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Sub semnul voinței comune de dezvoltare 

a colaborării româno-cehoslovace, 

pe multiple planuri, in interesul reciproc, 

al cauzei socialismulin și păcii.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT O VIZITĂ 
PRIETENEASCĂ DE LUCRU ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Convorbirile oficiale TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A REVENIT IN CAPITALĂ

i Luni, 11 mai, au avut loc la Fraga 
convorbiri intre tovarășul ■> 
Kicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Gustav Husak. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace,

La convorbiri au participat :
Din partea română tovarășii : Ion 

Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român și pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Mihai Nicolae, adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru-

Dejun oficial oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
de tovarășul Gustav Husak

. - •' <■ 
lui afacerilor externe. Cornel Pin- 
zaru. ambasadorul Republicii Socia
liste România in R.S. Cehoslovacă.

Din partea cehoslovacă tovarășii : 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C., Ladislav 
Gerle. vicepreședinte al Guvernului 
R.S. Cehoslovace, Frantisek Saida, 
șeful cancelariei președintelui R.S. 
Cehoslovace, Jaromir Johanes, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne; al R. S. Cehoslovace, Frantisek 
Chlad, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Jan 
Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
in Republica Socialistă România.

Tovarășul Gustav Husak a salu
tat. în numele conducerii de partid 
și de stat a R.S. Cehoslovace, vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
manifestîndu-si convingerea că e- 
ceasta va contribui la întărirea pe 
mai departe a conlucrării prietenești 

dirftre partidele, țările el popoarele 
noSstre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita Republica Socialistă Cehoslova
că. pentru primirea ospitalieră ce 
i-a fost făcută, expresie a sentimen
telor de stimă si prețuire ce si le 
nutresc reciproc popoarele român și 
cehoslovac.

Cei doi conducători de partid șt 
de stat si-au exprimat satisfacția de 
a se reîntâlni și de a avea un nou 
schimb de păreri în probleme bilate
rale și internaționale, de a continua 
dialogul la nivel înalt, care s-a do
vedit a fi un factor esențial în dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak au procedat la o in

formare reciprocă privind preocupă- 
ffle acftlah* Șl dff"vtrtoi- ale celor 
două partide, țări si popoare, reali
zările obținute de România Si Ce
hoslovacia in construcția socialistă, 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R. și. respec
tiv. ale Congresului al XVII-lea al 
P.C. din Cehoslovacia.

De asemenea, au fost examinate 
stadiul relațiilor bilaterale, precum 
si căile extinderii în continuare a 
colaborării si conlucrării româno-ce
hoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au abordat, 
de asemenea, în cadrul convor
birilor, unele probleme actua
le ale vieții politice internaționale.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ele convorbirilor purtate între cei doi 
conducători de partid și de stat a 
fost adoptat un Comunicat Comun, 
care se dă publicității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efec
tuat în cursul zilei de luni, 11 mai, 
o vizită prietenească de lucru în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
la invitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a revenit în 
Capitală.

La plecare și Ia sosire, pe aero
portul Otopeni, conducătorul parti
dului și statului nostru a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al 
partidului, precum și de membri 

al C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, alte persoane ofi
ciale.

Pionieri români șl cehoslovaci 
au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Erau prezențl însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la București 
și membri ai ambasadei.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost 
salutat, Ia sosirea și plecarea din 
Praga, pe aeroportul internațional 
Ruzyne, de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu

nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
de membri și membri supleanți ai 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de secretari ai C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, de mem
bri ai guvernului, ai Prezidiului 
Adunării Federale, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Praga și ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au tre
cut în revistă garda de onoare.

Numeroși locuitori al capitalei 
cehoslovace aflați pe aeroport au 
dat expresie, cu căldură, sentimen
telor de prietenie și deosebit res
pect față de conducătorul partidu
lui și statului nostru.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost oferit, luni, un dejun ofi
cial de către tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Au participat membri șl membri 
supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, secretari ai C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale ce
hoslovace.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc în vizita sa 
pe conducătorul partidului și statu
lui nostru.

în timpul dejunului, desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au rostit 
toasturi. în care si-au exprimat sa
tisfacția fată de noua întîlnire ro- 
mâno-cehoslovacă la nivel înalt, ma- 
nifestîndu-si convingerea că înțele
gerile convenite cu acest prilej vor

conferi dimensiuni tot mai ample și 
un conținut tot mai bogat conlucră
rii româno-cehoslovace. atit pe plan 
bilateral, cît si în viața internațio
nală. în interesul celor două po
poare. al progresului și dezvoltării 
ambelor țări, al cauzei socialismului 
și păcii. Toasturile au fost urmărite 
cu deosebit interes si subliniate cu 
vii aplauze.

Toastul tovarășului 
Gustav Husak

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele Co

mitetului Centrai al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, al Gu
vernului Federal și al meu per
sonal, să salut în modul cel mai 
cordial, la Castelul praghez, pe 
oaspetele nostru drag — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Salut, de asemenea, pe 
ceilalți tovarăși români prezenți.

Considerăm vizita dumneavoas
tră, stimate tovarășe Ceaușescu, 
drept un eveniment de seamă în 
dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și țările noastre frățești. Ea 
constituie un prilej de apreciere a 
colaborării noastre rodnice pe plan 
politic, economic și în celelalte 
domenii, care izvorăște din tradiți
ile îndelungate ale prieteniei și 
alianței cehoslovaco-române. Aces
te tradiții se bazează pe lupta co
mună a popoarelor noastre pentru 
eliberare socială și națională, pen
tru instaurarea puterii populare și 
realizarea operei de construcție 
socialistă tn țările noastre.

Vizita dumneavoastră este, tot
odată, un prilej pentru a stabili 
direcțiile și obiectivele conlucrării 
noastre în continuare, în spiritul

cerințelor etapei actuale, care evi
dențiază și mai mult necesitatea 
și importanța colaborării reciproce 
între țările socialiste.

De poporul frate român ne lea
gă sentimente de profundă solida
ritate, interese, idei și obiective 
comune. Apreciem în mod sincer 
marile realizări pe care le-a ob
ținut România socialistă în de
cursul deceniilor de construcție so
cialistă în dezvoltarea economiei 
naționale, creșterea gradului de 
civilizație, cultură și a nivelului de 
trai al poporului. Urmărim cu in
teres sincer și cu simpatie efor
turile pe care le depun oamenii 
muncii români, sub conducerea 
partidului comunist, pentru înfăp
tuirea mărețului program adoptat 
de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

în același timp, oamenii muncii 
cehoslovaci își concentrează în 
prezent forțele in vederea reali
zării programului celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, care a 
trasat linia accelerării dezvoltării 
economico-sociale, a reorganizării 
mecanismului economic, adîncirii 
democrației socialiste și extinderii 
participării oamenilor la condu
cere. în cadrul acestor preocupări,
(Continuare in pag. a

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Husak, 
Stimate tovarășe și tovarăși,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și al meu personal, să vă adresez, 
dumneavoastră și întregului popor 
al Cehoslovaciei prietene, un salut 
călduros și cele mai bune urări și, 
totodată, să vă exprim calde mul
țumiri pentru salutul prietenesc și. 
pentru primirea ospitalieră pe care 
ne-ați rezervat-o.

între țările noastre există vechi 
relații prietenești, cu îndelungate 
și bogate tradiții. în toate marile 
momente ale istoriei lor, popoarele 
noastre s-au aflat alături în lupta 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru independență și dezvoltare 
liberă pe calea progresului econo
mic și social. Vizita pe care o 
facem constituie o expresie a 
cursului pozitiv al acestor relații, 
a voinței comune de a dezvolta și 
mai mult colaborarea și conlucrarea 
româno-cehoslovacă. Noi apreciem 
stadiul înalt al acestor relații — 
întemeiate trainic pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc, pe 
principiile și idealurile socialismu
lui — și considerăm că trebuie să 
facem totul pentru ca ele să se 
afirme tot mai puternic ca un

exemplu de relații între state so
cialiste prietene care își unesc 
eforturile și conlucrează activ pen
tru edificarea noii orînduiri, pen
tru cauza socialismului și păcii în 
lume.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut în această dimineață 
am discutat despre preocupările 
partidelor și popoarelor noastre în 
dezvoltarea construcției socialiste 
in România și Cehoslovacia. Por
nind de la acordurile de lungă 
durată pe care Ie avem — în une
le domenii, pînă în anul 2000 — 
am convenit să intensificăm acti
vitatea în direcția extinderii co
laborării, a cooperării și speciali
zării în producție, în diferite do
menii de interes comun. Consi
derăm că există posibilități reale 
de a obține o dezvoltare și mai 
puternică a schimburilor economi
ce, tehnico-științifice, culturale, 
corespunzător posibilităților spori
te de care dispun țările noastre 
în plin progres.

Cunoaștem și apreciem realiză
rile pe care poporul cehoslovac, 
sub conducerea partidului, le ob
ține pe calea dezvoltării economice 
și sociale a patriei sale, în edifi
carea societății socialiste. Ca prie-
(Continuare în pag. a III-a)
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR
- realizat ritmic integral la toate sortimentele!

In primele patru luni din acest an, 
întreprinderea de rulmenți Alexan
dria a înregistrat serioase rămîneri 
in urmă la principalii indicatori de 
plan. Practic, peste 290 000 rulmenți 
contractați nu au putut fi livrați be
neficiarilor. Avind în vedere situația 
economico-financiară a propriei uni
tăți, dar și necazurile create altor 
întreprinderi din țară, muncitorii și 
specialiștii de aici sint, pe bună 
dreptate, nemulțumiți.

— Onorarea tuturor contractelor, 
recuperarea restanțelor acumulate — 
ne spune inginerul Liviu Coleșan, 
directorul tehnic al întreprinderii, 
constituie pentru colectivul nostru o 
chestiune esențială, o obligație de 
prim ordin. Aș vrea să precizez fap
tul că nerealizările la producția fi
zică provin numai din prima lună a 
anului, cînd ne-am confruntat cu se
rioase greutăți, atît în ceea ce pri
vește asigurarea cu energie electri
că. cit și aprovizionarea cu unele 
materii prime și materiale. Trebuie 
spus totuși că, pe lingă unele greu
tăți pricinuite de unii furnizori și în 
special de unități ale Ministerului 
Industriei Metalurgice, o parte din 
rămînerile în urmă se datoresc și 
unor deficiențe proprii, de ordin or
ganizatoric. Analizînd această situa
ție, comitetul de partid. Împreună 
cu consiliul oamenilor muncii au 
stabilit un complex program de mă
suri prin a cărui materializare se 
urmărește în principal introducerea 
pe scară mai largă a progresului teh
nic, creșterea indicelui de utilizare 
a mașinilor, asimilarea în fabricație 
a unor produse cu caracteristici teh
nice superioare, realizarea unor uti
laje prin autodotare, folosirea com
pletă a timpului de lucru.

Se mai cuvine subliniat faptul că 
în întreprindere s-au luat măsuri 
concrete pentru organizarea mai 
bună a producției, întărirea ordinii 
și disciplinei în toate atelierele și 
secțiile de producție. Este demn de 
remarcat că. datorită acțiunilor în
treprinse, mobilizării forțelor exis
tente in Întreprindere, in lunile fe
bruarie, martie și aprilie planul la 
producția fizică a fost îndeplinit, in- 
registrindu-se chiar unele depășiri 
ale prevederilor.

Ce s-a făcut și ce se face în pre
zent pentru recuperarea restanțelor 
Ia producția fizică ? S-a Început cu 
folosirea mai rațională a spațiilor de 
producție. S-a calculat totul pe me
trul pătrat pentru a găsi loc să se 
pună In poziție de lucru noile mașini 

și utilaje sosite pentru dezvoltarea 
întreprinderii. Practic, la secțiile 
strungărie, rectificare și colivii, pe 
spatiile existente s-au montat și pus 
în funcțiune peste 70 de utilaje (ma
șini de rectificat și de lepuit, strun
guri multiax și monoax, prese de 
diferite dimensiuni, mașini specifice 
procesului de montaj etc.). Execuția 
canalelor suplimentare pentru lichi
dele tehnologice, a magistralelor 
pentru alimentarea cu energie elec
trică, precum și montajul propriu- 
zis al utilajelor s-au făcut cu contri
buția hotărîtoare a muncitorilor și 
specialiștilor din secțiile respective, 
concomitent cu desfășurarea normală 
a procesului de producție pe vechile 
linii tehnologice. Acțiunea incă nu

LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI 
DIN ALEXANDRIA

s-a finalizat, dar lucrările continuă, 
ca și în noile hale de fabricație, pe 
baza unor grafice de execuție eșalo
nate pină In luna octombrie a aces
tui an.

Dintre măsurile luate pentru înde
plinirea planului la producția fizică 
și la export, cele mai importante vi
zează activitatea din sectoarele de 
concepție în vederea asimilării In 
fabricație a noi tipuri de rulmenți 
cu grad înalt de precizie și caracte
ristici tehnico-funcționale superioa
re. în această bătălie pentru com
petitivitate, atelierele de proiectare 
se constituie în adevărate labora
toare de creație.

— Sarcinile noastre, în anul acesta 
— ne precizează inginerul Nicolae 
Simionescu, șeful serviciului de pre
gătire tehnologică a fabricației — 
sint bine conturate. în permanență, 
pe masa de lucru a specialiștilor 
noștri se află proiectele unor noi ti
puri de rulmenți, ale căror perfor
manțe se situează la nivelul celor de 
pe piața mondială. Printr-o bună 
colaborare cu specialiști de la insti
tutele centrale de profil urmărim re
ducerea ciclului de cercetare-proiec- 
tare-producție.

Am reținut astfel că, în prezent, se 
acordă o atenție deosebită unor pro
grame prioritare privind fabricația a 
numeroase tipuri de rulmenți pentru 
industria aeronautică și centrale nu- 
clearo-electrice. Din punct de vedere 

al omologării seriei „zero“ majori
tatea tipodimensiunilor se află în 
faze avansate de execuție. S-au asi
milat rulmenți și subansamble pen
tru autoturisme, reducindu-se astfel 
importurile, iar pentru export s-au 
realizat in perioada ce a trecut din 
acest an 16 noi tipuri de produse în 
mai multe variante constructive.

Rezultatele bune obținute în ulti
ma perioadă în ce privește creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor se 
datoresc și măsurilor luate pentru 
îmbunătățirea activității de întreți
nere și reparații. Ca urmare, stagnă
rile în producție au fost eliminate 
complet, iar opririle accidentale s-au 
redus la minimum. De la mecanicul- 
șef al întreprinderii, inginerul Flo- 

rea Crăciun, am reținut preocuparea 
stăruitoare pentru scurtarea perioa
delor de efectuare a reparațiilor la 
utilajele-agregat de mare complexi
tate, prin pregătirea temeinică a lu
crărilor și asigurarea pieselor de 
schimb cu forțe proprii. Așa a fost 
posibil ca, recent, reparația capitală 
la mașina automată de forjat inele 
AM-50 să fie redusă cu 15 zile față 
de termenul planificat inițial. Se cu
vine subliniat și faptul că. o dată 
cu execuția reparațiilor respective, 
în multe cazuri se urmărește îmbu
nătățirea parametrilor tehnico-func- 
ționali ai mașinilor și utilajelor. Pe 
baza unor tehnologii elaborate cu 
forțe proprii se are în vedere cu 
deosebire sporirea productivității 
muncii, fie prin realizarea concomi
tentă a mai multor operații de către 
o mașină, fie prin polideservirea 
mașinilor-agregat. De exemplu, la 
strungurile pentru prelucrarea coli
viilor conice după ambutisare. prin 
modificările constructive aduse, s-a 
putut trece la deservirea a două ma
șini de către un singur muncitor.

Preocupări pentru creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a procesului de producție am lntîl- 
nit și la noua secție de rulmenți 
mici. Inginerul Constantin Berechet, 
șeful secției, ne spunea că, prin mo
dificările aduse sistemelor de con
trol activ de la mașinile de rectifi

cat, calitatea rulmenților, care im
plică un grad înalt de precizie și fi
nețe in execuție, a crescut substan
țial. Și tot aici, datorită aplicării 
unei valoroase soluții tehnice privind 
realizarea sistemului de transfer 
pneumatic al inelelor de rulmenți 
mici pe liniile de fabricație din ate
lierul de rectificare, productivitatea 
muncii a sporit cu 30 la sută.

Trecind în aceste zile prin secțiile 
de producție ale întreprinderii se 
remarcă ordinea și disciplina in care 
se lucrează la fiecare sector și ate
lier de fabricație. Panouri propa
gandistice deosebit de sugestive. în
soțite de calcule exacte, îndeamnă Ia 
buna folosire a timpului de lucru. Și 
totuși, aveam să aflăm din discuțiile 
cu muncitorii și specialiștii că mai 
există risipă de timp productiv, ri
sipă de forță de muncă. îndeosebi la 
forjă sînt dese situațiile cînd. dato
rită calității materialului; se impune 
verificarea inelelor de rulmenți, bu
cată cu bucată, pentru a fi înlăturate 
din această fază a procesului tehno
logic reperele defecte. O operație în 
pluș, efectuată cu maximă exigen
ță, care, este adevărat, determină ca 
pe poarta întreprinderii să nu iasă 
nici un produs de calitate necores
punzătoare, dar care necesită timp.

— Putem obține sporuri la pro
ducția fizică prin mai buna organi
zare a muncii, întărirea disciplinei, 
modernizarea tehnologiilor — ne-a 
spus în finalul documentării noastre 
inginerul Liviu Coleșan. Dar este 
necesar ca și principalii noștri fur
nizori de metal — Combinatul de 
oțeluri speciale și „INOX" Tirgoviș- 
te, Combinatul siderurgic Galați — 
să livreze produsele potrivit contrac
telor încheiate atît din punct de ve
dere cantitativ, cit și calitativ. Fac 
această observație deoarece în pre
zent avem greutăți în asigurarea 
unor sortimente de metal. Iată un 
singur exemplu : la banda laminată 
la rece, necesară confecționării co
liviilor și elementelor de etanșare a 
rulmenților (pe care le furnizăm și 
întreprinderilor de profil din Brasov 
și Bîrlad), Combinatul siderurgic Ga
lați are o restanță de peste 500 tone. 
Avem promisiuni deopotrivă din 
partea unităților furnizoare și a Mi
nisterului Industriei Metalurgice că 
asemenea neajunsuri vor fi lichida
te. Dar, deocamdată, asta este si
tuația.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

-lucrare de bază pentru recolta acestui an 
dîmbovița: Buna organizare a muncii-stimulează bunele rezultate

După răsărirea sfeclei de zahăr, a 
porumbului, florii-soarelui și soiei, 
în cea mai mare parte a unităților 
agricole din județul Dîmbovița s-a 
trecut la efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Se lucrea
ză pe terenurile însămințate mai de 
timpuriu în consiliile agroindus
triale Bilciurești, Petrești, Potlogi și 

Tărtășești. cu întreruperi și. deo
camdată, cu formații reduse din 
cauza terenului umed. De la direc
ția agricolă aflăm că în cooperati
vele agricole din județ au fost or
ganizate. in cadrul fermelor, 1 230 
de echipe formate din cite 30—35 de 
cooperatori, cărora li se adaugă un 
mare număr de locuitori din comu
ne angajați în alte unități, pensio
nari etc. Reținem, de asemenea, că 
se lucrează în acord global întreaga 
suprafață de culturi prăsitoare. La 
întreținerea și recoltarea culturilor 
de primăvară urmează să se efec
tueze cinci milioane norme de mun
că, din care cel' puțin jumătate la 
prașila manuală. Subliniem aceasta 
întrucît la baza întregii activități 
desfășurate stau organizarea muncii 
și retribuirea cooperatorilor în acord 
global. Am urmărit cum se desfă
șoară lucrările în unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Petrești, 
în care plantele prăsitoare ocupă 
peste 5 300 hectare.

— Prin modul în care ne-am or
ganizat activitatea urmărim trei o- 
biective — ne spune președintele 
consiliului — tovarășul Ion Dima : 
obținerea producțiilor planificate, 
realizarea integrală a fondului de 
stat și retribuirea cooperatorilor în 
funcție de recolta realizată. în cele 
14 ferme am organizat 56 de echipe 
care cuprind 1 700 de cooperatori șl 
circa 1 000 de alți locuitori ai sate
lor, fiecăruia revenindu-i, în medie, 
două hectare. în fiecare unitate, în 
funcție de structura producției și 
condițiile locale, consiliile de con
ducere au stabilit modalități proprii 
de retribuire a muncii în acord glo
bal. Peste tot însă punem accent be 
calitatea lucrărilor, ca primă condi
ție a realizării producțiilor pre
văzute.

C.A.P. Morteni a însămințat cu 
culturi prăsitoare 1 475 de hectare, 
din care 1 039 hectare cu porumb. 

De asemenea, unitatea are un efec
tiv de 360 vaci cu lapte. Deci, prin
cipalele forțe acționează în cele două 
sectoare : întreținerea culturilor și 
zootehnie. De cum a fost posibil, 
sute de cooperatori au lucrat cu sa
pele pe terenurile însămințate cu 
floarea-soarelui. „Nu este nevoie să 
batem la nimeni în poartă ca să 
vină la lucru — ne spune inginerul- 
șef al unității, Gheorghe Guran. Ca 
și anul trecut, fiecare cooperator 
știe foarte bine că va fi retribuit — 
în natură și bani — după cum va 
munci și după producția obținută". 
Completind cele relatate mai sus, 
tovarășul Valeriu Costache, ingine
rul-șef al consiliului agroindustrial 
Petrești. adaugă : „Cine aleargă cu 
sapa prin culturi, cine taie plantele 
degeaba nu adună norme. Numai cîn- 
tarul este în măsură să spună cum 
și-a îndeplinit fiecare norma". în a- 
ceastă unitate, aplicarea mecanis
mului de stabilire a retribuției în 
natură e simplă. Anul trecut, din 
producția totală obținută de 6 400 
tone de porumb boabe, cu 1 900 tone 
peste plan, s-a constituit fondul de 
retribuire de 11 la sută, adică 70S 
tone. Din acestea, 640 de tone au re
venit cooperatorilor din formațiile 
de cîmp, oare au fost retribuiți după 
cantitățile de porumb obținute și 64 
tone îngrijitorilor, in raport cu nu
mărul de norme efectuate, precum 
și pentru alte trebuințe. în același 
mod se va proceda și in acest an. 
Ca atare, cooperatorii se străduiesc 
să întrețină exemplar culturile pen
tru a se realiza recolte mari și a 
obține, pe această bază, retribuții în 
natură corespunzătoare.

