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Un important moment în dezvoltarea tradiționalelor relații 
de prietenie și colaborare româno-sovietice, ilustrînd voința 

comună de adîncire a conlucrării multilaterale în opera 
de construcție socialistă, în interesul ambelor popoare, 

al cauzei socialismului și păcii, ieri a început

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA OFICIALĂ DE
Manifestări deosebit de călduroase, 

de înaltă stimă și considerație 
ale oamenilor muncii din Capitală

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 25 mai, a sosit în țara noastră, într-o 
vizită oficială de prietenie, tovarășul Mihail Sergheevici 
Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

începerea convorbirilor oficiale

Moment de deosebită însemnăta
te in cronica relațiilor româno-so
vietice, cu vechi tradiții in istoria 
popoarelor noastre, vizita repre
zintă o expresie a legăturilor tra
diționale statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, între 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, și evidențiază dorința co
mună de a extinde și aprofunda 
aceste raporturi, bazate pe priete
nie. solidaritate militantă, stimă și 
incredere in interesul înfăptuirii 
aspirațiilor lor de pace, progres și 
bunăstare.

Oamenii muncii, întregul nos
tru popor salută cu satisfac
ție intilnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, importantă manifestare 
a prieteniei și colaborării româno- 
sovietice, a conlucrării dintre 

partidele, țările și popoarele noas
tre. spre binele comun, al cauzei 
socialismului, progresului și trium
fului păcii in lume.

Aceste sentimente de prietenie șl 
stimă și-au găsit reflectarea in at
mosfera însuflețită, plină de căldu
ră cu care comuniștii, oamenii 
muncii din Capitală au intimpinat 
pe secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice chiar din mo
mentul sosirii sale pe aeroportul 
internațional Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia primirii oficiale.

Pe frontispiciul clădirii se 
aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Mihail Gorbaciov, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise. în 
limbile română și rusă, urările : 
(Continuare in pag. a II-a)

La Palatul Consiliului de Stat 
au început, luni, 25 mai, convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, și în acest cadru, in nu
mele conducerii partidului și sta
tului nostru, al său personal, cal
de urări de bun venit tovarășului 
Mihail Gorbaciov și a salutat vi
zita pe care o întreprinde în 
România, subliniind că ea mar
chează un nou moment important 
în evoluția relațiilor tradiționale, 
prietenești, româno-sovietice.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a 
mulțumit călduros pentru invitația 
de a efectua această vizită în 
România, pentru posibilitatea de a 
cunoaște munca și realizările po
porului român.

Cei doi conducători de partid 
și-au exprimat convingerea că 
schimburile de păreri ce le vor 
avea, înțelegerile la care se va a- 
junge vor impulsiona dezvoltarea 
și mai puternică a conlucrării ro
mâno-sovietice, în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor noas
tre, al cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii.
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului 
Mihail Gorbaciov și a tovarășei Raisa Gorbaciova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit. Juni, la 
Palatul Consiliului de Stat, un dineu 
oficial in onoarea tovarășului Mihail 
Gorbaciov. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Mihail Gorbaciov

Stimate tovarășe Gorbaciov, 
Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut să vă 

adresez — și în acest cadru — un 
salut călduros și cele mai bune 
urări de bun venit pe pămintul 
României.

Vizita dumneavoastră constituie 
o nouă și importantă manifestare a 
prieteniei și colaborării româno- 
sovietice, o expresie a bunelor 
relații — cu vechi și bogate tradi
ții — dintre țările, partidele și po
poarele noastre. Noi apreciem sta
diul înalt al acestor relații — în
temeiate trainic pe deplină egali
tate, stimă și respect reciproc, pe 
principiile și idealurile nobile ale 
socialismului și dorim ca ele să se 
dezvolte necontenit și să se afirme 
tot mai puternic ca un exemplu de 
raporturi între state socialiste, care 
colaborează și conlucrează activ 
pentru succesul construcției noii 
orînduiri în țările lor, pentru cauza 
generală a socialismului și păcii. 
Sîntem încredințați că vizita pe 
care o faceți în țara noastră, con
vorbirile pe care le-am început 
astăzi vor deschide noi perspective 
acestor relații, se vor înscrie ca un 

nist al Uniunii Sovietice, și a to
varășei Raisa Gorbaciova,

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centra

momeht de seamă în întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
sovietice.

în timpul vizitei veți avea pri
lejul să cunoașteți profundele 
transformări petrecute în societa
tea românească în cei peste 40 de 
ani de construcție a noii orînduiri, 
munca și realizările poporului ro
mân, angajat acum cu toate forțele 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului, pentru trecerea României, 
pînă la sfîrșitul actualului deceniu, 
la un stadiu nou de dezvoltare — 
de țară socialistă mediu dezvoltată. 
Punem pe primul plan dezvoltarea 
intensivă și modernizarea produc
ției pe baza celor mai noi cuce
riri ale revoluției tehnico-științi- 
fice, acordăm o atenție de prim 
ordin creșterii productivității mun
cii și ridicării calității produselor, 
acționăm pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economic, a auto- 
conducerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare. Pe baza expe
rienței de aproape 20 de ani a or
ganismelor democratice de condu
cere pe care le-am creat, perfec
ționăm în continuare activitatea
(Continuare in pag. a III-a) 

le. organizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc pe tovarășul Mihail 
Gorbaciov în vizita sa in România.

In timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, tovarășii

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,

Se apropie de sfîrșit prima zi a 
vizitei noastre pe ospitalierul pă- 
mînt românesc.

încă din primele ore am simțit 
la București o atmosferă cordială, 
de prietenie. Avem temeiuri să fim 
satisfăcuți și de modul în care se 
desfășoară partea practică a vizi
tei. La convorbirea pe care am' 
avut-o astăzi cu tovarășul 
Ceaușescu ne-am informat re
ciproc cum merg treburile în ță
rile noastre, cum se realizează ho- 
tărîrile congreselor partidelor 
noastre, am dezbătut o serie de 
probleme internaționale actuale.

Se înțelege că atenția princi
pală, în cadrul convorbirilor, a 
fost acordată colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și România, în 
toate aspectele ei multilaterale.

P.C.U.S. și P.C.Rj au același 
punct de vedere și anume că în 
anii ce s-au scurs a fost edificat 
fundamentul trainic al colaborării 
dintre țările noastre atît în dome
niul producției materiale, cît și în 
sfera suprastructurii. Legăturile 
sovieto-române se pot dezvolta cu 

Nicolae Ceaușescu șl Mihail Gorba
ciov au rostit toasturi.

Toasturile, urmărite cu viu Interes 
și subliniate cu aplauze, au fost 
marcate. în mod solemn, la înche
ierea lor. de intonarea imnurilor de 
stat ale Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republicii Socialiste 
România. .

succes pe această bază, dobîndind 
un caracter tot mai activ și con
tribuind la rezolvarea sarcinilor 
care stau în fața țărilor noastre. 
Această colaborare corespunde pe 
deplin principiilor relațiilor inter
naționaliste, proprii țărilor socia
liste și partidelor lor, care se 
călăuzesc după aceeași concepție 
despre lume și luptă pentru sco
puri comune.

Dînd o apreciere pozitivă reali
zărilor, noi și prietenii noștri ro
mâni ne gîndim, firește, în primul 
rînd, unde și cum să îmbunătățim 
lucrurile, să asigurăm prefaceri 
calitative în mecanismul colabo
rării, să-1 facem să concorde cu 
imperativul timpului.

Pot fi scoase în evidență o serie 
de domenii în care am avansat 
considerabil, iar alături de ele — 
un șir de sectoare, să zicem așa, 
puse în valoare la un nivel mediu 
sau chiar slab. Or, astăzi e greu să 
scontăm pe un succes substanțial 
pe seama concentrării eforturilor 
în unele sectoare. Acest lucru nu 
se poate realiza decît extinzînd le
găturile pe întregul front.
(Continuare în pag. a III-a)

Astăzi, în jurul orei 16, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Sala Palatului Republicii So
cialiste România adunarea populară consacrată prieteniei 

româno-sovietice
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VIZITA OFICIALA DE PRIHINIE A TOVARĂȘULUI MIHAIL GDRBACIOV

MANIFESTĂRI DEOSEBIT DE CĂLDUROASE, DE ÎNALTĂ STIMĂ 
ȘI CONSIDERAȚIE ALE OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I) 
„Bun venit in Republica Socialis
tă România tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice !“, „Să 
se dezvolte continuu relațiile tradi
ționale de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, în 
interesul poporului român și po
poarelor sovietice, al cauzei generale 
a socialismului, progresului și 
păcii !“.

La ora 11,25 aeronava oficială a 
aterizat.

La coborirea din avion, tovară
șul Mihail Gorbaciov și tovarășa 
Raisa Gorbaciova au fost întîmpi- 
nați cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tovarășului Mihail Gorbaciov 
urarea de bun venit pe pămintul 
României. Cei doi conducători de 
partid și-au strîns mîinile cu deo
sebită căldură, s-au îmbrățișat.

La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova s-au salutat cu multă 
prietenie.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. pe aeroport se 
aflau membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor organizații de 
masă și obștești, generali, alte per
soane oficiale.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Tovarășul Mihail Gorbaciov este 
insotit în această vizită de V. A. Med
vedev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii a continuat cu 
prezentarea raportului comandantu
lui gărzii militare aliniate pe aero
port. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republicii Socialiste 
România, în timp ce s-au tras, in 
semn de salut, 21 salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov au trecut în revistă 
garda de onoare.

A urmat prezentarea persoanelor 
oficiale române venite în întîmpina- 
re.

Un grup de pionieri au întîmpinat 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Raisa Gorba
ciova, oferindu-le buchete de flori.

Cei doi conducători de partid, to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova au fost, de ase
menea, salutați cu căldură de mem
brii Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. Pionieri sovietici le-au înmî- 
nat buchete de flori.

în încheierea ceremoniei sosirii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov au primit defilarea gărzii 
de onoare.

Pe aeroport se aflau un mare 
număr de oameni ai muncii. 
Ei purtau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Mihail Gorbaciov, aplaudau cu în
suflețire, ovaționau îndelung pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii româno-sovietice. Se scanda 
„Ceaușescu—Gorbaciov !“. Pe eșarfe 
purpurii erau înscrise. în limbile ro
mână și rusă, urările „Trăiască prie
tenia trainică și colaborarea multila
terală româno-sovieticâ !", „Trăiască 
Partidul Comunist Român 1 Trăiască 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice !“, „Trăiască Republica Socia

listă România ! Trăiască Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste !“, 
„Trăiască comunismul — viitorul 
luminos al Întregii omeniri !“, „Să 
triumfe lupta unită a popoarelor 
pentru colaborare, securitate și 
pace !“

în această atmosferă însuflețită, 
cei doi conducători de partid iau loc 
într-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, indreptîndu-se spre 
reședința oficială rezervată înalților 
oaspeți. Aceeași ambianță caldă, 
sărbătorească se regăsește pe în
tregul traseu împodobit cu drapelele 
de stat ale României și Uniunii So
vietice. Pe marile artere ale Capi
talei au ieșit in întîmpinare zeci de 
mii de oameni ai muncii, care au 
salutat cu deosebită căldură, cu 
sentimente de bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov.

Pe numeroase pancarte erau în
scrise numele celor doi conducători 
de partid, cuvinte de bun sosit la 
adresa înaltului oaspete, urări de 
întărire a prieteniei, solidarității mi
litante și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Răsunau 
insuflețite urale și aclamații prin 
care cetățenii Capitalei iși exprimau 
satisfacția pentru noua întiinire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, convingerea că 
aceasta va constitui un nou moment 
important in dezvoltarea pe mai de
parte a colaborării multilaterale din
tre România și Uniunea Sovietică.

în Piața Scinteii, pe o mare pan
cartă erau înscrise în limbile ro
mână și rusă cuvintele : „Urăm un 
călduros bun venit pe pămintul 
României tovarășului Mihail Ser- 
gheevici Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce !“. Bucureștenii prezenți scandau 
„Ceaușescu—Gorbaciov !“. Pionieri 
purtau eșarfe multicolore, buchete de 

flori, grupuri de tineri interpretau 
momente folclorice. Un grup de spor
tivi au alcătuit o piramidă, in virful 
căreia erau înălțate drapelele celor 
două țări. Fanfare și orchestre de 
muzică populară interpretau melodii 
românești.

