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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe I. S. SILAEV, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al 'Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe tovarășul I.S. Silaev, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a efectuat o vizită in 
tara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea tovarășului Mihail Gor- 
baciov. secretar general al Comite
tului Central al P.C.U.S., și a tova

rășului N.I. Rijkov. președintele. 
Consiliului de Miniștri ăl U.R.S.S, ,

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rindul său, tovarășilor Mihail Gor- 
baciov și N.I. Rijkov un cald salut 
și ■ cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate aspecte ale colaborării dintre 
România și U.R.S.S., fiind sublinia
te posibilitățile existente pentru ex
tinderea, în continuare, in spiritul 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, a relațiilor bilaterale pe

plan economic și tehnico-științific, a 
c'odperări'i și specializării în produc
ție, pentru diversificarea, pe baze 
reciproc avantajoase, a schimburilor 
comerciale.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului.

Au fost de față V.M. Veliciko, mi
nistrul construcțiilor de mașini gre
le. energetice și de transport al 
U.R.S.S., și. E.M. Tiajelnikov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

IN iNTIMPiNAREA ZILEIB[ 1 
întrecerea minerilor 

pentru producții sporite 
de cărbune

In această perioadă, in care toate colectivele 
muncitorești din economie sint chemate să-și 
intensifice eforturile pentru a întimpina sărbă
toarea muncii cu rezultate cit mai bune in pro
ducție, minerii, cărora le revin sarcini deose
bit de importante pentru dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime a țării, se stră
duiesc să extragă din adincuri tot mai mult 
cărbune și minereuri. Hotăritoare sint acum 
munca bine organizată, ordinea și disciplina 
tehnologică strictă, utilizarea cu pricepere și 
spirit gospodăresc a modernelor mijloace teh

nice aflate in dotarea unităților miniere.
In exploatările de cărbune atit din subteran, 

cit și de la suprafață atenția este 'îndreptată, 
deopotrivă, spre sporirea extracției și asigu
rarea unei calități superioare a producției. Se 
știe că termocentralele și cocseriile pot func
ționa la capacitatea prevăzută, in condiții co
respunzătoare nu numai dacă se livrează rit
mic cantitățile prevăzute de cărbune, ci și dacă 
acesta se înscrie în parametrii fizico-chimici 
stabiliți, dacă nu conține steril și alte corpuri 
străine. In activitatea de zi cu zi, cu tenacitate

și devotament, formațiile care lucrează in sub
teran sau in cariere, ihfruntind nu puține pro
bleme pe care le pun condițiile de zăcămint, 
formațiile de lucru se întrec bărbătește pen
tru ca activitatea să se desfășoare neîntrerupt, 
pentru ca planul să fie realizat necondiționat.

Din cronica acestor zile premergătoare sărbă
torii de la 1 Mai, corespondenții „Scînteii" re
latează despre insuflețitoure fapte de muncă, 
despre recorduri în producție, căutind să sur
prindă atmosfera intensă de lucru din colecti
vele minerești fruntașe.

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ LONEA

Record in
Sfîrșit de schimb la întreprinderea 

minieră Lonea, din Valea Jiului. 
Rind pe rind. minerii ies din sub
teran. Brigada condusă de Grigore 
Mîndruț este întîmpinată cu căl
duroase strîngeri de miini de ortacii 
din sectorul IV, de cadre tehnico- 
inginerești. Explicația acestei mici 
festivități improvizate ? Brigada res
pectivă, fruntașă de mai mulți ani 
în bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, a obținut în acea zi un adevărat 
record în producție — 14,5 tone căr
bune pe post. Ca urmare, producția 
raportată în plus de la Începutul 
anului de această harnică formație 
a ajuns la 12 000 tone cărbune. Așa 
cum ne-a relatat tovarășul Nicolae 
Golea, președintele comitetului sin
dicatului, această brigadă a avut o 
contribuție hotăritoare la realizarea 
și depășirea, in fiecare decadă și 
lună din acest an, a prevederilor de 
plan la mina Lonea.

Printre cei care adresau felicitări 
se afla și Anton Florea, împreună 
cu brigada pe care o' conduce, care 
ne-a spus : „In privința realizărilor 
peste plan, brigada noastră se află 
foarte aproape de cea a lui Mîndruț ; 
concret, noi am extras pînă acum 
peste prevederi aproape 10 000 tone 
cărbune și sîntem foarte aproape, la 
numai 0.2 tone, în privința produc
tivității medii realizate pe post. Dar 
întrecerea continuă și ne propunem 
ca in scurt timp și noi să obținem

subteran
cel puțin rezultate Ia fel de bune“.

De altfel, în toate brigăzile de la 
mina Lonea coteld întrecerii s-au 
ridicat foarte mult. Astfel, în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai, perioada 
20—30 aprilie a.c. a fost declarată 
„decadă record in producție". Accen
tul în această perioadă se pune pe 
buna organizare și aprovizionare a 
locurilor de muncă, funcționarea 
neîntreruptă a mijloacelor de trans
port in și din subteran și utilizarea 
cu maximă eficiență a metodei de 
extragere a cărbunelui cu tavan ar-r 
■tificial de rezistență, care asigură 
obținerea unor productivități inalte 
chiar în condițiile în care nu este 
posibilă folosirea complexelor .me
canizate.

în legătură cu această metodă su
perioară de lucru, inginerul Vio'rel 
Boantă. directorul întreprinderii, 
arăta că dacă în anul 1986 se extră
gea în acest mod 52 la sută din pro
ducția de cărbune. în prezent s-a 
trecut de 75 la sută. De asemenea, 
în continuare există premise pentru 
sporirea producției de cărbune dato
rită finalizării unor lucrări de inves
tiții, cum sint : adîncirea suitorului 
de la cota 840, intrarea în funcțiune 
a trei silozuri pentru cărbune de 
mare capacitate, a unui nou flux de 
transport pe o lungime de 2,5 kilo
metri.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ROVINARI 

întrecerea excavatoriștilor
Bilanț rodnic la încheierea celei 

de-a doua decade din luna aprilie in 
entuziasta întrecere ce se desfășoa
ră in bazinul minier al Kovinarilor 
sub deviza „Echipajul fiecărui exca
vator — colectiv de muncă al Înal
tei productivități" : cinci brigăzi de 
producție au ridicat la cel puțin un 
milion metri cubi fiecare volumul 
total de masă minieră excavată și 
transportată dc la începutul anului. 
In acest volum este inclusă o canti
tate de cărbune care reprezintă mai 
bine de jumătate din producția de 
lignit a celei mai puternice unități 
extractive din bazinul Gorjului — 
întreprinderea minieră Rovinari.

Sa dăm cuvîntul la doi' din per
formerii acestei însuflețite competiții 
a inaltei productivități.

• Constantin Căldărușe, șeful e- 
chipajului de pe excavatorul cu ro
tor 1 400-01, de la cariera Tismana 
II : „De mai mulți ani, colectivul 
nostru a dobîndit o bună experiență 
în folosirea cu indici superiori a 
complexului de excavare și trans
port, a tehnologiei de haldare interi
oară. De altfel, anul trecut ne-am 
situat pe locul II în întrecere. Se
cretul realizărilor noastre poate fi 
exprimat, succint. în următorii ter
meni : ordine și disciplină, spirit de 
dăruire și întrajutorare în muncă. In 
acest fel reușim să punem în va
loare potențialul ridicat al utilaju
lui cu care lucrăm și să extragem

' COMPETIȚIA MICRONILOR

zilnic peste 12 000 tone de cărbune. 
Deși pină acum ne înscriem cu u i 
voium total de masă minieră exca
vată de peste 1,2 milioane metri cubi, 
nu sintem mulțumiți cu ritmui ex
tracției, cu atit mai mult cu cit. 
deocamdată, întiietatea o deține o 
altă brigadă de producție...".

O Gheorghe Bobei, șeful echipaju
lui de pe excavatorul 1 300-03 de la 
cariera Tismana I: „Ne aflăm pe pri
mul loc in întrecere și doresc să 
exprim hotărîrea fermă a tovarăși
lor din brigadă de a nu ceda ușor 
această poziție. Am extras pînă 
acum aproape 800 000 tone lignit și 
ne-am angajat ca, în intimpinarea 
zilei de 1 Mai, să ridicărri această 
cantitate la un milion tone. Ceea ce 
înseamnă că vom asigura și o pro
ducție suplimentară de circa 200 000 
tone cărbune. Deși de capacitate mai 
mică, utilajul nostru funcționează 
ireproșabil, realizînd un indice ex
tensiv de 70 Ia sută și o încărcătură 
medie de 1 000 mc pe oră".

Alături de aceste nume binecunos
cute de harnici excavatoriști, în acest 
început de primăvară pe locuri de 
frunte în întrecerea desfășurată pen
tru sporirea producției de cărbune 
au apărut acum și Gheorghe Lăcă- 
tușu, la cariera Rovinari-Est. Ion 
Gridan, la Tismana I, Grigore Cotan, 
la cariera Gîrla. Desigur, de acum 
nu se poate stabili un. clasament de
finitiv al întrecerii, dar, așa cum 
ne spunea maistrul Gheorghe Du- 
dău, secretarul comitetului de partid 
din cadrul întreprinderii miniere Ro
vinari. important este că. în clima-

(Continuare in pag. a 11-a)

Prin puternica mobilizare a forțelor, 

organizarea temeinică a muncii

RITMUL SEMĂNATULUI POATE
Șl TREBUIE SĂ CREASCĂ MULT!

• Pînă în seara zilei de 24 aprilie, potrivit 
datelor comunicate de Ministerul Agriculturii, 
însămînțările au fost efectuate pe 77 la sută din 
suprafața planificată, ceea ce înseamnă că au 
mai rămas de semănat circa 1 267 000 hectare

• Timpul înaintat, cît și mai ales instabil în 
unele zone, impune o și mai puternică mobilizare 
a forțelor, organizarea temeinică a activității, 
spre a se putea lucra la semănat cu viteze mult 
sporite

• Pentru încheierea grabnică a însămînțări- 
lor, specialiștii au datoria de a urmări permanent 
starea terenului și de a asigura redistribuirea 
operativă a forțelor în unitățile rămase în urmă

• Urgentarea semănatului trebuie să fie în
soțită pretutindeni de răspundere maximă pentru 
executarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ

în ultimele două-trei zile, vre
mea a devenit din nou instabilă în 
mai multe zone ale țării, ceea ce 
a determinat, firește, o încetini
re a ritmului de executare a lu
crărilor agricole, și îndeosebi a îri- 
sămîntărilor. Ținind seama de peri
oada de timp înaintată in care ne 
aflăm, dar și de faptul că prognoza 
meteorologică indică imlipnătătirea 
vremii in etapa imediat următoare, 
rezultă că sarcina cea mai ipipor- 
tantă . ce. revine oamenilor ‘munții 
din agricultură este de a stabili 
măsurile ce se impun. în funcție 
de condițiile concrete existente in
tr-un județ sau altul, asigurînd 
desfășurarea semănatului cu toate 
forțele, astfel încît însămînțarea 
culturilor de primăvară să se în
cheie pretutindeni în cel mai scurt 
timp posibil.

O privire asupra stadiului lucră
rilor agricole la data de 24 aprilie 
— cînd. pe ansamblu, culturile de 
primăvară fuseseră semănaie pe 77 
la sută din suprafața planificată — 
reliefează că oamenii muncii de.pe 
ogoare au posibilitatea practică de 
a întimpina ziua de 1 Mai încheind 
insămințările în toate județele șl 
pe toate terenurile prevăzute. De 
altfel, intr-un număr însemnat de 
județe — Olt. Constanța. Mehedinți, 
Călărași. Dolj, Timiș. Bihor. Arad, 

. Tulcea, Ialomița, Brăila. Giurgiu,

Buzău. Vilcea și sectorul agricol 
Ilfov —. la data amintită semăna
tul se afla în stadiul final, șămința 
fiind încorporată în sol intre 80 și 
94 la sută din suprafețele stabilite. 
Totodată insă, in alte județe, cum 
sint Neamț, Mureș, Suceava. Vaslui. 
Iași. Bacău. Cluj. Sălaj și Sibiu, 
desigur și din cauza timpului nefa
vorabil. s-au acumulat serioase ră- 
mîneri în urmă la semănat.

Această stare de lucruri eviden
țiază cit se poate de limpede că 
pentru perioada imediat următoare 
sarcina cea mai importantă ce re
vine organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, consiliilor agro
industriale și conducerilor unități
lor agricole este de a asigura mo
bilizarea și utilizarea cu randa
ment maxim a tuturor forțelor exis
tente. astfel încît și in finalul cam
paniei ritmul însămînțărilor să se 
situeze la nivelul maxim al posi
bilităților. Cu deosebire se impune 
sporirea substanțială a vitezelor de 
lucru la semănat in toate județele 
dip Moldova și din' centrul și nor
dul Transilvaniei, unde sînt locali
zate rămînerile in urmă cele mai 
mari. în acest scop, așa cum s-a 
procedat și pînă acum cu bune re
zultate. specialiștii trebuie să urmă
rească permanent starea terenului, 
spre a putea decide operativ însă- 
mintarea fiecărei parcele sau a

porțiunilor de parcelă, unde condi
țiile permit intrarea mijloacelor 
mecanice. în aceeași ordine de idei, 
pe măsură ce semănatul avansează 
in unele zone, organele agricole de 
specialitate trebuie să inițieze 
ample Acțiuni de întrajutorare cu 
mijloace mecanice, organizînd re
distribuirea formațiilor de lucru în 
unitățile rămas.e in urmă.

Ne aflăm, așadar. într-o săptă- 
mînă decisivă în care oamenii mun
cii din agricultură au datoria de 
a acționa cu maximă răspundere, 
mobilizînd toate forțele de care 
dispun și organizînd în mod exem
plar întreaga activitate, spre a se 
asigura pretutindeni încheierea în- 
sămințării culturilor de primăvară.

...A urmat profesionala. 
S-a calificat strungar. A 
lucrat intr-o mare uzină 
bucureșteană. (..La Huși, 
în urmă cu cîțiva ani. era 
mai greu cu locurile de 
muncă în industrie"). Era. 
Pentru că s-a întors acasă 
și produce utilaj complex. 
Chiar asa se și cheamă fa
brica : de utilaj complex și 
aparține de binecunoscuta 
întreprindere ..1 Mai" Plo
iești.

— Cum e viața, acasă ?
— Ușoară... dacă te stră- 

duiești să corespunzi la 
1 050 de atmosfere.

Am crezut că e o meta
foră născută aici, la poa
lele dealului Dobrina. Ei 
bine. nu. Miinile lui Mir
cea Moise — și a atitor 
hușeni de baștină, reveniți 
la tînăra lor vatră indus
trială — fac agregate pe
troliere care, la momentul 
adevărului de la ștandul 
de probă, trebuie să rezis
ta la 1 050 atmosfere...

Fiecare profesie cu... pre
siunile ei. Timpul galopea
ză altfel decit „trenișorul 
de Crasna — Huși" de 
cindva, urcat în notorietate 
prin versuri binevoitoare 
și nostalgice. Iar ca aceste 
accelerații să fie posibile...

— ...fără liceu, aici, la 
strung, nu ai cum face față.

— Ai in vedere secretul 
celor peste o mie de at
mosfere. Mircea Moise ?

— Pină acolo sint utila
jele care ni s-au dat pe 
mină. Priviți.

Unele dintre acestea fa
bricate la Bacău, la Bucu
rești. la Ploiești. Capabile 
să pună la lucru dispoziti
ve complexe, cu unghiuri 
complicate de tăiere. Alge
bra. trigonometria. geome
tria în spațiu nu sînt doar 
obiecte pentru sala de curs, 
ci unelte concrete care o- 
bligă tehnica să dea cit 
poate. Saltul de la osiile de 
căruță, ce se făceau în 
urmă cu cîțiva ani aici, la 
corpul hidraulic pentru a- 
gregatul de cimentare este 
ca de la... un ..molan" oțe
tit la Busuioaca de Boao- 
tin sau Traminerul cu scli
piri strălimpezi, pe care 
numai colinele si soarele 
de Huși le pot distila.

— Corespund toți acestor 
exigențe ?

Muncitor de categoria a 
VH-a. deci as în meserie, 
Gheorghe Bulbuc are repli
ca Pe buze :

— La noi nu există decît 
două posibilități : să ții pa
sul în competiție ori să-ți 
afli alt loc unde, toată via
ța. să fabrici unul și a- 
celași șurub...

Sigur că mai sint si din 
cei care se trag, incet. în
cet. la... șurub. Au uitat 
deprinderea cărții, i-a uitat 
și cartea pe ei. viața are 
întortochierile ei. unii n-au 
puterea să se smulgă din 
toropeală și. la un moment 
dat. se trezesc singuri 
la ..marginea meseriei". 
Gheorghe Bulbuc mingîie 
cu palma aspră, de munci
tor. un suport hidraulic 
masiv, la care au lucrat in
genios cuțitele de strung :

— Știți cite cote sînt

cenii. cu podgoriile de pe 
dealurile blînde din jur. 
care păstrează in tăcerea 
lor ințeleaptă amintirea 
fostei curți domnești a lui 
Ștefan cel Mare. în schimb 
aflăm cum vede muncito
rul Gheorghe Bulbuc viito
rul meseriei sale :

— Din Te citesc si cît ci
tesc. după cite văd. nu ne 
ocolesc nici pe noi au
tomatizarea. robotizarea. 
Baza însă, tot omul rămi- 
ne. Omul pe care il creș
tem. îl desăvirșim azi. Cum 
să înlocuiești puterea lui ?

— Dar cum se acumulea
ză această putere ? — iată 
întrebarea pe care i-o pu
nem lui Marcel Butiuc. șe
ful atelierului de pompe.

• reportaje • însemnări •

aici ? Nu mai puțin de 40. 
Deci asta presupune. îna
inte de toate, o foarte bună 
cunoaștere a desenului teh
nic. Desen tehnic care se 
învață cel mai temeinic în 
liceul de specialitate, la 
școlile.de maiștri. Depinde 
cit de mult urcă setea de 
învățătură. Dar toleranțele 
admise, deși piesa e masi
vă. la ce limite credeți că 
pot trece de control ? Nu 
mai mult de 5—6 sutimi de 
micron. Asta înseamnă pre
cizie. Adică meserie „pe 
săturate"...

Miinile lui Liviu Maxim, 
Ion Mitelea. Eugen Filip, 
Mihai Hnstu asta și fac : 
meserie pe... săturate. Au 
început ca ucenici la în
treprinderea ..23 August" 
din București ori Șantierul 
naval din Galați, pentru ca’ 
la Huși să atingă pragul 
performanței.

...Profesia la presiunea 
competitivității.

Și a competiției. Pentru 
că vin tare, din urmă. Io
sif Andrei și Dănuț Năs- 
tase. Normal. Primul a fost 
purtat prin tainele mese
riei de Eugen Filip, al doi
lea de Mihai Hristu. Fa
brica iși crește propriile 
dinastii muncitorești, acu
mulează experiență si o 
transmite.

Nu știu cum iși vede, în 
viitor, fiecare locuitor al 
Hușiului orașul natal. înnoit, 
cu peste patru mii de a- 
partamente in ultimele de-

Atelierul ? Locul cu cei 
mai multi tineri din fabri
că. Cu strinse legături cu 
..Liceul industrial Cuza 
Vodă", din localitate, pe
pinieră de cadre muncito
rești pentru întreprinderile 
orașului.

— Puterea se cîștigă nu
mai... antrenîndu-te.

Și Marcel Butiuc își în
dreaptă privirile spre un 
arbore cotit. Șlefuit înde
lung — carnea metalului a 
fost mult muncită pină să 
fie adusă la această stare. 
Marcel Butiuc numește 
toate ..haltele tehnologice" 
prin care arborele cotit a 
trebuit să treacă. „Haltele" 
— tot ătîtea trepte ale pro
fesiei măsurate cu sutimile 
de microni și deopotrivă 
cu rigoarea răspunderii co
muniste. „Călătorind" pe 
acest traseu, tinărul venit 
aici invață. e ajutat să în
vețe. simte că nu merge 
fără carte. înțelege că și li
ceul este o haltă obligato
rie. Așa cum au socotit că 
este obligatoriu și de dato
ria lor să promoveze nu
mai linia performantei cei 
care activează Ia casa de 
cultură a orașului si care, 
in toate edițiile Festivalu
lui național „Cintarea 
României", s-au situat in
variabil pe locul întîi...

Și totuși, cum se ciștigă 
puterea de care aminteam 
mai înainte ? Marcel Bu
tiuc ne duce în fata unor 
piese. Componente execu

tate cu . finețe, din oteluri 
speciale, care rezistă la 
presiuni de sute de atmos
fere.

— Noi le socotim lucrări 
de categoria a II-ă. în alte 
părți — ne-am interesat — 
numai meseriașilor cu ca
tegoria a IV-a le sînt re
partizate. Ei bine, proaspe
ții veniți in atelier cu ast
fel de lucrări, nu chiar Ia 
îndemîna oricui, iși „fac 
mina". Pornesc deci, din 
start, de la un nivel ridicat 
de pretenții.

Cei mai mulți intră în 
ritm. Alții... Cu o zi in 
urmă șeful de atelier a a- 
vut un dialog cu M.G.. u- 
nul dintre cei mai noi 
muncitori. „Cum se face că 
nu ții pasul". „N-am scule 
corespunzătoare, mașina nu 
este reglată". Mașina era 
reglată, sculele însă, unele 
nu erau cele mai bune. I 
s-au dat și... A sporit ca
dența. dar tot nu atit cit 
cere postul lui....... E lim
pede. i s-a spus. Mina pe 
carte. Și nici o nemotivată 
de la cursurile de perfec
ționare a pregătirii. Numai 
așa ai șansa să intri în 
rind. Sigur, te ajutăm cu 
toții. Dar ajută-te și tu. 
Asta e...“.

Aparent, la Huși, afli de 
cum poposești intre dealu
rile pe care podgoria a pus 
de veacuri stăpînire o li
niște odihnitoare. Un curs 
domol al timpului. Apa
rent. Pentru că de fapt 
pulsul prezentului bate aici 
alert. Se construiesc întins 
alte sute si sute de aparta
mente. Fabrica în care au 
intrat reporterii și-a turnat 
noi temelii și, în curînd, 
se va muta în „casă nouă". 
La celelalte fabrici se intră 
și se iese din schimburi. 
Se nasc copii, se sădesc 
pomi și flori, promoțiile de 
la liceul agroindustrial — 
fosta școală de viticultură 
„Dimitrie Cantemir" care, 
uite. în 1988 împlinește opt 
decenii de existență — sint 
sărbătorite cu regularitate.

...Viață cu muncă, bucu
rii. dorință de mai bine, 
aspirații. Totul e să cores
punzi la... 1 050 atmosfere, 
cum spunea unul dintre 
eroii acestui reportai.

Ad!că să corespunzi cli
pei fierbinți a prezentului.

Ilie TANASACHE
Petru NECULA

Imagine din municipiul Galați Foto : S. Cristian

l/nd se inversează termenii in ecuația răspunderii
Reacția la critică este foarte di

versă. Sigur, celui ce a greșit și i 
se argumentează in țață cum și de 
ce a greșit — fie intre patru ochi, 
fie în public, nu-i vine la îndemî- 
nă, nu-i face plăcere. Lucru lesne 
de înțeles. Parcă, totuși, mai ușor 
se suportă critica făcută între pa
tru ochi. Dacă este om în adevă

la uitarea de sine, să mi se repro
șeze cutare și cutare?, aici iși spu
ne cuvintul invidia, tovarăși, suc
cesele obținute de mine, dc secția 
mea nu-i lasă pe unii să doarmă 
liniștiți..." etc. etc. Sau, invers, in
sul recunoaște totul, chiar și ce nu 
a greșit, își toarnă toată cenușa

nici să o analizăm mai îndeaproa
pe : tăcerea ! „Tăcerea ca o reac
ție la critică ? — s-ar putea ridica 
întrebarea. Mai ales cînd aceasta 
se pronunță în fața opiniei publi
ce ?“; Da, chiar așa ! Iață, mai con
cret, ce ne-a îndemnat să așter- 
nem aceste rînduri in care tăcerea.

ratul înțeles al cuvintului, recu
noaște greșeala, caută să o îndrep
te. Mai greu este cind critica se 
produce public, cind ea se pro
nunță in auzul a zeci și sute de 
oameni. în aceste cazuri, caracte
rele puternice, echilibrate, văd în 
critică o analiză aspră, dar dreaptă 
a acțiunilor lor și iși recunosc lip
surile nu în formule consacrate in 
ședințe, ci în căutarea rapidă de 
soluții care să îndrepte starea de 
lucruri. Cu asemenea prilejuri 
însă se pot întilni și alte atitudini 
comandate de calitatea umană scă
zută a celui criticat — acesta iși 
caută justificări, se sprijină pe 
așa-zise cauze obiective, nuanțea
ză și transferă vina pe umerii al
tora, nepăstrindu-și nimic pentru 
umerii lui ; unii sînt mai. ofensivi, 
sint cuprinși de falsă indignare, 
consideră critica drept atac la per
soană : „cum ? eu, care în trecut

. am avut meritele cutare și cutare.
mie, care zi și noapte am muncit 
pentru binele întreprinderii pînă

Revenind asupra articolului: „Despre 
exigență și... lipsă de exigență"

lumii în cap — ascultîndu-1. te 
simți chiar stingherit de atita umi
lință — și-și ia angajamente peste 
angajamente, atîtea angajamente 
in vorbe incit, pe drept, cuvirit, în
cepi să te îndoiești serios că și le 
va indeplini vreodată.

Mai sint și alte posibile reacții 
la critică. Fiecare dintre noi. con- 
sultîndu-și experiența de viață, le 
poate releva, le poate enumera Si 
judeca. Noi am schițat doar citeva 
dintre ele. Am fost stirniți la acest 
lucru, prin forța împrejurărilor, ca 
să ne exprimăm așa. să medităm 
la ele, adăugindu-le incă una. pe 
care, mărturisim, n-am avut prile
jul să o intîlnim prea des și. deci.

ca reacție, cum am spus. își are ■ 
rolul ei.