C.A.P. Jugureni are 300 vaci cu 
lapte, cultivă cu plante prăsitoare 
563 hectare, din care 375 hectare cu 
porumb, iar legumele ocupă 80 de 
hectare. Ca și în unitatea ve
cină, suprafața de culturi prăsitoare 
ce revine pe cooperator este de două 
hectare. Se întîmpină insă greu
tăți ca urmare a insuficienței forței 
de muncă în legumicultura, unde 
sînt repartizați doar 60 de coopera
tori, față de 320, cîți ar fi necesari, 
potrivit normativelor. Ca urmare, la 
cultura mare revin 100 de norme pe 
cooperator, iar în legumicultura ar 
trebui să fie 300. Pentru buna des

fășurare a lucrărilor în ambele sec
toare consiliul de conducere a adop
tat o măsură bună.

— Ar fi fost simplu să suplimen
tăm forța de muncă în legumicultu
ra — ne spune inginerul-șef al 
C.A P. Jugureni, Ion Stoica. Activi
tatea din acest sector cere insă forță 
de muncă suplimentară numai in 
anumite perioade, îndeosebi la plan
tare și recoltare. Pentru a folosi ra
țional forța de muncă. împletim ac
tivitatea echipelor de la cultura 
mare cu cea de la grădină, în așa 
fel incit să fim tot timpul cu toate 
lucrările „la zi". în această situație 
a trebuit să adaptăm retribuția în 
natură la condițiile noastre. Spre a 
se asigura o retribuție echilibrată, în 
funcție de participarea la muncă a 
fiecărui cooperator din ambele sec
toare. am stabilit o cantitate fixă de 
porumb pentru fiecare normă. Coo
peratorii de la cultura mare, care, 
prin natura lucrurilor, realizează un 
număr mai mic de norme, primesc 
în plus retribuție suplimentară din 
depășirea de plan. în raport cu pro
ducția obținută. O atenție deosebită 
acordă consiliul de conducere al uni
tății creșterii producției de lapte, 
cooperatorii din sectorul zootehnic 
fiind retribuiți cu bani și porumb, 
in funcție de cantitatea de lapte li
vrată, de numărul de viței realizat 
și de participarea Ia lucrările de în
treținere a culturilor și recoltare. 
De menționat că, atît veniturile, 
cît și retribuțiile In natură 
sint stabilite pe baza unor evi
dențe stricte ținute în permanentă la 
zi pe oameni și formații.

Din discuțiile avute cu coopera
tori și specialiști din unități agri
cole dimbovițene, cu activiști de 
partid, a rezultat că acolo unde se 
aplică corect sistemul de retribuire, 
unde cooperatorii au fost stimulați, 
lucrările de întreținere a culturilor 
nu constituie o problemă : prașila se 
execută la timp și de bună calitate. 
Participarea activă la muncă din 
primele zile ale campaniei consti
tuie o dovadă a bunei funcționări a 
acestei pîrghii stimulatoare care este 
sistemul de retribuire în acord 
global.

Lucian CIUBOTARU

CLUJ : Produse noi 
și modernizate

Activitatea desfășurată de co
lectivul întreprinderii de electro
nică industrială și automatizări din 
Cluj-Napoca pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
acest an s-a concretizat. In perioada 
de pină acum. în sporirea produc
ției fizice la principalele sortimente 
destinate beneficiarilor, în creșterea 
productivității muncii, ă nivelului 
tehnic și calitativ al produselor și 
competitivității acestora pe piața 
mondială. In această perioadă, au 
fost fabricate și livrate microcalcula
toare, aparatură analitică, indicatoa
re numerice, aparatură electronică 
medicală și altele. O dată cu sporirea 
preocupărilor pentru dezvoltarea și 
modernizarea producției de mijloace 
electronice de automatizare și apara
tură medicală, au fost asimilate șl 
introduse în fabricație noi produse 
electronice. Astfel, în prezent, pro
dusele noi și modernizate reprezintă 
43 la sută din valoarea producției- 
marfă, colectivul Întreprinderii fiind 
angajat in realizarea la un înalt ni
vel tehnic și calitativ a acestor pro
duse. (Marin Oprea).

ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA-ÎN STRATEGIA PROGRESULUI

Prezentul în cercetare își „finanțează" viitorul tehnologic
In articolul publicat In ziarul nostru din 22 apri

lie a.c.. ne-am referit la contribuția pe care activitatea 
de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiec
tare o aduce la procesul de modernizare și dezvoltare 
intensivă a economiei naționale. Dar ne-am oprit și 
asupra minusurilor *manifestate In acest domeniu ho- 
tăritor pentru creșterea accentuată a eficienței in toate 
ramurile și sectoarele de activitate. Ne propunem să 
trecem astăzi in revistă alte aspecte ale muncii de con
cepție, pornind de la o observație evidentă : calitatea 
muncii științifice depinde, ca in orice alt sector de 
activitate. de calitatea oamenilor, de capacitatea lor

de a ințelege responsabilitatea socială și de a se con
forma exigențelor deosebite pe care le incumbă me
seria aleasă, tn codul profesional al omului de știință, 
căutarea și promovarea noului sint imperative de per
manentă actualitate și criterii decisive de apreciere a 
valorii și eficienței muncii depuse. Și dacă majoritatea 
proiectelor științifice se aliniază acestor cerințe, există 
totuși diferite soluții propuse de cercetare, de calitate 
îndoielnică, care preconizează realizarea unor produse 
sau tehnologii cu consumuri materiale și energetice 
costisitoare sau fără șansa de a intra in competiția 
exportului.

De-a lungul întregii sale activități, 
cercetătorul rămîne un om care în
vață. El nu pune niciodată punct 
procesului de instruire pentru profe
sia aleasă căci se vede neînce
tat nevoit să țină pasul cu creș
terea formidabilă a volumului de 
cunoștințe, cu tot ceea ce apa
re nou pe plan mondial. Activi
tatea celor care au optat pentru ca
riera științifică se caracterizează 
prin această neobosită perseverentă 
și curaj durabil, prin imaginație 
creatoare și spirit novator, prin ho- 
tărîre calmă și, nu o dată, prin 
momente îndelungate de chinuitoare 
meditație explorativă, care nu se 
oprește la granițele unei zile da 
muncă. Pentru că, foarte rar. o Idee 
nouă apare de-a gata, peste noapte, 
din fapte asamblate după principii 
cunoscute. De cele mai multe ori 
este necesară o muncă intensă de 
cercetare, laborios organizată, pină 
ce ideea prinde contur și promite o 
finalitate practică. Unii asază aces
te eforturi sub semnul „mersului la 
întîmplare". Confundînd grav lipsa 
de disciplină și ordine integratoare 
din propria activitate cu arta de a 
folosi întîmplarea, de a nu rămîne 
pasiv față de ceea ce dezvăluie rea
litatea, sub motiv că i s-a cerut 
altceva. Iar rezultatele nu pierd 
niciodată ocazia să sancționeze ase
menea erori.

La baza unui proces de cercetare, 
fie că este vorba de un produs cu 
caracteristici superioare sau de o 
tehnologie modernă, se află o’ idee

științifică sau tehnică. Ea nu este 
neapărat rodul unei clipe de inspi
rație, ci, cd mai adesea, a fost sti
mulată printr-un flux informațional 
cuprinzător. Promovarea noului în

orice domeniu nu poate fi „ruptă* 
de osmoza cu o activitate sistema
tică și eficientă de informare și do
cumentare. De cerința imperioasă 
de a ordona și stăpînl diversitatea 
informațiilor, aflate într-o creștere 
exponențială. De simplificarea și 
orientarea lor spre compartimentele 
capabile să extragă un maximum de 
beneficiu din ele. Nimeni din cei 
angajați într-o activitate de cerce
tare științifică, de complexitatea și 
dimensiunile celor care se desfășoa
ră în prezent în economia națio
nală, nu poate să Ignore ce tipuri 
și surse de informații are Ia dispo
ziție, prin ce canale sînt difuzate 
acestea, cum trebuie procedat pen
tru a le optimiza. Mai ales că pre
tutindeni în lume sondaje efectua
te pe această temă n-au fost lipsi
te de surprize : există destui cerce
tători și proiectanți aflați în afara 
unui circuit informațional adecvat,

nefamiliarizați cu ritmul noutăților 
din domeniul lor de activitate si care 
nu cunosc prea bine ceea ce se în- 
timplă în domenii înrudite. 80 la sută 
dintre cadrele de conducere ale unor 

întreprinderi din țări industrializata 
care au fost întrebate au recunoscut 
că dificultatea cea mai mare, pre
zentă și de perspectivă, constă în 
menținerea pasului cu ritmul da 
creștere a informațiilor, cu „absorb
ția" și asimilarea lor.

Se spune adesea — și cu perfectă 
Îndreptățire — că permanent feres
trele cercetării sînt deschise spre pro
ducție. Dipspre ea îi vin întrebările 
și își extrage problemele și înspre ea 
își verifică trăinicia descoperirilor, a 
soluțiilor propuse. Vremea așa-zisei 
„republici a cărturarilor", izolați de 
ritmul trepidant al vieții economi
ce și sociale, a apus de mult. Pre
tinsa linie de demarcație între cer
cetarea fundamentală și cea aplica
tă și-a dovedit inconsistența. Ipote
zele emise în fizica energiilor înalte 
au dus la descoperirea unor parti
cule noi. rezultatele experimentale 
stimulînd la rîndul lor nașterea unor 

tehnologii cu randamente si posibi
lități de întrebuințare nebănuite, dar 
si a unor noi teorii. Știința „pură" 
se armonizează in chip strălucit cu 
nevoile presante ale producției. Re- 
liefînd. totodată, caracterul interdis- 
ciplinar al științei in lumea contem
porană. Funcționarea unor organis
me de cercetare „hibride", in care 
sint prezente ambele tipuri de ac
tivități. faptul că laboratoarele unor 
mari firme de succes își concentrea
ză. deseori, preocupările asupra unor 
teme de cercetare fundamentală au 
veștejit această polemică.

De multe ori, după realizarea unui 
produs sau utilaj din seria zero, 
punțile de legătură între autorii lui 
și producție sînt tăiate brusc și 
funcționărește. Cum se comportă in 
exploatare noul produs, ce îmbună
tățiri gîndesc executanții Iui că pot 
și trebuie în mod necesar să ii fie 
aduse devin aspecte periferice, vi
date de interesul cercetătorilor. In-

manifestarea 
legăturilor 
producție 
proiectanți 

extrem

unidirec- 
dintre cer- 

privează pe 
de un capital 

de prețios, 
pentru crea-

discutabil. 
tională a 
cetare si 
tehnologi și . 
de cunoștințe 
Inutil de a mai pleda 
rea și cultivarea în cadrul unităților 
de concepție a unui spirit activ de 
informare și documentare. Este nu 
numai o îndatorire firească și e- 
sentială a cercetării, ci. în primul 
rind, o necesitate. Informația re
prezintă pentru specialistul din a- 
cest sector chiar „materia primă* cu 
care lucrează.

Perfecționarea pregătirii profesio
nale a specialiștilor din cercetarea 
științifică, ingineria tehnologică si 
proiectare, implicarea lor mai hotărîtă 
în problemele dezvoltării economice 
și sociale, fluidizarea fluxurilor in
formaționale sînt tot atîtea părți ale 
aceluiași întreg : organizarea și con
ducerea activității acestor sectoare. 
Puse in fața cerinței de a-și însuși un 
med nou de a gindi și acționa bazat 
pe competență și răspundere profe
sională. nu doar pe o disponibili
tate sporită de adaptare Ia nou, ci 
pe forța de a crea noul insuși, de 
a-și cultiva intuiția cerută de acest 
superb efort. Capacitatea de a

Principala preocupare - menținerea 
lanurilor fără Meni

De cîteva zile, în județul IALOMI
ȚA, forțele satelor sînt concentrate 
la executarea primei prașile la sfe
cla de zahăr și floarea-soarelui. Pe 
mari suprafețe se prășește manual, 
lucrare deosebit de utilă in această 
perioadă întrucît asigură nu numai 
distrugerea buruienilor, ci și încăl
zirea solului, ceea ce ajută la creș
terea plantelor.

Coftiatitfamentele locale pentru a* 
gricultură au luat măsuri organizato
rice și tehnice pentru mobilizarea 
tuturor forțelor apte de muncă din 
unitățile agricole, dar și din celelalte 
s -toare de activitate de la sate la 
e„ecutarea prașilei manuale. Pină 
acum, cele mai mari suprafețe cul
tivate cu sfeclă de zahăr au fost 
prășite manual în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Țăndă- 
rei, Andrășești, Balaciu, Fierbinți, 
Slobozia, Gîrbovi, Grivița și Movila. 
Pină luni, 11 mai, din cele 15 300 
hectare cu sfeclă de zahăr au fost 
prășite manual 5 200 . hectare, iar 
mecanic lucrarea s-a efectuat pe 
3 200 hectare. La floarea-soarelui, 
prima prașilă manuală și mecanică 
s-a realizat pe 12 și, respectiv, 15 la 
sută din cele 35 700 hectare cultiva
te. Participarea amplă la muncă va 
asigura ca pină la sfîrșitul acestei 
săptămîni să se încheie prima pra
șilă manuală și mecanică la cele 
două culturi și să se treacă imediat 

coordona cu pricepere și eficiență 
superioară potențialul tehnico-știin- 
țific intră în dezacord cu sistemele 
de conducere aleatoare, dominate de 
intuiție pragmatică și voluntarism. 
Pretutindeni în lume, pentru a ține 
pasul cu explozia tehnologică și in
formațională, se desfășoară o veri
tabilă cursă contra-cronometru, în 
care arhitecturii sistemelor de orga
nizare i se atribuie rolul major de 
a primeni funcțiuni vitale ale cer
cetării și de a asigura metode de 
lucru, de a le conferi randamente 
maxime.

Devansarea producției de către cer
cetarea științifică este nu numai una 
dintre aceste opțiuni, ci si aceea nece
sară privirii dincolo de orizontul ime
diat. materializată prin asigurarea 
unui portofoliu de noutăți si soluții 
avansate, a unei rezerve de.cunoaște
re. Este modul prin care prezentul 
„finanțează* viitorul. De altfel, fap
tul că ne-am propus ca. la sfîrșitul 
acestui cincinal, majoritatea produ
selor realizate să fie de nivel mon
dial, iar unele dintre ele su
perioare acestui nivel, conturează 
pregnant valoarea unei gindiri 
prospective și cerința de a se elabo
ra din timp cercetări de perspectivă 
cu înaltă eficiență. Desigur, indus
tria noastră se dezvoltă impetuos, 
se grăbește. De multe ori, cere re
zolvări imediate. Cercetarea științi
fică este, bineînțeles, chemată să-i 
sprijine eforturile. Dar, uneori, cînd 
sînt analizate mai atent solicitările 
și temele de cercetare se mai con
stată și altceva : că multe dintre ele 
erau de strictă competență a specia
liștilor din producție, că apreciabile 
forțe din cercetare au fost „detur
nate" de la probleme mult mai im
portante.

Volens-nolens, revenim asupra ra
portului dintre cercetare și producție, 
accentul mutindu-se de data aceasta 
asupra răspunderilor ce revin unită
ților economice. Specialiștii sint una
nim de acord că îmbunătățirea me
todelor de planificare in activitatea 
de cercetare depinde intr-un grad 
inalt de stabilirea unor relații con
tractuale ferme pe întreaga perioadă 
de desfășurare a unui proiect știin
țific.

Sint asigurate astfel nu numai 
fondurile necesare desfășurării mun
cii de concepție, ci și acel atît de 
necesar și de neînlocuit stimulent 
pe care nu-1 poate oferi decit con
fruntarea decisivă cu practica in pro
ducție. Dar. nu o dată, întreprinde
rile nu-și ascund fie dezinteresul, 
fie neîncrederea față de propunerile 

la efectuarea primei prașile mecani
ce pe cele aproape 90 000 hectare 
cultivate cu porumb.

în urmă cu 3 zile a început se
mănatul orezului, lucrare realizată 
pe 3 500 hectare. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a între
prins ample acțiuni de întrajutorare 

•la efectuarea -acestei lucrări. Ca ata
re, se realizeazăun ritm zjlnic de 
1 100—1 200 hectare în întreprinderile 
agricole de stat Vlădeni și Giurgeni 
care împreună au de semănat peste 
7 000 hectare cu orez. în sprijinul a- 
cestora au fost trimise, din toate 
unitățile agricole de stat și din sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii Țăndărei, Movila, Fetești și 
Slobozia, formații complexe cu 
discuri, semănători special pregătite 
pentru orez, utilaje pentru fertilizat, 
remorci pentru transportul semințe
lor și îngrășămintelor, capacități 
pentru aprovizionarea cu carburanți 
și Iubrifianți. Fiecare formație ve
nită în ajutor este coordonată de in
ginerul-șef din unitatea respectivă 
care răspunde direct de calitatea lu
crărilor efectuate. Se apreciază că 
pină sîmbătă, 16 mai, se va încheia 
semănatul orezului pe întreaga su
prafață prevăzută a se cultiva.

Mihal VIȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

avansate. Vor. înainte de a se iniția 
cercetarea propriu-zisâ, să primeas
că garanții certe asupra eficienței 
acestora. Dacă ar putea fi așa, 
atunci la ce-ar mai fi nevoie de o 
cercetare științifică ? Să confirme 
ceea ce se știa deja ? „Nu ne putem 
permite să riscăm", afirmă adeptii 
unui asemenea punct de vedere, 
confundînd spiritul de prevedere, 
atît de necesar în orice activitate, cu 
lipsa totală de inițiativă. Riscul este 
însă o categorie care tine de legile 
ciberneticii, iar funcționarea oricărui 
sistem, fie el tehnic, economic sail 
biologic, conține implicit și un 
coeficient de risc. Niciodată probabi
litatea reușitei nu va fi în mod 
automat egală cu unu. Admițind. 
așadar, teoretic existența riscului, nu 
este vorba nicidecum de o atitudine 
pesimistă, ci, dimpotrivă, de cel mai 
sănătos realism. Pentru că tot pe 
baze cibernetice se demonstrează că 
riscul poate fi prevenit practic prin- 
tr-o atitudine conștientă competentă, 
prin luarea unor măsuri de siguran
ță. Iar acestea înseamnă. în munca 
de concepție, experimentarea ri
guroasă în faza de laborator a noilor 
produse sau tehnologii elaborate, ve
rificarea lor cu maximă grijă în sta- 
ții-pilot. la dimensiuni apropiate de 
cele oferite de activitatea industrială, 
și perfecționarea ulterioară, in pro
cesul de producție. Adică etape ab
solut necesare ale unei activități de 
cercetare, desfășurate sub dublul 
semn al calității și răspunderii. Acti
vitate la care trebuie să participe ac
tiv, intr-un dialog constructiv, atit 
tehnologii și proiectanții, cît si spe
cialiștii din producție. Alteori, spe
cialiștii din producție uită să mai 
informeze pe cercetători asupra unor 
schimbări de conjunctură sau. chiar, 
de soluții. Și se întimplă ca. după 
elaborarea unui produs, potențialul 
său beneficiar să comunice că nu-i 
mai este de folos. Numai că. între 
timp, s-au irosit fonduri și resurse 
ce puteau fi canalizate Intr-o altă 
direcție, mult mai utilă economiei 
naționale.

Viața, practica de fiecare zi ridică 
In permanentă aspecte și cerințe 
noi legate de perfecționarea activi
tății de cercetare științifică. In 
această privință, „rezervorul" pro
blemelor este în chipul cel mai 
firesc inepuizabil. Ca și capacitatea 
specialiștilor din acest sector de a-și 
moderniza activitatea, de a se ra
corda de pe poziții ofensive în avan
garda progresului economic și social.

Cristian ANTONESCU

Specialiștii, dar 
si cnnperatorii 

răspund de calitatea 
lucrărilor

în toate unitățile agricole din ju
dețul GIURGIU, cultivatoare de sfe
clă de zahăr, s-a trecut pe un front 
larg la executarea primei prașile 
manuale. Inginerul Gheorghe Cris- 
tescu. directorul Fabricii de zahăr 
din Giurgiu, ne-a spus că din con
troalele efectuate tn ultimele zile a 
rezultat că plantele au răsărit în 
totalitate, iar lanurile de sfeclă sînt 
încheiate. în toate unitățile cultiva
toare munca este organizată în acord 
global, suprafețele fiind repartizate 
pe ferme, brigăzi șl echipe de lucru, 
ceea ce este de natură să cointere
seze oamenii în executarea unor lu
crări de bună calitate.

La fata locului. în unități, am con
statat roadele acestei organizări. Pe 
sola Vereș, aparțin ind cooperativei 
agricole din Daia, lucrau aproape 200 
de cooperatori. Printre el II întîl- 
nim și pe mecanizatorii Ion Arge- 
șanu și Stancu Chindinac, cei ce au 
lucrat si la semănatul sfeclei de 
zahăr. Pină să le vină rîndul să exe
cute prima prașilă mecanică, ei ișl 
onorează obligația asumată fată de 
unitate, de a participa și Ia Întreți
nerea manuală a culturilor. Prezent 
in cîmp, inginerul-șef al unității. 
Virgil Rizescu. precizează că rărirea 
se face corect, asigurîndu-se Intre 
90 000—110 000 plante recoltabile la 
hectar. Chiar din prima zi de lucru 
au fost prăsite manual 20 hectare.