Urale și ovații au Însoțit trecerea 
coloanei oficiale pină ia Arcul de 
Triumf, unde sportivii înalță, de 
asemenea, o piramidă, execută, cu 
exuberanță, atractive numere de 
gimnastică. Glasuri de copii, alături 
de cei virstnici, rosteau numele ce
lor doi conducători de . partid : 
„Ceaușescu—Gorbaciov !“.

Mii de oameni al muncii au așteptat 
sosirea coloanei de mașini oficiale in 
Piața Victoriei, unde s-a făcut, de ase
menea. o entuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Mihail Gorbaciov, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășei Raisa Gor
baciova. Ambianța festivă a zilei 
este întregită de pionieri în 
costume populare din toate zo
nele folclorice ale țării. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorba
ciov, tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Raisa Gorbaciova au fost 
rugați să primească in dar cravate 
pionierești. Grupuri de pionieri, ti
neri și tinere au oferit, la rîndul lor, 
frumoase buchete de flori. Tineri 
sportivi au alcătuit o piramidă, in 
virful căreia se aflau portretele celor 
doi conducători de partid. încadrate 
de drapelele român și sovietic, 
simbol al prieteniei dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice.

în timp ce miile de tineri scandau 
„Ceaușescu—Gorbaciov !“. coruri re
unite intonau cintece. Orchestre de 
muzică populară și formații de dan
satori ilustrau frumusețea'și bogăția 
folclorului românesc.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
„Mihail Gorbaciov, tovarășele Elena 

Ceaușescu și. Raisa Gorbaciova tra
versează pe jos marea piață, salutați 
cu căldură de miile de bucureșteni. 
Răsună din nou ovații, urale. aplauze 
entuziaste.

în finalul acestor vibrante mo
mente, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov, tovarășele 
Elena Ceaușescu ji Raisa Gorba
ciova au fost invitați să se prindă 
în hora prieteniei, desfășurată in 
Piața Victoriei, expresie a sentimen
telor pe care și le nutresc reciproc 
popoarele român și sovietice.

In aceeași ambianță sărbătorească, 
mașina oficială se îndreaptă către 
Piața Aviatorilor.

Cei doi conducători de partid au 
răspuns cu multă căldură manifes
tărilor populației Capitalei.

La reședința rezervată înalților 
oaspeți pe timpul șederii tn Capi
tală, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Raisa Gorbaciova s-au 
întreținut într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

(Agerpres)

La scurt , timp • de la sosirea îh 
București, tovarășul Mihail Gorba
ciov, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. însoțit de tovarășa 
Raisa Gorbaciova, a depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. Monumentul 
eroilor sovietici și Monumentul lui 
V. I. Lenin din Capitală.

La aceste solemnități au participat 
V. A. Medvedev, secretar al C.C. al

Tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova au vizitat întreprinderea 

de confecții și tricotaje București
Tovarășa Elena Ceaușescu și to

varășa Raisa Gorbaciova au vizitat, 
luni după-amiază, o reprezentativă 
unitate a industriei noastre ușoare 
— întreprinderea de confecții și tri
cotaje București.

La sosire, in numele colectivului 
muncitoresc al întreprinderii, au 
fost adresate călduroase cuvinte de 
bun venit de către ministrul indus
triei ușoare, Lina Ciobanu.

Tineri și tinere au oferit frumoase 
buchete de flori.

tn timpul vizitei au fost prezentate 
date semnificative privind dezvol
tarea dinamică a acestei întreprin
deri, ale cărei produse ajung în 
peste 30 de țări de pe toate meridia
nele globului, fiind subliniate pre
ocupările constante ale muncitorilor 
și specialiștilor de a realiza produse 
de un inalt nivel calitativ, interesul 
pentru permanenta înnoire și mo
dernizare a proceselor de producție. 
Cu acest prilej, a fost prezentată o 
expoziție de noutăți oferite de co
lectivele de creație ale întreprinde
rii, precum și o colecție de modele 
in cadrul unei parade a modei.

Depunerea unor coroane de flori
P.C.U.S., celelalte persoane oficiale 
sovietice care-1 însoțesc in vizita 
oficială de prietenie în țara noastră 
pe secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
Constantin Olteanu, Vasile Milea. 
Ion Stoian. Dimitrie Ancuța și 
Tamara Dobrin, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ion M. Nicolae. am
basadorul României la Moscova, și

Tovarășa Raisa Gorbaciova a avut 
cuvinte de apreciere la adresa pro
duselor întreprinderii, a varietății și 
liniei moderne a confecțiilor și trico
tajelor.

A fost vizitată, in continuare, gră
dinița întreprinderii de confecții și 
tricotaje, unde au putut fi cunoscute 
condițiile create pentru instruire și 
recreare copiilor oamenilor muncii. 
Aici a fost prezentat un frumos pro
gram artistic.

în timpul vizitei, oamenii muncii 
din întreprinderea de confecții si 
tricotaje București au aplaudat cu 
deosebită căldură pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Raisa Gorba
ciova, întîmpinîndu-le cu multă bucu
rie și aleasă stimă, oferindu-le flori.

, *In aceeași zi, tovarășa Raisa 
Gorbaciova s-a întîlnit cu membre 
ale conducerii Consiliului Național 
al Femeilor, care au prezentat as
pecte privind contribuția femeilor 
din România Ia dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării, promovarea și 
afirmarea acestora in toate sectoare
le de activitate. (Agerpres)

E. M. Tiajelnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei.

La sosire, companii militare alinia
te pe platourile din fața monumen
telor au prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și U.R.S.S.

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

La solemnități au luat parte nu
meroși oameni al muncii din între
prinderi și instituții bucureș>ene.

Deceniile de după Congresul al IX-lea al partidului 
au creat, pentru întregul ansamblu al sistemului social, 
organisme bazate pe cel mai profund democratism, 
asigurind cadrul participării efective la activitatea de 
conducere pentru toți oamenii muncii, pentru toți ce
tățenii. Partidul nostru concepe această participare ca 
pe un act major de liberă exprimare a voinței ma
selor. implicind, in același timp, conștiința matură a 
răspunderii față de calitatea actului de conducere, față 
de realizarea misiunii asumate, a obiectivelor ce stau 
in fața societății și a fiecărei entități sociale in parte. 
La recenta plenară a Comitetului Central, tovarășul

Nicolae Ceaușescu atrăgea din nou atenția asupra 
acestui din urmă aspect vorbind despre necesitatea 
exercitării depline, de către organismele democrației 
socialiste, a prerogativelor cu care au fost investite. 
Este inclusă aici, firește, ideea participării efective la 
actul conducerii colective, a implicării — democrația 
muncitorească revoluționară insemnind. înainte de toate, răspundere.

In ancheta de față ne ocupăm, In această lumină, 
de organismul democratic menit să conducă activitatea 
unui colectiv de muncă intre două adunări generale 
— consiliul oamenilor muncii.

Sintem într-o mare unitate in
dustrială — întreprinderea meca
nică Timișoara (peste 8 000 de an
gajați). Ea și-a încheiat cu bene
ficii anul 1986 și are motive sa-și 
privească cu optimism activitatea 
din anul in curs. C.O.M.-ul de aici 
se recomandă astfel prin rezulta
tele muncii (ale sade și ale celor 
pe care ii reprezintă). Mai intii 
punctul de vedere al directorului, 
pină de curind secretar al comite
tului de partid, deci președintele 
organismului de conducere colecti
vă din intreprindere, ing. Gheorghe 
Flucsă :

— Sint in C.O.M. de la incepu- 
turi. Și vreau să vă spun că n-aș 
mai putea concepe activitatea de 
aici fără acest for al gindirii și 
participării colective la conducere. 
Nu cunosc cazuri in care o decizie 
propusă consiliului oamenilor 
muncii să fi fost răsturnată sau 
anulată în dezbateri. Dar cunosc 
zeci de cazuri in cane deciziile, 
programele, acțiunile supuse dez
baterii au ieșit transformate. îmbo
gățite. mult mai temeinice decit 
se găseau in faza de propunere. 
Mâ întrebam : n-a fost bine pre
gătită propunerea ? Iar răspunsul 
venea clar : oricît de bine am fi 
pregătit-o. tot n-am fi putut pre
vedea totul cu adincimea. cunoaș
terea și rigoarea celor care se în
trunesc aici, venind chiar din mie
zul vieții acestui colectiv ca să ho
tărască asupra lucrurilor ce pri
vesc direct munca și viața lui. 
O concluzie. strict personală, 
privind C.O.M. : participarea la 
dezbateri și deci efectiva parti
cipare a acestor oameni la actul 
conducerii sint cu adevărat eficien

te, iși dovedesc utilitatea și forța 
numai atunci cind problematica 
adusă in fața lor reflectă, cu ade
vărat, viața marelui colectiv. Dacă 
nu, apare pericolul formalismului.

Pentru a cunoaște în ce măsură 
consiliul oamenilor muncii de aici 
iși indeplinește cu adevărat man
datul de for al democrației munci
torești. am apelat la opinia tutu
ror celor 29 de membri ai săi, prin 
intermediul unui chestionar referi
tor la principalele atribuții ale a- 
cestui organism și ale fiecărui 
membru in parte.

Am vrut să cunoaștem mai in
tii natura problematicii supuse 
dezbaterilor și a deciziilor luate, 
in ultimele luni. De menționat că 
nu toți membrii consiliului au nu
mit aceleași probleme de pe or
dinea de zi a ședințelor (e de pre
supus că fiecare a reținut ceea ce 
i s-a părut lui mai important, in 
funcție de specificul domeniului 
sau al colectivului pe care il re
prezintă). Să alegem, totuși, cite- 
va : analiza rezultatelor economi- 
co-financiare din anul trecut ; ana
liza îndeplinirii planului la export; 
aplicarea programului de moderni
zare a tehnologiilor și produsebor ; 
un plan de măsuri pentru asigu
rarea calității produselor ; califi
carea. policalificarea și perfecțio
narea profesională a personalului 
muncitor ; activitatea de aprovizio
nare : un plan de măsuri pentru 
reducerea consumurilor de energie 
și combustibili; întărirea ordinii si 
disciplinei : analiza folosirii fon
durilor fixe ; analiza îndeplinirii 
măsurilor de creștere a fiabilității 
la utilajele livrate unităților mi
niere ; analiza stării de sănătate a 

personalului și altele. Teme ma
jore, firește, program bogat. Pen
tru fiecare dintre aceste puncte de 
pe ordinea de zi a ședințelor.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
-in miezul vieții celor pe care ii reprezintă

------------------------------- ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ ------------------------------
consiliul oamenilor muncii a adop
tat decizii, planuri de măsuri, pro
grame de activitate, a Împărțit răs
punderi, a stabilit priorități.

Cum s-au desfășurat discuțiile ? 
Cum s-au adoptat deciziile ? Me
canismul ședințelor este aici urmă
torul (după cum reiese din răs
punsurile la chestionar) : ordinea 
de zi a fiecărei ședințe este anun
țată la sfirșitul ședinței preceden
te. Intre timp, un om sau un co
lectiv pregătește un referat pentru 
fiecare problemă ce urmează a fi 
discutată. Cu cîteva zile înainte de 
ședință, materialele pregătite sint 
puse la dispoziția membrilor pen
tru a le studia. Iar in ședință au 
loc discuțiile pe marginea lor. se 
înregistrează obiecțiile, completă
rile, propunerile și pe baza lor se 
elaborează forma definitivă a unui 
document care devine, prin supu
nere la vot, act decizional al C.O.M.

Pină aici totul pane perfect. Dar 
nu mecanismul este totul. De cite 

ori nu se întimplă ca un mecanism 
care, privit de departe, pare să 
funcționeze normal, să se arate, 
la o cercetare mai atentă, lipsit de 
vlagă și eficiență, subminat de 
vicii ascunse ! Care ar putea fi. 
in cazul de care ne ocupăm, aces
te vicii ? Mai multe întrebări din 
chestionarul nostru le cereau par- 
ticipanților la anchetă să vorbeas
că despre natura desfășurării dez
baterilor. despre temeinicia infor
mării membrilor C.O.M. asupra 
problemelor supuse analizei și care 
se preconizează a face obiectul 
unor decizii, despre propunerile ce 
se fac și receptivitatea față de ele.

