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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Arabe

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit vineri, 8 mai, pe Saad Abou

El-Kheir. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

Egipt
tențiar al Republicii Arabe Egipt In 
tara noastră. (Continuare in pagina 
a V-a).
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Ambasadorul Republicii Gaboneze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Raphael

Nkassa-Nzogho. care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Ga- 
boneze in România. (Continuare în 
pagina a V-a).

9 MAI-ZIUA INDEPENDENȚEI, ZIUA VICTORIEI

ZILE DE ISTORIE,
ZILE DE EROISM

Cucerirea independenței și suveranității naționale se dove
dește a fi legitate obiectivă a dezvoltării sociale, o necesitate a 
mersului înainte al civilizației umane, un imperativ fundamental 
al istoriei. , ,

NICOLAE CEAUȘESCU

UN DEOSEBIT SUCCES AL PETROLIȘTILOR: AU FOST EXTRASE PRIMELE CANTITĂȚI
DE ȚIȚEI Șl GAZE NATURALE DIN SUBSOLUL MARIN Al PLATOULUI

CONTINENTAL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de Comitetul județean Constanța al P. C. R

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, de Comitetul județean 
Constanța al P.C.R. cu prilejul extra
gerii primelor cantități de țiței și

gaze naturale din subsolul marin * 
al platoului continental românesc 
al Mării Negre se spune :

ț n istoria noastră națională, bogată în eve- 
I nimente ce au reliefat. în perindarea vre- 
I murilor, vocația de libertate, demnitate șt 

neatirnare a eroicului nostru popor, ziua de 9 
Mai este înscrisă in paginile sale de glorie 
eternă.

La 9 Mai 1877 a fost proclamată, prin voința 
poporului, independența de stat a României. 
Acest act politic fundamental dădea expresie 
afirmării puternice a națiunii noastre, a hotărî- 
rii sale ferme de a fi stăpînă pe propria-i soartă, 
pe propriul ei viitor. România intra astfel în 
marea familie a țărilor europene ca un stat 
liber, independent.

La 9 Mai 1945, istoria a înscris, in acea pri
măvară de neuitat, victoria finală împotriva 
hitlerismului, la care poporul nostru, după în
făptuirea actului de demnitate patriotică de la 
23 August 1944, și-a adus o contribuție de mare 
însemnătate, prețuită și apreciată de popoarele 
lumii. Pe frontul antihitlerist, alături de eroica 
armată a Uniunii Sovietice — țară care a purtat 
greul războiului — de celelalte state ale coali
ției antifasciste, România, prin marea ei con
tribuție, atît pe plan militar, cit și economic, la 
marea victorie de la 9 Mai 1945, și-a consolidat 
independența dobîndită la 9 Mai 1877, și-a în
tărit dreptul său la libertate și suveranitate.

De fapt, în îndelungata și frămîntata sa exis
tență, poporul român și-a înscris numele in 
istorie ca un popor eroic, care și-a făcut din 
idealurile libertății și independenței idealuri 
statornice, supreme. încă din cele mai vechi 
timpuri, așa cum pe bună dreptate arată secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „s-a manifestat cu putere 
voința fermă a dacilor de a-și păstra neatir- 
narea și integritatea teritorială" ; prin decenii 
și secole, „păstrînd de la daci setea nestinsă de 
libertate, voința de a nu-și pleca fruntea sub 
jugul străin, hotărirea de a rămine mereu el 
însuși, unic stăpin pe viața și pe soarta sa, și 
continuînd spiritul rațional, judecata și pasiunea 
creatoare a romanilor, poporul român, nou 
apărut în lume, avea să împlinească, într-o 
existență de aproape două milenii, un eroic, 
zbuciumat și măreț destin istoric".

în momente dintre cele mai dramatice, po
porul român și-a păstrat neatîrnarea prin me
morabile acte de politică independentă. Legătu
rile economice, sociale, culturale, dar mai cu 
seamă politice și militare dintre cele trei țări

românești. In îndelungata perioadă în care îm
prejurările au obligat poporul român să trăiască 
despărțit, au constituit ele însele edificatoare 
acte de independență. Tot așa cum au constituit 
acte de independență legăturile economice, po
litice și diplomatice stabilite de țările românești 
cu numeroase state europene, cu popoarele 
vecine. Sau, îndeosebi, deciziile de a opune re
zistență unor puternice armate din diferite vre
muri, ce au vrut să ne cotropească patria, re
zistență soldată cu răsunătoare victorii ale oști

rilor române, susținute de popor, cum sint cele 
de la Rovine, de la Vaslui, de la Călugăreni și 
multe altele. Un mare act de independentă a 
fost unirea de la cumpăna secolelor al Xvl-lea 
și al XVII-lea, înfăptuită de Mihai Viteazul. Și 
chiar dacă acest act a fost reprimat de puterile 
străine, el a impus in istorie un obiectiv mă
reț, pentru care poporul a luptat cu eroism și 
pe care l-a înfăptuit printr-un act fundamental 
de independență — Unirea de la 24 Ianuarie 
1859. Convențiile pe care noul stat. România, 
le încheie in perioada imediat următoare actu
lui istoric din ianuarie 1859 se înscriu 
drept expresii vii ale voinței sale de 
a-și manifesta independența. Dar noul stat 
aspira la o independentă deplină, care să 
fie recunoscută de toate puterile. Independența 
statului român a fost proclamată la 9 Mai 1877 
și a fost consfințită pe cîmpul de bătălie — 
viteaza armată română luptînd cot la cot cu 
armatele rusești și cu voluntarii bulgari, do- 
bindind strălucite victorii împotriva forțelor 
otomane. Istoria este, deci, martoră că nimeni 
nu i-a dăruit poporului român independența, 
tot așa cum nimeni nu i-a dăruit unirea. Și 
unirea, și independența au fost dobîndite prin 
voința sa. Și tot prin voința sa a fost înfăptuit, 
la 1 Decembrie 1918, statul național unitar 
român.

România a devenit independentă din punct 
de vedere politic, dar nu a putut să devină 
pe deplin independentă și din punct de 

vedere economic.
împotriva subjugării țării, atît pe plan politic, 

cit și pe plan economic, cu precădere in perioa
da premergătoare celui de-al doilea război mon
dial, s-au ridicat forțele progresiste,'comuniștii, 
care au chemat la luptă întregul popor. în mă
rile bătălii revoluționare împotriva fascismului 
și a războiului, pentru eliberarea socială și 
națională, purtate de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, s-a afirmat 
cu putere personalitatea eroică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Militantul revoluționar ce 
intrase în istoria României incă la începutul 
anilor '30 — și pe care tot istoria avea să-l 
desemneze, prin voința întregului popor, să 
conducă partidul și țara in epoca de glorie des
chisă de Congresul al IX-lea — și-a adus o 
contribuție de mare însemnătate la dinamizarea

științei și tehniciiAcest succes de înalt prestigiu al ___ ... ____
românești, obținut in cinstea aniversării făuririi Parti
dului Comunist Român și implinirii a 110 ani de la 
cucerirea independenței de stat a României, se înscrie 
în șirul marilor victorii și transformări revoluționare 
dobîndite de poporul român in perioada ce a trecut 
de Ia Congresul al IX-lea și care a intrat definitiv in 
istoria edificării noii societăți in țara noastră sub 
denumirea scumpă de „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In numele comuniștilor, ai tuturor celor care au 
contribuit cu mintea și brațul la reușita acestei te
merare acțiyni care confirmă, incă o dată, capacitatea 
economiei noastre naționale de a face față probleme
lor complexe pe care Ie ridică aplicarea, in toate 
domeniile activității economice și sociale, 
cuceriri 
porane 
iubite 
Nicolae

a noilor 
ale revoluției științifice și tehnice contem- 
— coptinuă telegrama — vă adresăm, mult 
și stimate; tovarășe secretar general 
Ceaușescu, expresia recunoștinței noastre

pe baza hotărîrilor Con- 
al IX-lea al partidului, a

Inițiat 
greșului 
orientărilor și Indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, amplul pro
gram de valorificare a țițeiului și 
gazelor naturale din subsolul marin 
a necesitat un volum însemnat de 
investiții, un considerabil efort teh
nic ți uman, al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din în
treprinderea de foraj și exploatare 

^a sondelor marine „PETROMAR".

(Continuare in pag. a ll-a)

rolul și contribuția determinante peprofunde pentru
care le aveți in elaborarea și înfăptuirea programului 
de exploatare a zăcămintelor din subsolul Mării Negre, 
in fundamentarea științifică și aplicarea neabătută a 
întregii politici a partidului și statului nostru de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și inain- 
tare a României spre comunism.

Adresăm mult stimatei tovarășe academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu mulțumirile noastre profunde 
pentru contribuția deosebit de prețioasă Ia succesul 
deplin ai inceperii extracției țițeiului și gazelor natu
rale din platoul continental al Mării Negre, premieră 
tehnico-științifică și economică de importanță națio
nală.

Vom acționa cu pasiune și dăruire revoluționară — 
se arată în încheierea telegramei — pentru a intimpina 
Conferința Națională a partidului cu noi și importante 
fapte de muncă.

acestui obiectivLâ înfăptuirea __  ....
major au conlucrat numeroase in
stitute de proiectare și cercetare, 
unități ale industriilor petrolieră, 
constructoare de mașini, electronică 
și electrotehnică, navală, care au 
conceput și executat cele cinci plat
forme românești de foraj marin — 
„Gloria", „Orizont".
„Fortuna" și „Atlas" 
care s-au efectuat lucrări 
explorare si exploatare oină la

.Prometeu",
—• de pe 

de

adîncimi de 6 000 de metri. A fost 
montată totodată o conductă cu o 
lungime de 80 km, din care 60 km 
pe fundul mării, pentru pomparea 
la țărm a gazelor de sondă. Con
comitent, a fost dezvoltat Combi
natul petrochimic Midia, au fost 
construite un terminal de prelu
are a gazelor asociate și noul 
port fluvio-maritim Midia, racordat 
Canalului Dunăre—Marea Neagră
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Evoluția timpului în această primăvară impune

Întreținerea culturilor
fără intirziere și de bună calitate I

Temelia independenței 
patriei — munca 

pentru înflorirea patriei
Astăzi se împlinesc 110 ani de cind, 

în parlamentul țării, în ședința sa de 
la 9 Mai 1877, a fost rostită istorica 
declarație : „Sîntem independenți ; 
sîntem națiune de sine stătătoare". 
Strălucitele victorii obținute apoi pe 
fronturile de luptă, în fața redutelor 
de la Rahova, Grivița, Plevna și Vidin, 
au pecetluit cu singe actul de vitejie 
și demnitate prin care România își 
proclamase independența. Aniversăm, 
așadar. Ziua independenței, luminoa
să pagină din multimilenara existență 
a poporului român, moment solemn, 
de referință în continuitatea luptelor 
purtate de înaintașii noștri de-a lun
gul vremurilor, în spațiul lor de neîn
treruptă viețuire din Carpați, de la 
Dunăre și Marea Neagră.

Fiindcă dintotdeauna viața noastră 
a fost lupta noastră. O confirmă pă- 
mîntul nostru. O confirmă trecutul și 
prezentul nostru. O va confirma și vii
torul nostru. O confirmă Eroul zi
lelor noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Lupta
necurmată pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare, pentru libertate și neatir
nare constituie trăsătura caracteristică 
fundamentală a întregii istorii a po

porului nostru, determinind însuși mo
dul lui de existență, concepțiile ți 
idealurile sale".

Așa a fost, așa este, așa va fi.
Acum, după un secol și un dece

niu de la evenimentul care ne-a in
fluențat decisiv drumul ulterior prin 
istorie, în anul Conferinței Naționale 
a partidului, in ziua în care ne săr
bătorim Eroii, redutele pe care tre
buie să le cucerim sînt mașinile și 
tehnologiile moderne, recoltele boga
te, sînt școala, cercetarea tehnico-ști- 
ințifică, asigurarea obținerii unei pro
ductivități și calități înalte a întregii 
noastre activități - așa cum a hotărît 
nartidul la istoricul Congres al 
Xlll-lea. Adică munca noastră, cali
tativ superioară.

Fiindcă dintotdeauna viața noastră 
a fost lupta noastră, care a fost tot
una cu munca noastră. Acum, Inde
pendența noastră - argumentează 
participanții la ancheta pe care o pu
blicăm în pagina a ll-a - este mun
ca noastră. Munca plină de dăruire 
pentru continua înflorire a patriei so
cialiste.

IN PAGINA A ll-A

Supremul ideal
Aniversată la împlinirea 

unor rotunde cifre jubilia
re ori nu, celebrarea sta
tuării Independenței de 
stat a României prilejuieș
te afirmarea unor senti
mente de înălțătoare emo
ții și ne întoarce în timp, 
spre a ne privi obirșiile, 
în prezentul căruia ii sîn
tem datori cu faptele 
noastre, spre a scruta. Vi
zionar, un viitor pe măsu
ra aspirațiilor obștii.

Grivița, Rahova, Plevna, 
Smirdan nu mai sună cu 
sunet străin in auzul nos
tru, ci s-au zidit pentru 
vecie in istoria neamului, . 
luminoase borne ale unui 
drum podit cu suferinți și 
glorii. Ne rememorăm cu 
fală etapele ce au condus 
la implacabilul Mai 1877 
și, popor cu vocația isto
riei, deschidem din fintina 
mileniilor firele de apă vie 
ce ne leagă de fierbintea 
sete a bătrinilor, de „pohta 
pohtită" a mai vechilor. 
Am mai cunoscut și ina- 
tnte de 1877 gustul liber
tății; țările românilor și-au 
dobindit ori redobindit cu 
sabia dreptul de a-și locui 
moșiile, grinarele și live
zile. încă de pe vremea 
întemeierii Dinții, sub Bu- 
rebista, de pe vremea răz
boaielor cu oștile Romei, 
trecînd din veac in veac, 
locuitorii pămîntului de 
totdeauna românesc au de
prins deopotrivă meșteșu
gurile muncii pașnice și pe 
cele ale bătăliilor.

Istoria ne-a luminat fața, 
iluminindu-se. Sîntem in 
cuprinsul ei, am respirat 
intre semnele ei și n-avem 
să ne temem cind, mai 
de demult ori mai aproa
pe de noi, prin timp, « 
unii slujitori ai lui Clio 
certați cu adevărul au. 
crezut că ne sperie ori că 
ne descumpănesc contestin- 
du-ne calitatea de „singuri 
stăpînitori" ai unor țări 
din Țară. Ni se cer, igno- 
rindu-se scrisa arhivelor, 
patalamale, dovezi ale 
„nedezruptei continuații" 
vorba lui Cantemir, pe lo
cul nicicind. părăsit, sub 
lumina blândă sau vrăima- 
șă a stelelor. De mii de 
ani plugurile ori vadurile 
anelor ives". tot mii. de 
nu sute de mii, „dovezi" 
copleșitoare. Urmele daci
lor și daco-romanilor, ur
mele celor ce au pus sem
ne de stăpînire pe fiecare 
piatră, acest „argument"

in falsele „polemici" ale 
unor istorici mai mult sau 
mai puțin autentici.

Alba Iulia 1600 și 1918. 
Plevna 1877. București 1944. 
Sînt momente ale Indepen
denței cu care inimile ni 
se mindresc. Pentru a le 
merita s-au jertfit ființe 
fără număr. Spre a fi 
demni de ele, marii băr
bați ai neamului au cris
talizat un concept de in
dependență cumva deose
bit de accepția comună a 
cuvintului. N-am suferit 
gindul că independenta 
trebuie cerșită ori cerută 
in genunchi. N-am negociat 
cu nimeni independența. 
Tot ce am obținut a fost 
bun cucerit, avere muncită.

Nu gindim altfel nici azi 
cind intr-un plin de pri
mejdii amurg de mileniu 
cutezăm să afirmăm drep
tul inalienabil al tuturor 
națiunilor de a se rosti în 
probleme țintind salvgar
darea păcii. Credem cu în
dreptățire în ideea că nu 
mai putem vorbi de țări 
mari și mici, credem că 
hărțile lumii nu mai pot 
fi tratate cu baionetele 
„diktator". Denunțăm en
clavele colonialismului și 
ale neocolonialismului.

Politica României socia
liste și-a atras stima mul
tora dintre națiunile ce 
văd în energia cu care ne 
apărăm propria indepen
dență un mod de tenaci
tate.

Astfel înțelegem noi să 
reverberăm vocile celor 
din redutele lui ’77, astfel 
le continuăm dorurile : 
desăvirșindu-ne libertatea 
lăuntrică prin continuă și 
severă autodepășire (e 
primul pas spre afirmarea 
deplinei independențe), in- 
stăpinind noul în toate 
procesele muncii și — mai 
ales — simțindu-ne soli
dari cu destinul patriei.

A sluji și altfel decit 
imnic Independența echi
valează cu traducerea me- 
lopeii in fapte, in idei 
călăuzitoare, fiind ai pa
triei, fiind cu ea la bine 
și la greu, cu încredere 
deplină intr-un etern 
mai-bine al ei, deci al 
nostru și deci al lor, al ce
lor ce vor duce mai depar
te elanuri și vise, entuzias- 
me, speranțe...

Independența e un crez 
și o datorie.
Gheorghe TOMOZEI

• Efectuarea neîntîrziatâ a prașilelor - cerință e- 
sențialâ pentru menținerea lanurilor fără buruieni, pen
tru realizarea de recolte mari

• Organizarea temeinică a muncii în acord global 
stimulează răspunderea cooperatorilor

• Grăbirea lucrărilor de sezon impune ca pretu
tindeni să se asigure o participare activă la muncă a 
locuitorilor de la sate

• Asigurarea densității optime de plante la hectar 
trebuie să preocupe îndeaproape pe cooperatori și me
canizatori, pe specialiștii din agricultură

Plouă in cea mal mare parte a 
țării, ploi binevenite pentru agri
cultură. întrucit rezerva de apă din 
sol s-a refăcut pe mari suprafețe. 
Așa cum se apreciază la Institutul 
de meteorologie si hidrologie, pre

cipitațiile căzute în ultima perioa
dă au fost neuniforme din punct de 
vedere al cantității de apă rezul
tate și, ca atare, starea de aprovi
zionare a solului cu apă diferă de 
lâ o zonă la alta. Astfel, în Banat.

Oltenia, bazinul Dîmboviței, pre
cum și în alte zone s-a făcut legă
tura cu umiditatea din profunzime, 
asigurîndu-se astfel. o rezervă de 
apă pentru plante pe o lungă pe
rioadă de timp. în Bărăgan, Do- 
brogea și cîmpia de vest a tării 
umectarea solului este bună. Can
tități mai mici de apă din precipi
tații au rezultat in Moldova și o 
parte din podișul Transilvaniei. 
Temperaturile mai scăzute decit în 
alți ani au influențat dezvoltarea 
culturilor de toamnă și răsărirea 
celor insămințate in această pri
măvară. în general, semănăturile 
de toamnă au o evoluție bună și, 
jn unele zone, chiar foarte bună, 
dar creșterea lor este mai înceată. 
Regimul termic a determinat un 
ritm mai lent de germinare și ră
sărire a culturilor insămințate în 
această primăvară. Faptul că tem-
(Continuare in pag, a IV-a)

EXPORTUL-realizat ritmic, 
integral, competitiv!

Mai mult de 35 la sută din producția industrială a județului Prahova 
este destinată exportului. Utilaj petrolier, minier și chimic, rulmenți, pro
duse de mecanică fină, chimice și petrochimice, anvelope, mobilă, țesă
turi ș.a. — iată doar cîteva din produsele care, datorită calității și compe
titivității, sint binecunoscute pe piața externă și tot mai mult solicitate 
de partenerii străini. Se cuvine remarcat faptul că, pe ansamblu, industria 
prahoveană a obținut in perioada care a trecu) din acest an și pină in 
prezent rezultate bune in acest domeniu, livrind suplimentar la export 
peste 170 tone utilaj chimic, 850 tone produse petroliere, însemnate canti
tăți de pompe de injecție, anvelope, stofe, cabluri, piese turnate, deter- 
genți și geamuri. în același timp trebuie spus însă că unele unități eco
nomice cu sarcini importante la export, cu toate eforturile depuse pentru 
recuperarea restanțelor, nu au reușit să-și onoreze integral obligațiile 
contractuale.

Analizind această situație in lumina indicațiilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., comisia județeană de export, îm
preună cu factori de decizie din cadrul centralelor și ministerelor de re
sort au stabilit un program de măsuri tehnico-organizatorice care să asi
gure recuperarea in totalitate pină la sfirșitul primului semestru a restan
țelor, iar pentru unele produse termenele de livrare să fie devansate. 
Cum se acționează in întreprinderi pentru materializarea acestui program? 
Pe această temă am efectuat un sondaj in citeva unități economice din 
județul Prahova.

Toate comenzile 
onorate în avans

în perioada care a trecut de la în
ceputul acestui an, colectivul între
prinderii de utilaj chimic din Ploiești 
— unitate reprezentativă a industriei 
noastre constructoare de echipamen
te chimice și petrochimice — a livrat 
suplimentar la export peste 750 tone 
utilaje. Mai exact, au fost executate 
și expediate in avans partenerilor 
străini o gamă largă de construcții 
metalice, schimbătoare de căldură, 
răcitoare — produse de inaltă com
plexitate, care, datorită calității și 
fiabilității, s-au impus tot mai mult 
pe piața externă, fiind de la an la

an tot mai intens solicitate de către 
beneficiarii de peste hotare.

— Exportul reprezintă pentru co
lectivul nostru prioritatea nr. 1 — ne 
spune tovarășul Nicolae Boancă, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Astfel, cu toate că nu 
avem nici un fel de rămineri în 
urmă — mai mult, toate comenzile 
pe această lună fiind temeinic pre
gătite din timp — împreună cu în
tregul colectiv am stabilit să sărbă
torim ziua muncii de 1 Mai prin 
muncă, executind in avans unele 
subansamble destinate produselor cu 
ciclu lung de fabricație. în acest 
sens am lucrat intens la liniile teh
nologice specializate pentru produc
ția de export, in special la cele pen

tru executarea vaselor de propan și 
a schimbătoarelor de căldură.

...Secția cazangerie grea. Un loc 
de muncă obișnuit, dacă utilaje de 
zeci de metri lungime și cu diame- 
tre de 5—6 metri pot fi numite pro
duse obișnuite. Și ele sint cu ade
vărat obișnuite pentru ing. Mihai 
Apostolescu, șeful secției, care, răs
foind graficul de producție pentru 
luna mai, ne spune : „Am luat toa
te măsurile organizatorice, am acor
dat o atenție deosebită aprovizio
nării corespunzătoare cu tablă, țevi 
și electrozi a tuturor locurilor de 
muncă, am întărit asistența tehnică 
pe toate schimburile, astfel incit să 
finalizăm în avans cu cinci zile toa
te comenzile de export pentru luna 
mai". Un angajament mobilizator pe 
care cu certitudine colectivul de aici 
îl va respecta. Pledează pentru a- 
ceasta ritmul înalt în care s-a lucrat 
încă din primele zile ale lunii mai, 
cind lăcătușii, cazangiii și sudorii 
din brigăzile complexe specializate 
in producția de export au finalizat 
circa 60 de tone de subansamble pen
tru utilaje tehnologice complexe cu 
destinația export.