Lucrările de întreținere la sfecla 
de zahăr sînt bine organizate si in 
cooperativele agricole din Ghizdaru, 
Bucșani. Mihai Bravu. Băneasa, Slo
bozia și altele. „Toți cooperatorii 
sint cointeresați să obțină recolte 
mari de sfeclă la hectar, știind că de 
acestea depinde si nivelul retribui
rii lor, ne spune Dumitru Iorga, in
ginerul-șef al consiliului agroindus
trial Frățești. Pină luni seara, pe 
ansamblul consiliului s-au si prăsit 
primele 150 de hectare. Practic, In 
fiecare unitate din cadrul consiliului 
zilnic participă la muncă peste 200 
de cooperatori, iar alături de ed vin 
și un număr mare de oameni ai 
muncii care lucrează în diferite uni
tăți industriale".

loan Tevanov. directorul întreprin
derii agricole de stat Adunații Co- 
păceni, prezent pe sola Avicola, ne 
spune : „Pentru a asigura incă de 
pe acum densitatea ce ne-am pro
pus-o. de 110 000 plante recoltabile 
la hectar, am interzis folosirea sa
pelor mari, care la cea mai mică 
neatenție pot disloca un număr În
semnat de plante. Oamenii au fost 
instruiți și știu foarte bine că aici 
nu au ce căuta, deocamdată, decit 
cu sapa mică și că o dată cu pra
șila oarbă trebuie să facă si rări- 
tul corespunzător".

în timpul raidului am maf reți
nut că în fiecare unitate cultivatoare 
de sfeclă de zahăr, alături de spe
cialiști. de calitatea lucrărilor de în
treținere răspund în aceeași măsură 
și reprezentanții Fabricii de zahăr 
din Giurgiu, prezenti în unități. Oa
menii cunosc foarte bine și aplică 
corect în practică prevederile deci
ziei consiliului popular județean cu 
privire la întreținerea culturilor pră
sitoare.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*
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PRIETENEASCĂ DE LUCRU ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Dejun oficial oferit în onoarea lovarășiilui Nicolae Ceaușescu 
de tovarășul Gustav Husak

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
teni apropiați, vă dorim, dragi to
varăși, noi realizări pe acest drum, 
succese tot mai mari in înfăptui
rea importantelor obiective stabi
lite de Congresul al XVII-lea al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri, a societății ceho
slovace.

Poporul român se află angajat, 
la rîndul său, intr-un amplu efort 
de dezvoltare intensivă și moder
nizare a industriei, agriculturii și 
celorlalte ramuri ale economiei 
naționale pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, de 
înfăptuire a hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea al partidului — 
care a stabilit obiectivele trecerii 
României într-un stadiu superior 
de dezvoltare — cel de țară so
cialistă mediu dezvoltată. Acordăm 
o mare însemnătate dezvoltării de
mocrației, lărgirii și perfecționă
rii cadrului democratic de parti
cipare nemijlocită a oamenilor 
muncii, a întregului popor la con
ducerea societății — ca o condi
ție hotărîtoare a edificării cu suc
ces a noii orînduiri, a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comu
nism.

Noi apreciem că realizările 
României și Cehoslovaciei, ale tu
turor țărilor care edifică noua 
orînduire reprezintă un factor e- 
sențial al creșterii forței și pres
tigiului socialismului în lume, al 
întăririi independenței și unității 
iărilor noastre în lupta pentru 
progres social și pace în lume. 
Pornind de la acest adevăr, Româ
nia acordă o atenție deosebită în
tăririi prieteniei și conlucrării cu 
toate țările socialiste, participă 
activ la dezvoltarea colaborării și 
specializării în cadrul C.A.E.R.,

(Urmare din pag. I)
pornim de la sarcinile și necesi
tățile societății noastre socialiste, 
de la condițiile și caracterul etapei 
actuale. în modul creator de rea
lizare de către comuniștii sovie
tici a hotărîrilor celui de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ve
dem o sursă prețioasă de expe
riență și inspirație.

Tovarășe și tovarăși,
Cu profundă satisfacție pot 

spune că- convorbirile noastre 
de astăzi cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost pătrunse 
de spiritul de stimă și înțelegere 
reciprocă, de aprecierea identică a 
nivelului atins și a perspectivelor 
dezvoltării relațiilor româno-ceho
slovace.

împreună cu prețuirea deplină a 
tot ceea ce s-a realizat pînă în 
prezent, împărtășim părerea co
mună că este în interesul ambelor 
părți să adîncim în continuare, pe 
multiple planuri, colaborarea noas
tră în domeniile politic, economic 
și cultural. Relațiile noastre se ba
zează pe colaborarea internaționa- 
listă dintre Partidul Comunist din 

ușoare, agriculturii și in- 
alimentare. folosirii mai iri- 
capacităților de producție, 
substanțiale a ponderii li- 
reciproce realizate pe baza

precum și la activitatea Tratatu
lui de la Varșovia, își aduce ne
mijlocit contribuția la eforturile 
popoarelor, ale forțelor progresis
te, înaintate pentru soluționarea 
constructivă a marilor probleme 
ce confruntă epoca noastră.

Situația internațională se men
ține deosebit de gravă și com
plexă. Intensificarea fără prece
dent a cursei înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, spo
rește necontenit pericolul unui 
război mondial, care s-ar trans
forma inevitabil într-o catastrofă 
nucleară nimicitoare ce ar duce la 
distrugerea a înseși condițiilor 
pentru existența vieții pe planeta 
noastră. Iată de ce considerăm că 
problema fundamentală a lumii de 
azi, este oprirea hotărîtă a cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară, apărarea păcii și vieții 
popoarelor.

România susține propunerile 
Uniunii Sovietice privind lichi
darea armelor nucleare, în mai 
multe etape, pînă în anul 2000. 
Ne-am pronunțat și ne pronun
țăm pentru soluționarea diferite
lor probleme și faze ale dezarmă
rii nucleare și generale, în mod 
independent, fără a fi condiționa
te unele de altele. Consecventă a- 
cestei poziții, România a salutat și 
sprijină propunerile Uniunii Sovie
tice privind abordarea separată și 
realizarea unui acord în problema 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune. De asemenea, salutăm 
și apreciem propunerile sovietice 
privind rachetele operativ-tactice 
și, în mod deosebit, retragerea a- 
cestor rachete din R.S. Cehoslova
că și R.D. Germană și distrugerea 
lor totală. Considerăm că, pe baza 
propunerilor existente, trebuie să 
se facă totul pentru a se ajunge,

Toastul tovarășului Gustav Husak
Cehoslovacia și Partidul Comunist 
Român, pe care dorim să o întă
rim în continuare.

Acordăm o mare importanță 
adfncirii colaborării în domeniul 
economic. Direcțiile și obiectivele 
fundamentale ale acesteia au fost 
stabilite, în special prin Progra
mul de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice între Republi
ca Socialistă Cehoslovacă și Re
publica Socialistă România pînă 
în anul 2000, pe care împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-am 
semnat la București, în decembrie 
1985. Considerăm că principala 
direcție de realizare a acesteia o 
constituie îndeosebi, promovarea 
specializării și cooperării în pro
ducție. Aceasta deschide calea 
spre o mai bună folosire a posibi
lităților pe care avîntul economiilor 
țărilor noastre le creează pentru 
dezvoltarea relațiilor economice 
bilaterale. Totodată, sprijinim 
eforturile în vederea intensificării 
colaborării în cadrul C.A.E.R.

Tovarășe și tovarăși,
în cadrul convorbirilor noastre 

s-a confirmat, de asemenea, uni
tatea noastră de păreri cu privire 

în cel mai scurt timp, la un acord 
corespunzător în problemele rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune, ca un prim pas pentru re
tragerea tuturor armelor nuclea
re din Europa' și lichidarea lor to
tală.

Apreciem că țările socialiste, și 
în general țările europene, prin- 
tr-o mai strînsă conlucrare, pot și 
trebuie să joace un rol mai ac
tiv în direcția realizării unor în- 

' țelegeri corespunzătoare în proble
mele armelor nucleare, ale 
dezarmării nucleare și generale.

în spiritul înțelegerilor pe care 
le-am realizat la Consfătuirea de 
la Budapesta a țărilor socialiste 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, este necesar să se trea
că în mod hotărît la măsuri e- 
fective de reducere substanțială a 
armamentelor convenționale. Româ
nia a decis să facă un pas con
cret în această direcție, hotărînd 
— pe baza referendumului națio
nal din noiembrie 1986 — să re
ducă, în mod unilateral, cu 5 la 
sută armamentele, efectivele și 
cheltuielile sale militare, de- 
monstrîndu-și astfel voința 
nestrămutată de a se angaja cu 
toate forțele în lupta pentru 
dezarmare, securitate și pace.

Ne pronunțăm consecvent pen
tru dezvoltarea colaborării în 
Balcani, pentru transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare 
și chimice, fără baze militare 
străine. Sprijinim realizarea unor 
astfel de zone denuclearizate în 
nordul și centrul Europei, precum 

; și în alte regiuni ale lumii.
i Doresc să reafirm, în acest con- 
; text, sprijinul nostru ferm față ele 
' propunerea guvernelor cehoslovac 

și R. D. Germane privind crea

la problemele fundamentale ale 
evoluției internaționale, ale luptei 
pentru pace și pentru preîntâmpi
narea pericolului de război.

Am dat o înaltă apreciere în
deosebi recentelor propuneri ale 
Uniunii Sovietice cu privire la li
chidarea rachetelor sovietice și a- 
mericane cu rază medie de acțiu
ne și a rachetelor operativ-tactice 
din Europa. Vedem în acestea un 
pas important în direcția înlătu
rării armelor nucleare și a celor
lalte arme de distrugere în masă 
pînă la sfîrșitul acestui secol, re
ducerii radicale a confruntării mi
litare și dezvoltării colaborării 
constructive între state cu orîn
duiri sociale diferite de pe conti
nentul nostru.

în condițiile actualei evoluții di
namice pe plan politic internațio
nal, acordăm o importanță deose
bită întăririi în continuare a luptei 
comune a statelor comunității so
cialiste pentru pace, securitate și 
colaborare internațională. în a- 
ceastă direcție sînt orientați și pa- 

' șii pe care îi întreprindem în co
mun pentru asigurarea și dezvol
tarea ansamblului inițiativelor de 
pace ale Tratatului de la Varșovia. 
Dintre acesfea fac parte atît propu
nerea Republicii Socialiste Ceho

rea unui coridor fără arme nu
cleare și chimice în Europa cen
trală.

în actualele împrejurări este 
necesar să se facă totul pentru e- 
liminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea conflictelor e- 
xistente numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative. Este nece
sar, de asemenea, să se treacă mai 
hotărît la acțiuni concrete în di
recția soluționării globale a pro
blemelor privind lichidarea sub
dezvoltării — inclusiv problema 
datoriilor externe extrem de îm
povărătoare ale țărilor în curs, de 
dezvoltare — pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale.

România este hotărîtă să con
lucreze strîns cu țările socialiste, 
cu toate forțele iubitoare de pro
gres și pace, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la soluționarea 
tuturor acestor probleme, la a- 
firmarea fermă a politicii de des
tindere, de colaborare, indepen
dență, securitate și pace.

în încheiere, exprimîndu-mi încă 
o dată convingerea că vizita și 
convorbirile noastre vor da noi 
impulsuri colaborării și conlu
crării româno-cehoslovace, doresc 
să toastez :

— în sănătatea tovarășului 
Gustav Husak, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace ;

— pentru bunăstarea și feri
cirea poporului cehoslovac prie
ten ;

— pentru prietenia și colabo
rarea româno-cehoslovacă ;

— pentru pace în întreaga lume;
— în sănătatea dumneavoastră, 

a tuturor ! (Vii aplauze).

slovace și Republicii Democrate 
Germane cu privire la crearea 
unui coridor fără arme nucleare și 
chimice în Europa Centrală, cît și 
propunerea de creare a unei zone 
denuclearizate în Balcani, la care 
România este coautoare. Sîntem 
hotărîți să colaborăm strîns și in 
viitor pentru soluționarea celorlal
te probleme internaționale.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în încheiere, aș dori să exprim 

încă o dată profunda satisfacție 
față de rezultatele convorbirilor 
noastre de astăzi și convingerea că 
acestea vor duce la dezvoltarea în 
continuare a colaborării dintre 
partidele, statele și popoarele 
noastre.

Permiteți-mi, dragi prieteni, să 
toastez :

— în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul 
suprem al Republicii Socialiste 
România ;

— pentru noi succese ale po
porului român în edificarea pa
triei sale socialiste ;

— pentru prietenia cehoslovaco- 
română ;

— pentru pace și progres în 
lume. (Vii aplauze).

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
în ziua de 11 mai 1987 o vizită prie
tenească de lucru in Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația to
varășului Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Sociâlis- 
te Cehoslovace.

In timpul vizitei au avut loc con
vorbiri în cadrul cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak s-au informat reci
proc în legătură cu îndeplinirea ho- > 
tăririlor Congresului al XlII-lea al1 
Partidului Comunist Român și ale. ______ _____
Congresului al XVII-lea al Partidu- cursei înarmărilor pe Pămint și pre. 
lui Comunist din Cehoslovacia și au ' ‘ 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea și adîncirea în conti
nuare a colaborării dintre cele două 
partide și țări.

Au constatat, cu satisfacție, că se ___
îndeplinesc hotăririle adoptate cu pe planeta noastră, 
prilejul întâlnirii la nivel înalt de lâ 
București din decembrie 1985 și s-au 
pronunțat pentru întreprinderea de 
noi măsuri in vederea dezvoltării și 
mai eficiente a colaborării româno- 
cehoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au hotărît să 
fie extinse în. continuare contactele 
pe linia Comitetelor Centrale ale ce
lor două partide, a parlamentelor, 
guvernelor, organizațiilor politice, de 
tineret, obștești, legăturile dintre 
județe și orașe din cele două țări, în 
scopul adîncirii prieteniei și dezvol
tării colaborării româno-cehoslovace, 
al intensificării schimbului de ex
periență in construcția socialistă.

Conducătorii celor două partide și 
state, apreciind în mod deosebit 
aprofundarea relațiilor economice, 
faptul că in anul 1986 s-a realizat 
cel mai mare volum de comerț ex
terior dintre România si Cehoslova
cia, au relevat că potențialul eco
nomic in continuă creștere al celor 
două țări creează condiții favorabile 
pentru o dezvoltare si mai largă a 
colaborării reciproc avantajoase.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au subliniat impor
tanta deosebită a Programului de 
lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice între Republica Socialis
tă România și Republica Socialis
tă Cehoslovacă pină în anul 2000, 
semnat în decembrie 1985, care con
stituie documentul principal pentru 
adincirea in continuare, pe o bază 
calitativ superioară, a relațiilor eco
nomice și tehnico-științifice.

Cei doi conducători de partid si 
de stat au relevat necesitatea dez
voltării și mai intense a colaborării 
pe termen lung, in vederea asigu
rării condițiilor pentru aprovizio
narea ambelor economii naționale 
cu materii prime și materiale de 
bază, produse ale industriei de pre
lucrare a metalelor, industriei chi
mice și 
dustriei 
tense a 
creșterii 
vrărilor 
cooperării și specializării in produc
ție. O deosebită atenție s-a acordat 
lărgirii formelor de colaborare intre 
organele de planificare, dezvoltării 
relațiilor dintre organizațiile econo
mice și științifice ale celor două țări.

S-a hotărit ca organele centrale 
pentru știință și tehnologie din cele 
două țări, in colaborare cu organele 
și organizațiile economice, să-și in
tensifice eforturile pentru identifi
carea de noi posibilități care să ducă 
la sporirea - contribuției conlucrării 
tehnico-științifice bilaterale in solu
ționarea problemelor din domenii de 
interes prioritar, cum sint microelec
tronica, tehnica roboților, energetica 
și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au exprimat 
din nou hotărîrea țărilor lor de a 
participa mai activ la colaborarea 
multilaterală economică și tehnico- 
științifică, în spiritul convorbirilor 
dintre conducătorii partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste membre ale C.A.E.R. din no
iembrie 1986 de la Moscova. Au re
afirmat interesul pentru realizarea 
consecventă a Programului complex 
al progresului tehnico-științific 
țărilor membre ale C.A.E.R. pînă 
anul 2000.

Cei doi conducători de partid șl 
stat au constatat că relațiile cultu
rale, științifice și în celelalte dome
nii între cele două țări se dezvoltă 
cu succes, pe baza înțelegerilor res
pective, și s-au pronunțat pentru 
continua aprofundare a acestor re
lații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. A fost exprimată 
profunda îngrijorare cu privire la 
situația gravă și complexă care se 
menține in lume,' ca urmare a con
tinuării cursei înarmărilor, îndeosebi 
nucleare, a politicii imperialiste de 
agresiune și amestec in treburile in
terne ale altor state, a existentei 
unor conflicte în diferite regiuni ale 
lumii, a înrăutățirii situației țărilor 
în curs de dezvoltare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au apreciat că problema funda
mentală a epocii contemporane o, 
constituie apărarea păcii, oprirea 

înfăptuirii programului 
Uniunea Sovietică privind 
totală, pînă la sfîrșitul. se- 
armelor nucleare și a ce-

întâmpinarea extinderii acesteia în 
Cosmos, trecerea la măsuri concrete 

.1 de dezarmare, în primul rînd de de
zarmare nucleară, eliminarea peri
colului unei catastrofe nucleare, care 
ar amenința însăși existența vieții 

Au subliniat 
necesitatea adoptării de poziții con
structive față de realitățile complexe 
ale lumii actuale. în interesul întă
ririi securității internaționale.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au reafirmat im
portanța 
propus de 
lichidarea 
colului, a 
lorlalte arme de distrugere în masă.

Militând pentru eliberarea deplină 
a Europei de armele nucleare, Româ
nia și Cehoslovacia se pronunță pen
tru încheierea neîntârziată a unui a- 
cord cu privire lă lichidarea rache
telor americane și sovietice cu rază 
medie de acțiune de pe continentul 
european. In context au fost salu
tate și sprijinite pe deplin recentele 
inițiative și propuneri ale U.R.S.S. 
în această problemă, precum și cu 
privire la lichidarea totală a rache
telor operativ-tactice din Europa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au exprimat 
convingerea că realizarea propune
rilor privind crearea de zone lipsite 
de arme nucleare și chimice în Bal- 

' căni, în centrul Europei și în alte 
părți de pe continentul european ar 
contribui la întărirea securității eu
ropene. Au exprimat hotărîrea țări
lor lor de a promova în continuare 
realizarea propunerilor prezentate în 
această direcție de către Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, respectiv Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și Re
publica Democrată Germană.

A fost relevată, totodată. "însem
nătatea deosebită a Apelului state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, adresat statelor membre 
ale N.A.T.O., tuturor țărilor eu
ropene. cu privire la un program de 
reducere a forțelor armate și arma
mentelor convenționale în Europa, 
care deschide o perspectivă reală de 
a se trece — o dată cu reducerea 
armelor nucleare — și la reducerea 
armamentelor convenționale, a for
țelor armate și, corespunzător, a 
cheltuielilor militare ale statelor. 
Realizarea reducerii cuprinse în 
Apel, de 25 la sută pînă în anul 1990, 
ar crea condițiile necesare pentru 
continuarea acestui proces și în 
viitor.

Au fost apreciate pozitiv acțiuni
le concrete întreprinse de cele două 
țări în vederea înfăptuirii unor 
măsuri reale de dezarmare.

România și Cehoslovacia se pro
nunță cu hotărîre pentru ridicarea 

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

... f, -i

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

al 
in

de

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Ungare, doresc 
să vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, Guvernului și întregului popor 
ungar un cald salut tovărășesc, precum și urări de noi realizări în dez
voltarea economico-socială a țării, în edificarea cu succes a societății 
socialiste.

Nutresc convingerea că, prin eforturi comune, vom asigura ca raporturile 
româno-ungare să cunoască și în viitor un curs pozitiv, în interesul și spre 
binele popoarelor român și ungar, al cauzei generale a socialismului, cola
borării și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

colaborării in cadrul procesului eu
ropean la un nivel calitativ supe
rior. Ambele țări vor acționa, in 
colaborare cu celelalte state parti
cipante, pentru ca reuniunea de la 
Viena să .se desfășoare în spirit 
constructiv. să constituie o oontribu- 
tie marcantă în direcția dezarmării, 
întăririi securității, încrederii și co
laborării pe continent.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primat sprijinul reciproc fată de 
inițiativa României de convocare a 
Conferinței privind colaborarea in 
domeniul tehnico-științific la Bucu
rești și. respectiv, a Cehoslovaciei în 
legătură cu organizarea Forumului 

. economic la Fraga.
Cei doi conducători au menționat 

: activitatea dăunătoare a forțelor re- 
. vanșarde, îndeosebi din R.F.G., și au 
i subliniat că revanșismul, sub orice 

formă s-ar manifesta, amenință 
pacea și securitatea internațională. 
Interesele, edificării unui climat de 
încredere și prietenie intre popoare 
cer' să se pună* capăt politicii de 
încurajare a anticomunismului, de 
propovăduire a rasismului, de pro- ț 
movare a unor teze naționaliste și ' 
șovine.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au relevat necesitatea lichidării 
focarelor de încordare și conflicte
lor armate în diferite regiuni ale 
lumii, a reglementării diferendelor 
dintre state numai pe calea trata
tivelor. Au fost exprimate sprijinul 
șl solidaritatea României și Ceho
slovaciei cu lupta popoarelor din 
Africa, Asia și America Latină pen
tru apărarea și consolidarea înde-. 
pendenței naționale, pentru o dez
voltare liberă, de sine stătătoare, 
împotriva imperialismului. Colonia
lismului, neocolonialismului și rasis
mului.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat poziția țărilor lor 
privind respectarea cu strictețe in 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, integrită
ții teritoriale și inviolabilității fron- • 
tierelor, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, neamestecului 
în treburile interne.

A fost exprimată din nou hotă- , 
rirea celor două țări de a acționa 
pentru întărirea unității și conlu
crării dintre statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, pentru 
lărgirea colaborării cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele iubitoare 
de pace, democratice și progresiste, 
în spopul întăririi păcii, colaborării 
și securității in Europa și în întreaga 
lume.

Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, în 
spiritul înțelegerii și respectului re
ciproc. Acestea au dat noi impulsuri 
colaborării bilaterale și au contribuit 
astfel la adîncirea în continuare a 
relațiilor frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat invita
ția tovarășului Gustav Busak, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, să facă o vizită in 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.
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Citiseră. li se spusese la 
cursuri 
auziseră 
realitate asemenea lucruri. 
Dar de văzut, pînă acum, 
în ultimul an al institutu
lui agronomic, nu văzuse
ră. Nici în fermele si cîm
purile experimentale di
dactice. nici în altă parte. 
Vedeau acum. Toată dimi
neața umblaseră prin fer
me. cercetînd cu pasul, cu 
mina si cu ochii o realita
te uimitoare, acum se adu
naseră în sala de proiecții 
unde li se prezentau dia
pozitive. imagini înregis
trate în decursul ciclurilor 
tehnologice, din alte ano
timpuri. Și ascultau atenți 
explicațiile gazdei, acest 
om care nu le vorbea „de 
la catedră", ci din chiar 
realitatea pe care o gindi- 
se si o construise prin 

si stăruința multor 
se adresa.

cu „stimați colegi1 
își vor primi di-

că sint posibile, 
că ar exista in

o ilustrată Idilică dacă 
n-ar fi chiar realitate). 
Iată si păstorul electric, 
mare „găselniță" pentru 
crescătorii de animale : 
enorm se ușurează folo
sirea. într-adevăr raționa
lă. a pășunilor. Să-l intro
duceți. e simplu, ieftin, se 

tară și este 
buni 

din
produce în 
unul dintre cei mai 
din lume. Numai că. 
păcate, nu e folosit... Se 
vor găsi oameni comozi 
Si rutinati să vă descura
jeze. Nu cedați 1 Să vă 
bateti pentru pășuni cul
tivate cu soiuri valoroase... 
Nu troscot si pir. ci. iată 
aici. lucernă și dactilis. 
60 000—80 000 kg masă ver-

mult : ideea neastlmpăru- 
lui creator, a arderii pen
tru izbînda a ceea ce este 
nou si valoros în domeniul 
lor. Au luat cu ei ceva din 
sufletul acestui om — Rîm
neantu — dăruit unui înalt 
ideal profesional.

Unde ne aflăm, de fapt 7 
I. A. S. Liebling deține 
10 000 de ha. De Pe aceas
tă suprafață pleacă. în fie
care an. un tren cu 6 000 
de vagoane conventionale 
de cereale („Ne batem să 
obținem un vagon de ce
reale de pe fiecare hectar. 
Si vom ajunge și acolo !“). 
în zootehnie, de 4—5 ani 
se obțin anual peste 5 000 1 
lapte pe cap de vacă fu
rajată. prin crearea unei 
populații precoce de Bălta- 
tă Românească — peste 90 
la sută natalitate („Lucrăm 
la... vaca anului 2000. Care 
va avea 145 cm înălțime.

pămînt bun. oameni har
nici. o climă dulce, se pot 
face minuhi. M-am întors 
de acolo cu o mare ambi
ție. Știam că nici o expe
riență a altora nu trebuie 
preluată orbește, ci numai 
prin prelucrări și adaptări 
la propriile condiții. Iar 
asta cere cunoaștere, com
petentă. Am citit tot ce am 
găsit nou despre zooteh
nie. furaje, tehnologii a- 
gricole.. Am studiat —.ceea 
ce fac si acum — cu caie
tul alături, extrăgînd idei, 
concluzii si confruntin- 
du-le cu practica muncii 
mele.

— Cu ce folos practic 7
— Am lucrat mult la 

ameliorarea rasei de vaci 
Băltata Românească prin 
infuzie cu Red Holstein. 
Cu rezultate și satisfacții 
deosebite. Am dobîndit 
700—800 de litri de lapte Ia

tru baza furajeră. Secretul 
este calitatea furajelor ob
ținute pe aceeași suprafa
ță. Iar calitatea pleacă. în 
primul rînd. de la sămîn- 
tă. Numai înmulțirea în
tîi. Am folosit apoi cele 
mai noi si mai valoroase 
soiuri de leguminoase si 
graminee. Grijă maximă la 
calitatea semănatului, mo
mentul recoltării, calitatea 
conservării. Nici o discuție 
despre zootehnie nu are 
voie să Înceapă decît de la. 
i-aș spune, arta producerii 
furajelor

— Vorbeați si de pregă
tirea oamenilor...

— Da. spuneam că oa- 
trebuie pregătiți, 
si profesional, cu 

responsabilitate.

De la dialogul public 
la decizia colectivă

„Tribuna democrației"

migala 
ani. LI 
du-i. 
(curînd 
ploma de agronom si vor 
fi. poate si prin rezultatele 
muncii lor. colegi cu #1).

Prima imagine de pe 
ecran — un lan de grîu în 
plrgă. Bogat. viguros, se 
aude parcă și foșnetul spi
celor grele. Inginerul Ni
colae Rîmneantu. directo
rul întreprinderii agricole 
de stat Liebling, județul 
Timiș, își începe expune
rea :

— Stimați colegi, lată 
aid ferma de selecție pe 
care ati vizitat-o. Și soiul 
de grîu de care v-am vor
bit. Lovrin 41. unul dintre 
cele mai bune din Europa, 
dă producții formidabile 
dacă îi respecți tehnologia. 
Este produsul unui exce
lent cercetător. Romulus 
Paraschivoiu. ambițios si 
pasionat pînă peste poate... 
A reușit, pentru Banatul 
nostru, un soi de grîu oare 
să scoată din cimp 80 la 
sută din soiurile din im
port. Aici (alte imagini), 
baza noastră furajeră. Di
verse combinații de plante, 
cu mare valoare nutritivă, 
rezultatul multor ani de 
experiențe proprii. Pot 
acum, stimați colegi, să vă 
dau sfatul ca. acolo unde 
veți merge, să nu semă- 
nati niciodată secară si orz 
pentru masă verde, adică 
să nu vă bateti joc de pă- 
mînt. Dumneavoastră tre
buie să obțineți proteină. 
Iată, acest soi de trifoi șl 
plantele ce-1 Însoțesc In 
amestec dau lapte, dacă le 
storci curge lapte... Ati În
țeles ldeea... Dumneavoas
tră aveți menirea să cău
tat! si să introduceți noul, 
să schimbați mentalitățile, 
să spargeti rutina, asta 
Înseamnă să faci revoluție 
In agricultură. Iată vacile 
©e o astfel de pășune, 
plantele sînt plnă la ge
nunchi. Iar animalele cum 
le vedeți (imaginea este, 
tntr-adevăr. ..de vis", ar fi

flatîn- Să forțezi mereu
barierele inventivității

Să nu 
institut ! 
se aude
Imagini

de la hectar, numai pro
teină. adică lapte, animale 
sănătoase și productive...

Imaginile se succed con
vingătoare...

— Continuăm 7 
pierdeți masa la

— Continuăm 1 
corul studenților.

Si se continuă.
si idei, uneori noutăti ab
solute. Cum este această 
imagine a unor vitei dolo
fani. cu părul lins si cu
rat. Și oare, de la naștere 
Încă, 
col. 
mici, 
boxe.
nici o boală, nimic nu le-a 
afectat creșterea. „Dar 
cum ? Cum ?“ se aud din 
sală voci uimite. „Cum 7 
Simplu. Tot secretul este 
hrana consistentă, bine e- 
chilibrată 1 Și priceperea 
îngrijitorului. Pe îngrijitori 
noi îi angajăm aici... prin 
concurs. Si îi -chinuim» 
toată iarna la cursuri de 
pregătire. Care sînt cursuri, 
într-adevăr 1“

Pe 20 de hectare de pă
șune cresc 5 000 de oi. Din- 
tr-un berbec se produce o 
turmă cu 500—600 de miel. 
Iar lîna... Lina e ceva cum 
rar se poate vedea : deasă, 
albă, firul lung si de mare 
finețe. 10 kg anual de la 
fiecare oaie...... Da. stimați
colegi, se poate 1 Cum ve
deți. se poate".

— Continuăm 7
— Daaa !

■Și au continuat. După 
aproape trei ore au ieșit 
din sală ineîntati. fremă- 
tind. discutînd cu aprinde
re și ducînd cu ei nu doar 
o Încărcătură de noutăti • 
tehnologice, cl mult mal

iarna, pe ger si vis- 
locuiesc afară. In 
simple, dar cochete 
Nu s-a atins de ei

750 kg șl va produce 6 000 
de litri de lapte în 305 
zile"). I.A.S. Liebling deți
ne unul dintre cele trei ti
tluri de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" care s-au 
decernat pentru producția 
de lapte.

De multi ani această în
treprindere agricolă de 
stat este un imens labora
tor viu. Inginerul Rîm
neantu este, prin definiție, 
un spirit cercetător, ofen
siv. Aflat într-o 
dispută cu ceea 
clară a fi limită 
tia tehnicilor si 
lor agricole și. mai 
cu propriile limite, el în
cearcă și chiar izbutește 
să forțeze barierele, pă- 
trunzind tot mai adine în 
teritoriile 
ale noului.

Povestea
— După 

am lucrat 
de. vaci, 
tia. am locuit în casa de 
la poarta fermei, pe care 
ati văzut-o. Am reușit să 
fac dte ceva, așa că. drept 
recompensă, am fost trimis 
să cunosc și experiența al
tora. prin alte țări. Am 
văzut acolo lucruri sur
prinzătoare si mi-am dat 
seama că noi, aici, la 
Liebling. plăteam un tribut 
greu unor mentalități pro
fesionale învechite. Șl 
mi-am spus : ce am făcut 
eu. ca specialist, pentru a 
scoate din rutină si stag
nare tehnologiile de crește
re a animalelor 7 Sînt fe
cior de țăran, tara mea a 
investit' în mine, menirea 
mea este să aduc un aer 
proaspăt în domeniul mun
cii mele. Țara mea are un

continuă 
ce se de- 
în evolu- 
rezultate- 

ales.

surprinzătoare
lui :
facultate, 17 ani 
aici. în ferma 

împreună cu so

o lactatie fără nici o chel
tuială in plus. Doar prin- 
tr-un efort de... competen- 

La care i-am determi- 
si pe lucrătorii noștri, 
unde si concluzia că 
mai rentabilă este în

de inteligentă și 
profesională a

tă. 
nat 
De 
cea 
vesti tia 
pregătire 
oamenilor...

— Cum e cu vacile care 
stau iarna și vara... afară 7

— Povestea are povestea 
ei. In 1983 a fost aici, la 
noi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. între 
multele lucruri pe care ni 
Ie-a spus a fost și îndem
nul de a încerca să scoa
tem vacile din... cetățile de 
beton pe care le construi
sem. Din nou studiu, 
nou concluzia 
noutate nu 
o deplină 
problemei, 
metodic si. ... . ... 
am desființat „cetățile", am 
introdus animalele, de la 
stadiul de vitei si pină la 
junincă. în grajduri cu un 
perete deschis sau în cușe- 
te, afară. Iarna aceasta au 
fost și geruri de minus 26 
de grade. Nici o îmbolnă
vire, nici o sacrificare. Am 
avut loturi cu un spor zil
nic în greutate de 1—1.10 
kg. Rezultate excelente la 
toate capitolele. Nu mai 
consumăm nici un gram de 
energie pentru încălzit... 
Dar asta începe de la pro
ducția de furaje. Adminis
trăm. toată iarna, numai 
două tipuri de furaje : 1. 
Fin de lucernă cu 150 gr. 
proteină la un kg substan
ță uscată. 2. Porumb siloz 
bogat în substanțe energe
tice. Nu. nu ne trebuie su
prafețe suplimentare pen-

din 
că nici o 

se aplică fără 
cunoaștere a 
Am început 

Iată, ati văzut :

monii 
moral 
maximă 
Mai întîi am făcut totul ca 
să-i stabilizăm si să-i a- 
tragem pe cei tineri. Au 
acum aici tot ce le trebuie: 
locuințe confortabile, un 
club al tineretului, un ve
nit bun asigurat prin re
zultatele muncii. în nume
le acestui 
activitate 
să învețe.
Ie facem 
iectii. cu 
planșe. Lecții „la 
mă", uneori chiar cu pro
fesori de la Institutul a- 
gronomic sau din cerceta
re. La sfîrșit — examen. 
Numai așa. Dacă vrei să 
faci un lucru serios. Cu 
rezultate si nu doar cu... 
bifări. Trebuie să știți că. 
în unele locuri, cursurile 
de pregătire pentru agri
cultori. extrem de impor
tante. au fost compromise 
de superficialitatea unor 
specialiști. Tot ei trebuie 
să-si repare această gre
șeală.

— Mal spuneați 
despre înțelepciunea 
perienta altora...

— Sînt valori pe 
trebuie să 
folosești, 
ajunsesem, 
lapte, la o 
team trece 
anual de la 
invitat aici, 
zile, pe cei 
geneticieni, 
profesori

fapt. Ie cerem o 
conștiincioasă si 
Cursurile cu ei 

în sala de pro- 
diapozitive. cu 

catara-

ceva 
si ex-

care 
să leȘtii cum

Acum zece ani 
cu producția de 
limită. Nu pu- 

de 3 700 litri 
o vacă. Am 
pentru două 
mai cunoscuti 

cercetători, 
de specialitate 

din tară. Multi au răspuns 
la invitație. în prima zi au 
vizitat pe îndelete ferma, 
baza furajeră, cîmpurile. au 
ascultat explicațiile 
tre. A doua zi am 
zat o discuție la 
rotundă". A spus 
tot ce gîndea despre pro
blema noastră. Vorbind, 
uneori. In contradictoriu. 
Aparent, nici o concluzie. 
Le-am mulțumit călduros. 
Aveam si de ce : înregis
trasem pe magnetofon 
toată discuția. Am si acum 
banda. Am ascultat-o de 
zeci de ori. descifrînd ce 
mă Interesa : idei noi. ex
periențe. teorii. Le-am sis
tematizat, 
era bun 
profitat 
înveți de 
știi cum.

noas- 
organi- 
„masa 
fiecare

- această originală și, de acum, populară formă 
de democratism, prin intermediul căreia cetățenii și autoritățile locale dia
loghează și decid împreună asupra celor ce sînt de înfăptuit pentru ca 
urbea lor să fie mai frumoasă, mai bine gospodărită - constituie un bogat 
izvor de idei, de propuneri și inițiative. De acest adevăr ne-am convins, o 
dată în plus, cu prilejul unei recente 
municipiul Arad.

IN PRIM PLAN, 
INTERESUL OBȘTII

Sala era arhiplină, ca șl in cele
lalte rinduri. Oameni ai muncii, 
deputati, secretari ai organizațiilor 
de partid, din cartiere, reprezen
tanți ai comitetelor de cetățeni, ai 
asociațiilor de locatari au abordat 
probleme de cel mai larg interes 
obștesc : îmbunătățirea rețelei de 
transport în comun, reamplasarea 
unor spatii comerciale și înființarea 
altora noi, organizarea de acțiuni 
concrete pentru colectarea de ma
teriale refolosibile, amenajarea de 
spații verzi, de locuri (ie joacă pen
tru copii, mai buna difuzare a pre
sei 
niei și păstrarea liniștii publice etc. 
Au 
și s-au făcut peste 60 de propuneri. 
La multe din problemele ridicate au 
fost găsite soluții pe loc, au fost 
fixate termene concrete de rezol
vare. fiindcă primarul municipiului, 
tovarășul Gheorghe Oancea, a soli
citat; pe rînd, răspunsul imediat al 
conducătorilor unităților vizate, 
aflați în sală — respectiv factori 
responsabili ai întreprinderilor co
merciale, de construcții și transport, 
de gospodărie comunală și locativă, 
cooperației, ocrotirii sănătății etc. 
Propunerile care au necesitat o 
analiză mai amănunțită au fost pre
luate spre studiu de unitățile res
pective, urmînd ca acestea să gă
sească soluții și căi 
cerea lor în viață In 
timp.

Una din problemele 
tuit un „lait-motiv" al Întrunirii a 
fost preocuparea cetățenilor ca mu
nicipiul lor să fie cît mai frumos, 
mai curat și mai bine gospodărit. 
Efectiv, nu a fost nici măcar un 
singur participant la acest dialog 
democratic, care să nu atingă as
pectul amintit. Mai mult, unul din
tre cetățeni, Dimitrie Maxim, pre
ședintele comitetului de cetățeni din 
circumscripția nr. 14, cartierul Mi
călaca, a propus ca, Începînd, chiar 
de a doua zi, în Întregul municipiu 
să se intensifice lucrările de amena
jare a spațiilor verzi, a locurilor de 
joacă pentru copii, de Întreținere a 
curățeniei etc., lanslndu-se practic o

„Tribune a democrației" organizate in

chemare la Întrecere Intre toate 
circumscripțiile electorale.

Care a fost replica cetățenilor 7

PRIMII LA PROPUNERI, 
PRIMII LA FAPTE

Am căutat răspunsul în mai multe 
circumscripții, dar am început cu 
circumscripția care a lansat chema
rea la întrecere. După orele de 
serviciu, sute de cetățeni din această

copii, mai buna difuzare a pre- 
în cartiere. întreținerea curăte-
luat cuvîntul 32 de cetățeni

pentru tradu- 
cel mai scurt

care a const!

„TRIBUNA
DEMOCRAȚIEI"a

la Arad

zonă cu blocuri noi. ajutați, prin 
grija consiliului popular municipal, 
de o puternică formație de mijloace 
mecanizate, au participat la dislo
carea pămintului și a molozului, la 
amenajarea de spatii verzi, de alei 
și trotuare. Pămîntul încărcat în 
camioane a fost apoi transportat în 
curțile blocurilor din circumscrip
țiile 18, 15 și 16, unde cetățenii au 
lucrat, de asemenea, la împrăștie- 
rea lui, la pregătirea tere
nului pentru însămînțarea cu gazon 
și flori. Intr-o altă zonă, avind în 
frunte pe secretarul organizației de 
bază din circumscripția nr. 12. Con
stantin Unguraș, cetățenii au parti
cipat în număr mare la amenajarea 
și înfrumusețarea spațiului din ju
rul blocurilor.

Dar mai trebuie consemnat un 
aspect cvasi-general : Mihai Mihai, 
Dragoș Crișan, Mihai Rotariu, Pavel 
Ciocirlău, Dimitrie Maxim, Gheor- 
ghe Bălteanu și ceilalți cetățeni, 
care cu o zi înainte făceau propu
neri constructive, au fost primii șl 
la traducerea lor în fapte, ceea ce 
dovedește că în general oamenii au 
înțeles datoria ca nu numai să dis
cute, ci și să acționeze potrivit in
teresului colectivității din 
parte.

Am găsit însă șl citeva 
contrastante. Este cazul 
promptitudine a cetățenilor

care fac

aspecte 
lipsei de 
din cir-

cumscriptiile electorale nr. 38 și 41, 
care nu au răspuns așa cum se 
cuvine la chemarea de a face din 
zona în care locuiesc un loc agrea
bil, cu care să se mindrească.

BENEFICIARI : CETĂȚENII
La Arad, „Tribuna democrației" se 

bucură în ultima vreme de o popu
laritate mereu crescîndă. De ge 7 
„în primul rînd pentru că cetățenii 
eu cîștigat încredere în caracterul 
deschis, profund democratic al aces
tui dialog asupra unor 
care ne privesc pe toți, ne 
tovarășul Gheorghe Burdan, 
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal. în al doilea rind, pentru 
faptul că propunerile- lor nu rămîn 
niciodată fără ecou în viața coti
diană a urbei. Numai în 1986, în 
cadrul „Tribunei democrației" s-au 
făcut peste 700 de propuneri, din 
care majoritatea au fost soluționate, 
transformate în fante concrete. în 
realizări notabile. Și cînd gîndul 
prinde repede viată, iar cetățeanul 
dobindește conștiința că totul se 
realizează prin el și pentru el, în
seamnă că aceste dialoguri civice, 
cu valențe democratice reale, și-au 
atins scopul".

Nimic mai adevărat : ca răspuns 
Ia propunerile cetățenilor, în cartie
rul Grădiște a fost introdusă o nouă 
linie de tramvai. în Piața U.T.A., 
în cartierele Micălaca. Aurel Vlaicu. 
Aradul Nou etc. au

probleme 
spune 
prim-

fost date în 
folosință noi unități comerciale, a 
căror suprafață totală este de 
aproape 7 700 metri pătrați. S-au 
efectuat lucrări de extindere a re
țelei de apă potabilă cu 5,3 kilome
tri, a rețelei de termoficare cu 7,8 
kilometri, iar a celei de gaz metan 
cu 18,4 kilometri, 
cipiului au 
pe circa 30 
trotuare și 
82 250 metri 
nizată calea 
Iaca s-a dat în folosință 
clădire pntru poștă etc. La 
din lucrările efectuate în municipiu 
cetățenii au avut un aport substan
țial. Mai exact, în anul precedent, 
ei au participat la lucrări de muncă 
patriotică a căror valoare depășește 
690 milioane lei, cu 100 milioane Iei 
mai mult decît fusese angajamentul 
inițial. Sînt fapte cane vorbesc ele 
însele despre eficienta modului in 
care se valorifică acest important 
fond de Idei, propuneri șl initiative 
care se constituie cu prilejul fiecă
rei întîlniri de acest gen.

„«Tribuna democrației», ne spune 
președintele Consiliului municipal 
al F.D.U.S. Arad, Matei Șimăndan, 
constituie pentru noi un ajutor deo
sebit de prețios, nu numai prin fap
tul că astfel cunoaștem cu toții 
mult mai bine problemele de viață 
ale orașului, ci și pentru că ea ne 
oferă cadrul unei adevărate școli de 
educație civică, de participare con
știentă a oamenilor muncii la lua
rea unor decizii și. deopotrivă, la 
traducerea lor în viață".