Toate' acestea știut fiind că : 1. 
Condiția principală a funcționării, 
pe baze real democratice, a unui 
organism reprezentativ al condu
cerii colective este libera exprima
re a opiniei și analizarea ei judi
cioasă. 2. Nu poți cere cuiva să se 
pronunțe asupra unui domeniu, 
probleme, decizii dacă asupra a- 
cestora respectivul nu este corect 
și pe deplin informat.

Să cercetăm răspunsurile :
..în stilul de muncă al C.O.M. s-a 

statornicit să se pregătească dina
inte materialele, se întocmesc do
sare bine documentate și se invită 
membrii consiliului să le studieze 
cil 3—4 zile înainte de data ședin- 
ței“ (ing. Vasile Indricău. inginer - 
șef cu pregătirea fabricației). „In 
legătură cu ordinea de zi a ședin
țelor sîntem informați din timo. 
Știm și cine va întocmi referatele 
și putem discuta cu ei" (Drăghici 
Dragu, maistru). „Avem posibilita
tea practică de a ne informa si 

pregăti pentru următoarea ședință" 
(Ștefan Biscă, maistru). „înaintea 
fiecărei ședințe se pot consulta 
materialele ce vor fi prezentate — 
ele sint bine întocmite, cuprinzi nd 
clar toate aspectele problemei" 
(Simion Murariu, reglor). Si tot 
astfel, pină la 29.

Mai departe : „Dezbaterile sint 
cu adevărat colective si au un sin
gur scop ; rezolvarea problemelor 
reale ale muncii" (loan Mioc. 
strungar). „Discuțiile se poartă 
deschis, democratic, iar hotăririle 
se adoptă prin majoritate de vo
turi" (ing. Gheorghe Capra). „Sint 
discuții purtate cu seriozitate »i 

simț de răspundere" (Drăghici Dra
gu). „Dezbaterile sint reale pentru 
că sint la mijloc problemele noas
tre" (loan Ionescu, maistru princi
pal). „Fiecare membru al C.O.M. 
are drepturile egale pe care i le dă 
calitatea de reprezentant al unui 
colectiv. Discuțiile decurg cu res
pectarea strictă a principiilor de
mocratice. Se poartă și discuții in 
contradictoriu, cind e cazul, dar 
hotăririle se iau prin întrunirea ma
jorității de voturi" (ing. Walter 
Weissenburger).

Dincolo de răspunsurile din ches
tionar, am discutat, de exemplu, 
pe aceeași temă, cu reglorul Ște
fan Varga.

— Că se discută liber și cu serio
zitate, in deplină cunoștință de 
cauză — spunea el — o dovedește 
și faptul că de cele mai multe ori 
proiectele unor decizii, supuse 
analizei printr-un referat, au ajuns 
la capătul discuțiilor cu modificări, 
cu cottiplețftri, cu îmbunătățiri re

ieșite din discuții. Pentru că noi 
venim in C.O.M. după ce am stu
diat problema, am discutat-o cu cit 
mai mulți dintre tovarășii de mun
că din secție, am colectat păreri 
și le-am concretizat în propuneri. 
Aș putea să vă dau exemple, dar 
sint prea multe.

Pe baza răspunsurilor primite la 
chestionarul nostru, am putut alcă
tui o listă a numeroaselor propu
neri tăcute in consiliul oamenilor 
muncii numai in decursul ultime
lor luni. Spicuim: „Controlul ra
diografie al pieselor turnate să se 
facă înainte, și nu după prelucrare, 
pentru a se evita constatarea mult 
prea tirzie a unui rebut" ; „Reana- 
lizarea tehnică a utilajelor mari 
consumatoare de energie" ; „Exe
cutarea m intreprindere a unor se
turi de scule speciale" ; „Extinde
rea asistenței tehnice la montajul 
și punerea in funcțiune a utilaje
lor din programele prioritare (mi
nerit, energetic, nuclear)" ; „Culti
varea legumelor in secția anexă și 
predarea lor la cantina-restau- 
rant“... Multe, foarte multe aseme
nea propuneri. Autorii lor, mem
bri în C.O.M., afirmă, in răspunsu
rile date, că’ toate și-au găsit lo
cul in decizii și au fost aplicate 
ori sint incluse in programe de 
viitor. Majoritatea de ordin tehnic. 
Mai puțin însă din domeniile orga
nizării' muncii sau mecanismului 
economico-financiar.

Ceea ce dovedește, poate, o ca
rență de optică asupra complexită
ții răspunderilor ce revin membri
lor acestui for în sarcina căruia 
stă conducerea întregului ansamblu 
de activități ale întreprinderii. A 
fi proprietar, producător și benefi
ciar presupune a te implica nu 
doar pe un „fragment", ci în tot 
ce are o legătură cu funcționarea, 
in ansamblu, a marelui organism 
al întreprinderii. O viziune semni
ficativă. in acest sens, am desprins 
din răspunsurile date, pe un alt 
chestionar, de către un număr de 
30 de... nemembri ai C.O.M. „Tre
buie să facem mai .mult — mențio
nează lăcătușul Viorel Lăzaru — 
pentru a ieși cu o mai mare canti

tate de produse la export". „Să se 
manifeste o exigență mai mare 
față de calitatea reperelor și sub- 
ansamblelor primite prin colabo
rări" — scrie și strungarul loan 
Creștin.

Am reținut, cu ajutorul sondaju
lui nostru, și propuneri de perfec
ționare care privesc în mod direct 
activitatea Consiliului oamenilor 
muncii : „Hotăririle validate in ca
drul consiliului să fie afișate vizi
bil. Modalitatea folosită în prezent, 
de transmitere verbală, pe cale 
ierarhică, face ca nu de puține ori 
conținutul lor real să sufere dena
turări, ciuntiri — motive pentru 
interpretări greșite" (Victor Surdu,' 
lăcătuș). „în activitatea sa. con
siliul oamenilor muncii ar trebui 
să folosească mai intens comisiile 
pe domenii' care să prezinte stu
dii și concluzii utile deciziilor ce 
se adoptă" (loan Lațcu, tehnician).

Este deci loc de mai bine și 
aici.

Și, desigur, nu doar la întreprin
derea timișoreană de care ne-am 
ocupat. Perfecționarea activității 
consiliilor oamenilor muncii, în 
sensul creșterii și concretizării răs
punderilor, al funcționării pe baze 
real democratice, al maximei efi
ciente in întreaga lor activitate 
este o sarcină permanentă subli
niată în repetate rinduri de către 
secretarul general al partidului, 
îndeplinirea mandatului încredin
țat de către masa proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor cere 
din partea fiecărui membru al 
C.O.M. o implicare responsabilă și 
competentă in complexa proble
matică a conducerii întreprinderii, 
o temeinică documentare in legă
tură cu fiecare subiect luat în dis
cuție, o vie și permanentă consul
tare cu oamenii muncii pe care ii 
reprezintă. Și, mai presus de toa
te, necesită un înalt spirit revo
luționar, manifestat prin exigență 
față de munca proprie și a între
gului colectiv, atitudine activă în 
promovarea noului, a gîndirii crea
toare.

Mlhal CARANFIL 
Cezar IOANA
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VIZITA OFICIALA DH’IIEML A JOVARĂ» JIHAIL JORB ACID V
Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Mihail Gorbaciov și a tovarășei Raisa Gorbaciova

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Mihail Gorbaciov

(Urmare din pag. I)
acestor organisme, astfel încît 
ele să-și îndeplinească în con
diții cît mai bune rolul și atri
buțiile pe care le au în orga
nizarea și conducerea activi
tății din economie, știință, 
cultură, din toate sectoarele 
vieții economice și sociale. 
Pornind de la teza că socialis
mul se construiește cu poporul 
și pentru popor, acordăm o 
mare însemnătate dezvoltării 
democrației muncitorești-re- 
voluționare, lărgirii și perfec
ționării cadrului democratic 
de participare nemijlocită a 
oamenilor muncii, a întregu
lui popor, la conducerea socie
tății — ca o condiție esențială 
a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism. In 
acest proces, întărim necon
tenit rolul partidului, con- 
știenți că nu se poate vorbi 
de democrație socialistă fără 
întărirea conducerii de partid.

Poporul român cunoaște și 
apreciază înfăptuirile istorice 
ale popoarelor Uniunii Sovie
tice în cei 70 de ani care au 
trecut de la victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie în construcția noii orîn- 
duirl, marile realizări in 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății, în 
industrie, agricultură, știin
ță și tehnică, în toate dome
niile de activitate. Cunoaștem, 
de asemenea, preocupările po
poarelor sovietice pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al XXVII-lea al P.C.U.S. 
și ale plenarelor partidului 
din ultimul timp, privind 
reorganizarea societății sovie
tice, dezvoltarea democrației, 
a tuturor laturilor vieții eco
nomice și sociale. Urmărim cu 
interes desfășurarea acestui 
program și ca vecini și prie
teni vă urăm, dragi tovarăși, 
succese tot mai mari pe acest 
drum !

Noi considerăm că realiză
rile României și Uniunii So
vietice, ale tuturor țărilor care 
construiesc socialismul, efortu
rile țărilor noastre pentru 
punerea cît mai largă în va
loare a marilor posibilități pe 
care le oferă noua orînduire 
reprezintă un factor de cea 
mai mare importanță pentru 
creșterea forței și prestigiului 
socialismului în lume, pentru 
afirmarea sa ca singura orîn
duire care asigură în mod 
real progresul și dezvoltarea 
liberă, independentă a po
poarelor, bunăstarea și civili
zația tuturor națiunilor lumii, 

în convorbirile pe care 
le-am început astăzi am făcut 
un schimb de păreri în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor 
româno-sovietice în domeniile 
economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de 
interes comun. Pornind de la 
faptul că, în decursul anilor, 
s-a ajuns la o anumită rămî- 
nere în urmă în ce privește 

schimburile economice, coo
perarea și specializarea în 
producție, considerăm că, in 
următorii ani, trebuie să 
facem in așa fel încît să re
mediem această situație și să 
asigurăm o dezvoltare puter
nică a colaborării economice, 
corespunzător posibilităților 
sporite de care dispun econo
miile naționale ale țărilor 
noastre. în acest spirit, am 
apreciat că Programul de 
lungă durată privind dezvol
tarea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste pînă în anul 
2000 deschide ample perspec
tive pentru extinderea și di
versificarea relațiilor econo
mice și tehnico-științifice 
dintre țările noastre — și am 
hotărît să luăm toate măsurile 
în vederea impulsionării rea
lizării lui. Am apreciat, de 
asemenea, că sînt posibilități 
să dezvoltăm și mai mult co
laborarea și cooperarea în 
înfăptuirea programelor con
venite în cadrul C.A.E.R., în 
scopul soluționării prin efor
turi comune a unor importan
te probleme ale dezvoltării 
economice a țărilor noastre, a 
tuturor statelor membre. în 
ce ne privește, vom face totul 
pentru punerea cît mai largă 
în valoare a acestor posibili
tăți, convinși că aceasta co
respunde pe deplin intereselor 
de progres ale țării noastre și, 
totodată, servește nemijlocit 
cauza colaborării șl păcii.

Situația în lume continuă să 
fie deosebit de gravă și com
plexă, îndeosebi ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor 
nucleare, care sporește necon
tenit pericolul unui război 
nimicitor. Aceasta face mai 
necesar ca oricînd ca toate 
popoarele să-și unească forțe
le și să conlucreze tot mai 
strîns pentru oprirea cursului 
periculos spre confruntare și 
război, pentru a impune 
dezarmarea, colaborarea și 
pacea.

Schimbările intervenite în 
lume, existența armelor nu
cleare, a uriașelor arsenale de 
arme de distrugere în masă 
impun un mod nou de gîndire 
și de abordare a problemelor 
războiului și păcii, care să 
pornească de la realitatea că, 
în condițiile actuale, un război 
cu folosirea armelor nucleare 
este de neconceput, că, într-un 
asemenea război, nu vor exis
ta învingători și învinși, ci 
va pieri întreaga omenire. 
Armele nucleare nu pot da 
mai multă securitate ; dimpo
trivă, ele sporesc insecuritatea 
popoarelor. Problema fun
damentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dez
armare nucleară, apărarea 
păcii și vieții pe pămînt!