Amintim, pentru început, că în 
numărul ziarului nostru din 9 ia
nuarie 1988 am publicat ancheta 
intitulată „Despre exigență și- 
lipsa de exigență, c.u datele con
crete ale vieții". în materialul res
pectiv se relevau greutățile pe care . 
ie' întimpina colectivul muncitoresc 
al Combinatului de • Îngrășă
minte . chirriice Slobozia cu fa
brica de furfurol. Proiectată să 
producă IB tone de furfurol 
— substanță atit de necesară in 
metalurgie și care se importă pe 
băni grei — după 8 ani de funcțio
nare a ajuns să producă 9 tone pe

zi. Am explicat, la vremea respec
tivă, unele cauze care generează 
această situație — din pornire, 
proiectul fabricii realizat de un co
lectiv de proiectanți ai Insti
tutului de inginerie tehnolo
gică si proiectare pentru in
dustria chimică, s-a dovedit lacu
nar (ca să folosim un termen mai 
„elevat") prin părțile... esențiale. 
Ceea ce a făcut ca. la punerea in 
funcțiune a noii unități, producția 
de furfurol să fie cu mult sub pa
rametrii proiectați parametri care 
nici acum, după 8 ani de la data 
inaugurării, să nu fie atinși. Și, 
după cite am aflat de curind, nu 
vor putea fi atinși nici in următo
rii cîțiva ani dacă nu se intervine 
energic, dacă...

Dar să nu anticipăm.
Cu ocazia documentării noastre, 

cum arătam in articolul amintit, 
într-o primă convorbire, factorii de 
răspundere ai combinatului ne-au 
vorbit, cu firească amărăciune, 
despre greutățile întimninate și 
s-âu arătat dispuși ca. într-o a 
doua convorbire, să ne relateze în 
amănunt cum s-au petrecut lucru
rile, cum de s-a ajuns în situația 
ca proiectul fabricii respective.

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare in pag. a lll-a)
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RITMUL SEMĂNATULUI POAIE ȘI TREBUIEJĂ CREASCĂ MULT]
arad. Viteze sporite prin redistribuirea mijloacelor mecanice
Pină in seara zilei de 24 aprilie. 

In județul Arad a fost insămînțată 
88 la sută din suprafața planificată 
pentru această primăvară. La data 
respectivă, 47 de unități agricole de 
stat și cooperatiste au incheiat a- 
ceastă importantă lucrare. Vineri a 
fost o zi-record pentru actuala 
campanie. insămințindu-se peste 
16 000 hectare. Acest lucru a fost 
posibil prin folosirea tuturor utila
jelor repartizate la efectuarea lu
crărilor agricole de primăvară : 
1541 agregate la pregătirea terenu
lui și peste 1 350 semănători. Sim- 
bătă și duminică insă, din cauza 
timpului nefavorabil, in unele zone 
ale județului nu s-a putut lucra, 
în paralel cu semănatul, in grădi
nile de legume se acționează cu 
răspundere la intreținerea culturi-, 
lor și a început plantarea răsadu
rilor de tomate de vară in cimp.

în cele zece consilii agroindustria
le din zona de șes a județului, in- 
sămințarea culturilor de. primăvară 
a intrat in faza finală. Peste tot se 
acționează cu răspundere, folosin- 
du-se la maximum fiecare oră bună 
de lucru. In consiliul agroindustrial 
Sintana. bunăoară. am găsit in 
cimp o impresionantă forță meca
nică. „Profităm de timpul favorabil 
din ultimele trei zile și acționăm cit 
se poate de repede pentru înche
ierea insămințărilor — ne spune to
varășul loan Miroiu. președintele 
consiliului agroindustrial Sintana. 
Am semănat pină lă această oră 
peste 11 000 hectare din totalul 
suprafeței de 12 000 hectare și. avind 
în vedere că zilnic realizăm in jur 
de 800 de hectare, sint create con
diții ca in cel mult două zile să În
cheiem această importantă lucrare-.

Cum aveam să constatăm, efor
turi susținute se depun insă in toa
te consiliile agroindustriale din zona 
de șes a județului, unde, fără ex
cepție. s-a putut, lucra din plin atit 
la pregătirea terenului, cit și la 
semănat, realizindu-se viteza zilni
că. recalculată in funcție de perioa
da in care ne aflăm. La interven
ția comandamentului județean pen
tru agricultură, peste 300 agregate 
de pregătit terenul și 120 de semă
nători din dotarea unităților din 
zona culinară, unde nu s-a putut 
lucra la întreaga capacitate din 
cauza excesului de umiditate din 
sol. au fost deplasate la, șes. con
tribuind la creșterea vitezelor de 
lucru in această parte a județului. 
Așa s-a procedat, de exemplu, in 
consiliul agroindustrial Șiria. unde 
toate formațiile de lucru din unită
țile din consiliul Măderat au fost 
trimise in ajutorul coooerative’or 
agricole din Pincota și Mișca. De 
asemenea, in consiliul agroindustrial 
Tirnova. agregatele complexe și se- 
mănătorile din Șilindia. Taut și 
prauț au dat o ..mină de ajutor" 
unităților din Tirnova și Chier. 
Așadar, pentru multe unități, cam
pania se desfășoară; acum ..la ve
cini". Important este că. procedin- 
du-se așa. fiecare oră bună de lu
cru a fost folosită la maximum, 
exact cum de fapt se cere in aceste 
zile.

Așa cum arătam, in majoritatea

unităților din zona de cimpie, se
mănatul culturilor de primăvară 
este incheiat sau se apropie do fi
nal. Dar dacă in zonele din cîm- 
pie, ritmurile de lucru s-au situat 
la un nivel bun. in zonele de deal, 
care reprezintă peste 40 la sută din 
suprafața .arabilă a județului, uni
tățile agricole intîmpină destule di
ficultăți, din cauza excesului de 
umiditate. Ce se intreprinde pentru 
depășirea acestei situații și urgen
tarea insămințărilor ? Unul din răs
punsurile posibile l-am primit la 
C.A.P. Tirnova. Aici, unitatea dis
pune de terenuri de tip podzol, 
lăcoviște și aluviuni, care mai ales 
in această primăvară ploioasă au 
creat serioase greutăți în executarea 
lucrărilor. Specialiștii au acționat 
însă pentru ieșirea din impas, con- 
centrind torțele rfiecanice in zonele 
in pantă, unde apa s-a scurs mai 
repede. Aceasta a făcut ca la ora 
documentării noastre unitatea să 
mai aibă de semănat doar 300 hec
tare cu porumb. împreună cu to
varășul Moise Butaru, președintele 
unității, ne. deplasăm la una din 
solele ..problemă". Se vedeau ur
mele băltirilor, dar și .ale rigolelor 
de evacuare a apei. „Am încercat, 
de citeva ori, să intrăm la pregătit. 
Nu s-a putut. Aici trebuie să pu
nem totuși porumb, iar timpul e 
înaintat. Vom intra pe porțiuni, 
vom ocoli crovurile. vom reveni, 
insă aceasta nu ne satisface. Singu
ra soluție este ca. încă în acest an, 
să reluăm lucrările de afinare 
adincă a solului, scarificările. care 
să ne permită să realizăm la timpul 
optim toate lucrările". Situații ase

mănătoare am întâlnit la C.A.P. 
Drauț, Rauț și Dud. Pentru evita
rea, în viitor, a unor situații de 
această natură, se- impune ca orga
nele agricole județene să sprijine 
executarea lucrărilor care se impun. 
Cu toate greutățile intimpinate, 
insă, la C.A.P. Tirnova a fost o zi 
plină pentru oamenii de aici : opt 
discuri erau folosite la pregătirea 
terenului ; se insămința cu patru 
semănători ; la erbicidarea porum
bului erau întrebuințate două insta
lații. iar la erbicidarea păioaselor 
— trei instalații ; in sectorul viticol, 
250 de cooperatori plantau butașii 
de viță altoită. De la ora 6 dimi
neața pină la lăsarea nopții, in 
această unitate timpul este folosit 
cu simț de răspundere.

De acum, toată atenția organelor 
agricole județene se îndreaptă spre 
zona colinară, unde semănatul tre
buie intensificat. Pe măsură ce uni
tățile din zona de șes au incheiat 
semănatul, formațiile complexe de 
pregătit și semănat sint deplasate 
in aceste zone. Se acționează cu 
toate forțele pentru încheierea cit 
mai grabnică a semănatului, cu 
convingerea că de acest lucru de
pinde și realizarea unor producții 
superioare. Sint zile în care lucră
torii ogoarelor din județul Arad se 
confruntă cu numeroase greutăți 
provocate de timpul nefavorabil. 
Ceea ce se remarcă cu deosebire 
este răspunderea pentru lucrul bine 
făcut, pe care o poți întilni la tot 
pasul.

Lucian CIUBOTARU 
Tristan M1HUȚA

La C.A.P. Tirnova, județul Arad, la irisâmințarea porumbului se manifestă 
maximă grijă față de calitatea lucrărilor

Foto : E. Dichiscanu

IALOMIȚA:

Si întreținerea culturilorI * »

este la lei de urgentă!
In toate unitățile agricole din ju

dețul Ialomița culturile de sfeclă 
de zahăr sint acum uniform răsă
rite. Pentru a ajuta plantele să se 
dezvolte repede și viguros. in 
mai multe zone din consiliile agro
industriale Urziceni. Fierbinți, Ba- 
laciu. Condeești. Andrășești. Gura 
Ialomiței și Țăndărei s-a trecut la 
executarea primei prașile manuale 
și chiar mecanice.

în consiliul unic agroindustrial de 
stat Urziceni, la C.A.P.-urile din 
Ciocîrlia si Manasia. vineri erau la 
executarea prașilei „oarbe" sute de 
cooperatori. La C.A.P. Ciocîrlia, ingi
nerul Ion Barbu, președintele unită
ții. era prezent in mijlocul cooperato
rilor aflati la prașilă. urmărind rea
lizarea unei lucrări de calitate in 
vederea asigurării densităților sta
bilite. Așa cum a reieșit din dis
cuție. oamenii de aici sint con
vinși că producția planificată pen
tru acest an poate fi nu numai rea
lizată. dar și depășită. Cele 100 de 
hectare cultivate cu sfeclă de za
hăr, insămînțate la sfirșitul lunii 
martie, vor primi prima prașilă în 
cel mult patru zile. La realiza
rea ritmului de 25 hectare pe zi a 
contribuit faptul că lucrările pen
tru întreaga suprafață se execută 
in acord global. iar cooperatorii 
știu cu rigurozitate sarcinile ce le 
revin, insușindu-și tehnologiile a- 
cestei culturi.

La C.A.P. Amara, primii care an 
început prașila la sfecla . de zahăr, 
cultură care ocupă 190 hectare, au 
fost cooperatorii din cadrul fermei 
nr. 2. Alături de cooperatori se a- 
flau si 60 de oameni ai mun
cii din unitățile de pe raza co
munei care s-au angajat să lucreze 
in acord global între 1—1.5 hectare 
cu sfeclă de zahăr, porumb, floarea- 
soarelui. Despre modul cum spri
jină efectiv locuitorii comunei, care 
lucrează în alte sectoare, coopera
tiva agricolă ne-a vorbit în puține 
cuvinte Inginerul Ion D. Măiță, 
președintele unității : „Avem o su
prafață foarte mare de prăsitoare, 
aproape 2 700 hectare, care trebuie 
lucrate cu deosebită grijă. Forțele 
active sint puține, . dar, prin mo
bilizarea tuturor locuitorilor sate
lor. am reușit să încheiem contracte 
în acord global pentru toate supra
fețele cultivate cu porumb, floa- 
rea-soărelui. sfeclă și fasole.

în județul Ialomița, acum, cînd 
semănatul porumbului și soiei a in
trat în stadiul final, iar al fasolei 
se desfășoară din plin, a intrat in 
actualitate și întreținerea culturi
lor. lucrare care solicită din partea 
organelor locale de partid și de stat 
desfășurarea unei activități ample 
pentru mobilizarea tuturor forțe
lor existente la sate la prășitul cul
turilor de primăvară.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Fiecare ceas - folosit din plin!
MUREȘ. După încetarea ploilor, in toate unită

țile agricole din județul Mureș se acționează cu 
răspundere pentru incheierea grabnică a insămințări- 
lor de primăvară. Dacă in ziua de 20 aprilie, cind 
au fost reluate însămînțările. s-a lucrat mai mult pe 
solele cu expoziție sudică, treptat, aria semănatului 
s-a extins atit in zona de cimpie. cit și in nordul 
județului. Acest lucru a fost favorizat și de faptul 
că. în urma măsurilor luate de comandamentul jude
țean pentru agricultură, s-a urmărit ca zilnic spe
cialiștii să identifice operativ toate terenurile zvîn- 
tate, spre a se folosi cu randament maxim fiecare 
oră bună de lucru. Ca urmare, concomitent cu grija 
pentru respectarea neabătută a normelor agrotehnice, 
viteza de lucru la semănat a crescut de la numai 
2 000 hectare in ziua de 20 aprilie, la 6 037 hectare 
în 22 aprilie. Aceasta a făcut ca suprafața însămîn- 
țată cu culturi de primăvară să ajungă, in .seara 
zilei de 24 aprilie, la aproape 52 000 hectare — 39 la 
sută din suprafața prevăzută. Ținînd seama de dota
rea tehnică-de care dispune județul și de angajarea 
fermă a lucrătorilor ogoarelor care lucrează zi-lumină 
la însămințări. există condiții ca. in pofida vremii 
care încă se menține capricioasă, insămintările să fie 
încheiate în cel mai scurt timp. Argumente? Multe.

Străbătînd in primele ore ale zilei de 22 aprilie 
zonele deluroase ne care sint situate majoritatea te
renurilor unităților agricole din consiliul agroindus
trial Band, ne-am convins că peste tot se lucrează 
repede șl bine. în cooperativele agricole Band. Finațe. 
Mădăraș, Căpuș. Grebeniș și altele, pe unele porțiuni 
pămintul. era incă îmbibat cu apă. Dar ne supra
fețele unde terenul se zvintase se lucra de zor. La 
C.A.P. Grebeniș ne-a reținut atenția modul exem
plar in care conducerea unității și-a organizat munca, 
stabilind exact încă din ziua precedentă parcelele 
zvîntate și în funcție de aceasta redistribuind mijloa
cele mecanice. Un asemenea mod de lucru a făcut 
posibil ca reluarea insămințărilor să fie realizată nu 
la întîmplare. ci eșalonat, in funcție de starea te
renului. fiecare specialist, răspunzind și coordonind 
lucrările pe o anume parcelă.

în alte Unități din acest consiliu agroindustrial, se
mănatul este chiar mai avansat. Explicația ? Una sin
gură : Consiliile populare, cetățenii, în frunte cu pri
marii. s-au implicat efectiv in campania de însămin
țări. Așa, de exemplu, la Iclănzel. tovarășul Gheorghe 
Cristurean, primarul comunei. Cornel Călugăr, ingine- 
rul-șef al cooperativei agricole, si Constantin Roman, 
președintele unității, stabilesc zilnic necesarul de for
ță de muncă la fiecare lucrare in parte, cimpul fiind, 
astfel împinzit de oameni. Bunăoară, la data prezen
ței noastre in unitate. 200 de oameni lucrau la plan
tatul manual al cartofilor. 20 — la jalonatul terenu
lui. in vederea insămințărilor. 200 de cooperatori — la 
evacuarea apei de pe terenurile cu exces de umidi
tate în timp ce alți 50 erau cuprinși la acțiunile de 
erbicidare. în acest fel. unitatea reușește să pregă
tească zilnic circă 150 hectare teren și să insăminteze 
mai bine de 50 hectare.

Și în unitățile din consiliile agroindustriale Luduș, 
Sărmașu, Tîrgu Mureș. Ungheni, Timăveni se lucrează 
repede și bine. Semănatul trebuie insă mult impulsio
nat in unitățile agricole din nordul județului, unde 
ploile, căzute la scurte intervale de timp, au făcut ca 
insămintările să fie mult rămase in urmă. (Gheorghe 
Giurgiu).

SATU MARE. în fermele asociației legumicole 
Satu Mare, sute de oameni lucrează din zori și pină 
seara tîrziu la plantarea diferitelor culturi., .-dar mai 
ales la recoltarea, verdețurilor — care șint expediate 
cu operativitate spre piață sau. sprq...unitățile de ,in
dustrializare.' Astfel, pină Ta această data, au fost 
plantate peste 110 hectare cu varză, conopidă și 
ceapă, in timp ce semănatul mazărei și rădăcinoase- 
lor este de acum încheiat. în calea eforturilor legu
micultorilor de a asigura producții cit mai ridicate

apar insă uneori nedorite greutăți. Astfel, la ferma 
nr. 2 din cadrul asociației au sosit vineri 160 saci cu 
4 000 kg de arpagic pentru a fi plantat mecanizat. 
Dar cum in 80 din saci arpagicul se afla in bună parte 
în stare avansată de vegetație, in mod normal din 
această cantitate trebuia incorporată in pămint 
pe fiecare hectar de aproape trei ori mai mult 
spre a aVea certitudinea unei producții reuși
te. Situația se datorează unor condiții necorespunză- 
toare de conservare, care au favorizat pornirea arpa
gicului in vegetație, acesta fiind depozitat intr-un 
șopron metalic aparținînd Centrului de semințe legu
me Satu Mare. E adevărat, sămința a stat mai mult 
în depozit ca altădată datorită și condițiilor nefavo
rabile pentru semănat. Trebuie arătat însă că aceste 
condiții nu au fost tocmai atit de nefavorabile incit 
întirzierea plantatului să poată fi pusă numai pe 
seama ploilor.

Se impune, de asemenea, și urgentarea unor 
lucrări de întreținere a cepei semănate în toamnă. 
Deși la ora actuală trebuia să fie incheiat prășitul 
acestei culturi, in asociațiile legumicole din Culciu 
și Apa se află încă o suprafață de 25 hectare neprăși
tă. Est_e de datoria cooperativelor agricole care fac 
parte din asociațiile menționate — Culciu. Cărășeu, 
Valea Vinului, Medieșu Aurit. Apa — să mobilizeze 
oamenii si la efectuarea acestei importante lucrări, 
care nu mai suportă amînare. (Oclav Grumeza).

GORJ. în ciuda condițiilor mai grele de lucru, 
datorită excesului de umiditate și scăderii tempera
turii, săptămîna pe care am incheiat-o a constituit 
o etapă decisivă pentru lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Gorj. Buna, organizare a muncii, repartizarea 
judicioasă a forțelor mecanice și umane și-au spus 
cuvîntul : în cursul săptămînii trecute s-au încheiat 
semănatul celorlalte culturi din primele două epoci 
și erbicidarea păioaselor. Față de prima parte a săp- 
tăminii trecute, ritmul însămințării porumbului a 
crescut de aproape trei ori in ultimele două zile, ast
fel că. pină in seara zilei de 24 aprilie, la nivelul 
întregului județ, se insămințase 51 la sută din su
prafața prevăzută. în consiliile agroindustriale din 
sudul județului — Turreni. Brănest-i. Amaradia — în- 
sămintarea porumbului se află in stadiul final. La 
ora actuală, toate forțele sint concentrate pentru în
cheierea grabnică a acestei lucrări. Au fost luate mă
suri pentru a avea zilnic un avans de cel puțin 1 500 
hectare teren bine pregătit. Exista condiții pentru 
executarea unor lucrări de foarte _bună_ calitate și 
pentru intensificarea ritmurilor insămințărilor. astfel 
ca in două-trei zile bune de muncă să poată fi în
cheiată actuala campanie agricolă. (Dumitru Prună).

CLUJ. După zilele cu precipitații abundente și 
cu temperaturi scăzute, 'in toate zonele județului Cluj 
vremea s-a mai ameliorat, ceea ce a determinat. In
tensificarea insămințărilor. Pentru recuperarea întir- 
zierilor. m urma măsurilor luate de comandamentul 
județean, au lost. mobilizate în cimp toate mijloace- 
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le mecanice și umane, acționîndu-se, 
energie, pentru sporirea la maximum 
lor de lucru si efectuarea unor lucrări 
calitate. Principalele forte sint concentrate la
mintarea porumbului. Se urmărește permanent 
de zvîntare a terenului si începerea imediată 
crului peste tot acolo unde condițiile permit 
intre cu mijloacele mecanice. în cursul zilei de du
minică au fost insămînțate cu porumb pentru boabe 
4 170 hectare, fată de 3 690 hectare in ziua prece
dentă. Suprafețe mai mari cu porumb au fost in- 
sămintate in unitățile agricole din consiliile agroin
dustriale Dej, Țaga, Cășeiu. Bonțida. Mociu. Cimpia 
Turzii. Apahida. Experiența unităților cu rezultate mai 
bune arată că sint condiții ca. printr-o largă mobi
lizare de forțe și o bună organizare a muncii, să se 
intensifice mult ritmul la semănatul porumbului. 
(Marin Oprea).

Puține unități industriale 
au o biografie Pe cit de 
tinără pe atit de specta
culoasă. precum întreprin
derea de frigidere din 
Găești. Filmul ei se asea
mănă — nu-i deloc o com
parație exagerată — cu al 
activității unui alpinist care 
iși propune mereu înăl
țimi tot mai mari. Așa se 
prezintă si la sărbătoarea 
muncii, ziua de 1 Mai, ac
tivitatea unității dîmbovi- 
țene. Fiecare treaptă esca
ladată spre înălțimea per
formanței a deschis drum 
alteia, situată și mai sus. 
Argumente ?

1970. își incepe activita
tea intr-un domeniu ab
solut nou. fără nici o fărî- 
mă de tradiție — construc
ția de frigidere — cu o- 
biectivul declarat de a de
veni o unitate care să pro
ducă atit pentru piața in
ternă. cit și cea externă. .

1972., In mai puțin de 2 
ani de la data ieșirii de pe 
banda de montaj a primu
lui frigider, cu marca ..Arc
tic" se angajează timid, dar 
sigur, in confruntarea cu 
piața externă. Intiiul par
tener — Anglia." O piață 
exigentă, care s-a • dovedit 
un bun examinator pentru 
înțelegerea cerințelor com
petitivității.

1971. întreprinderea atin
ge — cu o ușoară intirzie- 
re. parametrii proiectați, 
(„în mai puțin de un an. 
vom recupera restanta 
creată prin această intir- 
ziere" — se angajează noul 
director al unității).

1970. „Arctic" iese de sub 
controlul licenței si se 
lansează într-o spectacu
loasă cursă de cucerire 
a pieței externe prin in
corporarea in construcția 
produselor sale si a inte
ligentei tehnice proprii.

1980. încene bătălia pen
tru diversificarea produc
ției. Celor trei tipuri de 
produse create ne bază de 
licență li se adaugă — in 
șapte ani — incă 12. în 
peste 40 de variante.

1981. Datorită rezultate
lor bune obținute, incepe 
investiția pentru dublarea 
capacității de producție, 
care se încheie în 1987.

1986—1987. întreprinderea 
este distinsă, doi ani con
secutiv. pentru rezultatele 
deosebite obținute in pro
ducție, cu „Ordinul Muncii 
clasa I" și devine o can
didată cu perspective la 
cucerirea titlului de ..Erou 
al Muncii Socialiste". O 
confirmă și rezultatele ob
ținute in primul trimestru 
cînd unitatea și-a 'îndepli
nit planul la toți indicato
rii. iar la export a înre
gistrat cotele de depășire 
cele mai inalte din ultimii 
«ni.

în ultimii 10 ani. pro
ducția destinată exportului 
a Crescut de peste 100 de 
ori. Marca „Arctic" este

astăzi cunoscută. în egală 
măsură, pe trei continen
te : Europa. America și 
Asia.

Așa se prezintă, succint, 
filmul biografiei activității 
acestui colectiv harnic, 
perseverent si competent. 
Care este „cheia" succese
lor sale mereu. în creștere ? 
Cum a reușit această uni
tate relativ tînără — abia 
intrată în cel de-al 18-lea 
an de la producerea pri
mului frigider — să atin
gă treptele maturizării ? 
Cum a izbutit să-și impu
nă competitivitatea in con
fruntarea cu parteneri re- 
numiți ?

— Vă așteptați poate la 
un alt răspuns — ne 
spune Sandu Matei, șeful 
secției compresoare. urțul

i-am primit in rindu- 
rile partidului in peri
oada respectivă. Le-am 
mai spus — intărindu-1 
prin exigentele manifes
tate față de pregătirea 
lor profesională — la alți 
aproape 700 de tineri care 
mi-au trecut prin mină in 
drumul lor spre „brățara 
de aur" a meseriei. Exacti
tatea cifrelor s-ar putea să 
surprindă. Insă cine incepe 
o muncă de pionierat, are 
obiceiul de a ține minte to
tul, Iar dacă vreți să știți, 
cea mai mare satisfacție a 
mea e că am reușit să evit 
rebuturile. Atit in muncă, 
cit și pe cele educative.

O dată pornită pe acest 
făgaș, convorbirea cu „ve
teranul" intreprinderii — a- 
bia a împlinit 50 de ani —

părți. Așa este. Noi însă 
am fost si sintem preocu
pați să asigurăm, pe cit po
sibil. organizații de bază de 
forță relativ egală. Atit nu
meric. cit și calitativ. Și 
credem că am reușit. Fap
tul că in prezent promo
văm pe piața externă peste 
95 la sută din producția 
realizată arată că oamenii 
din „prima linie a frontului 
muncii" — ca să reiau lait
motivul de care s-a vorbit 
— și-au făcut si ei datoria. 
Atit ca producători, cit si 
ca educatori. Și intr-un co
lectiv a cărui virstă medie 
abia dacă depășește 23 de 
ani. „producția educativă" 
este la fel de importantă 
ca și cea economică. Dacă 
nu mai importantă. Pentru 
că ea creează conștiința

Comuniștii, promotori 
ai muncii de calitate

dintre „veteranii" intre
prinderii. Pentru mine el 
este un răspuns pe cit de 
simplu, pe atit de adevă
rat. Nouă, celor 10—15 co
muniști. care am consti
tuit organizația de bază a 
beneficiarului, ni s-a spus 
'atunci că sintem trimiși — 
comparația are in vedere 
lipsa de experiență — in 
prima linie a frontului, 
aidoma tinerilor ofițeri pa- 
trioți de la Păuliș. dar că 
există toată încrederea că 
noi ne vom face datoria 
pină la capăt. Pe de o 
partb. aprecierea aceasta 
constituia oxigenul de care 
aveam foarte mare nevoie. 
Pe de alta, ea a devenit 
— și acesta este cel mai 
important lucru — lait
motivul care a străbătut, 
ca un fir roșu. întreaga ac
tivitate de educație pe care 
am desfășurat-o ulterior 
în rindul celor veniți in 
mijlocul nostru. Și să știți 
că și atunci, ca și azi. toți 
ne considerăm in linia 
intii a frontului pentru ca
litate. Așa se explică — 
sintetic vorbind — și dru
mul ascendent al intre
prinderii noastre spre efi
ciență. spre competitivitate.

