii Populare Democrate Etiopia îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de noi și în
semnate succese in dezvoltarea patriei dumneavoastră, de progres și prospe
ritate continuă pentru poporul etiopian prieten. Acest eveniment de impor
tanță istorică în amplul proces de edificare a noii societăți în Etiopia des
chide noi perspective pe calea consolidării cuceririlor revoluționare, a 
progresului economic și social, a ridicării nivelului de trai al poporului.

Vă transmit, totodată, felicitări călduroase pentru alegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al Republicii Populare Democrate Etiopia 
și președinte al Consiliului de Stat, precum și urări de succes deplin în acti
vitatea consacrată înfăptuirii programelor de dezvoltare a țării, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc, pentru consolidarea continuă a independenței 
și suveranității naționale.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele 
și în interesul popoarelor român și etiopian, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mesaj de felicitare adresat de președintele României
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis tovarășu
lui Mengistu Haile Mariam, secretar 
general al C.C. al Partidului Munci
toresc din Etiopia, cu prilejul alege
rii sale în înaltele funcții de pre
ședinte al Republicii Populare De
mocrate Etiopia și președinte al 
Consiliului de Stat, un cordial me
saj de felicitare, împreună cu cele

mai bune urări de succes în întrea
ga activitate, de sănătate și ferici
re, de progres și prosperitate pentru 
poporul etiopian prieten.

Mesajul, care a fost transmis în 
cadrul ședinței de vineri a sesiunii 
Adunării Naționale de către șeful 
delegației române prezente la lu
crări, tovarășul Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
fost primit cu deosebit interes și în- 
timpinat cu vii aplauze.

TELEGRAMĂ
Primul -ministru al

Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu, 
telegramă de felicitare 
nistru al Republicii Populare Demo
crate Etiopia, Fikre-Selassie . Wog- 
deress, cu prilejul învestirii sale in

Guvernului 
România, 

a trimis o 
primului-mi-

această funcție. în care se exprimă, 
totodată, convingerea că. potrivit 
hotărîrilor și înțelegerilor la nivel 
înalt, cele două guverne vor acționa 
pentru dinamizarea și dezvoltarea 
neîntreruptă a raporturilor româno- 
etiopiene.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ a R. P. D. ETIOPIA

Poporul etiopian sărbătorește la 
12 septembrie ziua sa națională. Se 
împlinesc 13 ani de la victoria 
revoluției populare din toamna 
anului 1974, care a pus capăt re
gimului monarhic feudal, deschi- 
zînd calea unor profunde prefaceri 
social-economice cu caracter pro
gresist.

Acest proces înnoitor este confir
mat, de altfel, de importantul eve
niment politic pe care poporul 
etiopian il trăiește chiar în aceste 
zile. După cum s-a anunțat, între 
9—11 septembrie, ’ la Addis Abeba 
și-a desfășurat lucrările prima 
sesiune a Adunării Naționale. în 
cadrul căreia a fost proclamată 
Republica Populară Democrată 
Etiopia. Act de excepțională sem
nificație, hotărirea înaltului for le
gislativ a avut loc la șapte luni 
după referendumul care a aprobat 
noua formă de stat, confirmind 
schimbările sociale structurale in
tervenite in țară după evenimen
tele din 1974, hotărirea poporului 
etiopian de a acționa cu eforturi 
sporite pentru continua înflorire a 
patriei sale.

Etiopia este una dintre cele mai 
vechi și mai întinse țări ale con
tinentului african. Pe o suprafață 
de 1 221 900 kmp trăiesc aproxima
tiv 42 milioane de locuitori, care se 
ocupă in principal cu agricultura 
și creșterea animalelor. Se cultivă 
grîu, orez, porumb, trestie de zahăr 
și mai ales cafea, cultură care asi
gură peste jumătate din export. în 
anii care au trecut de la înfăptuirea 
revoluției, autoritățile centrale au 
luat o serie de măsuri menite 
să înlăture vechile structuri ana
cronice și să impulsioneze mersul 
înainte al țării ; a avut loc naționa
lizarea întreprinderilor industriale 
și comerciale, a băncilor, transpor

tului și comunicațiilor, a fost în
făptuită reforma agrară, s-a trecut 
la realizarea unor importante 
obiective economice. Aceste măsuri, 
care definesc opțiunea pentru calea 
socialistă de dezvoltare, au exerci
tat o profundă inrîurire asupra 
economiei etiopiene. Astfel, in 
ciuda unui șir de greutăți, inclusiv 
a unor perioade prelungite de se
cetă, in ultimul deceniu producția 
industrială a crescut de peste două 
ori, iar pe pămînturile expropria
te s-au creat ferme de stat, aso
ciații și cooperative țărănești, care 
aduc o importantă contribuție la 
punerea in valoare a potențialului 
agricol al țării. Potrivit planului 
trienal de dezvoltare a agriculturii, 
pînă în 1989 vor fi valorificate pen
tru nevoile fermelor de stat apro
ximativ 700 000 ha de terenuri cul- 
tivabile.