Calitatea - 
cel mai statornic aliat

Este greu, foarte greu să discuți 
chiar și numai citeva minute cu ci
neva din conducerea intreprinderii 
„Dorobanțul" din Ploiești. Motivul ? 
Numeroasele delegații de parteneri

Gheorghe IONITA 
loan MARINESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Intr-o uzină de veche tra
diție și al cărei nume 
simbolizează lupta și munca 
poporului nostru pentru a fi 
stăpîn pe destinele sale, a- 
nume în întreprinderea „Inde
pendența" Sibiu, ne-a vor
bit despre înțelesurile con
crete pe care le are, în via
ța de fiecare zi, noțiunea de 
independență muncitorul 
de echipă loan Paulică 
secția mecanică 2.

tei de stat a României, pentru 
a sublinia ideea câ indepen
denta a fost, este și va fi în
totdeauna rodul eforturilor în
tregii națiuni pentru dezvolta
rea economică si socială, 
tru o Românie puternică și 
floritoare.

pcn- 
in-

șef 
din

ță- 
ge-

— Noi, azi, în România 
cialiștă a celui de-al treilea 
ceniu din strălucita 
Nicolae Ceaușescu. 
prin independentă acțiunea con
cretizată prin eforturile- între
gului popor de a înfăptui Pro
gramul partidului, sarcinile sta
bilite de Congresul al XlII-lea, 
indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a căror fi
nalitate înseamnă situarea 
României între țările mediu 
dezvoltate, deci o țară cu o 
economie puternică. înflori
toare. Pentru că acestea și nu
mai acestea sint premisele șl 
garanțiile unei independențe 
reale și trainice. Aici, la noi, 
la ..Independența", ca în toa
tă industria țării, sîntem anga- 

, jați cu toate forțele în reali
zarea programelor cutezătoare 
pentru a face din această veche 
și prestigioasă uzină o citade
lă industrială modernă, eficien
tă. cu o înaltă productivitate, 
cu produse competitive, prin 
oare să contribuim la moder
nizarea întregii industrii româ
nești. Sintem în plină acțiune. 
O primă etapă a modernizării 
ansamblului tehnologic uzinal 
s-a încheiat cu bune rezultate. 
Eficienta economică rezultată 
este de 168 milioane lei anual. 
Etapa a doua a programului de 
modernizare. în oare ne aflăm 
angajați acum, țintește oa. din 
1990. să putem realiza anual o 
producție-marfă suplimentară 
de un miliard de lei. Investim 
în aceste acțiuni un susținut e- 
fort de pregătire profesională, 
de creație — numai anul tre
cut. cadrele tehnice din între
prindere au rezolvat 172 de 
teme de inovații și perfec
ționări. cu o eficientă de 12 
milioane lei. întregul colectiv al 
Întreprinderii, fiecare secție, a- 
teller. compartiment se mîn- 
dreșite cu acțiuni proprii efi
ciente. Secția 
xemplu. de mai 
tasă. realizează 
componentele
export ale întreprinderii. Ceea 
ce Spune ceva despre calitatea 
muncii noastre. Am amintit toa
te acestea acum, cînd aniver
săm actul proclamării și cu
ceririi prin luptă a independen-

S0- 
.. de- 

Epocă 
înțelegem

noastră. de e- 
mulți ani frun- 
90 la sută din 
produselor de

'ii t 2

Vibrant

Ne vorbește acum un 
ran, unul din șirul atitor 
nerații de țărani participanți 
la făurirea întregii noastre 
istorii, la lupta și munca de 
milenii a poporului nostru 
pentru o patrie română uni
tă și independentă. El se 
numește Florea Uratu și este 
președinte al C.A.P. 
j'udețul Olt :

— Și oamenii acestor 
si-au dat tributul de

Teslui,

locuri 
singe

general al partidului ne-a arătat 
calea sigură a acestei creșteri, 
calea noii revoluții agrare : a- 
pllcarea fermă a tehnologiilor 
moderne, prin folosirea mijloa
celor cu care am fost dotați 
și prin creșterea gradului nos
tru de pregătire.

Noi, aici, am și înfăptuit une
le obiective ale acestui grandios 
program. Treptat, am trecut de 
la agricultura tradițională la 
cea modernă, intensivă. Mun
cind cu dăruire, aplicînd mijloa
ce știlnțiffce, am făcut ca pă- 
mîntul vălurit, odinioară sărat', 
de pe cele 2 600 hectare ale 
C.A.P. Teslui să fie cu totul 
altul. Așa am ajuns anul trecut 
la 23 383 kg porumb știuleți la 
hectar și la aproape 4 000 kg la 
floarea-soarelui, recolte pentru 
care am fost onorați cu două 
titluri de ..Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Și așa am ajuns noi, 
cel altădată săraci, la o avere

muncesc. La Institutul politeh
nic din Timișoara, mal multe 
colective multidisciplinare sint 
implicate in găsirea de noi 
surse de energie și în valorifi
carea superioară a celor cla
sice.

La realizarea tuturor acestor 
proiecte de mare comple
xitate tehnico-științifică parti
cipă. alături de personalități 
ale vieții noastre științifice, și 
tineri cercetători și nu in ulti
mul rind un contingent valoros 
de studenți, viitori ingineri, pe 
care, in calitatea noastră de e- 
ducatori, în spiritul celor mai 
bune tradiții ale intelectualită
ții românești, precum și in lu
mina sarcinilor și orientărilor 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, ne străduim să-i creș
tem în așa fel îneît, Ia rîndul 
lor, să poată ridica pe o nouă 
treaptă, calitativ superioară,

a participat, în războiul antifas
cist. la eliberarea pârtii de 
nord-vest a tării. Prin ploaia de 
foc, bunii noștri au urmat fără 
preget tricolorul. Dacă va fi 
nevoie, nici noi nu ne vom cru
ța, pentru a păstra întreagă 
independența patriei socialiste. 
Este crezul înalt care ne animă 
pe noi, ostașii țării, deci și pe 
militarii de astăzi ai unității 
noastre mecanizate, ai cărei 
loști ostași au săvirșit nepieri
toare acte de eroism în luptele 
de pe dealul Sîngeorgiu sau la 
Cărei și 
victoriei 
duceau 
Praga.

Venind
cu neasemuită bucurie că uni
tatea noastră, al cărei drapel 
poartă pe mătasea sa ordinul 
„Apărarea patriei", a fost ono
rată în urmă cu cinci ani de 
vizita tovarășului

care in preajma zilei 
de la 9 M3i 1945 

lupte aprige lingă
Ia datorie, am aflat

Argumente ale angajării plenare
pentru dezvoltarea multilaterală a țării

pentru cucerirea și întărirea in
dependenței patriei străbune. E 
mult de atunci, de la 1877, dar 
faptele de vitejie au circulat din 
om în om, unele îmbrăcînd 
haine de legendă. Pe monu
mentul din satul Comănița al 
comunei noastre, liste lungi 
aduc în memoria sătenilor nu
mele celor ce și-au dat ce aveau 
mai scump, viața, pentru liber
tatea gliei strămoșești. Bunicul 
meu a luptat la 1877, iar tata în 
războiul de la 1916.

Noi toți, cei peste 4 006 de lo
cuitori din Teslui, care alcătuim 
o mare familie, gîndim, ase
menea tuturor oamenilor acestei 
țări, că lupta pentru întărirea 
independenței patriei este o da
torie permanentă, ea se duce 
acum pe frontul muncii pentru 
dezvoltarea socialistă, pentru în
făptuirea programelor stabilite 
de partid, garanție a întăririi 
libertății și independenței noas
tre, a dezvoltării continue a co
laborării active cu celelalte țări 
socialiste, cu toate popoarele 
lumii, animate de voința de 
pace și prietenie, a creșterii 
necontenite a prestigiului Româ
niei în lume. Așa înțelegem să 
cinstim astăzi memoria celor 
ce au luptat și și-au dat viața 
pentru ‘ ' 
patriei, 
seamnă 
dovedit 
tră să facem pămîntul tot mai 
bogat, mal rodnic. Secretarul

obștească de peste 32 milioane 
lei și la o producție globală 
anuală de 30 milioane lei. Cu 
toții știm că muncind mai bine 
devenim mai puternici. Iar 
munca noastră se adună, ca pi- 
raiele bogate. în matca efortu
rilor întregii noastre patrii, an
gajată cu fierbinte spirit revo
luționar și in strînsă unitate în 
jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în opera de 
înfăptuire a hotăririlor Congre
sului al XlII-lea.

ideile de libertate, suveranita
te și independență națională. 
Astăzi, a crește și a te dez
volta ca specialist și ca om. în- 
tr-un climat de muncă și de 
creație efervescent, a prelua de 
la înaintași ștafeta și a o duce 
mai departe, prin muncă plină 
de abnegație, reprezintă 
privilegiu al noi! generații, 
și o datorie de onoare.

un 
dar

libertatea și progresul 
Bogăția pămîntului în- 

puterea patriei. S-a 
că stă în puterea noas-

In alt loc din țară, la 
Timișoara, rectorul Institutu
lui politehnic „Traion Vuia" 
din localitate, tovarășa prof, 
dr. ing. Coleta de Sabata, a 
ținut să sublinieze :

— Fiecare generație este con
fruntată cu probleme speci
fice, fiind datoare să contribuie 
la soluționarea lor în folosul 
înfloririi patriei, al dezvoltării 
sale independente. în etapa ac
tuală, una din sarcinile de bază 
formulate de secretarul general 
al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se referă la înfăptuirea inde
pendenței energetioe. condiție 
de bază pentru creșterea ar
monioasă a economiei naționale 
și pe această bază pentru ridi
carea nivelului de trai și de ci
vilizație al tuturor celor ce

Am apelat, In ancheta de 
față, și la opinia unui ostaș, 
știut fiind că, muncii între
gului popor pentru consoli
darea independenței națio
nale prin dezvoltare econo
mică și socială i se alătură 
necesar efortul de întărire a 
capacității de apărare a cu
ceririlor noastre revoluțio
nare.

— Noi. ostașii de astăzi ai 
tării — ne spune soldatul Mi
hai Boțezatu — ne mindrim că 
sîntem urmașii și moștenitorii 
atîtor tradiții luminoase de 
luptă. In conștiința noastră, cei 
ce ne-au premers reprezintă 
simbolul etern al dragostei de 
patrie, al luptei pentru libertate 
și neatîrnare. Din tată in fiu, 
ei și-au făcut cu vitejie datoria 
de oameni ai muncii și de sol
dați. Un străbunic de-al meu a 
luptat pe redutele Qriviței. Tata

atașament la o aspirație

Nicolae Ceaușescu. Acest mo
ment deosebit a rămas pentru 
totdeauna în inimile și cugetele 
întregii oștiri. Cuvintele pe care 
comandantul nostru suprem le-a 
adresat oamenilor unității, 
transmise pînă la noi, constituie 
pentru fiecare tînăr ostaș un 
mobilizator îndemn de a-și am
plifica energiile, pentru a se în
scrie permanent cu succes» 
deosebite, In îndeplinirea sarci
nilor cuprinse în Directiva pri
vind pregătirea militară și poli
tică a armatei.

Cel ce
acum despre 
mari construcții ca mijloc de 
afirmare a dragostei de țară, 
e un tînăr. Un tînăr briga-

ne vorbește 
participarea la

V...

dier. El se exprimă în nu
mele generațiilor tinere, ac- 
ționind, cu romantism revo
luționar, pe șantiere, in uzi
ne, pe ogoare, alături de în
tregul popor, pentru prezen
tul și viitorul unei Românii 
socialiste puternice, libere, 
înfloritoare. Să-i dăm deci 
cuvintul. Ștefan Constanti- 
nescu, comandantul Șantie
rului Național al Tineretului 
de la Centrala electrică șl 
de termoficare Drobeta-Turnu 
Severin.

— Obiectivul de aici se în
scrie intre sutele de construcții 
care sporesc puterea noastră e- 
conomică. El este încă mai im
portant prin aceea că face par
te dintr-un program prioritar — 
al energeticii. Și, dincolo de 
toate, munca noastră, a tineri
lor, de pe tot cuprinsul țării, 
are înțelesul participării la con
solidarea independenței pe care 
o celebrează astăzi întregul po
por. Iar noi. cei ce reprezentăm 
viitorul, știm că intre primele 
noastre îndatoriri este și aceea 
de a face totul pentru ca acest 
viitor să ne aștepte intr-o țară 
liberă, puternică, independentă, 
prosperă. Aici, pe șantier, fa
cem zilnic dovada nceștul mod 
de a înțelege menirea noastră. 
Alături de montori. muncesc in 
prezent 290 de brigadieri. La 
grupul nr. 2 de 50 MW se fac 
acum ultimele probe tehnologice 
după un grafic care să permi
tă intrarea cit mai grabnică in 
funcțiune. In alte puncte ..fier
binți", la turbina nr. 3, la ca- 
zanele nr. 3 și 4, la gospodăria 
de cărbune și în alte multe 
locuri — alți peste 320 de bri
gadieri, împreună cu construc
torii, amplifică ritmurile pen
tru ca încă două grupuri a cite 
50 MW să producă energie in 
cursul acestui an. Se realizează, 
aici, lucrări de înaltă complexi
tate tehnică. Contribuim la ele 
cu elan tineresc, revoluționar, 
din nestrămutata convingere că 
tot ce înfăptuim este pentru noi. 
pentru tară, constituie deci te
meiul independenței patriei.

Am consemnat mai sus citeva opinii.
Doai citeva din uriașul șuvoi de ginduri-muncă, idei-muncă, 

speranțe-muncâ ale unui intreg popor liber, suveran și indepen
dent. Ele confirmă faptul că independența cucerită in 1877, in
dependența dobindită o dată cu revoluția de eliberare socială 
și națională est» consolidată și ridicată acum pe o treaptă 
nouă. Ele confirmă înțelegerea faptului că independența noas
tră s-a ciștigat prin luptă și numai prin luptă se poate intări. 
Ele confirmă că independențo noastră este munca noastră că
lăuzită de gloriosul partid comunist. Munca noastră pentru mă
reția și prosperitatea patriei socialiste.

Așa a fost, așa este, așa va fi.

Reporterii și corespondenții „Scinteii

milenara Zile de istorie, zile de eroism
Proclamarea independenței de stat 

a României, la 9 mai 1877, consacra
tă prin luptele eroice ale ostașilor 
români și prin sacrificiile întregului 
nostru popor, a aflat un puternic 
ecou in sensibilitatea si conștiința 
creatorilor de artă. Timp de peste 
un secol, scriitorii, muzicienii, picto
rii, sculptorii, artiștii dramatici, 
cineaștii și publiciștii, cu mijloacele 
de expresie specifice creației lor, 
au evocat și au imortalizat mo
mentele hotăritoare ale noului destin 
istoric al națiunii române, au adus 
un vibrant și emoționant prinos de 
recunoștință celor ce s-au jertfit cu 
vitejie pentru biruința mărețului 
ideal al neatîrnării patriei. In artico
lul „Independenta română", publicat 
in ziarul „Timpul" din 19 februarie 
1880. Mihai Eminescu argumenta, cu 
deplină justețe, că independenta na
țională reprezenta încununarea unui 
ideal transmis din vechime, pentru 
împlinirea căruia poporul român si 
bravii lui voievozi au purtat grele și 
numeroase lupte. „Ce străluciți in
tr-adevăr, ce neasemănat de mari 
sunt reprezentanții din trecut ai 
neatîrnării statelor române", sublinia 
Eminescu, precizind : „Oare Mircea I. 
în cei 35 de ani. Ștefan cel Mare în 
cei 46 de ani ai domniilor lor au 
avut o altă preocupare decît neatîr- 
narea țării ?...“. Continuitatea acestui 
ideal, adăuga Eminescu. putea fi ur
mărită pină la mijlocul secolului al 
XIX-lea. cind Alexandru Ioan Cuza, 
întrupind unitatea națională, „a de
venit el însuși principalul purtător 
al politicii neatîrnării".

In „Odă ostașilor români", scrisă 
la 28 noiembrie 1877 și publicată in 
„Convorbiri literare" din 1 ianuarie 
1878, Vasile Alecsandri le aducea un 
cald elogiu, pentru că. prin faptele 
lor de vitejie, se arătau a fi demni 
continuatori ai virtuților strămoșești, 
înfăptuitori ai năzuinței de neatirna- 
re. Poeziile lui V. Alecsandri inspi
rate de lupta eroică a ostașilor ro
mâni pentru cucerirea independentei 
naționale — „Penes Curcanul". „Ser
gentul", „Căpitanul Romano". „Hora 
de la Plevna". „Hora de la Grivița" 
etc. au fost reunite in volumul 
„Ostașii noștri" apărut la începutul 
anului 1878.

Demn de amintit este faptul că. 
bazindu-se in primul rind pe poe
ziile „Peneș Curcanul" și „Sergentul", 
ca și pe celelalte versuri ale lui 
V. Alecsandri. marele nostru actor 
Grigore Brezeanu a realizat scena
riul pentru filmul „Războiul inde
pendenței", unul dintre primele fil
me românești, a cărui premieră a 
avut loc la 2 septembrie 1912. Rolu
rile principale erau interpretate de 
Constantin Nottara, Aristide Deme- 
triad și Constanța Demetriad.

In perioada in care ostașii români 
și bravii lor ofițeri luptau cu bărbă
ție și neînfricare, N. Gane publică, în 
„Convorbiri literare" din 1877, nuvela 
„Andrei Florea Curcanul", elogiind 
eroismul soldaților români. In dis
cursurile sale parlamentare, Titu 
Maiorescu n-a incetat mult timp 
să încununeze cu lauri lupta 
armatei române pentru dobindirea 
neatirnftrii. în poezia „Armatei 
române", scrisă, după propria sa da
tare, la 2 august 1877, Al. Mace- 
donskd utiliza versul cu o cadență 
ritmică mobilizatoare, declanșator de 
energii : „La voi privește tara ro
mână I / La voi privește Istrul 
bătrin I (...) Frații ne cheamă din su
ferință / Tari prin unire, tari prin 
credință, / Voi veți învinge. O I fii

de-eroi !“. O vie emoție au produs 
și produc și acum poeziile lui loan 
Nenlțescu, care a luat parte activă 
la războiul de independență, ca ofi
țer. Cunoscutele sale poezii. „Pui de 
lei", „Voința neamului". „Cintecul 
dorobanțului" și altele, puse pe mu
zică de Gh. Scheletti. Titus Cernea. 
D. Doca, Iacob I. Mureșianu și Ionel 
Brătianu, au avut continuu o largă 
audiență în rindurile maselor popu- 

. lare, contribuind la cultivarea patrio
tismului, a dragostei și recunoștinței 
pentru jertfele înaintașilor. Intr-un 
articol publicat in ziarul „Românul" 
din 19 mai 1877, Al. Odobescu scria : 
„Juna noastră armată, cu care de 
douăzeci de ani acum națiunea în
treagă împarte îmbucătura sa din 
toate zilele, juna și viteaza noastră 
armată va ști desigur șă poarte cu 
demnitate sarcina onoărei noastre 
naționale... în fața inamicilor, ca și 
In fata amicilor, trebuie să știm a 
ciștiga drepturile unui stat inde
pendent".

Cu o frumoasă atitudine de solida
ritate națională, artiștii dramatici și 
muzicienii din perioada cuceririi in
dependenței naționale au organizat 
numeroase spectacole. La 31 mai 1877 
a avut loc la Teatrul Național din 
București o reprezentație „în benefi
ciul soldaților răniți" la care și-au 
dat concursul Eufrosina Popescu, C. 
Dimltriade. Grigore Manolescu. M. 
Mateescu. N. Hagiescu. Pândele Io- 
nescu și alții. La 7 iunie 1877, 

tot la Teatrul Național, publicul 
asistă la un concert dat de Maria 
Flechtenmacher și de trioul alcătuit 
de N. Fleva, Ștefan S. Sihleanu și
C. Dumitrcscu-Verdi. în cadrul con
certului. un cor de 60 de persoane, 
cu acompaniamentul de orchestră, 
au intonat „Marșul independenței" 
și „Marșul 1877“ de C. Dimitrescu. 
Dintre piesele de teatru reprezen
tate in acea perioadă amintim „Oș
tenii noștri" de Fredăric Dame și
D. C. OUănescu-Ascanio. „La Plev
na" de G. Sion, „Curcanii" de Gri
gore Ventura.

Ecourile cuceririi independenței 
naționale au avut. In literatura și 
arta română, o permanentă viabili
tate. o continuă rezonanță, genera
toare de noi energii și elanuri pa
triotice. în istoria literaturii noas
tre, un loc distinct îl ocupă poe
ziile lui George Coșbuc din volumul 
„Cintece de vitejie", apărut în 1904, 
romanul „In război" de Duiliu Zam- 
firescu. tipărit prima dată în volum 
in 1902, „Povestiri din război" de 
Mihail Sadoveanu (1905). „1877 —
schițe din război" de Emil Gârleanu 
(1908). „însemnări și amintiri" de 
Jean Bart (1928). romanul „Papucii 
lui Mahmud" de Gala Galaction 
(1932).

In timpul războiului de indepen
dentă. marele nostru pictor Nicolae 
Grigorescu s-a aflat cu șevaletul 
chiar pe cimpul de luptă. Pînzele 
lui. izvorîte nemijlocit din clocotul 

luptei pentru neatîrnare. cd și ale 
altor artiști plastici, ca Sava Henția, 
Carol Pop de Szathmary. G. D. Mi- 
rea. prezenti și ei în mijlocul ostași
lor români pe cîmpul de bătălie, sint 
astăzi unanim cunoscute si prețuite.

Continuînd și îmbogățind cu noi 
sensuri tradițiile luminoase ale Îna
intașilor, scriitorii și creatorii de 
artă Contemporani au dat expresie 
impresionantă sentimentelor de 
profundă dragoste și recunoștință 
pe care poporul român le poartă în 
inima sa față de eroii națiunii, per- 
petuîndu-le năzuințele și pildele 
jertfei patriotice. în noile condiții 
istorice, în opera măreață de edi
ficare a societății socialiste. Puterea 
de emoționare a multor versuri iz
vorăște din pietatea cu care poeții 
au îngenuncheat pe locurile unde 
românii au luptat in 1877. Elocvente 
sint poeziile „Războiul neatîrnării" 
de Victor Eftimiu, „Atacul de la 
Smîrdan" de Radu Boureanu, „Stanțe 
la Plevna" de Al. Andrițoiu, „Gri- 
vița" de Virgil Carianopol, „Pe dea
lul Plevnei" de Victor Tulbure etc.

Literatura română dedicată luptei 
pentru cucerirea independenței na
ționale s-a îmbogățit cu reconsti
tuiri epice de o deosebită valoare 
artistică, transmițind un masaj de 
profunde semnificații patriotice. 
Amintim ampla frescă, romanul ci
clic, „Zăpezile de acum un veac" 
de Paul Angliei, romanul „Plecat- 
am nouă din Vaslui" de Nicolae 
Tăutu, evocarea „Șoimii au trecut 
Dunărea" de Petru Vintilă. poves
tirea „Noi la ’77“ de Ion Pas.

Dramaturgia românească a În
registrat. în ultimul deceniu, cele 
mai valoroase creații închinate lupte
lor eroice ale ostașilor români pen
tru neatirnarea patriei. Așa sint pie
sele „Două ore de pace" de Dumitru 
Radu Popescu, „Patima fără sfîrșit" 
de Horia Lovinescu, „Reduta" de 
Mircea Radu Iacoban, „Marele sol
dat", de Dan Tărchilă. „Hotărîrea" 
de Mircea Bradu. Tot aici se cuvine 
amintit filmul „Pentru patrie", reali
zat de Sergiu Nicolaescu după sce
nariul lui Paul Angliei.