— De cite ori ați poves
tit episodul cu Păulișul. cu 
„prima linie" tovarășilor 
dv. de muncă mai tineri, 
tovarășe Sandu ?

— Dacă iac o socoteală, 
vă pot răspunde exact. Cit 
am fost secretar*al comi
tetului de partid din 
intreprindere. le-am spus — 
considerindu-i și pe ei în
rolați in frontul muncii — 
tuturor celor peste 300 de 
oameni ai muncii, pe care

oscilează între amintiri și 
perspective. De ce amin
tiri ? Pentru că ele repre
zintă temelia solidă pe care 
s-a construit competitivi
tatea. „între creșterea 
noastră politică și creșterea 
noastră profesională — ar
gumentează el — există o 
stnnsă legătură. Dacă în 
1970 forța noastră politică, 
de comuniști, se ridica la 
15 oameni, după 1980 —
perioadă in care întreprin
derea s-a înscris ferm pe 
drumul competitivității și 
al eficienței — ea a ajuns 
la peste 1 000. ca astăzi să 
numere peste 1 400. Adică 
38 ia sută din efectivul in- 
tregului personal muncitor. 
Și e de mare importanță, 
are semnificații adinei fap
tul că adevărata cucerire a 
unei poziții de frunte pe 
piața • externă s-a produs 
după ce pe frontul calității 
educative a oamenilor s-a 
obținut mai intii. in viața 
colectivului, victoria matu
rității comuniste. Comuniș
tii sint primii care au în
țeles că a produce eficient 
pentru export înseamnă a 
produce eficient pentru 
țară.

Argumente — și nu pu
ține la număr — ne oferă 
actualul secretar al comi
tetului de partid, inginera 
Doina Drumea. unul din 
proiectanții de bază ai în
treprinderii, «Am să încep 
— ne spune — cu unul a- 
parent fără însemnătate. 
Dar care s-a dovedit esen
țial. Și anume — consti
tuirea de organizații de 
bază pe linii de fabricație 
Veți spune că asemenea 
măsuri există si in alte

înaintată care. larrindul ei. 
produce calitatea».

Exemple ? — intervine
reporterul pentru a oferi 
cititorilor argumente con
crete. Și exemplelele se 
transformă intr-un „în
ceput fără sfirșit". Comu
niștii care au constituit nu
cleul de bază pentru pu
nerea in funcțiune a între
prinderii reprezintă in con
tinuare „ștafeta vie" a 
ideii de a fi si a rămine 
în „prima linie" a frontului 
muncii. Sandu Matei este și 
rămine veșnic tinărul si 
competentul șef al secției 
compresoare. Cea care pro
duce „inima" frigiderului 
și a congelatorului. Gavril 
Mărgineanu și-a început 
aici cariera ca inginer sta
giar si astăzi este ingine- 
rul-șef al intreprinderii. 
Este omul care îți spune 
dacă-1 scoli noaptea din 
somn, ca și directorul în
treprinderii. inginerul Tra
ian Novolan. spre ce se in- 
dreaptă producția de frigi
dere și congelatoare oe 
plan mondial. Dar nu nu
mai atit. îti spun și ce 
strategie și-a elaborat uni
tatea de aici pentru a fi 
mereu Ia altitudinea pieței 
externe. Nu pot lipsi și ar 
fi nedrept să lipsească din 
această evaluare a valorilor 
de început ale întreprinde
rii — pentru că Intre timp 
au apărut multe altele — 
nici Ilie Voicu. șeful sec
ției a doua montai-agrega- 
te. nici Ion Stănescu si 
Mlhai Lupu, șefi și adiuncti 
de șefi de secție, nici mais
trul Gheorghe Dumitru, 
câre și-a început și el ac

tivitatea in „prima linie" 
a luptei pentru afirmarea 
produselor întreprinderii 
din Găești. Dar cum poți 
sâ-i uiți pe comuniștii din 
proiectare, care sint. șț la 
propriu si la figurat, chiar 
in „prima linie" ? Nistor 
Petre. Costin Comăneei, 
Uie Ungurean u. Toți repre
zintă „nucleul de aur" al 
concepției, care asigură — 
prin ginălrca originală pro
prie — prezentul si viito
rul produselor intreprinde- 
rii. Nu poți fi competitiv 
astăzi fără proiectări ti 
competitivi. Este o axiomă 
care aici nu mai trebuie 
demonstrată. Sau cum să-i 
uiți oe specialiștii de nuna 
intii. tot comuniști, care au 
asigurat ca etapa a doua de 
dezvoltare a întreprinderi, 
realizată cu proiectare ro
mânească si utilaje româ
nești, să fie realizată în- 
tr-un timp record si de o 
calitate fără reproș ? Dar 
mai ales s-au impus ca 
„doctori" priceputi in de
pistarea și repararea tutu
ror defectelor mecano- 
energetice. Numele lor — 
Bogdan Burcea. Vasile Ta- 
tomir. Constantin Mocanu. 
Ilie Pircălabu și alții — 
constituie al treilea „nu
cleu de aur" al întreprin
derii.

— In care din cele două 
funcții oe care le dețineți, 
de secretar al comitetului 
de partid, si de proiectant, 
se cere să aveți mai multă 
competentă ? — întrebăm 
pe tinăra ingineră Doina 
Drumea.

— Ca specialist am o ex
periență de peste 20 de 
ani. Cred că am dreptul să 
mă consider un om compe
tent. Asta neinsemnind că 
nu sint în continuare pre
ocupată de pregătirea mea. 
Ca secretar al comitetului 
de partid, mă aflu la „a 
doua legislatură". Am da
torii mari fată de pregăti
rea mea în acest domeniu. 
Pentru că înțeleg din ex
periența de pină acum că 
de competenta munci! de 
partid, a noastră, a comu
niștilor. depmde competen
ța întregului colectiv. Pro- 
punind muncii de partid o 
competentă înaltă — in ac
tivitatea organizatorică, po
litică, educativă — asigu
răm implicit activități’ 
product’ve o competentă 
similară. Este relația pe 
care, de altfel, o avem per
manent !n vedere si care 
Stă. credem noi. la baza 
rezultatelor de oină acum.

O relație si o explicație 
care atestă că oamenii din 
prima linie a bătăliei pen
tru calitate știu să constru
iască strategii pentru a ră- 
mîne mereu la înălțimea 
misiunii ce le revine si pe 
care și-au asumat-o în 
mod profund.

Constantin PRIESCU

întrecerea minerilor pentru producții 
sporite de cărbune

(Urmare din pag. î)
tul efervescent al acestei perioade 
în care oamenii muncii de pe tot 
cuprinsul țârii intîmpină sărbătoarea 
de la 1 Mai, tot mai multe formații 
de lucru, practic toți cei care lu
crează pe excavatoarele cu rotor sini 
angajați intr-un efort responsabil 
pentru folosirea cit mai eficientă a 
potențialului tehnic și uman, pentru

sporirea continuă a producției de 
cărbune. O dovadă concludentă : in 
această perioadă din vetrele de lig
nit ale intreprinderii sint extrase și 
livrate zilnic către termocentralele 
țării 35 000—40 000 tone cărbune de 
bună calitate.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scinteii"

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ HOREZU

în funcțiune un nou abataj mecanizat
Pentru inginerul Gheorghe Bor- 

cean. directorul Întreprinderii minie
re Horezu, ziua de muncă in care 
ne-am aflat in bazinul carbonifer al 
Brebeștilor a debutat cu o serie de 
vești bune. Mai intii, printr-un te
lefon primit de la întreprinderea 
„Progresul" Brăila, a aflat ca la 
cele două excavatoare tip 3 600 a 
fost incheiat ciclul de fabricație și 
în chiar săptămtna respectivă mi
nerii vor infra in posesia lor. Ime
diat a luat măsuri ca primul să fie 
repartizat exploatării Cerna, iar al 
doilea noii cariere Cernișoara. De 
asemenea, inginerul Vasile V. Ogîr- 
laci. directorul exploatării Olteț- 
Alunu. l-a informat că o dată cu 
cablurile de tracțiune pentru brațul 
roții port-cupe de la excavatorul 
gigant 01 a sosit și echipa speciali
zată pentru montare de la între
prinderea de uțilaj minier Rogojelu. 
„Cu aceasta putem spune că avem 
asigurată baza tehnico-materială 
pentru toate sectoarele — ne spune 
inginerul Borcean. Cind fac o ase
menea afirmație mă refer însă in 
mod deosebit la faptul de muncă pe 
care ii așteptăm să se petreacă as
tăzi,și anume începerea extracției de 
lignit pe noul abataj al minei Alunu. 
Cit am așteptat cu toții clipa asta 1 
Așa că nu mai este timp de stat. 
Trebuie să ajung degrabă la minerii 
lui Ogirlaci".

Pină la mină ne însoțește o ploaie 
măruntă, prin care abia întrezărim 
noul și cochetul ansamblu de locuințe 
al minerilor de la Slăvești, apoi ma
gistrala de benzi transportoare care 
se pierde intr-un abur lăptos, spre 
halda de steril de la Coltești. In 
curtea minei Alunu, subinginerul 
Viorel Torai. șef-adjunct de sector, 
și maistrul Iosif Luculescu. tocmai 
terminau de descărcat dintr-un auto
camion corpul unei pompe hidrau
lice dc ridicare-coborire a frezelor 
pentru un complex de abataj, pre
cum și alte materiale pentru insta
lații de transport. „Nu mai avem 
nici un om la posturile de lucru de 
la suprafață — explică subinginerul 
Torai. Toți sint mobilizați la panoul 
noului abataj 6 402".

în mină, maistrul Iosif Luculescu, 
ne spune că noul abataj reprezintă 
un record pentru întregul bazin car
bonifer. Pină acum, aici nu s-au 
pregătit și nu s-au exploatat panouri

de abataj cu o lungime de 80 metri 
liniari, așa cum este acesta. Apoi, 
nici un alt abataj nu are un strat 
de lignit de grosime atit de mare. 
De aceea a fost posibil să se mon
teze un complex mecanizat, capabil 
să asigure tăierea unui strat cu înăl
țimea de 3,5 metri. Și, fapt deosebit 
de important, intrarea în exploatare 
a noului abataj are loc cu o lună 
mai devreme față de termenul sta
bilit prin plan.

Cum s-a obținut acest succes ?
— Deși le-am „atacat" abia la în

ceputul anului trecut — ne-a spus
I

inginerul Vasile V. Ogirlaci — gale
ria de acces §i galeria colectoare, 
care au o lungime totală de 960 me
tri. au fost executate ireproșabil 
și intr-un timp foarte scurt. După 
aceea, soluția de introducere a sub- 
ansamblelor prin suitorul de aeraj — 
ea insăși o premieră pentru intre
prindere — ne-a dat posibilitatea să 
reducem distanța de transport cu 
1 000 metri ; deci eforturi mai re
duse și timp ciștigat. în ansamblu, 
noul abataj va avea o influență ho- 
tărîtoare asupra creșterii producției 
de cărbune.

La citeva zile de la acest eveni
ment ne-am aflat din nou printre 
minerii din sectorul Olteț-Alunu. Cu 
acest prilej am aflat că. de pe .acum, 
noul abataj a permis acestui sector 
minier atingerea parametrilor de 
producție prevăzuți pentru cea de-a 
doua parte a anului, la mina Alunu 
înregistrindu-se o producție supli
mentară de aproape 20 000 tone lig
nit energetic. Angajamentul mineri
lor de aici este ca pină la 1 Mai 
producția peste plan să ajungă la 
23 000 tone.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

PRICEPERE SI HĂRNICIE DE MINERI

Primul trimestru din 
acest an a însemnat 
pentru întreprinderea 
minieră Motru reali
zarea sarcinilor de 
pian mai devreme, 
creindu-se posibilita
tea obținerii unei pro
ducții suplimentare de 
15 000 tone lignit ener
getic. Succesul are la 
bază, intre altele, mai 
huna utilizare a com
binelor de abataje, a 
celorlalte mașini și in
stalații din dotare. în
tărirea ordinii, disci
plinei șl răspunderii 
muncitorești la nivelul 
fiecărei brigăzi, al fie
cărei formații de lu
cru. Nu in ultimă in
stanță. accentul a fost 
pus șt pe îndeplinirea 
„cotelor" stabilite la 
lucrările de pregătiri 
și deschideri — capi
tol la care, de aseme
nea, planul trimestrial 
a fost realizat înainte 
de termen. Recent au 
fost racordate la cir
cuitul productiv noi 
capacități. Este vorba 
de trei abataje puse in

funcțiune la minele 
Leurda. Motru-Vest și 
Horăști, toate fiind do
tate cu complexe me
canizate tip CMA-2. de 
fabricație românească. 
El'e asigură o produc
ție zilnică de cel puțin 
1 600 tone jignit ener
getic.

Sporuri importante la 
producția de cărbune 
se vor obține și prin 
aplicarea altor măsuri. 
Re pildă, demararea 
lucrărilor la un nou și 
important obiectiv de 
investiții la mina Ho
răști — galeria direc
țională de aera), nece
sară deschiderii unor 
noi capacități miniere 
— și intrarea in func
țiune a unui alt aba
taj. al șaptelea, pro
gramat pentru această 
perioadă. în același 
timp, la mina Ploști- 
na, ritmul desfășurării 
lucrărilor de pregătire 
a abatajului 4 6 și, mai 
ales, stadiul in care 
acesta se află creează 
premisele punerii in 
funcțiune a noii capa

cități cu circa două 
luni mai devreme față 
de termenul stabilit. 
Cuvinte de laudă pen
tru această realizare 
se cuvin a fi adresate 
brigăzilor conduse de 
Constantin Vulpe și 
Vaier Dulugeanu. La 
rindul lor, formațiile 
conduse de Ion Gaiță 
și Ion Luican depun 
eforturi pentru gră
birea conturării noului 
abataj 3 5, care va fi 
echipat cu un complex 
mecanizat de tăiere și 
susținere tip CAM-2. 
ale cărui subansamble 
vor fi recondiționate 
in cadrul atelierului 
mecanic al minei.

Harnicii mineri de 
la Motru iși sporesc 
zilnic eforturile, se 
străduiesc să munceas
că cit mai bine pen
tru a da țării cit mai 
mult cărbune.

Teodor ABAGIU
tehnician
la întreprinderea 
minieră Motru



SCINTEIA — marți 26 aprilie 1988 PAGINA 3

Tovarășului DIMITRIS CHRISTOFIAS
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L.
NICOSIA

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L. 
imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Partidului Comunist 
Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
în această activitate de inaltă răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și solidari
tate, de stimă și respect reciproc existente intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L. se vor dez
volta in continuare, in interesul extinderii raporturilor de prietenie și cola
borare dintre țările și popoarele noastre, al cauzei păcii, independenței națio
nale și progresului social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-minist.ru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Lubomir 
Strougal. președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, cu 
prilejul reinvestirii in această func
ție. prin care ii adresează calde feli
citări și cele mai bune urări de să-

nătate, fericire și de noi succese în 
activitate. In telegramă se exprimă, 
totodată, convingerea că, in spiritul 
hotăririlor și înțelegerilor adoptate 
la nivel înalt, guvernele celor două 
țări vor conlucra tot mai activ in 
viitor pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-cehoslovace.

Comunicatul Comisiei electorale centrale privind 
alegerea a doi deputați în Marea Adunare Națională 

în circumscripțiile electorale nr. 1
Brașov-Centru, județul Brașov, și 
nr. 3 Craiova-Craiovița Nouă, județul 
Dolj, au avut loc în ziua de 24 a- 
prilie a.c. alegeri parțiale pentru 
doi deputați in Marea Adunare Na
țională.

Comisia electorală centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerile s-au desfășurat în confor
mitate cu prevederile Legii electo
rale a Republicii Socialiste România.

Pe buletinele de vot a fost înscris 
cite un candidat al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste în 
fiecare din cele două circumscripții 
electorale.

în circumscripția electorală nr. 1 
Brașov-Centru. județul Brașov, din 
totalul de 31 436 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 31 367 alegători, reprezentînd 
99,78 la sută. Pentru candidatul pro-

pus au votat 31 019 alegători, adică 
98,89 Ia sută. A fost ales deputat in 
Marea Adunare Națională tovarășul 
Mihulecea Cornel, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

în circumscripția electorală nr. 3 
.Craiova-Craiovița Nouă. județul 
Dolj, din totalul de 38 518 alegători 
înscriși in listele electorale s-au 
prezentat la vot 38 459 alegători, re- 
prezentind 99,84 Ia sută. Pentru 
didatul propus au votat 38 280 
gători. adică 99.53 la sută. A 
ales deputat în Marea Adunare 
țională tovarășul Voiculescu

can- 
ale- 
fost 
Na- 
Ion, 

prim-secretar al Comitetului muni
cipal Craiova al Partidului Comunist 
Român.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

Cronica zilei

Județul Suceava și-a îndeplinit planul pe primele
patru luni ale anului

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Imagini concrete ale colaborării

intr-o citadelă a progresului tehnic

într-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean Suceava al P.C.R.*se rapor
tează că oamenii muncii suceveni, 
acționînd susținut pentru a intîmpi- 
na ziua de 1 Mai cu noi și impor
tante succese, au îndeplinit la data 
de 25 aprilie prevederile de plan pe 
primele patru luni la principalii in
dicatori. Avansul de timp ciștigat va 
permite realizarea unui spor la pro- 
ducția-marfă industrială in valoare 
de peste 300 milioane lei, concreti
zat în substanțiale depășiri, intre care 
160 tone cupru, plumb și zinc in con-

centrate, 4 100 tone pirită, 11 500 mc 
cherestea, 100 000 mp furnire esteti
ce, 90 000 mp plăci înnobilate din 
lemn. Pe aceeași perioadă, produc
ția destinată exportului va fi depă
șită cu 0,5 la sută, iar sarcinile de 
plan la activitatea de investiții cu 
40 milioane lei.

în telegramă se subliniază, totoda
tă, hotărirea oamenilor muncii suce
veni de a obține in acest an cele 
mai bune rezultate în dezvoltarea 
economică și socială, în perfecționa
rea întregii activități, pentru a-și a- 
duce astfel contribuția la înfăptui
rea neabătută a obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

(Agerpres)

în perioada 21—25 aprilie, o dele
gație economică guvernamentală so
vietică. condusă 
vicepreședinte al 
niștri al U.R.S.S.. 
în tara noastră.

Delegația a avut intilniri de 
cu tovarășii Stefan Andrei, 
prim-ministru al guvernului, 
ședințele părții româțe in Comisia 
interguvernamentală româno-sovie- 
tică de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. și Ion Constantines- 
cu. viceprim-ministru al guvernului.

La convorbiri a fost de față E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Oaspeții sovietici au avut, de ase
menea. întrevederi cu membri ai 
conducerilor Ministerului Industriei 
de Utilaj Greu, Ministerului Industriei. 
Electrotehnice. Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Co
mitetului de Stat al Planificării și 
au vizitat întreprinderi industriale 
din Capitală și din 
Brașov.

de I. S. Silaev. 
Consiliului de Mi- 
a efectuat o vizită

lucru 
vice- 
pre-

municipiul

tv
20.00 Telejurnal O Zilei muncii, fap

tele de muncă ale țării,
20,20 Strălucită solie de pace, priete

nie și colaborare. Vizita oficială 
de prietenie a tovarășului

20,55

21.15
21.35
21.50
22,00

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Socialistă Vietnam si in 
Republica Populară Mongolă (co
lor)
Cu tara, pentru tară — Spectacol 
muzical-literar-coregraflc (color) 
Priorități in economie
Occident ’88 (color)
Telejurnal
Închiderea programului

★

Ministrul apărării 
publicii Socialiste 
ral-colonel Vasile Milea. a adresat 
o telegramă de felicitare ministru
lui Forțelor Armate Populare ale 
R.P.D. Coreene, vicemareșal O Gin 
U. cu prilejul celei de-a 56-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Coreene.

naționale al Re- 
România. gene-

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 aprilie, ora 20 — 29 apri
lie, ora 20. în tară : Vremea va fi 

1 schimbătoare și se va încălzi ușor și 
treptat. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale care var avea 
șt caracter de aversă la început în 
nord-estul țării, ăpoh la șfirsițul in
tervalului, si în sud-vest. tri restul te
ritoriului se vor semnala pioi slabe.

■in

izolate, vîntul va sufla slab nînă la 
moderat. Temperaturile minime se vor 
situa intre zero si 10 grade. Izolat mai 
coborîte în primele nopți, pină la mi
nus 2 grade. în depresiunile intramon- 
tane. iar maximele între 12 și 22 de 
grade, tn prima noapte, condiții de 
producere a brumei, ne alocuri.

■ nordul și central tării. Local se va 
produce ceată. Tn București : Vremea 
va fi schimbătoare si se va încălzi 
ușor. Ceru! va £1 variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Viatul va sufla slab 
pină ja moderat. Temperaturile minime, 
vor fi. cuprinse intre 5 și 9 grade,. laț 
maximele Intre 16 si 20 de grade. Cea
tă slabă dimineața.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene in 
tara noastră, colonel superior Pak 
Zi Săk, s-a întilnit cu cadre di- 
dacțice și elevi ai Liceului militar 
„Dimitrie Cantemir". precum și cu 
militari dintr-o unitate a armatei 
Republicii Socialiste România, că
rora le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat. Participan- 
ții Ia intilniri au vizionat o expozi
ție de fotografii cu aspecte din viața 
Și activitatea militarilor 
Populare Coreene și filme 
tare.

naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, colonel-superior Pak Zi Săk, a 
organizat, luni, la sediul ambasadei, 
o gală de film, urmată de un 
cocteil.

Au participat general-maior Ștefan 
Gușă, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Staț Major, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ac
tiviști de partid si de stat, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte Zo Iăng Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. atașați militari, aero și navali 
acreditați in țara noastră.

★
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe Ludolf Georg von Warten- 

'berg. secretar de stat parlamentar in 
Ministerul Federal al Economiei, 
președintele părții vest-germane in 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—vest-germană de colaborare 
economică, industrială și tehnică, 
aflat intr-o vizită in țara noastră.

Oaspetele a fost primit, de aseme
nea. de life Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

în cadrul convorbirilor care au- 
avut loc cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvoltarea și 
diversificarea schimburilor comercia
le d'ntre cele două țări, amplificarea 
colaborării și cooperării economice 
bilaterale si pe terțe piețe.

A fost prezent Helmut Mattias, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

Armatei 
documen-

Cu prilejul celei de-a 
versări â creării Armatei _______
Coreene, atașatul militar, aero și

56-a ăni- 
Populare

★

La Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu” din Capitală s-a deschis, 
luni, o expoziție fotodocumentară 
de arhitectură și artă ambientală 
franceză.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, arhitecti. oa
meni de artă si cultură.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Franței la București,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CAMPIONATE, COMPETIȚII

• Deschiderea etapei de vară a 
celei de-a 6-a ediții a competiției 
sportive naționale „Daciada” a fost 
marcată in Capitală de numeroase 
manifestări sportive găzduite de te
renurile din Parcul Tineretului si de 
Palatul Sporturilor. Peste 5 000 de 
tineri și tinere au participat’ cu a- 
cest prilej la întreceri sau de
monstrații de atletism, gimnastică, 
fotbal, volei, handbal, judo, lupte, 
box. canotaj, șah. precum si la une
le sporturi tehnico-aplicative. Cu a- 
ceeași ocazie, pe un traseu special 
marcat în incinta Parcului Tinere
tului. a avut loc și faza pe muni
cipiu a „Crosului Tineretului”, com
petiție tradițională a cărei finală 
avea loc peste două săptămîni 
mai) la Băile Felix.

Bacău — C.S.M. Suceava- 1—0 (0—0), 
F.C. Argeș — Rapid 1—1 (1—0). Uni
versitatea Craiova — Politehnica 2—0 
(1—0). A.S.A. Tg. Mures — Dinamo 
0—2 (0—1), Petrolul — F.C. Olt 1—0 
(1—0). Etapa viitoare, miercuri. 27 
aprilie.

mană) — două victorii ale sporti
vilor noștri : Adrian Croitoru s-a si
tuat pe locul înt.ii la categoria 86 kg. 
învingind in finală, prin ippon. 
pe reprezentantul țării-gazdă. W. 
Boesse. iar Z. Tesari a ciștigat. de 
asemenea, prin ippon. finala susți
nută cu bulgarul Vichov. La cate
goria 95 kg, Ion Pop s-a clasat 
locul al doilea.

Luni a avut loc in Capitală un 
spectacol de gală susținut de un 
colectiv al Circului Mare din Mos
cova, la care au participat membri 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, un 
numeros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

P*

va
(3

• în campionatul diviziei A 
fotbal, fruntașele clasamentului 
mențin pozițiile si după etapa

la 
îsi

. ,_ _________ ,_ «1
24-a. Steaua continuă să conducă (44 
puncte, un joc mai puțin disputat), 
urmată de Dinamo (tot 44 de punc
te). Victoria (31 p). Otelul (23 p). 
Universitatea Craiova (26 p). Fla
căra (24 p). Corvinul (23 p). F.C.M. 
Brașov. A.S.A. Tg. Mures. F.C. Olt 
(cite 21 p). S.C. Bacău (20 p). Uni- 
versitatea Cluj-Napoca. Rapid (cile 
19 p). Politehnica. C.S.M. Suceava. 
Sportul studențesc (cite 18 p). F.C. 
Argeș (17 p). Petrolul (16 p). Iată 
și rezultatele tehnice ale etapei . 
Sportul studențesc — Corvinul 3—1 
(0—0). Victoria — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0 (0—0) Flacăra MO- 
Teni — Steaua 1—4 (1—0) F.C.M. 
Brașov — Oțelul 1—0 (1—0), S.C.

• în ..Cupa României” la handbal 
feminin sint cunoscute finalistele : 
Mureșul Tg. Mureș și Știința Bacău. 
Acestea au ajuns in finală după dis
putarea semifinalelor (meciuri tur- 
retur) cu TEROM Iași și. respectiv, 
Chimistul Rîmnicu Vilcea. învirtse în 
primul joc. ,în deplasare, cu două 
puncte diferență, mureșencele au 
ciștigat partida retur, pe teren pro
priu. cu 29—21. Știința Bacău, care 
Pe teren propriu terminase la ega
litate. a obținut victoria in deplasa
re (si deci calificarea) cu scorul de 
23—20. în Capitală, in primul lor 
meci al semifinalelor „Cupfei Româ
niei” pentru echipele masculine. 
Steaua — Politehnica Timisoara 
28—24 (17—11).

ca
de

SCRIMA. Proba de floretă din 
drul concursului internațional 
scrimă pentru „Cupa orașului Sofia” . 
a fost dominată de sportivii români. 
La feminin, pe primul loc s-a clasat 
Carmen Leahu. iar la masculin a 
ciștigat Petre Ducu.

