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Sub semnul tradiționalelor relații de prietenie

româno-sovietice, al dorinței comune de a extinde

conlucrarea multilaterală dintre partidele, țările
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

și popoarele noastre, ieri a început
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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ANDREI ANDREEVICI GROMIKO
CEREMONIA 

SOSIRII
ÎN CAPITALĂ

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. marți. 10 mai. a sosit la Bucu
rești. într-o vizită oficială de prie
tenie in tara noastră, tovarășul 
Andrei Andreevici Grcxmiko, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Ceremonia primirii oficiale a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
A. A. Gromiko, încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări.

Pe mari pancarte se puteau citi, 
tn limbile română și rusă, urările : 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România tovarășului Andrei An
dreevici Gromiko. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialis
te !“, „Să se dezvolte continuu rela
țiile tradiționale de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, tn interesul poporului ro
mân și popoarelor sovietice, al 
cauzei socialismului, progresului și 

J păcii !n lume !“.
L Aeronava oficială a aterizat la 
p'' ora 11,00.

(Continuare în pag. a IH-a)

începerea
convorbirilor oficiale

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînat Ordinul „Lenin“

La Palatul Consiliului de Stat 
au început, marți, 10 mai, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist. Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Andrei 
Andreevici Gromiko, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în acest cadru, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost trans
mise cele mai bune urări din 
partea tovarășului Mihail Gorba- 
ciov. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
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al Uniunii Sovietice, a întregii 
conduceri de partid și de stat, pre
cum și a Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis. în numele 
său și al conducerii partidului și 
statului nostru, un salut și cele mai 
bune urări tovarășului Mihail 
Gorbaciov, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat vizita pe care tovarășul 
A. A. Gromiko o efectuează in țara 
noastră, aceasta marcînd un im
portant moment în întărirea legă
turilor de prietenie și colaborare 
româno-sovietice.

Tovarășul A. A. Gromiko a ex

primat vii mulțumiri pentru invi
tația de a vizita România, pentru 
primirea ce i-a fost făcută, mani- 
festindu-și convingerea că întîl- 
nirea și schimburile de păreri pe 
care le va avea, in aceste zile, cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu vor 
contribui la dezvoltarea conlucră
rii multilaterale dintre Uniunea 
Sovietică și România.

în cadrul convorbirilor a început 
un schimb de păreri cu privire la 
mersul construcției socialiste în 
cele două țări și la stadiul și pers
pectivele de dezvoltare a relațiilor 
româno-sovietice.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost inminat, 
marți, de către tovarășul Andrei 
Gromiko, Ordinul „Lenin“ — cea mai 
înaltă distincție de stat a U.R.S.S., 
conferită prin Decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Cuvîntarea tovarășului 
A. A. Gromiko

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al P.C.U.S. și al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., înde
plinesc o misiune plăcută și de 
onoare. Aceasta constă in a vă 
înmîna dumneavoastră, tovarășe 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Ordi
nul „Leriin“, care vi se conferă 
pentru merite in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești 
între popoarele român și sovietic.

încă din cei mai tineri ani, dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
v-ăți legat viața și activitatea de 
mișcarea comunistă și muncito
rească — forța de frunte a pro
gresului social în epoca noastră. 
Ne sînt în memorie lupta dîrză a 
comuniștilor români pentru inte
resele clasei muncitoare și ale în
tregului popor muncitor al țării, 
solidaritatea internațională a celor 
mai buni fii și' fiice ale României 
cu partidul lui' Leriin, cu Octom
brie revoluționar.

în letopisețul istoriei noastre co
mune au fost înscrise trainic lupta 
comună pentru zdrobirea fascis
mului, alianța frățească și ajutorul 
tovărășesc reciproc de-a lungul a 
peste patru decenii de făurire a 
noii societăți.

Decorarea dumneavoastră cu cel 
mai înalt ordin sovietic, ce poartă 
numele întemeietorului primului 
stat socialist din lume — statul 
care încă din primele zile ale exis
tenței sale promovează cursul păcii 
și prieteniei între popoare — este 
o recunoaștere a marii dumnea
voastră contribuții la cauza întări
rii permanente a relațiilor sovieto- 
romăne, a colaborării multilate
rale dintre Uniunea Sovietică și 
România. în această distincție 
și-au găsit expresia sentimentele 
de adincă simpatie și stimă pe care 
poporul sovietic le nutrește față de 
poporul român frate — tovarăș de

La solemnitate a participat tova
rășa Elena Ceaușescu.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au fost de față persoanele oficiale 

luptă și muncă creatoare. Aceasta 
simbolizează voința comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii sovietici 
ca, împreună cu comuniștii români, 
cu oamenii muncii din România 
socialistă, să amplifice,' spre binele 
socialismului, tradițiile glorioase 
ale prieteniei și conlucrării noastre 
ample și pe multiple planuri.

în Uniunea Sovietică se dă o 
înaltă apreciere dorinței României 
de a nu ne opri la ceea ce am 
realizat, de a ridica perseverent 
nivelul relațiilor noastre. în ce ne 
privește, sîntem hotăriți să facem 
totul pentru ca dezvoltarea rapor
turilor noastre să confere noi di
mensiuni colaborării rodnice re
ciproc avantajoase, să răspundă pe 
deplin și în viitor intereselor 
fundamentale ale popoarelor Uniu
nii Sovietice și României, intere
selor consolidării pozițiilor socia
lismului în lume.

Orientarea sigură a activității 
noastre comune în această direcție 
o reprezintă înțelegerile realizate 
în timpul întîlnirilor și convorbiri
lor dintre Mihail Sergheevjci 
Gorbaciov și dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Uniunea Sovietică și România, 
împreună cu celelalte țări socialis
te, merg în avangarda luptei pen
tru pace, securitate generală și co
laborare pe arena internațională. 
Animate de sentimentele răspun
derii față de destinele omeni
rii, partidele noastre promovează 
cursul spre afirmarea noii gîndiri 
politice. Țelul lor îl constituie rea
lizarea unei cotituri radicale spre 
mai bine în relațiile internaționa
le, edificarea unui sistem cuprin
zător de pace și securitate.

îngăduiți-mi să vă doresc dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, multă sănătate și succes 
în activitatea dumneavoastră, spre 
binele României socialiste, pentru 
întărirea relațiilor sovieto-române, 
a prieteniei și colaborării intre 
toate țările socialiste în lupta 
pentru, pace și progres social. 
(Aplauze). 

care-1 însoțesc pe înaltul oaspete So
vietic in vizita in țâra noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

în cadrul solemnității, care a avut 
loc la Palatul Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Andrei Gromiko au rostit 
cuvin tari.

Dragă tovarășe Gromiko, 

Dragi tovarăși,
Doresc să exprim cele mai calde 

mulțumiri Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., pentru confe
rirea și înmînarea înaltului Ordin 
care poartă numele lui Lenin, con
ducătorul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și făuritorul 
primului stat socialist al munci
torilor și țăranilor.

Consider înmînarea acestui Or
din ca o apreciere a activității pe 
care am desfășurat-o și o desfă
șor în rîndurile Partidului Comu
nist Român, în mișcarea revolu
ționară din țara noastră, pentru 
eliberarea socială și națională, 
pentru făurirea socialismului în 
România, dar, în primul rînd, ca 
o apreciere a politicii partidului 
nostru comunist, de construcție 
socialistă, a contribuției aduse la 
dezvoltarea colaborării și priete
niei dintre .țările, partidele și po
poarele noastre, la cauza socialis
mului și păcii în lume.

între România și Uniunea So
vietică, între popoarele țărilor 
noastre există vechi și tradiționa
le raporturi de prietenie și co
laborare, de solidaritate în lupta 
comună împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru libertate și o viață 
mai bună. O expresie a acestei so
lidarități a constituit-o partici
parea brigăzilor de revoluționari 
români la lupta pentru apărarea 
revoluției sovietice, a tinărului stat 
sovietic. în ultima parte a celui 
de-al doilea război mondial arma
ta română și armata Uniunii So
vietice au luptat umăr la umăr îm
potriva fascismului, pînă la vic
toria finală. Aceasta a ridicat la

Conducătorul partidului și statului 
nostru și președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și-au 
strîns îndelung mîinile, s-au îmbră
țișat cu prietenie.

Tovarășul Andrei Gromiko, ceilalți 
tovarăși prezenți la ceremonie l-au 
felicitat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înalta dis
tincție acordată.

un nivel nou colaborarea frățeas
că dintre popoarele noastre. în 
anii construcției socialiste aceste 
relații au căpătat noi dimensiuni, 
fiind întemeiate trainic pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe principiile și idealurile nobile 
ale socialismului.

Subliniez, și în acest cadru, con
tribuția deosebită la dezvoltarea 
raporturilor româno-sovietice a 
întîlnirilor la nivel înalt — și în 
mod deosebit a convorbirilor și 
înțelegerilor la care am ajuns anul 
trecut cu tovarășul Mihail Gorba
ciov și care au deschis o nouă 
perspectivă dezvoltării prieteniei 
și colaborării între partidele și po
poarele noastre. Sînt încredințat 
că și actuala dumneavoastră vizi
tă în România va reprezenta un 
nou moment important în cronica 
prieteniei și colaborării româno- 
sovietice, atît în ce privește rela
țiile bilaterale, cit și în conlucra
rea mai activă, pe plan internațio
nal — .împreună cu celelalte țări 
socialiste — pentru soluționarea 
marilor probleme ce confruntă 
epoca noastră, pentru dezarmare, 
pentru pace, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Comitetul Central al partidului 
nostru, Consiliul de Stat și guver
nul, eu personal vom face totul și 
în viitor pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării și prieteniei ro
mâno-sovietice, a solidarității în
tre partidele noastre comuniste, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei socialismului: și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa comuniștilor, popoarelor so
vietice urări de tot mai mari rea
lizări în înfăptuirea programelor 
de construcție socialistă, de pro
gres și prosperitate, iar dumnea
voastră vă doresc succese în în
treaga activitate și multă sănătate! 
(Aplauze).
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PLANUL LA EXPORT -10W RITMIC, MPIAH!
In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 

expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.t În
deplinirea ritmică, integrală a planului la export, onorarea exemplară a 
obligațiilor din contractele incheiate cu parteneri de peste hotare repre
zintă o prioritate a activității economice din această perioadă.

Rațiunea atenției cu totul deosebite care trebuie acordată planului de 
export este cit se poate de limpede. Este știut că exportul, comerțul ex
terior, colaborarea internațională constituie pentru economia românească 
o necesitate pentru buna desfășurare a întregii activități, pentru înfăptui
rea generală a programelor de dezvoltare economico-socială a țării. Ex
periența de pînă acum demonstrează, prin puterea de netăgăduit a fap
telor, că rezultatele cele mai bune in activitatea de comerț exterior au 
fost obținute de acele unități economice unde s-au organizat secții, linii

de fabricație, echipe specializate In producția de export. In felul acesta 
se creează cadrul organizatoric necesar pentru lansarea cu prioritate in 
fabricație a producției de export, pentru onorarea la termenele stabilite 
și la un inalt nivel calitativ a contractelor incheiate cu partenerii de pes
te hotare. Bineînțeles, aceasta nu exclude, ci. dimpotrivă, impune cu atît 
mai mult necesitatea de a se urmări permanent, zi de zi. respectarea cu 
fermitate a graficelor de lucru in toate secțiile și atelierele care produc 
pentru export. In general, in fiecare întreprindere cu sarcini în acest 
domeniu, activitatea productivă trebuie astfel organizată incit toate, co
menzile primite și contractele încheiate să fie onorate în prima parte a 
fiecărei luni, asigurîndu-se în felul acesta răgazul necesar pentru pregăti
rea și expedierea fondului de marfă, pentru întocmirea documentelor de 
încasare a contravalorii produselor livrate.

ACȚIUNI FERME PENTRU

Perfecționarea organizării 
și modernizarea producției

talie 
prioritară 
calității

întreprinderea de confecții „Steaua 
Roșie" din Sibiu se bucură de un 
binemeritat prestigiu pe piața exter
nă. In condițiile în care exportul a 
sporit cu 68 la sută in ultimii trei 
ani, ponderea exportului în totalul 
producției-marfă a ajuns să repre
zinte 92 la sută.

— Această creștere spectaculoasă 
— ne spune ing. loan Gindilă, direc
torul întreprinderii — are la bază 
atenția pe care o acordăm per
manent calității, operativității in 
execuție si promptitudinii în livrări. 
Drept consecință, realizăm comenzi 
mari pentru firme de prestigiu și 
deosebit de exigente de peste hotare.

îndeplinirea si depășirea lună de 
lună a sarcinilor de plan s-au concre
tizat la sfirșitul lunii aprilie în în
cheierea programului de primăvară- 
vară la toate contractele, ceea ce re
prezintă aproximativ 50 la sută din 
valoarea contractelor pe acest an. Si, 
fapt notabil, în ultimii șapte ani nu 
s-a înregistrat nici un refuz de caii- 
tate din partea clienților externi, 
ceea ce confirmă exigenta si răspun
derea asigurate pe întregul flux teh
nologic. în aoest domeniu, compar
timentul C.T.C. are un rol decisiv.

In acest sens, ing. Marcel Vintilă, 
șeful biroului C.T.C., ne relatează 
despre o totală restructurare a ac
tivității de asigurare a calității. în 
această întreprindere :

— In vederea asigurării unei înal
te calități produselor noastre am 
pornit de la modernizarea tehnolo
giei de control pe toate fazele de 
producție — ne spune interlocutorul. 
Potrivit acestei noi orientări, activi
tatea C.T.C.-ului este axată priori
tar pe aspectele de natură tehnică : 
analiza clauzelor de calitate in func
ție de partener, controlul si analiza 
documentației tehnice, recepția ma
teriei prime, lansarea în fabricație 
etc., pentru a se înlătura riscul ori
cărei greșeli pe fluxul tehnologic. 
Execuția am așezat-o sub imperati
vul autocontrolului, urmărit riguros 
pe fise individuale. Prin transferul 
centrului de greutate al controlului 
în autocontrol. în numai doi ani nu
mărul „notelor de remediere" a scă
zut de patru ort

Materializarea măsurilor cuprinse 
Jn programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției a determinat înscrierea în para
metrii de calitate, eficientă și exe
cuție ceruți de partenerii străini. Re
feritor la acest program. Ștefan Mo- 
raru, înginerul-șef, ne-a spus că în
tregul flux tehnologic a fost regîn- 
dit și reorganizat intr-o concepție 
modernă, economică și flexibilă, 
ceea ce asigură o mare capacitate de 
adaptare la specificul și volumul 
oricărei comenzi. Acest program a 
fost îmbogățit cu preocupările pro
prii pentru autoutilare. Astfel. au 
fost realizate utilaje in premieră pe 
ramură, cum ar fi masa de călcat cu 
comandă program, fierul de călcat 
cu talpă de teflon si altele, care 
asigură o productivitate mare, elimi
narea totală a importului si înscrie
rea în parametrii de calitate condi
ționați de partenerii străini.

Desigur, o activitate eficientă de 
export presupune o preocupare per
manentă pentru optimizarea raportu

lui plan-piață. în cadrul căreia opti
mizarea sistemului informațional si 
de marketing ocupă un loc primor
dial. în atelierul de creație condus 
de maistrul Petru Bereanu se pregă
tesc colecțiile pentru tirgurile ce vor 
avea loc nu peste mult timp la Ber
lin, Viena și Plovdiv. Concomitent, 
se lucrează pentru colecția centrului 
de cercetare si proiectare a îmbră
cămintei (sezonul primăvară-vară 
1989) și alte modele pentru centrul 
de estetică si prezentare a produse
lor de industrie ușoară.

— Anual realizăm peste 2 500 de 
produse noi care, prin intermediul 
întreprinderii de comerț exterior 
„Confex", sint prezentate în toată 
lumea cu ocazia tirgurilor. a expo
zițiilor curente sau specializate, a 
prezentărilor și a concursurilor de 
modă. Numai în anul trecut produse
le noastre au fost prezentate la șapte 
tirguri și șase expoziții internațio
nale.

Ce sprijin acordă Centrala confec
țiilor. care are sediul în Sibiu, pen
tru promovarea exportului între
prinderii ?

— In primul rînd acordăm o mare 
atenție întocmirii colecțiilor — ne 
spune ing. Maria Priveghiu, director 
tehnic. Numărul mare al parteneri
lor, nota specifică a fiecărei zorie și 
cursul mereu nou al modei ne obli
gă la o mare diversitate de produse. 
Pentru aceasta, centrala elaborează 
un plan de creație pe țări și sezoa
ne (primăvară-vară, toamnă-iarnă), 
alege țesăturile și materialele nece
sare, validează schițele împreună cu 
întreprinderile, iar colecțiile sint a- 
vizate de consiliul artistic al centra
lei. Pe lîngă colecțiile pe care le tri
mitem la diferite manifestări de gen, 
mai întocmim colecții directe pentru 
delegații care pleacă direct la con
tractări. De asemenea, informația de 
piață pe care o primim sub formă 
de cataloage, diapozitive, pliante) 
videocasete de Ia firme și cea culea
să direct de participanții noștri la 
diferite acțiuni de contractare o pre
lucrăm Cu creatorii de modă din 
unitățile din subordine.

Ion Ontic NEMES
corespondentul „Scînteii"

Răspuns prompt 
cerințelor 
pieței externe

Pînă nu de mult. întreprinderea 
de pielărie si încălțăminte „Timpuri 
Noi" din Brașov era considerată ca 
o unitate lipsită de tradiție si voca
ție in domeniul activității de export. 
Desigur, nu se poate afirma că pro
dusele întreprinderii nu ajungeau si 
pe piața externă. Ajungeau, dar în 
cantități și sortimentație reduse si 
ele nu depășeau 25—30 la sută din 
volumul producției-marfă. Iată însă 
că în ultimii doi ani întreprinderea 
„Timpuri Noi" a înregistrat un salt 
spectaculos în dezvoltarea activității 
de export, concretizată în sporirea 
de circa cinci ori a volumului de 
produse livrate unor parteneri ex
terni.

— Explicația trebuie căutată în 
schimbarea opticii noastre — si Tiu 
numai a noastră — față de posibili
tățile de export ale întreprinderii si 
în tratarea acestei activități cu în
treaga răspundere si seriozitate, așa 
cum ne-o cere conducerea partidu

lui — ne-a spus Gh. Szebeni, ingi- 
ner-șef al întreprinderii.

— Cum ati acționat în mod prac
tic ?

— Punctul de plecare in reconsi
derarea activității de export l-a con
stituit sectorul de creație, care era 
punctul nostru cel mai slab. De aici 
posibilitățile reduse ale întreprinde
rii de a răspunde cererilor partene
rilor externi, cărora nu le puteam 
oferi o gamă mai largă si variată de 
modele de încălțăminte.

Pentru a ieși din această situație, 
activitatea de creație a fost radical 
îmbunătățită, pusă la punct, intrind 
în rolul său determinant asupra e- 
voluției întregii fabricații. S-ar pu
tea crede că atelierul de creație a 
fost dezvoltat si dotat cu tehnică și 
personal suplimentar. Nimic din a- 
cestea. Structural și numeric atelie
rul de creație a rămas același. Ceea 
ce a intervenit nou a fost promova
rea în conducerea atelierului a unor 
cadre inginerești bine pregătite, cu 
experiență și inițiativă, dornice să 
confirme încrederea acordată, să ac
ționeze pentru rezolvarea probleme
lor cu care se confruntă întreprinde
rea. în ceea ce privește personalul 
muncitor din sectorul creație, pe de 
o parte, au fost promovați cîțiva 
muncitori cu experiență, iar. pe de 
altă parte, s-a pus accentul pe perfec
ționarea calificării tuturor. Concret, 
intrarea in rindul colectivului de 
creatori a inceput să se asigure prin 
concurs profesional. Nu mai depar
te decît la finele anului trecut a 
fost organizat un asemenea concurs 
pentru două posturi de creatori la 
care s-au prezentat 40 de muncitori 
— toți absolvenți de liceu.

— Dar aceasta nil este totul, a- 
ceeași importantă acordăm întronă
rii ordinii și disciplinei, promovării 
unui spirit de seriozitate si respon
sabilitate în muncăi și. bineînțeles, 
stabilirii unor atribuții precise pen
tru fiecare — ne-a .relatat,, inginerul 
Ilie Artemie, șeful atelierului de 
creație. Aceasta ne-a ajutat să im
primăm activității de creație opera
tivitate maximă, calitate ireproșabi
lă și înaltă eficiență. Despre cum 
am muncit vorbesc faptele, din luna 
martie și pină la sfirșitul lunii de
cembrie 1987, atelierul nostru a pre
gătit pentru semestrul IV 1987 și se
mestrul I 1988 peste 700 de modele 
și circa 6 700 mostre intr-o gamă 
largă de culori pentru colecțiile 
puse la dispoziția partenerilor ex
terni și interni.