România s-a pronunțat și 

se pronunță ferm pentru li
chidarea, pînă la sfîrșitul se
colului, a tuturor armelor 
nucleare. Pornind de la pozi
ția sa consecventă privind 
necesitatea soluționării pro
blemelor dezarmării în etape, 
fără a le condiționa una de 
alta, țara noastră sprijină 
propunerile priyind aborda
rea separată a problemei ra
chetelor nucleare cu rază me
die de acțiune din Europa — 
ca un prim pas spre elimi
narea tuturor armelor nucle
are de pe continent, spre li
chidarea lor totală. Salutăm, 
de asemenea, propunerile so
vietice privind rachetele ope- 
rativ-tactice, inclusiv retrage
rea acestor rachete din R.S. 
Cehoslovacă și R.D. Germană 
și distrugerea lor. Conside
răm că S.U.A. și, desigur, și 
țările din N.A.T.O., trebuie să 
răspundă în mod constructiv 
acestor propuneri, să renunțe 
la unele rezerve pe care le 
mai au și să găsească căile de 
a se ajunge cît mai neîntîrziat 
la înțelegeri corespunzătoare 
privind retragerea armelor 
nucleare de pe continent și 
lichidarea lor totală-.

în același timp, considerăm 
că, în spiritul înțelegerilor pe 
care le-am realizat la Consfă
tuirea de la Budapesta a ță
rilor socialiste . membre ale 
Tratatului de la Varșovia — 
trebuie să se treacă mai 
hotărît la reducerea ar
mamentelor convenționale. 
România, pe baza unul refe
rendum național, a redus, 
încă de anul trecut, în mod 
unilateral, cu 5 la sută arma
mentele, efectivele și cheltuie
lile sale militare, demonstrînd 
că este ferm hotărîtă să ac
ționeze cu toate forțele pen
tru/ dezarmare, pentru destin
dere și pace.

Țările europene pot și tre
buie să aibă — printr-o mai 
strînsă conlucrare — un rol 
important în lupta pentru 
dezarmare, pentru securita
te, încredere și colaborare 
pe continent și în întrea
ga lume. în acest spirit, 
considerăm că trebuie să se 
facă totul pentru ca lucrările 
reuniunii de la Viena să se 
încheie cu rezultate cît mai 
bune, care să ducă la progre
se reale în direcția dezarmă
rii, a întăririi încrederii și 
colaborării pe continent.

în cadrul acțiunilor privind 
întărirea securității și cola
borării europene, România 
militează consecvent pentru 
transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și conlucră
rii, fără arme nucleare și chi
mice. Susținem propunerile 
privind realizarea unor astfel 
de zone in centrul și nordul 
Europei, precum și în alte re
giuni ale lumii.

Considerăm că, în actualele 
împrejurări, trebuie să se ac
ționeze cu mai multă hotă- 
rire pentru eliminarea forței 

și amenințării cu forța din re
lațiile internaționale, pentru 
soluționarea tuturor conflic
telor și problemelor litigioase 
dintre state numai pe calea 
tratativelor pașnice, purtate 
în spiritul deplinei egalități, 
al respectării dreptului fiecă
rui popor la dezvoltare libe
ră, independentă.

Țara noastră militează con
secvent pentru soluționarea 
globală a problemelor subdez
voltării — inclusiv a proble
mei datoriilor externe extrem 
de mari ale țărilor în curs de 
dezvoltare — pentru instau
rarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată 
pe deplină egalitate și echita- ■ 
te în relațiile dintre state, 
care să contribuie Ia progre
sul mai rapid al tuturor țări
lor, îndeosebi al celor rămase 
în urmă.

Rezolvarea justă și durabilă 
a marilor probleme ce con
fruntă epoca noastră impune 
participarea activă, egală, la 
viața internațională a tuturor 
statelor, indiferent de mărime 
sau de orînduire socială.

Apreciem că trebuie să 
crească rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în solu
ționarea tuturor acestor pro
bleme grave și complexe, în 
democratizarea relațiilor din
tre state, în promovarea largă 
a colaborării și păcii.

Aș dori să remarc, șl cu 
acest prilej, conlucrarea strîn
să dintre România și Uniunea 
Sovietică, la O.N.U. și în alte 
organisme internaționale — și 
să exprim convingerea că 
această conlucrare se va întări 
și mai mult în viitor, că îm
preună cu celelalte state so
cialiste, cu forțele progresiste, 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, țările noastre își vor 
aduce o contribuție tot mai 
importantă la afirmarea fermă 
a politicii de dezarmare, de 
colaborare, independență și 
pace.

Cu această convingere, urez 
să se dezvolte și să se întă
rească necontenit prietenia și 
colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, din
tre poporul român și po
poarele sovietice !

Doresc să toastez pentru în
tărirea și dezvoltarea priete
niei și colaborării româno-so
vietice, în interesul țărilor și 
popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii 1

în sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, tovarășul 
Mihail Gorbaciov, și a soției 
sale, tovarășa Raisa Gorba
ciova !

în sănătatea tuturor celor 
prezenți 1 (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)
' Dacă evorba să vorbim con
cret, aceasta se referă, de pil
dă, la studierea și utilizarea 
mai deplină a experienței re
ciproce, la extinderea contac
telor între organizațiile de 
partid și colectivele de oatneni 
ai muncii, la adîncirea colabo
rării ideologice, a schimbului 
de valori spirituale și cultu
rale în ansamblu.

în ultimul timp s-au con
turat mutații impresionante 
în sfera colaborării econo
mice. în cincinalul în curs ea 
va crește cu circa 80 la sută ; 
în practica mondială se întîl- 
nesc rar asemenea ritmuri. Și 
totuși, cele realizate nu repre
zintă o limită.

Cu toată însemnătatea in
dicatorilor cantitativi, astăzi 
capătă un rol tot mai mare 
criteriile calitative. în defini
tiv, problema nu constă în a 
se realiza pur și simplu 
schimburi reciproce de 
mărfuri. în condițiile actuale, 
eficiența colaborării este de
terminată de faptul dacă 
această colaborare duce la 
realizarea unei producții de o 
mai înaltă clasă, la asimila
rea unei tehnologii avansate, 
într-un cuvînt — dacă ea con
tribuie la accelerarea pro-, 
greșului tehnico-științific. Iată 
de ce, tendința dominantă în 
sfera colaborării economice o 
constituie specializarea și 
cooperarea în producție, uni
rea resurselor materiale și in
telectuale, în vederea accele
rării puternice a întregului 
proces de producție.

Trebuie recunoscut că în 
această privință țările noastre 
au rămas întrucîtva în urmă. 
Acum în fața noastră stă 
sarcina recuperării a ceea ce 
s-a scăpat. în această privință 
există o opinie comună a con
ducătorilor țărilor frățești, și, 
potrivit ei, în cadrul Consi
liului de Ajutori Economic Re
ciproc se acționează în direc
ția adîncirii .întregului proces 
integraționist.

Este tocmai capul de pod 
din care contăm să avansăm 
considerabil și să ridicăm ni

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

în timpul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov 
au procedat la o informare 
reciprocă privind preocupări
le actuale și de perspectivă 
ale celor două partide, țări și 
popoare, realizările obținute 
de România și Uniunea So
vietică in construcția socialis

velul eficienței colaborării so- 
vieto-române. Primii pași s-au 
și făcut : s-a convenit să se 
stabilească legături directe 
de producție, între o serie 
de întreprinderi industriale, 
se examinează proiecte pri
vind crearea și a unităților 
productive comune. Noi sîn- 
tem însă gata să mergem și 
mai departe. în speță, spre 
cooperarea în sfera știin
ței și tehnicii. în prezent, 
nimic nu e mai rodnic și mai 
avantajos ca activitatea comu
nă a oamenilor de știință, a 
constructorilor, proiectanților, 
în direcțiile determinante, 
cele mai înaintate, ale pro
gresului tehnico-științific.

Așadar, există toate posibi
litățile de a extinde coope
rarea și specializarea, concen
trarea forțelor. Așa cum s-a 
confirmat acum din nou, pen
tru aceasta există voința po
litică corespunzătoare. Rămî- 
ne să se organizeze această 
muncă.

Cîteva cuvinte despre tre
burile internaționale. Pentru 
noi, ca și pentru conducerea 
României, a altor țări socia
liste, problema problemelor 
este cum să oprim cursa 
înarmărilor, să nu admitem 
o catastrofă nucleară.

Cursa înarmărilor consti
tuie o povară din ce în ce mai 
grea și insuportabilă pentru 
popoarele din mai toate țările 
și de pe toate continentele. 
Razele de speranță într-o 
dezarmare rapidă, apărute 
după Geneva și Reykjavik, al
ternează permanent cu valuri 
de teamă în fața creșterii ar
senalului de arme ce amenin
ță însăși existenta civilizației. 
Creșterea vertiginoasă a chel
tuielilor militare distrage re
surse uriașe, frînează progre
sul economic și social. în fața 
omenirii stau multe probleme 
stringente ce ar putea fi re
zolvate sau, cel puțin, la a 
căror soluționare s-ar putea 
trece împreună. dacă s-ar 
reuși să se pună capăt cursei 
înarmărilor : lichidarea anal
fabetismului, ofensiva împo
triva bolilor, ocrotirea mediu
lui natural, asimilarea unor 
noi surse de energie.

tă, în îndeplinirea planurilor 
și programelor de dezvoltare 
economico-socială, în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XHI-lea al 
P.C.R. și, respectiv, de Con
gresul al XXVII-lea al 
P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov 
au examinat, în continuare, 
stadiul relațiilor româno-so

Singura modalitate rezona
bilă și adecvată de abordare 
a problemelor globale ale 
contemporaneității este expri
mată de formula cuprinzătoa
re, cunoscută astăzi : „dezar
mare și dezvoltare". în aceas
tă formulă este întruchipată 
noua gîndire politică ce neagă 
militarismul și cultul violen
ței pe arena internațională și 
este axată pe colaborare și 
asistență mutuală în lumea 
interdependentă de astăzi.

Goana după mirajul supre
mației militare continuă de 
mai bine de 40 de ani. Cred 
că este clar tuturor — nici 
una dintre părți nu poate 
obține superioritatea față de 
cealaltă. A conta pe dobîn- 
direa unei asemenea superio
rități înseamnă a-ți face ilu
zii, or, politica bazată pe ilu
zii n-a dus niciodată la ceva 
bun.

Noi sperăm că aceste ade
văruri incontestabile vor fi 
înțelese, în sfîrșit, la Wa
shington și în capitalele altor 
state ale Pactului Atlanticu
lui de Nord. Atunci va apărea 
posibilitatea de a se întreprin
de primii pași reali pe calea 
dezarmării, se va da posibili
tatea omenirii să respire ușu
rată.

în numele atingerii acestui 
obiectiv, Uniunea Sovietică, 
România, celelalte state parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia au parcurs deja cu 
mult mal mult din jumăta
tea lor de drum. Pe masa 
tratativelor, în fața parteneri
lor noștri occidentali stau 
propuneri valoroase privind, 
dacă ne putem exprima ast
fel, întregul „cvintet" de arme 
contemporane : armele nu
cleare strategice, rachetele 
nucleare cu rază medie de 
acțiune, rachetele tactice-ope- 
rative, arma chimică și ar
mele convenționale.

Se înțelege de la sine că în 
procesul pregătirii acestor 
propuneri s-a ținut cont în 
modul cel mai minuțios de 
interesele securității tuturor 
țărilor socialiste aliate. Tot
odată, în ele nu e greu de 

vietice, precum și căile extin
derii lor în viitor, pe multiple 
planuri.

Pornind de la scopurile și 
interesele fundamentale co
mune ale celor două țări, se
cretarul general al P.C.R. și 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. au reafirmat hotărî- 
rea lor de a intensifica con
lucrarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co

observat și străduința de a 
se merge la maximum în în- 
tîmpinarea celeilalte părți, de 
a lua în considerare dezide
ratele și interesele ei. Aceasta 
reiese deosebit de pregnant 
din exemplul rachetelor cu 
rază medie de acțiune din 
Europa.

Noi nu ne pierdem spe
ranța că în statele N.A.T.O. va 
prevala bunul simț și că șansa 
cu adevărat unică a dezarmă
rii va fi folosită, că după so
luționarea problemei rachete
lor cu rază medie de acțiune 
va urma un fel de reacție în 
lanț, în urma căreia Europa 
va înceta treptat să mai fie 
locul de concentrare a celor 
mai colosale cantități de arme 
din întreaga istorie a ome
nirii. La rîndul său, aceasta 
va da un impuls dezvoltării 
largi a colaborării pe conti
nent, de pe urma căreia ar 
avea de cîștigat toate popoa
rele europene, și nu numai 
ele.