TENIS DE MASA. „Cupa campio
nilor europeni” la tenis de masă 
masculin a revenit la actuala edi
ție echipei vest-germane T.T.C. 
Grenzau. care, in finala disputată ia 
Budapesta, a 
mafia locală

intrecut cu 5—2 for- 
Spartakus.

în cadrul competiției 
feminine de baschet

(Urinare din pag. I)

*
BOX. Tinăru! sportiv român 

Gheorghe Paraschiv s-a numărat 
printre laureații . turneului interna- ' 
tional de box pentru juniori de la 
Schwerin, care a reunit peste 100 de 
concurenți din 12 țări. în finala ca
tegoriei’ semimuscă. Gheorghe Ra

c i n a

la start : FEROVIAR 
9; 11; 13: 15: 17; 19.
(83 50 13) — 9: 11,15:

18: 20, FLAMURA
11: 13: 15: 17; 19 
soare. : FERENTARI 
17: 19
aventuri ale mușche- 

- 9: 11; 
îl: 13

B Niște băieți grozavi : ‘ T A
(11 03 72) — 9: 11 : 13: 15: 17.15; 19.30. 
FAVORIT (45 31 70) - 9: 11 ; 13; 15: 
17: 19. MELODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 
13; 15: 17: 19
• Rezervă
(50 51 40) —
CULTURAL 
13.30; 13.45
(85 77 12) - 9;
O Zîmbet de
(80 49 85) — 15: 
® Uimitoarele 
tarilor: GRTVITA (17 08 58) 
13. MIORIȚA (14 27 14) — 9:
• Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85) 

9: 11; 13
O lacob : ARTA (21 31 8«-) — 9; 11,30; 
14: 16.30: 19
• Extemporal la dirigenție : POPU
LAR (35 15 17)
• Orele 11 : 
15; 17: 19
• Actorul și 
18. Program 
— 9: 11: 13 :
• Domnișoara Aurica 
vește înapoi cu minte 
13.30:
• Misiune 
(14 74 16) —

— 15: 17: 19 
VIITORUL (10 67 40)

sălbaticii (I—II) — 15: 
pentru copii si tineret
DOINA (16 35 33)

17.30. Pri- 
9.30: 11.30: 

15.30: 19.30: STUDIO (59 53 15) 
specială : LUMINA 

9: 11: 13: 15: 17: 19

• In prima etapă a returului cam
pionatului diviziei A la rugbi s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Universitatea Timișoara — Steaua 
12—20 ; Contactoare Buzău — Știin
ța Petroșani 9—9 ; C.S.M. Suceava — 
Farul Constanța 9—3 ; Politehnica 
Iași — Știința CEMIN Baia Mare 
9—9 : C.S.M. Sibiu - R.C. Grivița 
roșie 15—12 : Sportul studențesc — 
Dinamo 9—62. tn clasament condu
ce echipa Steaua, cu 34 puncte, ur
mată de Dinamo (30 puncte) și Ști
ința CEMIN Baia Mare (29 puncte).

BASCHET.
internaționale
ce se desfășoară la Brasilia, selec
ționata Braziliei a întrecut cu sco
rul de 80—72 (41—34) echipa Cana
dei.

POLO PE APA. în semifinalele 
turneului internațional de polo pe 
apă de la Marsilia : Spania — S.U.A. 
8—3 (1—1. 2—0. 2—0. 3—2) : Austra
lia — Franța 
3—1).

9-6 (1—2. 3—2. 2—1.

★

raschiv, deosebit de combativ și bine 
pregătit sub aspect tehnic si tactic 
l-a întrecut la puncte, cu o deci
zie de 4—1. pe Stein (R.D. Germană).

JUDO. în concursul internațional 
de judo de la Meissen (R.D. Ger-

RUGBI. •
(U.R.Ș.S.). în 
european de rugbi „Cupa F.I.R.A.” 
meciul dintre echipele U.R.S.S. si 
Spaniei s-a încheiat cu scorul de 
12—7 (3—0) in favoarea jucătorilor 
sovietici. • Meciul amical de rugbi 
dintre echipele Irlandei și Angliei, 
disputat la Dublin, s-a încheiat cu 
scorul de 21—10 (12—0) in favoarea 
sportivilor englezi.

Disputat la Kutaisi 
cadrul campionatului

• Atcntie Vasiliok : TIMPURI NOI
(15 61 10) - 9: 13; 15: 17: 19
• Fiecare vinător vrea si știe : BU-
ZEȘTI (50 43 58) — .15: 17: 19
• Lanțul de aur : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — (5; 17: 19
• Nu e ușor cu bărbații : MUNCA 
(21 30 97) — 15: 17: 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (l.I 86 25) — 9: 11.13: 13,30: 15.45: 
18: 20

(13 63 48) :

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Drumul 
tații — 18; (sala Atelier) : 
Andros — 16
• Filarmonice „George
(15 68 75, sala Studio) : „Comori ca
merale". Alina Barbu — vioară, An
gela Albert — pian. Program ENES
CU — 17,30; (Ateneul Român): „Stu
dioul tînărului muzician" — XXXIV. 
Studenți ai Conservatorului „George 
Enescu" din Iași : orchestra de ca
meră â Conservatorului 
Enescu". Dirijor : Corneliu 
Comentariul : lector unlv. 
Gherman — 18
• Opera Română (13 18 57)
de muzică de cameră (in foyer) — 18

singură- 
Fata din

Enescu'

„Oeorge 
Calistru. 

Liliana

Seară

• Teatrul de operetă 
Văduva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 1 
(sala Schitu Măgureanu. 
Noțiunea de fericire — 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O 
pierdută (premieră) — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19.30
• Teatrul
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara1 
Magheru) : Necazurile 
Rostit — 18: (sala Studio) : 
Curtea Veche — 18,30
• Teatrul sâtirie-tnuztca! 
nașe" (sala Savoy. 1.5 56 78) 
pare că mă-nsor — J8
• Teatrul Giulesti (sala

Bulandra"
14 75 46) :
18: (sala
Diminea-

scrisoare

de comedie (16 64 60) :

(39 31 03. sala 
unui indrA- 

Crail de

,.C. Tă- 
: Ml se

Majestic.
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
e Ansamblul artistic „Ransodin 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
la sala Ciulești a Teatrului Gb’lest!): 
rum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — W: 15
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" —■ 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59) : Stress — 18.30

transpus în fapt, să fie reluat de 
lorțele tehnice ale acestei mari 
unități, revăzut și...reproiectat. bu
cată cu bucată. Aceste noi proiecte, 
desigur, au fost, pină la urmă, ana
lizate și avizate de un reprezentant 
al institutului amintit, inginerul 
proiectant Constantin Florescu, om 
care nu l'ăcuse parte din colecti
vul inițial de proiectanți. Ingine
rul Constantin Florescu. după re
cunoașterile ing. Ion Hranaru. di
rectorul combinatului, și ale ing. 
Ioan Dima, director tehnic, a făcut 
mult mai mult decit atit : s-a an
gajat, cu tot sufletul, cu întreaga 
lui capacitate profesională, alături 
de muncitorii și specialiștii combi
natului la această lucrare masivă 
de îndreptare a greșelilor de pro
iectare și de modificare a instala
țiilor și utilajelor fabricii, desfășu- 
rind, concomitent, și o fructuoasă 
muncă de cercetare științifică in 
domeniul furfurolului. Unul dintre 
rezultate ? Omologarea unui nou 
produs, celofurajul — un foarte 
bun aliment in hrana animalelor 
— obținut din celolignină. re
ziduu eare se ardea in cazanele 
fabricii. Ne-a părut rău, atunci, că 
nu l-am intilnit pe acest om. că nu 
i-am putut reține opinia. Dar să 
revenim la acea a doua convorbire 
cu factorii de răspundere ai com
binatului. Surpriză ! Interlocutorii 
noștri își pierduseră tot entuzias
mul, refuzau să mai discute pro
blema furfurolului. cu toate că di
ficultățile pe care le întîmpinau in 
continuare erau la fel de spinoase. 
Ce se intimplase ? Cu răbdare și 
cu multă, foarte multă diplomație, 
am înțeles că li se reproșase de 
către forurile tutelare faptul că 
îndrăzniseră să ridice în fața pre
sei un colț al cortinei care masca 
durerea lor. promițindu-Ie, foarte, 
foarte imprecis, că lucrurile s-ar 
putea îndrepta și fără amestecul 
presei, că s-ar putea „petici”, ne 
ici-pe colo, cite ceva, că vor primi 
in viitor un sprijin mai eficient in 
rezolvarea greutăților, că și în pri
vința planului de Droducție not in
terveni niște modificări în favoarea 
Întreprinderii etc.

Pentru noi era limpede ce se in- 
tîmnlase. Ne-n părut rău însă de 
acei, oameni de ispravă — tehni
cieni. ingineri ai combinatului — 
care-și luaseră singuri răspunderea 
Să indrente ce stricaseră alții lin- 
«itî de exigență, de snirit profesio
nal. dar care. în acel moment al 

elf» o’-ci- 
’n*’’ At’tn^’np. Am socotit însă 
ri<t. Anfo-ici noastră ^ă facem cunos- 
r”fo ret* aflate cu atfta greutate.

'im 
O 

nu mai 
Care-Si ...... . ..„
n-oțectul nereușit al acestui obie'-- 
t’v industrial atit do necesar. Se 
ridicaseră, în coloanele ziarului.

pcto-ltoț CU r«S-’>ve vn 
reacție, o exnlicatie. dacă 
mult, d'n partea celor 
puseseră semnătura ne

Imagini ale colaborării in dome
niul tehnicii de virf. indeosebi al 
electronicii, dintre țara noastră și 
R.S. Cehoslovacă se află, s-ar putea 
spune, „la vedere” pentru orie-,ne : 
in vitrinele magazinelor de specia
litate. alături de televizoarele si 
aparatele de radio marca „Tesla”, 
pot fi văzute și acelea ale între
prinderilor „Electronica” București 
și „Tehnoton” Iași — bine aprecia
te de cumpărătorii cehoslovaci. 
Această constatare, revelatoare prin 
ea însăși, este completată de cele 
aflate în mai multe întreprinderi 
de profil de la specialiști, care 
ne-au furnizat amănunte privind 
colaborarea tehnico-științifică, cu 
deosebire intr-un domeniu de mare 
actualitate : cooperarea și speciali
zarea în producție intre întreprin
deri românești și cehoslovace cu 
profil electronic.

întreprinderea „Țesla MLP" este, 
de fapt. așa cum ne spuneau 
gazdele, un adevărat complex in
dustrial. cu circa 16 000 de, lucră
tori. avind sediul la Brno — unde 
funcționează una din principalele 
sale unități — și citeva filiale im
portante la Praga si ifl orașe mai 
mici, ca Blansko, Liberec sau 
Vrabie.

«„Tesla MLP”. aflăm de la direc
torul său general. Josef Pernica, a 
luat ființă în anul 1948. prin des
prinderea unor ateliere și secții din 
cadrai cunoscutei întreprinderi 
omonime „Tesla”, care și-a păstrai, 
cum se știe. profilul electronicii 
pentru bunuri de larg consum (te
levizoare, aparate de radio, caseto- 
foane etc.). Adică s-a produs spe
cializarea întreprinderii „Tesla 
MLP”. cu sediul la Brno. in apa
ratură de măsură pentru laborator, 
în prezent, fiecare din cele șase 
unități componente ale centralei 
„Tesla MLP” este specializată in
tr-unui sau citeva domenii, ca, de 
exemplu, aparatura electronică me
dicală, aparatură p'entru automati
zări. aparate de măsură pentru la
borator cu diverse destinații. în 
munca de proiectare, de innoire a 
producției și de cercetare, intre
prinderile Ia care mă refer colabo
rează strins cu două institute de 
cercetări reunite și ele sub firma 
noastră, precum și cu invățămin* 
tul tehnic superior de specialitate. 
Avem, de asemenea, o colaborare 
strinsă. de fapt un program de 
cooperare și specializare

ducție, cu mai multe întreprinderi 
similare din țări ale C.A.E.B., in
clusiv legături strînse și rodnice cu 
unități de profil din România».

Precizări privind colaborarea cu 
întreprinderi de electronică din 
București si întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat 
Timișoara ne furnizează ingi
nerul Iaroslav Chaloupka. șeful 
serviciului tehnic de proiectare, 
care nu de multă vreme s-a întors 
de la București, unde a participat 
la o reuniune pe tema colaborării. 
Interlocutorul ne propune un 
dialog „în mers“ prin modernele 
secții ale întreprinderii, prilej de 
a face cunoștință w cu înzestrarea 
tehnică a acesteia, ca și cu oamenii

si

însemnări 
din R. S. Cehoslovacă

in pro-

care realizează produsele cu marca 
„Tesla Brno”.

Intrăm într-o secție de uzinaj. 
dotată cu mașini cu comandă nu
merică. unele asistate la calcu
latorul electronic. „Această perfec
ționare a utilajelor cu care lucrăm, 
procesul continuu de modernizare 
și înnoire — ne spune interlocuto
rul — ne-au impus o continuă creș
tere a calificării și o extindere a 
policalificării oamenilor, preocu
pări la ordinea zilei și în țara 
dumneavoastră, după cum am putut 
constata in cursul . recentei mele 
șederi in România. în secțiile de 
aici ale întreprinderii noastre lu
crează 350 de ingineri, 700 de teh
nicieni și 1 100 de muncitori, dar 
trebuie spus că mulți dintre ei au 
căpătat practic o calificare nouă, 
superioară”. Stăm de vorbă cu mun
citorul Jan Kurec, care ne spune : 
„Pină nu de mult, meseria mea era 
cea de frezor, meserie neîndoios 
frumoasă și care-ți pune nu puține 
probleme de ordin tehnic. Acum 
insă, pe lingă calificarea inițială, 
o am și pe cea de utilizator de 
programe, ba aș putea spune și pe 
cea de ajutor
Piesele la care lucrăm acum sint 
componente ale unor aparate de 
măsură și control de mare precizie. 
Acestea însă nu se vor realiza in 
întreprinderea ' noastră. ci într-o 
uzină din România, din cite știu”.

de programator.

în acest sens, primim amănunte 
de la omul cel mai autorizat in 
materie : inginerul Jiri Ondracek, 
secretar al comisiei de cooperare 
și colaborare dintre intreprinderile 
de profil din Cehoslovacia și 
România. „Este vorba de un exem
plu tipic de cooperare și speciali
zare în producție. ne precizează 
interlocutorul. Trimitem o serie de 
piese la întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat Timișoara, 
unde sint fabricate alte componente 
și unde, totodată, se asigură mon
tajul final al aparatelor de măsură 
și control amintite. Apoi, o parte 
dintre acestea ne sînt retrimise 
nouă, precum și altor întreprinderi 
din Cehoslovacia. Trebuie să spu
nem că avem toate motivele să fim 
pe deplin mulțumiți de calitatea 
produselor realizate? de partenerii 
noștri români, de modul in care 
decurge colaborarea noastră. Avem 
mai multe asemenea forme de coo
perare și specializare cu întreprin
deri din tara dumneavoastră, inclu
siv cu institute de cercetare, dar 
și mai multe vor fi dezvoltate în 
viitor. Avind în vedere potențialul 
unităților de producție și cercetare 
în domeniul electronicii din țările 
noastre, cerințele actuale, urmează 
să ne adincim și să diversificăm 
considerabil cooperarea și speciali
zarea in producție, aceasta urmind 
să constituie în viitorul apropiat 
factorul dinamic al relațiilor noas
tre economice”.

Despre viitor discutăm la concret 
intr-un laborator al... viitorului, 
ținind de domeniul microelectroni
cii. Aici se finalizează litograful 
electronic, aparatul cu care se rea
lizează acele mici plăcuțe de siliciu 
ce au revoluționat electronica, 
numite CIP-uri, după cum ne 
explică Marta Fucalikova. o ingi
neră tînără, așa cum sint și colegii 
cu care lucrează in acest laborator 
de curind înființat. Aici, ca și in 
celelalte laboratoare pe unde am 
trecut, destinate tehnicii de virf, 
înțelegem mai bine semnificația 
cuvintelor ce ni s-au repetat ade
sea de către gazde cu privire la 
încrederea acordată tinerei genera
ții, pe miinile căreia se află prac
tic întreaga intreprindere. In 
această privință, este edificatoare 
modia de vîrstă de circa 33 de ani, 
ceea ce explică setea de perfec
ționare continuă a acestor tineri, 
competenta lor. Electronica, in ge
nere tehnica "de virf. are aici, la 
..Tesla MLP“. un teren prin exce
lentă favorabil dezvoltării. Ceea ce. 
desigur, creează premise tot mai 
bune pentru colaborarea, coopera
rea si specializarea dintre intre
prinderile de profil din țările noas
tre.

Aceasta este o opinie larg îm
părtășită de gazdele noastre din 
tara prietenă, hotărite să . contri
buie la promovarea cooperării și 
specializării in producție, indeosebi 
in sferele electrotehnicii, electro
nicii si . construcțiilor de ma
șini. Toate acestea se înscriu m 
cadrul preocupărilor de ansamblu 
privind extinderea și adincirea re
lațiilor de colaborare prietenească 
româno-cehoslovace, conform înțe
legerilor stabilite la nivel înalt.

Ion MARIN

prin amintita anchetă, o serie de 
întrebări de o anumită gravitate. 
Se rostise o critică. A trecut insă 
in curgere domoală termenul de 30 
de zile prevăzut de lege pentru 
primirea răspunsului ; a trecut 
apoi timpul de două ori pe atit. Și 
nici o veste. Ceea ce ne-a îndem
nat să medităm, cum arătam la 
Începutul acestor rinduri. la mulți
mea de ipostaze posibile ale reac
ției lâ critică. Si am omologat-o și 
pe aceasta, oarecum inedită, de 
care ne loveam : tăcerea. Sigur, 
tăcerea, ea însăși, la rindu-i. poate 
fi înțeleasă in mai multe feluri — 
conform proverbului cunoscut, ar 
fi de aur, citeodată (dar în cazul 
de față, după părerea noastră, avem 
de-a face cu aur fals) ; poate fi 
categorisită drept indiferentă (atit 
de aproape de lipsa de răspunde
re) ; tăcerea asta, ne-am zis noi.

ginerul Constantin Florescu nu 
ne-a cerut să infirmăm aceste pre
supuneri. Nu are nevoie de apăra
re. Noi însă nu le trecem cu ve
derea. pentru că ele insele demon
strează că cei care le-au formulat 
nu ău înțeles nimic din ceea ce-și 
propusese articolul nostru ca 
obiectiv. De aceea, ne simțim obli
gați să menționăm că datele refe
ritoare la munca acestui proiectant 
in cadrul fabricii de furfurol ne-au 
fost furnizate exclusiv de munci
torii. tehnicienii și specialiștii com
binatului de la Slobozia. După 
cum am mai afirmat, nu am avut 
prilejul să-1 cunoaștem pe ingine
rul Constantin Florescu pînă la vi
zita pe care ne-a făcut-o. zilele 
trecute, la redacție. închidem aici 
această paranteză, subliniind că nu 
ne interesează laturile colaterale 
ale problemei ridicate, ci fondul

Cind se inversează termenii in ecuația răspunderii
apoi, s-ar putea explica și prin 
gestul struțului care-și bagă capul 
in nisip atunci cind dă de greu 
(un astfel de procedeu insă nu e 
de natură să înlăture întrebările — 
acestea rămin insistente) ; ne-am 
gindit că s-ar li putut, intre timp, 
ca lucrurile .să fi evoluat pozitiv 
după apariția articolului cu prici
na și, de fapt, răspunsul așteptat 
să fi fost dat prin fapte, la fața 
locului, fără să știm noi (aceasta 
ar fi fost cea mai salutară reacție 
la critică, cea mai eficientă). Toc
mai cind ne pregăteam să punem 
capăt incertitudinilor de acest fel. 
hotârind să amintim celor în cauză 
că ne sint. totuși, datori, prin lege, 
cu un răspuns, ne-a vizitat la re
dacție inginerul proiectant Con
stantin Florescu, omul care, la Slo
bozia. a contribuit substanțial 
crească randamentul fabricii 
furfurol de la o tonă zilnic 
9—10 tone.

Interlocutorul nostru a ținut 
ne semnaleze că problemele ridi
cate in articolul clin 9 ianuarie 
1988 au valabilitate mai largă decit 
ne-am închipuit noi. la început, că 
ele îmbrățișează și aspecte existen
te în unitățile de acest fel con
struite la Segarcea, Roșiori de Vede 
și la Buzău. După opinia dinsului. 
treburile nu au evoluat în sens po
zitiv dună publicarea articolului 
nostru. Prima reacție, după apari
ția anchetei, ne informa cu tristețe 
convorbitorul nostru, a fost neaș
teptată : reproșuri adresate lui de 
către conducerea institutului că ar 
fi sesizat presa despre realitatea 
fabricii de furfurol pentru a-și 
pune, chipurile, in evidentă contri
buția personală la redresarea uni
tății din Slobozia. Precizăm că in-

să 
de 
la

să

ei. Și fondul problemei furfurolu- 
lui de la Slobozia, Segarcea, Ro
șiori de Vede este constituit din 
citeva chestiuni esențiale. Dintre 
acestea, alegem acum pe cea pri
vind tehnologia fabricării acestei 
substanțe.

Tehnologia respectivă a fost 
stabilită, in linii mari, pe instala
țiile — modelate și remodelate — 
ale fabricii de la Slobozia. Numai 
că ea, ca tehnologie, nu poate fi 
transferată automat 
unități similare din 
acestea, la rindu-le, 
tate cu aceeași 
tehnică relevată in 
publicat de noi. Colectivul actual 
de proiectare și cercetare, care a 
mers din aproape in aproape pen
tru a ajunge la 
este constituit, 
ad-hoc, nu are. 
cercetare — și 
forța împrejurărilor. E 
că marea întreprindere din Bără
gan are dreptul, prin serviciul ei 
tehnic, să acționeze in acest sens, 
pînă la un punct, dar și cercetarea 
și proiectarea se realizează. în pre
zent. sub acoperirea procesului de 
modernizare, cind, în realitate, lu
crurile ar fi trebuit să se petreacă, 
fără indoiată. cu totul altfel. Adică, 
acest drum s-ar fi cuvenit să în
ceapă. logic, cu o stație-pilot și 
anoi. folosind toate datele obținute 
în stație, ar fi următ proiectarea și 
folosirea noii tehnologii stabilite, 
bine pusă la punct. în prezent, to
tul se face desțelenind, pas cu pas, 
terenul de cercetare în condițiile 
desfășurării planului ferm de pro* 

. ducție. în acest caz. e greu de răs
puns la foarte multe Întrebări teh

și in celelalte 
țară deoarece 

au fost proiec- 
.. ingeniozitate'1 
primul articol

actuala tehnologie, 
cum se spune, 

de fapt, sarcini de 
le-a ajribuit, prin 

adevărat

nice și mai ales e greu de răspuns 
limpede cit ar costa noua tehno
logie. Pe de altă parte, aflarea pa
rametrilor optimi ai unei tehnolo
gii intîmpină numeroase dificul
tăți intr-o fabrică in care și utila
jele se proiectează și se reproiec- 
tează concomitent cu fiecare pas 
parcurs în stabilirea proceselor de 
fabricație. Sînt lucruri despre care 
am discutat pe îndelete și cu fac
torii de răspundere ai fabricii de 
la Slobozia și cu vizitatorul nos
tru. Fără stația-pilot, afirmă ingi
nerul Constantin Florescu. cu ac
tualul colectiv de cercetare și pro
iectare. care are in sarcina sa, în
deosebi. realizarea planului curent 
de producție, vor mai fi necesari 
cîțiva ani buni ca lucrurile să fie 
puse la punct ; cu stație-pilot — 
care cere, desigur, alți bani și un 
colectiv interdisciplinar — ar fi 
necesare numai citeva luni de zile 
pentru stabilirea noii tehnologii. Ar 
fi multe de spus in această pri
vință. Nu intrăm in amănunte teh
nice — stabilirea și rezolvarea a- 
cestora sint de resortul celor care 
trebuie, pină la urmă, să le abor
deze cu spirit realist, reconsiderin- 
du-și în mod serios răspunderile 
asumate cindva și neduse la înde
plinire la vremea potrivită. Sigur, 
sint probleme complicate, proble
me care au darul să se complice 
in continuare, pe măsură ce trece 
timpul. Trebuie curajul de a privi 
lucrurile in față și dorința fermă 
de a desface tot ghemul incîlcit al 
dificultăților. Din păcate. Oamenii 
care au proiectat inițial acest 
obiectiv nu par să fie frămîntați de 
faptul că. și în prezent, după 8 ani 
de zile de Ia inaugurarea fabricii 
respective, se ridică stringent pro
bleme de cercetare și proiectare, 
probleme care se rezolvă cu multă 
bătaie de cap prin eliminarea, pe 
etape, a ceea ce a fost construit 
greșit de la inceput. Si în această 
..rezolvare” se folosește paravanul 
modernizării ! Modernizarea are 
altă rațiune, alt sens, alt obiectiv, 
nu are.rolul să înlăture ce s-a gre
șit o dată. Lucrurile acestea se cu
vin limpezite, puse pe bazele lor 
reale. Se cer soluții de rezolvare, 
nu tărăgănare, nu expediente care 
nu vor duce la rezultatul scontat. 
1n astfel de cazuri, tăcerea se do
vedește a nu fi de aur : dimpotri
vă, adîncește si lărgește paguba 
materială, menține un climat tole
rant față de lipsuri și neajunsuri. 
Ihversînd termenii ecuației eticii 
profesionale, se înlesnește prin tă
cere ca linsa de răspundere să 
treacă, chiar și pentru un timn 
scurt, drent răspundere asumată 
și împlinită. Reacția la critică este 
una singură — trecerea la fante, la 
acțiune, găsirea de soluții eficien
te în rezolvarea unor nrobleme 
constructive care, nînă la urmă, 
îsi au Ceri corespondent în conști
ința lucrului înfăptuit cu răspun
dere veritabilă, reală.

minist.ru
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VARȘOVIA

Convorbiri parlamentare româno-polone
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 

cadrul vizitei oficiale ne care o în
treprinde in Republica Populară Po
lonă, delegația parlamentară româ
nă condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut o întrevedere cu 
mareșalul Seimului, tovarășul Ro
man Malinowski, și cu alti parla
mentari polonezi.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
de ambele părți necesitatea unei 
contribuții sporite a forurilor legis
lative din cele două țări Ia transpu
nerea in viață a înțelegerilor conve

nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

S-a evidențiat rolul important ce 
revine parlamentelor și parlamenta
rilor de pretutindeni in promovarea 
idealurilor păcii, securității, dezar
mării și conlucrării egale dintre na
țiunii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri intre președintele Siriei și președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. • Acord al Iordaniei pentru constituirea unei 
delegații comune iordaniano-palestiniene • 66 de persoane 
și-au pierdut viața in urma actului criminal comis in orașul 
Tripoli, din Liban • Demonstrații de protest ale populației 

palestiniene in teritoriile arabe ocupate

DAMASC 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
avut luni convorbiri la Damasc cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat — a anunțat 
un purtător de cuvint oficial sirian, 
citat de agenția A.P.S.