Au fost zile de muncă încordată 
pentru ca reprezentanții unor firme 
străine să intre in timp optim în po
sesia modelelor. Aceasta, ca și cali
tatea ireproșabilă a execuției au con
tribuit la cîștigarea încrederii parte
nerilor externi, ceea ce se reflectă în 
comenzile perfectate. Și încă ceva. 
Apreciind seriozitatea și priceperea 
colectivului acestei întreprinderi, unii 
parteneri externi au perfectat con
tracte și pentru încălțăminte de a- 
dulți — bărbați și femei — nu numai 
de copil, pînă de curînd încălțămin
tea tradițională a unității. De un 
mare ajutor se dovedește și sistemul 
informațional introdus, care îi pune 
pe creatori la curent cu noutățile ce 
apar în domeniul încălțămintei — ca 
modă și creație, precum și cu posi
bilitățile de execuție ale întreprin
derii.

Se cuvine precizat că la rezulta
tele obținute de către colectivul în
treprinderii „Timpuri Noi" au adus 
o importantă contribuție și măsurile 
luate în cele două secții principale : 
tăbăcărie si încălțăminte. Astfel, pu
nerea la punct a unei stații-pilot in 
tăbăcărie a permis pregătirea judi

cioasă a elaborării semifabricatelor 
și tehnologiilor. Această măsură, îm
preună cu dotarea secției cu cadre 
profesionale competente au creat 
condiții pentru dublarea în această 
perioadă a numărului sortimente
lor și culorilor, ceea ce a condus la 
diversificarea producției. în secția 
de încălțăminte s-a trecut la spe
cializarea unor linii tehnologice pe 
sortimente de încălțăminte si chiar 
firme. Și aceasta s-a realizat în con
dițiile unei largi mobilități a fabri
cației.

Fără îndoială, rezultatele obținute 
în domeniul exportului de întreprin
derea de pielărie si încălțăminte 
„Timpuri Noi" din Brașov sint me
ritorii. Ele dovedesc hotărirea aces
tui harnic colectiv de muncă de a 
transpune în viață una din cele mai 
importante sarcini puse de partid : 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
la export.

Nicolae MOCANII
corespondentul „Scînteii"

Aspect din secția mecanică grea de la Întreprinderea mecanică din Timișoara
Foto : S. Cristian

In repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției 
trebuie puse in concordanță deplină 
cu activitatea practică, acționindu-se 
pentru a le transpune in viață. In 
acest spirit, acțiunea de perfecțio
nare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție 
nu trebuie privită ca un fenomen 
static, finit, ci ca unul dinamic, 
adaptabil din mers la noile condiții 
care apar. Reluind această problemă, 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretarul general al partidului a apre
ciat că este absolut necesar ca în
treaga acțiune de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției 
să fie abordată intr-un mod cit mai 
rațional, științific.

O problemă de fond care se pune în 
legătură cu modernizarea este aceea 
de a stabili cind anume o unitate 
economică, o activitate poate fi con
siderată pentru un anumit moment 
desigur, ca fiind modernizată. Un 
răspuns posibil ar fi acela că o în
treprindere poate fi considerată ca 
modernizată numai atunci cind, prin 
comparație cu o altă unitate sau ac
tivitate asemănătoare existentă pe 
plan mondial, sau cel puțin cu o uni- 
tate-etalon. ori o activitate-etalon din 

centrala sau ministerul economic 
respectiv, prezintă în același mo
ment cel puțin aceiași parametri de 
funcționare și eficientă. Aceasta ar 
reprezenta un progres, fată de situa
ția actuală din multe întreprinderi 
în care starea de modernitate, de 
perfecționare a organizării este 
apreciată după numărul de măsuri 
realizate din totalul celor progra
mate, ceea ce nu reprezintă un cri
teriu obiectiv. De aceea. în spiritul 
indicațiilor conducerii partidului, se 
impune ca ministerele economice și 
centralele să dea o atenție mai mare 
organizării și funcționării intreprin- 
deriior-etaion sau unor secții, Unii 
de fabricație, locuri de muncă, uti
laje. cu care fiecare întreprindere în 
parte să se poată compara. Evident, 
înseși „etaloanele" trebuie să facă 
obiectul unei continue perfecționări, 
pentru a ține pasul cu progresul 
tehnico-științiflc, cu cerințele dez
voltării economico-sociale.

De bună seamă, punctul de plecare al 
perfecționării acțiunii de moderniza
re trebuie să-1 reprezinte diagnosti
carea cit mai exactă a tuturor acti
vităților, respectiv a tuturor func
țiunilor întreprinderii (si nu numai 
în domeniul producției, așa cum se 
procedează de obicei), astfel îneît 
să se poată realiza mutații calitative 
în principalele componente ale acti
vității respectivei unități econo
mice. Cel mai important in
strument în această privință îl 
reprezintă analiza critică a situa
ției existente, asa cum prevăd, de 
altfel, reglementările în vigoare. 
Aceasta este necesar să fie efectuată 
utilizîndu-se tehnicile, procedeele și 
instrumentele date de metoda diag
nosticării descrisă in literatura de 
specialitate si folosită de către 
unele întreprinderi cu preocupări în 
domeniu. Cu această ocazie ar tre
bui diagnosticate toate activitățile 
desfășurate în cadrul întreprinderii, 
perspectiva acestora, stabflindu-se 
principalele puncte forte care ar 
trebui menținute si dezvoltate în 
viitor, dar si mai ales îdentiflcîn- 
du-se principalele puncte critice, 
adică deficientele existente, tn 
scopul eliminării acestora.

Pentru a se evita situația actuală, 
cind in unele întreprinderi deși 
s-au prevăzut multe, foarte multe 
măsuri bb efecte diferite, nu • se 
atinge totuși creșterea productivității 
muncii Ia nivelul preconizat, se im
pune ierarhizarea obiectivelor de 
organizare si de modernizare a mij
loacelor de muncă si a tehnologiilor. 
In stabilirea priorităților de abor
dare se pot folosi analize de tip 
Pareto ((ABC), prin cane se iden
tifică din totalul punctelor critice 
acelea care, puține la număr (circa 
20 la sută), dau efecte mari (circa 
80 Ja sută), astfel incit să se 
treacă în primul rind la abordarea 
acestora și numai după aceea a ce
lor din categoriile „B“ si ,.C“.

O dată depistate și ierarhizate 
punctele critice (slabe), pasul urmă
tor îl reprezintă stabilirea unor 
măsuri care să asigure nu numai 
eliminarea anumitor neajunsuri, asa 
cum se procedează de obicei, ci și 
cauzele care le-au generat. Altfel, 
soluțiile adoptate sînt simple palia
tive. cauzele generatoare rămînind 
să acționeze In continuare. De ase
menea, apreciem că ar fi o eroare 
strategică ca întreprinderile să-și 
concentreze atenția numai asupra 
eliminării punctelor critice, deoarece 
tot atît de importantă este amplifi
carea punctelor favorabile, ca. de 
exemplu, promovarea unor servicii 
sau produse cu eficientă ridicată, a 
unor tehnologii noi etc.

Tn mod firesc, în cadrul acțiunilor 
întreprinse un loc central trebuie 
să-l ocupe perfecționarea proceselor 
tehnologice Si a proceselor de 
muncă, fie pe ansamblul întreprin
derii. fie — cel mai eficace — pen
tru fiecare produs sau grupă de pro
duse sau cel puțin pentru anumite 
produse, cum ar fi cele mari consu
matoare de manoperă sau de mate

riale. Iar perfecționarea proceselor 
de producție este posibil de realizat 
cu eficiență maximă numai prin 
utilizarea tehnicilor, procedeelor și 
instrumentelor puse la dispoziție de 
studiul muncii, respectiv studiul 
metodelor, singurele in măsură să 
permită o analiză a procesului de 
producție in ansamblul său. In 
această privință, nu numai că există 
o valoroasă literatură de specialitate, 
dar principiile si tehnicile specifice 
au fost utilizate de mai multă 
vreme de către unele întreprinderi, 
clim ar fi „Electroaparataj" Bucu
rești sau I.C.H. Palas-Constanța. 
Intr-adevăr. urmărirea obiectelor 
muncii in timp și in spațiu pe în
tregul teritoriu al întreprinderii, în 
toate secțiile in care se prelucrează, 
în toate stadiile pe care le parcurge 
în procesul de producție, permite 
obținerea unei imagini de ansamblu 
a acestui proces, din care rezultă 
unde anume trebuie acționat pentru 
raționalizarea fluxului tehnologic. 
Urmărirea participării forței de 
muncă la desfășurarea procesului de 
producție, a gradului său de ocu
pare. a ritmului de lucru etc. dă o 
imagine de ansamblu a procesului 
de muncă, ceea ce conduce in final 
la proiectarea unui sistem organiza
toric rațional, astfel Incit forța de 
muncă' să fie cit mai bine folosită, 
iar utilajele cit mai intens exploa
tate.

Pentru ca oamenii muncii să fie 
implicați in mod plenar in acțiunea 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, pentru ca 
ei să devină participant! direcți 
la această importantă acțiune ar 
trebui acordată o mai mare aten
ție regulilor și principiilor de ergo
nomie in organizarea secțiilor, ate
lierelor si a locurilor de muncă, 
ceea ce ar conduce la ușurarea efor
tului fizic, respectiv la creșterea . 
productivității muncii. Așadar, pen
tru a valorifica integral și eficient-» 
munca oamenilor, nu' este suficient 
numai să se studieze metodele —de 
muncă, ci este necesar să se țină 
seama de posibilitățile omului, cu 
toate trăsăturile sale — fizice, inte
lectuale și morale — care caracteri
zează ansamblul capacității lui.

Modernizarea, proceselor de muncă 
și a tehnologiilor, a mijloacelor de 
muncă, a conducerii producției și 
unităților economice se realizează de 
către oameni și pentru oameni, ceea 
ce înseamnă că. înainte de toate.» in 
vederea modernizării pe principit de 
eficiență este necesară modernizarea 
pregătirii oamenilor, respectiv a cu
noștințelor acestora, mai ales în do
meniul. organizării și conducerii, 
unde de fapt se remarcă o anumită 
răminere în urmă in comparație cu 
cunoștințele tehnice și tehnologice. 
Din păcate, nu puține sînt situa
țiile. in care cadrele tehnice care 
au absolvit studiile superioare cu 
20—30 ani în urmă și din care muiți 
sint conducători de secții, comparti
mente. întreprinderi au cunoștințe 
insuficiente de organizare și condu
cere științifică fie și numai pentru 
faptul că pe atunci în învățămintul 
superior tehnic asemenea discipline 
erau puțin dezvoltate. Si aceasta in 
timp ce în aceleași unități economi
ce tineri cu pregătire superioară, cu 
cunoștințe mult mai dezvoltate în 
domeniu, nu sint solicitați suficiept 
în perfecționarea organizării.

Deosebit de aceasta, acțiunea de 
perfecționare a organizării producției 
pune in evidentă necesitatea strin
gentă a asigurării unor veritabili 
specialiști in domeniul organizării, 
pregătiți ca atare. Așa după cum 
proiectarea unui produs se face de 
către specialiști în domeniu, ar tre
bui ca și organizarea la nivel mi
croeconomic să se facă de către 
specialiști care să aibă cunoștințe 
adecvate privind proiectarea orga
nizării șl conducerii sistemelor, er
gonomia. cercetarea operațională, 
tehnicile matematice de luare a de
ciziilor și încă multe altele.

Prof. dr. inq.
Ionel DUMBRAVA

La cooperativa agricolă din Be
chet am adresat unui număr de 5 
specialiști intrebarea : „Care sint 
actele normative in vigoare ce re
glementează retribuirea muncii in 
unitățile agricole cooperatiste ?“ 
Toate răspunsurile au fost pe de- 
lături. Contabilul-șef. Oprea Cio- 
boată, a dat din colț in colț, tot cău- 
tind fără să găsească Legea numărul 
1 din 1982 și Decretul 19/1986 (cele 
două acte normative respective). 
Considerind această omisiune drept 
o intîmplare, i-am cerut contabilului- 
șef angajamentele de acord global 
incheiate între șefii de fermă, șefii 
de echipă și membrii cooperatori ; 
între unitatea respectivă și direcția 
unității ; și angajamentele încheiate 
între unitatea respectivă și direcția 
agricolă, documente ce trebuia să le 
dețină dumnealui, ca și cele amin
tite mai sus de altfel. „Atît angaja
mentele de anul trecut, cit și cele 
pe care le-am încheiat recent sint 
«pe la» inginerul-șef, care îi în ore- 
zărie si le tine încuiate în fichet. 
Documente există. Fiecare coopera
tor le-a semnat, le cunoaște foarte 
bine conținutul, vă puteți convinge 
de acest lucru", ne spune. Pînă con
sultăm cîteva procese verbale ale 
consiliului de conducere (unde de 
altfel am intilnit un aspect pozitiv 
menit să stimuleze munca coopera
torilor și cointeresarea acestora — 
organul colectiv de conducere apro- 
bind și respectîndu-se in fapt — 
cantitățile de produse ce le vor 
primi, diferențiat, cooperatorii in 
funcție de depășirea sau nerealiza- 
rea normelor stabilite) ni se prezin
tă și contractele-angajament încheia
te pentru acest an între șefii de fer
mă. șefii de echipă și cooperatori 
„semnate" și parafate. Le studiem 
cu atenție împreună cu Alexandru

ferma nr. 1 (șef de 
Gheorghe Gheorma) 
cooperatorilor... semă-

Glăvan, președintele unității. Ce 
constatăm ? Scriptic și statistic aces
tea erau bine întocmite. In res
pectivele contracte-angaj ament scria 
negru pe alb că toate cultu
rile sînt repartizate în acord glo
bal pe fermă, echipă și cooperator. 
Deci fiecare din cei 983 cooperatori 
știind foarte exact prin luare de 
semnătură ce suprafețe de culturi 
are de muncit și ce producții tre
buie să obțină. Din... acuratețea 
documentelor statistice un ..lucru 
necurat" ne-a atras atenția : Pe 
contractele-angajament ale echipe
lor de la 
fermă Ing. 
semnăturile 
nau ca două picături de apă, în timp 
ce alte contracte-angajament de la 
alte ferme erau nesemnate de coo
peratori. „Sînteți suspicioși", ne... 
suspectează cineva. Oare ? Așa... cu 
îndoiala in suflet poposim in cîmp 
acolo unde găsim cooperatori la exe
cutarea primei prașile la cultura car
tofului timpuriu. Era miezul zilei. 
Dar nici vorbă de specialist, de alți 
factori cu munci de răspundere de 
la nivelul cooperativei sau comunei. 
Cei prezenți lucrau conștiincios, dar 
după priceperea lor. Unii prășiseră 
cartofii mai înainte și iarba începu
se să încolțească, alții nu erau in 
cimp și rindurile lor abia se zăreau 
din buruieni. Un prim semn că or
ganizarea muncii se făcuse de min- 
tuială, iar acordul global funcționea
ză foarte bine... statistic... Altfel 
spus : una-i în dosare, alta pe ogoa
re. Dovada. „Eu parcă am semnat o 
fișă de acord global, dar nu mi s-a 
spus ce suprafață de cartofi sau de 
alte culturi trebuie să prășim fieca
re și nici ce producții avem de fă
cut — ne spune Nela Gheorma, șefă 
de echipă la ferma nr. 1. Ba mal 

mult, cînd am pus cartofii în pă- 
mint am avut in echipă 21 de femei, 
iar acum au mai rămas Ia prășit 
doar 12, restul au plecat Ia asociația 
de vii, prin alte părți, unde ciștigă 
mai bine. Porumb și griu am luat 
suficient, nu ne putem plinge. dar 
noi nu am primit nici pînă acum li
chidarea in bani pe anul trecut".

Acordul global: una în dosare, 
alta pe ogoare

CONSECINȚELE NEGATIVE ALE NERESPECTĂRÎI PREVEDERILOR LEGII ÎNTR-0
COOPERATIVĂ AGRÎCOLĂ DiN JUDEȚUL DOLJ

„Pentru că am rămas puține în e- 
chipă ni s-a dat să prășim cîte 20 
de rînduri de cartofi cit vezi cu ochii 
de lungi, să lucrăm și pentru cei ce 
nu mai vin la muncă" — intervine 
in discuție cooperatoarea Alexandra 
Preda. „Dumneavoastră ați semnat 
contractul-angajament ; știți ce su
prafață trebuie să munciți și ce pro
ducții să obțineți în acest an ?“, o 
întrebăm. „Nu eram acasă cind au 
venit să semnez". Lîngă noi. o tî- 
nără energică dădea vîrtos cu sapa, 
dar parcă se sfiește să ne spună 
ceva. ..Ce suprafață ați luat în acord 
global?", intrăm in vorbă. O cheamă 
Anica Stroilă și ne spune: „Eu n-am 
global pentru că am doi copii mici. 

dacă grădinița ar avea program pre
lungit aș lucra și eu. Acum am ve- , 
nit in locul soacră-mi“. Consemnăm 
și opinia șefei de echipă. Mița Ce- 
răceanu, ce lucrează în cooperativa 
agricolă încă de la înființarea sa. 
„Trebuie pusă ordine in munca 
noastră. Eu acum nu știu ce supra
față de cartofi, porumb șl ricin are 

de prășit echipa mea și nici ce pro
ducții trebuie să obținem. Noi pră
șim de două-trei ori cartofii și poa
te la toamnă îi recoltează salariații, 
așa că nu pot să țin evidența mun
cii. Eu zic că și la noi în agricultu
ră este foarte adevărat ce a spus 
tovarășul secretar general în expu
nerea la Comitetul Politic Executiv. 
Șă trecem și noi la organizarea în
trecerii între echipe și ferme, să li
chidăm egalitatea, să luăm o cultu
ră de la însămînțare pînă la recol
tare de care să răspundem și să ne 
mindrim cu producțiile obținute. Și 
de la echipa mea au plecat citeva 
femei ; și știți de ce ? Nu pentru că 
nu ni șe dau produse, că cine mun

cește bine cîștigă bine ; ci pentru 
că nu ni se dau la timp drepturile 
bănești promise". Nu există fon
duri 1 Nu are cooperativa agricolă 
bani in cont? Nicidecum. „Numai ve
niturile inregistrate anul trecut din 
activitatea microfabricii de pe lingă 
C.A.P. se ridică la peste 700 000 lei 
— ne precizează Alexandru Glăvan, 

președintele C.A.P.-ului, dar conta
bilul-șef al unității noastre nici pînă 
la această dată nu a depus la bancă 
documentația pentru plata drepturi
lor membrilor cooperatori pentru lu
crările din anul trecut, situație pe 
care toate celelalte cooperative din 
C.U.A.S.C. au încheiat-o din februa
rie și cooperatorii și-au primit lichi
darea". Sigur că da. aplicarea stric
tă a măsurilor privind organizarea 
și retribuirea muncii în acord global 
nu depinde de o persoană. Dar este 
o situație care dovedește ce rol po
zitiv sau negativ poate avea princi
palul economist al unității, respectiv 
contabilul-șef. Deci, omul pus să a- 
plice primul legea, el este primul 

care o încalcă. Și un alt aspect ce 
rezultă din aceasta : cum este oare 
posibil ca un întreg consiliu de con
ducere să rămină indiferent față de 
asemenea acte de indisciplină ? Este 
încă un exemplu din care rezultă 
limpede cit este de necesar contro
lul sever asupra modului in care iși 
îndeplinesc obligațiile toți cei care 
au anumite răspunderi in conduce
rea unui sector sau altul.

Am reținut din discuțiile cu coo
peratorii, cu alți oameni ai muncii 
de la unitățile economice care in 
fiecare toamnă dau o mină de aju
tor la strîngerea recoltelor (acțiune 
care, așa cum s-a arătat, trebuie mai 
bine organizată) și un alt aspect — 
reieșit de altfel și din rindurile de 
față — și anume că, aici la Bechet, 
mai sint oameni care nu se îndeam
nă la muncă. Este un adevăr pe care 
îl recunoaște chiar președintele coo
perativei agricole de producție, A- 
lexandru Glăvan, aflat de multă 
vreme în fruntea unității. „La 
C.A.P. Bechet, toți udătorii îi avem 
de la... Ostroveni, din comuna veci
nă. Ei se prezintă la treabă mai de 
noapte uneori ca unii bechețeni. 
Consiliul popular comunal, noi cei 
din conducerea cooperativei ar tre
bui să-i obligăm pe toți să vină la 
lucru pentru că mai sint și din cei 
care sint certați cu munca". Ascul- 
tîndu-1 pe președinte, ne întrebăm 
cine ii oprește să facă acest lucru. 
Există în acest sens acte normative 
foarte clare și precise. De ce nu se 
trece la aplicarea lor ? De ce orga
nele locale nu acționează prin toate 
căile pe care le au la îndemînă, și 
cele de cointeresare materială, dar 
și măsurile educative pentru atrage
rea oamenilor la activitățile coope
rativei ? Sînt întrebări care își aș
teaptă răspuns în fapte.