După pilda marilor lor înaintași, 
artiștii plastici contemporani au 
reînviat în piatră sau pe pinză figu
rile legendare ale luptătorilor pen
tru neatîrnare, au înălțat simboluri 
grandioase ale acestei năzuințe de 
veacuri a poporului român. Pline de 
forță sugestivă sint pînzele „Atacul de 
la Smîrdan" de Brăduț Covaliu, „Tre
cerea Dunării", de C. Piliuță, „Că
lăraș" de Constantin Blendea. „Pe 
urmele dorobanților" de GabrieLa 
Pătulea Drăguț, „Eroii" de Virgil 
Almășan, precum șl impunătoarele 
„Monumente ale Independenței", ri
dicate de Gabriela Manole Adoc și 
Gh. Adoc la Iași șl Pavel Bucur la 
Calafat.

Timp de un secol și un deceniu, 
idealul Independenței și suveranită
ții naționale a avut un puternic și 
permanent ecou in literatura și 
arta română. Operele creatorilor ro
mâni, clasici și contemporani, în
chinate cuceririi Independenței na
ționale. au însuflețit și vor însufleți 
generații întregi, sădindu-le în su
flet dragostea și recunoștința pentru 
eroii patriei, dorința de a le urma 
exemplul, de a se dărui libertății 
pămîntului strămoșesc, păstrării 
drepturilor noastre istorice, apărării 
ființei neamului românesc.

Teodor VARGOLICI

(Urmare din pag. I)
și intensificarea luptei de eliberare 
socială și națională, in Iureșul căreia 
Partidul Comunist Român a atras în
treaga noastră națiune.

Evenimentele de la 23 August 1944 
au inscris, in istoria țării noastre, 
dobîndirea deplină a independen
ței naționale. Iar cel dinții act de 
independență națională al noului 
stat român I-a constituit trecerea de 
partea coaliției antifasciste, in
trarea în războiul împotriva Germa
niei hitleriste.

La 23 August 1944 a fost doborit 
guvernul militaro-fascist din Româ
nia. Noul guvern a declarat război 
Germaniei naziste în condițiile in 
care trupele Wermachtului se aflau 
pe teritoriul țării noastre. Armata 
română și-a adus o importantă con
tribuție la grăbirea victoriei împo
triva fascismului. Trupele româ
ne, împreună cu armatele sovietice, 
au eliberat întregul teritoriu al 
Transilvaniei, răpit în mod samavol
nic prin odiosul Dictat de la Viena. 
Armata română și-a continuat apoi 
marșul ofensiv, alături de armatele 
sovietice, participind la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din Austria. Jertfele date de 
armata română în cele peste 260 de 
zile de lupte necontenite se ridică la 
170 000 de militari — morți, răniți 
ori dispăruți. Ziua Victoriei a găsit 
întreaga armată română angajată in 
ultimele bătălii împotriva forțelor 
hitleriste. la capătul unui marș de 
mii de kilometri, de la Litoralul Mă
rii Negre pînă în Boemia. după ce, 
prin lupte grele, a traversat 20 de 
masive muntoase, a forțat 12 cursuri 
importante de apă și a eliberat peste 
3 000 de localități, intre care 53 de 
orașe. Contribuția României la vic
toria de la 9 MAI 1945 se dovedea a 
fi o viguroasă expresie a politicii 
externe a unui stat independent și 
suveran.

Dar pe deplin, pe toate planurile, 
România și-a afirmat independența 
în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
In acești ani, nu numai că s-a pro
dus o mare deschidere a României 
spre lume, nu numai că s-au inten
sificat relațiile sale internaționale 
cu toate statele, fără deosebire de 
naționalitate, dar această politică își 
află trainice fundamente in întrea
ga viață economică și socială a țării. 
România a dobindit conștiința ade
vărului că. in lumea de azi, un popor 
există cu adevărat si se exprimă pe 
sine numai in condițiile unei depli
ne independențe. Și, mai cu seamă, 
a înțeles că independența în rela
țiile cu celelalte țări este reală nu
mai in condițiile în care are drept 
izvoare nesecate realitățile interne. 
Pentru că industrializarea puternică 
a țării, dezvoltarea agriculturii, a 
întregii economii naționale, trecerea 
cu fermitate la noua revoluție teh
nico-științifică, Ia noua revoluție 
agrară, la revoluția de dezvoltare a 
țării sint realități ce asigură conso
lidarea permanentă a independentei 
României.

Afirmarea deplină a independen
ței naționale constituie o legitate 
obiectivă și partidul, statul. întregul 
popor dau continuu noi dimensiuni 
acestei valori fundamentale ce se 
află înscrisă între obiectivele de prim 
ordin ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Poporul 
român, eliberat pentru totdeauna de 
exploatare și asuprire, liber și stă
pîn pe soarta sa, strîns unit in ju

rul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asigură, prin munca sa rodnică, va
lorificarea in propriu folos a bogă
țiilor naționale, pentru generațiile 
de azi și de miine, ridică țara pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație.

La 42 de ani de Ia încheierea vic
torioasă a celui de-al doilea 
război mondial, umanitatea este 

confruntată cu grave probleme. însăși 
existenta omului, a civilizației se 
află în mare primejdie. Suferințele 
și victimele fără precedent din al 
doilea război mondial, in rindul că
rora s-au aflat și victime ale arme
lor atomice, au făcut ca omenirea să 
spere că războaiele nu se vor mai 
repeta, că ele vor fi excluse din 
viața societății. Din păcate, perioada 
postbelică, care a fost marcată de 
o multitudine de conflicte și răz
boaie, așa-zise locale, s-a soldat cu 
alte milioane și milioane de victime, 

în prezent, așa cum aprecia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. situația 
internațională continuă să fie deose
bit de gravă și complexă. Aceasta se 
datorește cursei înarmărilor, acumu
lării de noi și noi arme nucleare, 
menținerii și chiar amplificării unor 
conflicte in diferite regiuni, conti
nuării politicii de forță și de -ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile interne ale altor state. Por
nind de la asemenea considerente 
principiale. România socialistă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu apreciază că 
în condițiile actuale ale existenței și 
sporirii arsenalelor nucleare, in stare 
să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire, problema fundamen
tală a epocii contemporane o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la măsuri reale de dezarmare 
nucleară, la înlăturarea completă a 
armelor nucleare, la reducerea, sub 
un strict control internațional, a ar
mamentelor convenționale, la un ni
vel cit mai scăzut. Pe bună drep
tate, România socialistă, președintele 
țării subliniază că astăzi nu există 
problemă mai importantă decit aceea 
de a se trece neintîrziat la., dezar
marea nucleară, pentru salvgardarea 
dreptului suprem al popoarelor, ăl 
oamenilor la existență, la pace.

Faptul. Că cele două conflagrații 
mondiale s-au aprins în Europa, ex- 
tinzindu-se ulterior la scară plane
tară. pune în lumină imperativul 
transformării spațiului european in
tr-o regiune a păcii și colaborării, ca 
o cerință de prim ordin a pgeii ge
nerale, cu. atit mai mult cu cit pe 
continentul nostru se află concentra
te cele mai mari arsenale și efective 
militare, iar in ultimii ani amplasa
rea noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune a adăugat noi pe
ricole ce amenință .securitatea mon
dială. Acesta este motivul pentru 
care țara noastră, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au întreprins nu
meroase demersuri și inițiative în 
scopul înlăturării primejdiilor de- 
curgind din situația actuală din Eu
ropa. După cum este cunoscut, in 
ultimele sale luări de poziție, pre
ședintele țării noastre, salutind pro
punerea U.R.S.S. cu privire la solu
ționarea, independent de alte proble
me, a rachetelor cu rază medie de 
acțiune, a apreciat că retragerea 
acestora din Europa ar reprezenta un 
prim pas spre eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul european 
și din întreaga lume. Avind in ve
dere că aceste arme privesc nemij
locit statele europene, în opinia țării 

noastre, tuturor popoarelor continen
tului, tuturor țărilor europene le re
vin un rol activ, o mare răs
pundere pentru a contribui la reali
zarea. in c.el mai scurt timp, a unui 
acord corespunzător în această pro
blemă.

Experiența trecutului impune cu 
necesitate, totodată, să se pună capăt 
cu desăvîrșire practicilor care au 
generat și generează incordare in 
relațiile internaționale, alimentînd 
riscurile de război — respectiv, poli
tica de forță și dictat, de asuprire și 
dominație, de amestec în treburile 
interne ale popoarelor, de încălcare 
a normelor de bază ale relațiilor in
terstatale. în acest sens, este imperios 
necesar să se acționeze pentru res
pectarea neabătută în relațiile dintre 
toate statele a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neintervenției ini 
treburile interne, avantajului re-i 
ciproc. pentru democratizarea rela
țiilor internaționale.

întreaga experiență a epocii postbe
lice dovedește încă o dată, prin for
marea a zeci și zeci de noi state, că 
idealul indepehdenței naționale este 
o aspirație istorică, o necesitate 
obiectivă ireversibilă a lumii con
temporane. Militînd permanent pen
tru cauza libertății popoarelor, parti
dul și statul nostru răspund astfel 
unei cerințe ' majore a dezvoltării 
istorice a umanității.

După cum. trăgind concluziile cu
venite din al doilea război mondial 
— care a evidențiat consecințele 
catastrofale ale atitudinii de concilie
re față de fascism, lipsei de vigilență 
și fermitate față de politica de agre
siune și încălcare samavolnică a 
drepturilor suverane ale altor po
poare — opinia publică din toate ță
rile are înalta îndatorire de a bara; 
orice manifestări de neofascism. orice 
încercări de a învrăjbi și înrobi alte 
popoare, cerință cu atit n^ai strin-' 
gentă cu cit în ultima vreme cercuri 
reacționare, iredentiste se Străduiesc 
să reînvie „concepte" ‘ și „ideologii*! 
condamnate de istorie, infirmate de 
realități.

Victoria de la 9 MAI 1945 a 
fost o victorie a luptei unite a 
popoarelor. In prezent, in fata mari
lor primejdii la adresa păcii,, este 
mai necesar ca oricind ca popoarele, 
forțele iubitoare, de. pace — comu
niștii, socialiștii, social-democrații, 
alte curente politice, cele mai dife
rite organizații obștești, de tineret 
și femei, să-și unească glasul și 
eforturile — acționînd in strînsă uni
tate, pe plan național și internațio
nal, pentru a apăra dreptul suprem 
al oamenilor la viață.'la pace.

Iată de ce. sărbătorind Ziua Inde
pendenței și Ziua Victoriei, sub sem
nul deplinei angajări pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor trasate 
de Congresul al XlII-lea al partidu
lui, intimpinînd cu noi și remarca
bile realizări Conferința Națională a 
P.C.R., întregul nostru popor, strins 
unit in jurul partidului, al secretaru
lui său general, conștient că opera 
constructivă căreia îi dedică toate 
eforturile nu poate fi înălțată decit 
in condiții de liniște și pace, iși re
afirmă hotărirea solemnă de a ac
ționa și în viitor cu aceeași consec
vență pentru întărirea colaborării și 
solidarității cu toate forțele înaintate 
in lupta pentru împlinirea aspirații
lor comune de pace, libertate și pro
gres ale tuturor popoarelor lumii.

Adrian VASIIESCU 
Ioan T1MOFTE
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110 ani de la proclamarea independenței de stat a României

MĂREAȚĂ ÎNFĂPTUIRE A POPORULUI, 
PREGĂTITĂ DE ISTORIE, PENTRU ISTORIE

„Lupta necurmată pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru libertate și neatîrnare 
constituie trăsătura caracteristică fundamentală a întregii istorii a poporului nostru, 
determinînd însuși modul lui de existență, concepțiile și idealurile sale"

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu 110 ani în urmă, în consens cu gîndurile și 
simțămintele cele mai fierbinți ale întregului popor. 
Adunarea deputaților a proclamat independența ab
solută a României, act istoric pe care oveau să-l 
pecetluiască apoi, prin glorioase fapte de arme, prin 
grele jertfe, ostașii țării. Se ilustra, astfel, o dată mai

mult forța cu care poporul român și-a afirmat voința 
de a trăi liber și de a-și orîndui viața conform legi
timelor lui vreri și interese, uriașa putere pe care 
i-au conferit-o idealurile libertății și dezvoltării lui de 
sine stătătoare. Actul de la 9 Mai 1877 a încununat

printr-o măreață biruință cursul întregii istorii româ
nești, de-a lungul căreia a ars mereu vie flacăra iu
birii de țară și de libertate, anul eroic 1877-'78 dind 
o nouă strălucire unor tradiții multimilenare de luptă 
a oamenilor pămîntului românesc pentru apărarea 
gliei străbune și a ființei lor de neam.

„SUMA VIEȚII NOASTRE ISTORICE"

S-a spus, la scurtă vreme 
după cucerirea independenței 
noastre naționale, că aceasta 
este „suma vieții noastre isto
rice". ayîndu-se in vedere că 
idealul neatîrnării și lupta pen
tru libertate națională străbat 
ca o autentică coloană fără 
sfîrșit întreaga istorie româ
nească. Este . încărcat de pro
funde înțelesuri și semnificații 
faptul că de la prima lor con
semnare în izvoarele istorice, 
oamenii acestor locuri apar ca 
vajnici și dîrji apărători ai pă
mîntului pe care trăiau și 
munceau. Cu 2 500 de ani în 
urmă, atunci cînd asupra me
leagurilor noastre s-a prăvălit 
puhoiul fără de număr al oști
rii persane, geto-dacii. strămo
șii românilor, n-au stat în cum
pănă. ci s-au împotrivit „rege
lui regilor", socotind că nimic 
nu este mai de preț decît liber
tatea. Pentru neatîrnarea lor și 
a vetrei lor, „cei mai viteji și 
mai drepți dintre traci" au fost 
apoi nevoit! să se ridice de ne
numărate ori la luptă, dar nici
odată, în fața nici unui inamic, 
ei nu și-au plecat capul. Prețuiți 
pentru bogăția creației lor ma
teriale și spirituale, geto-dacii 
și-au făurit un nepieritor renu
me din dragostea lor de drep
tate și de libertate, din viața 
lor trăită în cinste, adevăr și 
demnitate. Cu îndreptățire s-a 
spus deci că apărarea pămîntu
lui natal de către poporul geto- 
dac reprezintă un imn de iubire 
fată de vatra străbună cum rar 
se pot Intîlni în istorie.

Asemenea virtuți și Însușiri 
le-a moștenit și le-a îmbogățit 
necontenit poporul român, plă
mădit în spațiul dacic prin 
simbioza daco-romană și stator
nic rămas aici, în pofida mul
telor vitregii cu care l-au încer
cat vremurile. Sub conducerea 
unor domni și voievozi viteji, 
însuflețiți de fierbinte dragoste 
de tară, adînc pătruns de ade
vărul că „apa trece, pietrele ră- 
mîn“, poporul român s-a îm
potrivit cu neînfricare tuturor 
celor care ridicaseră asupra-i 
urgia războiului, care-i călca- 
seră glia cu cuget dușman, cu 
gind hrăpăreț. Practic, pe largul 
cuprins românesc nu există loc 
cate să nu amintească de o 
eroică înfruntare pentru liber
tatea patriei, care să nu fi fost 
martor tăcut al abnegației pe 
care. o generează iubirea de 
țară, al zăgazului de netrecut 
înălțat din piepturi și brațe 
oțelite de oamenii locului. în
frățit cu rîiil și ramul, luptînd 
cu exemplar curaj, poporul ro-

tel și cauză ale Întregului popor

Votul Camerei Deputaților a 
generat în întreaga țară o pu
ternică însuflețire patriotică, 
mari manifestări de bucurie. în 
cuvinte calde, desprinse din 
inimă, numeroase moțiuni și 
rezoluții de pe întreg cuprinsul 
tării salutau măreața biruință, 
exprimîndu-și voința de a face 
totul pentru ca independența 
proclamată atunci să se întă
rească necontenit. Scriau, ast
fel, cetățenii de pe meleagurile 
încărcate de istorie ale Vasluiu
lui : „Sîntem mîndri de a ne 

mân a reușit să păstreze ființa 
statalității sale. Prin eroica sa 
luptă, poporul român a impus 
în conștiința lumii nenumărate 
npme de voievozi și domnitori 
ca simboluri ale voinței de a 
trăi liberi, ale hotărîrii de a nu 
pregeta in fața nici unei pri
mejdii, atunci cînd este ame
nințat bunul suprem al unui 
popor — libertatea, ființa sa 
de neam : Gelu Românul, Lito- 
voi și Basarab întemeietorul, 
Bogdan și Petru Mușatinul, 
Mircea cel Mare și Dan al II-lea 
cel Viteaz, Iancu de Hunedoara 
și Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare 
și Radu de la Afumați, Petru 
Rareș și loan Vodă Viteazul, 
Mihai Viteazul, Radu Șerban și 
Mihnea al III-lea și mulți alții. 
Se poate deci aprecia, para- 
frazînd spusele unui cărturar 
străin, că de-a : lungul întregii 
lor istorii românii s-au luptat 
pentru neatîrnare, pentru 
apărarea ființei lor etnice, mai 
mult decît pentru viață. Deși 
obligate de vicisitudinile timpu
rilor la ’ încheierea unor ra
porturi de suzeranitate cu Poar
ta otomană, românii s-au ridi
cat de nenumărate ori la luptă 
pentru restaurarea libertății lor 
depline. în această luptă, veacul 
al XIX-lea avea să consemneze 
noi și viguroase afirmări ale 
acestei năzuințe, cu fiecare de
ceniu urcat pe scara vremii, cu 
deosebire după Unirea Princi
patelor, românii reușind, prin- 
tr-un admirabil simț politic, prin 
suplețe și realism, prin stăruin
ță și fermitate, să dobîndească 
noi și noi prerogative ale su
veranității naționale, să înain
teze ferm pe • calea spre inde
pendență statală absolută, „să 
desfacă nod după nod", cum s-a 
scris in epocă, legăturile nefi
rești, anacronice care o mai 
uneau de Imperiul otoman. 
Stăruitoarele demersuri politico
diplomatice întreprinse de 
România pentru dobîndirea 
neatirnării depline s-au izbit 
însă de împotrivirea deschisă a 
Porții, a altor puteri europene, 
care apreciau că trebuie aștep
tate „timpuri mai bune" pentru 
împlinirea aspirațiilor româ
nești. A apărut limpede, așa
dar, că independență țării nu 
putea fi obținută decît pe calea 
luptei armate, că „timpurile 
mai bune" trebuia să și le asi
gure poporul român însuși. în 
împrejurările create de prelun
girea crizei orientale, de războ
iul ruso-otoman, România și-a 
proclamat la 9 Mai 1877 inde
pendența absolută.

asocia cu votul parlamentului, 
care — proclamind independen
ța țării — a realizat dorința cea 
mai scumpă a românilor", adău
gind că „sînt gata a apăra cu 
viața lor libertatea țării". La fel 
gîndeau cetățenii Craiovei, care 
afirmau că „de azi înainte 
România fiind a românilor nu 
vom mai permite ca nimeni 
să-i calce drepturile' (...), vom 
face din piepturile noastre ba
ricade și inamicul va trebui să 
treacă peste cadavrele noastre 
înainte de a putea călca liberta
tea și independența română".

Iar caldele cuvinte, frumoase
le gînduri au fost dublate de 
fapte pe măsura lor, de acte și 
gesturi care onorează generația 
independenței și, deopotrivă, 
istoria poporului. Sute și sute 
de mii de oameni, înțelegînd 
marile imperative ale momentu
lui. au subscris cu importante 
sume de bani pentru înzestra
rea armatei. într-o perioadă 
scurtă, pentru cumpărarea ar
melor necesare oștirii s-au 
strîns 1 639 798 lei, sumă cu care 
se puteau procura 50 000 DE 
PUȘTI. Cu adîncă înțelegere a 
răspuns populația, țăranii in 
primul rînd, la rechizițiile pen
tru armată ; cifra acestora, 
11 227 098 LEI, reprezenta mai 
bine de patru cincimi din bu
getul Ministerului de Război pe 
anul 1877. Pentru transporturile 
necesare frontului, populația a 
prestat 1 045 747 ZILE DE MUN
CA, iar pentru lucrările de con
strucții efectuate în același scop 
53 676 ZILE. . O amplitudine 
deosebită a cunoscut strîngerea 
de ofrande pentru armată, înfi- 
ințîndu-se în acest scop zeci șl 
zeci de comitete în toate colțu
rile țării, care au organizat și 
condus acțiunea de colectare a 
ofrandelor destinate frontului. 
Datorită abnegației patriotice a 
sute și sute de mii de oameni 
s-au putut întemeia și înzestra 
numeroase spitale pentru răniți, 
s-au trimis pe front ambulanțe 
și .trăsuri șapjtarg, mari canțj- 
tăți de îmbrăcăminte și încăl
țăminte, de medicamente și 
pansamente. Semnificativ pen
tru amploarea acestei acțiuni 
este faptul că numai valoarea 
ofrandelor înregistrate de gu
vern se cifrează lă 9 247 000 LEI, 
sumă din care se putea asigura 
hrana întregii ' noastre armate 
de operații pe timp de 300 ZILE. 
S-a făcut, astfel, incă o dată 
dovada că, așa cum se scria în
tr-o scrisoare care însoțea ofran
dele, poporul român era con
știent că numai națiunile care 
înțeleg să facă sacrificii pot să-și 
asigure un prezent demn și un 
viitor strălucit. Mii și mii de 
oameni, pătrunși de simțul da
toriei față de țara care trăia 
atunci clipe unice, momente ho- 
târîtoare ale existenței sale, au 
cerut să fie înrolați în armată,

„ASTĂZI LUMEA 
ROMAN ZICE,

Suportul nestrămutatei încre
deri în viitorul poporului îl re
prezenta, înainte de toate, bra
vura și eroismul cu care pe 
frontul de luptă de la sud de 
Dunăre acționau ostașii Româ
niei libere. Aici, cooperînd 
strîns cu vitezele trupe ruse, 
pârticipînd împreună cu aces
tea la marea bătălie pentru 
Plevna, cheia întregii situații 
din Balcani, fiii României s-au 
bătut cu dîrzenie pentru liber
tatea patriei, arătînd lumii că 
sînt demni continuatori ai 
demnilor înaintași, împlinind 
cu strălucire, toate așteptările 
și speranțele puse în ei. Cu ad
mirabilă voință de victorie, cu 
neînfricare, ei s-au aruncat 
asupra puternicelor redute din 
care pornea potop de plumbi 
fierbinți. Luptînd astfel, înain- 
tînd neșovăitori sub ploaia de 

spre a contribui cu arma in 
mînă la pecetluirea indepen
denței țării, la apărarea dreptu
rilor și dreptăților acesteia.

Profunde semnificații și în
țelesuri avea, de asemenea, 
ampla mișcare de sprijinire a 
frontului dezvoltată în teritoriile 
românești aflate sub dominația 
străină. Mai mult ca oricînd, 
simțămintele frățești ce uneau 
pe românii de pretutindeni în
tr-o unică familie, pe deasupra 
nedreptelor frontiere ce mai 
brăzdau trupul neamului, s-au 
întărit și sudat și mai puternic. 
Dăruite din toată inima, ofran
dele românilor din Transilvania, 
Banat. Bucovina, Crișana. Săt- 
mar ori Maramureș erau însoți
te de calde ginduri și urări de 
biruință pentru oștirea română, 
de trainica speranță că după 
cucerirea independenței statale 
a României nu putea fi departe 
nici împlinirea marelui ideal al 
înfăptuirii unității tuturor româ
nilor. Sau cum scria atunci 
Iosif Vulcan în revista „Fami
lia" : „Și-n iubirea cea frățeas
că / Noi nutrim un vis sublim / 
Nu-i putere să ne-oprească / 
Ce în inimă simțim". Ceea ce 
simțeau Inimile, ceea ce stapî- 
nea cugetele avea să fie izvorul 
nesecat al încrederii într-un vi
itor mai bun, de unitate, viitor 
la a cărui pregătire, la a cărui 
apropiere românii din teritoriile 
aflate sub dominația străină au 
înțeles să contribuie cu întrea
ga lor putere. Așa se face că, 
în Transilvania,,, colectele pu
blice au cuprins CIRCA 400 DE 
LOCALITĂȚI, adunîndu-se im
punătoarea sumă DE 124 000 
FRANCI AUR, la care se adău
gau mari cantități de medica
mente, pansamente, obiecte de 
vestimentație. Așa se face că 
sute de tineri transilvăneni și 
bucovineni au trecut in Româ
nia spre a se înrola in armata 
română care pe cîmpii de luptă 
de la sud de Dunăre reinvia 
gloria strămoșească, atrăgînd 
asupră-i elogioasele aprecieri 
ale opiniei publice progresiste 
de pe bătrînul continent. Prin 
toate acestea, apare cu limpezi
me de cristal faptul că indepen
dența țării a fost țel și cauză 
a întregului popor, că ea este 
opera proprie a națiunii române.