AMMAN, 25 (Agerpres). — Ior
dania este de acord cu constituirea 
unei delegații comune iordaniano- 
palestiniene pentru a participa la o 
conferință internațională de pace în 
Orientul Mijlociu. dacă ea va fi 
acceptată de toate părțile interesa
te. a declarat regele Hussein al 
Iordaniei. Subliniind că țara sa 
consideră Organizația pentru Eli
berarea Palestinei drept unicul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian. regele Hussein s-a pro
nunțat pentru participarea O.E.P. 
la o astfel de conferință, la care ar 
urma să ia parte membrii perma
nent ai Consiliului de Securitate și 
toate părțile Interesate.

BEIRUT 25 (Agerpres). — în par
tea comercială a orașului Tripoli, 
din nordul Libanului, în urma ex
ploziei unui automobil-capcană, 66 
de persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 126 au fost rănite. Explozia a 
pricinuit și daune materiale mari, 
cîteva clădiri fiind practic demolate.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Premie
rul interimar al Libanului, Selim Al- 
Hoss, intr-o declarație făcută presei, 
a condamnat actul criminal comis in 
orașul Tripoli, unde explozia unei 
bombe a făcut un adevărat masacru. 
El a cerut tuturor libanezilor să ac
ționeze pentru instaurarea unui cli
mat de pace în țară, pentru a se 
pune capăt atentatelor cărora le cad 
victimă numeroase persoane — in
formează agenția M.E.N.

în Cisiordania și Gaza continuă să 
aibă loc demonstrații de protest ale 
populației palestiniene împotriva o- 
cupației. în cursul demonstrațiilor de 
duminică două persoane au fost 
ucise, iar cîteva zeci rănite.

Ciocniri între poliție și demonstranți 
au avut loc la Gaza, Nablus, Rafah, 
Qalqiliya. Khan Younis etc. Agenții
le de presă semnalează instituirea 
de restricții de circulație de către 
poliție în 20 de tabere de refugiați 
palestinieni si într-un număr de 
districte, precum și în orașele Na
blus și Qalqiliya. Au fost semnala
te. de asemenea, ciocniri între pro
prietarii arabi de magazine din ora
șele situate în teritoriile arabe ocu
pate și forțele de ocupație israeliene, 
care au încercat să-i oblige să pună 
capăt grevei generale instituite în 
semn de protest față de represiunile 
autorităților de ocupație.

(Agerpres)

FRANȚA

Rezultatele primului tur de scrutin 
af alegerilor prezidențiale

Francois Mitterrand și Jacques Chirac se vor confrunta 
din nou la 8 mai

PARIS 25 (Agerpres). — Rezulta
tele definitive ale primului tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale 
din Franța, care au avut loc la 24 
aprilie, difuzate de Ministerul de 
Interne sint următoarele : Francois 
Mitterrand, din partea Partidului 
socialist — 34.11 la sută din voturi ; 
Jacques Chirac, sprijinit de Adu
narea pentru Republică — 19,95 la 
sută ; Raymond Barre, candi
dat al Uniunii pentru Democra
ția Franceză — 16,53 la, sută;

Jean-Marie le Pen, reprezentînd 
Frontul Național, de extremă dreap
ta — 14,38 la sută ; A miră Lajoinie, 
Partidul Comunist — 6,76 la sută ; 
Antoine Waechter, reprezentînd Miș
carea ecologiștilor — 3,78 la sută ; 
alți candidați — 4,38 la sută.

Întrucît nici unul dintre candidați 
nu a reușit să obțină majoritatea, 
conform Constituției, . primii doi 
concurenți cel mai bine plasați se vor 
confrunta, din nou, la 8 mai, în ca
drul unui al doilea tur de scrutin.

Perspective favorabile 
cooperării Sud-Sud 

GENEVA 25 (Agerpres). — Țări
le in curs de dezvoltare au in pre
zent perspective mai bune de lăr
gire a schimburilor comerciale reci
proce în baza Acordului privind 
Sistemul Global de Preferințe Co
merciale (G.S.T.P.). semnat la reu
niunea ministerială a Grupului ce
lor 77, de la Belgrad. Aceasta' este 
concluzia unui raport al experților 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Se a- 
preciază că aplicarea G.S.T.P. ar 
asigura înfăptuirea obiectivului bi
zuirii colective pe forțele proprii pe 
care și l-au propus țările în curs de 
dezvoltare de mai multi ani. S-a 
subliniat, de asemenea, că G.S.T.P. 
este deschis tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare, oferind bazele pentru 
sporirea cooperării Sud-Sud si nu 
este îndreptat împotriva unor terțe 
țări.

0 necesitate stringentă: 
soluționarea tuturor litigiilor 

pe calea tratativelor
KUWEIT 25 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat publicației . El 
Qabas din Kuweit, șeful statului 
somalez. Siad Barre, s-a pronunțat 
pentru soluționarea pe calea tratati
velor a tuturor problemelor conflic- 
tuale. în acest sens, el a subliniat 
că normalizarea relațiilor dintre țara 
sa și Etiopia a pus capăt unui con
flict card dura de zeci de ani. în 
același timp, președintele Somalie-, 
a arătat că se impune încetare» ime
diată a războiului dintre Iran și Irak
— informează agenția M.E.N.

Actualități 

latino-americane 

Sub povara 
datoriilor externe

LIMA 25 (Agerpres). — Declarația 
comună adoptată în urma convor
birilor purtate între președinții 
Perului. Alan Garcia, și Columbiei, 
Virgilio Barco, în regiunea amazo- 
nică de frontieră, reafirmă sprijinul 
față de prooesul de pace în America 
Centrală, conform- acordurilor sem
nate la reuniunea centro-americană 
la nivel înalt de la 7 august 1987, 
relevînd. totodată, „pericolul pe care 
îl reprezintă datoria externă pentru 
stabilitatea democratici și bunăsta
rea economică și socială a țărilor 
debitoare". Datoria externă, se arată, 
în acest sens, în declarație, reclamă 
o soluție bazată pe principiul «ires
ponsabilității între debitori și cre
ditori,ca și pe dreptul la dezvoltare. 
Declarația subliniază că pacea și 
securitatea regională trebuie să se 
bazeze pe respectarea tratatelor, 
neamestec în treburile interne, res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale.

Practici nefaste, 
consecințe tragice 
MANAGUA 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega SaaVedra, a cerut Gu
vernului Statelor Unite să ridice em
bargoul comercial împotriva țării 
sale, instituit în urmă cu peste trei 
ani. Șeful statului nicaraguan a de
clarat că această măsură trebuie în
treprinsă ca un gest de respectare a 
acordurilor de pace în America Cen
trală „Esquipolas 11“ și de la Sapoa, 
ca și față de legile internaționale, 

în context, el a arătat că războiul
— sprijinit de S.U.A. — împotriva 
guvernului de la Managua a provo
cat aproape 50 000 de victime și mari 
prejudicii economiei țării.

La ordinea zilei, pe agenda acțiunilor 
pentru dezarmare:

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNITE TANZANIA

în sprijinul creării unui „coridor nenuclear“ 

in Europa
VIENA 25 (Agerpres). — La Vie- 

na s-au încheiat lucrările Conferin
ței militanților pentru pace din Aus
tria. într-un apel, participanții s-au 
pronunțat in sprijinul constituirii. în 
centrul Europei, a unei zone libere 
de arme nucleare. S-a subliniat, tot
odată. necesitatea creării în Europa, 
din Scandinavia pînă în Balcani, a

unui coridor nenuclear, a eliminării 
periculoaselor mijloace de distru
gere în masă de la granițele statelor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via si N.A.T.O.. ceea ce ar contribui 
la consolidarea încrederii si la îm
bunătățirea climatului politic in 
lume.

Progrese în stabilirea mandatului viitoarei 
Conferințe europene pentru dezarmare 

convențională
VIENA 25 (Agerpres). — La Vie- 

na a avut loc, luni, o nouă întil- 
nire în cadrul consultărilor repre
zentanților statelor participante ale 
Tratatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O. referitoare la elaborarea 
mandatului viitoarelor tratative cu 
privire la reducerea trupelor și ar
melor convenționale din Europa, de 
la Atlantic la Ural. A fost con
venit un nou element al mandatului, 
și anume că tratativele se vor des

fășura în cadrul procesului general- 
european între 23 de țări participan
te la Conferința pentru Cooperare și 
Securitate în Europa, care sînt mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
și ale N.A.T.O,

Pînă în prezent, relatează agenția 
T.A.S.S., s-a ajuns la înțelegeri în 
legătură cu țelul negocierilor, 
preambulul mandatului, controlul și 
schimbul de informații și anul înce
perii tratativelor — 1988.

În ultimii patru ani, încă 4 000 de arme nucleare 

in arsenale!
LONDRA 25 (Agerpres). — Creș

terea arsenalelor nucleare continuă 
în lume, ca și cînd nu s-ar desfășura, 
negocieri cu privire la controlul ar
mamentelor — se arată într-un docu
ment publicat la Londra de Centrul 
de Studii asupra Păcii al Universi
tății Bradford. în document, intitu
lat „Ghid al armamentului nuclear", 
se arată că în ultimii patru ani ar
senalele strategice s-au extins cu 
alte 4 000 arme nucleare. Numărul 
armelor nucleare deținute de princi
palele puteri însuma 23 144 la sfir-

șitul anului trecut, față de 18 713 în 
1984 — relatează agenția EFE.

Autorul studiului subliniază im
portanța realizării unei înghețări a 
stocurilor de arme nucleare, interzi
cerii producerii altor arme și adop
tării de măsuri pentru distrugerea 
celor existente. De asemenea, se sub
liniază că mai importantă decît acu
mularea de ordin cantitativ de arme 
este cea de ordin calitativ, în special 
în legătură cu precizia și puterea de 
distrugere a rachetelor. Autorul stu
diului subliniază că este posibilă o 
reducere cu 50 la sută a armamen
telor nucleare strategice.

Conferință națională în R. P. Chineză
BEIJING 25 (Agerpres). — La 

Beijing au început luni. în prezen
ța conducătorilor de partid si de stat 
chinezi, lucrările unei Conferințe na
ționale consacrate întăririi unității și 
progresului țării — anunță agenția 
China Nouă. în cuvintul inaugural. 
Zhao Ziyang. secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, a subliniat în

semnătatea realizărilor obținute de 
poporul chinez in anii puterii popu
lare. relieîind sarcinile care stau în 
prezent in fata întregului popor, o- 
biectivele ce trebuie înfăptuite în 
scopul consolidării unității naționa
le. al realizării de noi progrese în 
toate regiunile Chinei.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Conferințe ale organizațiilor raionale de partid
PRAG A 25 (Agerpres). — Timp de 

două zile. în R.S. Cehoslovacă s-au 
desfășurat. lucrările conferințelor ra
ionale do partid — informează agen
ția C.T.K. Au fost dezbătute pro
bleme legate de transpunerea în 
viață a liniilor directoare ale celui 
de-al XVII-lea Congres al P.C.C., a 
hotărîrilor recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului. în 
cadrul dezbaterilor s-a subliniat că 
dezvoltarea democrației socialiste 
constituie premisa fundamentală a 
creșterii participării celor ce mun

cesc la conducerea si rezolvarea sar
cinilor de dezvoltare a societății. 
S-a reliefat că eficienta activității 
organelor și organizațiilor de partid 
este reflectată. în primul rînd. în 
rezultatele obținute pe plan econo- 

■mic. în îndeplinirea sarcinilor ne a- 
nul acesta și pe întregul cincinal, 
ca un pas hotărîtor în înfăptuirea 
liniei strategice a Congresului al 
XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia 
de accelerare a dezvoltării econo
mice și sociale a țării.
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Domnului ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Unite Tanzania am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre se vor dezvolta continuu, în folpsul celor două popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului tanzanian 
prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele • 

Republicii Socialiste România

Poporul tanzanian sărbătorește 
astăzi un important moment al is
toriei sale naționale : împlinirea a 
24 de ani de cînd organele supreme 
ale puterii din Tanganika și Zanzi
bar au ratificat acordul privind 
unificarea într-un singur stat, sub 
numele de Republica Unită Tan
zania.

Apărută ca o expresie a aspira
țiilor legitime ale poporului tanza
nian de unitate și dezvoltare eco- 
nomico-socială, tinăra republică a 
Africii de est (suprafața — 945 087 
kmp ; populația — 18 milioane de 
locuitori) a cunoscut în decursul a 
aproape un sfert de veac de exis
tență un proces de profunde în
noiri. care au contribuit la îmbună
tățirea vieții oamenilor și la conso
lidarea independenței Tanzaniei. 
Aceste transformări au fost puter
nic stimulate de o serie de măsuri 
adoptate de forurile conducătoare 
de la Dar Es Salaam și in special 
de amplul program de dezvoltare 
cunoscut sub numele de „Declara
ția de la Arusha" (1967). Ca urma
re a traducerii în viață a acestor 
măsuri, pe harta țării au apărut un 
șir de obiective industriale în sec
toarele textil, chimic, alimentar ; 
s-au intensificat prospecțiunile 
geologice ; a luat o tot mai mare 
amploare acțiunea de extindere a 
suprafețelor agricole. Atenția acor
dată agriculturii se explică prin 
aceea că Tanzania este o țară în

curs de dezvoltare, cu o populație 
care trăiește în proporție de 85 la 
sută in mediul rural. Se cultivă 
cacao, cafea, bumbac, cuișoare 
(patru cincimi din producția mon
dială). Țăranii, grupați în sate de 
tip cooperatist, numite „ujama", se 
bucură de sprijinul statului. în 
1986. in țară a fost lansat un pro
gram de relansare economică de 
trei ani, care prevede creșterea 
producției industriale și agricole, 
dezvoltarea rețelei transporturilor, 
extinderea și modernizarea portu
rilor.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane, poporul român urmărește 
cu interes și simpatie succesele ob
ținute de poporul tanzanian pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare, întemeiate pe' stimă și res
pect reciproc, care cunosc o dez
voltare continuă. Momente de cea 
mai mare însemnătate în această 
evoluție le-au constituit întilnirile 
la nivel înalt de la București și Dar 
Es Salaam, care au deschis ample 
perspective conlucrării româno-tan- 
zanlene. Fără îndoială, dezvoltarea 
continuă a conlucrării dintre Româ
nia și Tanzania corespunde pe de
plin intereselor celor două țări, 
fiind, totodată. în consens cu nă
zuințele generale ale popoarelor 
de pace și progres.

încheierea Congresului P.C. Luxemburghez
Tovarășul Rene Urbany a fost reales președinte al partidului

LUXEMBURG 25 (Agerpres). — 
La Differdange s-au încheiat lucră
rile celui de-al XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist Luxemburghez. 
Timp de două zile, delegații la fo
rumul comuniștilor au dezbătut ra
portul politic al C.C. al P.C.L., stra

tegia și tactica partidului în apăra
rea intereselor fundamentale ale ce
lor ce muncesc. în ultima zi a lu
crărilor au fost alese organele cen
trale ale partidului.

în prima plenară a noului Comitet 
Central, Rene Urbany a fost reales 
președinte al P.C. Luxemburghez.

O cuvîntare a președintelui 
Afganistanului

KABUL 25 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul adunării festive 
de la Kabul, consacrate celei de-a 
10-a aniversări a revoluției din a- 
prilie, Najibullah. președintele Af
ganistanului. secretar general al C.C. 
al Partidului Democratic al Poporu
lui (P.D.P.A.). a subliniat că dru
mul parcurs în ultimii zece ani a 
fost marcat de profunde prefaceri

în viata poporului afgan. Conducă
torul afgan a arătat că istoria a 
confirmat influența hotărîtoare exer
citată de P.D.P.A. asupra luptei po
litice din Afganistan și a relevat im
portanța înțelegerilor perfectate la 
Geneva, pe care le-a caracterizat 
drept „o victorie a realismului po
litic în abordarea problemelor in
ternaționale", informează agenția 
T.A.S.S.

E DE PRESA
scurt

O amplă și adesea controversată 
dezbatere asupra evoluției si per
spectivelor economiei mondiale, a 
căilor si modalităților de depășire a 
actualelor dificultăți cu care se con
fruntă aceasta a avut loc recent in 
cadrul așa-numitei „săptămini mo
netare" de la Washington. Este vor
ba de o suită de reuniuni ce au cul
minat cu sesiunea de primăvară a 
organelor de lucru ale Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) si Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.) — Comitetul 
interimar si Comitetul pentru dez
voltare — la care au participat mi
niștri de finanțe și guvernatori de 
bănci centrale din 151 de țări, in
clusiv România.

Dezbaterile au fost marcate de si
tuația deosebit de complexă din via
ta economică internațională, de fap
tul că. așa cum se relevă și in co
municatul reuniunii Comitetului in
terimar. în pofida unor evoluții po
zitive, dar modeste și nesigure, ,,per
sistă incă importante dificultăți". 
Astfel, in țările capitaliste dezvol
tate, activitatea economică se men
ține slabă. în timp ce șomajul ră- 
mine ridicat. îndeosebi in statele 
vest-europene. Totodată, dezechili
brele bugetare, ale balanțelor co
merciale și de plăți continuă să fie 
mari și să producă puternice pertur- 
bații pe plan economico-financiar, 
cum au dovedit, chiar in timpul des
fășurării reuniunilor F.M.I. și 
B.I.R.D.. convulsiile de la Bursa din 
New York.

Reacția violentă a Wall-Street-ului 
la anunțarea deficitului neașteptat 
de ridicat ăl balanței comerciale a 
S.U.A. din luna februarie a arătat 
că o însănătoșire profundă și reală 
— nu de suprafață sau aspect exte
rior — a situației economice în ță
rile capitaliste dezvoltate este puțin 
probabilă într-un viitor apropiat. 
Căci nu numai economia americană, 
ci întreaga economie capitalistă este 
afectată de dezechilibrele financiare 
și comerciale din S.U.A.. care spo
resc pericolul escaladării măsurilor 
protecționiste. creșterii dobînzilor și 
inflației, cu inerente riscuri de insta
lare a unei noi recesiuni.

în același timp, numeroși vorbitori 
s-au referit la faptul că dificultă

țile ce confruntă țările capitaliste 
dezvoltate. îndeosebi politicile fi- 
nanciar-monetare și comerciale pro
movate de acestea în încercările de 
depășire a respectivelor dificultăți, 
au un puternic impact asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, ale căror eco
nomii au cunoscut în anii ’80 cel 
mai sever regres din ultimele trei 
decenii. S-a arătat. în acest sens, că 
problema cea mai grea pentru țările 
in curs de dezvoltare este aceea a 
datoriilor externe — care a ajuns la 
fabuloasa sumă de circa 1 200 mili
arde de dolari. Dar, dacă datoriile 
statelor respective s-au dublat după 
1980. aproape întregul spor este re

mai scăzut decît în 1980 ! O ampu
tare deosebit de brutală, aproape o 
înjumătățiră a veniturilor multor 
țări in curs de dezvoltare !

Reducerea veniturilor din exporturi, 
concomitent cu scumpirea importu
rilor a diminuat substanțial puterea 
de cumpărare a țărilor debitoare, 
posibilitățile lor de dezvoltare. Pe 
bună dreptate, la reuniunile F.M.I. 
și B.I.R.D. s-a apreciat că dobinzile 
bancare, protecționismul comercial 
și „foarfecă prețurilor" formează un 
adevărat „triunghi al Bermudelor", 
care absoarbe și anulează orice efort 
al țărilor debitoare de a relansa 
creșterea economică și a reface ast

ditului si datoriilor externe. Ches
tiunea este esențială deoarece abor
darea „de la caz la caz" a problemei 
datoriilor este de natură să împie
dice unitatea țărilor debitoare, punin- 
du-le in situația să accepte fiecare, 
rind pe rind. condițiile economice si 
politice dorite de statele creditoare, 
în aceste condiții, programele vi
itoare de asanare a datoriilor se vor 
face tot în interesul cercurilor fi
nanciare occidentale, prin mecanis
me de piață care vor accentua de
pendenta economică a statelor săra
ce de cele bogate. De altfel, crearea, 
pe lingă B.I.R.D., a Agenției pentru 
garantarea investițiilor multilaterale.

(DIV zăCTtMZITATEX ECONOMIC^)

zultatul creșterii fără precedent, în 
primii ani ăi actualului deceniu, a 
nivelului dobînzilor practicate de 
băncile din țările capitaliste dezvol
tate. De fapt, numai prin plăți in 
contul dobinzilor. statele debitoare 
din lumea a treia au restituit inte
gral. între 1981—1987, valoarea pro- 
priu-zisă a împrumuturilor obținute 
pină la începutul perioadei amintite. 
Și totuși datoriile lor au continuat 
să crească din pricina sarcinilor su
plimentare determinate de scumpirea 
creditului internațional.

Situația economică și financiară a 
țărilor debitoare s-a deteriorat și 
mai mult ca urmare a faptului că 
paralel cu sporirea poverii da
toriilor a avut loc si o dimi
nuare a veniturilor provenite din ex
porturi. Iar unul dintre principalii 
factori care au acționat într-o ase
menea direcție a fost multiplicarea 
măsurilor comerciale restrictive și 
discriminatorii. Aproape 30 la sută 
din exporturile țărilor în curs de 
dezvoltare erau. în 1987. afectate de 
obstacolele netarifare practicate de 
statele capitaliste dezvoltate. îngus
tarea accesului la piețele de desfa
cere împreună cu scumpirea credi
tului au dus la prăbușirea prețuri
lor materiilor prime, al căror nivel 
era anul trecut cu circa 40 la sută

fel capacitatea do plată a datoriilor 
externe.

Desigur, așa cum remarcă și ob
servatorii de la fata locului, sesiu
nea de primăvară a F.M.I. și B.I.R.D. 
a contribuit la o mai bună înțelegere 
a problemelor ce confruntă țările in 
curs de dezvoltare. în special a fap
tului că este necesară abordarea lor 
într-un spirit nou. care să răspundă 
intereselor tuturor statelor, cerințe
lor dezvoltării echilibrate a econo
miei mondiale. O asemenea abordare 
este impusă de înseși realitățile vie
ții internaționale, care arată că criza 
datoriilor nu se poate rezolva numai 
pe seama țărilor debitoare, prin a- 
dincirea prăpastiei dintre bogați și 
săraci. Stagnarea si reducerea pro
ducției lipsesc aceste țări de chiar 
produsul din care pot fi rambursate 
datoriile, ceea ce afectează și inte
resele statelor creditoare. De aceea, 
la reuniunile amintite s-a insistat 
mai puțin pe programele de austeri
tate ce trebuie introduse de țările 
debitoare si mai mult pe stimularea 
creșterii economice în statele respec
tive.

Totuși, unele țări capitaliste dez
voltate nu s-au îndepărtat prea mult 
de „strategia austerității" impusă al
tora. Statele Unite, de exemplu, au 
respins orice încercare de abordare 
globală și integrată a problemei cre

prin care se urmărește facilitarea 
pătrunderii societăților transnaționa
le in statele debitoare din lumea a 
.treia întărește această convingere.

Dezbaterile din cadrul- reuniunilor 
financiar-monetare de la Washington 
au scos din nou în evidență realis
mul propunerilor României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea problemei datoriilor ex
terne. a altor dificultăți ce confrun
tă statele in curs de dezvoltare. Con
stituite în „seturi" închegate de mă
suri — corelate cu cele privind co
merțul internațional, materiile pri
me. transferul de tehnologie, redu
cerea cheltuielilor militare — propu
nerile României vizînd rezolvarea 
problemelor financiare ale țărilor ră
mase in urmă au un profund carac
ter novator. înscriindu-se în ansam
blul concepției generale a tării noas
tre referitoare la căile de depășire a 
crizei economice mondiale. Un ele
ment central al acestor propuneri 
pornește de la teza că regulile și 
mecanismele care guvernează rela
țiile economice internaționale trebuie 
să reflecte calitativ problematica ță
rilor în curs de dezvoltare, impera
tivele lichidării subdezvoltării, ma
rilor decalaje dintre state. Practicile 
și mecanismele vechi, bazate pe le
gile economiei capitaliste din care au 
emanat, trebuie să facă loc treptat

unor mecanisme noi. adecvate reali
tăților de azi.

Realizarea unui asemenea obiectiv 
necesită. în concepția președintelui 
României, un dialog autentic — in 
cadrul O.N.U. — cu participarea tu
turor statelor, a F.M.I'. și B.I.R.D.. a 
altor instituții financiare internațio
nale — în cadrul căruia să se adopte 
măsuri de soluționare globală, poli- 
tico-economică a problemei datoriilor 
externe ale statelor rămase în urmă, 
pe baza unor criterii și principii care 
să tină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor respective, de posi
bilitățile lor de plată, cît și de efor
turile pe care ele trebuie să le facă 
pentru asigurarea propriului progres 
economic și social. România consi
deră că aceste măsuri trebuie să aibă 
în vedere anularea totală a datori
ilor țărilor celor mai sărace, reduce
rea. in proporții corespunzătoare, a 
datoriilor tuturor celorlalte state in 
curs de dezvoltare și reeșalonarea pe 
o perioadă mai îndelungată a restu
lui datoriilor cu o dobindă minimă 
sau chiar fără dobindă.