In locul unei concluzii privind or
ganizarea muncii in acord global la 
C.A.P. Bechet redăm aprecierea fă
cută in această direcție in darea de 
seamă prezentată de consiliul de 
conducere in adunarea generală a 
membrilor cooperatori : „O greșeală 
mare, cu repercusiuni negative in 
producție, este aceea a nerespectării 
cu strictețe a normelor cu privire la 
acordul global pe echipe, respectiv 
pe familii. Dacă se repartizează cul
turile scriptic pe echipe și coopera
tori. aceasta nu se respectă pină la 
capăt. Nu se urmăresc modul în 
care fiecare cooperator se ocupă de 
întreținerea culturilor, producția pe 
care o obține pe suprafața in acord 
global. Din această cauză nu putem 
să diferențiem cooperatorii la retri
buție în bani și natură, și implicit 
nu putem să individualizăm coope
ratorii care au întreținut culturile 
necorespunzător. Este necesar să ur
mărim cu toată răspunderea modul 
în care cooperatorii respectă obliga
țiile cuprinse în contract, iar pro
ducția pe care o obțin să fie evi
dențiată pe bază de cîntar. nu la 
grămadă". Este ciudat și nefiresc in 
același timp cum oameni care au 
formulat asemenea concluzii intr-o 
adunare generală nu au tras conclu
ziile necesare pentru activitatea 
practică. Pentru că dacă au ajuns la 
concluzia că anul, trecut s-a greșit, 
în mod normal trebuie să se acțio
neze tocmai pentru înlăturarea cau
zelor care au generat neajunsurile. 
Pentru că altfel toate acestea rămîn 
simple vorbe pe hirtie. cum tot vor
bărie rămin și autocriticile făcute. 
Or. lucrurile nu pot și nu trebuie 
lăsate în această situație nedorită.

Nicolae BABAI.Au
corespondentul „Scînteii"

BABAI.Au
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ANDREI ANDREEVICI JROMlKO

CONCERT EXTRAORDINAR 
LA ATENEUL ROMAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromîko. tova- 
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa ■ 
Lldla Gromîko au asistat, marți 
seara, la un concert vocal-simfo- 
nie extraordinar, la Ateneul Ro
mân. . ' 2

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic f ■ 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre- ' 
tari al Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
al guvernului, conducători ai unor ■ 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, per

soanele oficiale sovietice care în
soțesc pe înalții oaspeți.

Apariția în loja oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Andrei Gromîko, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și to-' 
varășei Lidia Gromîko a fost salu
tată de cei prezenți cu vii și în
delungi aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Socialiste 
România.

Programul a cuprins lucrări ale 
unor compozitori români și sovie
tici. Și-au dat concursul orchestra 
și corul Filarmonicii „George Enes- 
cu“, corurile ansamblurilor artis

tice „Doina" al Armatei și „Rapso
dia Română" al U.G.S.R., corul de 
cameră „Madrigal" al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu", soliști 
și formații laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României".

Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. a tovarășului 
Andrei Gromîko și tovarășei Lidia 
Gromîko.

La încheierea concertului, care 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășului Andrei . 
Gromîko, tovarășei Lidia Gromîko 
buchete de flori.

Ceremonia sosirii în Capitală
(Urmare din pag. I)

La coborirea din avion, tovarășul 
A. A. Gromîko și tovarășa Lidia 
Dmitrievna Gromiko au fost întim- 
pinați cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi conducători și-au strîns 
mîinile cu deosebită căldură, s-au 
Îmbrățișat.

în continuare a avut loc prezen
tarea, raportului comandantului găr
zii militare aliniate pe aeroport.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Socialiste 
România, în tim,p ce s-au tras 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
A. A. Gromiko au trecut în revistă 
garda de onoare.

A urmat prezentarea persoanelor 
oficiale române venite în intîmpi- 
nare : membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centra
le, organizații de masă și obștești, 

generali, alte persoane oficiale.
Au fost de față ambasadorul 

României la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Un grup de pionieri români și 
sovietici au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Andrei Gromiko. tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășei Lidia Gro
miko buchete de flori.

în încheierea ceremoniei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și A. A. Gromiko 
au primit defilarea gărzii de onoare.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene care au aplau
dat cu însuflețire, au ovaționat în
delung pentru prietenia româno- 
sovietică. Pe eșarfe purpurii erau în
scrise, în limbile română și rusă, 
urări de întărire a colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

în această atmosferă însuflețită, 
cei doi conducători au luat loc intr-o 
mașină escortată de motocicliști, in- 
drept.indu-se spre reședința oficială 
rezervată inalților oaspeți.

La reședință, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Andrei Gromiko, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovară
șa Lidia Gromîko s-au întreținut în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Depunerea unor
La scurt timp de la sosirea in 

București, tovarășul Andrei An- 
dreevici Gromîko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, Monumen
tul eroilor sovietici și Monumentul 
lui V. I. Lenin din Capitală.

La aceste solemnități au participat 
persoanele oficiale sovietice care îl 
însoțesc în vizita oficială de priete
nie în țara noastră pe președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Au luat parte tovarășii Constantin

Vizita tovarășei Lidia Gromiko la Muzeul de artă»

Tovarășa Lidia Gromiko a vizitat, 
marți. Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej, 
au fost prezentate valoroase opere 
de artă veche românească, lucrări ale 
unor reprezentativi artiști plastici 
din țara noastră, care ilustrează

coroane de flori
Olteanu, Vasile Milea, Ion Stoian, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei.

La sosire, companii militare, ali
niate pe platourile din fața monu
mentelor, au prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste.

După depunerea coroanelor, s-a 
păstrat un moment de reculegere.

La solemnități au luat parte nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

pregnant originalitatea artei româ
nești. parte integrantă a patrimoniu
lui artistic universal, frumusețea si 
forța evocatoare a tablourilor unor 
pictori români clasici și contem
porani.

Permanența creativității REALIZĂRI DE PRESTIGIU ÎN INDUSTRIE
Procese de producție conduse 

prin calculator... Viteze de filare 
de trei și rinei ori mai mari decit 
în alte unități din ramură... Pro
ducerea a circa 45 la sută din ne
cesarul de fire poliesterice al 
țării...

Iată ceea ce s-ar putea scrie pe 
cartea de vizită a Combinatului de 
fire sintetice Vaslui. Iată termenii 
posibili in „ecuația" răspunderii 
comuniste de aici. La care mai 
putem adăuga încă unul : aproxi
mativ jumătate de milion de do
lari care ar trebui cheltuiți pentru 
procurarea unor piese de schimb 
și materiale, dacă...

...Pe poarta puternicei unități 
vasluiene tocmai intrase o foarte 
mult așteptată mașină de danturat 
pinioane. înzestrată, evident, cu 
numeroase accesorii electronice, 
semn de ridicată tehnicitate. 
Apanaj a tot „ce se învirte" aici. 
Expeditor : întreprinderea de ma
terial rulant Cluj-Napoca. Utilajul 
în cauză — căruia i s-a pregătit 
din vreme locul și rostul in me
canismul productiv — parte din 
efortul tării de a afla răspuns pro
priu la strategia dezvoltării. Dar 
partea comuniștilor din combinat, 
cum se înfățișează privirilor ?

Ne oprim — deloc întimplă- 
tor — la un banal tub cilindric de 
carton pe care se depun, se înfă
șoară. cu viteze amețitoare, miile 
de metri de fire. Accesoriu banal, 
dar indispensabil. Producția solicită 
sute și sute de mii de bucăți pe an. 
Piața le oferă și ea, cu valută 
forte... Ce am mai putea adăuga ? 
Doar dialogul purtat in această 
ordine de idei — un dialog din 
mii de astfel de dialoguri posibile 
— cu doi comuniști : maistrul Ion 
Petriș și inginerul Nicu Achițoaie. 
I-am aflat lingă noutatea de ulti
mă oră a combinatului : mașina 
de bordurat astfel de tuburi cilin
drice. Imaginată de acești oameni 
care au avut drept moment de 
start in această ordine de idei cu
noscuta preducea cu care se bor
durează cartușele de vînătoare. 
Luăm in mină acest suport pen
tru firele ca spuma laptelui : su
prafețe netede, bine alcătuite. 
Pare un... nimic.

Ion Pietriș : — Da, dar „nimi
cul" ăsta costă dolari.

Nicu Achițoaie : — Singurii care 
s-au oprit la un asemenea produs 
au fost cei de la „Flaro" — Sibiu. 
Nu, nu știm ce legătură e între 
ele și stilouri. Cert e că executau 
tuburi de carton, dar conice. Și 
pentru viteze de pină la 100 metri 
pe minut. Or, la noi, sub 3 400
metri pe minut nici nu avem ce 
discuta.

Este trimis totuși un om la
„Flaro". Să vadă, să pipăie. Se
întoarce :u o... părere : „Da, se
pot face".

— Ajungea numai atit ?
N.A. : — Ei bine, da, ajungea. 

Uneori este suficient un îndemn, o 
rază de speranță, o scinteie. Des
tule reușite au drept punct de 
plecare te miri ce amănunt... un 
pas timid... o idee neinchegată, 
fragilă...

Merge și meșterul Pietriș la 
„Flaro". Cu ce se întoarce ?

I.P. : — Am privit cu atenție : 
dispozitive simple, unele acționate 
cu mina. Principiu bun, dar la 
producția noastră de serie mare, 
era limpede, trebuia altceva. M-am 
întors acasă cu un con și cu des
tule ginduri. Nu-mi dădeau pace 
banii grei cu care procuram tubu
rile.

Cind asemenea ginduri se înge
mănează și cu o stare de spirit 
corespunzătoare, există șansa să 
se pună in mișcare multe energii. 
Iar această stare de spirit propice 
căutării, deschisă inovării există 
aici. Pledează nenumăratele solu
ții tehnologice inedite promovate 
necontenit... Invențiile și inovațiile... 
Apelul permanent la potențialul 
de creativitate, fascinanta rezervă 
de producție și innoire datorată 
„aurului cenușiu";.. Și, nu în ul

timul rînd. numărul mare de oa
meni antrenați in această compe
tiție. din ce in ce mai aspră, pen
tru a afla răspunsuri la imperati
vele problemei ridicate de produc
ție.

O întrebare a fost lansată în uni
tatea vasluiană : Cine mai face, e- 
ventual. tuburi asemănătoare cu 
cele de.la „Flaro"? Din aproape 
în aproape se ajunge la industria 
hirtiei. Bătaie de cap ? Sigur. Dar 
asta intră în firescul celui care 
și-a propus să rezolve ceva. Dru
muri... Calcule... încercări... Reuși
te... tnfrîngeri... Puterea de a o 
lua de la capăt... Puterea de a 
convinge... Rezistența de a face 
față obtuzității care se mai întîl- 
r.ește... Rezistența și credința in 
idee... (Vom vedea, ceva mai inco- 
lo, că nu întîmplător s-a evocat 
această putere, această rezistență 
morală).

Se merge la „Letea" — Bacău... 
De acolo, la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Suceava.

N.A. : — Fiecare drum, parcă 
era un făcut, complica lucrurile.

I.P. : — Mai ales că, aproape 
obligatoriu, te trimitea pe alt drum. 
Dar oamenii nu sint niște mag
neți : cauți ceva, automat vine 
spre tine ce dorești. Nu ! O ex
periență, un lucru izbutit de , alții, 
care te pot ajuta, trebuie să le 
afli tu.

Remarca meșterului comunist 
are valoarea unei lecții de condui
tă. Morala și moralul omului decis 
să croiască un drum, să ducă ho- 
tărit pină la capăt ceea ce și-a 
propus se disting tocmai prin fer
voarea acestei neliniști.

N.A. : — De la Suceava am adus 
mașina de roluit. Departe de cum 
se înfățișează ea astăzi, dar era un 
început. Cit privește hirtia, soluția 
de incleiere și așa mai departe, 
ne-am adresat chimiștilor, textiliș- 
tilor... Drumuri la Iași, la institu
tul „Petru Poni". la o fabrică chi
mică din Mărășești. la Bușteni, 
Piatra Neamț. Scăeni...

— Dincolo de experiența în do
meniu. propriu-zis. cu ce se mai 
întoarce un om din astfel de dru
muri ?

întrebarea îi dă prilejul mește
rului Petriș să se înscrie în pole
mică. E adevărat, este el de părere, 
in astfel de împrejurări mulți din
tre tovarășii din jur, dintre cola
boratorii din afară dovedesc înțe
legere, receptivitate. Ajută, ii 
simți alături de tine, „cotizează" 
concret la reușită. Nu-i cazul" însă 
ca lucrurile să fie idealizate, toc
mai pentru că există și reversul 
medaliei. Adică oameni la care 
solicitarea vine ca o neavenită tul
burare a confortului. Care numai 
că' nu iți spun : „te-ai legat Ia 
cap, descurcă-te !“ Ori : „E pro
blema ta, le avem și noi pe ale 
noastre". Sigur că nimeni nu poa
te obține, cu de-a sila... bunăvoin
ță. Dar, in ultimă instanță, avem 
aici de-a face numai cu bunăvoin
ță ori rea-voință ? Iar dacă e așa. 
nu sint oare acestea reflexul unei 
optici egoiste, prin dioptriile căre
ia se privește și se judecă tot ce 
se petrece în jur ? O astfel de 
mentalitate este cu atit mai nocivă 
cu. cit, în condițiile progresului 
tehnic de azi — dacă ne limităm 
numai la tehnică — orice încer
care de a inova, de a cristaliza 
soluții angajează, de regulă, do
menii dintre cele mai diverse, spe
cialități multiple, cunoștințe pe 
care nu întotdeauna este posibil să 
le stăpînească un singur om. Ati
tudinea deschisă, de colaborare si 
întrajutorare devine, in aceste cir
cumstanțe, esențială. Unii înțeleg 
perfect acest lucru, alții... Dacă nu 
te întimpină cu refuzul fără me
najamente au grijă să te „ajute" 
aslfel incit a doua oară să nu le 
mai calci pragul. Meșterul Petriș 
aduce drept argumente destule îm
prejurări in care fie că s-a inters 
acasă cu simple promisiuni, fie că 
a reușit să se „procopsească" cu 
ceea ce solicitantii se puteau lipsi 
cu dragă inimă.

— Față in față cu aceste obsta
cole, care trebuie să fie linia de 
conduită a comunistului ?

N.A. : — Să afli tu argumentele 
convingerii și să nu te dai bătut cu 
nici-un chip.

I.P. : — Plus neînduplecarea. în 
finalizarea lucrului de care te-ai 
apucat și la care te-ai angajat. 
Deci. în urmărirea scopului propus. 
Nu văd cum altfel s-ar putea cîș- 
tiga astfel de bătălii.

Spusele celor doi comuniști par 
adevărate profesiuni de credință. 
Far ?

Ele chiar și sint.

Ilie TANASACHE 
Petru NECULA

PRODUCȚIE FIZICĂ PESTE PREVEDERI
PAROȘENI

Hotăriți să obțină rezultate de 
prestigiu și in acest an. minerii 
din Paroșeni, care se situează in 
fruntea întrecerii socialiste pe țară 
intre Întreprinderile carbonifere, 
acordă o mare atenție pregătirii 
noilor Capacități de producție, bri
gada de mineri condusă de Vasile 
Cojocaru, de la sectorul I. lucrind 
cu o combină de înaintare, și-a 
organizat și in luna trecută exem
plar munca, realizind un adevărat 
record în Valea Jiului, o înaintare 
de 270 metri liniari, cu 20 metri 
liniari mai mult decit vechiul re
cord obținut la mina Livezeni. Re
zultatele obținute de această des
toinică brigadă vor face ca noul 
abataj să fie dat în producție cu 
o lună mai devreme. (Sabin Cerbu).

BUZĂU
Angajate cu toate forțele în am

pla întrecere socialistă ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea exem
plară a planului și a angajamen
telor asumate pe 1988. colectivele 
de oameni ai muncii din industria 
județului Buzău obțin noi și im
portante succese. Ca urmare a mai 
bunei folosiri a instalațiilor și uti
lajelor din dotare, a aplicării unor 
noi măsuri privind organizarea 
producției și modernizarea proce
selor tehnologice, a creșterii pro
ductivității muncii s-au înregistrat 
substanțiale depășiri la producția 
fizică. Astfel, in perioada care a 
trecut din acest an au fost livrate 
suplimentar economiei naționale, 
intre altele : 12 000 tone oțel beton, 
340 tone otel calibrat, 198 mc pre
fabricate din beton armat, 200 000 
mp geam laminat, produse ale in
dustriei electrotehnice, sticlărie de 
menaj și confecții textile. (Stelian 
Chiper).

BACĂU
Hotăriți să răspundă prin fapte 

chemărilor adresate de secretarul

ÎNALTĂ calitate, 
înaltă competitivitate

GALAȚI
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Galați și-au 
realizat sarcinile de plan la pro
ducția pentru export, pe patru luni 
ale anului, in proporție de circa 
111 la sută. Satisfacerea în condi
ții superioare a cererilor partene
rilor externi cu laminate și alte 
produse ale industriei gălățene a 
fost posibilă, in primul rind, da
torită activității harnicului colec
tiv al combinatului siderurgic — 
unde s-a asigurat in acest an folo
sirea la parametri superiori a ma
rilor agregate și instalații, îmbu
nătățirea disciplinei tehnologice, 
ridicarea calității produselor. De 
asemenea, trebuie subliniate efor
turile oamenilor muncii din portu
rile Galațiului. care au asigurat e- 
fectuarea unor prestații corespun

general al partidului. oamenii 
muncii din industria județului 
Bacău înscriu in cronica întrece
rii socialiste noi si semnificative 
succese in îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan la toți indicato
rii și, cu prioritate, la producția 
fizică și pentru export. Astfel, ca 
rezultat al sporirii indicelui de 
utilizare a mașinilor și utilajelor 
din dotare, creșterii mai accentua
te a productivității muncii, întări
rii ordinii și disciplinei, minerii 
din bazinul Comănești au extras 
de la începutul anului o cantita
te de cărbune cu 10 la sută mai 
mare decit in perioada corespun
zătoare a anului trecut, iar ener- 
geticienii din Bdrzești au pulsat 
in sistemul energetic național, 
peste prevederi, 20 000 MWh ener
gie electrică. în același timp, au 
fost produse peste plan importante 
cantități de utilaje tehnologice 
pentru industria chimică și petro
chimică. armături industriale din 
fontă și oțel, mobilier din lemn, 
cherestea, fenol, clor lichid și 
alte produse solicitate de bene
ficiarii interni și partenerii de 
peste hotare. (Gheorghe Baltă).

BOTOȘANI
Colectivul muncitoresc de Ia în

treprinderea mecanică — una din 
cele mai noi unități de pe platfor
mă industrială a Botoșanilor — ra
portează succese deosebite în rea
lizarea planului. Acționind energic 
pentru înnoirea și modernizarea 
produselor, diversificarea și asimi
larea de noi repere, oamenii mun
cii de aici au lansat în producție, 
în ultimul timp. 40 de noi produ
se destinate construcțiilor de ma
șini. echipării de utilaje grele fo
losite în construcții de terasamen- 
te și lucrări de drumuri. Remarca
bil este faptul că productivitatea 
muncii a crescut cu peste 5 500 lei 
pe o persoană față de prevederile 
planului, în condițiile economisirii 
unor importante cantități de mate
riale și energie. (Eugen Hrușcă).

zătoare, operind navele care trans
portau produsele pentru export in
tr-un timp cit mai scurt. (Dan 
Plăeșu).

SIBIU
Onorarea exemplară a contrac

telor încheiate cu partenerii ex
terni constituie o preocupare prio
ritară a colectivelor de oameni ai 
muticii din județul Sibiu. Ca ur
mare a materializării programelor 
de măsuri tehnico-organizatorice și 
a introducerii progresului tehnic, a 
creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii, toate sarcinile la 
export revenite în perioada care a 
trecut din acest an sint îndepli
nite. De asemenea, ca urmare a 
solicitărilor partenerilor de peste 
hotare, mai multe întreprinderi au 
livrat suplimentar importante can

tități de produse de cea mai bună 
calitate. (Ion Onuc Nemeș).