In spiritul politicii sale consec
vente de prietenie și solidaritate 
cu popoarele Africii, cu toate po
poarele care acționează pentru pro
gres economic și social. România 
urmărește cu simpatie realizările 
obținute de poporul etiopian sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
din Etiopia. Relațiile tradiționale 
de prietenie dintre România și 
Etiopia au cunoscut o continuă dez
voltare și amplificare în ultimii 
ani. De o mare însemnătate s-au 
dovedit în acest sens întîlnirile la 
nivel inalt, desfășurate la Bucu
rești și Addis Abeba, convor
birile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mengistu Haile Mariam. Documen
tele convenite cu aceste prilejuri 
au dat un rodnic impuls extin
derii pe diverse planuri a raportu
rilor româno-etiopiene, în interesul 
reciproc, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

ORIENTUL
NAȚIUNILE UNITE II (Agerpres). 

— Președintele grupului țărilor ara
be la O.N.U., Mohammad Abulhas- 
san, a oerut Consiliului de Securitate 
să dea publicității o declarație prin 
care să condamne raidul întreprins 
la sfîrșitul săptămînii trecute de 
forțele israeliene împotriva tabere
lor de refugiați palestinieni din 
Liban.

După cum s-a mai anunțat. Li
banul și Organizația pentru Elibe-

și de întărire a securității pe con
tinent. reafirmînd, în context, poli
tica de neutralitate promovată de 
țara sa.

REPRESIUNI. Gonaives, unul 
din cele mai importante centre so- 
cial-eoonomice haitiene, a fost o- 
cupat de forțe armate trimise de 
la Port-au-Prince cu misiunea de 
a captura pe liderii din opoziție, 
intre care Juan Tatoune, care a 
condus mișcarea din februarie 1986 
împotriva dictatorului Jean Claude 
Duvalier, transmite agenția D.P.A.

EXCEDENTUL COMERCIAL AL 
JAPONIEI a fost. în luna august, 
de 5 150 milioane de dolari, mar- 
cînd o scădere cu peste 2 000 mili
oane de dolari în comparație cu 
aceeași lună a anului trecut, in
formează agenția EFE. Dezechili
brul comercial dintre Japonia, pe 
de o parte, și S.U.A. și Piața co
mună. pe de altă parte — în fa
voarea celei dinții — a dat naștere, 
după cum este cunoscut, unor 
aspre dispute între acestea în ulti
mele luni.

REZERVELE MONDIALE DE 
ȚIȚEI. Potrivit unui studiu publi
cat de Comitetul de coordonare și 
planificare pentru informații pe
troliere — care are sediul în 
Kuweit — rezervele mondiale de 
țiței totalizau la începutul acestui 
an 697,4 miliarde barili (1 baril — 
159 litri). Cele aflate în zona Orien
tului Mijlociu sint de 402 miliarde 
barili și reprezintă 57,7 la sută din 
total. In această regiune, pe pri
mul loc se află Arabia Saudită — 
cu 166,6 miliarde barili, urmată de 
Kuweit — 92 miliarde barili și Iran 
— 47 miliarde barili.

DEMISIE. Anker Joergensen și-a 
dat demisia din funcția de pre
ședinte al Partidului Social-Demo
crat din Danemarca, informează a- 
genția A.D.N. Pînă la convocarea 
congresului extraordinar, al parti-

MIJLOCIU
rarea Palestinei s-au pronunțat pen
tru adoptarea de măsuri imediate și 
eficiente prin care să se pună capăt 
agresiunilor continue ale forțelor 
armate israeliene împotriva tabere
lor de refugiați palestinieni din 
Liban.

Raidul aerian săvîrșit simbăta tre
cută asupra taberei Ein El-Helweh 
și a zonei înconjurătoare s-a soldat 
cu ■ moartea a 49 de civili și rănirea 
a peste 100.

dului care va alege un nou pre
ședinte. vicepreședintele P.S.D., 
Svend Auken, va deține funcția de 
președinte interimar al acestei for
mațiuni politice.

IN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos 1881“ —
transmite agenția T.A.S.S. La bor
dul satelitului se află amplasată 
aparatură științifică destinară con
tinuării cercetărilor spațiului cos
mic.

VIZITA LA SEUL. După cum re
latează agențiile de presă, adjunc
tul ministrului apărării al Statelor 
Unite, Richard Armitage, a sosit 
în Coreea de Sud. pentru a dis
cuta cu autoritățile de la Seul sta
bilirea unei cooperări „mai strîn- 
se“ pe plan militar între cele două 
părți, situația militară și politică 
din peninsulă. Vizita are loc într-o 
conjunctură marcată de ample ac
țiuni de protest împotriva dictatu
rii impuse de Chun Du Hwan, de 
o largă mișcare revendicativă a oa
menilor muncii sud-coreeni. Reali
zarea unei cooperări militare mai 
intense între cele două părți, no
tează observatorii, este contrară 
spiritului propunerilor guvernului 
R.P.D. Coreene privind reducerea 
armamentelor și a trupelor în Nor
dul și Sudul Coreei, eliminarea 
completă a armelor nucleare de pe 
teritoriul sud-coreean, crearea unei 
zone a păcii, lipsită de arme de 
distrugere în masă în Peninsula 
Coreea.

DECLIN DEMOGRAFIC. Numă
rul locuitorilor Irlandei — 3,5 mi
lioane. potrivit ultimului recensă- 
mînt — este în continuă scădere, 
se relevă într-un raport al Direc
ției Centrale de Statistică. Printre 
cauzele acestui fenomen îngrijoră
tor se numără și rata foarte mare 
a șomaiului. care atinge circa 20 la 
sută din totalul populației active.
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