în același timp, țara noastră apre
ciază că este necesar ca F.M.I. și 
B.I.R.D, — ale căror mecanisme au 
fost stabilite cu mai bine de patru 
decenii în urmă, cînd harta politică 
a lumii nu avea configurația de azi 
— să-si reconsidere in mod funda
mental politica și practicile folosite, 
astfel incit să contribuie în mod ac- 
tiv la promovarea unui nou sistem 
financiar-valutar. echitabil si demo
cratic. menit să bareze calea practi
cilor spoliatorii, nefastelor acțiuni cu 
caracter neocolonialist, să sprijine 
real și eficient eforturile de dezvol
tare ale țărilor rămase in urmă.

Interesul larg de care s-au bucu
rat în rîndul participanților „Consi
derentele si propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea globală a pro
blemei datoriilor externe si dobinzi
lor excesive", difuzate ca document 
oficial al reuniunilor Comitetului in
terimar si Comitetului pentru dez
voltare. se explică tocmai prin ca
racterul lor realist și constructiv, 
prin faptul că ele definesc modali
tăți concrete de lichidare a subdez
voltării si făurire a unei noi ordini 
economice mondiale, chemate să asi
gure progresul tuturor statelor.

Gh. CERCELESCU

I DECLARAȚIE. Partidul Comu
nist din Austria se pronunță pen-

1 tru reducerea înarmărilor și deștin- 
Idere pe plan internațional, pentru 

lichidarea blocurilor militare și 
dezvoltarea colaborării general-eu- 
ropene, pentru transpunerea în via-

I ță a prevederilor Actului final 
I de la Helsinki. într-o declarație a 

președintelui P.C.A., Franz Muh-
I ri, publicată în ziarul „Volksstim- 

me“, se evidențiază că partidul co
munist acționează împotriva aderă-

Irii țării la Piața comună, care ar 
duce la denaționalizarea sectorului 
de stat în economie, la îngrădirea 
libertăților de acțiune ale Austriei

Iîn domeniul comerțului internațio
nal și al legăturilor stale economice.

I PRIMIRE. Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad. l-a primit pe mi
nistrul iranian de externe Aii 
Akbar Velayati. aflat intr-o vizită 
oficială la Damasc. Au fost anali-

I zate cu acest prilej ultimele evo
luții ale situației politice din re- 

Igiune și probleme ale cooperării 
bilaterale.

ZAPADA IN IUGOSLAVIA.
I După o zi deosebit de călduroasă 
| și însorită, cea mai mare parte a 

teritoriului iugoslav a fost stră-

I bătută duminică de un val de aer 
rece, insofit de precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și

. ninsoare. Potrivit agenției Taniug, 
I cea mai afectată este Slovenia, 
I unde pe alocuri stratul de zăpadă 

a atins grosimea de 40 de centi-

I metri, provocind perturbări in 
traficul rutier.

■ CONGRES. La Atena s-au în
cheiat lucrările celui de-al 30-lea 
Congres al Uniunii luptătorilor 

Idin rezistența națională elenă, la 
care au luat parte aproximativ 
500 de delegați din întreaga țară. 
Participanții s-au pronunțat în

| favoarea intensificării acțiunilor 
pentru dezvoltarea colaborării și 
întărirea păcii în Europa și în în- 

Itreaga lume, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării 
nucleare, inclusiv pentru desfiin-

I tarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul elen.

I CONSFĂTUIRE. La Managua 
s-au incheiat lucrările consfătui-

* rii miniștrilor agriculturii din ță
rile Americii Centrale si Bazinului 
Caraibilor. în declarația adopta-

I tă cu acest prilej, participanții 
condamnă politica protecționistă

I promovată de țările industrializa
te. care împiedică dezvoltarea in
dependentă a statelor din această

I regiune si subminează eforturile 
lor de a depăși dificultățile eco
nomice cu care se confruntă.

| CONFERINȚA. Lupta împotriva

terorismului și traficului de dro
guri au fost principalele teme e- I 
xaminate în cadrul celei de-a I 
XVII-a Conferințe europene a In
terpol, desfășurată în Franța. După I 
cum a declarat secretarul general I 
al organizației. Raymond Kendall 1 
(Marea Britanie). reprezentanții ■ 
celor 27 de țări europene din ca- I 
drul Interpol „au abordat diferi- 1 
te aspecte ale cooperării în vede
rea sistematizării contactelor și 
sporirii eficienței" operațiunilor 
anticriminale.

HOTĂRÎRE. Arendai, mic oraș | 
situat în sudul Norvegiei, a deve
nit prima localitate din această ■ 
tară declarată „zonă liberă de ra- I 
sism". Această hotărîre a fost ■ 
adoptată de autoritățile locale 
după ce în diferite localități ale I 
țării au avut loc în ultima pe- | 
rioadă o serie de manifestări ra
siste, provocate de organizațiile de I 
extremă dreaptă.

ÎNTREVEDERE.
ponez al afacerilor externe. Sosuke 
Uno. a conferit la Tokio, cu di
rectorul general al Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). Arthur Dunkel. în le
gătură cu situația comerțului mon
dial. Cu acest prilej a fost expri
mată îngrijorarea Japoniei față de 
o serie de măsuri protectioniste 
adoptate de S.U.A. Directorul ge
neral al G.A.T.T. a subliniat im
portanța adoptării de măsuri care 
să prevină acțiunile protectioniste 
din comerțul mondial.

Ministrul ja-

PAGUBELE MATERIALE pro
vocate de ploile abundente si re
vărsările de ape în regiunile din 
sud-estul Turciei se ridică la 
peste 100 miliarde lire turcești. Po
trivit relatărilor presei turce, au 
fost distruse zeci de poduri, un 
mare număr de case și clădiri pu
blice. De asemenea, au fost inun
date șosele care leagă între ele 
circa 150 așezări rurale, au fost 
distruse culturi agricole și au fost 
avariate liniile electrice și de tele
comunicații. Din cauza intempe
riilor și-au pierdut viața 
mativ 20 de persoane.

aproxi-

al com- 
decolasecare

orașului scoțian 
îndrepta spre 

și-a pierdut o 
fiind nevoit să

I
UN AVION „TRISTAR" 

paniei „Air Canada" 
de pe aeroportul 
Prestwick și se 
Toronto (Canada) 
ușă in plin zbor,
efectueze o aterizare pe aeropor
tul londonez Heathrow. Desprin
derea ușii s-a produs 
rămase pentru moment 
te. dar funcționari ai 
citați de agenția EFE,
rat că viata celor 238 pasageri nu ij. 
a fost pusă in pericol.

din cauze 
neelucida- 
companiei, 
cu decla-

I
I

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. t7 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-imnort presă P.O. Box 12—201. telex 10376 nrsflr București. Calea Grivitel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360 a



SCINTEIA marți 26 aprilie 1988 PAGINA 3
—

Tovarășului DIMITRIS CHRISTOFIAS
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L.
NICOSIA

Alegerea dumneavoastră in funcția de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Progresist al Oamepjlor Muncii din Cipru — A.K.E.L. 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Partidului Comunist 
Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
în această activitate de înaltă răspundere,

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și solidari
tate. de stimă și respect reciproc existente intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — 
volta în continuare. în interesul extinderii raporturilor 
borare dintre țările și pppoarele noastre, al cauzei păcii, 
nale și progresului social.

A.K.E.L. se vor dez- 
de prietenie și cola- 
independenței națio-

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Lubomir 
Strougal. președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, cu 
prilejul reînvestirii in această func
ție, prin care ii adresează calde feli
citări și cele mai bune urări de să-

nătate, fericire și de noi succese in 
activitate. în telegramă se exprimă, 
totodată, convingerea că. in spiritul 
hotărîrilor și înțelegerilor adoptate 
la nivel înalt, guvernele celor două 
tari vor conlucra tot mai activ in 
viitor pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-cehoslovace.

în circumscripțiile electorale nr. 1 
Brașov-Centru. județul Brașov, și 
nr. 3 Craftva-Craiovița Nouă, județul 
Dolj, au avut loc In ziua de 24. a- 
prilie a.c. alegeri parțiale pentru 
doi deputați in Marea Adunare Na
țională.

Comisia electorală centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție si ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerile s-au desfășurat In confor
mitate cu prevederile Legii electo
rale a Republicii Socialiste România.

Pe buletinele de vot a fost Înscris 
cite un candidat al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste rin 
fiecare din oele două circumscripții 
electorale.

în circumscripția electorală nr. 1 
Brașov-Centru. județul Brașov, din 
totalul de 31 436 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 31 367 alegători, reprezentind 
99,78 la sută. Pentru candidatul pro-

pus au votat 31 019 alegători, adică 
98.89 la sută. A fost ales deputat in 
Marea Adunare Națională tovarășul 
Mihulecea Cornel, 
miletului de Stat 
Nucleară.

în circumscripția 
Craiova-Craiovița 
Dolj, din totalul de 38 518 alegători 
înscris: în listele electorale s-au 
prezentat la vot 38 459 alegători, re- 
prezentînd 99.84 la sută. Pentru 
didatul propus au votat 38 280 
gători. adică 99.53 la sută. A 
ales deputat în M'area Adunare 
țională tovarășul Voiculescu

președintele Co- 
■pentru Energia

electorală nr. 3 
Nouă. județul

can- 
ale- 
fost 
Na- 
Ion, 

prim-secretar al Comitetului muni
cipal Craiova al Partidului Comunist 
Român.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

Cronica zilei

Județul Suceava și-a îndeplinit planul pe primele
ale anului

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Imagini concrete ale colaborării

intr-o citadelă a progresului tehnic

într-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean Suceava al P.C.R. se rapor
tează că oamenii muncii suceveni, 
acționind susținut pentru a întimpi- 
na ziua de 1 Mai cu noi și impor
tante succese, au îndeplinit la data 
de 25 aprilie prevederile de plan pe 
primele patru luni la principalii in
dicatori. Avansul de timp cîștigat va 
permite realizarea unui spor la pro- 
ducția-marfă industrială în valoare 
de peste 300 milioane lei, concreti
zat in substanțiale depășiri, între care 
160 tone cupru, plumb și zinc in con-

centrate, 4 100 tone pirită, 11 500 mc 
cherestea. 100 000 mp furnire esteti
ce. 90 000 mp plăci înnobilate din 
lemn. Pe aceeași perioadă, produc
ția destinată exportului va fi depă
șită cu 0,5 la sută, iar sarcinile de 
plan la activitatea de investiții cu 
40 milioane lei.

în telegramă se subliniază, totoda
tă, hotărirea oamenilor muncii suce
veni de a obține în acest an .cele 
mai bune rezultate în dezvoltarea 
economică și socială, în perfecționa
rea întregii activități, pentru a-și a* 
duce astfel contribuția la înfăptui
rea neabătută a obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

(Agerpres)

în perioada 21—25 aprilie, o dele
gație economică guvernamentală so
vietică. condusă 
vicepreședinte al 
niștri al U.R.S.S.. 
in tara noastră.

Delegația a avut Intilniri de 
cu tovarășii Ștefan Andrei, 
prim-ministru al guvernului, 
ședințele părții române în Comisia 
interguvernamentală româno-sovie- 
tică de colaborare economică și teh- 
nico-ștlințifică. și Ion Constantines- 
cu. vkeprim-ministru al guvernului.

La convorbiri a fost de fată E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Oaspeții sovietici au avut, de ase
menea. întrevederi cu membri ai 
conducerilor Ministerului Industriei 
de Utilaj Greu, Ministerului Industriei 
Electrotehnice. Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Co
mitetului de Stat al Planificării si 
au vizitat întreprinderi industriale 
din Capitală și din 
Brașov.

de I. S. Silaev, 
Consiliului de Mi- 
a efectuat o vizită

lucru 
vice- 
pre-

municipiul

t V
20,55

20,00 Telejurnal • Zilei muncii, fap-
tele de muncă ale tăirii 21,15

20,20 Strălucită solie de pace, prlete- 21.35
nie și colaborare. Vizita oficială 21,50
de prietenie a tovarășului 22.00

Nlcolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, în Re
publica Socialistă Vietnam și în 
Republica Populară Mongolă (co
lor)
Cu țara, nentru tară — Spectacol 
muzical-llterar-coregraflc (color) 
Priorități in economie
Occident ’38 (color)
Telejurnal 
tnchiderea programului

★

Ministrul apărării 
publicii Socialiste 
ral-colonel Vasile Milea. a adresat 
o telegramă de felicitare ministru
lui Forțelor Armate Populare ale 
R.P.D. Coreene, vicemareșal O Gin 
U. cu prilejul celei de-a 56-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Coreene.

naționale al Re- 
România, gene-

izolate. Vîntul va sufla slab nînă la 
moderat. Temperaturile minime se vor 
situa între zero si 10 grade, izolat mai 
coborîte în primele nopți, pînă la mi
nus 2 grade. în depresiunile intramon- 
tane, .iar maximele între 12 si 22 de 
grade. în prima noapte, condiții de 
producere a brumei, pe alocuri, în 
nordul și centrul țării. Local 
produce ceață. în București : Vremea 
va fi schimbătoare și șe va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie. VTnțuT. v^ sufla slab 

’ V>înă‘iâ moderat. Temperaturilâ m-1hime 
______ „ ____ _ ___ _ __ „___ ... • • vo.r fi. cuprinse între ;S -si grade, ialr 

:,tteryalu!ui, si. în, sud-yeșf.,. In?re^t;u1, te- ,/ma^bmele între 16 șif 20 d.e.-grade. -Gea'i- 
rltorlului se vor semnala ploi slabe. tă slabă dimineața.

v r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 aprilie, ora 20 — 29 apri
lie, ora 20. In tară : Vremea va fi 
schimbătoare șl se va încălzi ușor și 
treptat. Cerul va fl temporar noros. 
Vor cădea ploi locale care vor avea 

•0j.,caracter de aversă’ la început in 
. nqrd-estul tării, apoi; Ia stlrsitu) In-

se

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene in 
tara noastră, colonel superior Pak 
Zi Săk. s-a întilnit cu cadre di
dactice și elevi ai Liceului militar 
„Dimitrie Cantemir". precum si cu 
militari dintr-o unitate a armatei 
Republicii Socialiste România, că
rora le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat. Participan- 
tii la intilniri au vizionat o expozi
ție de fotografii cu aspecte din viața 
și activitatea militarilor Armatei 
Populare Coreene si filme documen
tare. ___ ____ __

naval al R.P.D. Coreene Ia Bucu
rești, colonel-superior Pak Zi Săk, a 
organizat, luni, la sediul ambasadei, 
o gală de film, urmată de un 
cocteil.

Au participat general-maior Ștefan 
Gușă, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ac
tiviști de partid si de stat, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. atașați militari, aero și navali 
acreditați in tara noastră.

★
Luni. tovarășul Ștefan Andrei, 

viceprim-ministru a! guvernului, a 
primit pe Ludolf Georg von Warten- 
berg. secretar de stat parlamentar în 
Ministerul Federal al Economiei, 
președintele părții vest-germane în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—vest-germană de colaborare 
economică, industrială și tehnică, 
aflat intr-o vizită in țara noastră.

Oaspetele a fost primit, de aseme
nea. de Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

în cadrul convorbirilor oare au 
avut loc cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvoltarea și 
diversificarea schimburilor comercia
le dintre cele două țări, amplificarea 
colaborării și cooperării economice 
bilaterale și pe terțe piețe.

A fost prezent Helmut Mattias, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

tă slabă dimineața.

Cu prilejul celei de-a 56-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar, aero si

CAMPIONATE, COMPETIȚII
• Deschiderea etapei de vară a 

celei de-a 6-a ediții a competiției 
sportive naționale ,.Daciada“ a fost 
marcată in Capitală de numeroase 
manifestări sportive găzduite de te
renurile din Parcul Tineretului si de 
Palatul Sporturilor. Peste 5 000 de 
tineri și tinere au participat cu a- 
ceșt prilej la întreceri sau de
monstrații de atletism, gimnastică, 
fotbal, volei, handbal, judo, lupte, 
box. canotaj, șah. precum și la une
le sporturi tehnico-aplicative. Cu a- 
ceeași ocazie, pe un traseu special 
marcat in incinta Parcului Tinere
tului. a avut loc si faza pe muni
cipiu a ..Crosului Tineretului", com
petiție tradițională a cărei finală 
avea loc peste două săptămini 
mai) la Băile Felix.

Bacău — C.S.M. Suceava 1—0 (0—0), 
F.C. Argeș — Rapid 1—1 (1—0). Uni
versitatea Craiova — Politehnica 2—0 ■ 
(1—0). A.S.A. Tg. Mures — Dinamo 
0—2 (0—1), Petrolul — F.C. Olt 1—0 
(1—0). Etapa viitoare, miercuri. 27 
aprilie.

mană) — două victorii ale sporti
vilor noștri : Adrian Croitoru s-a si
tuat. pe locul intii la .categoria 86 kg, 
invingind in finala, prin ippon. 
pe reprezentantul tării-gazdă. W. 
Boesse. iar Z. Tesari a cîștigat, de 
asemenea, prin ippon. finala susți
nută cu bulgarul Vichov. La cate
goria 95 kg, Ion Pop s-a cjasat 
locul al doilea.

*
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din Capitală s-a deschis, 
luni, o expoziție fotodocumentară 
de arhitectură și artă ambientală 
franceză.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, arhitecti. oa- 

. meni de artă, și cultură.
Au fost nrezenti membri ai Amba* 

sariei Frântei -la București. - t ; <_ f
.*

Luni a avut Ioc in Capitală un 
spectacol de gală susținut de un 
colectiv a) Circului Mare din Mos
cova. la care au participat membri 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, un 
numeros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in tara noastră.

(Agerpres)

Imagini ale colaborării in dome
niul tehnicii de virf. îndeosebi al 
electronicii, dintre tara noastră și 
R.S. Cehoslovacă se află, s-ar putea 
spune, „la vedere" pentru oricine : 
in vitrinele magazinelor de specia
litate. alături de televizoare!;, si 
aparatele de radio marca „Tesla", 
pot fi văzute și acelea ale între
prinderilor „Electronica" București 
și „Tehnoton" Iași — bine aprecia
te de cumpărătorii cehoslovaci. 
Această constatare, revelatoare prin 
ea insăși. este completată de cele 
aflate în mai multe întreprinderi 
de profil de la specialiști, care 
ne-au furnizat amănunte privind 
colaborarea tehnico-științifică. cu 
deosebire intr-un domeniu de mare 
actualitate : cooperarea și speciali
zarea in producție între întreprin
deri românești și cehoslovace cu 
profil electronic.

întreprinderea „Tesla MLP" este, 
de fapt. așa cum ne spuneau 
gazdele, un adevărat complex in
dustrial. cu circa 16 000 de lucră
tori. avind sediul la BrnO — unde 
funcționează una din principalele 
sale unități 
portante la 
mici, ca 
Vrabie.

«„Tesla MLP". aflăm de la direc
torul său general, Josef Pernica, a 
luat, ființă în anul 1948. prin des
prinderea unor ateliere și secții din 
cadrul cunoscutei întreprinderi 
omonime „Tesla", care și-a păstrat, 
cum șe știe. profilul electronicii, 
pentru bunuri de larg consum (te
levizoare. aparate de radio, caseto- 
toane etc.). Adică s-a produs spe
cializarea întreprinderii „Tesla 
MLP". cu sediul la Brno. in apa
ratură de măsură pentru laborator, 
în prezent, fiecare din cele șase 
unități componente ale centralei 
„Tesla MLP" este specializată în- 
tr-unul sau citeva domenii, ca, de 
exemplu, aparatură electronică me
dicală. aparatură pentru automati
zări. aparate de măsură pentru la
borator cu diverse destinații. In 
munca de proiectare, de înnoire a 
producției și de cercetare, între
prinderile la care mă refer colabo
rează string cu două institute de 
cercetări reunite și ele sub firma 
noastră, precum și cu învățămin
te! tehnic superior de specialitate. 
Avem, de asemenea, o colaborară 
strinsă. de fapt un program de 
cooperare și specializare in nro-

ducție, cu mai multe întreprinderi 
similare din țări ale C.A.E.R.. in
clusiv legături strînse și rodnice cu 
unități de profil din România».

Precizări privind colaborarea cu 
întreprinderi 
București 
aparate 
Timișoara 
nerul Iaroslav Chaloupka. șeful 
serviciului tehnic de proiectare, 
care nu de multă vreme s-a întors 
de la București, unde a participat 
la o reuniune pe tema colaborării. 
Interlocutorul ne propune un 
dialog „in mers" prin modernele 
secții ale întreprinderii, prilej de 
a face cunoștință cu înzestrarea 
tehnică a acesteia, ca și cu oamenii

de electronică din 
și întreprinderea de 

electrice de măsurat 
ne furnizează ingi-

însemnări
din R. S. Cehoslovacă

pe

va
(8

— și citeva filiale Im- 
Praga si în orașe mai 
Blansko, Liberec sau

care realizează produsele cu marca 
..Teșla Brno“.

Intrăm intr-o secție de uzinaj. 
dotată eu mașini cu comandă nu
merică. unele asistate la calcu
latorul electronic. „Această perfec
ționare a utilajelor cu care lucrăm, 
procesul continuu de modernizare 
și înnoire — ne spune interlocuto
rul — ne-au impus o continuă creș
tere a calificării și o extindere a 
policalificării oamenilor, preocu
pări la ordinea zilei și în tara 
dumneavoastră, după cum am putut 
constata in cursul recentei mele 
șederi în România. în secțiile de 
aici ale întreprinderii noastre lu
crează 350 de ingineri. 700 de teh
nicieni și 1 100 de muncitori, dar 
trebuie spus că multi dintre ei au 
căpătat practic o calificare nouă. 
superioarâ“. Stăm de vorbă cu mun
citorul Jan Kurec. care ne spune : 
„Pină nu de mult, meseria mea era 
cea de frezor, 
frumoasă 
probleme 
insă, pe 
o am și 
programe, ba aș 
cea de ajutor 
Piesele la care 
componente ale 
măsură și control de mare precizie. 
Acestea insă nu se vor realiza in 
întreprinderea noastră. ci intr-o 
uzină din România, din cite știu".

meserie neîndoios 
și care-ti pune nu puține 
de ordin tehnic. Acum 

lingă calificarea inițială, 
pe cea de utilizator de 

putea spune și pe 
de programator, 

lucrăm acum sint 
unor aparate de

MMI

Imagine din Brno

în acest sens, primim amănunte 
de la omul cel mai autorizat în 
materie : inginerul Jiri Ondracek, 
secretar al comisiei de cooperare 
și colaborare dintre întreprinderile 
de profil din Cehoslovacia și 
România. „Este vorba de un exem
plu tipic de cooperare și speciali
zare in producție. ne precizează 
interlocutorul. Trimitem o serie de 
piese la întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat Timișoara, 
unde sînt fabricate alte componente 
și unde, totodată, se asigură mon
tajul final al aparatelor de măsură 
și control amintite. Apoi, o parte 
dintre acestea ne sint retrimise 
nouă, precum și altor întreprinderi 
din Cehoslovacia. Trebuie să spu
nem că avem toate motivele să fim 
pe deplin mulțumiți de* calitatea 
produselor realizate de partenerii 
noștri români, de modul în care 
decurge colaborarea noastră. Avem 
mai multe asemenea forme de coo
perare și specializare cu întreprin
deri din tara dumneavoastră, inclu
siv cu institute de cercetare, dar 
și mai multe vor fi dezvoltate in 
viitor. Avind In vedere potențialul 
unităților de producție și cercetare 
în domeniul electronicii din țările 
noastre, cerințele actuale, urmează 
să ne adîncim și să diversificăm 
considerabil cooperarea și speciali
zarea în producție, aceasta urmind 
să constituie in viitorul apropiat 
factorul dinamic al relațiilor noas
tre economice".

Despre viitor discutăm la concret 
intr-un laborator al... viitorului, 
tlnind de domeniul microelectroni
cii. Aici se finalizează litograful 
electronic, aparatul cu care se rea
lizează acele mici plăcuțe de siliciu 
ce au revoluționat electronica, 
numite CÎP-uri. după cum ne 
explică Marta Fucalikova, o ingi
neră tinără, așa cum sînt și colegii 
cu care lucrează in acest laborator 
de curînd înființat. Aici, ca și în 
celelalte laboratoare pe unde am 
trecut, destinate tehnicii de virf, 
înțelegem mai bine semnificația 
cuvintelor ce ni s-au repetat ade
sea de către gazde cu privire la 
încrederea acordată tinerei genera
ții. pe miinile căreia se află prac
tic întreaga întreprindere. In 
această privință, este edificatoare 
media de virstă de circa 33 de ani, 
ceea ce explică setea de perfec
ționare continuă a acestor tineri, 
competenta lor. Electronica, in ge
nere tehnica de virf. are aici, la 
„Tesla MLP". un teren prin exce
lentă favorabil dezvoltării. Ceea ce. 
desigur, creează premise tot mal 
bune pentru colaborarea, coopera
rea si specializarea dintre între
prinderile de profil din țările noas- 
tlre.

Aceasta este o opinie larg tm- 
părțășită de gazdele noastre din 
tara prietenă, hotărite să contri
buie la promovarea cooperării și 
specializării in producție, îndeosebi 
in sferele electrotehnicii, electro
nicii si construcțiilor de ma
șini. Toate acestea se Înscriu în 
cadrul preocupărilor de ansamblu 
privind extinderea și adîncirea re
lațiilor de colaborare prietenească 
româno-cehoslovace. conform înțe
legerilor stabilite la nivel înalt.

Ion MARIN

• în campionatul diviziei A 
fotbal, fruntașele clasamentului 
mențin pozițiile si după etapa

la 
își 

 _ ___ a 
24-a. Steaua continuă să conducă (44 
puncte, un joc mai puțin disputat), 
urmată de Dinamo (tot 44 de punc
te). Victoria (31 p). Otelul (28 p). 
Universitatea Craiova (26 p). Fla
căra (24 p). Corvinul (23 p). F.C.M. 
Brașov. A.S.A. Tg. Mureș. F.C. Olt 
(cite 21 p). S.C. Bacău (20 p). Uni
versitatea Cluj-Napoca. Rapid (cite 
19 p). Politehnica. C.S.M. Suceava. 
Sportul studențesc (cite 18 p). F.C. 
Argeș (17 p). Petrolul (16 p). Iată 
șl rezultatele tehnice ale etapei : 
Sportul studențesc — Corvinul 3—1 
(0—0). Victoria — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0 (0—0) Flacăra Mo
roni — Steaua 1—4 (1—0) F.C.M.
Brașov — Oțelul 1—0 (1—0). S.C.