IAȘI
Continuind in ritm susținut în

trecerea socialistă, colectivul de 
muncă de la întreprinderea meta
lurgică Iași Înregistrează succese 
importante, cu deosebire la pro
ducția pentru export. Concret, aici

CRESC ECONOMIILE, 
SPOREȘTE EFICIENȚA

MUREȘ
în județul Mureș se desfășoară, 

ca pretutindeni in tară, ample ac
țiuni de recuperare și repunere în 
valoare a materialelor refolosibile. 
Astfel, ca urmare a acțiunilor în
treprinse de consiliile populare, 
care au creat centre si puncte spe
ciale de colectare a acestor mate
riale. cit și prin aplicarea, in pe
rioada care a trecut din acest an, 
a numeroase propuneri și soluții 
vizînd utilizarea rațională a ma
teriilor prime si materialelor, s-a 
reușit repunerea in circuitul 
economic a unor importante canti
tăți de materiale refolosibile. Aceas
ta a făcut ca unitățile economice să 
beneficieze, între altele, de un plus 
de 20 700 tone oțel și laminate din 
oțel, 5 850 tone fontă. 176 tone 
cupru, 260 tone alamă și bronz, 
350 tone plumb și zinc, precum și 
însemnate cantități de aluminiu, 
materiale refractare și abrazive, 
cioburi din sticlă și altele. 
Totodată, prin Încadrarea stric
tă in normele de consum stabilite, 
unitățile economice au eoonomisit

TEHNOLOGII DE MARE RANDAMENT
BÎRLAD

Puternicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de rul
menți din municipiul Bîrlad se pre
ocupă stăruitor de continua moder
nizare a proceselor de producție și 
innoirea produselor pe care le ex
portă in țări de pe toate continen
tele lumii. Zilele acestea, la secția 
strungărie I a unității, a fost pusă 
in funcțiune o linie automată de 
strunjit inele tip MA-915, de mare 
productivitate, realizată prin auto- 
dotare. Noua linie automată spo
rește de două ori Și jumătate pro
ductivitatea muncii. Tot în propria 
secție de mașini-unelte speciale 
pentru fabricarea rulmenților, care 
furnizează asemenea moderne uti
laje și noilor întreprinderi de profil 
de Ia Slatina și Suceava, a mai fost 
executată, după o concepție origi
nală. și pusă in funcțiune o mașină 
automată. De menționat că apli
carea măsurilor din programul 
de organizare și modernizare, 
în perioada oe a trecut din acest 
an, asigură în cunoscuta întreprin
dere birlădeană o producție supli
mentară în valoare de 18 milioane 
lei, o calitate sporită a rulmenți
lor și o însemnată reducere a con
sumurilor materiale și energetice. 
(Petru Necula). 

se realizează in fiecare zi o 
producție suplimentară de 50 tone 
țevi sudate pentru export, precum 
și cite 25 tone profile formate la 
rece și 50 tone benzi de oțel lami
nate. La baza acestor succese se 
află ordinea și disciplina la fiecare 
loc de muncă, folosirea din plin a 
tuturor capacităților de producție, 
respectarea tehnologiilor de fabri
cație. (Manole Corcaci).

importante cantități de metal. 
(Gheorghe Giurgiu).

TIMIȘ
în cadrul preocupărilor pentru 

ridicarea eficienței întregii activi
tăți productive, in unitățile econo
mice din județul Timiș se desfă
șoară ample acțiuni de utilizare cu 
înalt spirit gospodăresc a resurse
lor materiale și energetice. Astfel, 
în fiecare întreprindere, la nivelul 
formațiilor de lucru și al secțiilor 
au fost elaborate programe de mă
suri vizind reproiectarea unor pro
duse, aplicarea de tehnologii mo
derne cu consumuri specifice re
duse, extinderea inițiativelor mun
citorești de gospodărire și valorifi
care cit mai eficientă a materiilor 
prime, materialelor, combustibilu
lui șl energiei electrice. Ca urma
re. colectivele din industria timi- 
șeană au economisit, in condițiile 
realizării planului și a contractelor 
la export, peste 2 500 tone metal, 
16 000 tone combustibil convențio
nal, 18 000 MWh energie electrică, 
alte materii prime și materiale. 
(Cezar Ioana).

VIDELE
La Schela de producție petrolieră 

Videle, o atenție deosebită se acor
dă materializării prevederilor din 
programul de modernizare a pro
ducției. Ca rezultat al unor ase
menea preocupări, a fost asimilată 
o nouă soluție tehnică, rod al cola
borării colectivului de la catedra de 
foraj-extracție a Institutului de pe
trol și gaze Ploiești., cu specialiști 
din cadrul schelei. Este vorba de 
tehnologia circulației cu spume de 
compoziție specială, aplicată la 
operațiile de spălare a dopurilor de 
nisip la sondele avariate din cauza 
viiturilor de nisip. Noua tehnologie 
poate fi folosită, de asemenea, in 
forajul sondelor noi pe zăcăminte 
de hidrocarburi cu presiune scăzu
tă. După cum ne spunea directorul 
schelei, inginerul Mircea Alexan- 
drescu. această soluție tehnică va 
fi extinsă, pe baza unui program, 
si la alte sonde. Este de re
marcat și faptul că, față de me
todele clasice folosite pină acum in 
asemenea cazuri, se reduc conside
rabil cheltuielile materiale și ener
getice pentru refacerea permeabi
lității zăcămintelor respective. 
(Stan Ștefan).
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Document de o excepțională Însemnătate pentru perfecționarea acti
vității în toate domeniile. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința din 29 aprilie a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
subliniază cu o deosebită pregnanță și imperativul legic, obiectiv al 
creșterii rolului de conducător politic al partidului prin îmbunătățirea 
permanentă a formelor organizatorice, metodelor și stilului de muncă 
al organelor și organizațiilor de partid, prin dezvoltarea continuă a de
mocrației interne de partid, a oriticii și autocriticii revoluționare, in 
consens cu obiectivele economico-sociale complexe ale dezvoltării țării 
In etapa actuală.

Una dintre principalele forme organizatorice ale partidului nostru 
o reprezintă adunarea generală a organizației de bază. Cadru organizat, 
in care comuniștii își spun cuvintul asupra modului în care se în
făptuiesc sarcinile ce revin organizației de bază, fac propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii și se implică activ în îndeplinirea lor, adunarea 
generală are totodată un puternic rol in educarea revoluționară a mem
brilor partidului.

Ce atenție se acordă, in spiritul acestor cerințe, pregătirii și desfă
șurării adunărilor generale de partid pentru a fi cit mai eficiente ? Iată 
întrebarea pe care am adresat-o mai multor secretari de partid in ca
drul unei dezbateri inițiate la ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE* din BUCUREȘTI.

E importantă tematica 
rientativă, dar nu hotărî- 
jqre Nedelcu Cristina, secretara 
Iroului organizației de bază nr. 34 
roiectări : „La fiecare început 
■ an, biroul organizației de 
ază stabilește tematica orienta- 
vă a adunărilor generale. Pînă 
cum am respectat Întocmai aceas- 
1 tematică. In elaborarea ei avem 
1 vedere obiectivele cuprinse 
a documentele de partid. în cuvîn- 
ările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i, pe temeiul cunoașterii acestor o- 
iective, stabilim principalele sarcini 
e revin organizației noastre de 
lartid. ele semnifidnd. de altfel, tot 
ititea teme oe urmează a fi supuse 
>e timp de un an dezbaterii co- 
nuniști'lor. Nu-i suficient ca biroul 
xrganizațiel de bază să stabilească 
> tematică orientată spre preocupă
rile esențiale ale colectivului de 
nuncă in mijlocul căruia acționea
ză. Așa cum demonstrează practica 
nuncii de partid, nivelul dezbaterilor 
ntr-o adunare este in mod hotărî- 
tor determinat de calitatea refera- 
jelor. analizelor si Informărilor pre
zenta te**.

Constantin Beldiman, secretarul 
biroului organizației de bază nr. 20 
din secția a IlI-a utilaj tehnologic 
oomplex : „N-as spune că este chiar 
atit de simplu să pregătești o adu
nare generală. Eu consider, și prac
tica activității de partid mi-a întărit 
această convingere, că fără nomi
nalizarea celor răspunzători de o si
tuație sau alta un referat nu poate 
contribui la sensibilizarea pârtiei - 
panților la dezbateri, la stimularea 
unei atitudini critice și mai ales au
tocritice. De bună seamă, în unele 
situații, prin intervențiile comuniș
tilor. spiritul combativ, critic-oon- 
structiv se poate afirma și într-o a- 
dunare generală insuficient pregăti
tă. Birourile organizațiilor de bază 
eu Insă obligația ca. printr-o bună 
pregătire a adunărilor generale, prin 
prezentarea unor materiale analiti
ce. concise să asigure condițiile 
unor dezbateri la obiect direcționa
le spre găsirea soluțiilor celor mai 
adecvate la problemele cu care se 
confruntă un colectiv de muncă. în 
caz contrar, adunarea generală se 
transformă ÎT»tr-un forum de discuții 
sterile. Așa a fost cazul la noi — 
și biroul organizației de bază a tras 
concluziile necesare — cu o aduna
re consacrată analizării desfășurării 

tnvățămîntului politico-ideologic. în 
urma prezentării unui referat cu 
fraze generale, valabile oriunde și 
oricând. fără nici o referire la efi
cienta invățămîntului. la cuvînt s-au 
înscris cu greu doi-trei comuniști, 
care nici ei n-au spus mare lucru. 
Cu totul altfel s-a desfășurat adu
narea generală care a analizat modul 
de implicare a organizației de partid, 
a comuniștilor în acțiunea de re
ducere a cheltuielilor materiale. 
Ceea ce a determinat și dezbateri vii, 
și măsuri eficiente**.

Să nu neglijăm factorii 
care stimulează participa
rea la dezbateri. Aurică Drum_ 
cea, secretarul comitetului de partid, 
din secția a III-a utilaj tehnologic 
complex : „Aș dori să reiau ideea 
tovarășului Beldiman și să subli
niez importanta deosebită pe care 
o are pentru stimularea dezbate
rilor. pentru afirmarea principii
lor democrației interne de partid 
respectarea prevederii statutare po
trivit căreia in adunarea gene
rală de partid biroul este obligat 
să aducă la cunoștința organizației 
modul in care au fost îndeplini
te hotărârile adunării generale pre
cedente. De aceea insistăm ca 
membrii comitetului de partid, re
partizați pe organizațiile de bază, 
să ceară birourilor să acorde o de
osebită atenție întocmirii informă
rilor șl calității materialelor prezen
tate. De pildă, cind am constatat că 
la organizația de bază nr. 16 darea 
de seamă anuală a fost elaborată 
superficial, că ea nu reflecta cores
punzător viața internă de organiza
ție. nu cuprindea toate domeniile, 
am dispus refacerea ei. Indici nd și 
ce anume trebuie să cuprindă cu 
precădere. De asemenea, cind am 
ajuns la concluzia că În organizația 
de bază nr. 17 viața internă de 
partid nu se desfășura în mod satis
făcător. am cerut ca această situa
ție să fie pusă în dezbaterea co
muniștilor și să se amine exami
narea desfășurării învătămîntului 
politico-ideologic pentru adunarea 
următoare. La redactarea materialu
lui a luat parte și un membru al 
comitetului de partid. A fost o mă
sură necesară și care ulterior s-a 
dovedit eficientă. activitatea de 
partid cunoscând de atunci o îm
bunătățire evidentă. în organizația 
respectivă întărindu-se răspunderea 

comuniștilor fată de îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin**.

Niță Trucă, secretarul biroului 
organizației de bază nr. 23 din a- 
telderul 2, secția a IV-a mecano- 
energetică : „Aș dori să mă refer 
la rolul educativ al adunărilor ge
nerale in maturizarea politică a ti
nerilor comuniști, deoarece cred că 
avem o bună experiență in această 
privință. Unii dintre tinerii membri 
de partid, din lipsa deprinderii de 
a vorbi in adunări, nu luau decit 
rareori cuvintul și atunci la în
demnul membrilor biroului, iar cind 
o făoeau se declarau de acord cu 
materialele prezentate și cam atita 
tot. Explicindu-le. la discuțiile in
dividuale. necesitatea de a fi mai 
activi in adunările generale, pu- 
nindu-i să prezinte raport asupra ac
tivității lor in fata comuniștilor, in- 
cluzîndu-i in colectivele de redacta
re a materialelor, am reușit sâ-i de
terminăm să se integreze mai repe
de în viața de organizație. Sudorii 
Florea Enache. Virgil Dună, lăcă
tușul Nicolae Costache, electricianul 
Nicolae Stoica și alții contribuie în 
prezent, prin problemele pe care le 
ridică în adunările generale, prin 
propunerile pe care le fac cu acest 
prilej, la creșterea nivelului dezba
terilor".

O corelație mai strinsă 
intre sarcinile politice și 
Cele economice. GheorgheDra- 
gomir, secretarul comitetului de 
partid din Întreprindere : „în urma 
unui control complex efectuat în 
organizațiile de partid din între
prinderea noastră, pe lingă unele 
rezultate bune, au fost relevate și 
o seamă de neajunsuri în activi
tatea politico-organizatorică. in
clusiv în ceea ce privește conținutul 
adunărilor generale Iată de ce ideile 
și orientările privind necesitatea 
creșterii rolului conducător al parti
dului cuprinse în expunerea secre
tarului general al partidului ne o- 
bligă la o reexaminare de profun
zime a activității de pînă acum, 
pentru a înlătura cu mai multă fer
mitate neajunsurile care se regăsesc 
și in munca organizației noastre de 
partid. Un bun prilej in această pri
vință i'l vor constitui adunările ge
nerale ale comuniștilor consacrate 
dezbaterii tezelor pentru viitoarea 
plenară a Comitetului Central al 
partidului in strinsă legătură cu sar
cinile economice ce revin colectivu
lui nostru. Dezbateri care, așa cum a 
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vor duce la stabilirea de măsuri co
respunzătoare pentru ridicarea la un 
nivel mai înalt a întregii activități 
de conducere politică.

Sîntem ferm hotărîți ca. in 
spiritul expunerii secretarului gene
ral al partidului, să aducem îmbu
nătățiri substanțiale în pregă
tirea și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale comuniștilor, să perfec
ționăm permanent formele organiza
torice. metodele și stilul de muncă 
ale organizației noastre, ceea ce va 
duce la creșterea capacității sale po
litice și organizatorice în mobiliza
rea întregului colectiv pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
economice ce revin întreprinderii

Constantin VARVARA

• în urma discuțiilor purtate cu 
vicepreședintele Consiliului popu
lar din Balș-Olt — corespondentul 
voluntar Nicolae Rîpeanu a aflat 
câteva din preocupările și inițiati
vele bunilor gospodari ai orașului 
de pe Olteț. Astfel, relatează el. in 
domeniul construcțiilor de locuințe, 
in programul consiliului popular 
s-au prevăzut a se realiza in acest 
an 328 apartamente. Dintre aces
tea 260 apartamente vor fi date 
în folosință pină la 30 iulie a.c.

Planul de sistematizare a orașu
lui prevede construcția a 24 000 mp 
alei și trotuare în noile ansambluri 
de locuințe. Se vor executa 560 m 
canalizare menajeră și pluvială. Au 
început lucrările la două rezervoare 
de alimentare cu apă potabilă, ce 
vor însuma 1 000 mc.

Se vor continua lucrările la clu
bul sindicatelor întreprinderii de 
osii și boghiuri din Balș, cu fina
lizare în acest an. De asemenea, va 
începe construcția unui nou ansam
blu de locuințe în zona „Monu
ment". care va însuma. în final, 
pînă In anul 1990, peste 1 500 a- 
partamente, construcții oe vor avea 
ca spații comerciale peste 10 000 mp. 
Sânt prevăzute și alte dotări edi
litare : cinematograful „Ecaterina 
Teodoroiu" cu 500 de locuri, o gră- 
diniță-cămln cu 300 locuri, o școa
lă generală cu 16 săli de clasă.
• în librării apar, cind și cind, 

volume tipărite cu ...cerneală sim
patică — ne semnalează Gheorghe 
Toma, medic din Moreni. „De ci- 
tăva vreme constatăm slaba cali
tate, sub aspect tehnic, a unor 
cărți. Este vorba de numărul mai 
mare sau mai mic de pagini albe, 
netipărite adică, datorate unor de
fecțiuni survenite în procesul teh
nologic. în special. în domeniul li
teraturii beletristice, astfel de ca
zuri sint mai frecvente. Iată și un 
exemplu de dată recentă : e vorba 
de volumul de memorialistică «Din 
Bărăgan la coloana Infinitului»".

Deci, stimat! tipografi — atenție, 
semnalul corespondentului nostru

Avem In față se
sizarea cititorului 
Nicolae Dinuț și refe
ratul de cercetare, în
tocmit de Comitetul 
județean Iași al 
P.C.R., căruia redacția 
i-a trimis scrisoarea 
spre soluționare. Con
fruntând afirmațiile fă
cute de autorul scriso
rii și concluziile la 
care a ajuns colectivul 
care a efectuat verifi
cările, constatăm că 
majoritatea faptelor 
semnalate au fost lă
murite. Ne-a reținut, 
totuși, atenția un as
pect asupra căruia 
vom insista in conti
nuare. Este vorba de 
faptul că una dintre 
problemele importan
te din sesizare — și 
anume abuzul comis 
de directorul Uzinei de 
construcții și repara
ții utilaje de mecani
zare in transporturi 
Iași, ing. Lucian Ai- 
loaie, in legătură cu 
construirea unui garaj 
— a rămas nerezolva

LA SEMNALELE CITITORILOR
• Solicitudine. în legătură cu observațiile 

făcute în scrisoarea adresată redacției de că
tre Paulina Nițescu din București, strada Fe
tescului nr. 15. sectorul 1. Serviciul circulație 
si mișcare din cadrul Direcției generale I.T.B. 
ne-a răspuns următoarele : „Refugiile’ pentru' 
călători din stațiile tramvaielor de ne linia 5

—în- zona străzii Mr. Gocovici se vor construi pină- 
la sfîrșitul semestrului I a.c. Pentru stația Mă- 
guricea, care nu a fost prevăzută în proiect, 
propunerea este in curs de avizare la oomisia 
de circulație a municipiului".

• Terenurile vor fi redate circuitului agricol. 
Soluționind o scrisoare semnată de mai mulți 
cetățeni din comuna Tomșani. referitoare la ter
giversarea lucrărilor de reintroducere in circui

tul agricol a unor terenuri, Secția planificare, 
dezvoltare, organizare, preturi și tarife din ca
drul Consiliului popular al județului Vilcea ne-a 
adus la cunoștința concluziile rezultate și mă
surile adoptate. Astfel. In răspuns se arată că 
suprafața de teren la careser referă" semnatarii 
scrisorii a fost scoasă temporar din circuitul a- 
gricol pentru executarea- unor lucrări de ame
najare in vederea construirii unei microhidro- 
centrale pe riul Bistrița in zona comunei Tom
șani. întrucât lucrările la obiectivul respectiv 
s-au încheiat încă din luna decembrie a anu
lui trecut, s-a stabilit. împreună cu consiliul 
popular comunal, ca I.R.E. Rimnicu Vilcea. be
neficiarul lucrării, să amenajeze terenul res
pectiv și să-1 predea cetățenilor. în această

lună, in' stare bună de cultivare. S-a hotărît. 
totodată, ca I.R.E. Rm. Vilcea să achite taxele 
de închiriere, conform legii, pe întreaga peri
oadă cit terenurile au fost ocupate de con
strucții.
- • Neglijența costă ! Comitetul județean Giur
giu al P.C.R.. care a rezolvat o sesizare tri
misă de redacție, ne-a comunicat că. într-ade- 
văr. din cauza neglijentei, la C.A.P. Stoieneștl, 
din comuna Florești-Stoienești, s-au depreciat, 
în această primăvară. 15 tone cartofi de sămîn- 
tă. S-a hotărit imputarea contravalorii acestora 
persoanelor vinovate.

Rubrică alcătuită de N. ROȘCA

ÎNTRONAREA legalității nu se face 
CU JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ

tă, in referat făcin- 
du-se doar o prezen
tare constatativă a lu
crurilor. Astfel, se 
arată că, intr-adevăr, 
directorul respectiv 
și-a construit un ga
raj cu materiale din 
patrimoniul întreprin
derii și cu muncitori 
din subordinea sa, care 
au fost retribuiți ca și 
cum ar fi executat 
produse din planul de 
producție. Ca să mas
cheze abuzul. încer- 
cind să creeze o apa
rență de legalitate, el 
a cerut asociației de 
locatari din blocul in 
care locuiește să facă 
o comandă pentru 
executarea garajului.

Colectivul de spe
cialiști care a efectuat 
verificările a evaluat 
garajul la suma de 
14 667 lei. in timp ce 
ing. L. Ailoaie nu plă
tise decit 2 015 lei. In 
consecință, el a fost 
obligat să plătească 
diferența la casieria 
unității. $i cu asta lu

crurile au fost socotite 
ca încheiate.

Numai că, după pă
rerea noastră, in ca
zul respectiv se vă
dește o inexplicabilă și 
inadmisibilă îngăduin
ță. Rezolvarea cazului^ 
socotim noi, s-a oprit 
la jumătatea drumu
lui. Chiar dacă tovară
șul director a reparat 
paguba materială adu
să întreprinderii, ne 
intrebăm cum rămine 
cu aspectul moral al 
întâmplării ? Oare gra
vitatea faptelor sale, 
nesocotirea flagrantă 
a normelor legale, a 
eticii nu impuneau o 
analiză mai aprofun
dată in colectivul în
treprinderii. în organi
zația de partid din 
care face parte ? Iată 
întrebări care-și aș
teaptă răspuns. întro
narea și respectarea 
legalității nu se pot 
asigura cu jumătăți de 
măsură.