NE CUNOAȘTE: 
VITEAZ ZICE"

gloanțe, ostașii noștri ati cucerit 
la 27 august redanul din fața 
Griviței, iar in zilele de 30 și 
31 august au avut puterea de a 
relua de la capăt atac după 
atac și apoi de a păstra reduta 
Grivița 1, în pofida a nu mai 
puțin de 11 furibunde contra
atacuri inamice. Cu aceeași 
eroică însuflețire s-au avintat 
soldații noștri asupra redutei 
Grivița 2, cea mai puternică 
din vastul angrenaj defensiv al 
Plevnei, în zilele de 6 septem
brie și 7 octombrie 1877, reluînd 
pînă la căderea serii asalturile. 
La 7—9 noiembrie același an, 
la Rahova, ei au rezistat pe 
poziții cu rară tenacitate; iar 
apoi au contraatacat la baio
netă, obligînd garnizoana oto
mană de aici să se retragă, în- 
lăturînd,, astfel, pericolul unui 
atac dinspre nord asupra trupe

lor ruse și române care îm
presurau Plevna. Apoi, în ziua 
de 28 noiembrie 1877, ostașii 
români au avut o importantă 
contribuție la eșuarea încercă
rii lui Osman-pașa de a sparge 
încercuirea, intrînd apoi , cei 
dinții in Plevna și primind ca
pitularea încercatului coman
dant otoman. In sfirșit, in zilele 
de 12—13 ianuarie 1878 in gre
lele lupte de la Inova și Smjr- 
dan, ostașii noștri s-au intrecut 
pe ei inșiși, luptind pentru 
fiecare casă, pentru fiecare 
uliță, inaintind necontenit spre 
cetatea de la Vidin. Cu fi
rească mindrie noia deci, in- 
tr-una din poeziile sa'e. Vasiln 
Alecsandri : „O, copii de voi
s.nt mlndru, simt acea mindrie 
mare / Care crește cu mărimea 
unui neam în deșteptare 
' Mi-am văzut visul cu ochii, 
de-acum pot să mor ferice ' 
Astăzi lumea ne cunoaște . 
romăn zice, viteaz zice".

Dar nu numai viteji fără de 
seamăn s-au dovedit ostașii 
României, ci și însuflețiți de o 
nestrămutată voință de a birui 
orice greutăți și a-și face pe 
deplin datoria. Au înfruntat ge
rurile năprasnice și ninsorile a- 
bundente ale unei ierni teribile, 
au înălțat în jurul Plevnei pa
rapete si redute, au săpat șan
țuri. au întins poduri peste ape 
spre a desăvîrși încercuirea lui 
Osman-pașa și a-1 obliga să se 
predea. îndreptățite erau deci 
concluziile, pe care le sintetiza 
la sfirșitui anului 1877 un ziar 
al vremii.-, „In sinul națiunii 
române sta tăinuită de secole

PARTIDUL - PROMOTOR 
CONSECVENT AL IDEALURILOR 
LIBERTĂȚII Șl SUVERANITĂȚII 

NAȚIONALE

La patru decenii de la eroicul 
an 1877—1878, pe temelia măre
ței biruințe obținute atunci, po
porul român a reușit să dea 
viață unui alt ideal care i-a lu
minat din adincuri de vreme 
munca, lupta, întreaga existen
ță — unitatea național-statală, 
desăvirșită prin actul istoric de 
la 1 Decembrie 1918. Prin a- 
ceastă înfăptuire a triumfat 
întă o dată dreptatea istoriei, 
căci s-au unit atunci ramuri ale 
aceluiași nebiruit stejar, au iz- 
bîndit stăruința și abnegația cu 
care de secole poporul român 
acționa în vederea realizării u- 
nității sale.

Lupta pentru apărarea liber
tății și unității naționale, pen
tru consolidarea noului stat u- 
nitar și independent avea să fie 
profund marcată, hotăritor in- 
riurită de făurirea Partidului 
Comunist Român la congresul 
din Mai 1921. înscriind pe stea
gurile sale de luptă țelurile 
unei vieți mai bune și mai 
drepte pentru toți oamenii mun
cii din țara noastră, partidul 
comunist s-a ridicat totodată cu 
hotărire împotriva amestecului 
cercurilor imperialiste în viața 
social-politică a țării, împotri
va politicii monopolurilor străi
ne de jefuire a bogățiilor națio
nale, de dobîndire a unor uria
șe profituri pe seama exploa
tării oamenilor muncii din 
România. Iar atunci cînd poli
tica agresivă a statelor fasciste, 
revizioniste a creat grave pri
mejdii la adresa independenței 
și integrității teritoriale a pa
triei, partidul s-a situat în pri-

o comoară nesecată de vitejie 
ostășească și sacrificii patrio
tice ; cu ajutorul ei, totul se 
putea spera ; in zilele mari, ea 
putea ține loc de tot ce lipsea. 
Facultățile fericite ale gintei 
române se dezvăluiri sub neîn
duplecatele cereri ale eveni
mentelor ; ele făcură minuni și 
izbinzile cele mai strălucite, pe 
toate tărimurile, 'încununară și 
de astă dată credința nobilă și 
patriotică".

mele rinduri ale luptei pentru 
apărarea drepturilor suverane 
ale țării, pentru salvgardarea 
unor istorice cuceriri ale po
porului. In acest context, parti
dul a chemat îgitreaga națiune 
ca, in spiritul strălucitelor sale 
tradiții de luptă pentru neatîr
nare, să-și mobilizeze uriașele 
energii revoluționare, să-și u- 
nească toate forțele spre a de
juca intențiile agresive ale sta
telor fasciste și revizioniste. De 
vasta activitate politico-organi- 
zatorică a partidului se leagă 
marile bătălii revoluționare, din 
deceniul al patrulea al acestui 
veac, bătălii cu un pronunțat 
caracter antifascist, antirăzboi
nic și antirevizionist. prin care 
poporul român și-a afirmat răs
picat hotărîrea de a apăra cu 
orice preț libertatea patriei. O 
asemenea bătălie a reprezen
tat-o marea demonstrație de la 
1 Mai 1939, în organizarea 
căreia o marcantă contri
buție au avut tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, tova
rășa ELENA CEAUȘESCU.

în anii grei ai dictaturii anto- 
nesciene, partidul a fost inima 
mișcării de rezistență antihitle- 
ristă, a luptei pentru realizarea 
unității de acțiune a tuturor 
forțelor care se pronunțau îm
potriva războiului hitlerist și 
pentru restaurarea României li
bere și democratice. însuflețit 
de înaltă răspundere față de 
prezentul și viitorul patriei, 
partidul a pregătit și dus spre 
victorie insurecția națională ar
mată din August 1944, momen
tul de început al revoluției de 

eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialiștă, 
al noului timp al patriei. O dată 
cu aceasta, poporul român s-a 
angajat cu întregul său poten
țial economic, militar și uman, 
alături de armatele sovietice, 
ale celorlalte state din coaliția 
antihițleristă, in greaua luptă

REALIZĂRILE SOCIALISMULUI - 
EXPRESIE A FORȚEI DE CREAȚIE 

A POPORULUI ROMĂN STĂPÎN 
PE DESTINELE SALE

în amplul proces de transfor
mare revoluționară a societății 
românești, inaugurat în Augus
tul de foc al anului 1944, de e- 
dificare a noii orînduiri pe pă- 
mîntul patriei, istoricul Con
gres al IX-lea al partidului a 
inaugurat etapa celor mai rod
nice împliniri, a celor mai mă
rețe realizări socialiste. Con
gresul al IX-lea, relevînd fap
tul că independenta constituie 
un bun suprem al poporului. Un 
principiu de temelie al operei 
de construire a societății socia
liste, a constituit momentul de 
început al unei epoci în care, 
cu neabătută consecvență, s-a 
acționat în vederea continuei 
întăriri a independenței și su
veranității naționale.

Pe temeiul politicii de indus
trializare socialistă, de dezvol
tare armonioasă a tuturor sec
toarelor economiei, s-a asigu
rat creșterea continuă a avu
ției naționale, sporirea in rit
muri fără precedent a forței e- 
conomice a țării — temelia de 
nezdruncinat a independentei 
patriei socialiste. în același 
timp, s-a acționat in perma
nență pentru adincirea demo
cratismului orînduirii noastre, 
pentru crearea condițiilor pro
pice participării active, efecti
ve a tuturor cetățenilor țării la 
conducerea societății, ceea ce a 
dus la întărirea conștiinței de 
sine a poporului și a răspun
derii fiecăruia dintre cetățenii 
patriei față de prezentul și vii- 
torul țării. S-a sudat și mai pu
ternic, în acești ani; unitatea 
moral-politică a națiunii noas
tre socialiste, uriașă resursă de 
putere și energie a societății 
românești contemporane. O-vas
tă și susținută activitate inter-

Fictură de C. Piliuțu

pentru zdrobirea fascismului ; 
prin toate acestea, poporul ro
mân a arătat cu forța de netă
găduit a faptelor că nu a avut 
nimic comun cu războiul hitle
rist, cu planurile de cotropire 
ale Reichului nazist, că Româ
niei îi erau scumpe libertatea, 
independenta, pacea.

națională, consacrată cu exem
plară consecventă promovării 
aspirațiilor și drepturilor fun
damentale ale popoarelor, mar
cantele contribuții ale Româ
niei, ale președintelui ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la edi
ficarea unei lumi a păcii și în
țelegerii între popoare, a justi
ției internaționale, au adus pa
triei noastre socialiste un înalt 
prestigiu pe toate meridianele 
lumii.

Toate aceste mărețe înfăptuiri 
ale ultimilor 22 de ani sint 
strîns asociate. în inima și con
știința întregului popor, de gin- 
direa cutezătoare, de activitatea 
vastă, multilaterală ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ilus
trul revoluționar patriot ale că
rui. întreagă muncă și viată re
prezintă un inalt exemplu de 
slujire devotată a cauzei parti
dului, a idealurilor poporului, 
marele erou care a devenit sim
bolul voinței poporului român 
de a trăi liber, independent, de 
a-și clădi de sine stătător pre
zentul și viitorul, de a acționa 
neprecupețit pentru instaurarea 
unui climat de pace, colaborare 
și prietenie între popoare.

La 110 ani de la proclamarea 
independenței absolute a țării, 
poporul român omagiază jubi
leul istoricului eveniment, mîn- 
dru de marile înfăptuiri obți
nute, sub conducerea gloriosu
lui partid comunist, în toate do- 
mețiiile de activitate, încreză
tor în energiile sale creatoare, 
în puterea sa de a înălța pa
tria socialistă pe noi culmi de 
glorie, frumusețe și măreție, în 
demnitate, libertate și pace.

Silviu ACRIM

Secvențe din eroica luptă pentru ciștigarea independenței : asaltul asupra Griviței din 30 august 1877 (stingă), capitularea armatei otomane de la Plevna la 28 noiembrie 1877 (mijloc), intrarea triumfală a trupelor române în București la 8 octombrie 1878 (dreapta)
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Pentru creșterea productivității muncii PENTRU RECOLTE MARI, ACUM, IN CENTRUL ATENȚIEI .

și a eficienței întregii activități economice Buna întreținere a culturilor!
CADRU FERTIL DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII TEHNICE (Urmare din pag. I) Dolj: PRIORITATE

Valoroasă Inițiativă muncitorească, „cercurile calității" au ca obiectiv 
stimularea spiritului creator, valorilicărea inteligenței tehnice, a price
perii oamenilor muncii, in vederea îmbunătățirii continue a calității pro
duselor. In cadrul ciclului de articole consacrat acesiei inițiative, vom 
prezenta, m continuare, experiența acumulată pînă acum, intr-o serie de 
unități din economie, in organizarea și funcționarea „cercurilor calității", 
precum și măsurile care se impun pentru îmbunătățirea acestei noi forme 
de participare activă a oamenilor muncii la ridicarea calității producției.

Una dintre primele unități ale in
dustriei brașovene in care au luat 
ființă cercuri ale calității este între
prinderea de articole tehnice din 
cauciuc. Șl totuși, in decurs de doi 
ani. s-au organizat aici doar șapte 
asemenea cercuri. Spunem doar 
șapte, deoarece, comparativ cu zecile 
și chiar sutele de oercurl Înființate 
intr-o serie de alta întreprinderi din 
Brașov, dar și din restul țârii, acest 
număr apare ca foarte modest, chiar 
dacă unitatea in cauză nu este dintre 
cele mai mari. Urmărind insă modul 
cum funcționează aceste cercuri, dar 
mai ales rezultatele pe care le obțin, 
se poate spune că ele reprezintă un 
adevărat model demn de urmat.

— Nu ne-am grăbit să încurajăm 
organizarea simultană de cercuri in 
toate locurile de muncă ale unității, 
prin împărțirea artificială a întregu
lui personal muncitor In grupe inti
tulate „cercuri ale calității’*, afirmă 
tovarășul Romeo Tomescu, ingîner- 
șef a) întreprinderii. Iar sprijinul ne 
care 11 acordăm în aplicarea soluții
lor propuse de cercuri nu este doar 
unul de complezentă.

Pe necesitatea de a se evita ge
nerarea unor posibile cauze de inefi
cientă a cercurilor calitătit au pus 
accentul și alți factori de răspun
dere din întreprindere. Iar. așa cum 
a dovedit practica, principala cauză 
de eșec a cercurilor calității 
este formalismul. Ca atare, de la 
bun început, aici s-a pornit cu bo- 
tărirea ca aceste cercuri să nu fie 
doar* o chestiune de „modă1*, niște 
copii automate ale unui model „omo
logat" in Japonia sau altundeva, care 
„sade bine" in orice întreprindere 
modernă. S-a dorit ca ele să fie. in
tr-adevăr. un cadru viabil de stimu
lare și valorificare a creativității 
tehnice a oamenilor muncii. De a- 
ceea, mal intli de toate, comitetul 
sindicatului a avut grijă să-i atragă 
în aceste cercuri pe muncitorii cei 
mai priceputi, pe cei care au dat 
dintotdeauna dovadă de pasiune in 
muncă, pe autorii de inovații. Iar a- 
tragerea in „cercurile calității” nu 
s-a făcut nicidecum sub forma unei 
sarcini ,.pe linie de sindicat**. Fie
care actual membru a aderat la cerc 
din convingerea că. intr-un colectiv 
de oameni eu idei și cu simț tehnic, 
va putea contribui mai eficient la 
realizarea unor probleme legate de 
calitatea produselor. Pentru succesul 
activității acestor cercuri. îndrumă
torul lor, un specialist cu experiență,

Aspect de la întreprinderea „Electrotehnice” din Cqpitalq Foto : E. Dichiseanu

EXPORTUL - realizat ritmic, integral, competitiv >
(Urmare din pag. I) 
străini care trec zilnic pragul acestei 
binecunoscute unități pentru a în
cheia o nouă comandă, pentru a so
licita un nou contract, „Totuși, iată, 
um găsit citeva minute libere, dar in 
nici un caz mai mult da un sfert de 
oră, deoarece aștept o delegație din 
Australia" — ne spune tovarășa 
Natalia Diaconescu, directoarea co
mercială a unității.

— Ce reprezintă exportul pentru 
„Dorobanțul" ?

— înainte de cifre înseamnă lupta 
de zl cu zi a întregului colectiv pen
tru a apăra prestigiul unei „mărci" 
care s-a impus prin calitatea țesătu
rilor in întreaga lume. Apelind la 
cifre, „Dorobanțul" înseamnă o uni
tate care și-a realizat și depășit pla
nul Ia export pînă in prezent cu 
circa 2 milioane lei. Mai înseamnă o 
întreprindere care practic este spe
cializată în producția de export, 
peste 90 la sută din țesături fiind 
destinate partenerilor străini. Și mai 
înseamnă ceva : o Întreprindere 
care an de an are contracte tot mai 
mari, dar care găsește permanent 
resurse pentru a le onora.

— Care sînt aceste resurse ?
— In primul rînd, oamenii. Țesă

toarele care lucrează în formații spe
cializate pe firme și parteneri. In 
toate secțiile se manifestă grijă spo
rită față de calitate. Practic, in ulti
mii 10—12 ani nu am primit nici o 
reclamație.

— Ce considerați că determină 
creșterea solicitărilor la export a țe
săturilor cu marca „Dorobanțul" ?

— Simplu, calitatea. Cind spun a- 
ceasta am in vedere și greutatea țe
săturii pe metrul pătrat și aspectul 
acesteia. într-un cuvint, noutatea. 
Intr-un slnRur an la ..Dorobanțul" 
se creează peste 1 000 modele noi de 
țesături. Lucrăm totdeauna pentru 
prezent, dar niciodată nu scăpăm din 
vedere perspectiva. Este greu să 
te impui pe piața mondială în acest 
domeniu. Dar este și mai greu să 
te menții pe piața externă dacă 
avem în vedere că moda este trecă
toare.

— De ce nu „lmbătrinesc" produ
sele executate la „Dorobanțul" ? 
Cum se explică noutatea, eleganța și 
calitatea lor ?

— Comisia de export, Împreună cu 
consiliul artistic discută lunar cu 
conducerea întreprinderii, dar abso
lut cu întreaga conducere, cu șefii 
de secție și ateliere, fiecare model 
în parte, fiecare măsură tehnică și 
organizatorică menită să asigure 

«-a îngrijit ca obiectivele urmărite 
să nu fie. de la început, prea ambi
țioase. Prin urmare, s-au avut in ve
dere mai ales probleme aparent mă
runte. dar de mare urgentă. In re
zolvarea cărora se pornește de La 
„ce-ar fi dacă am adopta cutare so
luție ?” și se merge pină la reali
zarea practică a variantei optime. 
Cit privește conducerea unității, a- 
ceasta dovedește receptivitate față 
de toate propunerile judicioase avan

CALITATE
de cea mai bună

numai produse

sate de fiecare cerc in parte, Cea 
mai bună dovadă, in acest sens, o 
constituie numărul mare de soluții 
propuse de cercuri și aplicate in pro
cesele de fabricație.

Despre ce soluții este vorba ? 
Unele au asigurat adaptarea rapidă 
a rețetelor de realizare a amestecu
rilor de cauciuc, o dată cu înlocuirea 
unor ingrediente din import sau de
ficitare cu materiale fabricate in 
țară, astfel incit șarjele obținute, 
deși mal ieftine, să albă întru totul 
caracteristicile fizico-mecanice, para
metrii prevăzut!, asigurind funcțio
nalitatea produsului fabricat. Alte 
soluții au determinat creșterea pro
ductivității muncii in confecționarea, 
bunăoară, a curelelor trapezoidale 
industriale. Din analizele efectuate 
de cercul calității din atelierul de 
curele a rezultat că se impun re- 
proiectarea unui dispozitiv de pro
filare și adaptări tehnologice ale 
operațiilor ulterioare. în asa fel In
cit să se poată utiliza mașini de ca
pacitate mult mal mare in confec
ționarea curelelor șl cu o manoperă 
redusă. Soluțiile propuse de cere au 
fost adoptate fără intirziere. iar re
zultatele s-au dovedit pe măsura aș
teptărilor.

Cele mai multe soluții asigură însă 
înlăturarea unor deficiențe calita
tive la o serie de noi tipuri de tam
poane, de garnituri presate, de cu
rele tip auto și industriale, de sime- 
rlnguri. Sint, în general, produse 
pretențioase, unele din cauciuc spe
cial, ce impun condiții foar
te stricte de calitate. De exemplu, 
doar două din cele mai noi tipuri 

• CU 30 DE ZILE ÎN AVANS. Printr-o temeinică organizare a muncii 
colectivul întreprinderii de rulmenți grei din Ploiești și-a depășit planul 
la export pe luna aprilie cu 24 la sută. Așa cum ne preciza tovarășul 
Nicolae Oprea, directorul adjunct al unității, acest .succes se datorează 
reorganizării activității in atelierele strungărie și rectificare, unde, ca 
ui-mare a măsurilor tehnice inițiate, s-au redus ciclurile de fabricație, 
fapt ce a permis executarea și livrarea in avans, cu 30 de zile, a două 
loturi de rulmenți grei destinate unor parteneri din Austria.

• O PRODUCȚIE SUPLIMENTARA ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE 
LEI. Atit a livrat suplimentar la export in perioada care a trecut de la 
începutul acestui an colectivul întreprinderii „Relaxa" din Mizil. Cu men
țiunea că toate produsele sint de un Înalt nivel calitativ. Cum se explică 
aceste succese ? După lansarea în fabricație a unui nou produs, omolo
garea nu se face „pe ansamblu", la lermlnarea lui, cl pe parcursul celor 
trei laze principale ale fluxului de fabricație : structură, tapițerie, fini
saj. De reținut că pe parcursul execuției întregului lot de produse des
tinate exportului asistența tehnică este asigurată de proiectantul mode
lului, așa incit să nu existe nici e abatere de la proiect.

• NOI PRODUSE, PE NOI PIEȚE DE DESFACERE. Peste 30 sorti
mente de detergenți și acizi naftenici a prezentat în acest an la tirgu- 
rile internaționale întreprinderea „Dero“ din Ploiești. Calitatea produselor 
și promptitudinea in livrare au făcut ca pe lista de export a Întreprinderii 
să figureze noi parteneri din Olanda, Cuba. R.D. Germană și Canada.

realizarea producției. Așa se nasc 
noile produse. Și niciodată ceea ce 
am hotărit împreună nu s-a dove
dit a fi efemer.

Ni se anunță că in citeva minute 
urmează să înceapă discuția cu par
tenerul australian. încheiem aici 
scurtul nostru dialog cu unul dintre 
oamenii muncii de la Întreprinderea 
,,Dorobanțul'* — unitate care prin 
produsele sale a dus faima țării 
noastre pe toate meridianele lumii.

Promptitudine 
în livrarea produselor

Pentru tnceput iată citeva cuvinte 
dlntr-un telex recent sosit pe adre
sa Întreprinderii „Flacăra" din Plo
iești : „Sintem mulțumiți de calita
tea produselor pe care nl le-ați ex
pediat. Vă solicităm să ne mai exe
cutați Încă 5 000 de bucăți in ter
men de două zile". Pînă aici totul 
pare normal. Multe produse prin ca
litatea lor se impun șl sint solicitate 
tot mai intens pe piața externă. Pare 
totuși incredibil ca cineva să solicite 
executarea a 5 000 de produse, oricît 
de simple ar fi ele, în două zile. Și, 
totuși, întreprinderea ploieșteană s-a 
angajat să execute această comandă 

de garnituri din cauciuc special îm
bunătățite calitativ, grație celor două 
cercuri de la atelierul de slmerin- 
guri, au asigurat reducerea sub unu 
la sută a proporției de garnituri 
necorespunzătoare și, implicit, o eco
nomie de 43 000 lei pe lună. O evi
dență La fel de exactă asupra efi
cientei soluțiilor oferite se poate 
a*Ta și in ce privește celelalte 
cercuri. Pentru fiecare s-a calculat 
eficiența lunară a activității desfășu
rate. De exemplu, cercul din atelie
rul de flexibloeuri are o eficientă 
lunară de 37 000 Iei. iar celelalte — 
tot de ordinul zecilor de mii de lei 
fiecare.