O confirmare a celor de mai sus, 
o dovadă a atenției care se acordă, 
la Arad „Tribunei democrației" este 
buna frecvență, a organizării ei, de 
regulă în fiecare lună. Mai mult, 
pe lîngă „Tribunele" organizate la 
nivel de municipiu — fie cu o te
matică anume, fie fără o „ordine 
de zi" precisă — mai au loc, perio
dic, și „Tribune" la nivel de cartier. 
De ce sînt necesare acestea din 
urmă 7 Pentru simplul motiv că 
fiecare zonă a orașului are șl spe
cificul său de probleme (unele car
tiere sînt noi. altele mai vechi etc.), 
iar cetățenilor trebuie să li se. ofere 
posibilitatea de a dialoga cu auto
ritățile locale asupra tuturor pro
blemelor care îi frămîntă, așa cum 
cere, de altfel, democrația noastră 
socialistă.

Pe străzile muni- 
efectuate reparații 
metri pătrați de 
aplicat asfalt pe

fost 
mii 

s-a 
pătrati. A fost moder- 
Aurel Vlaicu, în Mică- 

o nouă 
multe

Tristan MIHUTA. 
corespondentul „Scinteii

am selectat ce 
pentru noi. Am 
enorm. Și ca să 
la alții trebuie să

Mihai CARANFI1

Arta noastră populară

J

sursă inepuizabilă de creație

ROMANIA-FILM prezintă

CUCOANA CHIRIȚA

O piesă muzicală se „construieș
te" cu mare grijă pentru „materia
le", după un proiect de lucru amă
nunțit ; ea nu se naște pe loc gol, 
ci operează cu rezultate ale inteli
gentei și sensibilității omenești de 
secole, cu inovații și tradiții cultu
rale ale unul popor sau ale între
gii umanități. în orice creație au
tentică putem desluși, pe lingă a- 
portul distinct al celui care a fău
rit-o. mesajul valorilor pe care se 
înaltă, al acelor achiziții seculare ce, 
într-o formă sau alta, sînt folosite 
de creator în chip propriu. „Limbajul 
muzical" propriu-zis are o evoluție 
paralelă cu cea a altor moduri de 
gîndire ale unei epoci, reflectîndu-le, 
cu unele decalaje uneori, întîr- 
zieri sau anticipări — sau, mai bine 
zis, influențindu-se reciproc, com- 
pletîndu-se, stimulindu-se. Un crea
tor autentic a fost întotdeauna în
tr-un asemenea dialog activ cu epo
ca sa, dar și cu ceea ce s-a creat 
înaintea lui. Liber să creeze într-un 
stil nou, original, să dea operei am
ploarea propriei personalități, suflul 
lnconfundabil al talentului său, crea
torul autentic nu împinge această li
bertate pînă acolo unde ea se trans
formă in contrariul ei. aruncind ca 
pe un „balast" nefolositor cîștigu- 
rile datorate tradiției. Dimpotrivă, li
bertatea se conjugă aici strîns cu 
răspunderea, inovația pleacă de la 
o tradiție constituită, gestul creator 
traduce o gîndire superioară, matu
ră, conștientă 
te se face de 
de Înaintași.

Din acest
meroasele deziderate pe care mo
mentul cultural contemporan ni le 
Impune atenției, 11 putem considera 
pe acela al valorificării conștiente a 
tradițiilor artistice populare româ
nești. Este astfel cunoscut faptul 
că. In condițiile dezvoltării istorice 
a patriei noastre, valoarea folcloru
lui — pe multiple planuri, ca docu
ment istoric, estetic, educativ — este 
multiplu semnificativă. Se poate a- 
firma că el reprezintă de fapt o 
formă de existentă a unei culturi 
muzicale autohtone originale pe te
ritoriul românesc, rezistînd și a- 
similînd orice influență exterioară, 
intr-o lungă perioadă. Folclorul ro
mânesc a concentrat in structurile 
sale, deci in limbajul său, prin seco
le de evoluție, selecție și șlefuire, 
acele elemente de gîndire artistică 
care au convenit poporului nostru, 
rolul său în păstrarea și consolidarea 
unității etnice fiind imens. Folclo
rul reprezintă un depozit viu de in
formații prețioase, 
epoci și mentalități, 
simțire și filozofie 
smintim cuvintele 
Nicolae Ceaușescu,
terinta națională a scriitorilor, cu 
valabilitate deplină și pe plan mu
sical : „Arta populară — expresie a 
geniului creator al poporului nostru, 
s particularităților spirituale și mal-

că fiecare pas lnain- 
pe terenul desțelenit

unghi, printre nu-

referitoare la 
tezaur de limbă, 
a poporului. Ne 
tovarășului 
rostite Ia Con-

telor virtuți morale — rămine perma
nent unul din principalele izvoare 
de fantezie, experiență de viață și 
profunzime a gindirii, care poate a- 
juta pe scriitorii și artiștii noștri să 
făurească o literatură și artă auten
tică purtind amprenta puternică a 
specificului național". Dacă putem 
spune, pe drept cuvint, că tezau
rul creației populare este o sursă 
Inepuizabilă de inspirație, atitudinea 
responsabilă, matură, fată de aceas
tă imensă bogăție ce stă generos 
deschisă in fața oricărui creator în
seamnă în primul rînd depășirea 
mimetismului, a stadiului de prelua
re primară, elementară prin opere 
elaborate într-un spirit modern. 
Folclorul nu trebuie privit doar ca 
o valoare muzeistică, cl trebuie va
lorificat, reintegrat intr-un circuit 
cultural contemporan. Și, dacă din 
secolul XIX a devenit evident că cei 
care au adus un folos real, cultu
ral, patriei lor au fost tocmai aceia 
care au realizat o integrare a bu
nurilor culturale naționale în circui
tul universal, prin înaltul nivel în 
primul rînd estetic al operei lor, în 
secolul nostru apare cu atît mai clar 
că nu se mai poate pune problema 
unui „provincialism" folcloric izolat 
de evoluția culturală generală, ci, 
dimpotrivă, a situării artei noastre 
la nivelul celor mai noi și auten
tice cuceriri. Aceasta mi se pare că 
este. în ultimă instanță, o problemă 
de profesionalism care se pune în 
același termeni cu profesionalismul 
omului de știință contemporan. Nu 
se pot indica formele general va
labile in acest domeniu ; începînd 
cu mișcarea artistică de amatori — 
a cărei amploare unică este pe de
plin semnificativă pentru politica 
culturală a țării noastre — și con- 
tinuind cu larga diversitate a genu
rilor muzicale — muzica ușoară, de 
estradă, de fanfară, cîntece de masă, 
muzica de cameră, simfonică, de ba
let și de operă pină la cele mai 
elaborate lucrări — creația autenti
că presupune talent, informare, mă
iestrie. Bunele intenții, entuziasmul 
nobil trebuie asociate cu o tehni
că de lucru de același înalt nivel ; 
pentru a reveni la imaginea „con
strucției" operei de artă : nu se 
poate edifica o valoare durabilă (in 
domeniul artistic, ca și în orice alt 
domeniu !) numai cu vorbe frumoa
se sau reluind la nesfirșit aceleași 
formule, șabloane mai mult sau mai 
puțin uzate. In acest context, se poa
te aprecia că diversitatea muzicii 
noastre răspunde din ce în ce mai 
adecvat, calitativ, unor cerințe func
ționale multiple, dar că — bizuin- 
du-se pe trunchiul viguros al mi
nunatei creații populare — compo
zitorii pot, pe drept cuvint. cuteza 
mai mult, pot și trebuie să aspire 
Ia o creație modernă, în acord de
plin cu nevoile, gustul, sensibilita
tea omului de azi.
Corneliu Dan GEORGESCU

Scenariul : Draga Olteanu-Matei, adaptare după Vasile Alecsandri. 
Muzica : transcripții libere după Al. Flechtenmacher, muzica originală și 
dirijor : George Grigoriu. Imaginea : Ion Marinescu. Regia ; Mircea 
Drăgan.

Alecsandri intr-o viziune cinematografică modernă; cu o distribuție 
prestigioasă : Draga Olteanu-Matei, Dem Rgdulescu, Ileana Stana- 
lonescu, Ștefan Tapalagă, Cezara Dafinescu, Bianca lonescu, Jean Con
stantin, Vasile Gherghilescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Adrian Păduraru, 
Monica Rusu, Dionisie Vitcu, Teofil Vilcu, lurie Darie, Marian Hudac, 
Cornel Vulpe, Cornel Constantiniu, Dorin Anastasiu, Adriana Șchiopu, 
Emilia Porojan, Dan Damian.

Multiple șl variate sînt căile șl 
formele prin care domeniul comer
țului întreține și lărgește legăturile 
cu masele largi de cetățeni, le cap
tează părerile și opiniile privind 
propria activitate și modalitățile de 
perfecționare a acesteia : „Tribuna 
democrației", adunările cetățenești, 
adunările O.D.U.S. etc. Comerțul 
dispune însă și de o formă proprie, 
directă, specifică în acest scop : 
„jurnalul cumpărătorului". Observa
ția nemijlocită, „la obiect", sugestia 
pertinentă, sesizarea oportună — 
iată doar cîteva din numeroasele 
însușiri ale „jurnalului cumpărăto
rului". care fac din el un eficient 
instrument de lucru în activitatea 
comercială — desigur, 
este apreciat și 
tor.

Cum este el 
comerciale din 
Călărași 7

aflăm că ea se desfășoară numai Ia 
nivelul... întreprinderilor. Să nu 
existe in cele peste 350 de „jurnale 
ale cumpărătorului" probleme care 
să intereseze nemijlocit și direcția 
comercială județeană ? Nici despre 
modul in care sint controlate între
prinderile in legătură cu folosirea 
acestei forme de consultare cu pu
blicul nu aflăm nimic.

Cu atît mai mult ne-a interesat 
situația din cele două întreprinderi 
respective — cea pentru desfacerea 
produselor alimentare (I.C.S.P.A.) și

scriu In el degeaba, ce vor ei nu se 
poate, nu este de competența noas
tră, nici măcar a întreprinderii" — 
ni se răspunde. Să aibe cetățenii 
Călărașiului pretenții atît de exage
rate față de comerț 7 Nicidecum. 
Cercetînd „jurnalul" din perioada 
premergătoare „ferecării", se vede 
că ei cereau să fie primite contra 
cost sau contra marfă sticlele și 
borcanele goale, încă din anul... 1985. 
în loc de a satisface această cerință 
firească (și obligație de serviciu !) 
conducerea Întreprinderii a recurs Ia

nalelor" din unități nu conțin tocmai 
ceea ce era de așteptat : însemnările 
cumpărătorilor 1 La două din unită
țile vizitate (nr. 9-Metal și 42-Elec- 
trice) — chiar din anul... 1985. Să fi 
ajuns oare unitățile I.C.S.M.I.-Că
lărași la un asemenea grad de 
fectiune, incit cumpărătorii nu 
au de făcut nici o observație, 
o sdgestie ?

Dimpotrivă. într-una din
volante („Comerțul călărășean") 
editată chiar de I.C.S.M.I., sint amin
tite o serie de neajunsuri care per-

per- 
mal 
nici

foile

scopul perfecționării muncii. Măsura 
de a-i obliga pe 
tăți să prezinte 
cumpărătorului", 
sotită de ample 
țiuni educative, 
întărirea unei permanente „puuji 
între cumpărător și lucrătorul co
mercial, rămine în domeniul sterilu
lui.

gestionarii de uni- 
lunar „jurnalul 

dacă nu este in
și permanente ac- 
pentru crearea și 

' ! „punți"

atunci cind 
utilizat corespunză-
folosit de unitățile 

tînărul municipiu

In folosul comerțului 
și in interesul cetățeanului
Un calcul aproximativ arată că 

unitățile comerțului de stat călără
șean (in afară de cele cooperatiste) 
sînt frecventate anual de cel puțin 
cinci milioane de cumpărători.

— Cumpărători care, deși aceiași, 
sint mereu alții — ține să precizeze 
directorul direcției comerciale jude
țene, Elena Corbu. în sensul că 
oamenii au gusturi mereu noi, au 
exigențe mereu sporite, au cerințe 
mereu diversificate.

Cunoașterea acestor exigențe, 
adoptarea de măsuri pentru satisfa
cerea lor presupune o activitate 
permanentă de „sondare" a opiniei 
cetățenilor, inclusiv prin „jurnalul 
cumpărătorului", de extragere a 
ideilor privind dezvoltarea și perfec
tionarea muncii în acest domeniu. 
Experiența arată că. dincolo de sesi
zarea la timp și înlăturarea neajun
surilor, sugestiile și sesizările cetă
țenilor din „jurnalul cumpărătorului" 
au constituit adesea punct de por
nire al unor realizări notabile, atît 
în interesul cetățeanului, cît și în 
folosul comerțului. Interlocutoarea 
ne vorbește de cîteva dintre ele pe 
teritoriul municipiului Călărași : În
ființarea unor noi centre de pline 
(care a dus la evitarea aglomerări
lor). modernizarea și extinderea unor 
unități de alimentație publică (sol
date cu crearea unor condiții civili
zate de servire, lărgirea sortimen
tului de mîncăruri. creșterea volumu
lui de desfacere) etc.

Măsuri care au presupus capta
rea mai multor idei și sugestii din 
„jurnalul cumpărătorului", selecțio
narea și includerea lor în planul de 
activitate al organizației comerciale. 
Solicităm interlocutoarei citeva 
aspecte ale acestei activități, dar

„JURNALUL CUMPĂRĂTORULUI"
instrument funcțional sau obiect de decor?

• Un izvdr de idei valoroase • „Carte neagră“, sau ajutor în 
muncă? • Tăceri care nu sînt „de aur“

cea pentru mărfuri Industriale 
(I.C.S.M.I.).

Cum devin problemele 
„mărunte** (dar neglijate) 

probleme mari
Din scurtul dialog cu directorul 

I.C.S.P.A., Nicolae Grigorescu, aflăm 
că „jurnalul cumpărătorului" din 
unitățile întreprinderii este verificat 
„aproximativ o dată la lună" și că 
în ultimii patru ani s-au reținut 
circa zece Idei și sugestii. Puține, 
foarte puține. Numărul celor mate
rializate se subțiază considerabil, 
iar unele din ele nu sînt decît obli
gații elementare de serviciu : vesti
mentația, curățenia in unitate, res
pectarea orarului etc. Dar să vedem 
„jurnalele", negru pe alb :

La unitatea 93 — Alimentara — 
frecventată zilnic de circa 5 000 cum
părători — cineva scria în luna ia
nuarie că aici nu se primesc sticle 
și borcane goale. O contrasemnătură 
a întreprinderii : „Se vor lua mă
suri". Urmează însă alte și alte se
sizări cu același conținut, 
limpede că „măsurile" nu 
Iar întreprinderea, ciudat 
mai contrasemnează. Deși 
torii scriu, și scriu. Dar... degeaba.

Șeful unității 46-Alimentara ne 
roagă să așteptăm puțin pînă 
„desferecă" „jurnalul cumpărătoru
lui" dintr-un sertar Încuiat. De ce nu 
se află acest obiect la vedere, cum 
cera legea 7 „Păi și așa oamenii

însemnări din 
municipiul Călărași

felurite subterfugii ; destul de 
ciudate. Răspunsul consemnat la 
una din sesizări precizează, nici mai 
mult, nici mai puțin, că „procu
ratura ( 1) interzice plata sticlelor și 
borcanelor goale". După care, se 
invocă „argumentul" lipsei navete
lor. Pe urmă... se ignoră sesizările. 
Pe urmă, gestionarul pune „jurnalul" 
sub lacăt. Paradox : județul Călărași 
este un mare producător de conser
ve din legume și acuză lipsa borca
nelor si sticlelor goale. In timp ce 
unitățile comerciale locale refuză să 
le primească de la populație ! Pro
blema „măruntă" a „jurnalului cum
părătorului" se amplifică devenind 
marea problemă a procurării amba
lajelor de sticlă, atît de necesare.

Deci este 
s-au luat, 
lucru, nu 
cumpără-

Măsuri pe jumătate, 
rezultate... pe măsură

Aparent, la cealaltă întreprindere 
— I.C.S.M.I. — „jurnalul cumpărăto
rului" s-ar bucura de o situație „pri
vilegiată". Directoarea. Elena Țîr- 
covnicu, ne spune că una din preve
derile acordului global al oamenilor 
muncii din acest sector stipulează 
prezentarea lunară, spre contrasem- 
nare, a acestui document. Așa este. 
Numai că marea majoritate a „jur-

«istă : cazuri de lipsă de solicitudine 
fată de cumpărător, de indisciplină 
etc. Numai că... fără adresă. In loc 
de adresele precise ale acestor ma
nifestări. foaia volantă inserează 
citeva rinduri cu iz... umoristic : 
„Orice asemănare cu persoanele reale 
nu este deloc întimplătoare". Așa 
Incit „persoanele reale" pot conti
nua în pace, sub acoperămîntul ano
nimatului glumeț, să-și manifeste 
atitudinile reprobabile, in dauna in
tereselor comerțului 
cumpărătorilor.

Să revenim însă la
rilor de cumpărător . ......... .......... ..
înțelegem din spusele gestionarilor că 
„jurnalul" este considerat un fel de 
„carte neagră", iar lucrătorii din uni
tăți fac tot ce pot spre a-i convinge 
pe cei ce solicită „jurnalul" să nu 
facă vreo însemnare, că „le-ar face 
rău", că este „mai bine să le spună 
verbal". Și, cum-necum, izbutesc. Nu 
este de competența noastră să ne 
pronunțăm asupra utilității introdu
cerii în prevederile acordului global 
a obligativității de a prezenta lunar 
„jurnalul cumpărătorului". Conside
răm insă că unul din criteriile de 
apreciere a activității unității ar tre
bui să fie modul în care aceasta fo
losește efectiv sugestiile și sesizările 
cumpărătorilor înscrise în „jurnal" 
pentru îmbunătățirea și perfecționa
rea muncii. Pentru că, în actuala si
tuație, adică a simplei obligativități 
de prezentare a „jurnalului" (de 
preferință alb I), nu face decît să-i 
anihileze folosirea lui efectivă, in

călărășean, a
lipsa lnsemnă- 
din ..jurnale".

Idei bune, aplicate, 
dar... izolate

Ar fi greșit, desigur, să se creadă 
că „jurnalul cumpărătorului" este 
considerat in toate unitățile comer
ciale călărășene o „piesă" incomodă, 
că sesizările cumpărătorilor nu-și 
găsesc nicăieri teren fertil. Iată 
numai două din exemplele care do
vedesc contrariul : unitatea de ali
mentație publică „Poștei", de catego
ria a doua. Ne relatează gestionarul 
Vasile Minecan : „La început, folo
seam «jurnalul cumpărătorului» ca 
un mijloc contra... uitării. Un client 
ne dădea o idee bună pentru un 
meniu adecvat. Altul — privind am
plasarea meselor. Altul... Ca să nu 
le uităm, îl invitam să noteze în 
«jurnal». Și uite-așa, ne-am obișnuit 
ca ospătarul, o dată cu lista mîncăru- 
rilor, să prezinte clientului și «jurna
lul cumpărătorului». Acum, fără el 
am fi ca fără... o mină". Rezultatul 
acestei experiențe poate fi constatat 
și dintr-o Ultimă însemnare : „Mul
țumim pentru curățenie și prompti
tudine". „Extindeți experiența". Dar, 
păcat ! „Jurnalul" nu este contra
semnat de întreprindere de luni în
tregi ! Cine să extindă experiența 7

Unitatea nr. 5-Textile, gestionar 
Ghită Răducanu : „Totul a pornit de 
la o reclamație în «jurnal». Cumpă- 
rătoarea avea dreptate. Noi, aparent, 
la fel. Ea cerea să pipăie o bucată 
de mătase din sulul de pe tejghea. 
Dar, după nu știu cite asemenea 
«pipăiri». materialul se șifonează, se 
poate chiar murdări. După citeva 
zile de gîndire, am descoperit... oul 
lui Columb : marfa poate fi etalată 
în raft în așa fel incit cumpărătorul 
să-i poată aprecia calitățile, iar pe 
tejghea să fie eșantioane mici la in- 
demina clientului".

Idei ce pot părea banale, dar care, 
aplicate, își dovedesc valoarea. Iar 
valoarea poate crește înzecit cînd ele 
sint corespunzător ascultate, aplicate 
și generalizate. gJurnalul cumpără
torului" este una din sursele per
manente de asemenea idei, el poate 
și trebuie să constituie un adevărat 
instrument de lucru pentru perfec
tionarea activității acestui important 
domeniu al vieții, care este comerțul.

Laurențiu DUȚA 
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
în legătură cu gravul accident aviatic care a dus la pierderea a nume

roase vieți omenești, doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului și al meu personal, 
să adresez Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și dumneavoastră personal 
cele mal sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate expresia profundei 
noastre compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE1I"

15 ANI Dl Ift ÎNCHEIEREA TMIIII DE PRIETENIE, COIABORARE Șl ASISTENȚA 

MUTUALĂ DINTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA Șl REPUBLICA DEMOCRATA GERMANĂ

Luni, tovarășul Dimitrie Ancuta, 
viceprim-ministru al guvernului, s-a 
Intîlnit cu un grup de oameni de a- 
faceri din Canada, condus de Jac
ques Howett, director general al Or
ganizației industriilor — „Candu“, 
președintele părții canadiene in con
siliul economic româno-canadian, 
care se află într-o vizită in tara 
noastră. Au participat Ilie Văduva, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
membri ai conducerii altor ministere 
și ai unor întreprinderi românești de 
comerț exterior.

A fost prezent Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București.

Au fost abordate aspecte ale re
lațiilor de cooperare industrială șl 
tehnică dintre întreprinderi româ
nești de comerț exterior și firme ca
nadiene. S-a exprimat dorința re
ciprocă pentru încheierea de con
tracte și acorduri de export-import 
pe termen lung între întreprinderi 
românești și firme canadiene, pentru 
concretizarea unor noi acțiuni de 
cooperare, inclusiv pe terte piețe, în 
domenii de interes reciproc.