Gh. PÎRVAN

este pe deplin întemeiat. Se cuvin 
luate toate măsurile necesare pen
tru ca asemenea produs — cartea 
— „caiet" imaculat — să nu mai 
apară pe piață.
• într-o scrisoare adresată re

dacției, Mihai Petroniu din Bucu
rești, str. Doamna Ghica nr. 3, își 
exprimă satisfacția pentru că fiica 
sa, Ileana, elevă, și-a petrecut va
canta de primăvară la cabana Mio
rița, în cadrul taberei „Piatra 
Arsă". „Vacanța a fost plăcută, ne 
relatează cititorul nostru, condiții
le de cazare și masă au fost bune, 
într-un cuvînt copiii s-au simțit 
bine. în schimb, C.F.R.-ul nu și-a

făcut datoria și iată de ce. Elevii 
s-au reîntors in ziua de 17 aprilie, 
cu trenul 4 292, care urma să so
sească la ora 8,50. Vagoanele în 
care au călătorit ei au fost fără lu
mină, fără încălzire, iar vagonul 
nr. 9 chiar și fără ferestre, deși se 
știa din vreme că în ziua respec
tivă vor transporta copiii către 
București și că se conturase o 
schimbare a vremii, cu ninsori și 
temperaturi scăzute în zona de 
munte. Vă rog să faceți publică si
tuația prezentată, precum și măsu
rile ce se vor lua pentru ca ase
menea stări de lucruri să nu *» 
mai repete".

• Referindu-se la moderniză
rile și înnoirile realizate în ultimii 
ani în satele de pe valea Rîului 
Alb din nordul județului Dîmbovi
ța, muncitorul Vasile Neagu ne 
scrie despre noi obiective termi
nate sau în curs de finalizare ce 
vor contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a acestor localități. Este 
vorba de amenajarea văii Rîului 
Alb, construirea unor poduri rutie
re moderne (în punctul Izvoare. în 
satele Manga și Gura-Bărbulețu- 
lui etc.). Se asigură astfel o bună 
fluență a circulației și se previne 
inundarea grădinilor și terenurilor 
agricole în timpul precipitațiilor 
abundente. De asemenea, ne rela
tează semnatarul scrisorii. în sa
tul Rîul Alb se lucrează de zor la 
construcția unei case de cultură, 
iar la punctul zootehnic „Valea 
Rîului" al I.A.S. au început lucrări
le la un mare siloz pentru nutre
țuri. Fiecare centru sătesc dispu
ne de cămine culturale, scoli, gră
dinițe, dispensare, de alte dotări 
edilitare modeme.

• Pentru Înfrumusețarea cartie
rului Titan din Capitală, totl cetă
țenii au participat în decursul ani
lor la amenajarea spațiilor verzi 
din jurul blocurilor. Printre ei 
ne-am aflat și noi, cel din blocul 
M-33 din Aleea Barajul Bicaz nr. 
11 A — ne-a scris locatara Valeria 
Grigoriu. Ne-am creat o oază de 
verdeață, cu Cori, pomi roditori, 
arbori și arbuști care In cei aproa
pe 10 ani de cind stăm aici au 
crescut mari si frumoși. Necazul 
care ne face să ne adresăm redac
ției este faptul că, din data de 24 
martie 1988, am sesizat Administra
ția domeniului public — sector 3 
că președintele asociației si admi
nistratorul, fără acordul nostru, au 
dispus să se taie 6 plopi mari. De 
atunci tot așteptăm să se cerceteze 
cele reclamate. între timp, copacii 
tăiați au dispărut peste noapte fără 
a ști unde și cu ce scop. Săptămi- 
nile care au trecut de la depunerea 
sesizării nu sint oare suficiente 
pentru a primi măcar un răspuns 7

■ leiBiieai ■■■■■■
SISTEMATIZfiREfl Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR - PARTE INTEGRANTA A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE Ă ȚĂRII

Tineri muzicieni pe scenele 
de concert ale tării

Tinerețea 
orașului 

de la 
Dunăre

Brăilita 7 Nu. Brăilita nu mai e- 
xistă. Decit în descrierile pitorești 
ale lui Panait Istrati, Fănuș 
Neagu și alții. Pe locul vechilor 
maghernițe, cu străzi lipsite de ca
nalizare și unde nu erau mai mult 
de cinci cișmele publice, s-a ri
dicat, în ultimii ani, cochetul an
samblu de locuințe „Vidin-Pro- 
gresul". S-au construit o serie de 
clădiri de interes social, printre care 
o școală modernă cu 24 de clase, 
s-a montat o linie de tramvai care 
reduce cu mult timpul consumat de 
locuitori cu transportul în comun. E- 
xemplul Brăiliței amintește că m 
trecut, aici, aproape totul era le
gat de viata Dunării. „Această le
gătură vitală pentru brăileni se men
ține și azi — ne spune tovarășul 
Nicolae Spinu, președintele consi
liului popular municipal — dar in
tr-un timp relativ scurt, de numai 
două decenii, s-au produs, ca urma
re a politicii partidului de sistema
tizare și modernizare a localităților 
țării, rapide mutații. Orașul realizea
ză azi întreaga producție de excava
toare a țării, „PROMEX" fiind o 
marcă apreciată pe multe meridiane; 
peste 66 la sută din cea de fibre arti
ficiale; peste 21 la sută din producția 
de celuloză și semioeluloză și aproa
pe 9 la sută din fabricația plăcilor 
aglomerate din lemn. Șantierul na
val, după război o mică unitate des
tinată reparațiilor, a trecut prin e- 
tape suocesive de dezvoltare — și azi, 
la cheiurile sale se lucrează car
gouri de mărfuri generale de 5 000 
tdw. tancuri multifuncționale de 4 400 
tdw și. in viitorul apropiat, prin 
finalizarea unor construcții vor pu
tea fi lansate la apă nave de 15 000 
tdw. Firește, o dată cu aceasta au 
fost necesare și reconstruirea, și mo
dernizarea portului**.

— Dar ce legătură au toate a- 
cestea cu dezvoltarea urbanistică a 
Brăilei ?

— Industria a fost motorul care 
a impus ritmul și necesitatea con
struirii unui nou oraș. Apariția o- 
biectivelor industriale a determinat 
o accelerare a materializării unor în

semnate investiții sociale. Practic, 
despre Brăila se poate vorbi azi ca 
despre un oraș aproape in între
gime nou. Locuitorii, peste 240 000, 
au văzut în fiecare dimineață cum. 
sub ochii lor, „coloana vertebrală" 
de beton se individualizează pe ver
ticală și orizontală. în jurul plat
formelor industriale s-au conturat 
noi cartiere. Se remarcă cele din 
apropierea întreprinderii „Progre
sul", a combinatului chimic și a 
platformei industriei de celuloză 
hirtie și prelucrare a lemnului. în 
mai bine de două decenii, cu o pon
dere mai mare in ultimii zece ani, 
au fost date in folosință peste 40 000 
de apartamente. Calea Călărași, de
numită de edilii și locuitorii Brăilei 
pentru frumusețea ei arhitectonică 
Calea Soarelui, e o realizare a ul
timilor cinci, șase ani. Calea Doro
banților. a ultimilor cinci ani. Iar 
acum edilii, arhitecții. oameni ai lo
cului. proiectează noi spații arhitec
tonice prin care orașul iși va reîn
toarce „privirile" spre Dunăre. Pri
ma. eterna iubire.

— Cum va arăta Brăila Ia timpul 
viitor ?

— Pînă acum municipiul s-a dez
voltat in strinsă legătură cu ma
rile platforme industriale. Etapa — 
ne spune tovarășul Crișan Popescu, 
arhitectul-șef al județului — se a- 
propie de faza finală. Viitorul ur
banistic și arhitectonic al orașului a 
început. Pe baza indicațiilor secre
tarului general al partidului date 
cu prilejul vizitelor in municipiul 
nostru, a schițelor de sistemati
zare aprobate, două bulevarde — 
Karl Marx și împăratul Traian 
— artere amorfe. cu construcții 
vechi, altul nou. s-a căutat lega-

in numai câțiva ani. in 
Brăila dis- 
oentre. unul 
căutat lega-

schimba. 
întregime. Deoarece 
pune azi de două 
vechi, altul nou, s-a 
rea acestora prin amenajări succesive 
de sistematizare. Proiectele, o parte 
din ele deja aflate in lucru, prevăd 
ca orașul să fie mai strâns legat de 
zona Dunării. Ca atare, punctul de 
atracție al anilor 1992, cind se va în

cheia unul dintre proiecte. îl va con
stitui perimetrul falezei ce va 
reorienta orașul, din punct de 
vedere arhitectonic, spre Dunăre. Se 
vor construi blocuri cu patru eta
je. prevăzute la parter cu spații co
merciale. obiective de interes social 
și cultural. Este vorba de un mo
dern centru de educației cu cine
matograf. săli de spectacole, sport, 
bibliotecă etc. în acest cartier se 
vor muta circa 15 000 de locuitori. 
Dorința proiectanților. dar și a edi
lilor a fost ca toate construcțiile, in
diferent de destinația lor. să bene
ficieze de elemente arhitectonice 
moderne, suple și elegante, inspira
te de specificul locului. Proiectan- 
tii au gindit perimetrul falezei la 
Dunăre ca pe un element integrat, 
complex, de mare atracție urbanis
tică. Spatiile ce se vor realiza, in 
trepte, sint destinate, în exclusivi
tate. pietonilor. Ansamblul arhitec
tonic va fi centrat pe o zonă de 
promenadă. înnobilată cu elemente 
de sculptură create în cadrul unei 
tabere a artiștilor plastici ce se des
fășoară aici anual. Ea va fi străbă
tută de o stradă acoperită, un pa
saj de mari dimensiuni, cu pavi
mente decorative executate din tra
vertin. piatră albă, marmură. Vor fi 
si multe spații verzi. în paralel cu 
acest proiect vor fi încheiate ope
rațiunile de sistematizare la princi
palele artere ale orașului : Calea 
Călărași și Calea Galați, șosetele 
Buzăului. Rîmnicu-Sărat. Baldovi- 
nești-Apolo. străzile Victoriei și 
Școlii.

— Cine și-a pus semnătura pe pro
iectele amintite, unele deja finali
zate ?

— Un colectiv de arhitect! * ambi
țioși. preocupați să reliefeze ele
mentele specifice ce individualizea
ză această zonă a țării. Mitroi Ni
colae. directorul Institutului jude
țean de proiectări, a „gindit" Ma
gazinul Universal, stadionul, sala de 
sport cu o capacitate de 2 000 de 
locuri ; arhitectii Costea Doina. 
Elena și Vladimir Lupoaie au pus 
mult suflet și pricepere la sistema

tizarea Căii Călărașilor, la concepe
rea ansamblurilor de locuințe pen
tru faleza de la Dunăre și Șoseaua 
Buzăului ; Emil Gherman e autorul 
proiectului de restaurare și renova
re a ansamblului de pe strada Re
publicii ; Victoria Vodă a proiectat 
pentru bulevardele Dorobanți și 
Karl Marx ; loan Tipa e cel care 
a conceput silueta modernului spi
tal cu 700 de paturi și pe aceea a noii 
maternități cu o capacitate de 500 
de locuri. Complexul senatorial La
cul Sărat, o stațiune de tratament 
de mare viitor.

Toate bune și frumoase, ar putea 
spune cineva, dar salcimii, salcimii. 
cu parfumul lor amețitor, despre care 
scria, cu nostalgie, Mihail Sebastian, 
unde sint ? Salcimii există. Edilii 
au fost preocupați să păstreze 
și să scoată in relief lucru
rile de valoare arhitectonică și anu
mite elemente de tradiție ale orașu
lui. O serie de proiecte, cărora li se 
acordă o mare importanță, vizează 
reconstruirea, restaurarea si renova
rea centrului vechi a] orașului. Ac
țiunea a inceput in 1978. Un prim 
examen trecut cu succes l-a repre
zentat restaurarea, în stilul original, 
după desene de epocă, a clădirii Tea
trului „Maria Filotti**, redeschis, 
pentru public, în 1983, azi una din
tre elegantele construcții de acest 
gen din țară.

Și încă o lucrare importantă. în 
curind. distanța dintre orașele Brăi
la și Galați se va scurta cu mulți 
kilometri. Fapt realizabil prin dru
mul rutier, paralel cu malul Du
nării. ce se află în fază de con
strucție.

Sint fapte ce demonstrează o pro
fundă realitate: și la Brăila, ca și in 
toate celelalte localități ale țării, 
sistematizarea si modernizarea au 
contribuit și contribuie atit la dez
voltarea si înfrumusețarea localității, 
cit și la îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață ale ce
tățenilor.

Marian CONSTANTINESCU

Desfășurate, recent, la Brașov și 
Rimnicu Vilcea. ultimele ediții ale 
manifestărilor susținute sub generi
cul „Gala tinerilor concertiști" și, 
respectiv. Festivalul „Tinere talente** 
au fost, in mod evident, marcate de 
nivelul unor evoluții interpretative 
de excepție, edificatoare pentru re
zultatele actuale ale invățămîntului 
muzical artistic românesc. pentru 
eficiența, pentru stabilitatea legăturii 
acestuia cu practica vieții noastre de 
concert, pentru ecoul din ce in ce 
mai propunțat pe care tinerele pre- 
zențe artistice il determină in rîn- 
durile. publicului tinăr. Căci impre
sionantă a apărut, in această privin
ță — cu ocazia recentei ediții anuale 
jubiliare, cea de a X-a, a festivalu
lui vilcean — receptivitatea sensibilă 
a publicului celui mai tinăr, de virstă 
școlară, un public dornic de a primi 
cu interes egal atit capodoperele 
marelui Enescu, cit și pe cele uni
versale, de la Bach la Beethoven, 
Chopin sau Liszt, un public 
capabil de a urmări cu înțele
gere și respect atit evoluțiile tineri
lor maeștri ai artei noastre interpre
tative, cit și pe acelea ale învăță
ceilor proveniți din școala de muzică 
din localitate, din cea din Baia Mare 
sau Iași. Vom ințelege, astfel, rostu
rile temeinice ale unei colaborări de 
durată stabilite intre comitetele ju
dețene ale Uniunii Tineretului Co
munist — principalul susținător al a- 
cestor inițiative asumate în urmă cu 
aproape un deceniu — pe de o parte, 
și Colegiul criticilor muzicali din 
Asociația oamenilor de teatru și 
muzică, pe de. alta, in Colaborare cu 
colectivele simfonice ale filarmoni
cilor din localitate sau, la Rimnicu 
Vilcea, cu Consiliul Organizației pio
nierilor și Inspectoratul școlar ju
dețean.

în același sens trebuie apreciat și 
demersul Ansamblului artistic al 
U.T.C. de a invita periodic, în sala 
mare a Ateneului Român, tineri so
liști, elevi, studenți sau absolvenți 
ai conservatoarelor noastre, formații 
camerale șl orchestrale ale acestora, 
aflați cu toții, de această dată, în 
fața examenului critic al publicului 
bucureștean pe cea mai prestigioasă 
scenă de concert a țării ; am in ve
dere două dintre ultimele concerte 
de acest fel. susținute de soliști și 
formații studențești ale conservatoa
relor din Cluj-Napoca — la sfîrșitul 
lunii martie, și la Iași — Ia sfîrși
tul lunii aprilie.

Aceeași solicitudine, aceeași înțe
legere a cauzei susținerii și promo
vării tinerilor noștri muzicieni o ma
nifestă. in continuare, și membrii 
colectivului simfonic brașovean, con
ducătorul artistic al acestuia, Ilarion 
Ionescu Galați, muzician încercat, ce 

dispune de acel important dar de a 
stimula evoluția partenerului său. 
Pentru publicul larg, ca și pentru cel 
de specialitate, „gala** brașoveană a 
oferit prilejul relevării unui talent 
pianistic de excepție, de la Liceul de 
artă „O. Băncilă** din Iași : la cei 
13—14 ani, Raluca Știrbăț dezvoltă, 
in Concertul in do minor de Beetho
ven, o maturitate a expresiei cu to
tul surprinzătoare, o cuceritoare na
turalețe a adresării muzicale susți
nute de o fermă autoritate pianis
tică. Cu cițiva ani mai mică, stu
diind în clasa a 3-a a școlii de mu
zică din Brașov, micuța pianistă 
Mihaela Ursuleasa a fost răsplătită, 
in cadrul festivalului vilcean, cu en
tuziaste ovații adresate acelei muzi
calități de un farmec solar, de o 
prospețime inefabilă, pentru care 
spontaneitatea și claritatea expune
rii rămin cuceriri esențiale în defi
nirea muzicii lui Mozart.

Dar alături de bucuriile muzicale 
— să le numim — juvenile, festiva
lul vilcean a găzduit, in această edi
ție jubiliară, și evoluțiile maeștrilor, 
mulți provenind din generațiile mai 
tinere ; mă refer la pianistul Viniciu 
Moroianu, dăruit cu fervoare artei 
sale, la soprana Georgeta Stoleriu, 
maestră a liedului stăpînit cu rafi
nament și indiscutabil bun gust, la 
violoncelistul Carol Huros, posesor 
al unui ton cald, generos ; pe toți 
trei i-am putut urmări peste cîteva 
zile, într-un program mai larg, de 
muzică romantică germană, în Stu
dioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii. Atit aici, la Rimnicu Vilcea, cit 
și cu citeva săptămini mai înainte, 
ia Ateneul Român. într-un amplu 
recital, cuplul cameral format din 
violonista Luminița Rogacev șl pia
nista Steluța Radu s-â Impus prin 
subtilitatea intimă emoționantă cu 
care a fost redat acel inefabil „ca
racter popular românesc", in cele
brul opus enescian care este Sonata 
a 3-a, in la minor ; In cadrul ace
luiași concert, dedicat integral crea
ției enesciene, remarcabilă — prin 
ținuta artistică cultivată a demersu
lui interpretativ — a apărut evoluția 

_ pianistelor Gdnul Abdula și Adriana 
Bera, cea a mezzosopranei Liliana 
Nichiteanu sau a trompetistului 'Pe
tre Nancu ; lor li se alătură prezen
tele interpretative captivante ale 
pianiștilor Andrei Deleanu, Judith 
Gabos, Sorin Dogariu, cea a clari
netistului Cristian Vlad sau a cor- 
nistului Petre Gâscă.

La nivelul interpreților studenți — 
în cadrul manifestărilor menționa
te — cîteva au fost realizările de 
un special interes artistic privind 
abordarea creațiilor majore ale com
ponisticii românești : mă gîndesc la 
Concertul pentru vioară și orchestră 

de Paul Constantinescu, timbrat ex
presiv și coloristic de violonista Li
liana Mânu, de la conservatorul 
bucureștean, precum și la Cvartetul 
de coarde nr. 2, in sol major, de 
George Enescu. capodoperă temei
nic asimilată de membrii cvartetului 
ieșean „Gaudeamus**. la alte două 
capodopere enesciene, cum sint So
nata a 3-a pentru vioară și pian și 
Suita „Impresii din copilărie", am
bele prezentate de violonista clujea
nă Alina Barbu cu acea seriozitate 
ce presupune înțelegere, responsabi
litate și îndelungă pregătire ; dintre 
colegii ei remarcabile au apărut, de 
asemenea, evoluțiile oboistelor Mar
ta Lupșa și Firuța Feier. cele ale 
pianiștilor Octavian Arion si Daniel 
Goiți. cea a violonistei Ioana Mușat. 
a violoncelistului Călin Mureșan, cea 
a cvartetului de coarde „Quodlibet". 
Dintre studenții conservatorului 
bucureștean, au impresionat, prin su
plețea expresivă a tonului, violonis
ta Luminița Burcă, soprana Anca 
Herțea, prin virtuozitatea sobră, mu
zical orientată, și pianista Luiza Bo- 
rac, prin cursivitatea, prin firescul 
evoluției muzicale ; să amintim per
formanța rară a acestei tinere pia
niste de a fi susținut, de curind. 
prezentarea integrală a studiilor de 
concert aparținind lui Chopin si De
bussy. O minunată pleiadă de tineri 
violoniști proveniți de la liceul 
bucureștean de artă — este vorba 
despre prezența artistică remarcabilă 
a unor tineri aflați în stadii dife
rite de evoluție, cum sint Georgiana 
Ciobanu, Irina Mureșanu, Carmen 
Roșu, Dinu Bilciurescu — s-au im
pus atenției publicului prin seriozi
tatea pregătirii lor, prin muzicalita
tea comunicativă pe care o dezvoltă.