— Ținem la nivelul calitativ al 
produselor noastre deoarece sintem 
conștienți că pînă și o banală garni
tură de frînă, atunci cind nu e bună.

poate produce mari pagube, afirmă 
muncitorul Jenică Ionescu. șef de 
echipă intr-unui din atelierele sec
ției de garnituri presate.

El este unul dintre primii membri 
ai cercurilor calității din întreprin
dere. L-am surprins cind tocmai 
instala o nouă mostră în vitrina ca
lității, aflată la intrarea în atelier, 
în dreptul mostrei, care nu este alt
ceva decit un nou tip de garnitură, 
scrie cu litere mari : „corectă". Ală
turi se află o altă garnitură, aparent 
geamănă, dar pe inscripție scrie : 
„cu defecte".

— Noile metode moderne de con
trol, cum este cea in flux luminos, 
ne ajută să depistăm rapid orice 
defect, incă de la primele piese ale 
unui lot, ne spune maistrul Aurel 
Popa, responsabilul cercului calității 
din acest atelier.

Și a devenit un obicei ca găsirea 
cauzei deficiențelor și stabilirea 
operativă a măsurilor de adu
cere a reperului la parametrii 
corccți să se facă deseori tocmai in 
cercul calității. Cum decurge activi
tatea unul cerc ? întotdeauna, pri
mele produse dintr-un nou lot se 
controlează cu meticulozitate. în caz 
că se descoperă deficiențe, fiecare 
membru al cercului analizează docu
mentația produsului cu „necazuri” și 
face o propunere de plan de bătaie : 
„Cota «cutare» se rezolvă prin 
schimbarea S.D.V.-urilor. elasticita
tea prin «cutare» modificare tehno
logică". Se cade apoi de acord asu
pra soluțiilor optime. Iar după ve
rificarea acestora, se reia fabricația 

la termenul solicitat de partenerul 
străin.

— Pe ce v-ați bazat, tovarășe di
rector comercial Marian Matache, 
cind ați acceptat această nouă co
mandă ?

— Pe două lucruri. în domeniul 
pieselor turnate din fontă, cum sint 
și cele pe care ni le-a cerut parte
nerul extern, avem o îndelungată 
tradiție, produsele noastre fiind mai 
bune decit cele executate de firme 
cu renume in domeniu, ca de exem
plu firma Le Creusot din Franța. 
Apoi, am in vedere rapida adapta
bilitate a colectivului, flexibilitatea 
atelierelor de turnare și sectoarelor 
prelucrătoare, care pot executa in- 
tr-un termen foarte scurt orice co
mandă. Concret, cum s-a acționat 
pentru onorarea acestei comenzi, ce 
măsuri s-au luat in această direcție? 
La turnătorie, pe instalația de tur
nare continuă s-au introdus in fa
bricație cu prioritate produsele soli
citate urgent. Șeful secției a supra
vegheat execuția Întregului lot. Apoi, 
de la sectoarele prelucrătoare, de 
emailare șl finisaj și pină la amba
lare, întregul lot a fost urmărit de 
directorul comercial al întreprinde
rii. Rezultatul ? După 36 de ore de 
la acceptarea comenzii cele 5 000 de 
produse erau gata de expediție. 

produsului, se reanalizează. în func
ție de documentație, și se hotărăște 
dacă mal trebuie făcut ceva.

Ceea ce țin să sublinieze însă 
membrii cercurilor este că eficienta 
soluțiilor se datorează și bunei co
laborări cu celelalte cercuri din în
treprindere, eu serviciul C.T.C., cu 
specialiștii laboratorului, de pe lingă 
întreprindere, ai Institutului de cer
cetare și prelucrare cauciuc, mașe 
plastice. într-adevăr, se poate con
stata că există relații strînse intre 
cercurile de la finisare, cu cele de 
la vulcanizare, iar ale acestora, cu 
cede de la eboșare, adică, pe tot 
parcursul procesului de fabricație, in 
scopul stabilirii in comun a unor 
operative măsuri de remediere a 
deficiențelor. In plus, a devenit un 
obicei ca lucrătorii de la C.T.C. sâ 
anunțe responsabilii cercurilor de 
unele deficiențe constatate, inclusiv 
la beneficiari, și aooi să participe si 
ei la „lămurirea" lucrurilor. Nu este 
deloc ieșit din comun nici ca spe
cialiști ai laboratorului de cercetare 
să participe la unele ședințe ale 
cercurilor calității.

— întrucit sint in curs de asimila
re o serie de produse elastice deo
sebit de pretențioase, pentru mașini 
și instalații destinate exportului, 
abordăm și probleme cu bătaie ceva 
mai lungă, așa că apelăm deseori și 
la specialiștii laboratorului de cer
cetare, afirmă maistrul Gheorghe 
Mogoș.

Ce perspective există pentru ca. in 
cercurile calității — nou șl eficient 
cadru de stimulare a inițiativei mun
citorești — să fie cuprinse ctt mal 
multe forte din întreprindere ? Ex
tinderea autocontrolului, exigent, la 
toate fazele procesului de fabricație, 
astfel incit flecare om al muncii 
răspunde acum efectiv de produsele 
realizate, constituie o premisă fa
vorabilă, La fel. și cursurile de per
fecționare pentru muncitori, desfă
șurate o dată pe săptămină. pe for
mații de lucru, pe specialități si 
schimburi, in scopul sporirii compe
tenței profesionale. Programul de 
organizare și modernizare a produc
ției unității, ce cuprinde peste 100 de 
măsuri, a fost dezbătut la nivelul tu
turor grupelor sindicale, așa că fie
care muncitor știe bine ce răspun
deri îl revin. Deloc neglijabil nu este 
nici rolul educativ pe care 11 au in 
întărirea disciplinei tehnologice 
cercurile calității create pină in 
prezent.

Rezultatele obținute de cercurile 
existente constituie o garanție că 
extinderea acestei forme de stimu
lare a creativității tehnice muncito
rești va contribui la creșterea conti
nuă a calității produselor din între
prinderea brașoveană.

Ioana DABU

Iată un singur exemplu dintre 
multe altele de rapidă adaptabilita
te ia solicitările partenerilor străini, 
de promptitudine in onorarea fie
cărei comenzi, fapt ce a permis ca 
de la Începutul anului și pină in 
prezent întreprinderea ploieșteană 
să exporte peste plan produse in va
loare de peste un milion de lei. Cu 
mențiunea că toate produsele — și 
anume vase turnate din fontă cu 
pereți subțiri și o gamă variată de 
arzătoare — sint executate la un 
înalt nivel calitativ, comparabile cu 
produsele similare executate pe plan 
mondial.

Solufii moderne în fabricafia de conductori electrici
Un microreleu de dimensiunile 

unui timbru, o capsulă pe care o 
introducem în ureche pentru a 
asculta muzică, un aparat de mă
sură și control ultrasensibll — ca 
să dăm doar citexa exemple — nu 
pot funcționa fără o componentă 
de bază : conductorul electrio 
emailat ultrasubțlre. Cit de fin tre
buie să fie un astfel de conductor 
se deduce din însăși mărimea pro
duselor amintite. Micromlniaturiza- 
rea electronică sau chiar cea din 
industria electrotehnică cere, de la 
o zi la alta, conductori ultrasub- 
țiri. Pină in urmă cu un an-doi, 
acești conductori proveneau din 
Import. Iată insă că de curind la 
întreprinderea de conductori elec
trici emailați din Zalău, pe baza 
unor tehnologii proprii, au fost asi
milați și se produc conductori 
de 40 și 50 microni, cu perfor
manțe excepționale. Adică produse 
de nivel tehnic mondial, tncepind 
cu 10 martie a.c„ Întregul necesar 
de conductori ultrasubțiri pentru 
economia națională este asigurat de 
I.C.E.E, Zalău. La această dată a 
intrat in producție de serie șl con
ductorul de 0.03 milimetri (30 mi
croni), mult sub dimensiunea unul 
fir de păr.

— Este un produs pe care 11 rea
lizează doar citeva firme din lume, 
precizează inginer Deak Francisc, 
șeful atelierului cercetare-proiecta- 
re din cadrul întreprinderii. El se 
utilizează, cu precădere, la fabri
carea de microrelee, micromotoare, 

peratura din stratul arabil se 
menține optimă, exceptind nordul 
Moldovei, unde este mai scăzută, 
asigură răsărirea in întregime a 
culturilor, ceea ce va determina 
realizarea densității prevăzute la 
hectar.

Meteorologii apreciază că peste 
3—4 zile aria ploilor se va restrin- 
ge, iar temperaturile vor crește 
simțitor. Ca atare, vor fi create 
condiții favorabile pentru inten
sificarea lucrărilor agricole de se
zon, lucrări care trebuie să se exe
cute diferențiat, de la o Zonă la 
alta, in funcție de starea de 
umiditate a solului și de sta
diul de dezvoltare a culturilor. 
Acum trebuie însămînțate culturile 
termofile — fasole, ricin, orez și 
plantate tomatele, ardeii și vine
tele. De asemenea, are loc înflori
rea masivă a pomilor fructiferi, 
polenizarea fiind ușurată de insta
larea unul timp mai călduros.

Prin urmare, cu toate că in a- 
ceastâ primăvară lucrările agri
cole de sezon s-au desfășurat în 
condiții mai dificile, există premise 
favorabile pentru a se realiza re
colte mari la majoritatea culturi
lor, Pentru punerea pe deplin in 
valoare a acestor condiții, hotărî- 
toare este acum executarea la timp 
și de cea mai bună calitate a tu
turor lucrărilor agricole.

Evident, este necesar in conti
nuare un efort susținut pentru în
cheierea in cel mai scurt timp a 
insămintărilor, in toate județele, 
pe toate suprafețele planificate. De 
asemenea, trebuie plantate legu
mele termofile. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricultu
rii, aceste lucrări mai trebuie efec
tuate pe aproximativ 400 000 hec
tare. Nu trebuie precupețit nici un 
efort pentru a însătnința ultimul 
hectar, ultimul metru pătrat de 
pămint 1

Mai mult decit in alți ani, con
dițiile climatioe din această primă
vară impun ca prașilele să fie 
efectuate neîntîrziat, în numărul 
necesar, in funcție de situația con
cretă dintr-un loc sau altul. Apa 
din sol face ca buruienile să creas
că mai repede decit plantele culti
vate, iar, pe de altă parte, datorită 
ploilor repetate, urmate de crește
rea temperaturii, se poate forma o 
crustă pe întinse suprafețe. Pentru 
distrugerea buruienilor și a crus
tei, astfel incit plantele să se poată 
dezvolta nestingherit, este obliga
torie efectuarea prașilelor la 
timpul optim. La sfecla de zahăr, 
fjoarea-soarelui. porumb si. in ge
neral, la toate culturile prășitoare, 
această lucrare echivalează cu ob
ținerea unor mari sporuri de re
coltă. La executarea acestor lu
crări trebuie antrenați toți locuito
rii satelor. în unele zone, datorită 
solului umed, încă nu pot fi folo
site mijloacele mecanice. De aceea, 
esite necesar să se facă heîntirzlat 
prășitul manual. Organizarea lu
crărilor in acord global în coope
rativele agricole șl aplicarea noilor 
prevederi care decurg din sistemul 
de formare și repartizare a fondu
rilor de produse pentru retribuirea 
în agricultură este de natură să a- 
sigure participarea largă a tuturor 
cooperatorilor Ia prășit. Important 
este oa. in flecare unitate, consi
liile de conducere, cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, să organizeze 
temeinic munca în cimp. Eforturile 
ce se fac acum la prăsit vor fi răs
plătite prin sporuri apreciabile de 
recoltă la toamnă.

Intensificarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, de plantare a 
legumelor impune întărirea răs
punderii și disciplinei in flecare 
unitate agricolă, in flecare forma
ție de muncă. Subliniem această 
cerință întrucit in unele unități se 
manifestă tendința de a se aștepta 
Îmbunătățirea radicală a timpului. 
Este profund dăunătoare atitudi
nea acelor cadre de conducere și 
specialiști din unele unități agri
cole care consideră că lucrările din 
cîmp sau din grădinile de legume 
mat pot fi aminate. O aseme
nea atitudine trebuie combătută 
cu fermitate de organele locale de 
partid, de organele agricole jude
țene.

Toți oamenii muncii din agricul
tură au datoria de răspundere de 
a participa in aceste zile, cu ener
gie, pricepere la efectuarea tutu
ror lucrărilor de care depinde spo
rirea producției agricole in a- 
oest an.

difuzoare, aparate de măsură și 
control.

— Numiți cițiva beneficiari mal 
importanți.

~ întreprinderea optică română, 
„Electroaparataj" și „Electromag
netica" din București, „Electromo
tor” Timișoara și „Electromureș" 
din Tirgu Mureș.

— Sub raportul activității de 
creație, cercetare, proiectare, exe
cuție, ce anume încorporează con

0 IDEE Șl VALOAREA El

ductoru! de 30 microni, asimilat, in 
premieră națională, la Zalău ?

— In tehnologia de realizare a 
acestui produs sînt incorporate 
trei soluții tehnice brevetate ca in
venții. două ca inovații și o expe
riență de 10 ani. E de ajuns ?

— N-ați vrea să detailați ?
— Realizasem conducătorul de 

0,04 milimetri (40 microni) prin 
ceea ce noi numim tehnologie 
ocolitoare. Se încorpora multă 
manoperă. Pentru obținerea con
ductorului de 0,03 milimetri a fost 
pusă la punct o tehnologie de fa
bricație de virf : un flux tehnolo
gic special (cu polideservire), utili- 
zînd materiale noi, cu proprietăți 
tehnice superioare. Ca să vă dau 
doar un exemplu, lacul indigen 
(utilizabil pentru gama de conduc-

Concomitent cu insămințarea ore
zului, erbicidarea păioaselor și plan
tarea legumelor, un mare număr de 
oameni ai muncii din agricultura 
județului Dolj efectuează lucrările 
de întreținere a culturilor prăși
toare. Avînd în vedere suprafața 
mare ocupată cu sfeclă de zahăr — 
14 200 hectare — precum șt faptul că 
precipitațiile repezi și abundente 
din ultimele zile au determinat 
o răsărire explozivă a plantelor și, 
deopotrivă, a buruienilor, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit concentrarea tuturor for
țelor de la sate la prășitul acestei 
culturi.

Așa s-a hotărit, așa se tace, tn 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Segarcea, care cultivă 1 855 hectare 
cu sfeclă de zahăr, prima prașilă 
manuală s-a aplicat pe aproape ju
mătate din suprafață. în pofida 
condițiilor climatice mai grele — 
practic se prășește aproape numai 
in ferestrele dintre ploi — se lu
crează repede și bine. Rezultatele 
nu sînt întîmplătoare. în toate cele 
11 unități cultivatoare, intre care 
amintim cooperativele agricole Dră- 
nic, „16 Februarie” și „Unirea" din 
Segarcea, Padea, Cerăt, Valea Stan
dului și altele, întreaga suprafață 
a fost repartizată în acord global, 
sporind astfel răspunderea coopera
torilor pentru respectarea densității 
optime și completarea golurilor. 
Lucrările se desfășoară în pre
zența șefului de fermă sau a specia
listului din cadrul consiliului agro
industrial repartizat în unitatea 
respectivă.

„Acolo unde au răsărit prea multe 
plante, executăm răritui in faza 
cind acestea au 2—4 frunze — a ți
nut să ne precizeze Tudor Raicea, 
inginerul-șef al consiliului agro
industrial. în acest fei se asigură o 
densitate de 100 000—110 000 plante 
la hectar, luînd In calcul șl o mică 
rezervă pentru praștia a doua. Acolo 
unde apa din crovuri a sufocat 
plantele, reînsămințăm manual cu 
sămință pusă in prealabil la în
muiat. Pe unele sole, unde este ne
cesar să fie completate rindurile, în- 
sămințarea se face mecanic. Pentru 
aceasta am montat o singură secție 
pe un cadru mic cu exhaustor".

în timpul documentării noastre 
am consemnat șl alte măsuri care 
să conducă la executarea unor lu
crări de întreținere de cea mai bu
nă calitate. Astfel, toate unitățile 
agricole din consiliu au procurat,

Arad : IN GRĂDINILE DE LEGUME, LUCRĂRILE

AVANSEAZĂ RAPID
în grădinile județului Arad, insă- 

mînțarea și plantarea legumelor 
sint avansate. Potrivit datelor furni
zate de organele de specialitate, din 
cele aproape 12 000 de hectare pla
nificate au fost deja înființate cul
turi pe circa 10 000 hectare. „Legu
micultorii din județul nostru se 
străduiesc să asigure pieței produse cit mai timpurii, in pofida intîrzie- 
rilor determinate de evoluția vremii 
— ne spune tovarășul Ion Țîrlea, 
directorul trustului județean al hor
ticulturii, în acest sens, porntnd de 
la experiența anilor anteriori, am 
început semănatul mazării incă Ia 
sftrșitul lunii februarie. De aseme
nea, am produs răsaduri in vtrstă 
de 50—60 zile la varză timpurie — 
pentru 300 hectare, la tomate tim
purii — pentru 1 100 hectare, la ar
dei — pentru 1 000 hectare, tomate 
de vară — 2 000 hectare etc. Răsa
durile de tomate plantate In primele- 
zile in care timpul a permis acest 
lucru au primul etaj floral distinct. 
De asemenea, s-a luat măsura ca, 
după plantarea cartofilor si a verzei 
timpurii, culturile respective să fie 
acoperite cu folie de polietilenă, 
fapt ce grăbește perioada de vege
tație cu două săptămini”.

tort de pină la 60 microni) a fost 
adaptat pentru fabricarea conduc
torului de 30 microni. Rezultatul : 
excelent. Pelicula de izolare este 
de 3 microni și se realizează in 
straturi de zecimi de microni. Emul
sia de trefilare a fost realizată de 
un colectiv condus de Ing. Monica 
Avasilichioaie. Sistemul de ungere, 
brevetat ca invenție, a fost reali
zat tn întreprindere : la fel tam- 
burii tehnologici, care asigură ru

larea, mosoarele, cutia transparen
tă, instalațiile speciale de clima
tizare. Și, fapt deosebit de 
important, la punerea la punct a 
tehnologiei de fabricație a partici
pat „de la A la Z“ un tinăr sta
giar. inginerul Victor Onaciu, care 
a trecut in acest fel cu brio marea 
probă a producției.

Pentru realizarea conductorilor 
ultrasubțiri în gama și cantitățile 
cerute de economia noastră națio
nală, la I.C.E.E. Zalău a fost pusă 
la punct o modernă stație-pilot in 
care lucrează cei mai pricepu ți 
specialiști și muncitori. Un produs 
ca cel la care ne referim se reali
zează cu foarte multă răbdare, pri
cepere și tragere de inimă. Deși 
utilajele sint automatizate la nivel 
de microprocesoare, o serie de ope

SFECLEI DE ZAHĂR
pentru fiecare cooperator din fer
mele de cimp, cite o săpăligâ cu 
lamă lată de 15 cm, renunțîndu-se 
la sapele obișnuite, cu care se fă
cea pînă acum prașila manuală. Tot
odată, pentru apropiata prașilă me
canică ce urmează să se ațilice ime
diat după ploi, la secțiile de meca
nizare a început acțiunea de înlo
cuire a organelor laterale ale sec
ției de la cultivatorul de plante 
tehnice cu organe active sub formă 
de daltă, fapt ce va conduse la o 
mai bună afinare a solului și la 
creșterea potențialului de acumulare 
a apei.

Cu aceeași răspundere pentru 
efectuarea la timp și de calitate a 
lucrărilor de întreținere la sfecla de 
zahăr se muncește și în cooperati
vele agricole din consiliile agroin
dustriale Catane, Vîrtop, Moțăței, 
Dăbuleni, Bratovoești, Robănești, 
Bechet, Băilești, Filiași, Calafat șl 
Poiana Mare. Pe suprafețele de 250 
hectare ocupate cu sfeclă de zahăr 
ale C.A.P. Goicea Mare, bunăoară, 
erau in cimp la executarea prașilei 
manuale toți cei 350 cooperatori. 
Pentru grăbirea lucrărilor, așa cum 
am fost informați, in sprijinul co
operatorilor urmează să vină 40 de 
oameni ai muncii din unitățile eco
nomice aflate pe raza comunei și 
120 de navetiști. „Pină acum am 
efectuat prașila manuală pe mal 
mult de jumătate din suprafața cul
tivată — ne spune Dumitru Dinișor, 
președintele cooperativei. Pe baza 
recomandărilor inspectoratului jude
țean de protecția plantelor am efec
tuat. pe unele suprafețe, tratamente 
Împotriva dăunătorilor. Acum, plan
tele au răsărit viguroase și tocmai 
de aceea grăbim ritmul lucrărilor 
de întreținere, corectînd densitatea 
conform tehnologiei. Sintem con
vinși că în acest fel vom putea rea
liza producțiile planificate de 60 
tone sfeclă de zahăr Ia hectar în 
sistem irigat și 45 tone la „neiri
gat”.

întrucit ploile au favorizat creș
terea buruienilor, se impune ca 
peste tot să se treacă operativ, ime
diat ce sînt create condiții de lucru 
in cimp, la efectuarea prașilei ma
nuale la cultura sfeclei de zahăr și 
la celelalte plante prășitoare, cul
turi cu mare pondere in județul 
Dolj,

Nlcolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scinteii*

Dar grija legumicultorilor se în
dreaptă și in direcția asigurării tu
turor condițiilor pentru producții 
bune, de calitate. Peste 5 000 de 
hectare au fost fertilizate cu gunoi 
de grajd și acțiunea continuă, mai 
ales pentru culturile de ardei, ceapă 
și rădăcinoase. Apoi, la fiecare cul
tură se asigură densitățile optime, 
se folosește flecare „palmă" de pă- 
mint.

Practic, Ia data la care ne găsim 
în unitățile agricole din județul 
Arad mal sînt de Înființat doar cul
turile de ardei și de vinete. Acum, 
cea mai importantă lucrare la ordi
nea zilei a devenit întreținerea cul
turilor. De altfel, pe terenurile aso
ciațiilor legumicole Pecica. Nădlac, 
Ineu și Horia s-a șl încheiat prima 
prașilă manuală pe 1 300 hectare 
cultivate cu ceapă și 300 hectare cu 
varză timpurie. Se lucrează, de ase
menea. la pallsarea tomatelor, la 
combaterea dăunătorilor la ceapă, 
mazăre și usturoi. Nimic nu se pier
de din vedere in aceste zile hotărî- 
toare pentru soarta producțiilor din 
legumicultura.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii"

rații nu pot fi robotizate. „Biju
tieri" ca Augustin Ianchiș. Szas 
Adalbert, Teodor Drăgan (trefija- 
tori) sau Maria Perneș, Viorica 
Noje și Cornelia Călușer (emalla- 
toare), deservind cite 3 mașini, fac 
însă adevărate minuni in această 
stație-pilot, care se vrea — și va 
fi — dotată in final potrivit celor 
mal Înalte exigențe productive șl 
ergonomice.