★
Luni au Început la București lu

crările unei reuniuni pe probleme de 
statistică privind învătămîntul su
perior, organizată de Centrul Euro

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Teatru TV. „John Gabriel Bork-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 mai, ora 20 — 15 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi normal de 
caldă si schimbătoare în regiunile ves
tice, de centru $i nordice si predomi
nant frumoasă în rest. Cerul va fi 
variabil, cu înnorărl mal accentuate la 
început în sud-vest, apoi $i în vest, 
centru și nord, unde vor cădea ploi 
locale ce vor avea și caracter de 
aversă însoțite de descărcări electri

UNITĂȚI 
TURISTICE 

ÎN JUDEȚUL 
ARAD

în județul Arad, multe unități 
turistice amplasate în locuri pito
rești dispun de condiții de cazare 
și masă in orice sezon. Astfel, ho
telul Crișul din localitatea Chișineu 
Criș are un restaurant spațios, cu 
terasă, un cafă-bar și o braserie, 
precum și camere confortabile pen
tru cazare. Hotelul Sebiș, din loca
litatea cu același nume, este situat 
la 81 kilometri de Arad. Unitatea 
are 48 de locuri de cazare de cate
goria I A, un restaurant cu terasă, 
cafe-bar, bar de zi, braserie. în a- 
propiere se află locuri pitorești și 
de interes istoric, precum și stațiu
nea Moneasa.

La o distanță de 86 kilometri de 
Arad, hanul Săvirșin asigură vizi
tatorilor 60 locuri de cazare In ca
mere confortabile. Unitatea are un 
restaurant cu terasă și o braserie. 
La Ineu (42 km de Arad), hotelul 
Moara cu noroc dispune de 46 
locuri de cazare, restaurant cu te
rasă, bar de zi și o cofetărie cu la
borator propriu. La rîndul său. 
hanul Sălașul de la răscruce, si
tuat In zona de agrement a orașu
lui Arad, oferă condiții pentru un 
popas agreabil, dispunînd de 64 
locuri de cazare în camere cu con
fort de categoria I A, căsuțe, un 
restaurant, braserie, cafe-bar. pre
cum și terenuri de sport.

Tot In județ, se poate face un po
pas la hanul Vinga, situat în mij
locul unui crîng, pe drumul natio
nal Arad — Timișoara, la hotelul 
Lipova din orașul șl stațiunea cu 
același nume, precum și la hotelul 
Nădlac, la 45 kilometri de Arad.

în fotografie : Hotelul „Moara cu 
noroc" din județul Arad. 

pean pentru Invățămînt Superior 
(CEPES) și Oficiul de Statistică al 
UNESCO.

Timp de .trei zile, expert! din 
unele țări europene șl reprezentanți 
ai unor organizații internaționale 
guvernamentale și neguvernamenta
le vor examina aplicarea sistemului 
de clasificare internațională în cule
gerea, prelucrarea, diseminarea da
telor statistice privind învătămîntul 
superior și vor elabora o serie de 
recomandări de îmbunătățire a aces
tui sistem adoptat de UNESCO.

★
Luni, Ia Liceul de matematică-fi- 

zică „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești a avut loc festivitatea de des
chidere a olimpiadelor balcanice de 
fizică si chimie, care reunesc elevi 
din Bulgaria. Iugoslavia. Cipru si 
România. Cele două prestigioase 
competiții științifice internaționale 
se vor Încheia la 16 mai. cînd cîști- 
gătorii primelor trei locuri vor fi 
distinși cu premii.

în continuare, in. luna Iulie vor 
avea loc olimpiadele internaționale 
de matematică, la Havana — Cuba, 
de fizică, la Jena — R.D. Germană 
și cea de chimie, la Budapesta — 
R.P. Ungară.

(Agerpres)

man", de Henrik Ibsen. Producție 
a televiziunii din Norvegia. Inter
pretează : Knut Wigert, Wench e 
Foss, Astrid Folstad, Bentelm 
Baardson. Karl Simonsen. Regia : 
Per Bronken

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

ce. în restul teritoriului, acestea vor 
fi Izolate. Sînt condiții ca. Izolat, să 
cadă grindină. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensifi
cări de 35—50 kilometri pe oră în re
giunile vestice. Temperaturile minime, 
nocturne, vor fi cuprinse între 6 si 16 
grade, iar cele maxime, diurne, vor 
oscila între 18 și 28 de grade. Dimi
neața. condiții de ceață slabă. în Bucu
rești : Vreme normal de caldă și pre
dominant frumoasă. Cer variabil si vor 
fi condiții de ploaie slabă, trecătoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse între 10 șl 13 grade, cele 
maxime, diurne, vor oscila între 26 șl 
28 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH : Turneul internațional al României

După ' cinci runde, in Turneul in
ternațional masculin de șah al Româ
niei. ce se desfășoară Ia Timișoara, 
conduce marele maestru român 
Mihai Șubă. cu 3,5 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu. Ovidiu Foișor și 
Xu Jun (R.P. Chineză) — cu dte 3 
puncte.

în runda a 5-a. Șubă l-a Învins

CAIAC-CANOE : Victorii ale sportivilor noștri 
la regata de la Zagreb

La regata de calac-canoe de la 
Zagreb, campionul român Aurel 
Macarencu a cîștigat ambele probe 
de canoe simplu, situindu-se pe pri
mul loc la 500 m, cu timpul de 
2’02”21/100 și la 1 000 m — 4’06”80/100.

Alte victorii pentru culorile spor-

VOLEI. • în ultima zi a turneu
lui de calificare pentru campionatul 
european feminin de volei, desfășu
rat în orașul norvegian Kristiansand, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5. 15—6. 15—6) 
formația Norvegiei. într-un alt joc, 
reprezentativa Cehoslovaciei a între
cut cu 3—0 (15—10, 15—4, 15—4) echi
pa Finlandei.

Clasate pe primele două locuri, e- 
chipele Cehoslovaciei și României 
s-au calificat pentru turneul final 
al competiției, programat între 25 
septembrie și 4 octombrie, în Bel
gia. • Turneul masculin de volei 
de la Zagreb a fost ciștigat de se
lecționata Iugoslaviei — 6 puncte, 
urmată în clasamentul final de e- 
chipele României — 4 puncte. Gre
ciei — 2 puncte si Bulgariei — zero 
puncte.

RUGBI. La Harkov. în meci con- 
tînd pentru Campionatul european 
de rugbi — „Cupa F.I.R.A.". selec
ționata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 50—6 (16—0) formația Portuga
liei.

SUCEAVA: Salbă 
de microhidrocentrale

în județul Suceava au fost rea
lizate și puse în funcțiune 21 de 
microhidrocentrale cu o putere e- 
fectivă de 5 400 kW. în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului și pînă acum, acestea au pro
dus si livrat în sistemul energe
tic național peste 700 000 kWh e- 
nergie electrică. în prezent, con
structorii depun eforturi susținute 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor 
la 4 noi microhidrocentrale. care 
au termen de punere în funcțiu
ne în acest an. De altfel, ei au 
îndeplinit planul perioadei la in
vestiții în proporție de 104 la sută. 
Microhidrocentrala Mihoveni. cu o 
putere instalată de 500 kW . este 
într-un stadiu avansat de execu
ție. Pe lîngă cele patru obiective 
energetice planificate vor mat fi 
puse în funcțiune alte două, cu o 
putere instalată de 1 037 kW. A- 
ceasta va contribui la realizarea în 
devans a programului de valorifi
care a resurselor hidroenergetice 
ale județului. (Sava Bejinariu).

PITEȘTI : Un oraș frumos 
și prin florile sale

Municipiul Pitești, frumoasa a- 
șezare argeșeană, a găzduit timp 
de trei zile tradiționala sărbătoa
re „Simfonia lalelelor", aflată la 
a X-a ediție jubiliară. Acțiunea a 
fost organizată de comisia cen
trală de floricultură, dendrologia 
și arhitectură peisagistică. Consi
liul popular municipal Pitești si 
Institutul de cercetare și producție 
pentru pomicultură Pitești. Deose
bit față de edițiile trecute a fost 
faptul că spațiul de expunere a 
florilor și aranjamentelor florale a 
fost de citeva ori mai mare pentru 
că și numărul expozanților a fost 
sporit. S-au admirat cu interes a- 
ranjamentele de lalele ale Con
stantei, de garoafe de la Codlea, 
de alte flori de la Videle, Oradea, 
Berceni, Tîrgoviște. Rîmnicu Vîl- 
cea. Bogată și interesantă a fost 
și paleta activităților organizato
rice și culturale referitoare la ro
lul fiorilor, al vegetației și al 
frumosului în viața cotidiană a 
omului modern. (Gbeorghe Cîrstea).

CLUJ : Ansambluri 
moderne de locuințe

Pe noile șantiere de locuințe și 
obiective edilitare din județul 
Cluj, constructorii desfășoară o 
muncă susținută pentru îndeplini
rea și depășirea planului. Astfel, 
colectivul Trustului antrepriză 
generală de construcții montaj, de
ținător al titlului de „Erou al Mun
cii Socialiste", care s-a angajat să 
devanseze finalizarea sarcinilor de 
plan pe anul în curs, a realizat și 
dat în folosință pînă acum peste 
600 de apartamente, cu o arhitec
tură modernă și grad superior de 
finisare, și aproape 10 000 mp spații 
comerciale, depășindu-și prevede
rile de plan. „în aceste zile —- ne-a 
spus inginerul Grațian Șerban, 
directorul trustului — au fost 
create noi fronturi de lucru. Se 
află in diferite faze de execuție 
peste 3 200 apartamente în munici
piile Cluj-Napoca. Dej și Turda, 
în orașele Gherla, Huedin și 
Cîmpia Turzil, precum și blocuri 
de locuințe pentru specialiști în 
comunele Apahida, Florești, Baciu 
și Bonțida. O atenție deosebită se 
acordă calității noilor ansambluri 
de locuințe și gospodăririi judicioa
se a resurselor materiale și ener
getice. (Marin Oprea).

pe Bărbulescu. Stoica pe Przewoz
nik (Polonia). Xu Jun a câștigat la 
Tischbierek (R.D. Germană). Kengis 
(U.R.S.S.) a pierdut la Vera (Cuba), 
iar In partidele Gheorghiu — Iones- 
cu. Kirov (Bulgaria) — Ghițescu și 
Ghindă — Foișor a fost consemnată 
remiza.

tlve românești au mai obținut echi
pajele de caiac dublu — 1 000 m 
(Daniel Stoian. Angelin Velea) — 
3’28”48/100. canoe dublu — 1000 m 
(Vasile Lehaci. Vasile Afanase) — 
3’471’51/100 și caiac 4 — 1 000 m. cu 
timpul de 3T2”84/100.

HANDBAL. La Kiev. în med tur 
pentru finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin, echipa 
locală Spartak a întrecut cu scorul 
de 25—17 (12—8) formația austriacă 
Hypobank Sudstad.

Partida retur sa va disputa, la 17 
«nai. la Viena.

FOTBAL
• Rezultatele meciurilor din eta

pa nr. 26 in divizia A : Steaua — 
Gloria 4—1. Petrolul — Dinamo 2—2, 
Victoria — F.C. Olt 2—1. F.C. Ar
geș — F.C.M. Brașov 3—0. Flacăra — 
Sportul studențesc 1—0. Univ. Cra
iova — „U“ Cluj-Napoca 1—0. Oțe
lul — Jiul 3—1. Chimia — S.C. Ba
cău 1—2. Corvinul — Rapid 1—1- 
• Partidele etapei viitoare — la 13 
mai. cu derbiurile Dinamo — Steaua 
si Sportul studențesc — Universita
tea Craiova. în fruntea programu
lui. • Clasamentul după 26 de eta
pe : Steaua — 46 p (un meci mai 
puțin). Dinamo — 37. Victoria — 32, 
F.C. Argeș — 29. Petrolul — 28. F.C. 
Olt — 27. Sportul studențesc — 25, 
F.C.M. Brașov — 25. „U" Cluj-Na-

SLOBOZIA : Produse utile 
din resurse locale

La casa de cultură a sindicate
lor din municipiul Slobozia s-a 
deschis „Expoziția realizărilor in
dustriei mici", în care sînt prezen
tate produse realizate de atelierele 
specializate din cadrul Uniunii ju
dețene a cooperativelor meșteșu
gărești, întreprinderii județene 
pentru prestări servicii și producție 
industrială și Uniunea județeană 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor. Ău 
fost prezentate produsele realizate 
atît pentru piața internă, cit și 
pentru export. De o bună apreciere 
s-au bucurat acele produse care 
valorifică superior resursele locale. 
(Mihai Vișoiu).

SIGHIȘOARA : înnoiri 
social-edilitare

în ultimii ani, Sighișoara — o- 
rașul de pe Tîrnava Mare — a cu
noscut profunde transformări so
cial-edilitare. Astfel, prin construi
rea, in ultimii 22 de ani. a peste 
5 000 de apartamente, pe harta 
orașului au apărut marile ansam
bluri de locuințe ..Mihai Viteazul". 
„Florilor", „Plopilor" și „6 Mar
tie". A început, de asemenea, con
struirea în perimetrul zonei in
dustriale a marelui cartier „Tîrna
va", care, în final, va adăposti, în 
cele aproape 10 000 apartamente, 
mai multi locuitori decît număra 
Sighișoara în anul 1965. în perioa
da următoare se var înălța aici un 
modern hotel, o casă de cultură, ma
gazine universale, noi blocuri de lo
cuințe. La dispoziția locuitorilor 
au fost puse, la parterul blocu
rilor, noi spatii comerciale, insu- 
mind peste 13 500 mp. Totodată, 
capacitatea fabricii de pîine s-a 
extins cu încă 18 tone in 24 ore, 
iar cea a uzinei de apă, finalizată 
în aceste zile, a ajuns la 400 litri 
pe secundă, satisfăcând în întregi
me cerințele de apă potabilă ale 
orașului. în suita realizărilor, de 
mare importantă pentru locuitorii 
Sighișoarei se înscrie și regulariza
rea rîului Tîrnava Mare pe o lun
gime de 13 kilometri și construi
rea, în amonte de oraș, a unui 
bazin de acumulare temporară a 
apei, cu o capacitate de peste 25 
milioane mc, ceea ce va face ca, 
în viitor, orașul să fie ferit de 
orice inundație. (Gheorghe Giurgiu).

SLANIC MOLDOVA : 
Realizări 

edilitar-gospodărești
Celor peste 550 de apartamente 

construite în ultima vreme în Slă- 
nic Moldova li se adaugă noi 
obiective sociale și edilitar-gospo
dărești de mare interes atît pentru 
localnici, cit și pentru cei care vin 
să se odihnească sau să-și îngri
jească sănătatea in frumoasa sta
țiune balneoclimaterică de la poale
le Nemirei. Este vorba, îritfe'altele, 
de cele 8 școli și grădinițe, de 
creșâ și cămîfiul pentru copii.' de 
sala de sport și noua bază de tra
tamente, de noul parc pentru copii. 
De curind a fost dată în exploatare 
o nouă sursă de alimentare cu apă 
potabilă a orașului, iar peste puțin 
timp va fi dat în funcțiune un 
modern complex turistic cu spații 
de cazare și comerciale. în acest 
cincinal vor fi date în folosință 
noi blocuri de locuit și spații co
merciale. vor fi extinse rețelele de 
alimentare cu apă potabilă și ca
nalizare, vor fi refăcute și moder
nizate străzi și parcuri. (Gheorghe 
Baltă).

poca — 24. Universitatea Craiova — 
24 (un meci mai puțin). Oțelul — 
24. S.C. Bacău — 24. Corvinul — 23, 
Rapid — 21. Jiul — 20, Gloria — 20, 
Flacăra — 19. Chimia — 18. în di
vizia B. seria I : Politehnica Iași — 
F.C.M. Progresul Brăila 2—1 și F.C. 
Constanta — C.S.M. Suceava 2—2 ; 
in clasament. Politehnica — 37,
C.S.M. Suceava — 35. F.C. Constan
ta — 33 și F.C.M. Progresul — 33. 
în seria a II-a. o nouă victorie a 
liderului : A.S.A. — I.M.A.S.A. 3—0 ; 
Carpati Mîrșa — Progresul Vulcan 
1—4 ; în clasament. A.S.A. — 41, 
Progresul — 35. în seria a IlI-a, 
victorii la scor ale principalelor pre
tendente la promovare : „Poli" — 
Aurul 6—1. F.C. Bihor — Gloria 5—0, 
F.C. Maramureș — UNIO 3—0. In 
clasament. „Poli" — 39. F.C. Bihor 
— 35. F.C. Maramureș — 34.

★
Ieri, la sediul F.R.F.. a avut loc 

tragerea la sorti a meciurilor din 
cadrul optimilor de finală ale „Cu
pei României" la fotbal :

Petrolul Ploiești — Oțelul Galațî ; 
Dinamo — Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc ; Rapid — Jiul Petro
șani ; Steaua — I.C.I.M. Brașov ; 
Universitatea Craiova — F.C. Con
stanta ; S.C. Bacău — F.C.M. Bra
șov ; F.C. Argeș Pitești — Gloria 
Buzău ; Sportul studențesc — Vic
toria București. Partidele se vor 
disputa la 27 mai. ora 17, pe tere
nuri neutre.

CICLISM. ..Cursa Păcii” Berlin — 
Praga — Varșovia a continuat’ luni 
cu etapa a 3-a, Magdeburg — Gera 
(186 km). Cu grosul plutonului, la 
1’09” față de învingător, au sosit și 
cicliștii români Cristian Neagoe, Va
lentin Constantinescu, Constantin 
Cărutașu și Nicolae Aldulea.

în clasamentul general se menține 
lider Uwe Raab (R.D.G.), urmat de 
Ludwig Ia 02”, Ampler la 10”, Ugru- 
mov la 10”, Konișev la 15”.

Pe echipe conduce U.R.S.S., urma
tă de R.D. Germană.

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ggrmane
Stimate tovarășe Erich Honecker,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu perso
nal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri și poporului prieten al Re
publicii Democrate Germane sincere felicitări și un cald 
salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Germană.

Tratatul de prietenie, semnat la 12 mal 1972, are o con
tribuție importantă la dezvoltarea și amplificarea relați
ilor tradiționale de prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Germană, a conlucrării celor două țări pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural, în activitatea 
de construcție a noii orinduiri. Partidul și guvernul nos
tru, întregul popor român dau o înaltă apreciere colabo
rării reciproc avantajoase dintre cele două țări ale noas
tre și sînt hotărâte să depună toate eforturile, și în viitor, 
pentru ca aceste bune relații să se dezvolte continuu, pe 
baza prevederilor Tratatului de prietenie, în spiritul în- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel înalt.

Apreciem, în același timp, că — așa cum Însăși viața a 
demonstrat — Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre țările noastre a avut un rol impor
tant in dezvoltarea colaborării în Europa, în asigurarea 
securității și păcii pe continentul nostru. Dorim ca, in 
spiritul tratatului, să dezvoltăm și mai mult colaborarea 
noastră pe plan internațional, să conlucrăm tot mai strîns, 
împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele iu
bitoare de pace de pe continent, pentru afirmarea fermă 
a politicii de destindere, dezarmare și, în primul rînd, 
pentru a se ajunge cît mai curind Ia înțelegeri corespun
zătoare privind retragerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, la eliminarea totală a armelor nucleare din Eu
ropa.

Avem convingerea fermă că, prin eforturile noastre co
mune, bunele relații dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Unit din Germania vor 
cunoaște, in continuare, o dezvoltare tot mai puternică, 
în interesul celor două popoare, al dezvoltării socialiste 
a țărilor noastre, al cauzei destinderii, dezarmării și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

La aniversarea acestui important eveniment, vă trans
mit urări de noi succese in realizarea hotăririlor celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Socialist Unit, din Ger
mania. de prosperitate și bunăstare poporului prieten al 
Republicii Democrate Germane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, \
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist 

Unit din Germania șl al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, precum și al meu personal, 
vă adresez salutări frățești și felicitări cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări de Ia semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România.

îmi face deosebită plăcere să constat cu deplină satis
facție că Tratatul de prietenie și-a dovedit trăinicia in 
viața celor două state ale noastre. Pe baza acestuia a 
avut loc o dezvoltare continuă și rodnică a relațiilor 
bilaterale în toate domeniile. în această direcție, forța 
motrice s-a dovedit a fi permanent conlucrarea tovără
șească, plină de încredere, statornicită între Partidul 
Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român.

în cursul numeroaselor noastre întîlniri ce au avut loc 
de la încheierea Tratatului de prietenie am subliniat nu 
o dată convingerea noastră că dezvoltarea în continuare 
a colaborării dintre Republica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România contribuie la întărirea so

cialismului, precum și Ia menținerea păcii. Unite îti Orga
nizația Tratatului de la Varșovia și în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, statele noastre militează pentru 
rezolvarea problemelor fundamentale politice și economice 
cu care se confruntă popoarele noastre și omenirea în 
general. Corespunde spiritului și conținutului Tratatului 
de prietenie faptul că ambele noastre țări, în strînsă 
solidaritate cu U.R.S.S. și celelalte state ale comunității 
socialiste, luptă pentru salvarea omenirii de la o catastrofă 
nucleară prin încetarea cursei înarmărilor, înlăturarea 
armelor nucleare și trecerea la dezarmare cuprinzătoare, 
pentru a-i asigura un viitor pașnic.

Vă asigur că și in viitor Republica Democrată Germană 
va acționa cu toate forțele, in concordanță cu Tratatul 
de prietenie, pentru a întări necontenit alianța frățească 
dintre partidele, statele și popoarele noastre.

Vă urez dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tuturor cetățenilor români sănătate 
și putere de muncă, precum și mult succes în realizarea 
In continuare a hotăririlor celui de-al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, între 
miniștrii de externe ai României și

Sub semnul colaborării rodnice, multilaterale,
în interesul socialismului și păcii

Se împlinesc 15 an! de la înche
ierea Tratatului de prietenie, colabo
rare si asistentă mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, docu
ment de mare Însemnătate pentru 
relațiile bilaterale, ca si pe plan in
ternațional. Consfințind conlucrarea 
strînsă statornicită între cele două 
țări si popoare, tratatul a dat. în 
același timp, expresie voinței ferme 
a României si R.D. Germane de a 
acționa pentru îmbogățirea și di
versificarea continuă a acestor le
gături. în folosul operei de construc
ție socialistă pe pămînturile lor. in 
lupta pentru Înțelegere, securitate si 
pace în Europa și pe plan mondial.