în mod cert, muzica — cultivată 
în cadrul ansamblului cameral mai 
restrins sau la nivelul orchestrei de 
cameră — constituie un admirabil 
mijloc de educare profesională, de 
cultivare a spiritului de echipă, a 
spiritului <je responsabilitate atit la 
nivel uman, cit si artistic ; căci nu
mai privite prin această perspectivă 
pot fi înțelese și explicate izbînzile 
de ordin muzical interpretativ ale 
orchestrelor de cameră ale conser
vatorului clujean, condusă de conf. 
univ. Casiu Barbu, precum și a 
celui din Iași, condusă de diri
jorul Cornel Calistru, in concerte 
găzduite, cum consemnam mai îna
inte, in sala mare a Ateneului Ro
mân. A remarca aceste prețioase 
realizări ale tinerilor muzicieni, a le 
cultiva si a le promova la nivelul 
practicii vieții noastre de concert 
constituie, indubitabil, un act de 
patriotică angajare artistică.

Dumitru AVAKIAN
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IMPORTANTE MĂSURI PENTRU STIMULAREA CONTRACTĂRILOR
Domnului FRANQOIS MITTERRAND

Președintele Republicii Franceze

SI ACHIZIȚIILOR DE PRODUSE ANIMALE
Prin Decret al Consiliului de Stat semnat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, au 
fost aduse modificări Decretului Consiliului de Stat nr. 70/1984 privind 
contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale

r DECRET
pairi modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 70/1984

si produse animale
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează :

Art. I. — Articolul 18 lit. G din Decretul Consiliului 
de Stat nr. 70/1984 privind contractările si achizițiile 
de animale, păsări și produse animale se modifică și 
va avea următorul cuprins :

..Membrii cooperativelor agricole de producție și ce
lelalte gospodării ale 
port cu numărul de 
să contracteze și să 
statului, următoarele 
oaie sau berbec, astfel :

populației au obligația ca., în ra- 
ovine deținute și rasa acestora, 
predea, la fondul centralizat al 
cantități de lină pentru fiecare

Număr ol sau berbeci
Categoria de «nă

grosieră semifină fină

pină la 10
11—20

1 kg
1.5 kg

1.5 kg
2.0 kg

2.5 kg
3,0 kg

Membrii cooperativelor agricole de producție și cele
lalte gospodării ale populației care dețin peste 20 de 
oi sau berbeci au obligația să contracteze întreaga 
cantitate de lină rezultată de la animalele care depă
șesc acest număr.

Predarea linii se face pînă cel mai tîrziu la 31 mai.
Producătorii care livrează pină la 31 mai cantități 

de lină peste cele contractate primesc pentru aceste 
cantități prețul de contractare.

Preluarea și depozitarea lini! se fac. în condițiile 
prevăzute de lege, de către Ministerul Contractării și 
Achiziționării Produselor Agricole.

Crescătorii de caprine sînt obligați 
fondul centralizat al statului cantitatea 
tată din tunderea acestora".

să predea la 
de păr rezul-

Art. II. — Pe data prezentului decret se majorează 
preturile de contractare, de producție șl de achiziție 
la lina nespălată. Prețurile de contractare și de pro- 
ductie actuale și majorate sînt următoarele :

TT

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul li mai, ora 20 — 14 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, care vor 

-avea șt caracter de aversă. îndeosebi 
în regiunile din estul șt sudul țării, și 
mai ales după-amiezele. Pe alocuri., în 
zonele deluroase din sudul țării, canti
tățile de apă pot depăși 15 litri pe me
tru pătrat in 24 de ore. Vint slab pină

t a t r e
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Primăvara (recital Tudor 
Gheorghe — Teatrul Național Craio
va) — 17 ; Puterea și adevărul (Tea
trul Național Craiova) — 19,30 ; (sala 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18
• Filarmonica ,,George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio) ; Seară de so
nate. Raluca Voicu — vioară. Lidia 
Lozovschi-Butnariu — pian. Program 
Schubert — 17,30 : (Ateneul Român) : 
„Confluența artelor** — Muzică — 
Literatură — Plastică. Spectacol rea
lizat de Cristina Vasiliu. „Cu Mozart 
prin Viena și Fraga epocii sale“ — 
18 ; (la Muzeul de artă) : „Universul 
artei vocale”. Ioana Mărgărit — so
prană. La pian : Doina Micu — 18
© Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 18
4* Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Uria
șii munților — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 18 ; (sala 
Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
S Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Savoy, Savoy 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână” (13 13 00) ; De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 15

:■■■

Imagine din Slobozia

SLOBOZIA: Apartamentul 15 000

PARIS

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Franceze, am plăcerea să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de succes în activitatea dumneavoastră de 
înaltă răspundere, de prosperitate pentru poporul francez prieten.

Nutresc convingerea că. in cursul actualului dumneavoastră mandat, rela
țiile de colaborare dintre România și Franța vor cunoaște, in spiritul prie
teniei tradiționale româno-l'ranceze. o dezvoltare rodnică pe toate planurile, 
in interesul popoarelor român și francez, al cauzei păcii, destinderii și în
țelegerii in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Prețuri de producție
și de contractare

Sortimentul Calitatea lei/kg

actuale majorate
— Lină merinos super 90 120

I 75 105
II 59 90
III 34 80

— Lînă spancă I 63 90
II 50 80
III 30 70

— Lină tigaie albă I 57 85
II 44 ' 75
III 29 65

— Lînă țigaje neagră 1 48 81
II 38 71
III 26 62

— Ltnă stogoșe albă I 56 83
II 41 . 73
III 24 63

— Lînă stogoșe neagră I 41 79
ir 31 69
iii 21 60

— Lînă țuroană albă i 55 80
ii 40 70
iii 22 60

— Lînă țureană neagră i 40 76
n 30 66
iii 19 57

Prețurile de achiziție la lina nespălată sînt cu 10 la 
sută mai mici decit prețurile de contractare și de pro
ducție.

Art. III. — Prețul de contractare și achiziție la pă
rul de capră tunsură Să stabilește după cum urmează :

—ț, 50 lei/kg
— 45 lei/kg
— 40 lei/kg

calitatea I 
calitatea II 
calțtatea III

începutul lunii mai pentru 120 de 
familii de operatori chimiști, elec- 
troniști, feroviari și constructori 
din unitățile economice ale județu
lui Ialomița a coincis cu 
unor noi și confortabile 
mente. în municipiul 
constructorii și-au depășit

primirea 
aparta- 

Sloboz.ia, 
sarcinile

pentru primele 4 luni din acest an, 
fapt ce a contribuit la recepționa- 
rea apartamentului cu numărul 
15 000 din orașul reședință de ju
deț, To.t în aceste zile, aici au fost 
date in folosință noi unități comer
ciale și de prestări servicii pentru 
populație. (Mihai Vișoiu).

BUZĂU : Magistrală modernă
Cu zece zile mai devreme decît 

și-au prevăzut in plan, constructo
rii au încheiat al doilea tronson 
al celei mai importante artere de 
circulație a municipiului Buzău — 
magistrala Unirii. Noul tronson 
este prevăzut cu Cite trei benzi de 
circulație pe fiecare sens, acestea 
fiind separate de o zonă prevă
zută cu spații verzi. Nota de origi
nalitate a magistralei Unirii și a 
întregului ansamblu arhitectonic 
este dată și de un mobilier stradal 
armonios integrat. In aceste zile.

în 
se 
cu 
de 
prejmuiesc un nou și frumos spa
țiu de odihnă și promenadă, con
tinuare firească a vechiului parc 
central reintinerit. Continuă în 
ritm susținut lucrările la cel de-al 
treilea tronson al magistralei Uni
rii o dată cu finisarea unor noi 
blocuri de locuințe. (Stelian 
Chiper).

zona de curbură a magistralei 
încheie lucrările de pardosire 
gresie și de placare cu piatră 
Măgura a parapeților care im-

t V
20,00
20,25

20.45

21.00
21.20

21.50
22.00

Telejurnal
In dezbatere : Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la unele probleme ale conducerii 
activității econonuco-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-edu
cative. precum și ale situației in
ternaționale • Proprietatea socia
lista de stat și cooperatistă — 
temelia trainică a progresului 
economico-social și a făuririi cu 
succes a socialismului și comu
nismului
E munca suprema emblemă. Ver
suri și cintece patriotice (color) 
Priorități în economie
Omul și sănătatea • Prevenirea 
îmbolnăvirilor
Telejurnal 
tnchiderea programului

.Centura de aur“

la -moderat, cu intensificări trecătoare 
in estul țării șl zona de munte, pre- 
dominind din sectorul nord-estic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 4 și 14 grade, izolat, mai coborițe 
în depresiuni, iar cele maxime intre 
18 și 26 grade, local mai ridicate in a 
doua parte a intervalului. La munte, 
la altitudinea de peste 1 800 metri, izo
lat și trecător, averse de lapoviță și 
ninsoare. In București : Vremea va fi 
In general instabilă, cu cerul tempo
rar noroS. Vor cădea ploi, mal ales 
sub formă de averse. însoțite și- de 
descărcări electrice. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile mi’nime vor 
oscila intre 9 și 12 grade, iar cele ma
xime între 20 și 24 grade.

e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15

cinema
• Duminica In familie : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11.15, 13,30; 
15,45; 18: 20. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Rezervă la start : 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
REASCA (33 29 71) — 9; 
17; 19
• Niște băieți grozavi : 
(85 77 12) — 9; 18; 13; 15;
• Zimbet de soare : ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13; 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LIRA (317171) — 9: 11; 13
• Egreta de fildeș: FERENTARI: 
(80 49 85) — 13; 17
• Orele 11 : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Iacob : PACEA (71 30 35) — 
11,30: 14: 16.30; 19
• Trenul de aur : DACIA <50 35 94)
9; 11.30: 14: 16.30: 19
• Torpilorii : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Frații Karamazov : UNION
(13 49 041 — 9: 12.30; 16; 19,30
• Copiii Leningradului :
(10 67 40) — 15; 17; 19
• De viată nu mă satur 
POPULAR (35 15 17) — 15;
• Program special pentru 
neret — 9; 11; 13; 15: 17.
cu bărbații — 19 : DOINA (16 35 38)
• Judecătorul : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 1!; 13; 15; 17; 19
• Cap și pajură : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30

GIULEȘTI 
17;.19, FLO- 
11; 13; 15;

FLAMURA 
17; 19

9;

VIITORUL

niciodată : 
17: 19 
copii și ti- 
Nu e ușor

Cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 
am onoarea să adresez Excelenței Voastre și, prin intermediul dumneavoas
tră. Partidului Comunist Român și poporului român prieten, în numele 
poporului arab palestinian, al membrilor Comitetului Executiv al O.E.P. și 
in numele meu personal, cele mai calde și sincere felicitări, precum și urările 
noastre prietenești pentru progresul continuu al gloriosului dumneavoastră 
partid si noi succese în realizarea obiectivelor naționale ale poporului dum
neavoastră. pentru progres și prosperitate.

Sărbătorirea aniversării partidului dumneavoastră constituie un impor
tant eveniment national, cunoscind că lupta eroică a poporului dumnea
voastră prieten — sub conducerea Partidului Comunist Român — împotriva 
fascismului a dus la eliberarea României și cucerirea de către poporul 
român a libertății si independenței.

Totodată, partidul dumneavoastră prieten a confirmat principiile socia
lismului prin aplicarea unei politici de realizare a bunăstării sociale a po
porului român. Partidul Comunist Român a avut un rol primordial in 
apărarea socialismului, în susținerea și dezvoltarea sa, în special în condi
țiile in care imperialismul a încercat să slăbească forța socialismului in lume.

Dumneavoastră ați reușit. Excelență, să conferiți României un rol 
remarcabil in planul relațiilor internaționale, ati sprijinit cauza păcii și 
dreptății in lume si. mai ales, cauza poporului nostru palestinian. Astfel, 
dumneavoastră ati contribuit într-o deosebit de mare măsură la cauza păcii, 
fiind primul care ati lansat apelul de convocare a unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

Cu această ocazie, doresc să vă exprim mulțumirile noastre pentru poziția 
principială, de sprijin, pe care Partidul Comunist Român, sub conducerea 
dumneavoastră curajoasă, a manifestat-o pentru cauza dreaptă a poporului 
nostru, care luptă — sub conducerea O.E.P., reprezentantul său legitim și unic 
— pentru realizarea drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul 
la reîntoarcere, la autodeterminare și la crearea propriului stat independent.

Totodată, doresc să vă exprim sentimentele noastre de satisfacție față de 
dezvoltarea relațiilor noastre de cooperare și solidaritate, incredtnțindu-vă 
că sintem hotăriti să le dezvoltăm și mai mult în interesul reciproc, pentru 
cauza progresului si realizarea unei păci drepte.

Vă adresez din nou felicitările mele cordiale, dorindu-vă multă sănătate 
și fericire, iar partidului dumneavoastră progres și noi succese.

Revoluție oină la victorie 1
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., 
Comandant General

al Forțelor Revoluției Palestiniene

CICLISM TI
H

Popasuri
Pentru petrecerea 

vacanțelor pe melea
gurile județului Cluj, 
turiștii au la dispozi
ție eiteva atrăgătoare 
unități turistice și de 
alimentație 
Una dintre 
este cabana 
amplasată la 
kilometri de 
Turzii, pe drumul na
tional Turda — Cim- 
peni. intr-un decor 
pitoresc de pe valea 
Arieșului. Cabana este 
deschisă în orice se
zon, oferind cazare in 
camere cu două și trei 
paturi. Unitatea are 
și restaurant. Altă u- 
nitate apreciată este 
popasul turistic TE
RASA CĂPUȘ, situat 
pe șoseaua națională 
Cluj-Napoca — Ora
dea, lingă o pădure de 
stejari. Un plăcut loc 
de popas este, de ase
menea. cabana ARDE
LEANA, intr-o pădu
re de brazi, in apro
pierea unui lac de a- 
cumulare. la 17 km de 
Huedin. De asemenea, 
pe șoseaua 
Cluj-Napoca 
dea, într-un 
plăcut. Ia 680 
altitudine, pe

publică, 
acestea 
BURU, 

ntiipai 4 
Cheile

națională
Ora- 

decor 
metri 
valea

turistice în Județul Cluj

Crișului Repede, se 
află popasul turistic 
IZVORUL CRIȘULUI, 
cu locuri de cazare in 
căsuțe. La rîndul său, 
hanul PESCARILOR, 
din apropiere de Lun- 
cani, pe malul riului

dispune 
cazare

Arieș, 
locuri de 
căsuțe, precum și 
un restaurant.

in 
de

In fotografie : ca
bana Buru — județul 
Cluj.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Succesiunea acțiunilor cu ca

racter aparte organizate în 
acest sezon continuă duminică. 
15 mai 1983. cu o nouă TRA
GERE MULTIPLA LOTO, atit 
de apreciată de masa mare a 
participanților. Atrâctivitatea a- 
cestui gen de trageri este jus
tificată de frumoasele ciștiguri, 
din rindul cărora nu lipsesc, 
alături de importantele sume de 
bani, autoturismele și excursiile 
peste hotare. La rindul său.

formula tehnică este și ea pe 
măsura numelui și renumelui 
acestei acțiuni, avind in vedere 
cele 72 de numere, cuprinse in 
8 extrageri. Ultima zi pentru 
procurarea de bilete cu nume
rele favorite este SÎMBATA, 
14 mai. In tot cursul săptămi- 
nii. agențiile Loto-Pronosport 
stau la dispoziția participanți- 
lor, oferind gratuit prospectele 
tragerii cu toate informațiile 
dorite.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
j • EXPLORATOR AL UNI- 

ț VERSULUI GENETIC. La ”Insti' 
l tute of Technology" din California s-a 
’ realizat o aparatură destinată atit ana- 
) lizării rapide a genelor, cit și confecț.ionă- 
1 rii de gene noi. După opinia specialiștilor. 
* noua instalație promite să revoluționeze 
l oercetările din domeniul biologiei și al in- 
/ gineriei genetice. Oamenii de știință depun 
) eforturi vizind stabilirea ordinii exacte a 
l celor trei miliarde de elemente chimice 
J numite nucleotide, care alcătuiesc acidul 
i dezoxiribonucleic din fiecare celulă a orga- 
i nismului uman. Ei se străduiesc să identi- 
ț fice. totodată, cele circa 100 000 de gene 
l care comandă producerea proteinelor, de- 
, terminind astfel specializarea funcțională 
ț a fiecărei celule în parte. Pe baza tehnici- 
ț lor cunoscute pină in prezent, s-a reușit 
l descifrarea a numai 0,1 la sută din vo

lumul imens de instrucțiuni conținut de 
ADN.

Noul analizor de gene construit recent 
in California este înzestrat, în principal, 
cu un calculator electronic, un laser și o 
întreagă rețea de tuburi de sticlă. Iniția
torii săi își propun ca, în următorii ani. 
să perfecționeze îndeajuns noua aparatură, 
astfel incit să se poată identifica în în
tregime arhitectura genetică a organismu
lui uman. „Cunoștințele pe care le va do- 
bindi cercetarea științifică din domeniul 
biologiei in următorii 20 de ani vor egala 
volumul de cunoștințe acumulate in ulti
mii 2 000 de ani", afirmă șeful echipei care 
a realizat noua aparatură. Deocamdată, 
gratie perfecționărilor aduse dispozitivelor 
de testare chimică, cercetătorii au reușit 
să automatizeze o serie de operații com
plexe de analiză rapidă a genelor. Actual
mente. ei încearcă să pună la punct un 
aparat capabil să detecteze rapid oricare

dintre cele peste 1 000 de anomalii ge
netice posibile in cazul unui embrion 
uman, comparind o probă de ADN a 
acestuia cu gene umane normale.

• „CAPCANĂ" PENTRU 
SOARE. In R. D. Germană au inceput 
lucrările de șantier la o construcție de 
locuințe care utilizează energia solară 
drept principală sursă termică. Fațada clă
dirii va fi vopsită în negru, pe ea fiind 
aplicată o peliculă de sticlă specială. 
Stratul de aer dintre perete și sticlă se 
încălzește sub influenta Soarelui, devenind 
astfel principala sursă de încălzire a imo
bilului. Energia termică obținută pe aoeas- 
tă cale se poate folosi nu numai, pe loc. 
pentru termoficare. dar este și stocabilă.

Proiectanții noului sistem de captare a 
energiei solare nu și-au propus eliminarea 
totală a uzualelor surse de energie, ci nu

Turneul internațional de box „Cen
tura de aur", găzduit cu ospitalitatea 
recunoscută de Palatul sporturilor 
din Capitală, a continuat ieri cu alte 
două gale preliminare. in cadrul 
cărora numeroșii spectatori au asis
tat la partide care de care mai fru
moase, aplaudind combativitatea 
celor aflați în ring, calitatea boxu
lui practicat. Ca și in gala inaugu
rală, au ieșit in evidență stilul și 
buna pregătire tehnico-tactică a unor 
boxeri din Cuba, Uniunea Sovietică. 
Bulgaria și — fapt, desigur. îmbucu
rător — din tara noastră.

între meciurile mult apreciate in 
prima, gală de Ieri au fost, in prin
cipal. cele in care — spre satisfacția 
publicului — ș-au consemnat victo
rii pe deplin meritate ale boxerilor 
noștri. La „semimuscă". M. Gindac 
l-a intrecut cu 4—l pe cubanezul 
Emilio Paisan Martinez (in palma
resul căruia figurează și titlul de 
campion mondial de tineret), iar 
M. Popa l-a intrecut de asemenea 
net (decizie 4—1) pe sovieticul Ru
dik Kazandjian. O victorie rapidă, 
in chiar prima repriză (prin aban
don). a reușit Daniel Dumitrescu, la 
categoria pană, in fata egipteanului 
Mohamed Galal. La categoria „ușoa
ră", bulgarul Boleslav Abagiev. cam
pion european al categoriei, l-a între
cut la puncte pe boxerul nostru. 
Ablalim Faredin, in timp ce Viorel 
Mihăilă, laureat al „Centurii de

aur" anul trecut, l-a întrecut clar 
(cu 4—1) pe cubanezul Antonio 
Carrera Monedoro.

Tot ieri, in cea de-a doua gală, 
concurenții ne-au oferit o serie de 
meciuri spectaculoase. Dintre pugi- 
liștii români care au evoluat in ring 
s-au remarcat semiușorul Daniel 
Măeran, învingător prin k.o. în me
ciul cu finlandezul Matti Toikanen. 
La aceeași categorie Kibar Tatar 
(Turcia) ]-a întrecut la puncte pe 
Ion Cernat.

Alte rezultate : categoria semimij- 
locie : Alfonso Hernandez (Cuba) în
trece prin abandon pe Vasile Citea ; 
Hristo Furnicov (Bulgaria) dispune 
prin k.o. de Petrică Buliga ; Fran- 
cisc Vastag (România) b.p. Alfred 
Ankam (Ghana).

în galele de azi (prima începe la 
ora 15.30. a doua la ora 13,30) vor 
urca in ring și cițiva dintre boxerii 
al căror debut a fost victorios în 
reuniunile precedente. Firește, selec
ția către finalele categoriilor respec
tive presupune o rigoare suplimen
tară. forțele combatanților devenind 
sensibil egale. In aceste condiții, azi 
și in galele semifinale (joi și vineri) 
partidele se anunță și mai atractive, 
solicitînd, în același timp, mai mult 
atenția și profesionalitatea arbitrilor- 
judecători, a arbitrilor de ring (toți 
— nota bene ! — purtători ai 
nului E.A.B.A. sau A.I.B.A.).