Vreau să subliniez că Uniu
nea Sovietică și România se 
situează pe o poziție comună 
în aceste probleme de mare 
actualitate. Prețuim contribu
ția tovarășilor noștri români 
la lupta comună a țărilor so
cialiste pentru consolidarea 
securității lor și menținerea 
păcii, și vom conlucra strîns 
și de acum înainte în aceste 
probleme.

Să se dezvolte în continuare 
colaborarea rodnică sovieto- 
română, să se adîncească con
lucrarea statelor noastre so
cialiste, să se întărească prie
tenia dintre popoarele noas
tre !

Permiteți-mi să toastez pen
tru prietenia sovieto-română, 
pentru întărirea și înflorirea 
acesteia, în inte'resul țărilor și 
popoarelor noastre, al păcii și 
socialismului !

Vă rog să toastăm în sănă
tatea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a soției 
sale, tovarășa Elena Ceaușescu! 
(Vii aplauze).

munist al Uniunii Sovietice, 
de a dezvolta tot mai mult co
laborarea și cooperarea din
tre România și Uniunea So
vietică, de a întări continuu 
prietenia dintre popoarele 
noastre.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie, înțelegere și stimă 
reciprocă.
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ
si afirmarea personalității umane

Reconstrucția radicală a societății 
și a omului se realizează in și prin 
acțiune socială, ca sumă de acțiuni 
individuale dar nu numai atit ; ca 
ansamblu al acțiunilor individuale in 
cadrul și sub impulsul structurilor 
interne și specifice societății noastre 
socialiste. Dar pentru ca omul, in ca
drul acțiunii sociale, să fie cu ade
vărat „producător de istorie", pentru 
ca el să-și poată afirma dimensiunea 
subiectivă, interioară și individuală 
a civilizației și dimensiunea obiecti
vă, exterioară a acesteia, trebuie să 
se bucure de „puteri" plenare de ac
țiune. Or, drepturile sale fundamen
tale sint tocmai asemenea „puteri", 
iar obligațiile lui fundamentale re
prezintă întiia măsură și dovadă de 
asumare a puterilor conferite.

Așezămintul nostru juridic suprem 
— constituția — statuează și garan
tează un sistem organic, complex și 
dinamic de drepturi fundamentale : 
drepturi social-economice, avind ca 
scop asigurarea dezvoltării materiale 
și culturale a cetățenilor — dreptul 
la muncă, dreptul la învățătură, 
dreptul tinerilor de a li se asigura 
condițiile necesare dezvoltării apti
tudinilor fizice si intelectuale, pre
rogativa celui lezat intr-un drept 
al său printr-un act ilegal de a cere, 
în condițiile legii, anularea , actu
lui și repararea prejudiciului ș.a.; 
drepturi politice, asigurind partici
parea cetățenilor la conducerea 
statului — dreptul de a alege, drep
tul de a fi ales in organele repre
zentative ale puterii de stat, precum 
și dreptul de a revoca pe cei aleși; 
libertăți social-politice, conferind po
sibilitatea neîngrădită de a acționa in 
cadrul oricăror organisme de condu
cere socială și de a-ți apropia valo
rile culturii materiale și spirituale — 
dreptul de asociere, libertatea cu- 
vintului, a presei, mitingurilor, de- 
.monstrațiilor, libertatea conștiinței, 
inclusiv libertatea religioasă, dar și 
față de religie, dreptul de petiționa
re ; inviolabilități, asigurind ocroti
rea persoanei și a vieții ei private — 
inviolabilitatea persoanei, a domici
liului, secretul corespondenței etc. ; 
egalitatea in drepturi fără nici un 
fel de discriminare, concepută atit 
ca drept fundamental de sine stătă
tor, cit și ca sinteză, corolă a tuturor 
celorlalte drepturi.

„Deci — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dacă ar trebui 
să vorbim despre problemele drep
turilor omului, de drepturi umanita
re, apoi putem afirma, cu indreptă- 
țită mindrie, că in anii socialismului 
am luat asemenea măsuri și am apli
cat asemenea forme de organizare 
prin care am creat condiții de ma
nifestare deplină, egală, a tuturor ce
tățenilor, fără nici un fel de deose
bire, nici de naționalitate, nici de 
sex, nici de virstă ! Aceasta repre
zintă, de altfel, baza concepției so
cialismului științific despre dezvol
tarea societății omenești. Am acțio
nat și vom acționa ferm pentru rea
lizarea in viață in cele mai bune con- 
dițiuni a acestor principii !".

Concepția partidului nostru, a se
cretarului său general, asupra drep
turilor omului, structurată în jurul 
citorva teze axiomatice, permanent 
îmbogățite și racordate la „pulsul" 
vieții, este și va rămîne un termen 
fundamental de referință nu doar 
pentru Înțelegerea unității și forței 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii din societatea noastră, dar și pen
tru explicarea forței ei de sugestie 
in mișcarea democratică internațio
nală. In acest sens, evidențiem che
ra relații reciproc constructive din 
armătura acestei concepții și a sis
temului edificat pe baza ei.

Considerînd dreptatea ca valoare 
definitorie a noilor relații sociale, ca 
sinteză a libertății și egalității, iar 
egalitatea socială ca expresie a drep
tății și premisă a solidarității, prin 
acțiuni concrete social-economice și 
politice — singurele in măsură să 
pună in mișcare factorii progresului 
— au fost suprimate toate criteriile 
inegalității și nedreptății pe care is
toria trecută le-a acumulat sau in

Educarea tinerel generații in 
spiritul dragostei față de pa
trie și popor este una dintre 

laturile majore ale procesului in- 
structiv-educativ. Sentimentul a- 
partenenței la o anume comunitate 
etnică este postulat, de altfel, prin 
chiar limba in care ți-a fost dat să 
te exprimi și să-ți comunici gindu- 
rile semenilor in viața cotidiană, in 
cimpul profesiunii sau al vocației 
creatoare. A vorbi despre educa
ție patriotică și a o și realiza con
stituie o veritabilă piatră de încer
care pentru educatori. Unde înce
pe 7 Unde reușește ? Unde intim- 
pină dificultăți efortul nostru edu
cațional ? — iată tot atitea Între
bări asupra cărora profesorul tre
buie să zăbovească și să caute răs
punsurile cele mai adecvate.

în ansamblul procesului de invă- 
țămint, educația patriotică ocupă 
in mod firesc un loc important, iar 
rolul profesorului, știința și conști
ința lui, priceperea de a utiliza cu 
pasiune vastele posibilități ce-i stau 
la dispoziție sint esențiale. Una 
dintre trăsăturile cardinale ale li
teraturii române, sublinia mai de 
mult Tudor Vianu, este natura ei 
luptătoare, izvorită din atașamen
tul scriitorilor la marile idealuri 
ale poporului nostru. Iată de ce 
este firesc ca profesorul de limba 
și literatura română să valorifice 
cu multiple modalități acest prețios 
tezaur de opere în care scriitorii 
noștri au dat expresie artistică 
înaltului simțămint al iubirii de 
țară, care omagiază, in versuri și 
proză, frumusețile pămintului ro
mânesc, ale oamenilor ce îl lo
cuiesc din vechime. Așadar, avem 
la îndemină un impresionant nu
măr de opere configurind tezaurul 
unei literaturi patriotice, pătrunsă 
de caldul atașament față de cele 
mai caracteristice aspirații ale nea
mului românesc, de ieri și de azi, 
creații ce se constituie pentru școa
lă in tot atitea lecții de inalt pa
triotism.

Cum utilizăm acest tezaur ? Două 
căi stau la indemina profesorului 
în abordarea educației patriotice : 
a) una care apelează la ceea ce 
vom numi — în lipsa unui termen 
mai bun — caracterul implicit al 
efortului educațional și b) calea 
explicită. în perspectiva numită de 
noi implicită, se încadrează, prin 
excelență, însușirea limbii române 
de către elevi, fapt care — prin el 
însuși — constituie primul act pa
triotic. Deși cele mai importante 
atribuții, in atare direcție, le are 
profesorul de limba română, răs
punderi. deloc neglijabile, revin fa
miliei, educatoarei, învățătorului, 
profesorilor de alte specialități, 
mediului social. „Copilul — scrie 
Eminescu — nu învață numai a 
vorbi corect, el invață a gindi și a

ventat. Aplicind tezele de bază ale 
materialismului istoric, partidul nos
tru a insistat și insistă mai ales a- 
supra bazei economice a egalității, 
a ..deplinei egalități", a ..adevăratei 
egalități", cit și asupra criteriului 
unic și general, politic, uman șl mo
ral de apreciere a poziției sociale 
concrete a fiecărui membru al so
cietății : munca. Se va înțelege ast
fel lesne că sinonimiile „decretate" 
aiurea, in acolade bizare, între o ast
fel de egalitate și stupidul proiect — 
atribuit socialismului — de a „ega
liza", „uniformiza", „standardiza" in
divizii sint și rămin tălmăciri răuvoi
toare, sau răstălmăciri penibile, sti
pendiate. Egalitatea nu este deci nici 
o deșertăciune mistică, nici o chestiu
ne de aritmetică și nici o formulă 
decorativă. Ea trebuie esențialmente 
corelată cu criteriul efectivității. in- 
tîi și mai întîi prin prisma raportu
lui față de mijloacele de producție și 
beneficiul muncii, sintetic exprimat 
în societatea noastră prin tripla ca
litate a cetățenilor ei : de proprie
tari, producători și beneficiari.

Determinarea statutului juridic al 
cetățenilor, implicit sub aspectul 
drepturilor și îndatoririlor lor funda
mentale, reprezintă un atribut ima
nent al suveranității puterii de stat, 
iar suveranitatea nu poate fi o temă 
de polemism. în spațiul contradicto- 
rlalității se poate dialoga despre 
orice, in afară insă de ceea ce se 
află sub magistratura adevărului. 
Iată de ce, față de tendințele de 
marginalizare a drepturilor omului 
și de pretinsă ocrotire inter
națională a acestora, de așa-zisă 
„intervenție umanitară", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia cerința, 
cu totul justificată, ca*  formele coo
perării in acest domeniu să dea ex
presie principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional și, înainte de 
toate, respectului suveranității. Alt
minteri, un atare interes pentru in» 
stituirea unei „ordini publice mon
diale a demnității umane" nu este 
decît calul troian pentru pătrunderea 
în spațiul suveranității statelor. Pre
tențiile „scientiste" ale unor aseme
nea demersuri, alunecările spre un 
foarte „original istorism", „sfaturile 
prietenești" însoțite de prospect pu
blicitar, încercările de corectură a 
adevărurilor — prin simpla lor for
fecare, prin revizuirea definițiilor 
substantivelor proprii ale istoriei ori 
fragmentarea amintirilor — cu sus
pecte rezonanțe spre „granițe 
lingvistice", „culturale", „civiliza
toare", rămin erori adăugate altor 
erori, pălăvrăgeală subversivă și vi- 
tuperantă. Trebuie deci, spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să acțio
năm ferm în sensul „înlăturării con
fuziilor", pentru contracararea încer
cărilor reacțiunii „de a abate aten
ția popoarelor de la preocupările 
reale", de a explica clar că „realiza
rea drepturilor omului presupune li
chidarea oricărei dominații a unui 
popor de către altul, lichidarea colo
nialismului, a politicii imperialiste 
de forță si amenințare cu forța, asi
gurarea unor condiții de muncă ega
le pentru toți cetățenii, realizarea 
adevăratelor drepturi sociale de care 
nu se bucură astăzi oamenii muncii 
in țările unde domnește inegalitatea 
de clasă".

Drepturile omului nu sint o ab
stracție, o noțiune pur metafizică, o 
„ipoteză", „himeră", „procedee for
male de 'tehnică legislativă" sau alte 
asemenea „valori" distorsionate ori 
staniolate ; ele trebuie să ființeze ca 
realitate incontestabilă, să fie ga
rantate materialicește și juridicește. 
Numai abordarea practică a demo
crației — preciza secretarul general 
al partidului nostru — poate asigura 
afirmarea plenară a personalității 
umane ; esențial nu este ciți pot 
vorbi de democrație, ci ciți și cum o 
trăiesc. Drepturile omului sint, așa 
cum s-a spus intr-una dintre cele 
mai „lumești" teorii, „drepturi natu
rale", inerente ființei umane, cu con
diția doar să fie evaluate intr-un 
cadru istoric concret, ținind seama 
de numeroasele determinări de na- 

simți românește" („Timpul". 17 sep
tembrie 1881). A gindi și a te expri
ma in limba strămoșilor tăi înseam
nă „aducerea-aminte" a ceea ce 
Alecu Russo numea românie, fapt 
care-1 indreptățea pe autorul Cîntă- 
rii României să afirme că „limba 
este națiunea, și prin urmare limba 
este națiunea română" (Cugetări). 
Ceea ce anticipează minunata zice
re a lui Nichita Stănescu : „Limba 
română este patria mea".