Sînt relații cu vechi tradiții, care 
și-au găsit de-a lungul vremii în
truchipare în solidaritatea militantă 
dintre proletariatul român și ger
man. dintre forțele democratice ale 
celor două popoare. In sprijinul re
ciproc pe care si l-au acordat parti
dele noastre comuniste in anii grei 
ai luptei împotriva imperialismului, 
reactiunii și fascismului, pentru li
bertate si o viată demnă. Este bine 
cunoscut că poporul nostru a salu
tat cu mare bucurie proclamarea 
R.D. Germane — întemeierea pri
mului stat al muncitorilor si ță
ranilor pe pămint german, oare s-a 
înscris ca un eveniment de seamă 
in istoria postbelică a Europei, mar- 
cind apariția în centrul continentu
lui a unei noi si puternice forte a 
progresului, păcii și colaborării In
ternaționale. Fiind una din primele 
țări care a stabilit relații diploma
tice cu R.D. Germană. România s-a 
pronunțat ferm pentru recunoașterea 
noului stat pe arena mondială, a 
sprijinit consecvent dreptul legitim 
al acestuia de a fi primit în rîn- 
durile O.N.U.. de a participa la via
ta internațională în condiții de de
plină egalitate.

în anii construcției socialiste, le
găturile dintre România si R.D. Ger
mană. dintre cele două popoare, le
gături stimulate de caracterul comun 
al orinduirii si țelurilor, s-au dez
voltat continuu. Evoluția rodnică a 
acestei colaborări a pus Încă o dată 
in evidentă caracterul constructiv al 
noilor principii de raporturi inter
statale — principiile deplinei egali
tăți în drepturi, stimei și respectului 
reciproc, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne si avantajului re
ciproc. care, consacrate în tratat, au 
constituit si constituie temelia trai
nică a relațiilor noastre.

Pentru dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor de prietenie tradiționa
lă dintre cele două țări, o im
portantă deosebită au avut si au în- 
tîlnirile la nivel înalt. Dialogul 
frecvent dintre conducătorii celor 
două partide si state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich

TELEGRAME
R.D. Germane, loan Totu și Oskar 
Fischer, a avut loc un schimb de 
telegrame de felicitare în care se 
exprimă convingerea că, In spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt și al pre
vederilor tratatului. conlucrarea

Honecker, a dat de fiecare dată noi 
impulsuri si dimensiuni conlucrării 
reciproce dintre ele. atît pe plan bi
lateral. cit si pe plan internațional, 
potrivit intereselor fundamentale de 
dezvoltare a popoarelor celor două 
țări, ale cauzei socialismului și pă
cii în întreaga lume.

Evoluția relațiilor bilaterale a fost 
«ugestiv caracterizată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, adre- 
sindu-se tovarășului Erich Honecker, 
a declarat : „Îmi este deosebit de 
plăcut să subliniez înalta apreciere 
pe care partidul sl guvernul nos
tru o dau raporturilor de strînsă 
prietenie sl colaborare dintre țările, 
partidele sl popoarele noastre. întil- 
nirile si convorbirile pe care le-am 
avut. Înțelegerile convenite Împreu
nă au constituit, de fiecare dată, pu
ternice impulsuri pentru ridicarea pe 
noi trepte a colaborării si conlucră
rii multilaterale dintre Republica So
cialistă România si Republica Demo
crată Germană, dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre popoarele 
noastre".

La rîndul său. tovarășul ERICH 
HONECKER a declarat : „Fiți con
vins. dragă tovarășe Ceaușescu. că 
noi șl in viitor vom acționa neobosit 
pentru a dezvolta tot mai efectiv 
relațiile noastre reciproce, ne baza 
marxism-leninismului si internațio
nalismului socialist, conform Trata
tului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală. Fie ca ele să slu
jească si mal eficient desfășurării cu 
succes a construcției socialismului în 
țările noastre, cauzei comune a so
cialismului și păcii".

Cu satisfacție se poate constata că, 
drept urmare a activității desfășu
rate de ambele partide, de ambele 
țări pentru traducerea în viată a 
Înțelegerilor la nivel înalt, prevede
rile tratatului și-au găsit o tot mal 
puternică materializare în dezvol
tarea permanentă a relațiilor re
ciproce pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. In toa
te domeniile de interes comun.

Se realizează cu succes Programul 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
Stiințifice. a specializării st coope
rării în producție, semnat la nivel 
înalt, ca si prevederile altor docu
mente bilaterale. De la 5 milioana 
de ruble. în 1950. volumul schimbu
rilor comerciale a ajuns la peste un 
miliard de ruble, anual. Dinamismul 
colaborării economice este grăitor 
reliefat si de faptul că pentru pe
rioada actualului cincinal s-a stabi
lit ca volumul schimburilor de bu
nuri materiale să se ridice la șap
te miliarde de ruble. O importanță 
deosebită revine creșterii ponderii 
unor forme superioare de colabora
re. fiind semnificativ că circa o trei
me din schimbul de bunuri mate

dintre cele două ministere se va 
dezvolta și în viitor, contribuind la 
întărirea șl diversificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

riale o reprezintă produsele realizațo 
în cadrul specializării și cooperării 
în producție.

Cu bune rezultate se dezvoltă co
laborarea tehnico-științifică. intensi
ficarea acesteia, creșterea eficientei 
sale prin valorificarea realizărilor 
din fiecare tară in domeniile de vîrf 
ele cercetării, contribuind la sporirea 
productivității muncii si eficienței 
activității sociale în România și R.D. 
Germană.

La promovarea cunoașterii recipro
ce tot mai bune a celor două po
poare. la întărirea prieteniei dintre 
ele. un aport important îl consti
tuie colaborarea în domeniul cultu
rii și invățămîntului. extinderea con
tactelor la diverse niveluri, pe li
nie de partid și de stat. între or
ganizațiile de masă si obștești, 
schimburile de experiență în dife
rite domenii ale construcției socia
liste.

Prevederile tratatului prind viață 
șl prin întărirea conlucrării pe plan 
internațional, unde. ’împreuhă cu 
celelalte târî socialiste, cu forțele 
înaintate de pretutindeni. România 
și R.D. Germană acționează în ve
derea înlăturării primejdiei unul 
război pustiitor, opririi cursei înar
mărilor și trecerii la măsuri con
crete ele dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru pro
movarea unei politici de destindere, 
securitate și pace. Cele două țări 
susțin necesitatea desfășurării în
tr-un spirit constructiv a reuniunii 
general-europene de la Viena. pen
tru ca aceasta să se încheie cu re
zultate pozitive, in consens cu voin
ța popoarelor europene, a creării de 
zone libere de arme nucleare și chi
mice în Balcani. în centrul șl nordul 
continentului, depun eforturi pentru 
soluționarea diferendelor dintre sta
te ne oalea tratativelor, pentru fău
rirea unei noi ordini economice In
ternaționale. lși aduc contribuția la 
întărirea unității forțelor antiimpe- 
rialiste. revoluționare ale lumii con
temporane.

La a 15-a aniversare a încheie
rii Tratatului de prietenie, colabo
rare si asistentă mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, poporul 
român adresează poporului prieten al 
R.D. Germane cele mai calde feli
citări și urări de noi si mari succe
se ne calea realizării obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
P.S.U.G. șl își exprimă, în același 
timp, certitudinea că relațiile de 
strînsă prietenie, colaborare si soli
daritate dintre partidele, țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o 
puternică si permanentă dezvoltare, 
în interesul reciproc, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

cinema
• Cucoana Chirlța : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.15. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 14; 18

• O sl la București : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Pacea — victorie a rațiunii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11,30; 14;
16,45; 19
(Ș Haiducii Iul șaptecal : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15; 17: 19
0 Răzbunarea haiducilor : LIRA
(3171(71) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Recital In grădina cu pitici : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Program special pentru copil șl 

tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 1.7; 19
• Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Greșeală fatală : V IC T O R I A 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• După faptă și răsplată : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15: 17; IS
• Locuri in inimă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Medalion Visconti: STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 12: 14,30: 17; 19,30
• Pădureanca : POPULAR (35 1517) 
— 15; 17; 19

• Intilntre pe Calea Lactee t FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19
• Desculț tn parc : PACEA (71 30 85) 
— 9; 11; 13: 15: 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mare — Teatrul Național din Cluj- 
Napoca) : Vrăjitoarea Clic la circ — 

14.30; tmbllnzirea scorpiei — 19; (sala 
Amfiteatru) : Moda de-a lungul 
timpului — 18; (sala Atelier) : DI. 
Cehor e îndrăgostit — 18; (sala Stu- 
dio-99) : Medalion liric G. Topirceanu 
- 17
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX". Recital de vioară Ioan Marius 
Lăcraru — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46. Tea

trul Național din Cluj-Napoca) ; Me
lodie varșoviană — 15; Roata tn pa
tru colturi — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48. Ia sala 
mică a Teatrului Național) ; Con
tesa Maritza — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună
— 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : Propilee și orhidee
— 18.30

• Teatrul GluleștI (sala Majestic. 
14 72 34, Opera Română din Cluj-Na
poca) : Noaptea nopților fără iubire
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15; Pe sub cetini ia izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9; Muzican
ții veseli — 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87" — 19



Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-polon

Mijloacele de informare in masă de peste hotare 
consacră ample articole ți comentarii evidențierii 
semnificațiilor zilei de 9 Mai - Ziua cuceririi inde
pendenței de stqt a României, Ziua victoriei asupra 
fascismului ți Ziua eroilor patriei - in istoria de luptă 
pentru libertate ți neatîrnare a poporului nostru. 
Punîndu-se în evidență perenitatea acestor idealuri

supreme, care au definit, prin veacuri, întreaga deve
nire a poporului român, se subliniază, in acelați timp, 
că ele sint reafirmate, astăzi, prin întreaga politică 
internă ți externă a partidului ți statului nostru, fun
damentată ți promovată cu consecvență de secretarul 
general al partidului, prețedintele Republicii, tovarățul 
Nicolae Ceauțescu.

VARȘOVIA (Agerpres). — Din 
partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
un cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări.

Exprimînd mulțumiri, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a rugat să se 
transmită tovarășului

Presa centrală bulgară a consa
crat o serie de articole marcării 
celei de-â 110-a aniversări a pro
clamării independentei de stat a 
României. „Înfăptuirea idealurilor 
de veacuri" — este titlul unui am
plu articol apărut in ziarul „OTE- 
CESTVEN FRONT", care relevă că, 
la 9 Mai, România frățească ani
versează 110 ani de la proclamarea 
independentei de stat a țării. Multe 
sint episoadele din istoria tării — 
se arată, în continuare — care 
vorbesc despre lupta plină de sa
crificii a poporului român pentru 
neatîrnare și independență. Inde
pendența de stat este proclamată 
solemn de Adunarea Deputaților 
la 9 mai 1877. Armata română, 
luptind alături de armata rusă. 
Înscrie pagini glorioase în bătăliile 
de la Grivița și Plevna. Vidin și 
Oreahovo, pentru eliberarea po
porului bulgar de sub dominația 
otomană.

Procesul de creare a statului na
țional unitar român — se eviden
țiază — se împlinește în anul 1918, 
cînd peste 100 000 de români din 
Transilvania și Banat, reprezen
tanți ai tuturor categoriilor socia
le ale populației, participă la Adu
narea de la Alba Iulia și se pro
nunță pentru unirea cu România. 
Nu este o coincidentă faptul că, în 
același oraș, în anul 1600, avusese 
loc prima unire a principatelor ro
mâne sub conducerea Iui Mihai 
Viteazul... — adaugă ziarul, subli
niind permanența și continuitatea 
idealului de unitate națională și 
independentă ce marchează întrea
ga istorie a poporului nostru.

Ziarul înfățișează marile realizări 
obținute de România contempora
nă in anii construcției socialiste, 
precum și participarea sa dinami
că la viața internațională. „Nicio
dată pînă în prezent — se men
ționează in acest sens — vecina 
noastră de la nord nu a jucat un 
rol atît de activ în viața mondială, 
nu a întreținut contacte politice și 
economice internaționale atit de 
largi, nu a participat atît de intens 
ia schimbul universal de valori 
materiale și spirituale ca acum. 
Republica Socialistă România a 
obținut succese remarcabile pe ca
lea dezvoltării sale social-economi- 
ce, în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român".

La 9 Mai — scrie cotidianul 
„RABOTNICESKO DELO" — po
porul român sărbătorește cea de-a 
110-a aniversare a proclamării 
independenței de stat a țării. La 
acea dată, în 1877, în ovațiile fur
tunoase ale deputaților Adunării 
Naționale, ministrul afacerilor ex
terne declara că România rupe re
lațiile de vasalitate cu Imperiul 
otoman și devine stat pe deplin 
independent.

Ziarul se referă la vitejeștile 
fapte de arme ale militarilor ro
mâni în lupta pentru eliberarea 
Bulgariei. Această victorie a ci
mentat cu singe prietenia dintre 
popoarele român, rus și bulgar, 
care și-au unit forțele împotriva 
dușmanului comun...

Multe străzi și bulevarde din 
București amintesc de lupta tinerei 
armate române în războiul care a 
adus independența României. „Vic
toria", „Dorobanți", „Călărași", 
„Plevna", „Grivița", „Rahova", 
„Smîrdan" sînt nume care vor
besc despre vitejia ostașilor ro
mâni manifestată în luptele pentru 
eliberarea României și a Bulgariei. 
Grivița este una din localitățile din 
Bulgaria unde armatele române au 
luptat pentru eliberarea poporului 
bulgar. Acest nume este unul din 
simbolurile prieteniei dintre țările 
noastre vecine — menționează co
tidianul.

La rindul său, ziarul „ZEME- 
DELSKO ZNAME" publică artico
lul intitulat „O zi memorabilă pen
tru romani", în care se subliniază : 
„La Plevna, Grivița, Smirdan și 
Oreahovo armata română a înscris 
pagini glorioase în istoria priete
niei noastre. Numele Plevnei, Gri- 
viței și Smirdanului rămin pentru 
totdeauna în memoria celor două 
popoare frățești, român și bulgar, 
ca un exemplu al luptei comune 
pentru cucerirea independentei lor 
naționale. Astăzi noi aducem o 
adincă cinstire memoriei ostașilor 
români căzuți pe pămîntul bulgar".

In continuare, se menționează că 
evenimentele care au avut loc în 
România în august 1944 au deschis 
calea edificării societății socialiste, 
a înfăptuirii depline a aspirațiilor 
de secole ale poporului român pen
tru libertate și independentă na
țională.Sub titlul „Un eveniment marcant 
în istoria poporului român", zia
rul albanez „BASHKIMI" publică 
un articol în care se relevă că pro
clamarea independenței de stat a 
României a constituit o încununare 
a aspirațiilor și luptei îndelungate 
a poporului român.

Intre popoarele albanez și român 
— se arată în articol — există rela
ții vechi de prietenie. Poporul ro
mân a nutrit sentimente de priete
nie față de poporul albanez și a 
adăpostit un mare număr de emi- 
granți albanezi. în România _ au 
fost publicate cărți și ziare in limba 
albaneză, care au adus o mare 
contribuție la dezvoltarea conștiin
ței naționale a poporului albanez, 
la educarea și cultura acestuia.

Poporul nostru — menționează 
articolul —• a urmărit, întotdeauna, 
cu simpatie realizările poporului 
român pe calea dezvoltării sale 
independente. România este în pre
zent o țară cu o industrie dezvol
tată și diversificată. Ea a înregis
trat progrese în domeniul agricultu
rii, precum și al culturii, artei, in- 
vățămîntului și științei.

Cu prilejul celei de-a 110-a ani
versări de la proclamarea indepen
denței naționale a României, salu
tăm poporul român și îi dorim noi

progrese în dezvoltarea țării. în 
același timp, ne exprimăm convin
gerea că relațiile vechi de priete
nie care leagă popoarele noastre se 
vor consolida in continuare și se 
vor dezvolta în folosul și interesul 
celor două țări, se arată în 
încheiere.

Revista Italiană „CASERTA DO- 
MANI" a dedicat țării noastre un 
număr special. Articole, însoțite de 
fotografii, prezintă pe larg politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, istoria poporului 
român.•Pagini întregi sînt dedicate operei 
și personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activității sale 
pe plan internațional, consacrată 
neabătut înfăptuirii marilor idea
luri ale poporului român, rezolvă
rii, în interesul tuturor națiunilor 
lumii, a problemelor contempora
neității. In articolul „Concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra dezvoltă
rii intr-o lume a păcii", însoțit de 
fotografia conducătorului partidu-

Articole și comentarii 
consacrate de presa 

de peste hotare celei 
de-a 110-a aniversări 

a cuceririi independenței 
de stat a României, 

marilor succese obținute 
de țara noastră in anii 
socialismului, activității 

constructive a președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

pe arena internațională
lui și statului nostru, se sublinia
ză : Raportul dintre pace și dez
voltare se înscrie firesc printre 
temele majore ale lumii contem
porane. La acest raport se referă 
în mod special președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
programele de dezvoltare economică 
și socială ale tuturor statelor pot 
fi realizate numai în condiții de 
pace, de reducere radicală a chel
tuielilor militare.

în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, definirea căii 
de dezvoltare economico-socială a 
unei țări reprezintă o opțiune fun
damentală. Președintele României 
a evidențiat în permanență adevă
rul potrivit căruia dinamica pro
gresului este dependentă de aceas
tă opțiune. Pînă în 1990, România 
va deveni o țară cu o dezvoltare 
medie din punct de vedere eco
nomic și social, iar pînă în anul 
2000 ea se va situa printre statele 
dezvoltate.

în gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată in 
continuare — este relevat raportul 
dialectic dintre politica internă și 
politica externă în viața unei socie
tăți și a unei țări. Pe plan intern, 
președintele României promovează 
dezvoltarea și construcția continuă, 
iar pe plan extern se pronunță cu 
fermitate pentru încetarea cursei 
înarmărilor, in special a celei nu
cleare. de pe Pămînt și din Cos
mos, pentru dezarmare. Concepția 
privind politica externă a președin
telui Nicolae Ceaușescu pune în 
evidentă adevărul că problemele 
grave ale lumii contemporane nu 
pot fi rezolvate numai de un grup 
restrins de state. De aceea, el con
sideră, ca o necesitate obiectivă 
și logică, unirea eforturilor tuturor 
țărilor lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, care să-și asume 
responsabilități directe în apărarea 
păcii. La propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, după con
sultarea întregului popor, cu 
ocazia referendumului din 23 no
iembrie 1986, România a trecut în 
mod unilateral la reducerea cu cinci 
la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, în speran
ța că inițiativa sa va fi urmată și 
de către alte state. România a 
primit cu viu interes și a salutat 
declarațiile lui Mihail Gorbaciov 
privind propunerile sovietice de a 
încheia cu S.U.A. un tratat pentru 
eliminarea completă a rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa, independent de negocierile în 
domeniul armelor strategice sau 
al celor spațiale.

Numărul special consacrat în 
întregime țării noastre de către 
revista „Caserta Domani" cu pri
lejul zilei de 9 Mai mai cuprinde 
articole evidențiind latinitatea lim
bii și a poporului român, semnifi
cația actului istoric de la 23 Au
gust 1944 pentru dezvoltarea ulteri
oară a României și Însemnătatea 
zilei de 9 Mai 1945, care a marcat 
înfrîngerea fascismului în Europa.

Ziarul „NODOM SINMUN". or
gan al C.C. al Partidului Mundi 
din Coreea, publică un amplu ar
ticol în care se arată că întreaga 
istorie a poporului român este 
dominată de lupta sa pentru rea
lizarea unității naționale, apărarea 
integrității teritoriale si a indepen
denței, pentru a putea să trăias
că și să muncească în pace. După 
ce evocă procesul istoric care a 
condus la marele act al proclamă
rii independenței de stat, la 9 Mal

1877, articolul se referă la profun
dele transformări înregistrate de 
România în anii oonstrucției so
cialiste, subliniind : Congresul al 
IX-Iea al Partidului Comunist 
Român, desfășurat în iulie 1965. a 
devenit piatra de hotar care a 
marcat trecerea la epoca cea mai 
bogată din istoria acestui popor, 
inaugurată prin alegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu ,în fruntea 
partidului.

Relevind marile prefaceri înre
gistrate în țara noastră în ultimele 
două decenii, articolul arată că 
..România, cindva o țară prepon
derent agrară, cu industrie puțin 
dezvoltată și o agricultură înapoia
tă. s-a transformat, astăzi, într-un 
stat industrial-agrar, cu o indus
trie puternică și modernă, dotată 
cu tehnologii avansate, cu o agri
cultură socialistă în continuă dez
voltare, cu învățămîntul. știința și 
Cultura în permanentă înflorire".

După ce ilustrează aceste adevă
ruri cu cifre statistice ce reflectă 
progresele înregistrate în domeniile 
industriei, agriculturii, creșterii ve
nitului național și a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. în ar
ticol se arată : „Poporul român 
militează activ pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român privind edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea spre comunism.

Toate succesele dobîndite de 
România socialistă —■ evidențiază 
cotidianul — constituie rodul con
ducerii juste de către Partidul 
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, al en
tuziasmului revoluționar și activi
tății creatoare a poporului acestei 
țări, strîns unit în jurul partidu
lui său".

în continuare eînt expuse co
ordonatele fundamentale ale poli
ticii externe românești, mențio- 
nindu-se că România se pronunță 
constant pentru completa egalitate 
între toate statele lumii, respecta
rea independenței și suveranității 
lor naționale, neamestecul în tre
burile interne, promovarea coope
rării în interes reciproc, elimina
rea folosirii forței sau a amenin
țării cu recurgerea ia forță, pen
tru asigurarea drepturilor fiecărui 
popor de a-și decide propriul 
destin, fără nici un fel de amestec 
din afară.