O reușită competiție de judo

ecuso-

găzduit. în cadrulSala „Rapid" a 
celei de-a XX-a ediții a Campionatu
lui national de judo. întrecerile dint.rr 
cei mai tineri judoka din Capitală. 
Cei peste 380 de participant!, repre- 
zentind cluburile sportive ..Rapid" și 
..Dinamo", cluburile sportive școla
re nr. 1 Spartac și nr. 5 ..Rapid", 
asociațiile sportive ..Aeronautica". 
I.A.C.E.D., ICEMENERG-„Voinice- 
]ul“. „Victoria“-C.C.I.A.G.. Electroni
ca industrială-F.E.A. și ..Termistul" 
au reconfirmat, fiecare, aptitudini 
certe si pasiune pentru acest sport 
ce îngemănează forța cu inteligența. 
Cei mai buni sportivi — locurile I, 
II și III de la fiecare categorie — 
vor reprezenta municipiul București 
la finalele republicane (27—29 mai, 
la Bușteni).

Notăm, in continuare, numele lau- 
reaților. La copii II (10 și 11 ani) : 
Radu Laurențiu, ctg. 29 kg (C.S.Ș.

Succesul arcașilor noștri ia

1 Spartac. profesori — Radu 
ru și Ion Diaconescu) ; Ion 
ctg. 32 kg (A.S. I.A.C.E.D.. prof. — 
Gh. Brăileanu) ; Anghel Răducă, ctg. 
35 kg (A.S. „Aeronautica", prof. Va- 
sile Scorbureanu) ; Tudor Ionescu, 
ctg. 39 kg („Voinicelul", prof. Dan 
Deliu) ; Anghel Marian. 43 kg („Ra
pid". prof. Mihai Ruse). Alexandru 
Stanciu. ctg. 47 kg („Aeronautica") 
și Adrian Șchiopii, ctg. +47 kg („Ra
pid"). La copii I (copii mari — 12 
șl 13 ani împliniți) ; Constantin Flo- 
rescu. ctg. +54 kg (C.S.Ș. 1 Spar
tac) ; Ionel Chivu. ctg. 54 kg („Di
namo", profesori — Gh. Nache șl 
Szabo Arpad) ; Claudiu Ioniță. ctg. 
49 kg („Rapid") ; Ion Puiu. ctg. 
kg („Rapid) ; Florin Ruse ctg. 41 
(I.A.C.E.D.) ; Mihai Hie. ctg. 38 
(„Voinicelul") ; Daniel Adam. 35 
(„Voinicelul").

Camptoswtele internaționala 
de României

Abăla- 
Iulian,

45 
kg 
kg 
kg

Sport care. în acest an, își va face 
intrarea in „familia olimpică", tirul 
cu arcul are și in țara noastră nu
meroși și entuziaști adepți. Pentru 
cei mai buni dintre arcașii români, 
săptămîna trecută a prilejuit con
fruntarea, in cadrul celei de-a 9-a 
ediții a Campionatelor internaționale 
ale României, cu sportivi de valoare 
din Bulgaria, R.D. Germană, Polo
nia. Turcia, Ungaria și Uniunea So
vietică. Competiția s-a desfășurat pe 
terenul central al Stadionului tinere
tului din Capitală, sportivii noștri 
aflindu-se in prim-planul întreceri
lor Ia o serie de probe, cu perfor
mante notabile. Proba masculină pe

echipe a revenit selecționatei Româ
niei, formată din Victor Stănescu, 
Iosif Szatmari. Mircea Fîrdea (cu 858 
puncte), pe locul secund clasindu-se 
echipa R.D. Germane (853 p). iar pe 
al treilea echipa Bulgariei (843 p). 
Fruntașele clasamentului echipelor 
feminine au fost : R.D. Germană 
(942 p), România (904 p) și Polonia 
(869 p). Echipa noastră feminină a 
fost alcătuită din Gabriela Coșovan, 
Aurora Chin Matei, Diana Nicolaes- 
cu. Ciștigătorii probelor individuale 
— la feminin Kersti Weer (U.R.S.S.) 
cu 324 p, iar la masculin — I. Po- 
povici (Polonia) cu 314 p.

mai economisirea lor. Mai concret, econo
mia de combustibil convențional se va 
ridica pînă la circa jumătate din canti
tatea de energie necesară încălzirii unei 
construcții standard. Firește că la proiecta
rea clădirii s-a tinut seama de media 
multianuală a zilelor însorite.

• APE PURIFICATE CU AJU
TORUL BACTERIILOR. Tot in RD- 
Germană a fost inaugurată de curind o 
instalație de epurare a apelor reziduale 
ce recurge la un procedeu principial nou. 
Este vorba de o premieră absolută. Insta
lația constă dintr-un put cu o adîncime 
de circa 50 de metri, in care apele re
ziduale sint îmbogățite cu oxigen, ceea 
ce stimulează dezvoltarea rapidă a unui 
mare număr de microorganisme ce purifică 
apa. Noua instalație ocupă incomparabil 
mai puțin loc decit tradiționalele complexe

de epurare a apelor reziduale cu bazine 
de decantare. De notat că gradul de pu
rificare a apei se ridică prin noul pro
cedeu la 95 la sută.

® TRACTOR POLIVALENT. La 
Centrala industrială, de tractoare din Lipețk 
(U.R.S.S.) a fost realizată, in premieră, o 
mașină agricolă polivalentă. La prima ve
dere. pare să fie vorba de un tractor cu toa
te caracteristicile acestui tip de mașină agri
colă pe roți, de mare putere si ușor de ma
nevrat. De fapt, noua mașină poate fi, in
tr-adevăr. utilizată ea tractor. In același 
timp însă, ea constituie modulul de bază 
pe care mecanizatorii îl pot folosi in mod 
autonom pentru asamblarea, in funcție de 
necesități, a unor complexe mașini agricole. 
Principiul de proiectare ca bloc-modul a 
noului agregat permite deplasarea cu 
ușurință a cabinei — înainte și înapoi —. 
spre a putea suspenda pe platforma astfel

PRAG A 10 (Agerpres). — Prima 
etapă a celei de-a 41-a ediții a 
competiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" disputată pe traseul 
Bratislava — Levice (137 km) a re
venit rutierului sovietic Jamolidin 
Abdușaparov în 2 h 58’05”. Cu pri
mul pluton in același timp cu învin
gătorul au sosit și cicliștii români 
Valentin Constantinescu. Stelian Bu- 
lăreanu, Costică Paraschiv. Ludovic 
Covaci și Constantin Căruțașu.

In clasamentul general individual 
conduce Olaf Ludwig (R.D.G.), urmat 
de coechipierul său Ampler la 02” și 
Ugrumov (U.R.S.S.) la 03”. In frun
tea clasamentului general pe echipe 
se află reprezentativa R.D. Ger
mană. Echipa României ooupă locul 
11. la 1’05”.

Astăzi se desfășoară etapa a doua. 
Levice—Banska Bystrica (158 km).

★
LA FOTBAL. • La Hune- 

se va disputa meciul dintre 
locală Corvinul și formația 
Eskișehir. contind pentru 
Balcanică". Partida va ince-

AZI. 
doara 
echipa 
turcă 
„Cupa ____ ____ ___________ ....___
pe la ora 17.30. • In cadrul cam
pionatului diviziei A. se vor desfă
șura. jncepind de la ora 18. trei me
ciuri. restantă : Flacăra Moreni — 
S.C. Bacău : F.C. Olt — Steaua și 
Otelul Galați — Sportul studențesc.

ATLETISM. După ce. în prima zl 
a Concursului internațional de atle
tism desfășurat in localitatea japo
neză Hamamatsu. Sorin Matei cîști- 
gase săritura in înălțime (cu 2.36 m) 
și în ziua a doua s-au înregistrat alte 
victorii românești : Mihaela Pogă- 
ceanu a ciștigat proba de 100 m gar
duri. cu timpul de 12”79/100. iar Doi
na Melinte a terminat învingătoare 
la 3 000 m. cronometrată in 9’09'T6/100.

CAIAC-CANOE. In ultima zi a 
Concursului internațional de caiac- 
canoe de la Hazewinkel (Belgia), 
sportivul român Aurel Maca.rencu s-a 
clasat pe locul doi în proba de ca
noe 1—10 000 m cu timpul de 48’09” 
81/100. precedat de danezul Kenneth 
Gjerulfsen (48’09”55/100). Proba de 
canoe 2—10 000 m a fost câștigată de 
echipajul Danemarcei (43'26”59/100), 
urmat de echipajele României (44’13” 
60/100) si Bulgariei (44’45”23/100). La 
canoe simplu — 500 m. a terminat 
învingător sovieticul Iuri Gurin (2’04” 
35/100).

HANDBAL. La Vilnius. In med 
retur pentru finala 
minine de handbal 
tiei internaționale".
E.G.L.E. a întrecut _ . _____ ...
32—22 (17—10) formația iugoslavă
Buducnost Titograd. învingătoare și 
în primul joc. handbalistele sovieti
ce au intrat în posesia trofeului.

TENIS. Turneul international de 
tenis de la Forest Hills,, con tind pen
tru ..Marele premiu", a fost cîști- 
gat de americanul Andre Agassi, care 
l-a intrecut in finală cu 7—5. 7—6. 
7—5 pe iugoslavul Slobodan Zivoji- 
noyici.

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motocros la clasa 500 cmc a 
programat la Malmd un concurs. în 
care victoria a revenit francezului 
Jacky Vimond („Yamaha"). In cla
samentul general, după trei probe, 
continuă să conducă englezul David 
Thorpe (101 puncte).

competiției fe- 
„Cupa Federa- 
echipa locala 
cu scorul de

î 
degajată diferite echipamente, mecanisme \ 
și accesorii. Realizată pe baza tractorului < 
„LTZ-145", noua mașină polivalentă se ‘ 
bucură de pe acum de un larg interes din i 
partea potențialilor beneficiari din secto- 
rul agricol. \

• TREN DE MARE VITEZĂ, ț 
Australia și-a propus să rivalizeze cu 
Franța și cu Japonia în ce privește sta- i 
bilirea recordului de viteză în transportu- 1 
rile feroviare. Companiile de cale ferată l 
din această țară intenționează realizarea 
unui tren ultrarapid care va circula cu 1 
o viteză medie de 350 km pe oră. Pro- 1 
iectul. la care colaborează și specialiști > 
japonezi, prevede, pentru inceput. par- l 
curgerea traseului Sydney-Melbourne, cu 
o lungime de peste 900 de km. Construe- ) 
ția noului tren va începe anul viitor, iar i 
darea în exploatare este stabilită pentru ' 
1995. I
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Cerința cea mai stringentă

— incetarea cursei înarmărilor

Impuls pentru dezvoltarea comerțului 
international

încheierea sesiunii Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare 
al U.N.C.T.A.D.

CONSILIUL DE SECURITATE AL O, N. U.

Dezbateri în problema recentelor acțiuni 
agresive israeliene împotriva libanului

„înfăptuirea dezarmării constituie o premisă 
obligatorie pentru progresul omenirii"

GENEVA 10 (Agerpres). — Dezar
marea si pacea constituie premise o- 
bligatorii pentru realizarea in prac
tică a programului de perspectivă al 
Organizației Mondiale a Sănătății, au 
subliniat participanții la o ceremo
nie desfășurată la Geneva pentru a 
marca împlinirea a 10 ani de la con
ferința comună de la Alma Ata a 
O.M.S. și U.N.I.C.E.F. (Fondul Na
țiunilor Unite pentru Copii), tind a 
fost adoptată strategia ..Sănătate 
pentru toti pînă in anul 2000“.

In cuvîntul său. James Grant, di
rectorul U.N.I.C.E.F., a relevat că. în 
pofida tuturor progreselor obținute, 
nu trebuie să se treacă cu vederea 
că realizarea programului adoptat in 
urmă cu un deceniu a ajuns intr-un 
moment critic ca urmare a crizei e- 
conomice care afectează numeroase

state. în special pe cele mai slab 
dezvoltate. Milioane de mame și co
pii — a spus el — sint lipsite de 
condiții elementare de sănătate da
torită colonialismului, neocolonialis- 
mului și apartheidului.

Reprezentantul Kuweitului. Al 
Awadi. a reamintit că în declarația 
adoptată in urmă cu un deceniu de 
O.M.S. se relevă necesitatea ca, prin 
destindere, dezarmare și pace, să fie 
eliberate resurse considerabile, care 
să fie folosite pentru rezolvarea unor 
probleme economice și sociale. în 
context, el a relevat că încetarea 
cursei înarmărilor și a conflictelor 
armate din întreaga lume ar putea 
dubla sau tripla ritmul în care se 
realizează programul „Sănătate pen
tru toți pînă în anul 2000“.

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva au luat sfirșit lucrările celei 
de-a 34-a sesiuni a Consiliului pen
tru Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D., care a examinat evo
luția relațiilor economico-comerciale 
pe plan mondial, pronuntindu-se 
pentru dezvoltarea comerțului între 
țările cu diferite orinduiri. A fost 
adoptată o rezoluție privind elabo
rarea unui program de dezvoltare a 
comerțului Est-Vest și Nord-Sud. 
Pentru aceasta va fi creat un grup

interguvernamental de experti. Con
siliul a relevat necesitatea realiză
rii in. ritm mai intens a programu
lui de acordare de ajutor in dome
niul tehnicii pentru țările în curs de 
dezvoltare.

Țările membre ale „Grupului ce
lor 77“. între care și România, au 
acționat consecvent. în cursul lucră
rilor consiliului, pentru adoptarea de 
măsuri vizînd aplicarea hotăririlor a- 
doptate la ultima sesiune a Confe
rinței U.N.C.T.A.D.

In pregătirea întilnirii sovieto-amerîcane la nivel înalt
O declarație a ministrului de externe al U.R.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a reluat dezbaterile asupra 
situației create in sudul Libanului ca 
urmare a ultimelor acțiuni agresive 
israeliene împotriva teritoriului su
dic al acestei țări. Proiectul de re
zoluție prezentat de un grup de țări 
nealiniate condamnă cu hotărire re
centa invazie israeliană in sudul Li
banului și cere încetarea imediată a 
tuturor acțiunilor ce pun in pericol 
securitatea populației civile din a- 
Ceastă zonă. Documentul subliniază 
necesitatea respectării stricte a su
veranității Libanului, a independen
tei. unității și integrității sale teri
toriale. transmite agenția T.A.S.S.

Luind cuvintul in cadrul dezbate

rilor, reprezentanții Nepalului. R.P. 
Chineze. Iugoslaviei, Zambiei. Tuni
siei, Uniunii Sovietice si ai altor sta
te au calificat acțiunile Israelului 
împotriva Libanului drept o incălca- 
re flagrantă a Cartei O.N.U.. un 
atentat, la adresa suveranității și in
tegrității teritoriale a Libanului, care 
duce la agravarea conflictului din 
zonă. Reprezentantul Italiei a relevat 
că instaurarea păcii in regiune este 
posibilă numai prin retragerea ime
diată și deplină a tuturor forțelor is
raeliene de pe teritoriul Libanului.

Proiectul de rezoluție prezentat 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
nu a putut fi adoptat ca urmare a 
veto-ului S.U.A. — informează agen
țiile internaționale de prpsă.

„Să fie eliminate toate armele nucleare

GENEVA 10 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Geneva, unde va 
avea, miercuri, ultima intîlnire cu 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, înaintea vizitei președintelui
S. U.A. la Moscova, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Eduard $e- 
vardnadze, a relevat că vor fi discu
tate toate problemele care interesea
ză cele două părți, inclusiv cele ale 
securității și dezarmării, relațiile bi
laterale și altele — relatează agenția
T. A.S.S.

In fiecare din problemele respecti
ve, a declarat ministrul sovietic, a- 
vem de gind să progresăm atît cit 
este posibil. Chiar dacă pînă la în- 
tilnirea de la Moscova, a adăugat el. 
nu vom reuși să elaborăm proiectul 
tratatului referitor la reducerea cu 
50 la sută a armamentelor strategice 
ofensive, vom depune toate efortu
rile pentru a ne apropia cit mai mult 
de el.

Contacte politico-diplomatice 
interarabe

din Europa !“
BONN 10 (Agerpres). — în loca

litatea vest-germană Tiibingen s-a 
desfășurat o conferință a Comitetu
lui de coordonare a mișcării pen
tru pace din R.F. Germania. într-o 
rezoluție adoptată de cei 500 de dele
gați ai grupărilor antirăzboinice din 
R.F.G. se exprimă sprijinul acesto
ra față de crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală și e- 
liminarea tuturor armelor nucleare 
din Europa. Mișcarea pentru pace 
din R.F.G. se pronunță, totodată, 
pentru retragerea tuturor armelor 
nucleare și chimice de pe teritoriul 
vest-german și respinge orice încer

care de modernizare a rachetelor cu 
rază scurtă de acțiune.

în aceeași ordine de preocupări, 
reprezentanții secțiunii din R.F.G. a 
organizației internaționale „Medicii 
lumii pentru preîntîmpinarea unui 
război nuclear" s-au pronunțat in 
cadrul unei adunări desfășurate la 
Hamburg pentru renunțarea la pla
nurile de modernizare a rachetelor 
nucleare cu rază scurtă de acțiune 
situate pe teritoriul R.F.G. Planuri
le N.A.T.O. de modernizare a aces
tei clase de rachete echivalează, in 
esență, cu crearea unor noi tipuri 
de armamente.

S U A.Amînarea dezbaterilor privind ratificarea 
tratatului sovieto-american

asupra eliminării rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune

Acțiuni împotriva militarizării 
Cosmosului

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Senatul și Guvernul S.U.A, au căzut 
de acord să amine pentru o perioa
dă neprecizată . dezbaterile privind 
ratificarea tratatului sovieto-ameri- 
can asupra eliminării rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune — a anunțat Robert 
Byrd, liderul majorității democrate 
in Senatul S.U.A.. citat de agențiile 
D.P.A. și A.D.N. Senatorul american 
a relevat că această decizie a fost 
luată de comun acord cu liderii 
celor două partide reprezentate in

Congres și după consultări cu Casa 
Albă. R. Byrd a precizat că nu va 
fi stabilită o altă dată pentru aces
te dezbateri pînă cind nu vor fi 
clarificate toate problemele, ridicate 
în Congres, in special o serie de as
pecte privind procedeele de control. 
Ei nu a exclus, totuși, ca dezbate
rile să fie reluate după apropiata 
întîlnine de la Geneva dintre mi
niștrii de externe ai S.U.A. și 
U.R.S.S.

Dezbaterea în Senat urma să 
înceapă la 10 mai.

AMMAN 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a declarat că în 
prezent se desfășoară contacte intre 
statele arabe în vederea pregătirii 
agendei viitoarei conferințe extra
ordinare arabe la nivel înalt. După 
cum informează agenția QNA, suve
ranul iordanian a spus că revolta 
populației palestiniene din teritoriile 
ocupate de Israel va figura în frun
tea listei punctelor ce vor fi înscrise 
pe ordinea de zi.

BAGDAD 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a conferit,- la 
Bagdad, cu vicepremierul și minis
trul irakian de externe, Tariq Aziz. 
Au fost discutate probleme privind 
mișcarea de protest palestiniană din 
teritoriile arabe ocupate și reuniu
nea arabă la nivel inalt programată 
să se desfășoare începind de la 4 
iunie la Alger, informează agenția 
MENA.

Continuă ciocnirile între populația 
palestiniană și forțele de ocupație

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Activiști ai mișcării pentru pace din 
statul Massachusetts au declanșat o 
amplă campanie pentru desfășurarea 
în timpul alegerilor prezidențiale din 
luna noiembrie a unui referendum 
asupra programului american de mi
litarizare a spațiului cosmic, cunos
cut sub numele de Inițiativa de A- 
părare Strategică (S.D.I.). în pre- 
«•nt, în acest stat au loc seminarii, 
în cursul cărora sînt puse în evi
dență caracterul periculos al progra
mului, uriașele cheltuieli legate de 
Înfăptuirea lui.

Pe de altă parte, Pentagonul a 
cerut Congresului S.U.A. să nu re
ducă fondurile pentru cercetările în 
cadrul programului „Războiul stele
lor". Ministerul Apărării încearcă să 
obțină de la forul legislativ apro
barea pentru programul S.D.I. a unor 
fonduri în valoare totală de 4,5 mi
liarde dolari. în același timp, atît în 
Senat, cît și în Camera Reprezentan
ților există serioase obiecții față de 
alocarea acestor fonduri importante 
pentru un program a cărui viabili
tate este pusă la îndoială chiar și 
de unii specialiști militari.