• în „Cupa României" Ia handbal 
feminin sint cunoscute finalistele : 
Mureșul Tg. Mureș si Stiinta Bacău. 
Acestea au ajuns în finală după dis
putarea semifinalelor (meciuri tur* 
retur) cu TEROM Iași și. respectiv. 
Chimistul Rimnicu Vilcea. învinse in 
primul joc. in deplasare, cu două 
puncte diferență, muresencele au 
ciștigat partida retur, pe teren pro
priu. cu 29—21. Șt.iinta Bacău, care 
pe teren propriu terminase la ega
litate. a obținut victoria in deplasa
re (si deci calificarea) cu scorul de 
23—20. în Capitală, in primul lor 
meci al semifinalelor ..Cupei Româ
niei" pentru echipele masculine. 
Steaua — Politehnica Timișoara 
28—24 (17—11).

SCRIMA. Proba de floretă din ca
drul concursului international de 
scrimă pentru „Cupa orașului Sofia" 
a fost dominată de sportivii români. 
La feminin, oe primul loc s-a clasat 
Carmen Leahu, iar la masculin a 
cîștigat Petre Ducu.

TENIS DE MASA. „Cupa campio
nilor europeni" la tenis de masă 
masculin a revenit la actuala edi
ție echipei vest-germane T.T.C. 
Gronzau. care. în finala disputată ia 
Budapesta, a 
matia locală

întrecut cu 5—2 for- 
Spartakus.

în cadrul competiției 
feminine de baschet

★

BOX. Tinărul sportiv român 
Gheorghe Paraschiv s-a numărat 
printre laureatii turneului interna
tional de box pentru juniori de la 
Schwerin, care a reunit peste 100 de 
concurenti din 12 țări. în finala ca
tegoriei semi muscă. Gheorghe Pa-

c i n a

la start : FEROVIAR 
9: l-l: 13; 15: 17; 19.
(83 50 13) — 9: 11,15;

18; 20, FLAMURA
11: 13: 15: 17: 19 
soare : FERENTARI 
17: 19
aventuri ale musche- 

9: 11: 
: .13

• Niște băieți grozavi : S"-'A
(11 03 72) — 9; ii: 13: 15: 17.15: 19,30. 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 1'1 : 13: 15: 
17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 
13: 15: 17: 19
• Rezervă
(50 51 40) —
CULTURAL 
13.30: 15,45:
(85 77 12) — 9;
• Zimbet de 
(30 49 85) — 13: 
® Uimitoarele 
tarilor : GRIVITA (17 08 58) —
13. MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11
• Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85) 
—9: 11; 13
• Iacob : ARTA (21 31 86) — 9: 11.30: 
14; 16.30: 19
• Extemporal la dirigenție : POPU
LAR (35 15 17) ‘ ‘
• Orele 11 : 
15: 17: 19
• Actorul șt 
18. Program 
— 9: 11: 13 :
• Domnișoara Aurica — 17.30. Pri
vește înapoi cu mînie — 9.30: 11.30: 
13.30: 15.30: 19,30 : STUDIO (59 53 15)
• Misiune specială : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19

— J5: 17: 1S 
VIITORUL (IO 67 40)

sălbăticit (I—II) — 15: 
pentru copii si tineret
DOINA (16 35 38)

(Urmare din pag. I)

• în prima etapă a returului cam
pionatului diviziei A la rugbi s-aa 
înregistrat următoarele rezultale : 
Universitatea Timișoara — Steaua 
12—20 ; Contactoare Buzău — Știin
ța Petroșani 9—9 : C.S.M. Suceava — 
Farul Constanta 9—3 ; Politehnica 
Iași — Stiinta CF.MIN Baia Mare 
9—9 ; C.S.M. Sibiu — R.C. Griviia 
roșie 15—12 : Sportul studențesc — 
Dinamo 9—62. în clasament, condu
ce ecljioa Steaua, cu'34 puncte, ur
mată de Dinamo (30 puncte) și Ști
ința CEMIN Baia Mare (29 puncte).

BASCHET.
Internationale
ce se desfășoară la Brasilia, selec
ționata Braziliei a întrecut cu sco
rul de 80—72 (41—34) echipa Cana
dei.

POLO PE APĂ. în semifinalele 
turneului internațional de polo pe 
apă de la Marsilia : Spania — S.U.A. 
8—3 (1—1. 2—0. 2—0. 3—2) ; Austra
lia — Franța 
3—1).

9-6 (1—2. 3—2. 2—1.

★

raschiv, deosebit de combativ si bine 
pregătit sub aspect tehnic si tactic 
l-a întrecut la puncte, cu o deci
zie de 4—1. pe Stein (R.D. Germană).

JUDO. în concursul international
' de judo de la Meissen (R.D. Ger-

RUGBI. •
(U.R.S.S.). in
european de rugbi „Cupa F.I.R.A.". 
meciul dintre echipele U.R.S.S. și 
Spaniei s-a Încheiat cu scorul de 
12—7 (3—0) in favoarea jucătorilor 
sovietici. • Meciul amical de rugbi 
dintre echipele Irlandei si Angliei, 
disputat la Dublin, s-a încheiat cu 
scorul de 21—10 (12—0) în favoarea 
sportivilor englezi.

Disputat la Kutaisi 
cadrul campionatului

• Atentie Vasiliok : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 13: 15: 17: 19
• Fiecare vinător vrea să știe : BU-
ZESTI (50 43 58) — 15: 17: 19

Lanțul de aur : DRUMUL SĂRII 
28 13) — " ’ “
Nu e
50 97) 
Mari

TRIA (11
18: 20

<31

(21

15: 17; io
ușor cu bărbații : MUNCA 
— 15: 17: 19 
regizori, mari actori : PA- 
86 25) — 9: 1'1,15: 13.30: 15.45;

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. 
mare) : Nu se știe niciodată 
(sala Amfiteatru) 
tățll — 18: (sala
Andros — 16
• Filarmonica
(15 68 75. sala Studio) : „Comori ca
merale". Alina Barbu — vioară. An
gela Albert — pian. Program ENES
CU — 17,30: (Ateneul Român): „Stu
dioul tinărului muzician" — XXXIV. 
Studenti ai Conservatorului „Georgq 
Enescu" din Iași : orchestra de ca
meră a Conservatorului „George 
Enescu". Dirijor : Corneliu Calistru. 
Comentariul : lector univ.
Gherman — 18
• Opera Română (13 18 57) 
de muzică de cameră (în foyer)

Sala
• 18: 

: Drumul singurâ- 
Atelier) : Fata din

,,George Enescu

Liliana

Seară
18

(13 63 48) :• Teatrul de operetă 
văduva veselă — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza 1 
(sala Schitu Mâgureanu. 
Noțiunea de fericire — 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
tă pierdută — 18
• Teatrul Mic 0 4 70,81) : O 
pierdută (premieră) — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19,30
0 Teatru!
Turnul de fildeș — 18
n Teatrul
Magheru) :
gostlt
Curtea Veche
0 Teatrul satiric-muzlcal 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) 
pare ci^mă-nsor — 18
• Teatrul Ciulești (sala
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
A Ansamblul artistic ..Ransori’a 
română" 03 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70. 
la sala Giulesti a Teatrului Givlesti): 
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 15
0 Teatrul „Țăndărică" 0 5 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 16: 15
0 Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 19.
e Studioul de teatru 
(15 72 59) : Stress — 18.30

Bulandra" 
14 75 46) : 
16; (sala 
Diminea-

scrisoare

de comedie (16 64 60) :

.Nottara* i 
Necazurile 

18: (sala Studio) : 
18.30

(55 31 03, sala 
unul lndră- 

Crali de

„C. Tâ- 
: Ml se

Majestic.

I.A.T.C.

transpus in fapt, să fie reluat de 
tortele tehnice ale acestei mari 
unități, revăzut și...reproiectat. bu
cată cu bucată. Aceste noi proiecte, 
desigur, au lost, pină la urmă, ana
lizate și avizate de un reprezentant 
al institutului amintit, inginerul 
proiectant- Constantin Florescu. om 
care nu făcuse parte din colecti
vul inițial de proiectanți. Ingine
rul Constantin Florescu. după re
cunoașterile ing. Ion Hranaru, di
rectorul combinatului, și ale ing. 
Ioan Dima, director tehnic, a făcut 
mult mai mult decit atit : s-a an
gajat. cu tot sufletul, cu intreaga 
lui capacitate profesională, alături 
de muncitorii și specialiștii combi
natului la această lucrare masivă 
de îndreptare a greșelilor de pro
iectare și de modificare a instala
țiilor și utilajelor fabricii, desfășu- 
rind, concomitent, și o fructuoasă 
muncă de cercetare științifică în 
domeniul furfurolului. Unul dintre 
rezultate ? Omologarea unui nou 
produs. celofurajul — un foarte 
bun aliment in hrana animalelor 
— obținut din celolignină. re
ziduu care se ardea in cazanels 
fabricii. Ne-a părut rău, atunci, că 
nu l-am întilnit pe acest om. că nu 
i-am putut retine opinia. Dar 3ă 
revenim la acea a doua convorbire 
cu factorii de răspundere ai com
binatului. Surpriză ! Interlocutorii 
noștri își pierduseră tot entuzias
mul, refuzau să mai discute pro
blema furfuroluiui. cu toate că di
ficultățile pe care le întimpinau in 
continuare erau la fel de spinoase. 
Ce se intimplase ? Cu răbdare și 
eu multă, foarte multă diplomație, 
am înțeles că li se reproșase de 
către forurile tutelare faptul că 
îndrăzniseră să ridice in fața pre
sei un colt ai cortinei care masca 
durerea lor. promițindu-le. foarte, 
foarte imprecis, că lucrurile s-ar 
putea îndrepta șl fără amestecul 
presei, că s-ar putea „petici", pe 
ici-pe colo, cite ceva, că vor primi 
in viitor un sprijin mai eficient în 
rezolvarea greutăților, că și in pri
vința planului de Droductie pot in
terveni niște modificări in favoarea 
întreprinderii etc.

Pentru noi era limpede ce se in
timplase. Ne-a părut rău însă de 
acei oameni de ispravă — tehni
cieni. ingineri ai combinatului — 
care-și luaseră singuri răspunderea 
să îndrente ce stricaseră alții lip
siți de exigentă, de snirit profesio
nal. dar care. în acel moment al 
sincerității, dădeau dovadă de osci
lații de atitudine. Am socotit insă 
de datoria noastră să facem cunos
cute cel» aflate cu atîta greutate. 
Si am aatentat m «Shdare un 
r"mn. o reacție, o explicație, dacă 
mi mai mult, din narten celor 
rn-o-pi nu«e’e-ă semnătura ne 
-,-niectul.. nereușit al acestui obiec
tiv industrial atit de necesar. Se 
ridicaseră, în coloanele ziarului.

pentru 
trecut 

at it. Și 
indem-

prin amintita anchetă, o serie de 
întrebări de o anumită gravitate. 
Se rostise o critică. A trecut însă 
in curgere domoală termenul de 30 
de zile prevăzut de lege 
primirea răspunsului ; a 
apoi timpul de două ori pe 
nici o veste. Ceea ce ne-a
nat să medităm, cum arătam Ia 
începutul acestor rinduri. la mulți
mea de ipostaze posibile ale reac
ției la critică. Si am omologat-o și 
pe aceasta, oarecum inedită, de 
care ne loveam : tăcerea. Sigur, 
tăcerea, ea însăși, la rindu-i. poate 
fi ințeleasă în mai multe feluri — 
conform proverbului cunoscut, ar 
fi de aur, oiteodată (dar în cazul 
de față, după părerea noastră, avem 
de-a face cu aur fals) ; poate fi 
categorisită drept indiferență (atit 
de aproape de lipsa de răspunde
re) ; tăcerea asta, ne-am zis noi,

ginerul Constantin Florescu nu 
ne-a cerut să infirmăm aceste pre
supuneri. Nu are nevoie de apăra
te. Noi insă nu le trecem cu ve
derea. pentru că ele insele demon
strează că cei care le-au formulat 
nu au inteles nimic din ceea ce-și 
propusese articolul nostru ca 
obiectiv. De aceea, ne simțim obli
gați să menționăm că datele refe
ritoare la munca acestui proiectant 
în cadrul fabricii de furfurol ne-au 
fost furnizate exclusiv de munci
torii, tehnicienii și specialiștii com
binatului de la Slobozia. După 
cum am mai afirmat, nu am avut 
prilejul să-l cunoaștem pe ingine
rul Constantin Florescu pină Ia vi
zita pe care ne-a făcut-o, zilele 
trecute, la redacție. închidem aici 
această paranteză, subliniind că nu 
ne interesează laturile colaterale 
ale problemei ridicate, ci fondul

apoi, s-ar putea explica și prin 
gestul struțului care-și oagă capul 
in nisip atunci cind dă oe greu 
(un astfel de procedeu insă nu e 
de natură să inlăture întrebările — 
acestea rămin insistente) ; ne-am 
gindit că s-ar fi putut, intre timp, 
ca lucrurile să li evoluat pozitiv 
după apariția articolului cu prici
na și. de fapt, răspunsul așteptat 
să, fi fost dat prin fapte, la fata 
locului, fără să știm noi (aceasta 
ar fi fost cea mai salutară reacție 
la critică, cea mai eficientă). Toc
mai cind ne pregăteam să punem 
capăt incertitudinilor de acest fel. 
hotărind să amintim celor in cauză 
că ne sint. totuși, datori, prin lege, 
cu un răspuns, ne-a vizitat la re
dacție inginerul proiectant Con
stantin Florescu. omul care, la Slo
bozia, a contribuit substanțial 
crească randamentul fabricii 
furfuroi de la o tonă zilnic 
9—10 tone.

Interlocutorul nostru a ținut
ne semnaleze că problemele ridi
cate in articolul din 9 ianuarie 
1988 au valabilitate mai largă decit 
ne-am închipuit noi. la inceput, că 
ele îmbrățișează și aspecte existen
te in unitățile de acest fel con
struite la Segarcea, Roșiori de Vede 
și la Buzău. După opinia dinsului, 
treburile nu au evoluat in sens po
zitiv după publicarea articolului 
nostru. Prima reacție, după apari
ția anchetei, ne informa cu tristețe 
convorbitorul nostru, a fost neaș
teptată : reproșuri adresate lui de 
către conducerea institutului că ar 
fi sesizat presa despre realitatea 
fabricii de furfurol pentru a-si 
pune, chipurile, in evidență contri
buția personală la redresarea uni
tății din Slobozia. Precizăm că in-

să 
de 
la

să

ei. Și fondul problemei furfurolu- 
lui de la Slobozia, Segarcea, Ro
șiori de Vede este constituit din 
citeva chestiuni esențiale. Dintre 
acestea, alegem acum pe cea pri
vind tehnologia fabricării 
substanțe.

Tehnologia respectivă 
stabilită, in linii mari, pe 
țiile 
ale fabricii de la Slobozia Numai 
că ea, ca tehnologie, nu poate fi 
transferată automat 
unități similare din 
acestea, la rindu-le. 
tate cu aceeași 
tehnică relevată in 
publicat de noi. Colectivul actual 
de proiectare și cercetare, care a 
mers din aproape in aproape pen
tru a ajunge la actuala tehnologie, 
este constituit, cum se spune, 
ad-hoc. nu are. de fapt, sarcini de 
cercetare — și le-a atribuit, prin 
forța împrejurărilor. E adevărat 
că marea întreprindere din Bără
gan are dreptul, prin serviciul ei 
tehnic, să acționeze in acest sens, 
pină Ia un punct, dar și cercetarea 
și proiectarea se realizează. în pre
zent. sub acoperirea procesului de 
modernizare, cind. in realitate, lu
crurile ar fi trebuit să se petreacă, 
fără îndoială, cu totul altfel. Adică, 
acest drum s-ar fi cuvenit să în
ceapă, logic, cu o stație-pilot și 
apoi, folosind toate datele obținute 
în stație, ar fi urmat proiectarea și 
folosirea noii tehnologii stabilite, 
bine pusă la punct. în prezent, to
tul se face desțelenind, pas cu pas, 
terenul de cercetare în condițiile 
desfășurării planului ferm de pro
ducție. In acest caz, e greu de răs
puns la foarte multe întrebări teh-

acestei

a fost 
instala- 

modelate și remodelate —

și în celelalte 
tară deoarece 

au fost proiec- 
„ingeniozitate" 
primul articol

nice și mai ales e greu de răspuns 
limpede cit ar costa noua tehno
logie. Pe de altă parte, aflarea pa
rametrilor optimi ai unei tehnolo
gii intimpină numeroase dificul
tăți intr-o fabrică in care și utila
jele se proiectează și se reproiec- 
tează concomitent cu fiecare pas 
parcurs in stabilirea proceselor de 
fabricație. Sint lucruri despre care 
am discutat pe îndelete și cu fac
torii de răspundere ai fabricii de 
la Slobozia și cu vizitatorul nos
tru. Fără stația-pilot, afirmă ingi
nerul Constantin Florescu. cu ac
tualul colectiv de cercetare și pro
iectare. cape are in sarcina sa. în
deosebi. realizarea planului curent 
de producție, vor mai fi necesari 
cîțiva ani buni ca lucrurile să fie 
puse la punct ; cu statie-pilot — 
care cere, desigur, alți bani și un 
colectiv interdisciplinar — ar fi 
necesare numai citeva luni de zile 
pentru stabilirea noii tehnologii. Ar 
fi multe de spus in această pri
vință. Nu intrăm în amănunte teh
nice — stabilirea și rezolvarea a- 
cestora sînt de resortul celor care 
trebuie, pînă la urmă, să le abor
deze cu spirit realist, reconsiderin- 
du-și in mod serios răspunderile 
asumate cindva și neduse la înde
plinire la vremea potrivită. Sigur, 
sint probleme complicate, proble
me care au darul să se complice 
în continuare, pe măsură ce trece 
timpul. Trebuie curajul de a privi 
lucrurile în față și dorința fermă 
de a desface tot ghemul încîlcit al 
dificultăților. Din păcate, oamenii 
care au proiectat inițial acest 
obiectiv nu par să fie frămîntnti de 
faptul că. și în prezent, după 8 arii 
de zile de la inaugurarea fabricii 
respective, se ridică stringent pro
bleme de cercetare și proiectare, 
probleme care se rezolvă cu multă 
bătaie de cap prin eliminarea, pe 
etape, a ceea ce a fost construit 
greșit de la inceput. Și fn această 
„rezolvare" se folosește paravanul 
modernizării ! Modernizarea are 
altă rațiune, alt sens, alt obiectiv, 
nu are rolul să înlăture ce s-a gre
șit o dată. Lucrurile acestea se cu
vin limpezite, puse pe bazele lor 
reale. Se cer soluții de rezolvare, 
nu tărăgănare, nu expediente care 
nu vor duce la rezultatul scontat, 
în astfel de cazuri, tăcerea se do
vedește a nu fi de aur : dimpotri
vă, adincește și lărgește paguba 
materială, menține un climat tole
rant față de Unsuri și neajunsuri. 
Inversind termenii ecuației eticii 
profesionale, se înlesnește nrin tă
cere ca lipsa de răspundere să 
treacă, chiar și pentru un timp 
scurt, drent răspundere asumată 
st îmnlinită. Reacția la critică este 
una singură — trecerea la fante, la 
acțiune, găsirea de soluții eficien
te in rezolvarea unor nrobleme 
constructive care, nmă la urmă, 
tai au cert coresnonriont în conști
ința luornint infăntiiit cu răspun
dere veritabilă, real*.



VARȘOVIA

Convorbiri parlamentare româno-polone
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 

cadrul vizitei oficiale pe care o în
treprinde în Republica Populară Po
lonă, delegația parlamentară româ
nă condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut o întrevedere cu 
mareșalul Seimului, tovarășul Ro
man Malinowski, și cu alți parla
mentari polonezi.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
de ambele părți necesitatea unei 
contribuții sporite a forurilor legis
lative din cele două țâri la .transpu
nerea în viață a înțelegerilor conve

ORIENTUL MIJLOCIU
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• Convorbiri intre președintele Siriei ți președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. • Acord al Iordaniei pentru constituirea unei 
delegații*comune iordaniano-palestiniene • 66 de persoane 
și-au pierdut viața in urma actului criminal comis in orașul 
Tripoli, din Liban • Demonstrații de protest ale populației 

palestiniene in teritoriile arabe ocupate

DAMASC 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
avUt luni convorbiri la Damasc cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafaț — a anunțat 
un purtător de cuvînt oficial sirian, 
citat de agenția A.P.S.

AMMAN 25 (Agerpres). — Ior
dania este de acord cu constituirea 
unei delegații comune iordaniano- 
palestiniene pentru a participa la o 
conferință internațională de pace în 
Orientul Mijlociu. dacă ea va fi 
acceptată de toate părțile interesa
te, a declarat regele Hussein al 
Iordaniei. Subliniind că țara sa 
consideră Organizația pentru Eli
berarea Palestinei drept unicul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian. regele Hussein s-a pro
nunțat pentru participarea O.E.P. 
la o astfel de conferință, la care ar 
urma să ia parte membrii perma
nent! ai Consiliului de Securitate și 
toate părțile interesate.

BEIRUT 25 (Agerpres). — în par
tea comercială a orașului Tripoli, 
din nordul Libanului. în urma ex
ploziei unui automobil-capcană, 66 
de persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 126 au fost rănite. Explozia a 
pricinuit și daune materiale mari, 
cîteva clădiri fiind practic demolate.

FRANȚA

Rezultatele primului tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale

Franțois Mitterrand și Jacques Chirac se vor confrunta 
din nou la 8 mai

PARIS 25 (Agerpres). — Rezulta
tele definitive ale primului tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale 
din Franța, care au avut loc la 24 
aprilie, difuzate de Ministerul de 
Interne sint următoarele : Francois 
Mitterrand, din partea Partidului 
socialist — 34,11 la sută din voturi ; 
Jacques Chirac, sprijinit de Adu
narea pentru Republică — 19,95 la 
sută ; Raymond Barre, candi
dat al Uniunii pentru Democra
ția Franceză — 16,53 la sută;

Dobînzile, protecționismul, prețurile-un „triunghi al Bermudelor“ 
pentru economia țărilor slab dezvoltate

O amplă și adesea controversată 
dezbatere asupra evoluției si per
spectivelor economiei mondiale, a 
căilor și modalităților de depășire a 
actualelor dificultăți cu care se con
fruntă aceasta a avut loc recent în- 
cadrul așa-numitei „săptămîni mo
netare" de la Washington. Este vor
ba de o suită de reuniuni ce au cul
minat cu sesiunea de primăvară a 
organelor de lucru ale Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) si Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.) — Comitetul 
interimar și Comitetul pentru dez
voltare — la care au participat mi
niștri de finanțe și guvernatori de 
bănci centrale din 151 de țări, in
clusiv România.

Dezbaterile au fost marcate de si
tuația deosebit de complexă din via
ta economică internațională, de fap
tul că. așa cum se relevă și in co
municatul reuniunii Comitetului in
terimar. în pofida unor evoluții" po
zitive, dar modeste și nesigure, „per- 
■lstă incă importante dificultăți". 
Astfel. în țările capitaliste dezvol
tate, activitatea economică se men
ține slabă, in timp ce șomajul ră- 
mine ridicat. îndeosebi în statele 
vest-europene. Totodată, dezechili
brele bugetare, ale balanțelor co
merciale și de plăți continuă să fie 
mari si să producă puternice pertur- 
bații pe plan economico-financîar, 
cum au dovedit, chiar in timpul des
fășurării reuniunilor F.M.I. și 
B.I.R.D.. convulsiile de la Bursa din 
New York.

Reacția violentă a Wall-Street-ulul 
la anunțarea deficitului neașteptat 
de ridicat al balanței comerciale a 
S.U.A. din luna februarie a arătat 
că o însănătoșire profundă și reală 
— nu de suprafață sau aspect exte
rior — a situației economice în ță
rile capitaliste dezvoltate este puțin 
probabilă într-un viitor apropiat. 
Căci nu numai economia americană, 
ci întreaga economie capitalistă este 
afectată de dezechilibrele financiare 
și comerciale din S.U.A.. care spo
resc pericolul escaladării măsurilor 
protecționiste. creșterii dobinzilor și 
inflației, cu inerente riscuri de insta
lare a unei noi recesiuni.

în același timp, numeroși vorbitori 
»-au referit la faptul că dificultă

nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

S-a evidențiat rolul important ce 
revine parlamentelor si' parlamenta
rilor de pretutindeni în promovarea 
idealurilor păcii, securității, dezar
mării și conlucrării egale dintre na
țiunii.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Premie
rul interimar al Libanului, Selim Al- 
Hosș, într-o declarație făcută presei, 
a condamnat actul criminal comis in 
orașul Tripoli, unde explozia unei 
bombe a făcut un adevărat masacru. 
El a cerut tuturor libanezilor să ac
ționeze pentru instaurarea unui cli
mat de pace în țară, pentru a se 
pune capăt atentatelor cărora le cad 
victimă numeroase persoane — in
formează agenția M.E.N.

în Cisiordania și Gaza continuă să 
aibă loc demonstrații de protest ale 
populației palestiniene împotriva o- 
cupației. în cursul demonstrațiilor de 
duminică două persoane au fost 
ucise, iar cîteva zeci rănite.

Ciocniri între poliție și demonstranți 
au avut loc la Gaza, Nablus, Rafah, 
Qalqiliya. Khan Younis etc. Agenții
le de presă semnalează instituirea 
de restricții de circulație de către 
poliție în 20 de tabere de refugiați 
palestinieni și într-un număr de 
districte, precum și în orașele Na
blus și Qalqiliya. Au fost semnala
te, de asemenea, ciocniri între pro
prietarii arabi de magazine din ora
șele situate în teritoriile arabe ocu
pate și forțele de ocupație israeliene. 
care au încercat să-i oblige să pună 
capăt grevei generale instituite în 
semn de protest față de represiunile 
autorităților de ocupație.

(Agerpres)

Jean-Marie le Pen, reprezentînd 
Frontul Național, de extremă dreap
ta — 14,38 la sută ; Andre Lajoinie, 
Partidul Comunist — 6.7Ș la sută ; 
Antoine Waechter, reprezentînd Miș
carea ecologiștilor — 3,78 la sută ; 
alți candidați — 4,38 la sută.