La fel, un act de educație patrio
tică implicită este contactul com
plex al elevilor cu marile opere 
ale scriitorilor români. Aici, limba 
strămoșească își adaugă dimensiu
nea esteticului. De altminteri, sfe
ra valorii, nu numai a celei esteti
ce, devine marcă a mindriei patrio

Coordonate ale educației 
patriotice

tice în toate sferele civilizației și 
culturii naționale. Iată de ce aceas
tă chestiune depășește sistemul 
nostru de referință, fiind valabilă 
pentru toate obiectele de invâțâ- 
mint. Satisfacția apartenenței Ia 
spațiul fizic și spiritual românesc 
va spori nu numai ințelegind și 
apreciind înalta valoare a operei 
lui Eminescu sau Rebreanu, ci și a 
operelor lui Emil Racoviță, Vasile 
Conta, Enescu, Brâncuși. Forța in
vincibilă de convingere a valorii 
vine din relația dialectică a ridică
rii particularului la universal. Șan
sa de acces la Umanitate este va
loarea. în literatură, valoarea îm
bracă haina esteticului. Din pă
cate, fondul estetic al operelor este 
redus, de către unii profesori, la un 
banal inventar al figurilor de stil, 
ceea ce afectează atit înțelegerea 
valorii cit și intențiile didactice. în 
realitate, sfera stilului este neîn
chipuit de complexă. Ridicîndu-se 
la un înalt grad de universalitate 
— la o viziune asupra lumii — prin 
particular (imaginarul artistic), es
teticul atrage după sine multiple 
virtualități, relevabile in procesul 
receptării de către elevii îndrumați 
de profesor. Desigur, forța emoțio
nală a mesajului artistic al opere
lor adevărate este aceea care asi
gură transmiterea conținutului lor 
patriotic, formarea convingerilor 
umaniste in conștiința elevilor 
noștri. în grad inalt, acest lucru 
este favorizat de poezie, despre 
care un mare scriitor spunea in-

tură politică, economică, socială și 
culturală, de particularitățile istorice 
și stadiul de dezvoltare a societății, 
și totdeauna sub clauza efectivității. 
Cu alte cuvinte, drepturile omului 
trebuie să se afle în instituții, nu in 
retorică.

Edificarea instituției drepturilor 
omului nu se poate realiza deeit pe 
fundamentul puterii depline și suve
rane a poporului ; ele — aceste drep
turi — trebuie să semnifice, în chip 
real și atotcuprinzător, înlăturarea 
oricărei forme de inegalitate socială. 
Altfel, oricîtă retorică s-ar face, 
drepturile omului rămin simple 
creanțe, virtualități înscrise sub sem
nul unui iluzoriu ideal.

Drepturile și libertățile fundamen
tale nu pot fi evaluate decît ca un 
tot unitar, ținind seama de insolu
bila lor condiționare și mai ales de 
corelația dialectică dintre drepturile 
politice și cele social-economice. O 
asemenea viziune integratoare asu
pra drepturilor omului își accentuea
ză semnificația în condițiile actuale, 
cînd se încearcă din nou — într-un 
gen de obsesie ciclică determinată de 
circumstanțe — acreditarea ideii că 
democrația politică este incompati
bilă cu cea economică. Democrația 
este redusă astfel la condiția unei 
stranii tentative de a exprima egali
tatea membrilor societății în afara 
ambianței economice, adică ignorin- 
du-se cea dinții și mai pernicioasă 
inegalitate.

Drepturile omului nu sint nici atri
bute discreționare, pretexte de indi
vidualism și voluntarism, puteri e- 
goist-utilitariste constituite de pe 
platforma „autonomiei de voință", a 
„libertății absolute", nici un gen de 
„platoșă", de „tunică a lui Nessus" 
in fața statului ori, cum se preferă, 
de către unii teoreticieni burghezi, 
a „majorității opresoare" (!). Omul 
nu este o monadă, iar viața și desti
nul lui nu sint o robinsonadă. El 
aparține unei colectivități sociale și 
acționează ca „agent istoric" pentru 
sine și pentru această colectivitate. 
Manifestindu-se de pe platforma co
lectivismului, omul, titularul drep
tului trebuie să-l valorizeze ca mij
loc de integrare a intereselor perso
nale în ambianța celor generale. 
Autodeterminarea conștientă a fiin
ței umane implică deci responsa
bilitatea socială : nu general-ab- 
stractă, ci concret-istorică, nu pur 
subiectivă, ci care se obiectivează 
într-o atitudine practică, nu ca re
flex la normele imperative, ci ca ne
cesitate socială obiectivă, ca pirghie 
a progresului moral al fiecăruia și 
expresie a solidarității, ca atitudine 
ce mărturisește convingeri și stări 
afective reale. Solidaritatea morală a 
unei națiuni se reafirmă atit pe uni
tatea convingerilor membrilor ei, cît 
și — dar mai ales — pe unitatea da
toriei. Asemenea adevăruri sint su
gestiv exprimate prin chiar logica 
interioară a sistemului drepturilor și 
îndatoririlor fundamentale. Pe de o 
parte, acest sistem evocă unitatea 
dialectică dintre drepturi și îndato
riri, atit de frumos, concis și răspi
cat formulată în deviza muncitori
mii : „Nici muncă fără pîine. nici 
pline fără muncă". Pe de altă parte, 
o categorie politico-juridică comple
xă și inedită tinde a se instaura in
tr-un spațiu tot mai larg al dreptu
rilor subiective, implicit fundamen
tale : drepturile-obligații. (Dreptului 
la muncă, de exemnlu. îi corespunde 
obligația intrinsecă de a munci, 
dreptului la învățătură îi corespunde 
obligativitatea învățămîntului gene
ral. dreptului de proprietate asupra 
pămintului îi corespunde obligația 
de a-1 valorifica etc.). Instituționali- 
zarea îndatoririlor și corelarea lor cu 
drepturile nu reprezintă o măsură de 
restringere a acestora din urmă, ci 
chiar o manifestare în actu a drep
turilor conferite, armonizarea celor 
„două laturi ale democrației noastre 
socialiste care se condiționează re
ciproc".
Conf. imiv. dr. for*  DEEEANU 
Universitatea din Cluj-Napoca

tr-un remarcabil eseu că „...pe mă
sura calității și vigorii sale [...] in
fluențează vorbirea și sensibilitatea 
întregii națiuni". Reușita acestui 
obiectiv depinde in întregime de 
pregătirea, dar, mai cu seamă, de 
pasiunea profesorului, de știința 
lui in a se apropia de cea mai sen
sibilă coardă in stare să vibreze in 
sufletul elevului.

Dar cu aceste observații nu am 
epuizat posibilitățile de a face o 
temeinică educație patriotică. Cele 
spuse pîriă aici constituie etapa 
pregătitoare, însă decisivă, fără de 
care ridicarea sentimentului la 
rang de conștiință patriotică ră- 
mine de neconceput. Patriotismul 
este o formă fundamentală a con
științei sociale, factor dinamizator

Lecțiile de limba 
și literatura română 

in școală

de energii, cunoscînd tot atitea în
trupări particulare cite etape isto
rice s-au perindat prin veacuri, de 
la spiritul de sacrificiu al martiru
lui Decebal pină la noile forme ale 
patriotismului socialist. Sesizarea 
acestor aspecte și traducerea lor in 
act educațional presupun o serioa
să pregătire nu-numai profesiona
lă, ci și metodologică. Din atare 
moment, profesorul iși poate per
mite a face uz de ceea ce am nu
mit mijloacele explicite ale educa
ției patriotice. înainte de a intra 
in amănunte, trebuie făcută o re
marcă de primă importanță : „im
plicit" și „explicit" nu se găsesc 
intr-o stare, să-i zicem, „pură" în 
logica desfășurării procesului edu
cațional, ci într-o strînsă interde
pendență dialectică. Conștientiza
rea iubirii de patrie nu este posi
bilă fără autenticitatea trăirilor, 
iar sentimentul patriotic nu-și dez
văluie potentele decît devenind 
conștiință patriotică.

Vom sublinia, in continuare, 
citeva mijloace și posibilități de 
activizare a conștiinței patriotice 
la elevi.

CALITATE IREPROȘABILĂ 
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR! 
GALAȚI

Măsurile adoptate - strict aplicate
Pină la 24 mai, în unitățile agri

cole din județul Galați, prima prașilă 
la porumb s-a efectuat in proporție 
de 21 la sută mecanic și 14 la sută 
manual. La floarea-soarelui această 
lucrare este mai avansată, realizîn- 
du-se pe 94 și, respectiv, 95 la sută 
din suprafața cultivată. încă la înce
putul săptămînii trecute, constatînd 
că lucrările de întreținere a culturi
lor sint întîrziate, comandamentul 
județean pentru agricultură a stabi
lit ca in cadrul fiecărui consiliu 
agroindustrial să fie luate măsuri 
organizatorice și tehnice, astfel incit 
ritmul acestora să fie mult intensi
ficat. Am urmărit cum se acționează 
in această direcție in unitățile din 
consiliul agroindustrial Munteni.

La ferma nr. 2 Satu-Nou a C.A.P. 
„Voința" Tecuci, prășitul mecanic 
la floarea-soarelui era în pli
nă desfășurare. Mecanizatorii cu 
cele două prăsitori se aflau în cîmp 
încă din zori. „Octavian Ivan și Năs- 
tase Pavel sint cei mai buni meca
nizatori ai S.M.A. Tecuci — ne spune 
șefa fermei, ing. Dorina Mitrofan, 
în urma prăsitorilor, 85 de oameni 
prășesc manual. Această solă de 70 
de ha a fost repartizată in acord 
global. Fiecare cooperator se stră
duiește să facă lucrarea de cît mai 
bună calitate".

Pe o solă de 25 hectare aparținînd 
fermei nr. 2 a C.A.P. Munteni erau 
la prășit porumb aproape 100 de oa
meni. „O dată cu această primă pra
șilă manuală corectăm și greșurile 
— ne spune președintele unității, Gh. 
Ciobanu. Completăm densitatea po
rumbului cu boabe care, în preala
bil, au fost ținute în apă două zile. 
Oamenii sint convinși de necesitatea 
obținerii unei densități optime, care

BRAȘOV

Inițiative valoroase care se cer grabnic generalizate
Unitățile agricole din consiliul 

agroindustrial Hărman, județul Bra
șov, cultivă 3 815 hectare cu cartofi 
de sămință. Este de la sine înțeles 
că principalele forțe mecanice și 
umane de aici sînt concentrate, în 
această perioadă, la lucrările de în
treținere a acestei culturi. „Faptul că 
nu folosim erbicide, cit și angaja
mentul de a realiza o producție me
die de aproape 50 000 kg cartofi de 
sămînță la hectar pe întreaga su
prafață ne obligă să acordăm cea 
mai mare atenție lucrărilor de în
treținere — ne . spune Gheorghe 
Liehn, președintele consiliului. Den
sitatea de 70 000—80 000 cuiburi la 
hectar este superioară anilor trecuți. 
De asemenea, ne-arn organizat mai 
bine, mai metodic decît in alți ani".