Cerința soluționării globale 
a problemei datoriei externe

subliniată de șeful statului Argentina
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, s-a pronunțat pentru soluționa
rea globală si definitivă a problemei 
datoriei externe, care să permită re
dresarea economiilor latino-america- 
ne și asigurarea stabilității politice 
regionale. într-o declarație oficială 
dată publicității la Buenos Aires, șe

ful statului argentinian a arătat „că 
revine tuturor părților implicate — 
atît guvernelor, cît și firmelor si or
ganismelor naționale și internaționa
le de resort — responsabilitatea de 
a-și aduce o contribuție sporită la 
soluționarea problemei datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvoltare.

„Amenințarea cu forța vine in contradicție 

cu interesele vitale ale omenirii"
VIENA 10 (Agerpres). — Intr-un 

articol publicat în ziarul „Volks- 
stimme", Partidul Comunist din 
Austria a condamnat cu hotărire 
„politica de tergiversare" promova
tă de anumite cercuri ale N.A.T.O. 
șl S.U.A. în domeniul dezarmării. 
Ziarul subliniază că amenințarea cu

forța constituie un anacronism, pri
vit de milioanele de oameni de pe 
tot globul ca o politică ce vine în 
contradicție cu interesele vitale ale 
omenirii, cu eforturile vizînd edifi
carea unei păci durabile și înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare.

Obiective ale politicii Angolei
relevate de președintele țării

LUANDA 10 (Agerpres). — Angola 
acționează cu perseverență pentru a 
găsi soluții de pace juste in vederea 
soluționării problemelor din Africa 
australă, inclusiv pentru decoloniza
rea Namibiei, ocupată de regimuil de 
la Pretoria — a declarat la Luanda 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare An
gola.

în momentul încetării intervenției

din afară in treburile interne ale 
R. P. Angola, poporul nostru va găsi 
cele mai bune mecanisme pentru a 
promova o politică de dezvoltare na
țională. în fața poporului angolez — 
a continuat el —stau in prezent pro
blemele legate de înfăptuirea pro
gramului de însănătoșire economică 
și financiară a țării prin mobilizarea 
tuturor păturilor sociale la realiza
rea sarcinilor primei etape a revo
luției democrat-populare.

în teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza au continuat 
acțiunile organizate de populația pa
lestiniană împotriva ocupației. A- 
genția QNA semnalează ciocniri în
tre trupele israeliene si demonstranți 
la Tamrah. Arabah Al Batouf. Gaza. 
Rafah și Khan Younis. In unele lo
calități au fost arestați tineri pales
tinieni participanți la demonstrații. 
Autoritățile israeliene au instituit o 
blocadă asupra mai multor localități 
din teritoriul de pe malul .de vest 
al Iordanului, inclusiv la Kafer Da- 
wik, Beit Awer, Jayous, Ramallah 
si Qalqilia. (Agerpres).

AMMAN 10 (Agerpres). — Minis
trul coordonării economice al Israe
lului, Gad Yaacobi, a declarat că. 
pierderile înregistrate, de economia 
israeliană ca urmare a revoltei popu
lației palestiniene in teritoriile ocu
pate se cifrează la 800 milioane de 
dolari — relatează ziarul „Al Dus- 
tour“, din Amman. Potrivit relatării, 
exporturile israeliene s-au redus, iar 
o serie de tranzacții au fost „anulate 
în teritoriile ocupate în semn de pro
test față de practicile represive is
raeliene. Totodată, s-a redus afluxul 
de turiști străini în Israel.

Un document al 0. N. U. condamnă folosirea
armelor chimice in conflictul iraniano-irakian

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — întrunit pentru a lua în 
discuție situația din zona Golfului 
și conflictul militar dintre Iran și 
Irak. Consiliul de Securitate a adop
tat în unanimitate o rezoluție care 
condamnă utilizarea armelor chimi
ce în acest război. Documentul cere

părților beligerante să se abțină în 
viitor. în conformitate cu obligațiile 
ce le revin în baza protocolului de 
la Geneva din 1925, de la folosirea 
acestor arme.

Consiliul de Securitate este solici
tat să urmărească aplicarea acestei 
rezoluții.

Cercetări la bordul 
complexului orbital „MIR“

MOSCOVA 10 (A-
gerpres). — Cosmo
nauta Vladimir Titov 
si Musa Manarov iși 
continuă activitatea 
la bordul complexului 
orbital „MIR". tn ul
timele zile, ei au efec
tuat cercetări geofizi

ce, culegind informații 
Si obținind fotografii 
de importanță econo
mică ale teritoriului 
U.R.S.S. Continuă ex
periențele astrofizice 
cu folosirea aparaturii 
Științifice „Quant".

Potrivit datelor tele-

metrice si informa
țiilor transmise de 
cosmonauți, zborul
complexului pilotat 
„MIR" se desfășoară 
normal, iar starea să
nătății membrilor 
echipajului este bună, 
relevă agenția T.A.S.S.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

Dincolo de falsa strălucire a unor decoruri amăgitoare
In paginile presei americane se putea citi, nu de 

mult, că pe Fifth Avenue, artera cu cele mai scum
pe magazine din New York, amatorilor de articole 
de lux li se oferă spre cumpărare, intre altele, por
tofele din piele de struț la prețul de 1 650 dolari bu
cata, iar colecționarilor de automobile in miniatură 
— Mercedes-uri la scară redusă (capabile să dez
volte o viteză de 25 km la oră) pentru „numai1' 4 000 
de dolari. Dar tot marea metropolă este locul unde 
pot fi intilniți cel mai mare număr de „bag people", 
oameni care își poartă permanent cu ei întregul avut 
în sacoșe de plastic și care, neavînd domiciliu fix, 
dorm pe unde apucă : pe băncile din parcuri, în 
stațiile de metrou, tren ori autobuz sau, pur și sim
plu, în ambalajele de carton pentru mărfurile mai

EL EXTRA

voluminoase. Orașul în care numărul limuzinelor ul- 
traluxoase de import s-a dublat între 1982 și 1986, iar 
cel al milionarilor a crescut.de șase ori în ultimii 20 
de ani este, in același timp, orașul în care șotna- 
-jul, criminalitatea, toxicomania și corupția ating ni
vel uri-record.

Aceste aspecte atît de contrastante își găsesc oglin
direa în articole, reportaje și relatări publicate frecvent 
în ziarele și revistele de peste ocean, adevărate , do
cumente sociologice despre realitățile unei lumi in 
care opulența de suprafață, strălucirea vitrinelor nu 
pot estompa viciile profunde, condițiile adesea degra
dante ale traiului cotidian, pentru sute și sute de mii 
de oameni.

„Zilele fericite s-au terminat..."
Un sugestiv tablou al acestor condiții zugrăvește ziarul newyorkez 

de limbă spaniolă „EL EXTRA" (populația marelui oraș include un 
număr apreciabil de btspano-americani), din care reproducem urmă
toarele :

Pînă acum cîteva luni, oriunde 
mergea, primarul New York-ului, 
Edward Koch, intreba, cu evidentă 
satisfacție, pe cei care veneau să-1 
salute : „Cum o duceți ?“, la care 
cei întrebați răspundeau : „Foarte 
bine".

Aceste zile fericite s-au terminat. 
Ajuns la jumătatea celui de-al 
treilea mandat al său. obținut în 
1985. Koch se află acum in situația 
disperată de a ști că tot ceea ce a 
realizat i se scurge printre degete. 
Lui, căruia ii place atît de mult să 
facă pe actorul, ca și altor poli
ticieni americani, nu-i mai arde să 
rîdă, pentru că știe că publicul că
mine neimpresionat.

Pînă nu de mult. New York-ul 
era un exemplu de reușită edili
tară, iar Koch era considerat auto
rul acestei reușite. Să ne reamin
tim că în anii ’70 orașul era la 
marginea falimentului, iar Koch a 
fost cel care l-a salvat de această 
perspectivă.

Tot in anii ’70, New York-ul pier
dea in ritm accelerat un număr 
(■rescind de întreprinderi industria
le.. care se mutau in altă parte, 
ceea ce insemna implicit că mulți

muncitori rămineau pe drumuri. 
Koch a oprit această tendință și, 
mai mult, a creat 3,6 milioane de 
noi slujbe in decurs de 10 ani.

. Locuitorii New York-ului înce
puseră. să se simtă mindri de a trăi 
înt.r-o metropolă pe care unii o nu
meau „capitala lumii".

în ultimii doi ani însă, proble
mele au început să se acumuleze. 
Televiziunea a descoperit că tribu
tul pe care locuitorii New York-ului 
trebuiau să-l plătească pentru a trăi 
în așa-zisa „capitală a lumii" era 
de a inchide ochii în fața valului 
copleșitor de corupție care se înre
gistrează tocmai în rîndurile cola
boratorilor celor mai intimi ai pri
marului. Nimeni nu-1 acuză pe pri
mar că ar fi părtaș la această co
rupție generală. Ceea ce indignează 
pe locuitorii New York-ului este 
faptul că acesta a permis ca parti
dul său, poliția și organismele mu
nicipale să cadă pe miinile unor in
divizi corupți, care se înfruptă fără 
rușine din banul public, făcîndu-i 
pe newyorkezi să creadă că totul 
merge bine in orașul lor.

S-a descoperit, astfel, că perso
nalul multor circumscripții de po
liție era alcătuit din asasini de

profesie, că alții participau la jafuri 
sau făceau trafic de droguri ; mai 
mult, pentru a promova in func
ții, mulți polițiști arestau persoane 
nevinovate, în primul rind negri și 
hispano-americani, acuzindu-i de 
delicte inventate.

în fața acestei atitudini ru
șinoase a poliției newyorkeze. cri
minalii și haimanalele au început 
să-și facă de cap. Cei ce umblă 
astăzi pe străzile New York-ului 
sint cuprinși de frică. Restauran
tele și alte unități de . alimentație 
publică, deschise noaptea. au 
început să tragă obloanele. în lipsă 
de clienți, o bună parte din perso
nal, in majoritate hispano-ameri
cani, au fost concediați.

Pe de altă parte, după căderea 
înregistrată la bursă, multe între
prinderi economice intenționează 
să se mute în alte orașe, unde im
pozitele sînt mai mici. E adevărat, 
trebuie recunoscut că in această 
privință Koch a reacționat cu rapi
ditate. El a obținut ca rețeaua de 
televiziune NBC să nu-și mai mute 
sediul la New Jersey, dar cu ce 
preț? Practic scutind-o da orice 
impozite.

Pierzînd controlul diferitelor 
agenții municipale, care au căzut 
pe mina „prietenilor prietenilor" 
săi, care l-au ajutat să devină pri
mar, New York-ul a ajuns într-o 
situație fără ieșire.

Sărăcia a crescut. Mii de oameni 
nu au locuință. Șobolanii și gu
noaiele au devenit adevărații „regi" 
ai New York-ului. iar primarul 
Koch nu face altceva decît să pri
vească cu mirare în jur la cele ce 
se întimplă in orașul său. pentru 
zare a încetat să mai manifeste 
vreun interes.

In „Columbus Circle" - in semn de protest fată de politica în domeniul locuințelor (fotografia din stingă). 
Stațiile de metrou - un „adăpost" mult rivnit (fotografia din dreapta)

eh e iXclti jîork euncs 
„Dreptul la locuință, un drept 

fundamental al omului"
Problema persoanelor fără locuință, deosebit de acută in orașul 

zgirie-norilor, preocupă în mod crescind diverse asociații sociale si 
obștești, care inițiază acțiuni, de protest cu largă participare, după 
cum relatează cunoscutul cotidian 
intitulat „Mii de oameni intr-un 
locuințe".

Purtind luminări aprinse șl pan
carte cu lozinci de protest, mai 
multe mii de oameni au manifestat 
pe străzile Manhattan-ului. criti- 
cind politica autorităților munici
pale, pe cele ale statului New 
York, precum și a autorităților 
federale pentru faptul că nu iau 
nici un fel de măsuri in legătură cu 
lipsa de locuințe in orașul New 
York.

Demonstranții s-au adunat în 
Piața Columb („Columbus Circle"), 
unde au ținut un miting ce a durat 
90 de minute, in cursul căruia vor
bitorii au cerut să fie puse aparta
mente corespunzătoare la dispoziția 
persoanelor fără locuințe.

„NEW YORK TIMES" in reportajul 
mars de protest impotriva lipsei de

Din „Columbus Circle" manifes
tanta s-au indreptat spre încruci
șarea dintre strada a 57-a și Fifth 
Avenue, unde au blocat circulația 
timp de 10 minute.

Unii dintre ei au ars o păpușă 
din cirpe cu chipul primarului 
Koch. Participanții strigau : „Aju- 
tați-i pe cei fără locuință să iasă 
din această situație. Bogății trebuie 
să plătească !“.

Marșul a fost convocat de un 
grup de organizații, între care 
Coaliția pentru cei fără locuință, 
Consiliul metropolitan pentru pro
blemele locuințelor și Coaliția uni

tară a chiriașilor. în 60 de puncte 
din New York și New Jersey au 
fost organizate centre de informare 
în legătură cu situația locuințelor.

Unii dintre participanții la marș 
cereau să fie eliberată Joyce 
Brown, o femeie care „locuia" dea
supra unui grătar de aerisire a 
metroului și care a fost arestată de 
autoritățile orașului.

Norman Siegel, conducător al 
Uniunii pentru libertățile cetățe
nești din New York, a ținut să de
clare, îndreptînd atenția celor pre- 
zenți spre un zgirie-nori recent 
construit : „Iată unde se duc banii 
noștri, a spus el. Asemenea clădiri 
monstruoase sint construite cu 
fondurile care ar trebui folosite 
pentru ridicarea de apartamente 
pentru cei săraci".

Paul Gorman, unul din organiza
torii marșului, a adăugat : „Drep
tul la locuință este un drept funda
mental al omului. Franklin D. 
Roosevelt a proclamat acest drept 
ca una din cele patru libertăți de 
care trebuie să se bucure orice 
persoană. Ne-am adunat aici nu 
numai in sprijinul celor fără lo
cuință, pe care putem să-i întilnim 
in drumul nostru spre casă, dar și 
in sprijinul celor care și-ar putea 
pierde la rîndul lor locuința, dato
rită chiriilor in creștere pe care nu 
le vor mai putea plăti".
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PRIMIRE. Erich Honecker, secre-
I tar, general al C.C. al P.S.U.G., j 
I președintele Consiliului de Stat al I 

R. D. Germane, a primit pe pre-
. ședințele Federației sindicatelor din . 

întreaga Chină, Ni Zhifu, care se I 
I află in vizită în R.D.G. Vorbind I 

despre rolul sindicatelor in salvgar-
I darea păcii. Erich Honecker a a- I 
I rătat că R.D.G. va sprijini și in | 

viitor toate inițiativele de pace și

Ise va pronunța pentru noi opțiuni • 
zero in sfera armamentelor nu- I 
cleare. chimice și convenționale. •

I DESEMNARE. Președintele Fran- I 
I ței, Francois Mitterrand, reales, in | 

urma celui de-al doilea tur de

I scrutin, in funcția supremă în stat i 
pentru un nou mandat de șapte I 
ani, l-a desemnat, marți, pe Michel <

■ Rocard (Partidul socialist) prim- , 
ministru — informează agențiile de I 

I presă. Anterior, premierul Jacques | 
Chirac, contracandidat al președin-

I telui Francois Mitterrand in scruti- i 
I nul electoral, .și-a prezentat demisia | 
1 șefului statului. Șeful statului a 
, acceptat demisia si, a eliberat din , 

funcție intregul cabinet.

PLENARA. La Budapesta a avut 
I loc marți plenara C.C. al P.M.S.U., I 
| anunță agenția M.T.I. Desfășurată | 

sub președinția secretarului general 
I al P.M.S.U., Jânos Kădăr, plenara a .

dezbătut și aprobat sarcinile legate I 
1 de pregătirea apropiatei conferințe I 

naționale a P.M.S.U.
I JURĂMÎNT. în cadrul unei șe- | 

dinte festive a parlamentului is-

Iraelian. președintele Israelului, I 
Chaim Herzog, a depus jurămin- I 
tul pentru un nou mandat de cinci • 

Iani — al doilea — in funcția de 
șef al statului, transmite agenția I 
A.P.A. I

| INTERVIU. într-un interviu a- I 
cordat televiziunii elene, președin- I

* tele Republicii Cipru, Ghiorghios 1 
■ Vassiliou, a relevat că guvernul 

său este dispus să negocieze peri-
I tru a soluționa situația din insulă. I 

El a declarat că este gata să aibă

I convorbiri cu primul ministru al I 
Turciei, Turgut Ozal. la O.N.U., in I 
cadrul lucrărilor sesiunii speciale 1

• a Adunării Generale dedicate pro- . 
blemei dezarmării.

ÎNTREVEDERE. Președintele 
I Mexicului, Miguel de la Madrid, l-a I 
I primit pe Carlos Rafael Rodriguez, | 

vicepreședinte al Consiliului de Stat 
Iși al Consiliului de Mihiștri ale ■ 

Republicii Cuba. Au fost abordate I 
aspecte ale raporturilor de coope- 1 

. rare dintre Mexic și. Cuba. proble- . 
I me ale evoluției situației regiona- I 
■ le si internaționale.

I NOTIFICARE. După cum reia- | 
I tează agenția China Nouă, cargoul I 

american ..President Monroe" a
I lovit și distrus un vas de pescuit . 

chinez aflat m Marea Chinei de I 
1 Est in apropierea portului Lianyun- I 

gang, din provincia Jiangsu. Dintre
I cei 20 de pescari de la bordul va- I 
I sului, 17 sînt dati dispăruți — a | 

anunțat Ministerul chinez al Comu-

Inicațiilor. După accident, nava . 
americană nu a făcut nici o încer
care de a da ajutor echipajului chi- 1 
nez și a părăsit locul accidentului. 
Notificind aceste date Ambasadei

I S.U.A. la Beijing, Ministerul chi- | 
nez al Afacerilor Externe a subli-

Iniat că iși rezervă dreptul de a in- | 
treprinde noi demersuri pe lingă | 
partea americană.

PROTEST. Reprezentantul părții I 
• R.P.D. Coreene in Comisia militară I 

de armistițiu din. Coreea a adresat 
I părții sud-coreene un protest in le- I 
| gătură cu introducerea, la 9 mai, | 

de armament greu in sectorul de 
I est al zonei demilitarizate — reia- . 

tează agenția A.C.T.C. Partea I 
1 R.P.D.C. a atras atenția asupra con- I 
Isecințelor pe care le-ar putea avea

o asemenea acțiune, cerind, părții I 
sud-coreene să retragă neintîrziat | 
armamentul greu din zona men-

| ționată. i

PROPUNERE. Uniunea Creștin- ' 
I Democrată, oel mai mare partid .

al coaliției guvernamentale din 
R. F. Germania, a propus oficial I 
realegerea actualului președinte al

I tării. Richard von Weizsăckei-, I I pentru un nou mandat de cinci | 
ani, a anunțat cancelarul Helmut

| Kohl. Pentru realegerea lui Ri- > 
chard von Weizsăcker s-au pro-

■ nunțat. anterior, și celelalte parti- I 
de ale coaliției guvernamentale 
precum și principala formațiune I 

I de opoziție — Partidul Social- | 
Democrat.

SESIUNE. Capitala Spaniei a | 
găzduit o serie de reuniuni pregă-

• titoare pentru sesiunea din zilele . 
de 11 și 12 mai a Consiliului Inter- I 

1 naționalei Socialiste, ce va fi prezi- > 
dată de Willy Brandt. Agenda de

I lucru a sesiunii va include relațiile I 
I Est-Vest. situația din America Cen- I 

trală și problema datoriei externe a 1 
| țărilor latino-americane. situația din .

Orientul Mijlociu și din sudul I 
1 Africii. '

PETIȚIE. .Peste 220 de oameni de I 
I știință niponi au adresat primului | 

ministru al Japoniei. Noboru Ta- 
I keshita. o petiție in care subliniază ■ 
| necesitatea unor măsuri de control I 

asupra concentrației freonului în 
• atmosferă. Potrivit datelor oficiale.

Japoniei ii revin circa 10 la sută din 
I totalul producției mondiale de I 

freon, care, după opinia majorității 
I specialiștilor, constituie principala 1 
| cauză a degradării stratului protec- | 

tor de ozon ce „filtrează" radia- 
| țiile cosmice ultraviolete, trans- . 
| mite T.A.S.S.

I CUVÎNTARE. Intr-o cuvintare . 
rostită la Roma, directorul general I 

I al Organizației Națiunilor Unite I 
pentru Alimentație și Agricultură

I (F.A.O.). Edouard Saouma. și-a ex- I 
primat ingrijorarea in legătură cu | 
gravul fenomen de distrugere a

, pădurii tropicale. El a relevat că , 
anual in lume sint distruse 11.5 mi- I 

I lioane de hectare de pădure, in • 
timp ce ritmul de r.eimpădurire nu

I se ridică decît la 1 milion hectare | 
I pe an. pronunțîndu-se pentru in- | 

tensificarea acțiunilor de împă-
I durire. i
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