Evocînd relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și 
R;P.D. Coreeană.- la dezvoltarea 
cărora un rol determinant îl au 
frecventele întîlniri și convorbiri 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, ziarul 
subliniază, în încheiere : „Cu pri
lejul celei de-a 110-a aniversări a 
cuceririi independentei de stat, 
poporul coreean adresează poporu
lui român călduroase felicitări, 
împreună cu sincere urări de noi 
succese în activitatea sa viitoare".

Sub titlul „O aniversare plină 
de semnificații", ziarul marocan 
„AL BAYANE" publică un articol, 
ilustrat _ cu o fotografie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România. 
După evocarea semnificației zilei 
de 9 Mai, ziarul relevă importanța 
istorică a celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
care a ales in fruntea partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul marocan „L’OPINI- 
ON“, într-un amplu articol consa
crat aceleiași aniversări, subliniază 
că este vorba de „evenimente ma
jore. de jaloane luminoase, de glo
rie și mîndrie pe calea luptei po
porului român pentru apărarea fi
inței sale naționale, pentru inde
pendență și înflorirea patriei".

In articol se arată că, „moștenind 
de la strămoșii săi, ca trăsătură 
definitorie a conștiinței sale, setea 
de libertate și voința de a fi el în
suși, singur stăpin pe viața și des
tinul său, poporul român și-a fău
rit, de-a lungul timpului, destinul, 
ocupînd în zilele noastre un loc de 
cinste, stimat și respectat în con
certul națiunilor".

Un alt ziar marocan. „AL 
ALAM", sub titlul „A 110-a ani
versare a independenței de stat a 
României", înfățișează drumul de 
luptă al poporului român, de-a lun
gul secolelor, pentru apărarea fi
inței sale naționale, pentru liber
tate și independentă, insistind asu
pra strălucitelor înfăptuiri din anii 
socialismului, mai ales în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului.

„în aceste decenii de elan crea
tor — subliniază publicația — 
România a cunoscut o dezvoltare 
rapidă, de mari proporții, în toate 
domeniile. Prin experiența muncii 
lor creatoare pe pămîntul patriei, 
românii au dovedit ce poate reali
za un popor liber. într-o tară libe
ră, atunci cind construiește pentru 
el însuși, pentru binele comun al 
tuturor fiilor săi".

Ziarul mexican „EXCELSIOR" a 
publicat pe două pagini trei artico
le, însoțite de fotografii, evocînd 
momente de referință din istoria 
poporului român. Sub titlul „Lupta 
seculară a poporului român pentru 

, libertate și definirea identității sale 
naționale s-a împlinit acum 110 
ani", se menționează că „românii, 
constituindu-se într-un popor unit, 
și-au păstrat de-a lungul timpului 
continuitatea vieții lor materiale, 
etnlco-lingvistice și culturale in a- 
celași teritoriu strămoșesc al Da
ciei, în pofida tuturor vicisitudini
lor pe care au trebuit să le în
frunte". De la Burebista la Dece- 
bal, Basarab, Ioan de Hunedoara, 
Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Ale
xandru Ioan Cuza și pînă în zile
le noastre, istoria națională a 
României prezintă un neîntrerupt 
și glorios efort general pentru a- 
părarea și consolidarea indepen
denței șl libertății.

(Agerpres)

sosiți din nu- 
federației ame- 
și țări vest-eu-

e scurt

Nicolae Ceaușescu un 
duros. precum și urări de sănătate 
și succes in întreaga sa activitate.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către tova
rășul Wojciech Jaruzelski a tovară
șei Tamara Dobrin. președintele Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.. care a participat la 
cel de-al II-lea Congres al Mișcă
rii Patriotice de Renaștere Naționa
lă. La primire a participat amba
sadorul României ia Varșovia. Ion 
Teșu.

MOSCOVA: Convorbiri sovieto-bulgare
MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o întrevedere în
tre Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Todor Jiv
kov, secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, care 
a făcut o escală în capitala Uniunii 
Sovietice la întoaroerea din vizita în

R. P. .Chineză, transmite agenția
T. A.S.S, Mihail Gorbaciov și Todor 
Jivkov au reafirmat hotărîrea
U. R.S.S. și R. P. Bulgaria de a ac
ționa activ pentru a se îndepărta 
pericolul nuclear, îndeosebi in Eu
ropa, pentru dezarmare și crearea 
unu} sistem cuprinzător de secu
ritate internațională, relatează agen
ția menționată.

R. P. POLONA

Congresul Mișcării Patriotice de Renaștere Națională
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările ce
lui de-al II-lea Congres al Mișcării 
Patriotice de Renaștere Națională, 
în ultima zi a lucrărilor, relatează 
agenția P.A.P., au fost alese organe
le de conducere ale organizației. în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al M.P.R.N. a fost reales Jan 
Dobraczynski. Congresul M.P.R.N. a

adoptat o declarație in care se afir
mă sprijinul deplin față de recen
tele propuneri făcute de Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, privind redu
cerea in Europa centrală a arma
mentelor și adîncirea încrederii prin 
diminuarea treptată a armelor nu
cleare și convenționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri și declarații privind o eventuală conferință de 
pace pentru solutionarea situației din zonă • Noi bombarda- 

în sudul Libanului
propiere de așa-numi ta „zonă de 
securitate", instituită de ocupantii 
israelieni. După cum informează 
surse din Beirut, ca urmare a focu
lui intens au izbucnit incendii, iar 

, mai multi civili au fost răniți. Prac
tica efectuării zilnice de bombarda
mente de artilerie a determinat pe 
numeroși locuitori din sudul Liba
nului să-și abandoneze căminele.

Pe de altă parte, trupele de ocu
pație și unitățile Armatei Libanului 
de Sud (A.L.S.), creată și finanțată 
de Israel, sint confruntate cu acțiu
nile viguroase ale combatanților din 
cadrul Frontului Patriotic de Rezis
tență. Astfel, recent, o unitate a 
forțelor A.L.S. a fost anihilată pe 
șoseaua care face legătura între lo
calitățile Aishe si Djermouk.

mente israeliene
RIAD 11 (Agerpres). — Regele 

Fahd al Arabiei Saudite s-a întilnit, 
ia Riad, cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat în vizită in capitala saudită.

Vizita la Riad a președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P. se în
scrie într-un turneu pe care acesta 
îl întreprinde în regiune și care a ■ 
avut ca etapă precedentă capitala 
R.A. Yemen. în cadrul convorbirilor 
cu președintele R.A.Y.. Aii Abdullah 
Saleh, au fost abordate eforturile în
treprinse pe plan arab și internațio
nal in direcția convocării unei Con
ferințe de pace in problema Orien
tului Mijlociu, informează agenția 
KUNA.

BONN 11 (Agerpres). — Georges 
Habache, secretarul general al Fron
tului Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei — organizație membră a 
O.E.P. — a salutat recentele hotărîri 
adoptate în cadrul lucrărilor Consiliu
lui Național Palestinian desfășurate 
la Alger. într-un interviu acordat 
revistei „Der Spiegel" — citat de 
agenția KUNA — el s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru o conciliere la 
nivel arab. în legătură cu o confe
rință internațională de pace în 
Orientul Mijlociu. Georges Habache a 
arătat că nu este posibilă convocarea 
acesteia fără participarea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — în
trunit luni, în componentă restrînsă, 
guvernul israelian a amînat adop
tarea unei poziții oficiale legate de 
propunerea ministrului de externe. 
Shimon Peres, privind participarea 
Israelului la o conferință de pace 
în problema Orientului Mijlociu — 
informează agenția KUNA. Primul 
ministru în exercițiu. Yitzhak Sha
mir, se menține pe poziția de a res
pinge ideea unei astfel de conferin
țe la care să participe țara 
Cabinetul israelian urmează să 
reunească din 
cind va relua 
problemă.

PLENARA. La Oslo s-au desfă
șurat lucrările plenarei Conducerii 
naționale a Partidului Comunist din 
Norvegia, consacrată examinării 
unor probleme organizatorice. Ple
nara a ales noua componență ă 
conducerii centrale a partidului. 
In funcția de președinte al P.C. 
din Norvegia a fost ales Kare 
Andre Nilsen.

nou peste 
dezbaterile

sa. 
se 

două zile, 
în aceeași

CONVORBIRI. Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, a conferit, 
la Beijing, cu Javier Perez de 
Cuellar, secretarul general al 
O.N.U., aflat într-o vizită oficială 
în China — anunță agenția China 
Nouă. In cursul convorbirii. Deng 
Xiaoping a subliniat necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în direcția 
instaurării păcii în lume și depă
șirii stadiului de subdezvoltare.

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

Importanța intensificării eforturilor generale 
îndreptate spre pace și dezarmare 

evidențiată de secretarul general al O.N.U.
BEIJING 11 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută la Beijing, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat im
portanța intensificării eforturilor 
generale îndreptate spre pace și de
zarmare — relatează agenția China 
Nouă. Manifestările din 1986 —
Anul Internațional al Păcii — au 
oferit posibilitatea întregii comu
nități internaționale să-și manifeste 
dorința de pace. Dar — a spus 
Cuellar — pentru a se atinge acest

BEIRUT 11
ria forțelor
a deschis din
lităților Habbush, Arab-Slim și Sud- 
jut, aflate în sudul Libanului, în

(Agerpres). 
militare ale 
nou focul asupra loca-

— Artile- 
Israelului

a-

MAREA BRITANIE

Dizolvarea parlamentului 
și organizarea de alegeri 

anticipate
LONDRA 11 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a anunțat luni dizol
varea parlamentului și organizarea 
de alegeri legislative anticipate la 11 
iunie. Actualul parlament își va în
cheia activitatea la 18 mai. Alegă
torii vor fi, astfel, convocați la urne 
cu un an înaintea încheierii nor
male a legislaturii, informează a- 
gențiile E.F.E. și A.N.S.A. Observa
torii de presă din Londra relevă că 
primul-ministru mizează pe un cîș- 
tig de voturi pentru conservatori, 
considerînd că în. prezent situația 
este favorabilă partidului său.

Lyon = Procesul unui 
criminal nazist

PARIS 11 (Agerpres). — La Tribu
nalul din Lyon a început luni pro
cesul intentat criminalului de război 
Klaus Barbie, care, ca șef al filialei 
din acest oraș al Gestapoului, s-a 
făcut vinovat de uciderea, torturarea 
sau deportarea în lagărele de con
centrare naziste a mii de oameni. 
Procesul urmează unei anchete de 
aproximativ 30 de luni, Barbie fiind 
acuzat de „crime îmfrotriva umanită
ții", care nu sînt prescriptibile.

La sfirșitul războiului, criminalul 
nazist a reușit să-și procure docu
mente false și a fugit în America 
de Sud. sustrăgîndu-se ispășirii unor 
pedepse la care fusese condamnat în 
lipsă de mai multe tribunale fran
ceze. In aula tribunalului. Barbie a 
fost plasat pe banca acuzaților sub 
escortă polițienească, protejat de 
un perete de sticlă incasabilă. în sală 
au avut acces presa și televiziunea, 
informează agenția E.F.E.

CONSULTĂRI. Președintele Rc-

sd 
cu

scop este nevoie ca toate țările 
acționeze ferm, în conformitate 
principiile înscrise în Carta O.N.U. 
Intr-o lume alcătuită din state su
verane, cooperarea multilaterală nu 
mai este o soluție printre altele, ci 
un mod de acțiune — a afirmat el, 
adăugind 
laborării 
uman — 
pacea și 
prezintă 
nism politic existent.

• , - - ’> că pentru extinderea co
in toate sferele de interes 
îndeosebi în ce privește 

dezarmarea — O.N.U. re- 
cel mai important meca-

In favoarea lichidării rachetelor nucleare din Europa
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

In cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Bruxelles, primul ministru 
al Belgiei, Wilfried Martens, și-a 
exprimat speranța că un acord pri
vind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune se va încheia 
încă înainte de sfirșitul acestui an. 
El s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru încheierea cit mai grabnicii 
a unui acord privind rachetele ope- 
rativ-tactice.

BONN 11 (Agerpres). — Un grup 
de militanți pentru pace și dezar
mare au blocat, pentru citeva ore, 
căile de acces spre baza S.U.A. 
din localitatea Mutlangen din R.F. 
Germania, unde sint amplasate ra
chetele nucleare americane cu rază 
medie de acțiune „Pershing-2". 
Apoi, In fața bazei a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva 
cursei înarmărilor, pentru lichida
rea armelor nucleare din Europa 
și din întreaga lume.

Demonstrație de protest împotriva continuării 
experiențelor cu arme nucleare

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Mii de persoane au participat la o 
demonstrație de protest organizată 
la poligonul de experiențe nuclea
re din statul american Nevada. 
Printre participanți s-au numărat 
militanți ai păcii 
meroase state ale 
ricane, din Mexic

ropene. Principala cerere formu
lată la această demonstrație a fost 1 
încetarea experiențelor nucleare. 
Potrivit organizatorilor demonstra
ției, au fost arestate 850 de persoa
ne, cel mai mare număr de pină 
acum in timpul unei manifestații 
la un poligon de experiențe nu
cleare din S.U.A.

Maraton al păcii în Grecia
ATENA 11 (Agerpres). — Mii de 

persoane au participat, duminică, in 
Grecia, la un maraton al păcii, care 
s-a desfășurat pe tradiționala rută 
dintre localitatea Marathon și 
Atena — informează agenția A.D.N. 
Ajungind in fața bazei militare

americane de la Nea Makrl, parti
cipanta au plantat un măslin — 
simbol al păcii — cerînd eliminarea 
bazelor S.U.A. de pe teritoriul gre
cesc șl, totodată, distrugerea tutu
ror rachetelor nucleare din Europa.

împotriva prezenței bazelor militare americane 
in Spania

MADRID 11 (Agerpres). — La 
Cartagena a avut loc o mare de
monstrație a militanților pentru 
pace și dezarmare, inițiată de Co
mitetul de coordonare a organiza
țiilor antirăzboinice Spania.

publicii Islanda, Vigdis Finnboga- 
tottir, l-a însărcinat pe președin
tele Partidului Progresist. Stein- 
grimur Hermansson, să formeze un 
nou guvern pe baza rezultatelor 
alegerilor parlamentare desfășura
te la finele lunii aprilie anul aces
ta. '

DEMONSTRAȚIE. Studenții Uni
versității Yonse din Seul au parti
cipat la o amplă demonstrație, ce- 
rînd democratizarea și demilitari
zarea țării — relatează agenția 
A.C.T.C. După intervenția brutală 
a poliției — care a operat ares
tări — au fost înregistrate ciocniri 
violente, soldate cu răniți.

ÎN FILIPINE au avut loc luni 
alegeri legislative, primele organi
zate după adoptarea noii Constitu
ții a țării — informează agenția 
E.F.E. Peste 26 milioane de cetă
țeni cu drept de vot au fost che-

Manifestația s-a desfășurat sub lo
zincile „Afară cu bazele militare 
americane din Spania !“, „Pentru o 
politică de neutralitate activă 
țării !'

A

și 200 de deputați in par- 
Rezultatele definitive ale

i urne pentru a alege 24 demațl Ia 
senatori 
lament, 
scrutinului urmează șă fie cunos
cute în zilele următoare.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA, la 
virsta de 67 de ani, Emmanuel VI- 
tria, cel care deținea recordul de 
longevitate în urma unui transplant 
de cord. El primise în urmă cu 
18 ani inima unui tînăr de 28 de 
ani, decedat într-un accident, care 
a funcționat perfect în toată a- 
ceastă perioadă, chiar și în timpul 
a două intervenții chirurgicale efec
tuate sub anestezie generală. Cauza 
decesului a fost un atac cardiac ge
nerat de o insuficientă respira
torie.

UN COMUNICAT al Centrului 
național american de control al 
maladiilor, dat publicității Ia 
Washington, arată că în Statele 
Unite și-au pierdut viața pină în 
prezent 20 000 de persoane bolnave 
de SIDA. Ultima victimă a acestei 
grave maladii a fost Stewart Mc. 
Kinney, membru al Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A., 
care a decedat săptămîna trecută. 
El contractase această maladie in 
1979. în urma unei transfuzii de 
sînge.
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DIN ACTUALITATEA SOCIAL-ECONOMICA
„Orașe în lupta pentru supraviețuire"

Hattingen tremură pentru viitor" 
(„NURNBERGER NACHRICHTEN"); 
„Marasmul oțelului" („HANNO- 
VERSCHE ALLGEMEINE") ; „I’e 
Rhin și in regiunea Ruhr, mineri și 
oțelari sint concediați cu miile" 
(„DIE ZEIT") ; „Lichidarea side
rurgiei la Dudelingen" („ZEITUNG 
VUM HETZEBURGER VOLLEK"). 
Sub aceste titluri semnificative, pre
sa din unele țări vest-europene pu
blică relatări alarmante despre si
tuația localităților și regiunilor a- 
menințate de restructurări drastice, 
operate în industria siderurgică și 
în exploatările miniere.

„In industria oțelului din landul 
vest-german Rhenania de Nord — 
Westfalia — notează săptăminalul 
„Die Zeit" — vor fi concediați a- 
proximativ 25 000 de oameni, iar in 
exploatările de cărbune circa 10 000 
de mineri sînt amenințați de șomaj. 
Avînd în vedere că de aceste acti
vități depind și alte slujbe, în urmă
torii 2—3 ani, în regiunea Ruhrului 
vor fi desființate 50 000 de locuri 
de muncă".

„Șomajul ar putea afecta 30 la 
sută din populația activă de muncă 
la Hattingen — scrie ziarul «Niirn- 
berger Nachrichten». în rîndul ce
tățenilor domnește teama că în
treaga regiune va decădea. Timp de 
peste 130 de ani, oțelăriile Thyssen 
au oferit de lucru locuitorilor din 
Hattingen. Pentru această uzină a 
fost deviat fluviul Ruhr. Și acum 
proprietarii vor să închidă porțile 
oțelăriilor. Cîteva furnale mai fume
gă încă. Dar pentru cît timp ?“.

Concedierile siderurgiștilor. înce
tarea activității uzinelor siderurgice 
sau a exploatărilor miniere aruncă 
o umbră amenițătoare asupra lo
cuitorilor din zonele afectate. In
stitutul de oeroetări economice din 
Rhenania — Westfalia a stabilit că 
ocuparea In producție a 10 meta- 
lurgiști determină activități adiacen
te care oferă slujbe altor 17 oa
meni.

Micii comercianți din orașul Hat
tingen au intuit amploarea catastro

fei care amenință localitatea și au 
afișat în vitrinele magazinelor ape
lul lansat de sindicatul- metalurgiș- 
tilor : „Să apărăm in comun locu
rile de muncă din oțelărie — 
Hattingen nu poate muri". A fost 
creat un comitet de apărare din 
care fac parte reprezentanți a 50 
de organizații locale și ai partidelor 
politice, cu excepția liberalilor.

„Nu este surprinzător — adaugă 
ziarul «Hannoversche Allgemeine» 
— că în localități cum sînt Sarre- 
bruck, Oberhausen, Hattingen, în

Situația dramatică 
a unor localități miniere 

și siderurgice 
din Europa occidentală

Siegerland șl In regiunea de oțelă- 
rii de la Maxhilte, în Bavaria, spi
ritele sint în fierbere. Slujbele nu 
apar de la o zi la alta. Din 1975, 
numărul celor ce lucrau în industria 
siderurgică a fost redus cu peste 
100 000, iar recalificarea metalurgiș- 
tilor este dificilă".

Criza din industria oțelului s-a 
repercutat în mod dramatic șl a- 
supra unor regiuni din Franța șl 
Luxemburg. In ultimii ani și-au 
pierdut slujbele 12 000 de muncitori 
din bazinul Longwy, din regiunea 
franceză Lorena, șl 11 700 din 
Luxemburg.

Situația oțelăriilor din Dildellngen 
(Luxemburg) este edificatoare. Cu 
ani în urmă, proprietarii au început 
să închidă unele uzine pentru „a fi 
salvate" celelalte. Puține uzine au 
rămas însă neafectate de criză. La 
Dudelingen, unde pină nu de mult 
aveau de lucru 2 400 de oameni, nu 
mai au slujbe decît 1 020. mai puțin 
de jumătate. In curînd va fi aruncat 
în aer turnul de apă, înalt de 51 
de metri.

Nu departe de furnalele localității 
se afla exploatarea de minereu de 
fier, închisă încă din 1972. Cariera 
la zi oferă acum o imagine dezolan
tă. asemănătoare unui peisaj se
lenar.

Lichidarea a mii și mii de locuri 
de muncă a provocat profunde fră- 
mintări în rindurile oamenilor mun
cii și îngrijorarea organizațiilor pro
fesionale. Au Ioc frecvente de
monstrații de protest, campanii de 
stringere de semnături pentru opri
rea lichidării a noi uzine șl ex
ploatări miniere, se întocmesc pla
nuri de către sindicate pentru a di
minua efectele acestor operațiuni 
care aruncă pe umerii salariaților 
povara dificultăților economice.

După cum arăta recent Johannes 
Rau, lider al P.S.D. și șeful gu
vernului landului Rhenania de Nord 
— Westfalia. regiune unde rata șo
majului este de 15,3 la sută peste 
media federală, „dacă nu se între
prinde nimic pentru ajutorarea ce
lor afectați de restructurările din 
industria siderurgică și cea minieră, 
atunci vor exista motive pentru o 
explozie socială. Și atunci este va
labil ceea ce a spus odată Ralner 
Barzel (lider ql U.C.D.) : «Dacă se 
produce un incendiu în Ruhr nu 
există suficientă apă în Rhin pen
tru a-1 stinge»."

Soluția luată în considerare pen
tru „a împiedica declanșarea acestui 
focos social cu explozie lntîrziată" 
este crearea de noi locuri de muncă 
pentru a compensa pe cele desfiin
țate. Este tocmai ceea ce se dove- 
dește o operație greu de realizat 
pentru că proprietarii marilor so
cietăți siderurgice, care prin măsu
rile lor de restructurare afectează 
soarta unor localități șl regiuni 
întregi, nu urmăresc decît transfe
rarea capitalurilor dintr-o branșă 
devenită nerentabilă in altele care 
să asigure profituri nealterate.

Petre STANCESCU
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