Este ceea ce aveam să constatăm, 
de altfel, in raidul întreprins prin 
citeva unități agricole. Primul popas 
îl facem la ferma vegetală Hăr
man a întreprinderii agricole de stat 
Prejmer, care în ultimii doi ani a 
obținut cea mai mare producție de 
cartofi pe țară : 58 800 kg în 1985 și 
56 521 kg la hectar în 1986. Aici, to
tul arată ca o grădină bine îngri
jită, fără nici un fir de buruiană. 
„Cele două rebilonări efectuate pină 
acum au asigurat distrugerea buru
ienilor, ceea ce a permis plantelor 
să se dezvolte rapid — ne spune 
inginerul Gheorghe Dragomir, șeful 
fermei. Acum, trecem la efectuarea 
altor două lucrări foarte importan
te : purificarea manuală a lanurilor, 
prin eliminarea plantelor bolnave de 
viroze și combaterea afidelor, care 
răspindesc virusurile. Am luat și 
vom lua, in continuare, toate măsu-

în primul rind, ne referim la va
lorificarea textelor literare cu te
matică patriotică. Programa și ma
nualele școlare pun la dispoziția 
educatorilor, pe toate treptele de 
invățămînt, opere diverse — lirice, 
epice, dramatice. Este adevărat, nu 
toate aceste texte au valoarea es
tetică scontată, insă cele mai mul
te împlinesc aproape toate exigen
țele, de la letopisețele cronicarilor 
pină la Scrisoarea III, O scrisoare 
de la Muselim-Selo, Apus de soare. 
La Vulturi !, Vlaicu-Vodă, Oltul, 
Frații Jderi, Muzeul satului etc.

Ne-am opri, apoi, la valorificarea 
folclorului, cu sublinierea relației 
dintre literatura orală și cea cultă. 
Elevii află că poporul român este 
făuritorul uneia dintre cele mai 

originale și mai bogate creații fol
clorice din lume. întreaga ființă 
a neamului este cuprinsă in diver
sitatea de structuri ale creației 
populare. Este grăitor că T. Maio- 
rescu vedea in antologia de poezii 
populare a lui Alecsandri însuși 
fundamentul literaturii române mo
derne. Asemenea idei găsim și la 
pașoptiști, la Eminescu, dar și la 
alți mari scriitori.

în al treilea rind, afirmarea e- 
xistenței unei viziuni românești a- 
supra lumii, deci relevarea unei 
ontologii generale specifice poporu
lui nostru, este o adevărată piatră 
unghiulară a educației patriotice. 
Evident, fiind o chestiune de pă
trundere filosofică, profesorului i 
se cere, întîi de toate, pregătirea 
necesară și, apoi, tactul și capaci
tatea de a se cobori la nivelul de 
înțelegere al elevilor. Prilejul i se 
ivește ori de cite ori se comentea
ză la clasă texte fundamentale din 
literatura populară (Miorița, de 
exemplu), din literatura cultă 
(D. Cantemir, I.H. Rădulescu, Emi
nescu, Blaga, Sadoveanu etc.). La 
clasele XI—XII, nivelul de cultură 
și de înțelegere al elevilor este deja 
apt să configureze trăsăturile spe
cifice ale ființei românești. La cla
sa a XlI-a, elevii sint inițiați in fi- 
losofia lui Blaga ca o condiție a 
receptării mesajului poetic blagian. 
Ei află de spațiul mioritic, mar
că a spiritualității românești. O 
incursiune rapidă in gindirea 
geniilor naționale atestă că matri- 

permite realizarea unor producții 
mari".

Cu spor se muncea și la coopera
tiva agricolă Negrilești. Inginerul- 
șef Constantin Dănilă afirmă că s-a 
terminat prima prașilă la sfecla de 
zahăr, sfeclă furajeră, floarea-soare
lui. Se lucra cu două cultivatoare 
la soia și cu cinci la porumb. în 
ziua raidului, pe terenurile coopera
tivei se aflau la prășit circa 380 de 
oameni.

Mariana Stoianov, secretarul comi
tetului comunal de partid, primarul 
comunei Drăgănești, ne asigură că 
biroul comitetului comunal de partid 
este direct implicat în coordonarea, 
urmărirea și controlul efectuării lu
crărilor agricole' de sezon, in primul 
rind a celor care privesc întreținerea 
culturilor. Repartizarea pe ferme și 
puncte de lucru a membrilor birou
lui comitetului comunal permite un 
contact strîns cu terenul, cu realita
tea din cîmp —lucru pe care aveam 
să-l constatăm, de altfel, și în cazul 
comunei Munteni (primar Gh. Ra- 
rinca). De asemenea, la fata locului, 
in cimp, se aflau și specialiștii din 
unități, președinții acestora.

Și în alte unități agricole din județ 
se acționează cu răspundere la efec
tuarea lucrărilor de întreținere. Bune 
rezultate au fost obținute în consi
liile agroindustriale Cudalbi. Ivești, 
Pechea, Schela, Tulucești. Tudor 
Vladimirescu ș.a. Ținind seama de 
starea culturilor și de lipsa precipi
tațiilor, este necesar să fie intensifi
cat la maximum ritmul de efectuare 
a prașilelor, pentru păstrarea apei din 
sol și distrugerea buruienilor încă 
din această fază, ajutind cît mai 
mult culturile să se dezvolte normal.

Dan PEAEȘU 
corespondentul „Scînteii"

rile pentru a asigura o sănătate per
fectă cartofilor de sămință".

Cu aceeași răspundere se muncește 
și la cooperativa agricolă din Să- 
cele, unitatea care deține cea mai 
mare suprafață cultivată cu cartofi 
din județ — 760 hectare. Și aici, lu
crările de întreținere sint avansate, 
prima rebilonare încheindu-se de 
cîteva zile. Pe una din sole, mecani
zatorul Francisc Kiss executa două 
lucrări la o singură trecere, iar pe o 
altă solă, tractoriștii executau, la 
aceeași trecere, alte trei lucrări. Este 
rezultatul adaptărilor făcute la cul
tivatoare de către specialiștii de la
S.M.A. Hărman, adaptări care spo
resc mult productivitatea muncii.

Lucrările sînt într-un stadiu avan
sat și la cooperativa agricolă din 
Prejmer. Aici, datorită acelorași 
adaptări aduse cultivatoarelor de 
lucrătorii stațiunii pentru mecaniza
rea agriculturii, rândurile de cartofi 
rămin curate, fără buruieni. „Prin- 
tr-o temeinică organizare a muncii, 
noi am încheiat, practic, primele 
lucrări de întreținere pe toate cele 
520 hectare cultivate cu cartofi" — 
ne spune Oscar Manto, inginerul-șef 
al unității. „Cu toate acestea noi 
sîntem mereu cu ochii pe culturi — 
ține să precizeze președintele uni
tății, Ioana Toma. Dacă vor apărea 
buruieni, vom executa o nouă pra
șilă mecanică și plivirea manuală a 
celor de pe vîrful biloanelor, unde 
nu putem acționa mecanic. Coope
ratorii au angajat întreaga suprafață 
cu cartofi in acord global, astfel in
cit se străduiesc să facă lucrări de 
cea mai bună calitate".

Exemplul celor trei unități ar tre

cea liniei ondulatorii este metafora 
existențială cea mai pregnantă la 
români, prezentă nu numai in crea
ția populară, ci și la cronicari, la 
Cantemir, Bălcescu, I.H. Rădules
cu, Eminescu, V. Conta, A.D. Xe- 
nopol, V. Pârvan, N. Iorga, Enescu, 
Brâncuși, C. Noica, Nichita Stănes
cu ș.a. Din această perspectivă, în
tr-o nouă lumină apar, de exem
plu, conceptele de creștere și des
creștere prezente in concepția asu
pra istoriei la D. Cantemir, concep
te pe care, profesorul este pus in 
situația de a le explica elevilor din 
clasele a IX-a și a Xl-a ca fiind 
îndrăznețe pentru acea vreme și, 
aparent, lipsite de tradiție la noi, 
dar anticipînd idei iluministe. Mai 
mult, conceptul de filosofie a isto
riei i-a permis lui Cantemir să 
prevadă și să spere în realizarea 
visului de independență a patriei, 
fiind un mobil al acțiunilor sale 
politice.

Reliefarea contribuțiilor româ
nești Ia îmbogățirea patrimoniului 
culturii universale reprezintă, in 
continuare, o etapă absolut nece
sară. Argumentarea contribuțiilor 
noastre la dezvoltarea culturii și 
civilizației este o datorie patriotică 
și o formă dintre cele mai eficiente 
a educației patriotice. De ase
menea, o consecință firească a rela
ției dialectice dintre național și 
universal. Profesorul poate apela, 
intre altele, la citate elocvente ale 
unor critici și scriitori străini și 
români. Dăm un singur exemplu 
semnificativ și anume fraza lui 
G. Ungaretti despre Eminescu : 
„Rareori se întîlnește, cred, în li
teratura ultimelor două secole, o 
figură de scriitor și de poet mai 
complexă și mai completă decît 
aceea a lui Eminescu".

O importanță deosebită in pro
cesul educației patriotice o are 
cunoașterea temeinică a istoriei 
poporului nostru, a marilor mo
mente din zbuciumata și eroica sa 
existență, a luptelor duse pentru 
neatîrnare, independență, pentru 
menținerea și consolidarea dreptu
rilor noastre în vatra străbună. în 
acest cadru, este necesar să asigu
răm condițiile unei bune cunoaș
teri a literaturii de inspirație isto
rică, ale valorificării sub aspect e- 
ducativ a operelor clasice și con
temporane ce pun în lumină, cu 
strălucire artistică, momente și eroi 
ai luptei pentru independență, pen
tru dreptate socială și națională.

Firește, căile și mijloacele edu
cației patriotice sint mult mai di
verse, și mai numeroase. N-am fă
cut decît să relevăm cîteva. care ni 
s-au părut mai importante și mai 
eficiente in actualul stadiu de dez
voltare a școlii românești.
Prof. Theodor CODREA.NU

bui urmat și de cei care lucrează în 
cadrul cooperativei agricole Purcă- 
reni. în această unitate nu numai că 
lucrările de întreținere sînt întirzia- 
te, dar chiar și cele executate nu 
sînt corespunzătoare. Ca atare, pe 
unele suprafețe o parte din buruieni 
au rămas neatinse. Este necesar ca 
specialiștii consiliului agroindustrial

CĂLĂRAȘI

In grădini, muncă spornică, temeinic organizată
Potrivit programului, in acest an, 

în județul Călărași urmează să se 
realizeze peste 500 000 tone legume, 
din care aproape 300 000 tone vor fi 
livrate la fondul de stat. în acest 
scop, se vor cultiva peste 15 300 hec
tare, din care mai bine de jumătate 
din această suprafață o dețin asocia
țiile de stat și cooperatiste Cuza 
Vodă, Jcgălia, Ulmeni și Chiselet, 
precum și întreprinderea de produ
cere a legumelor Lehliu. „Pentru 
realizarea programului stabilit de 
comandamentul judqțean al agricul
turii — ne spune inginerul Gabriel 
Postolea, director al Trustului horti
culturii — au fost realizate peste 600 
milioane fire răsaduri, la care se 
adaugă o rezervă de 15—20 la sută, 
însămînțarea și plantarea legumelor 
de cîmp s-au încheiat. Acum, urmă
rim ca lucrările de întreținere să fie 
făcute cu cea mai mare răspundere". 
Grădinile ne oferă în aceste zile 
imagini concrete ale activității bune 
a legumicultorilor dar, din păcate, 
nu peste tot la fel.

Pe terenurile asociației economice 
de stat și cooperatiste Cuza Vodă se 
aflau la lucrările de întreținere peste 
1 300 de oameni și un însemnat 
număr de mașini și utilaje. Inginerul 
Stamate Stamu. directorul asociației, 
ne spune că unitatea este profilată 
pe 5 culturi de bază : tomate, ardei, 
ceapă uscată, fasole de grădină și 
mazăre. Toate culturile se prezintă 
bine. Spre deosebire de anul trecut, 
plantarea pe aceste mari suprafețe 
s-a făcut într-un timp mult mai 
scurt și în condiții mai bune, deoa
rece activitatea manuală a fost în
locuită în totalitate cu mașinile de 
plantat MPR-6. Ca atare, cele 600

în multe unităti industriale, ca urmare a înfăptuirii programelor de 
perfecționare a organizării și modernizare a producției, au fost concepute 
și asimilate, fie prin forte proprii, fie în cooperare cu institute de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică, un mare număr de tehnologii 
noi. de mașini și utilaje ce asigură importante sporuri de producție, 
reduceri ale consumurilor de materiale și energie, creșterea calității pro
duselor. Orice realizare științifică sau tehnologică iși vădește însă cu 
adevărat eficienta economică și funcțională numai prin extinderea ariei 
sale de utilizare.

Prezentăm în continuare cîteva soluții tehnologioe care au dovedit o 
eficientă ridicată în unitățile economice in care au fost aplicate, în ideea 
preluării si generalizării lor peste tot unde este posibil.