Ihtrucît nici unul dintre candidați 
hu a reușit să obțină majoritatea, 
conform Constituției, primii doi 
concurenți cel mai b ne nlasați se vor 
confrunta, din nou, la 8 mai. î i ca
drul unui al doilea tur de scrutin.

țile ce confruntă țările capitaliste 
dezvoltate. îndeosebi politicile fî- 
nanciar-monetare și comerciale pro
movate de acestea în încercările de 
depășire a respectivelor dificultăți, 
au un puternic impact asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, ale căror eco
nomii au cunoscut in anii ’80 cel 
mai sever regres din ultimele trei 
decenii. S-a arătat, în acest sens, că 
problema cea mai grea pentru țările 
în curs de dezvoltare este aceea a 
datoriilor externe — care a ajuns la 
fabuloasa sumă de circa 1 200 mili
arde de dolari. Dar. dacă datoriile 
statelor respective s-au dublat după 
1980. aproape întregul spor este re

(brV XCTIMLITATEA ECONOMIC?)

zultatul creșterii fără precedent, in 
primii ani ai actualului deceniu, a 
nivelului dobînzilor practicate de 
băncile din țările capitaliste dezvol
tate. De fapt, numai prin plăți în 
contul dobinzilor. statele debitoare 
din lumea a treia au restituit inte
gral. între 1981—1987. valoarea pro- 
priu-zisă a împrumuturilor obținute 
pînă la începutul perioadei amintite. 
Si totuși datoriile lor au continuat 
să crească din pricina sarcinilor su
plimentare determinate de scumpirea 
creditului internațional.

Situația economică și financiară a 
țărilor debitoare s-a deteriorat și 
mai mult ca urmare a faptului că 
paralel cu sporirea poverii da
toriilor a avut loc și o dimi
nuare a veniturilor provenite din ex
porturi. Iar unul dintre principalii 
factori care au acționat într-o ase
menea direcție a fost multiplicarea 
măsurilor comerciale restrictive și 
discriminatorii. Aproape 30 la sută 
din exporturile țărilor in curs de 
dezvoltare erau. în 1987. afectate de 
obstacolele netarifare practicate de 
statele capitaliste dezvoltate. îngus
tarea accesului la piețele de desfa
cere împreună cu scumpirea credi
tului au dus la prăbușirea prețuri
lor materiilor prime, al căror nivel 
era anul trecut cu circa 40 la sută

Perspective favorabile 
cooperării Sud-Sud 

GENEVA 25 (Agerpres). — Țări
le in curs de dezvoltare au in pre
zent perspective mai bune de lăr
gire a schimburilor comerciale reci
proce in baza Acordului privmd 
Sistemul Global de Preferințe Co
merciale (G.S.T.P.). semnat la reu
niunea ministerială a Grupului ce
lor 77. de la Belgrad. Aceasta este 
concluzia unui raport al expertilor 
Conferinței O.N.U, pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Se a- 
preciază că aplicarea G.S.T.P. ar 
asigura înfăptuirea obiectivului bi-, 
zuirii colective pe forțele proprii pe 
care și l-au propus țările in curs d? 
dezvoltare de mai multi ani. S-a 
subliniat, de asemenea, că G.S.T.P. 
este deschis tuturor țârilor în curs 
de dezvoltare, oferind bazele pentru 
sporirea cooperării Sud-Sud si nu 
este îndreptat împotriva unor terte 
țări.

0 necesitate stringentă: 
soluționarea tuturor litigiilor 

pe calea tratativelor
KUWEIT 25 fAgerpres). — ’ntr-un 

interviu acordat pub'icației . E* 1 
Qabas din Kuweit, șeful statului 
somalez. Siad Barre, s-"1 p-onunta* 
pentru soluționarea pe calea tratati
velor a tuturor problemelor conflic- 
tuale. în acest sens, el a subliniat 
că normalizarea relațiilor dinte țara 
sa și Etiopia a pus capăt unui con - 
flict care dura de zeci de ani. în 
același timp, președintele Somalie; 
a arătat că se impune încetare’ ime
diată a războiului dintre Iran și Irak 
— informează agenția M.E.N.

Poporul tanzanian sărbătorește 
astăzi un important moment al is
toriei sale naționale : împlinirea a 
24 de ani de cind organele supreme 
ale puterii din Tanganika și Zanzi
bar au ratificat acordul privind 
unificarea intr-un singur stat, sub 
numele de Republica "Unită Tan
zania.

Apărută ca o expresie a aspira
țiilor legitime ale poporului tanza
nian de unitate și dezvoltare eco- 
nomieo-socială, tinăra republică a 
Africii de est (suprafața — 945 087 
kmp ; populația — 18 milioane de 
locuitori) a cunoscut în decursul a 
aproape un sfert de veac de exis
tență un proces de profunde în
noiri. care au contribuit la îmbună
tățirea vieții oamenilor și la conso
lidarea independenței Tanzaniei. 
Aceste transformări au fost puter
nic stimulate de o serie de măsuri 
adoptate de forurile conducătoare 
de la Dar Es Salaam și în special 
de amplul program de dezvoltare 
cunoscut sub numele de „Declara
ția de la Arusha" (1967). Ca urma
re' a traducerii în viață a acestor 
măsuri, pe harta țării au apărut uh 
șir de obiective industriale în sec
toarele textil, chimic, alimentar ; 
s-au intensificat prospecțiunile 
geologice ; a luat o tot mai mare 
amploare acțiunea de extindere a 
suprafețelor agricole. Atenția acor
dată agriculturii se explică prin 
aceea că Tanzania este o țară în

LUXEMBURG 25 (Agerpres). — 
La Differdange s-au încheiat lucră
rile celui de-al XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist Luxemburghez. 
Timp de două zile, delegații la fo
rumul comuniștilor au dezbătut ra
portul politic al C.C. al P.C.L., stra

KABUL 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul adunării festive 
de la Kabul, consacrate celei de-a 
10-a aniversări a revoluției din ă- 
prilie. Najibullah. președintele Af
ganistanului. secretar general al C.C. 
al Partidului Democratic al Poporu
lui (P.D.P.A.). a subliniat că dru
mul parcurs în ultimii zece ani a 
fost marcat de profunde prefaceri

I DECLARAȚIE. Partidul Comu
nist din Austria se pronunță pen
tru reducerea înarmărilor și destin
dere pe plan internațional, pentru

I lichidarea blocurilor militare și 
I dezvoltarea colaborării general-eu- 

ropene, pentru transpunerea în via-

Iță a prevederilor Actului final 
de la Helsinki. într-o declarație a 
președintelui P.C.A., Franz Muh-

I ri, publicată în ziarul „Volksstim- 
I me“, se evidențiază că partidul co

munist acționează împotriva aderă-

Irii țării la Piața comună, care ar 
duce Ia denaționalizarea sectorului 
de stat în economie, la îngrădirea 
libertăților de acțiune ale Austriei

Iîn domeniul comerțului internațio
nal și al legăturilor stale economice.

| PRIMIRE. Președintele Siriei, 
I Hafez Al-Assad. l-a primit pe mi

nistrul iranian de externe Aii 
Akbar Velayati. aflat într-o vizită 
oficială la Damasc. Au fost anali-

I zate cu acest prilej ultimele evo
luții ale situației politice din re-

Igiune și probleme ale cooperării 
bilaterale.

ZĂPADA IN IUGOSLAVIA. I După o zi deosebit de călduroasă I și însorită, cea mai mare parte a 
teritoriului iugoslav a fost stră- 

I bătută duminică de un val de aer 
rece, însoțit de precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și 

I ninsoare. Potrivit agenției Taniug, 
cea mai afectată este Slovenia, 
unde pe alocuri stratul de zăpadă 
a atins grosimea de 40 de centi-

I metri, provocind perturbări in I traficul rutier.

• CONGRES. La Atena s-au în- 
I cheiat lucrările celui de-al 30-iea 

Congres al Uniunii luptătorilor 
Idin rezistența națională elenă, la 

care au luat parte aproximativ 
500 de delegați din întreaga țară. 
Participanții s-au pronunțat în

I favoarea intensificării acțiunilor 
pentru dezvoltarea colaborării și 
întărirea păcii în Europa și în în-

Itreaga lume, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării 
nucleare, inclusiv pentru . desfiin-

Ițarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul elen.

I CONSFĂTUIRE. La Managua 
s-au încheiat lucrările consfătui-

1 rii miniștrilor agriculturii din ță
rile Americii Centrale si Bazinului 
Caraibilor. In declarația adopta-

I tă cu acest prilej, participanții 
condamnă politica protecționistă

I promovată de țările industrializa
te. care împiedică dezvoltarea in
dependentă a statelor din această

I regiune și subminează eforturile 
lor de a depăși dificultățile eco
nomice cu care se confruntă.

I CONFERINȚĂ. Lupta împotriva

Actualități

latino-amaricane

Sub povara 
datoriilor externe

LIMA 25 (Agerpres). — Declarația 
comună adoptată în urma convor
birilor purtate între președinții 
Perului. Alan Garcia, și Columbiei. 
Virgilio Barco, in regiunea amazo- 
nică de frontieră, reafirmă sprijinul 
față de procesul de pace în America 
Centrală, conform aco-durilor sem
nate li reuniunea centro-ame-icană 
la nivel înalt de la 7 august 1987, 
relevînd. totodată, ..pericolul pe care 
îl reprezintă datoria externă pentru 
stabilitatea democratici și bunăsta
rea economică și socială a țărilor 
debitoare". Da‘oria externă, se arată, 
în acest sens, în declarație, reclamă 
o soluție bazată pe principiul «ires
ponsabilității între debitori și cre- 
ditori.ca și pe dreptul la dezvoltare. 
Declarația subliniază că pacea și 
securitatea regională trebuie să se 
bazeze pe respectarea tratatelor, 
neamestec în treburile interne, res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale.

Practici nefaste, 
consecințe tragice 
MANAGUA 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a cerut Gu
vernului Statelor Unite să ridice em
bargoul comercial Împotriva țârii 
sale, instituit in urmă cu peste trei 
ani. Șeful statului nicaraguan a de
clarat că această măsură trebuie în
treprinsă ca un gest de respectare a 
acordurilor de pace in America Cen
trală „Esquipolas 11“ și de la Sapo’, 
ca și față de legile internaționa'e.

în context, el a arătat că războiul 
— sprijinit de S.U.A. — împotriv i 
guvernului de la Managua a provo
cat aproape 50 000 de victime și mari 
prejudicii economiei țării.

mai scăzut decit în 1980 ! O ampu
tare deosebit de brutală, aproape o 
înjumătățire a veniturilor multor 
țări în curs de dezvoltare !

Reducerea veniturilor din exporturi, 
concomitent cu scumpirea importu
rilor a diminuat substanțial puterea 
de cumpărare a țărilor debitoare, 
posibilitățile lor de dezvoltare. Pe 
bună dreptate, la reuniunile F.M.I. 
și BȚ.R.D. s-a apreciat că dobînzile 
bancare, protecționismul comercial 
și „foarfecă prețurilor" formează un 
adevărat „triunghi al Bermudelor", 
care absoarbe și anulează orice efort 
al țărilor debitoare de a relansa 
creșterea economică și a reface ast

fel capacitatea de plată a datoriilor 
externe.

Desigur, așa cum remarcă și ob
servatorii de la fața locului, sesiu
nea de primăvară a F.M.I. și B.I.R.D. 
a contribuit la o mai bună înțelegere 
a problemelor ce confruntă țările în 
curs de dezvoltare. în special a fap
tului că este necesară abordarea lor 
intr-un spirit nou. care să răspundă 
intereselor tuturor statelor, cerințe
lor dezvoltării echilibrate a econo
miei mondiale. O asemenea abordare 
este impusă de înseși realitățile vie
ții internaționale, care arată că criza 
datoriilor nu se poate rezolva numai 
pe seama țărilor debitoare, prin a- 
dincirea pfăpastiei dintre bogați și 
săraci. Stagnarea și reducerea pro
ducției lipsesc aceste țări de chiar 
produsul din care pot fi rambursate 
datoriile, ceea ce afectează și inte
resele statelor creditoare. De aceea 
la reuniunile amintite s-a insistat 
mai puțin pe programele de austeri
tate ce trebuie introduse de țările 
debitoare si mai mult pe stimularea 
creșterii economice în statele respec
tive.

Totuși, unele țări capitaliste dez
voltate nu s-au îndepărtat prea mult 
de „strategia austerității" impusă al
tora. Statele Unite, de exemplu, au 
respins orice ince-care de abordare 
globală și integrată a problemei cre

La ordinea zilei, pe agenda acțiunilor 
pentru dezarmare:
în sprijinul creării unui „coridor nenuclear" 

in Europa
VIENA 25 (Agerpres). — La Vie- 

na s-au încheiat lucrările Conferin
ței militanților pentru pace din Aus
tria. într-un apel, participanții s-au 
pronunțat in sprijinul constituirii. în 
centrul Europei, a unei zone libere 
de arme nucleare. S-a subliniat, tot
odată. necesitatea creării în Europa, 
din Scandinavia pînă în Balcani, a

Progrese în stabilirea mandatului viitoarei 
Conferințe europene pentru dezarmare 

convențională
VIENA 25 (Agerpres). — La Vie- 

na a avut loc. luni, o nouă întîl- 
nire în cadrul consultărilor repre
zentanților statelor participante ale 
Tratatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O. referitoare la elaborarea 
mandatului viitoarelor tratative cu 
privire la reducerea trupelor și ar
melor convenționale din Europa, de 
la Atlantic la Ural. A fost con
venit un nou element al mandatului, 
și ânume ca tratativele se vor des

În ultimii patru ani, încă 4 000 de arme nucleare 

în arsenale!
LONDRA 25 (Agerpres). — Creș

terea arsenalelor nucleare continuă 
in lume, ca și cînd nu s-ar desfășura 
negocieri cu privire la controlul ar
mamentelor — se arată într-un docu
ment publicat la Londra de Centrul 
de Studii asupra Păcii al Universi
tății Bradford. în document, intitu
lat „Ghid al armamentului nuclear", 
se arată că în ultimii- patru ani ar
senalele strategice s-au extins cu 
alte 4 000 arme nucleare. Numărul 
armelor nucleare deținute de princi
palele puteri însuma 23144 la sfîr-

Conferință națională în R. P. Chineză
BEIJING 25 (Agerpres). — La 

Beijing au început luni. în prezen
ta conducătorilor de partid si de stat 
chinezi, lucrările unei Conferințe na
ționale consacrate întăririi unității și 
progresului țării —, anunță agenția 
China Nouă. în cuvintul inaugural. 
Zhao Ziyang. secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, a subliniat în
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R. S. CEHOSLOVACĂ

Conferințe ale organizațiilor raionale de partid
PRAG A 25 (Agerpres). — Timp de 

două zile, in R,S. Cehoslovacă s-au 
desfășurat lucrările conferințelor ra
ionale de partid — informează agen
ția C.T.K. Au fost dezbătute pro
bleme legate de transpunerea in 
viață a liniilor directoare ale celui 
de-al XVII-lea Congres al P.C.C.. a 
hotărârilor recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului. în 
cadrul dezbaterilor s-a subliniat că 
dezvoltarea democrației socialiste 
constituie premisa fundamentală a 
creșterii participării celor ce mun

ditului și datoriilor externe. Ches
tiunea este esențială deoarece abor
darea „de la caz la caz" a problemei 
datoriilor este de natură să impie- 
dice unitatea țărilor debitoare, punin- 
du-le in situația să accepte fiecare, 
rind pe rind. condițiile economice si 
politice dorite de statele creditoare, 
în aceste condiții. programele vi
itoare de asanare a datoriilor se vor 
face tot în interesul cercurilor fi
nanciare occidentale, prin mecanis
me de piață care vor accentua de
pendenta economică a statelor săra
ce de cele bogate. De altfel, crearea 
pe lingă B.I.R.D.. a Agenției pentru 
garantarea investițiilor multilaterale.

prin care se urmărește facilitarea 
pătrunderii societăților transnaționa
le în statele debitoare din lumea a 
treia întărește această convingere.

Dezbaterile din cadrul reuniunilor 
financiar-monetare de la Washington 
au scos din nou în evidență realis
mul propunerilor României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea problemei datoriilor ex
terne. a altor dificultăți ce confrun
tă statele în curs de dezvoltare. Con
stituite in „seturi" închegate de mă
suri — corelate cu cele privind co
merțul internațional, materiile pri
me. transferul de tehnologie, redu
cerea cheltuielilor militare — propu
nerile României vizind rezolvarea 
problemelor financiare ale țărilor ră
mase in urmă au un profund carac
ter novator, inscriindu-se in ansam
blul concepției generale a țării noas
tre referitoare la căile de depășire a 
crizei economice mondiale. Un ele
ment central al acestor propuneri 
pornește de la teza că regulile și 
mecanismele care guvernează rela
țiile economice internaționale trebuie 
să reflecte calitativ problematica țâ
rilor in curs de dezvoltare, impera
tivele lichidării subdezvoltării, ma
rilor decalaje dintre state. Practicile 
și mecanismele vechi, bazate pe le
gile economiei capitaliste din care au 
emanat, trebuie să facă loc treptat 

unui coridor nenuclear, a eliminării 
periculoaselor mijloace de distru
gere in masă de la granițele statelor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via si N.A.T.O.. ceea ce ar contribui 
la consolidarea încrederii si la îm
bunătățirea climatului politic in 
lume.

fășura în cadrul procesului general- 
european între 23 de țări participan
te la Conferința pentru Cooperare și 
Securitate in Europa, care sînt mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
și ale N.A.T.O.

Pînă în prezent, relatează agenția 
T.A.S.S., s-a ajuns la înțelegeri în 
legătură cu țelul negocierilor, 
preambulul mandatului, controlul și 
schimbul de informații și anul înce
perii tratativelor — 1988.

șitul anului trecut, față de 18 713 în 
1984 — relatează agenția EFE.

Autorul studiului subliniază im
portanța realizării unei înghețări a 
stocurilor de arme nucleare, interzi
cerii producerii altor arme și adop
tării de măsuri pentru distrugerea 
celor existente. De asemenea, se sub
liniază că mai importantă decît acu
mularea de ordin cantitativ de arme 
este cea de ordin calitativ. în special 
în legătură cu precizia și puterea de 
distrugere a rachetelor. Autorul stu
diului subliniază că este posibilă o 
reducere cu 50 la sută a armamen
telor nucleare strategice.

semnătatea realizărilor obținute de 
poporul chinez in anii puterii popu
lare. reliefind sarcinile care stau în 
prezent in fața întregului popor, o- 
biectivele ce trebuie înfăptuite în 
scopul consolidării unității naționa
le.. aj realizării de noi progrese în 
toate regiunile Chinei.

cesc la conducerea și rezolvarea sar
cinilor de dezvoltare a societății. 
S-a reliefat că eficienta activității 
organelor și organizațiilor de partid 
este reflectată, in primul rînd, in 
rezultatele obținute pe plan econo
mic. in îndeplinirea sarcinilor pe a- 
nul acesta și pe întregul cincinal, 
ca urt pas hotăritor in înfăptuirea 
liniei strategice a Congresului al 
XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia 
de accelerare a dezvoltării econo
mice și sociale a tării.

unor mecanisme noi. adecvate reali
tăților de azi.

Realizarea unui asemenea obiectiv 
necesită. în concepția președintelui 
României, un dialog autentic — în 
cadrul O.N.U. — cu participarea tu
turor ștatelor, a F.M.I. și B.I.R.D.. a 
altor instituții, financiare internațio
nale— in cadrul căruia să se adopte 
măsuri de soluționare globală, poli- 
tico-economică a problemei datoriilor 
externe ale statelor rămase in urmă, 
pe baza unor criterii și principii care 
să tină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor respective, de posi
bilitățile lor de plată, cît și de efor
turile pe care ele trebuie să le facă 
pentru asigurarea propriului progres 
economic și social. România consi
deră că aceste măsuri trebuie să aibă 
în vedere anularea totală a datori
ilor țărilor celor mai sărace, reduce
rea. în proporții corespunzătoare, a 
datoriilor tuturor celorlalte state in 
curs de dezvoltare și reeșalonarea pe 
o perioadă mai îndelungată a restu
lui datoriilor cu o dobindă minimă 
sau chiar fără dobindă.

în același timp, țara noastră apre
ciază că este necesar ca F.M.I. și 
B.I.R.D. — ale căror mecanisme au 
fost stabilite cu mai bine de patru 
decenii în urmă, cînd harta politică 
a lumii nu avea configurația de azi 
— să-si reconsidere in mod funda
mental politica și practicile folosite, 
astfel îneît să contribuie ir, mod ac
tiv la promovarea unui nou sistem 
financiar-valutar. echitabil si demo
cratic. menit să bareze calea practi
cilor spoliatorii, nefastelor acțiuni cu 
caracter neocolonialist, să sprijine 
real și eficient eforturile de dezvol
tare ale țărilor rămase in urmă.

Interesul larg de care s-au bucu
rat in rîndul participanților „Consi
derentele si propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea globală na pro
blemei datoriilor externe si dobinzi
lor excesive", difuzate ca document 
oficial al reuniunilor Comitetului in
terimar si Comitetului pentru dez
voltare. se explică tocmai prin ca
racterul lor realist și constructiv, 
prin faptul că ele definesc modali
tăți concrete de lichidare a subdez
voltării și făurire a unei noi ordini 
economice mondiale, chemate să asi
gure progresul tuturor statelor.

Gh. CERCELESCU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Domnului ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAN
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a Zilei naționale a Republici 

Unite Tanzania am deosebita plăcere să vă adrese(z cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie șj colaborare dintre ță- 
folosul celor doua popoare, al caurile noastre se vor dezvolta continuu, în 

zei păcii și înțelegerii internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire 

prieten, pace, progres și prosperitate.
personală, iar poporului

încheierea Congresului P.C. Luxemburghe:
Tovarășul Rene Urbany a fost reales președinte al partidulu

O cuvîntare a președintelui 
Afganistanului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

curs de dezvoltare, cu o populație 
care trăiește în proporție de 85 la 
sută în mediul rural. Se cultivă 
cacao, cafea, bumbac, cuișoare 
(patru cincimi din producția mon
dială). Țăranii, grupați în sate de 
tip cooperatist, numite „ujama", se 
bucură de sprijinul statului. în 
1986, în țară a fost lansat un pro
gram de relansare economică de 
trei ani, care prevede creșterea 
producției industriale și agricole, 
dezvoltarea rețelei transporturilor, 
extinderea și modernizarea portu
rilor.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane, poporul român urmărește 
cu interes și simpatie succesele ob
ținute de poporul tanzanian pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare, întemeiate pe stimă și res
pect reciproc, care cunosc o dez
voltare continuă. Momente de cea 
mai mare însemnătate în această 
evoluție le-au constituit întîlnirile 
la nivel înalt de la București și Dar 
Es Salaam, care au deschis ample 
perspective conlucrării româno-tan- 
zaniene. Fără îndoială, dezvoltarea 
continuă a conlucrării dintre Româ
nia și Tanzania corespunde pe de
plin intereselor celor două țări, 
fiind, totodată, în consens cu nă
zuințele generale ale popoarelor 
de pace și progres.

tegia și tactica partidului în apart 
rea intereselor fundamentale ale ce 
lor ce muncesc. în ultima zi a li 
crârilor au fost alese organele cer 
trale ale partidului.

în prima plenară a noului Comit, 
Central, Rend Urbany a fost reali 
președinte al P.C. Luxemburghez.

în viata poporului afgan. Conduc 
torul afgan a arătat că istoria 
confirmat influenta hotărîtoare exe 
citată de P.D.P.A. asupra luptei p 
litice din Afganistan și â relevat ir 
portanta înțelegerilor perfectate 
Geneva, pe care le-a caracteria 
drept „o victorie a realismului p 
litic în abordarea problemelor i 
temationale", informează agen 
T.A.S.S.

terorismului și traficului de dro
guri au fost principalele teme e- 
xaminate în cadrul celei de-< 
XVII-a Conferințe europene a In
terpol. desfășurată în Franța. Dup; 
cum a declarat secretarul genera 
al organizației. Raymond Kendal 
(Marea Britanie). reprezentanți 
celor 27 de țări europene din ca
drul Interpol „au abordat diferi 
te aspecte ale cooperării in vede 
rea sistematizării contactelor ș 
sporirii eficienței" operațiunilo 
anticriminale.

HOTĂRÎRE. Arendai, mic ora 
situat în sudul Norvegiei, a deve 
nit prima localitate din aceast 
țară declarată „zonă liberă de ra 
sism". Această hotărire a fos 
adoptată de autoritățile local 
dună ce în diferite localități al 
țării au avut loc în ultima pe 
rioadă o serie de manifestări ra 
siste. provocate de organizațiile d 
extremă dreaptă.

ÎNTREVEDERE. Ministrul jt 
po”ez al afacerilor externe. Sosul- 
Uno. a conferit la Tokio, cu d 
rectorul general al Acordului G< 
nera! pentru Tarife și Come 
(G.A.T.T.). Arthur Dunkel, in 1< 
gătură cu situația comerțului moi 
dial. Cu acest prilej a fost expr 
mată îngrijorarea Japoniei față < 
o serie de măsuri protectionis 
adop ate de S.U.A. Directorul g, 
neral, al G.A.T.T. a subliniat in 
portatnța adoptării de măsuri ca 
să prevină acțiunile protectionis 
din comerțul mondial.

PAGUBELE MATERIALE pr 
vocate de ploile abundente si r 
vărsările de ape în regiunile d 
sud-estul Turciei se ridică 
peste 100 mi'iarde lire turcești. P 
trivit relatărilor presei turce. ; 
fost distruse zeci de poduri, i 
mare număr de case și clădiri p 
blice. De asemenea, au fost inu 
date șosele care leagă intre < 
circa 150 așezări rura'e. au f< 
distruse culturi agricole și au fi 
avariate liniile electrice și de te 
comunicații. Din cauza interni: 
riilor și-au pierdut viața apro: 
mativ 20 de persoane.

UN AVION „TRISTAR" al co 
paniei „Air Canada" care decolc 
de pe aeroportul orașului scoți 
Prestwick și se îndrepta sj 
Toronto (Canada) și-a pierdut 
ușă în plin zbor, fiind nevoit 
efectueze o aterizare pe aerop< 
tul londonez Heathrow. Despr 
derea ușii s-a produs din cai 
rămase pentru moment neelucii 
te. dar funcționari ai compan 
citați de agenția EFE, cu dec 
rat că viața' celor 238 pasageri 
a fost pusă în pericol.
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