Dincolo de faptul că produsele la 
care ne referim — conductorii 
ultrasubțiri — condiționează desfă
șurarea în bune condiții a activită
ții în multe alte întreprinderi, să 
mai notăm că, din punct de vedere 
strict economic, se asigură o valo
rificare superioară a cuprului. 
Crește de 4 ori prețul mediu al pro
dusului in cazul fabricării conduc
torului de 50 microni, de 5 ori la 
conductorul de 40 microni și de 8 
ori la conductorul de 30 microni.

— Proiecte de- viitor ?
— In curind, ne spune ing. Deak 

Francisc. vom asimila și introduce 
în fabricație conductorii de 0,02 
milimetri (20 microni). Sintem ca
pabili să ii realizăm și la momen
tul potrivit o să vorbim despre ei.

Deci, conductori ultrasubțiri cu 
parametri tehnico-funcționali Ia si 
chiar peste nivelul tehnic mondial, 
care incorporează inteligența teh
nică a unui harnic și destoinic co
lectiv muncitoresc.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul SAAD ABOU EL- 
KHEIR a transmis președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și poporului 
român prieten, din partea președin
telui Republicii Arabe Egipt, Mo
hamed Hosni Mubarak, și a poporu
lui egiptean un cald salut, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire 
și bunăstare.

In cuvintarea prezentată de am
basador sint exprimate satisfacția 
guvernului și poporului egiptean 
față de bunele relații de prietenie 
și colaborare existente între cele 
două țări, precum și dorința Egiptu
lui de a extinde în continuare aceste 
raporturi pe multiple planuri. Se dă, 
totodată, o înaltă apreciere politicii 
externe promovate de România pen
tru respectarea independenței și ega
lității in drepturi a tuturor statelor,

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul gabonez RAPHAEL 
NKASSA-NZOGHO a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu salutări 
prietenești împreună cu urări de 
progres și prosperitate pentru po
porul român din partea președintelui 
Republicii Gaboneze, președinte fon
dator al Partidului Democratic Ga
bonez, El Hadj Omar Bongo.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul gabonez este 
relevat cursul ascendent al relațiilor 
dintre România și Gabon, care s-au 
întărit îndeosebi după vizitele re
ciproce la nivel înalt. Se eviden
țiază, în același timp, buna colabora
re dintre cele două țări pe plan 
internațional, în lupta pentru pace, 
înțelegere și cooperare intre toate 
națiunile lumii.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
adresat, la rindul său, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală șefului statului gabonez. de 
pace, progres și prosperitate pentru 
poporul gabonez 'prieten.

în Editura politică a apărut volumul

' „SCRIERI ALESE64
(1985-1986)

de MIHAIL GORBACIOV, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Lucrarea cuprinde rapoarte și cuvîntqri la Congresul al XXVII-lea, 
lă’plenare ale C.C. al P.C.U.S., la consfătuiri, precum și declarații și. 
interviuri în care sint reflectate în mod cuprinzător, politica internă și 
externă a Uniunii Sovietice, activitatea P.C.U.S. — conducătorul poporului 
sovietic în lupta pentru edificarea societății comuniste.

TÎRGOVIȘTE : Se extinde rețeaua comercială
în municipiul Tirgoviște a 

fost dat in folosință magazinul 
„Chindia", unitate comercială cu o 
suprafață de 3 700 mp, cuprinzind 
20 raioane cu profil alimentar, 
textile, încălțăminte și metalochi- 

pentru înfăptuirea dezarmării și in
staurarea unui climat de pace și în
țelegere în lume, demersurilor și ini
țiativelor președintelui României în 
vederea realizării unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlociu.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Republicii 
Arabe Egipt, cele mal bune urări de 
sănătate și fericire, de progres, pros
peritate și pace pentru poporul egip
tean 'prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sint 
evocate bunele raporturi existente 
între România și Egipt, apreciindu-se 
că există toate premisele pentru dez
voltarea în continuare a colaborării 
și conlucrării dintre cele două țări, 
îndeosebi prin realizarea de noi în
țelegeri și acorduri pe termen lung 
privind amplificarea cooperării eco
nomice și tehnice, a schimburilor 
comerciale, corespunzător intereselor 
de progres ale popoarelor român și

Ambasadorul Republicii Gaboneze
în cuvintarea președintelui Româ

niei se subliniază că între Româ
nia și Gabon, între partidele și po
poarele noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă bune raporturi de prietenie 
și colaborare, în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor convenite în ca
drul întilnirilor la nivel înalt de la 
București și Libreville. Se apreciază 
că există posibilități pentru o dez
voltare mai puternică a raporturilor 
bilaterale, îndeosebi în domeniul 
schimburilor comerciale și coope
rării economice, in interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume. în cuvîntare se 
evidențiază că. în condițiile actuale 
este mal necesar ca oricînd ca toate 
țările să conlucreze cit mai strins 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru asigu
rarea păcii și liniștii tuturor popoa
relor, pentru înlăturarea pericolului 
u .ui r.ou război mondial, care s-ar 
transforma inevitabil într-o catas
trofă nucleară. în cadrul politicii 

mice, unde se vor desface mărfuri 
în valoare de circa 100 milioane lei 
anual. în perioada următoare, con
structorii vor preda beneficiarilor 
alte magazine moderne la parterul 
noilor blocuri. (Gheorghe Manea). 

ACTIIAI 1T&TEĂ <POBT|yĂ

egiptean, cauzei păcii și colaborării 
în lumea întreagă.

în actualele condiții internaționale, 
se subliniază în cuvintare, problema 
fundamentală a contemporaneității o 
constituie oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare care să ducă la lichidarea pe 
etape, pină la sfirșitul acestui secol, 
a tuturor armelor nucleare și redu
cerea substanțială a armelor conven
ționale. în cuvîntare se subliniază că 
România a militat și militează pen
tru o soluție globală care să ducă la 
o pace justă și durabilă in Orientul 
Mijlociu și acționează pentru convo
carea unei conferințe internaționale 
de pace, sub egida O.N.U., la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei.

Președintele României a urat 
noului ambasador egiptean succes 
deplin in întreaga sa activitate.

sale de largă colaborare cu toate 
statele lumii, România și-a exprimat 
și iși exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor din Africa, pentru pro
gres economic și social, pentru dez
voltarea lor liberă și independentă, 
sprijină lupta poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru 
asigurarea independenței Namibiei, 
condamnă cu toată fermitatea poli
tica rasistă, de apartheid și discri
minare rasială, precum și actele de 
agresiune ale guvernului minoritar 
din Africa de Sud împotriva state
lor africane independente.

*
După prezentarea scrisorilor de 

acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri 
separate cu ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt, Saad Abou El-Kheir, 
și ambasadorul Republicii Gabo
neze, Raphael Nkassa-Nzogho.

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbiri au participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, și Du
mitru Apostoiu. secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

Premiul I pentru 
elevii români 
la Balcaniada 

de matematică
La Atena s-au încheiat lucrările 

celei de-a IV-a ediții a Balcaniadei 
de matematică a elevilor, la care au 
participat tineri din Bulgaria. Cipru, 
Grecia. Iugoslavia și România.

Echipa României — formată din 
elevii Andreiu Bogdan, dip clasa , a 
X.II-a de la Liceul „George. Bacovia" 
din Bacău. .Nicolae Beli, din clasa a 
XII-a de Ta Liceul de matematică- 
fizică nr. 1 din București. Dan Ni- 
cușor. din clasa a XI-a de la Liceul 
industrial „Radu Negru" din Făgăraș, 
Andrei Daniel Moroianu. din clasa a
X- a de la Liceul de matematică-fizi- 
că nr. 1 din București, Ciprian Pop, 
din clasa a XII-a de la Liceul de 
matematică-fizică nr. 1 din Timișoa
ra. și Andrei Vasiu. din clasa a
XI- a de la Liceul de matematică- 
fizică din Cluj-Napoca — s-a situat 
pe primul loc. obținînd punctajul 
maxim. Pe locurile următoare s-au 
situat echipele Bulgariei. Greciei, 
Iugoslaviei și Ciprului.

Toți componenții lotului român au 
obținut premiul I.

(Agerpres)

Viața economico-socială

a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE 

DE CORESPONDENȚII 
„SClNTEir

BAN LOC : O comună 
pe calea urbanizării

Cine poposește în comuna Banloc 
rămine plăcut impresionat de noua 
infățișare a acestei străvechi așe
zări timișene. racordată cu întregul 
potențial economic și uman la în
făptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare.

— Dezvoltarea edilițar-gospodă- 
rească a localității de centru și a 
satelor aparținătoare — ne spune 
Ion Frunțeanu, primarul comunei 
— are la bază creșterea puterii 
economice a celor două întreprin
deri agricole de stat și a celor trei 
cooperative agricole.de producție de 
pe raza comunei, care obțin an de 
an producții vegetale si zootehnice 
ridicate. Pe această bază, au pu
tut fi înălțate o seamă de obiective 
social-culturale si edilitare, care au 
dus la creșterea calității vieții ce
tățenilor. La cele 5 blocuri con
struite pentru muncitori și specia
liști s-a adăugat recent altul, cu 
12 apartamente, aparținind consi
liului popular si pus de asemenea 
la dispoziția unor familii de me
canizatori și specialiști. Tot de dată 
recentă sint noua cantină cu 150 de 
locuri și grădinița cu 60 de locuri 
cu program săptăminal de la I.A.S. 
Livezile, centrala termică pe căr
bune, care asigură încălzirea lo
cuințelor, a școlii și altor instituții, 
noul sediu și cele trei ateliere ale 
S.M.A. în prezent, cetățenii comu
nei participă, alături de formațiile 
de constructori, la înălțarea noului 
edificiu al unei, școli cu 12 clase 
și 3 laboratoare.

De la același interlocutor aflăm 
că in comună, care a fost recent 
conectată Ia rețeaua telefonică in
terurbană automată, avînd prefixul 
962, continuă lucrările de extindere 
a rețelei de apă potabilă. Numărul 
gospodăriilor care vor fi racordate 
la rețeaua de alimentare cu apă 
pină la finele anului va ajunge la 
200. (Cezar Ioana).

PRAHOVA : In sprijinul 
constructorilor

La întreprinderea de materiale 
izolatoare Berceni a fost dată în 
funcțiune o nouă secție pentru 
plăci din vată minerală. Realizată 
după o concepție originală și cu 
utilaje românești, noua capacitate 
contribuie la satisfacerea într-o 
mai mare măsură a necesarului de 
astfel de produse utilizate la con
fecționarea panourilor mari folosite 
in construcția de locuințe. Primul 
beneficiar — Antrepriza generală 
de construcții-montaj Pitești — va 
avea posibilitatea să probeze cali
tățile noului produs : putere spori
tă de reținere a temperaturii inte
rioare, eliminarea totală a con
densului, o reducere substanțială a 
combustibilului necesar încălzirii 
spațiilor de locuit. (Ioan Marinescu).

CALAFAT : Edificiu 
de sănătate

Printre localitățile doljene care 
în ultimii ani au cunoscut o pu
ternică dezvoltare economico-socia
lă se numără și orașul Calafat. 
Aici a fost inaugurat un nou și 
modern spital cu 250 de paturi, cu
plat cu policlinică, dotat cu apa
ratură modernă și dispunind de 
aproape toate cabinetele de specia
litate.

— Noul edificiu de sănătate se 
adaugă altor importante obiective 
de investiții finalizate, și cu aju
torul cetățenilor, în perioada care 
a trecut din acest an — ne spune 
Mihai IlioiU, vicepreședintele con
siliului popular orășenesc. Astfel, 
au fost predate „la cheie" peste 
200 de noi apartamente, majorita
tea amplasate în imediata vecină
tate a platformei industriale a Ca
lafatului, s-au incheiat lucrările de 
termoficare a orașului șl au fost 
extinse spațiile de cazare, alimen
tație publică și agrement din par
cul Debarcader. (Nicolae Băbălău).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CEHOSLOVACIEI
..            — .. —...ii».,.!..». >... ,> *■    ■*.—' ■■ '« '    .   

SOCIALISTE PRIETENE
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, Guvernului Re

publicii Socialiste România, poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace și poporului prieten cehoslovac cordiale fe
licitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 
42-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă.

Eveniment de importanță istorică pentru destinele po
porului cehoslovac, eliberarea Cehoslovaciei, la care o 
contribuție importantă a avut și armata română, a des
chis calea unor mărețe prefaceri in viața poporului dum
neavoastră. în perioada care a trecut de la eliberare, 
oamenii muncii din țara dumneavoastră, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, au obținut realizări 
remarcabile în toate domeniile construcției socialiste, pe 
care poporul român le urmărește cu sentimente de 
prețuire.

Socialiste Cehoslovace
PRAGA

Dind o înaltă apreciere raporturilor trainice de priete
nie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România ți Republica Socialistă Cehoslovacă, ne 
exprimăm ferma convingere că, acționînd împreună, în 
spiritul hotăririlor și înțelegerilor convenite la nivel înalt, 
pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, colaborarea româno-cehoslovacă se va amplifica 
continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul 
cauzei generale a socialismului, păcii, progresului și co
operării in lume.

La aniversarea sărbătorii naționale a Cehoslovaciei 
prietene, vă transmitem dumneavoastră, stimați tovarăși, 
comuniștilor și întregului popor cehoslovac urări de noi și 
tot mai importante realizări în activitatea consacrată înde
plinirii hotăririlor Congresului al XVII-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, înfloririi și prosperității Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul oelei de-a 42-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe, și general
colonel Vasile Milea, ministrul

Poporul cehoslovac sărbătorește 
astăzi împlinirea a 42 de ani de 
la eliberarea patriei sale de sub 
dominația fascistă. Acest eveni
ment memorabil a marcat radobin- 
direa independenței naționale a 
Cehoslovaciei, deschizind, totodată, 
calea unor profunde transformări 
politice și economico-sociale, a fău
ririi socialismului.

Sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea 
din țara prietenă au obținut, in pe
rioada de după eliberare, mari 
realizări in toate domeniile. O dez
voltare deosebit de puternică a cu
noscut industria. Chiar dacă Ceho
slovacia antebelică făcea parte din 
țările dezvoltate, industria ceho
slovacă produce acum in mai puțin 
de o lună cit producea intr-un an 
înainte de eliberare, concomitent 
cu avintul ramurilor de înaltă teh
nicitate. tn același timp, moderni
zarea continuă a bazei materiale a 
agriculturii cooperatiste a dus 
aproape la dublarea producției a- 
gricole. De asemenea, au cunoscut 
o dezvoltare remarcabilă știința, 
cultura, învățământul, asistența so
cială. nivelul general de civilizație 
al întregului popor.

Oamenii muncii cehoslovaci au 
intîmpinat sărbătoarea eliberării 
prin eforturi susținute și realizări 
remarcabile in îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congresul al XVII- 
lea al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia privind modernizarea 
bazei tehnico-materiale a economiei 
prin introducerea noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii, perfecționa
rea întregii activități de făurire a 
societății socialiste dezvoltate.

TELEGRAME
apărării naționale, au transmis te
legrame de felicitare omologilor lor 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă. Au adresat, de asemenea, 
telegrame de felicitare instituțiilor 
și organizațiilor similare din R.S. 
Cehoslovacă Consiliul Național al

Poporul român se bucură sincer 
de succesele de seamă obținute de 
poporul prieten cehoslovac și urmă
rește cu viu interes eforturile con
structive ale acestuia. Raporturile 
de prietenie româno-cehoslovace, 
avînd bogate tradiții în lupta po
poarelor celor două țări pentru do- 
bîndirea independenței, împotriva 
fascismului, și-au găsit o expresie 
grăitoare în participarea armatei 
române la luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub stăpînirea na
zistă, pentru redobîndirea libertății 
de către poporul cehoslovac. Alături 
de eroica armată sovietică, de pa- 
trloții cehi șl slovaci și de întreaga 
coaliție antihitleristă, armata româ
nă și-a adus contribuția de singe 
și vitejie, cîștiglndu-și pe drept 
cuvînt recunoștința fierbinte a în
tregului popor cehoslovac.

In anii socialismului, legăturile 
româno-cehoslovace au dobindit un 
conținut nou, superior, au cunoscut 
o extindere șl adincire continuă, un 
cadru fertil in acest sens asigu- 
rindu-l Tratatul de prietenie, cola
borare si asistență mutuală, de
clarațiile comune din 1977 și 1981.

Un rol determinant in dezvoltarea 
acestor legături l-au avut și îl au 
raporturile de prietenie dintre for
țele conducătoare din cele două 
țări — Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia — și, in acest cadru, intilni- 
rile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak, care au impulsionat 
puternic ans.amblul relațiilor româ
no-cehoslovace.

In spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, se dezvoltă colaborarea eco
nomică, în cadrul căreia a sporit 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, alte in
stituții centrale și organizații de 
masă și obștești.

ponderea cooperării și specializării 
în importante ramuri ale economii
lor noastre naționale. Se extind, în 
același timp, legăturile in dome
niile culturii și științei, schimbul 
de experiență pe linie de partid și 
de stat, a organizațiilor de masă 
și obștești, în variate domenii ale 
construcției socialiste.

Pe plan extern. România și Ce
hoslovacia colaborează in lupta îm
potriva pericolului de război, se 
pronunță pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară, in vederea asigurării 
păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume, a înțelegerii și con
lucrării între toate națiunile.

Fără îndoială, apropiata vizită 
prietenească de lucru pe care o va 
întreprinde în Cehoslovacia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la invi
tația tovarășului (justav Husak, 
convorbirile dintrd cei, doi condu
cători de partid și de stat, hotărt- 
rile pe care le vor adopta vor 
marca o nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea ansamblului 
relațiilor româno-cehoslovace de 
prietenie și rodnică conlucrare, 
conferindu-le noi dimensiuni in 
toate domeniile, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
poporul român adresează poporului 
cehoslovac prieten cele mai calde 
felicitări, împreună cu urări de noi 
și mărețe realizări in traducerea în 
viață a politicii partidului, în în
florirea multilaterală a patriei sale 
socialiste.

FOTBAL : Azi, Victoria - F.C. Olt
Astăzi, la complexul sportiv ..Di

namo" din Capitală se va juca me
ciul Victoria — F.C. Olt din divizia 
A. Partida va începe la ora 18.

Celelalte jocuri ale etapei a 
XXVI-a vor avea loc duminică, de 
asemenea, de la ora 18. Steaua —

ȘAH : Turneul internațional al României
în runda a doua a Turneului in

ternațional masculin de șah, ce se 
desfășoară la Timișoara, Lian Jin- 
rong (R.P. Chineză) l-a învins pe 
Dan Bărbulescu, Mihai Șubă a pier
dut la Edvin Kengis (U.R.S.S.), iar 
partidele Jan Przewoznik (Polonia) 
— Mihai Ghindă, Ovidiu Foișor — 
Florin Gheorghiu, Theodor Ghițescu

★

HALTERE. Campionatele europene 
de haltere au continuat in orașul 
francez Reims cu întrecerile de la 
categoria 90 kg, in care victoria a 
revenit sportivului sovietic Anatoli 
Hrapatîi, cu un total de 415 kg (185 
kg plus 230 kg). Pe locurile urmă
toare s-au situat Rumen Teodosiev 
(Bulgaria) — 410 kg și Viktor Tre- 
gubov (U.R.S.S.) — 405 kg.

OLT. Sărbătorirea Zilei indepen
denței. a Zilei Victoriei a fost 
marcată, vineri 8 mai, la întreprin
derile de vagoane si de anvelope 
Caracal, cit și la nivel orășenesc, 
de simpozioane pe tema „Indepen
dența. libertatea si progresul — 
idealuri perene ale luptei poporu
lui român, ale activității revolu
ționare a Partidului Comunist Ro
mân". Simpozionul la nivel orășe
nesc a fost urmat de un atractiv 
concurs sub genericul „Columnele 
independentei", care a reunit par
ticipant; promovați Ia fazele pe 
întreprinderi și unități. Ca și sim
pozioanele, concursul — organizat 
de comitetul orășenesc de partid, 
comitetul orășenesc al U.T.C. și 
comitetul orășenesc de cultură și 
educație socialistă — s-a bucurat 
de o largă audientă și de aprecie
rea publicului. (Mihai Grigoroș- 
cuță).

TIMIȘ. Complexul muzeal jude
țean Timiș găzduiește două expo
ziții de arheologie de importantă 
deosebită pentru cunoașterea isto
riei multimilenare a patriei, inau
gurate cu prilejul celei de-a 21 se
siuni anuale de rapoarte privind 
rezultatele cercetărilor arheologice 

Gloria, Petrolul — Dinamo. Flacă
ra — Sportul studențesc, F.C. Argeș 
— F.C.M. Brașov, Corvinul — Rapid, 
Chimia — S.C. Bacău. Oțelul — Jiul 
și Universitatea Craiova — Universi
tatea Cluj-Napoca.

— Xu Jun (R.P. Chineză), Constan
tin Ionescu — Valentin Stoica. Jiri 
Nun (Cehoslovacia) — Nino Kirov 
(Bulgaria) și Reynaldo Vera (Cuba)
— Raj Tischbierek (R.D. Germană) 
s-au încheiat remiză.

în clasament conduc Florin Gheor
ghiu. Edvin Kengis și Lian Jinrong, 
cu cite 1,5 puncte.

★

BOX. După cum se anunță de la 
Comitetul de organizare a Campiona
telor mondiale de juniori, ce vor 
avea loc intre 26 iunie și 5 iulie la 
Havana, pină în prezent și-au con
firmat participarea sportivi din 22 de 
țări, între care România, Polonia, 
U.R.S.S., Bulgaria. R.D. Germană, 
Canada, S.U.A., Anglia, Irlanda, Tur
cia, Venezuela.

CARNET CULTURAL

din 1986. manifestare desfășurată 
la Timișoara. Prima expoziție cu
prinde cele mai recente descoperiri 
de ne raza județelor Arad. Caraș- 
Severin și Timiș, în timp ce a 
doua expoziție prezintă rezultatele 
activității de identificare și recu
perare a unor vestigii de cultură 
materială și spirituală din zonele 
unde se ridică noi obiective indus
triale și edilitar-gospodăresti in 
cadrul planurilor de dezvoltare e- 
conomico-socială. (Cezar Ioana).

CLUJ. In municipiul Dej s-au 
desfășurat, in cadrul Festivalului 
național „Cântarea României". „Zi
lele dramaturgiei", manifestare la 
care au participat formații de tea
tru. montaje literare, brigăzi artis
tice si recitatori de la casa muni
cipală de cultură, cluburi, cămine 
culturale, intreprinderi, instituții 
și școli din localitate. A avut loc 
o dezbatere la care au luat parte 
instructorii formațiilor artistice si 
artiști-interpreți. Au fost re
marcate cu acest prilej preocupă

CICLISM : 
„Cursa păcii”

Tradiționala competiție ciclistă in
ternațională „Cursa păcii", închinată 
prieteniei și cooperării între popoare, 
aflată la cea de-a 40-a ediție, a în
ceput, vineri, la Berlin, la start ali- 
niindu-se 156 de concurenți (record 
de participare în istoria întrecerii), 
din 26 de țări, între care și România.

Competiția a debutat cu etapa pro
log. disputată contracronometru in
dividual pe Karl Marx-Allee, pe 
distanța de 7 km. Pe locul întii s-a 
clasat ciclistul sovietic Vasili Jda- 
nov, înregistrat cu timpul de 8'32”, 
urmat la 03” de Uwe Ampler 
(R.D.G.). Dintre cicliștii români cel 
mai bun timp — 9T8” — l-a realizat 
Valentin Constantinescu. Constantin 
Căruțașu a fost cronometrat in 9'27". 
Pe echipe a ciștigat U.R.S.S. — 25’ 
46", urmată de R.D. Germană — la 
15”, Olanda — la 1'. Italia — la 1'02”. 
Bulgaria — la 1’03”, Polonia — la 
1'03”. Cehoslovacia — la 1’27”, R.F. 
Germania — la 1’44”, S.U.A. — la 
1'45”, Norvegia — la 1’51", Spania — 
la 1’57”, Franța — la 2T6”. Iugosla
via — la 2’26”, Belgia — la 2’35”, 
România — la 2’39”, Cuba — la 2’57”, 
Elveția — la 3’01”, Finlanda — la 
3’05”, R.P. Chineză — la 3’07", Un
garia — la 3’08”, Anglia — la 3’21” 
etc.

Astăzi se dispută prima etapă 
circuit la Berlin (108 km).

rile de la Clubul C.F.R., Clubul 
tineretului, combinatul de fibre, 
celuloză și hîrtie, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului, casa 
pionierilor și șoimilor patriei, care 
au prezentat spectacole cu un bo
gat mesaj educativ, patriotic, re
voluționar. (Marin Oprea).

VASLUI. Timp de o săptămină, 
casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul reședință de județ a 
găzduit un complex de acțiuni po
litico-educative si cultural-artistice 
reunite sub genericul „Ritmuri 
culturale vasluiene". S-au desfășu
rat simpozioane, s-au deschis ex
poziții de creație tehnico-științifică 
și de carte social-politică. au avut 
loc intilniri cu scriitori și specta
cole artistice cjedicate fruntașilor 
in întrecerea socialistă. (Petru Ne- 
cula).

ARGEȘ. în localitățile județului 
Argeș se desfășoară „Luna culturii 
cinematografice", aflată la a șasea 
ediție. în program sint ' cuprinse 
numeroase filme artistice și docu
mentare. Au loc concursuri sub 
genericul „Cine știe cinematogra
fie răspunde", seri de întrebări și 
răspunsuri, mese rotunde, dezba
teri. (Gheorghe Cîrstea).

Străbătind drumurile Cehoslova
ciei, râmii deseori derutat de pre
zența pescărușilor, pasăre asociată 
atît de strins cu marea, precum sint 
pinguinii cu ghețurile Antarcticii. Si 
totuși, strigăte tînguitoare de pes
căruși se revarsă aici peste priveliști 
cînd muntoase, cînd colinare. Ia 
mari depărtări de mările ce scaldă 
din trei părți țărmurile Europei. Ne
dumerirea se risipește curînd : sint 
pescăruși emigranți care se mulțu
mesc cu pește din „micromări" a- 
menajate sau din rețeaua de elestee. 
dovedind o capacitate de adaptare 
prețioasă cu deosebire în aceste vre
muri de restriște pentru rămășițele 
faunei, tot mai strimtorate la scară 
planetară. Stolurile acestor zbură
toare dau un plus de farmec odih
nitoarelor oglinzi de apă — mărgele 
albăstrui prinse in veșmîntul verde 
sau alb. după anotimp, al peisajului 
— intilnite mai peste tot.

Multe din aceste luciuri de apă sint 
de fapt lacuri de acumulare. mai 
mari sau mai mici, inălțate pe cursul 
rîurilor sau piraielor cu scopul de a 
produce energie electrică, cerută me
reu mai insistent de extinderea acti
vităților economice, mai ales a celor 
industriale. înălțarea de baraje se 
desfășoară in ritm susținut.' pe baza 
unui plan național, care iși propu
ne să valorifice în măsură mult mai 
mare potențialul hidroenergetic al 
tării, folosit deocamdată doar in pro
porție de o treime. Desigur, conver
siunea cailor-putere din undele riu- 
rilor se materializează și in obiecti
ve mari, inclusiv o hidrocentrală pe 
Dunăre. Unitățile cele mai numeroa
se sînt insă microhidrocentralele, 
cu o putere de 10 MW fiecare 
in parte, dar cu avantajul multipli
cării relativ lesnicioase și ieftine. 
Deocamdată există citeva sute de 
asemenea hidrocentrale, iar gazdele 
îmi spun că înmulțirea obiectivelor 
de acest gen înseamnă și reînvierea 
unei anumite tradiții, că mai de mult 
funcționau in țară vreo 15 000 de 
asemenea unități, abandonate după 
război din rațiuni de rentabilitate. 
Optica s-a schimbat, evident o dată 
cu scumpirea energiei.

Oricit de promițătoare ar fi valo
rificarea resurselor hidroenergetice, 
specialiștii sint de părere că. in ma
terie de energie, speranțele vor fi 
încă mult timp legate de cărbune. 
Prognoza minieră se îndreaptă spre 
exploatarea maximă a marilor re
zerve de cărbuni de la poalele ma
sivului Krusne Hory, unde se pre
văd activități extractive pină pe la 
jumătatea secolului următor. Dar. 
cum utilizarea cărbunelui are si ea 
limite ținind de ocrotirea mediului 
înconjurător, iar petrolul și gazele

Magistralele
se importă, planurile existente vi
zează deopotrivă extinderea atomo- 
centralelor, urmind ca în viitorii pa
tru ani această sursă, care trezește 
unora mari speranțe, iar altora mari 
neliniști, ar urma să asigure aproa
pe 30 la sută din energia electrică.

Deocamdată, supremația cărbune
lui rămine fermă si acest lucru pare 
în afara oricărei îndoieli la Ostra
va, cetatea siderurgică de frunte a 
Cehoslovaciei, unde te intimpină o 
pădure de coșuri fumeginde și un 
persistent iz de cărbune. Spre oțelă- 
riile Ostravei, citeva mine de huilă 
situate in apropiere trimit zilnic tre
nuri lungi de încărcătură, menținin- 
du-se astfel întîietatea acestui tradi
țional centru siderurgic. Ce-i drept, 
cu prețul unei frecvențe mai mari 
de ploi acide, ale căror efecte asupra 

însemnări de călătorie din R. S. Cehoslovacă

solului trebuie neutralizate, măcar 
parțial, cu calciu, la un cost nu prea 
mic.

Se schimbă interlocutorii, dar 
preocupările energetice revin inva
riabil în discuție, nu numai la Ostra
va. ci și la Temelin. in Cehia de 
sud, unde sint în plină desfășurare 
lucrările la a patra si cea mai mare 
centrală nuclearo-electrică din țară 
(4 000 MW putere instalată), ca si in 
întreprinderi industriale. Prioritatea 
acordată acestei teme — spun gaz
dele — este explicabilă. înainte de 
toate, fiindcă sporirea resurselor 
energetice și valorificarea lor mai 
eficientă reprezintă direcții majore 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării. De altfel, programele în vi
goare prevăd reducerea ponderii ra
murilor industriale mari consuma
toare de energie și materiale în fa
voarea industriei electrotehnice, 
electronice și altor sectoare de virf.

Orientare ce traduce, in fond, gri
ja de a asigura si pe viitor dezvol
tarea industrială a Cehoslovaciei, 
adică factorul care și pină acum a 
determinat profilul economic al a- 
cestei țări. Este știut că și înainte 
de eliberare Cehoslovacia era o tară 
dezvoltată industrial, dar este cu atît 
mai semnificativ faptul că volumul 
producției industriale a devenit azi 
de circa 13 ori mai mare. în indus
tria națională, foarte diversificată, 
lucrează o treime din populația ac
tivă, dar ei i se datoresc 65 la sută 
din venitul național si nouă zecimi 
din produsele exportate. Nu mai pu-

progresu
tin grăitoare este și structura expor
turilor. în cadrul cărora mașinile 
și utilajele, alături de echipamentele 
complexe, reprezintă peste jumătate 
din total.

în virtutea orientărilor stabilite 
de Congresul al XVII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia, accentul este pus pe 
sporirea eficienței industriei, inclu
siv prin robotizare, prin introduce
rea in fabricație a unor produse noi. 
cu parametri superiori. în această 
privință, lucrurile au depășit faza 
de pregătire. devenind o realitate 
palpabilă. Astfel, dacă pină acum pe 
ansamblul industriei funcționau cir
ca 3 500 de roboți și manipulatoare, 
la sfirșitul cincinalului actual numă
rul lor va trebui să crească de zece 
ori. Există de acum firme care utili
zează robotii pe scară destul de lar

gă, cum este cazul uzinelor de au
tomobile „Skoda" din Mlada Boles
lav, unde cițiva roboți „lucrează" în 
secția turnătorie, alții sint in pre
gătire pentru secția sudură, iar cei 
mai vechi — și mai simpli — iși 
continuă activitatea la vopsitorie. 
în plus. întreprinderea și-a propus 
ca anul viitor să înceapă producția 
unui autoturism cu motor transver
sal și alte inovații de natură să-1 
facă competitiv. O întreprindere de 
autocamioane din Jablonec nad 
Nisou anunța intrarea in fabrica
ție a unui motor cu consum de com
bustibil redus și cu o durată de ex
ploatare de 500 000 km pină la pri
ma reparație capitală.

Acestea și multe altele sînt reali
zări de prestigiu din anii socialis
mului. realizări cu care cehoslovacii 
au tot dreptul să se mindrească. 
Cu ocazia sărbătorii naționale, ei iși 
amintesc cu recunoștință că drumul 
spre asemenea realizări a fost des
chis de victoria de acum 42 de ani 
asupra fascismului, victorie la care 
armata română — alături de armata 
sovietică, de corpul cehoslovac, de 
partizanii cehi și slovaci, de toate 
forțele coaliției antihitleriste — si-a 
adus din plin contribuția prin lup
tele grele pe care le-a dat de-a 
lungul a 400 km străbătuți, cu 
nedezmințit eroism, dar si cu multe 
jertfe, pe pămintul Cehoslovaciei.

Străbătînd acel drum de glorii si 
de jertfe românești, am putut vedea 
cum, după peste patru decenii, flo
rile recunoștinței rămîn proaspete 
pe soclurile monumentelor și pietre- 

lui
lor memoriale înălțate întru cinsti
rea celor căzuți, monumentele in
sele fiind minunate flori ale recu
noștinței ponorului cehoslovac.

Localitățile din valea Hronului 
dau și ele măsura innoirilor petre
cute după eliberare. începind cu 
Banska Bystrica, oraș cîndva slab 
dezvoltat, astăzi centru industrial de 
prestigiu nu numai în zonă, ci și in 
întreaga țară. Amploarea transformă
rilor intervenite este ilustrată de 
instalarea unor institute de cerce
tări — in domeniul electronicii si 
prelucrării lemnului — de existența 
unui institut de invățămint supe
rior. ou două facultăți, ca si a nu
meroase școli medii și profesionale, 
pepinierele unde se pregătește for
ța de muncă pentru o industrie me
reu mai exigentă.

O situație asemănătoare o înfăți
șează orașul Martin, care, la o popu
lație de 62 000 locuitori, are 24 000 
de muncitori numai in intreprinde- 
rile industriale — față de 700 acum 
42 de ani — mai cu seamă in con- 
strucția_ de mașini, sector care re
prezintă peste trei sferturi din va
loarea întregii producții industriale.

în cronica războiului antihitlerist, 
eliberarea orașului Martin a oferit 
una din numeroasele dovezi de cola
borare dintre militarii români și cei 
cehoslovaci, evocată și in „Memorii
le" generalului Karel Klapâlek. care 
a preluat la un moment dat coman
da Corpului cehoslovac. O lungă 
arteră a orașului se numește „Bule
vardul Armatei Române". Vladimir 
Vontara, viceprimarul din Martin, 
martor ocular al evenimentelor de 
acum 42 de ani. evocă astfel elibe
rarea orașului : „Ne amintim si ne 
vom. aminti cu dragoste de ostașii 
români, căci ei au însemnat pentru 
noi libertatea. Cînd au intrat in 
oraș a fost sărbătoare generală. In 
preajma lui 9 mai, în fiecare an 
organizăm în orașul nostru o adu
nare comemorativă. în cadrul căreia 
evocăm momentul victoriei asupra 
fascismului, sprijinul dat de poporul 
român prieten cauzei eliberării 
Cehoslovaciei. $t noi. cei de aici, 
vom păstra recunoștință veșnică 
ostașilor români".

Sint tot atitea dovezi ale conștiin
ței că în acele zile de încleștare 
pentru alungarea cotropitorilor na
ziști tradiționala prietenie româno- 
cehoslovacă a dobindit liantul jert
felor comune pentru cauza sacră a 
libertății și progresului, pe această 
temelie fertilă înflorind mereu sen
timentele de stimă și prietenie pe 
care le nutresc reciproc țările și po
poarele noastre.

Vasile OROS

agricole.de
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj de felici
tări adresat cu prilejul Zilei naționale a Greciei. Folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa, în numele poporului Greciei și. al meu personal, cele 
mai bune urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten, 
de fericire și sănătate pentru dumneavoastră personal.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de priete
nie dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta in continuare, în inte
resul reciproc al celor două popoare.

CHRISTOS Ă. SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a creării Partidului Comunist din 

țara dumneavoastră, Partidul Socialist din Cipru (E.D.E.K.) și eu personal 
vă adresăm dumneavoastră și poporului prieten român urări de succes de
plin și progres.

Contribuția țării dumneavoastră la cauza păcii, înțelegerii și cooperării 
in lume, precum și poziția față de problema țării noastre se bucură de o 
înaltă apreciere din partea poporului și partidului nostru.

Vă adresăm, din nou, urări de succese depline, cu convingerea că rela
țiile de prietenie care leagă popoarele și partidele noastre constituie o bază 
solidă pentru promovarea cooperării prietenești existente între noi.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru (E.D.E.K.)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in modul oel mai sincer pentru amabilele felicitări trans
mise cu ocazia zilei mele de naștere.

Vă transmit, la rindul meu, cele mai bune urări.

HIROHITO

Cronica zilei

Vizita delegației M. A. N. in S. U. A.

Cu prilejul Zilei Victoriei, la 
Ambasada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc. vineri, o intil- 
nire prietenească.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai undr instituții cen

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămină (parțial 

color) • Tară mlndră. țară nouă 
— melodii populare • Gala de
senului animat • Simboluri ale 
unității șl independenței. ,,Trico
lorul” • In slujba sănătății și 
vieții oamenilor. Reportaj • Două 
melodii, o interpretă • Cununi 
de fapte împletim pe fruntea tă
rii • Farmecul valsului • Fata 
nevăzută a capodoperelor : 9 Mai 
în conștiința marilor creatori 
• Telesport • Autograf muzical

14.45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului

v reme a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 mal, ora 21 — 12 mai. ora 
21. In țară : Vremea va fi răcoroasă 
la începutul Intervalului, chiar rece 
noaptea și dimineața, apoi se va În
călzi. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse izolate de ploaie în prima 
parte a intervalului în regiunile din 
estul și sud-estul țării, apoi, spre sfir- 
șitul intervalului, vor cădea ploi 
locale care vor avea șl caracter de 
averse, însoțite si de descărcări elec
trice în vestul, centrul și nordul țârii. 
In rest, ploile vor fi cu totul izolate.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
După cum se cunoaște, la siste

mul Pronoexpres, pe lingă tragerile 
săptăminale obișnuite se organi
zează, ocazional, și trageri cu ca
racter deosebit, pentru a spori nu
merele extrase și, implicit,..șapseie 
participanților de a obține cîștiguri. 
Un astfel de prilej avantajos se 
anunță a fi și TRAGEREA EXCEP
ȚIONALĂ PRONOEXPRES. pro
gramată pentru duminică. 10 mai 
1987. Iată numai citeva componen
te care pledează pentru atractivi- 
tatea formulei : efectuarea a 6 ex

-------———----- (PLV ĂCȚUĂUȚÂȚEĂ ToLITIcT)------ ;

Implicațiile contenciosului nipono-american

trale. activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
atașați militari, alți membri ai 
cornului diplomatic.

19,00 Telejurnal
19.20 Sub bolta independenței — docu

mentar (color)
19,45 Eroi au fost, eroi sînt încă. Spec

tacol literar-muzlcal-coregrafic 
(color)

20,25 Teleenciclopedla (color)
20,50 Film artistic. ..Cîntec în zori" (co

lor). Producție a studioului de 
film al Televiziunii Române în 
colaborare cu Ministerul Apărării 
Naționale. Film realizat în Cen
trul de producție cinematografi
că „București”. în rolurile prin
cipale : Mlhai Brătilă, Dan Con- 
durache, Remus Mărgineanu, 
Mircea Albulescu, Ion Fiscuteanu, 
Irina Petrescu. Ecaterlna Naza- 
rie, Rodica Horobet. Scenariul : 
Dumitru Carabăț. Regia : Dinu 
Tănase. Prima parte

22,05 Muzică ușoară românească (color)
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

j..,'.. ; • jjJ : '■ iia

Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
PU intensificări trecătoare la începyt 
în estul țării, din sectorul nordic, 
apoi, la sfîrșitul intervalului, în sud- 
vestul țării, din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 2 și plus 8 grade, la început, 
cînd se vor produce brume în depre
siuni și zonele subcarpatice, apoi în
tre 2 și 12 grade, iar cele maxime în
tre 12 și 22 grade, local mai ridicate 
în a doua parte a intervalului. Pe 
alocuri, ceață. în București î Vremea 
va fi răcoroasă la început, apoi se va 
încălzi. Cerul va fi schimbător. Con
diții de ploi de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 5 și 9 grade, iar 
cele maxime între 16 și 20 de grade, 
mai ridicate la sfirșit.

trageri. cuprinse in 2 faze, cu un 
total de 42 de numere ; se vor 
acorda 13 categorii de ciștiguri în 
bani, autoturisme „Dacia 1 300” și 
excursii peste hotare. Există și po
sibilitatea de a , obține cîștiguri cu 
valori maxime și pentru variantele 
„sfert”,' in caz că nu se omolo
ghează variantele jucate în propor
ție de sută la sută. Biletele în va
loare de 25 lei participă la toate 
extragerile. Simbătă, 9 mai, este 
ultima zi în care se mai pot pro
cura biletele cu numerele preferate.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
INDEPENDENTEI DE STAT A ROMĂNIEI

MOSCOVA. — Sub auspiciile Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
la Moscova a avut loc o adunare 
consacrată aniversării a 110 ani de 
la proclamarea independentei de stat 
a României.

Au participat membri ai conduce
rii centrale a A.P.S.R.. un numeros 
pâiblic. A fost, de asemenea, prezent 
Ion M. Nicolae. ambasadorul tării 
noastre in Uniunea Sovietică.

In cuvintările rostite, a fost evo
cată semnificația istorică deosebită a 
proclamării, la 9 Mai 1877, a inde
pendentei de stat a României — în
cununare a luptei de secole pentru 
libertate, neatirnare si progres so
cial. Victoria revoluției de eliberare 
națională si socială, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 
— au subliniat vorbitorii — a deschis 
calea spre realizarea deplină a năzu
ințelor de veacuri ale poporului ro
mân de a fi stăpin si pe deplin liber 
in țara sa.

Au fost relevate, totodată, realiză
rile obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. îndeo
sebi in perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
cînd in fruntea partidului si statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reliefindu-se dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre cele două țări și 
popoare, s-a subliniat rolul hotărî- 
tor al iritilnirilor la nivel înalt in 
lărgirea și aprofundarea acestora.

Cu același prilej, la editura „Mos- 
kowski Rabocii", unde s-a desfășurat 
adunarea, a fost organizat un stand 
de carte social-politică și istorică 
românească. La loc de frunte se 
aflau lucrări din gindirea social-poli
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și lucrări 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

A fost, de asemenea, amenajată o 
expoziție de prezentare a lucrărilor 
unor cunoscuți pictori români, con
sacrate luptei poporului nostru pen
tru cucerirea independenței.

BERLIN. — La Universitatea 
Humboldt, din capitala R. D. Ger
mane, a avut loc o țnanifestare cul
turală românească, in cadrul căreia 
au fost reliefate principalele momen
te din istoria poporului român, pre
cum șl realizările tării noastre in 
opera de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, evi- 
dențiindu-se marile succese obținute 
in perioada ultimelor două decenii. 
Totodată, a fost subliniată dezvol
tarea ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și R. D. Germană, potrivit înțelege
rilor convenite la cel mai înalt nivel, 
cu ocazia intilnîrilor care au avut 
loc intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker.

tn continuare, a avut loc o gală 
de filme.

SOFIA. — tn cadrul manifestărilor 
ce au loc in Bulgaria. Lectoratul de 
limbă, literatură și civilizație româ
nească din cadrul Universității „Kli
ment Ohridski", din Sofia, a organi
zat o seară culturală.

Standul de carte românească social- 
politică și istorică a prezentat, la 
loc de frunte, operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România. Au fost expuse 
lucrări științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. A avut loc, cu acest pri
lej, un program cultural-artistic.

ORIENTUL MIJLOCIU SITUAJIA DIN NICARAGUA
BEIRUT 8 (Agerpres. — Avioane 

militare israeliene au supus vineri 
unui violent bombardament taberele 
de refugiați palestinieni Ain El 
Hilweh și Miyeh Miyeh, de lîngă 
Saida, din sudul Libanului. După 
cum a anunțat postul de radio Bei
rut, in. timpul acestui nou atac a- 
gresiv, cel puțin 20 de persoane au 
fost ucise sau rănite in rindul popu
lației civile, printre victime aflin- 
du-se femei și copii. Numeroase lo
cuințe au fost, de asemenea, distru
se. Raidul de vineri este cel de-al 
treilea lansat, de la începutul lunii 
în curs, de forțele israeliene asupra

BEIJING. — La Ambasada Româ
niei din Beijing s-a desfășurat o 
adunare festivă, in cadrul căreia a 
fost prezentată o expunere cu pri
vire la importanta zilei de 9 Mai in 
istoria patriei și au fost înfățișate 
realizările poporului român în anii 
construcției socialiste, politica ex
ternă activă- promovată de partidul 
și statul nostru, inițiativele secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul manifestării a fost vizio
nat un film documentar evoclnd 
lupta eroică a poporului nostru pen
tru cucerirea independenței de stat 
a României.

Au luat parte reprezentanți ai Sec
ției pentru relații externe a Comi
tetului Central al P.C. Chinez, Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
ministere și organizații centrale, ai 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, ai Asociației 
de prietenie China-Romănia, oameni 
de cultură și artă.

A fost organizată, de asemenea, o 
expoziție de carte cu lucrări ale 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
ale tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. De asemenea, 
au fost prezentate lucrări de istorie, 
social-politice și din alte domenii, o 
serie de publicații românești.

BUDAPESTA. — La Ambasada 
Republicii Socialiste România din 
Budapesta a avut loc o reuniune fes
tivă consacrată celei de-a 110-a ani
versări a proclamării independentei 
de stat a României și împlinirii a 42 
de ani de la victoria asupra fascis
mului.

în cadrul manifestării, a fost or
ganizată o expoziție de carte social- 
politică și istorică românească, avind 
în centrul ei lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România.

Au participat activiști ai C.C. al 
P.M.S.U.. reprezentanți ai M.A.E. 
ungar, ai unor instituții centrale și 
organizații obștești. ambasadori și 
alți membri ai corpului diplomatic 
acreditați in R. P. Ungară.

PARIS. — Cu prilejul împlinirii a 
110 ani de la proclamarea indepen
denței de stat a României, la Paris 
a avut loc o manifestare culturală.

A fost prezentată, in acest cadru, 
o expoziție de carte românească so
cial-politică și istorică, la loc de 
cinste fiind expuse opere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu edi
tate in România și in Franța, pre
cum și lucrări științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. A fost, de asemenea, 
inaugurată o expoziție documentară 
de fotografii infățișind cele mai sem
nificative momente din istoria luptei 
pentru independență duse de poporul 
român.

La aceste manifestări au participat 
deputati și senat&ri. alți reprezen
tanți ai vieții politice, economice si 
culturale franceze, oameni de afa
ceri, ziariști, un numeros public.

ROMA. — Cu prilejul aniversării a 
110 ani de la bucerirea independenței 
de stat a României, a avut loc, in 
orașul italian Caserta, simpozionul 
dedicat luptei seculare a poporului 
roman pentru unitate și independență 
națională. Simpozionul a fost inau
gurat la sediul consiliului municipal.

Primarul orașului, deputatul Vin
cenzo Gallicola, a evocat prietenia 
tradițională româno-italiană, lupta 
poporului român din cele mai vechi 

taberelor de refugiați palestinieni 
din sudul Libanului. Noul atac ilus
trează intensificarea operațiunilor 
militare agresive ale Israelului îm
potriva sudului Libanului in acest an 
si cu deosebire in ultimele săptă- 
mini.

In același timp, forțele terestre 
israeliene au supus unor puternice 
bombardamente de artilerie localită
țile Vazzanie, Madjidia și Arkoub.

Vineri, la Beirut situația s-a ca
racterizat prin calm. A fost redeschis 
un nou punct de trecere intre estul 
și vestul orașului. 

timpuri pentru libertate și unitate 
națională. Vorbitorul a evidențiat, 
totodată, inițiativele și contribu
ția României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru pace, pro
gres și dezarmare pe planeta noastră.

Președintele Academiei internațio
nale de propagandă culturală. Fran
cesco Gligora, a subliniat contribuția 
României, alături de armatele aliate, 
la zdrobirea mașinii de război hitle- 
riste, sacrificiile armatei române 
pentru eliberarea altor state europe
ne de sub fascism, pînă la victoria 
finală.

Prof. univ. Aniello Gentile, pre
ședintele Societății de istoria patriei, 
și prof. Biagia Catanzaro au vorbit 
despre procesul formării limbii și po
porului român, prezența permanentă 
a civilizației și populației de origine 
daco-romană pe teritoriul de astăzi 
al României.

In cadrul simpozionului au fost 
puse in evidență realizările remar
cabile obținute de oamenii muncii 
din țara noastră în anii socialismu
lui, cu deosebire in anii de cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales in fruntea partidului și statului.

La simpozion au fost prezenți pre
fectul provinciei Caserta, Agostino 
Stellato, membri ai Consiliului muni
cipal, ai Administrației provinciale, 
precum și un numeros public.

La sediul primăriei din Caserta au 
fost inaugurate o expoziție de grafi
că și o expoziție de carte social- 
politică românească. La loc de cinste 
se află numeroase lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, au fost expuse lucră
rile științifice ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
tipărite în Italia. Sînt prezentate, 
totodată, cărți de istorie, economie, 
literatură și artă.

Ziarul „Caserta domani" a dedicat 
un număr special României, iar presa 
și radioteleviziunea locală au reflec
tat pe larg lucrările simpozionului.

HELSINKI. — La reuniunea orga
nizată în capitala Finlandei au fost 
evocate lupta plină de eroism a po
porului român pentru libertate și 
neatirnare, pentru realizarea unității 
de stat, pentru apărarea ființei na
ționale, ca și semnificația zilei de 
9 Mai pentru destinele patriei, pen
tru propășirea economico-socială. de 
sine stătătoare, a națiunii române.

Au fost evidențiate, totodată, mă
rețele realizări ale poporului român 
in construcția socialistă. îndeosebi in 
anii de cind la conducerea țării 
și partidului se află tovarășul 
Nicolae Ce&ușescu. Au fost, de ase
menea, prezentate pe larg politica 
externă a României, activitatea 
neobosită desfășurată de președintele 
României, demersurile și propuneri
le sale pentru instaurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră.

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E. finlandez, ai altor instituții 
guvernamentale, ai partidelor poli
tice și organizațiilor de masă, ai vie
ții economice, ziariști.

COPENHAGA. — în cadrul mani
festărilor prilejuite de cea de-a 110-a 
aniversare a independenței de stat a 
României, la Copenhaga a fost orga
nizată o gală de filme documentare.

Au fost prezenți șefii unor partide 
politice din Danemarca, membri ai 
parlamentului, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Copenhaga, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de cultură și 
artă, ziariști, reprezentanți ai unor 
importante firme, membri ai condu
cerii Asociației Danemarca-România.

(Agerpres)

MANAGUA 8 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Managua, pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega 
Saavedra, a condamnat încercările 
unor elemente conservatoare din 
S.U.A. de a crea și generaliza în 
această > țară un climat de ostilitate 
față de Nicaragua — transmit agen
țiile Prensa Latina și I.P.S.

Președintele Ortega a arătat, pe 
de altă parte, că acțiunile forțelor 
mercenare contrarevoluționare in- 
dreptate in direcția răsturnării gu
vernului sandinist au provocat, pină 
în prezent, peste 40 000 de victime, 
pierderile materiale ridicîndu-se la 
aproximativ 2 821 milioane dolari.

Șeful statului nioaraguan s-a pro
nunțat pentru înoetarea agresiunii 
și blocadei economice împotriva 
Nicaraguei și pentru reluarea dia
logului cu S.U.A. privind normali
zarea relațiilor dintre cele două țări.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Marin Ivașcu, 
vicepreședinte al M.A.N.. președin
tele Grupului interparlamentar ro
mân. care întreprinde o vizită în 
Statele Unite, a fost primită de Jim 
Wright, președintele Camerei Repre
zentanților. și a avut intîlniri cu 
președinți ai diferitelor comitete din 
Senat si Camera Reprezentanților, cu 
deputati și senatori.

De asemenea, delegația s-a întîl- 
nit cu John Whitehead, secretar de 
stat adjunct, și cu Edward Koch, 
primarul orașului New York.

In cadrul întrevederilor a fost a- 
bordată o gamă largă de aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, cultura] și 
umanitar.

S-a reafirmat dorința ambelor 
părți de a se acționa, prin eforturi 
comune, pentru intensificarea conlu

Condamnare fermă a rasismului și apartheidului
Intervenția delegației române la sesiunea Consiliului Economic 

și Social al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite continuă lucrările sesi
unii Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Luind cu- 
vintul in cadrul dezbaterilor ce au 
loc în prezent in legătură cu pro
blema discriminărilor rasiale, dele
gația română a prezentat poziția ță
rii noastre privind necesitatea inten
sificării acțiunilor O.N.U. și ale tu
turor statelor membre pentru pune
rea in aplicare, neintirziată, a obiec
tivelor celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru combaterea 
rasismului și discriminărilor rasiale. 
Politica discriminării rasiale, și în 
primul rind cea de apartheid, con
stituie un anacronism periculos pen
tru pacea și securitatea internațio
nală și este în totală contradicție cu 
aspirațiile popoarelor de a se dez

Războiul trebuie să fie eliminat 
din viața popoarelor

O declarație a tovarășului Erich Honecker
BERLIN 8 (Agerpres). — Erich 

Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a relevat, 
intr-o declarație făcută la Berlin, că, 
în lumina actualelor sisteme de 
arme, războiul, ca mijloc politic, și-a

★
BERLIN 8 (Agerpres). — In R.D. 

Germană s-au desfășurat vineri ce
remonii pentru a marca cea de-a 
42-a aniversare a eliberării poporu
lui german de sub fascismul hitlerist, 
in semn de omagiu adus luptătorilor 
împotriva războiului și barbariei 
naziste în timpul celui de-al doilea 
război mondial — transmite agenția 
A.D.N. Au luat parte Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de

Congresul Mișcării Patriotice de Renaștere 
Națională din R. P. Polonă

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Vi
neri, la Varșovia s-a deschis cel 
de-al doilea Congres al Mișcării 
Patriotice de Renaștere Națională 
din R.P. Polonă (M.P.R.N.). La lu
crări participă Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

Apel în sprijinul luptei poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Intr-o declarație dată publicității 
vineri la New York, Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia a condamnat cu 
fermitate bombardarea sediilor a 
13 școli elementare din zona de nord 
a teritoriului namibian de către for
țele armate ale regimului minoritar 
rasist de la Pretoria, care ocupă în 
mod ilegal Namibia. In document se 
apreciază că aceste acțiuni teroriste 
reprezintă un nou indiciu al amplo- 
rii actelor de represiune comise de 
rasiștii sud-africani împotriva popu
lației pașnice din Namibia. Consiliul 
a adresat un apel comunității inter
naționale să-și intensifice acțiunile 
în sprijinul luptei pentru indepen
dență și autodeterminare a poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O. 

crării bilaterale. In acest context, s-a 
evidențiat importanța extinderii si a- 
profundării schimburilor comerciale 
si cooperării economice reciproc a- 
vantaioase. o însemnătate deosebită 
avînd-o așezarea lor pe o bază sta
bilă de lungă durată. S-a subliniat 
necesitatea înlăturării unor obstaco
le care afectează realizarea acestor 
obiective.

S-a reliefat rolul parlamentelor și 
parlamentarilor la mai buna cunoaș
tere si apropiere dintre cele două 
popoare, exprimîndu-se hotărlrea de 
a se acționa în direcția intensifică
rii contactelor pe plan parlamentar 
în probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun.

In cadrul schimbului de păreri 
privind unele aspecte ale vieții in
ternaționale. oficialitățile americane 
au apreciat politica externă construc
tivă a României, acțiunile vizînd pro
movarea înțelegerii, colaborării și 
păcii în lume.

volta liber și independent, de a fo
losi toate energiile lor în scopul pro
pășirii economice și sociale.

România condamnă cu fermitate 
rasismul, practicile de discriminare 
rasială, politica de apartheid și se 
pronunță ca toate statele să între
prindă măsuri concrete și urgente 
pentru introducerea în legislația lor 
a unor prevederi care să asigure 
egalitatea în drepturi reală, garan
tată economic, a tuturor cetățenilor 
lor si să renunțe la orice acte de na
tură șă învrăjbească popoarele pe 
motivele deosebirii de rasă.

Au fost exprimate sprijinul și so
lidaritatea militantă ale țării noastre 
față de lupta dreaptă a popoarelor 
din Africa, și în primul rind a po
porului namibian. pentru lichidarea 
apartheidului, pentru independentă 
și dezvoltare de sine stătătoare.

pierdut orice sens. Această nouă si
tuație istorică cheamă la un nou 
mod de gîndire și la o nouă abor
dare a soluționării problemelor in
ternaționale — a arătat el. adăugind 
că garantarea securității statelor 
constituie o sarcină comună.

★
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat din R.D.G.

La adunarea festivă ce a avut loc 
cu acest prilej la Berlin. Erich 
Mielke, membru al Biroului Poliție 
al C.C. al P.S.U.G., a subliniat că 
necesitatea asigurării păcii și, în 
acest scop, întărirea continuă a so
cialismului constituie cea mai im
portantă lecție a celui de-al doilea 
război mondial.

președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Raportul Consiliului Național al 
M.P.R.N. a fost prezentat de Jerzy 
Jaskiernia, secretarul general al 
consiliului, relatează agenția P.A.P.

LUANDA 8 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat agenției ANGOP, 
San Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), a făcut cunoscută 
intenția organizației sale de a-și 
avea propria agenție de presă. El a 
subliniat importanța creării acestei 
agenții de presă prin faptul că au
toritățile sud-africane, care ocupă în 
mod ilegal Namibia, au stabilit o 
cenzură totală pentru a împiedica 
difuzarea de informații obiective a- 
supra situației din teritoriul nami
bian. De asemenea, nici sursele de 
informare in masă occidentale nu 
relevă adevărata stare de lucruri din 
Namibia, suferințele poporului aces
tui teritoriu aflat sub jugul ocupan- 
ților rasiști sud-africani.

După vizita oficială de șase zile 
întreprinsă in S.U.A., premierul 
Y’asuhiro Nakasone s-a înapoiat la 
Tokio fără să se fi izbutit rezolva
rea vreuneia din principalele pro
bleme care formează „contenciosul” 
economico-financiar nipono-ameri
can. In primul rind, șeful guvernu
lui de la Tokio n-a reușit să-i con
vingă pe interlocutorii șăi — nici pe 
președintele Reagan, nici pe mem
brii Congresului — să ridice tarifele 
suplimentare aplicate ca „sancțiuni” 
importurilor de produse electronice 
din Japonia, introduse de adminis
trația americană de la 17 aprilie. O 
simplă promisiune că impunerea de 
suprataxe pe produsele nipone va fi 
revăzută — fără să se stabilească o 
dată precisă in această privință — 
nu putea să satisfacă partea japone
ză. După cum nici declarațiile con
ciliatorii ale premierului nipon, pri
vind o eventuală „deschidere” a pie
țelor pentru produsele americane, 
n-au putut fi apreciate la Washing
ton. ele semănînd — după cum scrie 
„New York Times” — cu alte „vechi 
promisiuni neonorate”.

Cercurile politice și comentariile 
presei americane și japoneze afirmă 
că șeful guvernului nipon își pusese 
mari speranțe in această călătorie în 
S.U.A., vrînd ca, prin rezultatele ob
ținute. să liniștească agitația pro
dusă pe plan intern de măsurile de 
represalii adoptate de S.U.A. și, în 
același timp, să refacă din terenul 
pierdut in ultimul an în ceea ce pri
vește popularitatea sa. Se știe că, 
după alegerile parlamentare din vara 
trecută, cind — sub conducerea sa — 
Partidul Liberal-Democrat a realizat 
o victorie concludentă, premierul 
Nakasone a considerat că nu va avea 
probleme in vederea prelungirii 
mandatului de lider al partidului, 
care asigură, implicit, șefia guver
nului. Or, acest mandat urmează să 

expire în octombrie și. potrivit son
dajelor de opinie (ultimul, organizat 
de agenția „Jiji Tzusin”, arată că în 
prezent numai 26 la sută din cei in
tervievați l-au sprijinit pe Nakaso
ne), sint puține șanse să se obțină 
prelungirea dorită.

Premierului i se impută în special 
depășirea nivelului de 1 la sută din 
produsul național brut prevăzut pen
tru cheltuielile militare, inițierea 
unor proiecte de legi vizînd reforma 
sistemului de impozite (ceea ce va 
duce nemijlocit la majorarea aces
tora, în special pentru păturile mij
locii) și intensificarea procesului de 
denaționalizare a unor întreprinderi 
de stat. La aceasta se adaugă o în
cetinire a dezvoltării economice, pa
ralel cu un ritm intens de creștere a 
șomajului și de deteriorare a situa
ției sociale și materiale a maselor 
muncitoare.

Aceștia au fost factorii care au 
determinat „rezultatele neașteptate” 
— cum se exprima ziarul „Asahi 
Shimbun” — ale alegerilor locale de 
Ia jumătatea lunii trecute, cînd 
Partidul Liberal-Democrat de la pu
tere a pierdut. în adunările provin
ciale. 105 locuri — 71 dintre ele în 
favoarea socialiștilor și 33 a comu
niștilor.

Pe acest fundal, al .unor vădite 
nemulțumiri interne, s-a agravat 
tensiunea din relațiile comerciale cu 
S.U.A. și cu țările Pieței comune. Ți- 
nînd însă seama de faptul că volu
mul schimburilor economice dintre 
Japonia si S.U.A. depășește cu mult 
pe cel efectuat cu tări’e vest-euro- 
pene. la Tokio se acordă contencio
sului jannno-american princlnala a- 
tentie. Mai a’es că Washingtonul a 
și trecut la renreșalH. Iar negocie
rile dintre premierul Nakasone si in
terlocutorii americani au apărut, 
potrivit aprecierilor prese? occiden
tale, ca un „dialog steril”, fiecare 

parte menținîndu-și poziția și argu
mentele. S.U.A. învinuiește Japonia 
că, profitind de „politica liberală 
americană”, practică o „concurență 
neleală” atît pe piața internă ameri
cană, cît și pe terțe piețe, aceasta 
aducind economiei americane pier
deri importante, de unde și uriașul 
deficit, de 59 miliarde dolari, înre
gistrat în 1986 în balanța comercială 
dintre cele două țări. La rindul lor, 
factorii de conducere japonezi argu
mentează că, practic, în comerțul din
tre cele două țări ar exista un echi
libru. Acest calcul se bazează pe 
faptul că guvernul S.U.A. nu ia în 
considerare existența în Japonia a 
unui însemnat număr de mari firme 
și companii americane. Produsele a- 
cestora, vîndute în Japonia, nu sînt 
considerate de partea americană ca 
„export”, dar, atunci cînd firmele a- 
mericane din Japonia își vînd pro
dusele în S.U.A.. Washingtonul le 
trece la capitolul „import”. Econo
mistul japonez Kenishi Ohmae arată 
că cele 300 mari companii america
ne din Japonia au vîndut. in 1984 
(an pentru care există toate datele 
necesare efectuării calculelor) pro
duse — atît pe plata japoneză, cît 
și în S.U.A. — totalizînd 43,9 mili
arde dolari. în contrast, arată econo
mistul menționat, firmele japoneze 
ce își desfășoară activitatea in Sta
tele Unite au reușit să vîndă pro
duse de numai 12.8 miliarde dolari. 
Totodată, se menționează că. în rea
litate, partea ce recurge tot mai des 
la legi protectioniste ar fi S.U.A.

Un lucru însă este subliniat de 
comentatori aproape în mod unanim. 
— și anume ceea ce se află în spa
tele acestor dispute comerciale, res
pectiv faptul că în S.U.A. cresc te
merile fată de nrogresele realizate 
de Japonia pe plan economic șt ști- 
intifico-tehnic. accentuîndu-se spec
trul concurenței japoneze pe piețele 
mondiale.

O serie de economiști, precum și 
ziare și reviste din S.U.A. eviden
țiază și un alt aspect, anume că Ja
ponia, deși învinsă in cel de-al doi
lea război mondial, a realizat marile 
progrese economice cunoscute, dato
rită intr-o foarte mare măsură fap
tului că in întreaga perioadă postbe
lică nu a mai consacrat pentru înar
mări decit o parte redusă din re
sursele naționale. Prin contrast, eco
nomia americană a întâmpinat și în- 
tîmpină greutăți ca urmare a fap
tului că s-a angajat tot mai puter
nic în cursa înarmărilor. Statisticile 
arată de pildă că, in timp ce, in 1986, 
S.U.A. au irosit în scopuri militare 
peste 1 170 dolari de locuitor. în Ja
ponia suma respectivă a fost de nu
mai 191 dolari.

De fapt, însăși presa americană 
arată că cercuri militaro-politice și 
economice din S.U.A. insistă. încă de 
mulți ani, ca Japonia să-și sporească 
cheltuielile pentru înarmare si să 
preia „un rol mai important în 
strategia militară mondială”. Ceea 
ce înseamnă, cu alte cuvinte, cerința 
ca Japonia să aloce și să irosească 
pentru înarmări mai multe resurse 
financiare. materiale și umane — 
iar în acest fel să-și diminueze ca
pacitatea de concurență.

Este adevărat, în ultimul timp s-a 
înregistrat o majorare a cheltuie
lilor militare, dar nu la pro
porțiile pe care le-ar fi dorit res
pectivele cercuri din S.U.A. Chiar și 
majorarea, relativ modestă, pentru 
anul financiar 1987—1988, de Ia 0,980 
la sută Ia 1.004 la sută din produsul 
național brut, a stîrnit o furtună de 
proteste populare. Dovadă elocventă 
că poporul japonez este hotărît să 
lupte pentru a împiedica împingerea 
tot mai departe a țării pe calea ne
fastă a cursei înarmărilor.

Nicolae PLOPEANU
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CONGRES. Conducerea Partidu

lui Socialist Unit din Berlinul occi
dental a examinat stadiul pre
gătirilor pentru cel de-al VIII-lea 
Congres al partidului și a aprobat 
tezele de bază din raportul ce va 
fi prezentat la congres. Au fost 
examinate și aprobate proiectele 
de documente privind problemele 
luptei pentru pace, pentru menține
rea locurilor de muncă existente și 
crearea altora noi, precum și aspec
te referitoare la noile tehnologii.

LA PHENIAN, Secretariatul Co
mitetului pentru reunificarea paș
nică a patriei a condamnat exer
cițiile militare de anvergură „Biho 
87“ și „Myeulgond 87”, oe se des
fășoară in apropierea liniei de 
demarcație militară, cu participa
rea de unități ale forțelor armate, 
poliției, „armatei teritoriale de 
rezervă” și „corpului de apărare 
civilă” sud-coreene. Intr-un docu
ment dat publicității se subliniază 
caracterul provocator al acestor 
exerciții militare, oouse dialogului 
și destinderii în Peninsula Co
reeană.

SCRISOARE. Ministrul afacerilor 
externe al R.D. Afganistan. Abdul 
Wakil. a adresat secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare prin care îi 
solicită să informeze autoritățile i_

pakistaneze si iraniene în legătu
ră cu dorința Afganistanului de a 
trimite o delegație în cele două 
țări pentru a cunoaște la fata lo
cului situația refugiaților afgani a- 
flati pe teritoriul lor. Scrisoarea 
relevă că o serie de refugiați au 
revenit în Afganistan și numeroși 
alții doresc acest lucru. In scrisoa
re se apreciază că rezolvarea pro
blemei refugiaților ar fi de natu
ră să contribuie la restabilirea re
lațiilor de bună vecinătate cu Pa
kistanul și Iranul. Ia asigurarea 
păcii și stabilității în regiune.

DESCHIDEREA FESTIVALULUI 
DE LA CANNES. La Cannes s-a 
deschis cea de-a 40-a ediție a Fes
tivalului internațional al filmului. 
Timp de două săptămini, pe ecra
nele festivalului vor fi proiectate 
un număr de 20 de filme, care vor 
concura pentru premiile festivalu
lui. La această ediție jubiliară și-au 
anunțat prezența un mare număr 
de cunoscuți actori sl regizori de 
film.

AVARIE. Ca urmare a unei ava
rii la centrala atomoelectrică 
Gundremmingen din R.F.G., landul 
Bavaria, s-a produs o scurgere de 
gaze radioactive — transmite agen
ția T.A.S.S. Cauza a constituit-o 
defecțiunea intervenită Ia una din

supape folosite pentru re
presiunii in reactor. Teh- 
nu au reușit s-o închidă 

s-a

cele 11 
ducerea 
nicienii 
după verificare, iar centrala 
decuplat automat. Ministerul pentru 
Problemele Ocrotirii Mediului în
conjurător al Bavariei a declarat 
că scurgerea gazelor nu a consti
tuit un pericol.

RECORD MONDIAL DE ZBOR. 
Avionul sovietic de transport, 
AN-124 „Ruslan", a stabilit un re
cord mondial de durată a zborului. 
Aeronava a parcurs distanța de 
20 151 km in 25 de ore și 30 minute. 
Precedentul record a aparținut unui 
bombardier american de tipul 
„Boeing-B 52-N“ ., Stratofortress", 
el fiind stabilit acum un sfert de 
secol.

MANEVRE MILITARE. In peri
oada 11—15 mai vor avea loc, in 
Pacific, ample manevre militare 
comune americano-japoneze. a de
clarat un purtător de cuvint al ar
matei nipone. La aceste manevre 
comune, considerate cele mai im
portante din 1978 pînă în prezent, 
participă' în special forțele aeriene 
ale celor două țări.

dat publicității la 
Britanie au mu- 
alte 15 persoane 
Astfel, numărul 

grave maladii se

VICTIME ALE MALADIEI SIDA. 
Potrivit unui comunicat al Minis
terului Sănătății Publice și Secu
rității Sociale. 
Londra, în Marea 
rit în luna aprilie 
bolnave de SIDA, 
victimelor acestei 
ridică in Marea Britanie la 420. Pe 
de altă 
cizează 
se află

parte, în comunicat se pre- 
că 750 de bolnavi de SIDA 
internați in spitale.
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