SORTATOR DE METALE
Specialiștii Institutului de sudură 

și încercări de materiale din Timi
șoara au conceput o nouă metodă și 
instalație — „Termotest TT-1“ — 
destinate sortării metalelor în func
ție de compoziția lor chimică. Com
parativ cu procedeele mai vechi (ana
liza spectrală sau cea magnetică), fo
losite incă pe scară largă și care pre
zintă anumite avantaje, dar și limi
te ale domeniilor de aplicabilitate, 
noul procedeu se distinge prin 
simplitate deosebită, aplicabilitate 
indiferent de forma și gabaritul 
probei, posibilitatea utilizării de 
către un personal fără o pregătire 
specială.

„Termotest TT-l" are dimensiuni 
nu mai mari decît cele ale unui 
radiocasetofon, iar modul de utili
zare este simplu. Cu ajutorul apara
tului se compară tensiunile termo
electrice de contact ce iau naștere 
între vîrful cald al sondei termo
electrice și materialele investigate, 
cu tensiunea termoelectrică de con
tact a unei probe martor. Aparatul 
este alimentat de la rețeaua de cu
rent electric cu tensiunea de 220 V 
și frecventa de 
50 Hz. El prezintă 
un randament ri
dicat în exploata
re — circa șase 
determinări pe 
minut — și poate 
fi utilizat pentru 
probe cu dimen
siuni chiar mai 
mici decit cele ale unui nasture de 
cămașă.

Rezultatele experimentale au ară
tat că este posibilă sortarea unui 
mare număr de oțeluri nealiate, slab 
aliate sau înalt aliate, precum și a 
unor aliaje de aluminiu, care pre
zintă valori distincte ale tensiunii 
termoelectrice de contact. Erorile de 
măsurare sint sub 5 la sut^. adică in 
limitele admise. Pentru asigurarea 
unei sortări cu un grad de siguranță 
ridicat se recomandă să se cupleze 
două sau trei metode diferite, astfel 
incit domeniile de incertitudine să 
se îngusteze cit mai mult.

Aria de aplicabilitate a noii meto
de este foarte largă. Este recoman
dată in special în acțiunea de recu
perare și refolosire a metalului. în- 
cepind cu centrele de colectare pină 
la bazele de șarjare din oțelării. în 
felul acesta se asigură obținerea 
unei compoziții chimice corespunză
toare a otelurilor și aliajelor nou 
elaborate. Totodată, aparatul „Ter
motest TT-1“ poate fi utilizat cu 
bune rezultate pentru sortarea mate
rialelor metalice înainte de introdu
cerea lor in secțiile productive de 
prelucrare, evitîndu-se astfel cauze
le producerii unor rebuturi.

INSTALAȚIE DE TRANSPORT 
VACUUMETRIC

Laboratorul uzinal de cercetări al 
întreprinderii „Electroceramica" din 
Turda a realizat o originală insta
lație de transport prin vacuum, des
tinată descărcării din vagoane a cao- 
linului și depozitării acestuia în 
buncăre. Originalitatea soluției con
stă in posibilitatea deplasării prese- 
paratorului cu clapetă dublă (pre
văzut cu echipament mobil) și depo
zitării materiei prime în funcție de 
calitate și de posibilitățile de stocare, 
în acest scop, s-au realizat, deasupra 
buncărelor. o cale de rulare pentru 
preseparator și o tubulatură prevă
zută cu ramificații pentru fiecare 
siloz, precum șl cu robinete a căror 
manevrare permite depozitarea ma

Idei, soluții, tehnologii 
larg cunoscute 
și generalizate

să acorde o atenție mai mare ace
lor unităti în care nu se respectă 
tehnologiile. Pentru a se obține re
colte mari pe ansamblul consiliului, 
fiecare unitate agricolă trebuie să 
efectueze corect toate lucrările.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

hectare cu tomate, ardei și vinete au 
putut fi plantate în mai puțin de 20 
de zile. Acum se arăcesc și se pali- 
sează tomatele timpurii. Concomi
tent. se efectuează lucrările de în
treținere, precum și tratamentele fi- 
tosanltare.

La asociația Cuza Vodă consem
năm o noutate. în colaborare cu In
stitutul de cercetări pentru legumi
cultura Vidra s-au introdus, începînd 
din acest an, pe suprafețe mari noi 
soiuri de tomate de mare producție, 
precum și un soi cu fruct galben, 
pentru consum in stare proaspătă. 
Se urmărește testarea gustului cum
părătorilor în vederea extinderii su
prafețelor cu aceste soiuri în anii 
următori. Și legumicultorii de la 
Cuza Vodă depun eforturi în vederea 
obținerii producțiilor planificate. 
Din păcate, organizarea muncii in 
unele locuri mai lasă de dorit. De la 
un hidrant defect ana inundase un 
drum de acces si o bună suprafață de 
culturi : in alt loc, conductele nu 
fuseseră mutate la timp, ceea ce a 
făcut ca apa să băltească pe sute de 
metri pătrați.

Așadar, în acest vîrf de campanie 
din legumicultura, eforturile specia
liștilor pentru o cît mai bună orga
nizare a muncii, rămin hotărîtoare 
cu atît mai mult cu cît „excepțiile" 
prezentate, si nu numai ele. reclamă 
întărirea controlului, îndrumării șl 
mai ales sprijinul din partea foruri
lor județene de specialitate pentru 
ca legumicultorii călărășeni să-și 
poată îndeplini integral importantele 
sarcini ce le revin în acest an.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

terialului în silozul respectiv. De j 
menționat că, în sistemul folosit an
terior, descărcarea vagoanelor se 
făcea de către o echipă de 6 munci
tori, utilizînd lopeți și benzi trans
portoare, cu norma de 10 tone/om/ 
schimb.

Eficiența economică a instalației 
este apreciabilă. Deservită de către 
un singur muncitor, aceasta poate 
transporta între 5 și 18 tone/oră. in 
funcție de greutatea specifică a ma
terialului. de distanța de transport 
și diametrul traseului de aspirație ; 
în cazul caolinului, care are o greu
tate specifică redusă, randamentul 
este de 5—8 tone pe oră. Cu alte cu
vinte, intr-un singur schimb pot f 
descărcate și depozitate în buncăr 
între 40 și 64 tone de caolin.

Posibilitățile de generalizare al 
instalației de transport prin vacuut 
sînt foarte largi. Ea este utilă in ir 
treprinderi din diverse ramuri, pel 
tru transportul materialelor in vr. 
— pulberi, fulgi, pămint de turn 
torie, nisip, balast, șpan mărunt 
granule de mase plastice, talaș 
lemn, pilitură de metal, cioburi 
sticlă, chimicale, ipsos, calcar, sa 
ciment etc. Poate fi insă utilizată 

bune rezultate 
pentru curăți 

mediului indus 
al, a locur 
greu accesil 
pentru trans 
tul materia! 
între diferite 
stalații, zvînt 
și aerisirea 

trețurilor în zootehnie etc.
ENERGIE TERMICA RECUPEI 

CU POMPE DE CALDUR
La Combinatul petrochimic I 

funcționează din luna mai 1985 
stalație de recuperare a căldui 
apele de răcire, dotată cu două 
pe de căldură cu absorbție. 1 
cu o capacitate de 5 Gcal/h. 
ceastă perioadă, cele două ai 
au fost utilizate pentru asip 
necesarului de apă caldă de < 
(vara) al cartierului inveci 
celui din zona gării și chiar d 
trul orașului, inclusiv al h 
„Muntenia". S-a ajuns astfe 
vara anului 1986 să fie alimer 
apă caldă peste 6100 apart 
depășind cu 50 la sută pre 
proiectului inițial. în perioa 
(iarna) cu aceeași instalație 
gură nu numai prepararea 
consum, ci și încălzirea a 2 5 
apartamente.

Eficienta economică deose 
dusă în importante econ 
combustibil. înregistrată prii 
rea pompelor de căldură, a 
nat întreprinderea județean 
podărie comunală și locativ 
tești să extindă în timpul 
mentarea cu apă caldă d 
prin agent termic produs < 
fel de pompe la alte 8 0C 
mente, iar în perioada de 
călzirea a peste 5 200 ap 
Pentru aceasta, vor fi ins< 
două pompe de căldură, 
o capacitate de 5 Gcal/h - 
ce va fi pusă în fur 
acest an.

Rezultatele bune obținu 
rificarea energiei termice 
cu ajutorul pompelor de 
absorbție de către Combir 
chimic Pitești, avantaj 
aceste agregate le oferă, 
existența unor important 
energie de asemenea natv 
alte unităti impun amplif 
turilor pentru extinde? 
procedeu.

Vlaic
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TOVARĂȘUL JĂNOS KÂDÂR ÎMPLINEȘTE 75 DE ANI

Tovarășului JĂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA
Dragă tovarășe Kâdăr,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 

doresc să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al meu personal, sincere felicitări, urări tovărășești de 
sănătate și fericire.

îmi exprim și pe aoeastă cale convingerea că, prin eforturi comune, 
relațiile de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, dintre Republioa Socialistă România șl Republica 
Populară Ungară vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului, colaborării, destin
derii și păcii in Europa și in lume.

Vă urez, tovarășe Kâdăr, viață îndelungată șl noi succese în activita
tea pe care o desfășurați in fruntea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului ungar prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

tv
In jurul orei 16 — TRANSMISIUNE

DIRECTA DE LA SALA PALA
TULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA : ADUNAREA POPU
LARA CONSACRATĂ PRIETENI
EI ROMANO-SOVIETICE.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 26 mai, ora 
21 — 29 mai, ora 21. In tară : Vremea 
se va Încălzi ușor In toate regiunile 
țării. Cerul va fi variabil, cu innorări 
mai accentuate, mai ales la începutul 
intervalului in estul șl sudul țării. Vor 
cădea precipitații locale, care vor avea 
și caracter de aversă, mai ales la în
ceputul intervalului în regiunile sudi

Noul
Ca de obicei, în ultima duminică 

a lunii mai — deci, anul acesta, 
începind cu data de 31 mai — intră 
in vigoare noul mers al trenurilor. 
Avînd în vedere faptul că publicul 
călător va lua cunoștință de schim
bările survenite în orar consultînd 
broșura editată și pusă în vînzare 
din vreme la agențiile de voiaj 
C.F.R. și la casele de bilete din 
stații, am solicitat, Ia Departamentul 
C.F.R. din cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, in
formații privind modul în care a 
fost pregătit acest moment feroviar 
— intrarea în vigoare a noului mers 
de tren — precum și unele aspecte 
inedite legate de acesta. Interlocu
torul nostru, tovarășul Mircea Ne- 
gulescu, directorul Direcției plan 
mers de tren din Departamentul 
Căilor Ferate, a ținut să precizeze 
că proiectarea tehnologică a circula
ției trenurilor și a exploatării căii 
ferate pe ansamblul rețelei feroviare, 
care se materializează prin planul 
de mers al trenurilor, este o lucrare 
laborioasă și de mare importanță 
în activitatea de transport a căii 
ferate. Aceasta se execută în cadrul 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, în colaborare cu 
cele opt regionale (centrale) de căi 
ferate.

— Colectivul de lucru — ne spune 
tovarășul Mircea Negulescu — este 
format din specialiști din toate ra
murile de exploatare ale căii ferate 
și specialiști în proiectări tehnolo
gice feroviare. Planul de mers al 
trenurilor se proiectează anual și 
este corelat. în plan european, cu 
mersurile trenurilor in trafic inter
național al celorlalte administrații' 
de căi ferate europene și cu trece
rile de la orele oficiale normale la 
orele oficiale de vară și invers, ast- ■ 
fel ca în perioada de valabilitate a 
mersurilor să poată fi folosite fără 
alte măsuri de adaptare a acestora 
la noile ore oficiale.

In vederea cunoașterii cerințelor 
de transport și a sondării opiniei 
călătorilor. în special ale navetiști
lor, calea ferată organizează anual, 
în luna septembrie, prin regionalele 
de căi ferate, consfătuiri de lucru 
in toate stațiile feroviare din cen-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Studio-99) : Medalion liric : G. To- 
pirceanu — 16
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați al 
concursurilor internaționale*.  Cristi- 
na-Laura Ionescu — pian —- 17,30 ; 
(Ateneul Român) : „Studioul tînăru- 
Iui muzician*  (XXVIII). Orchestra 
de cameră „CONCERTO*  a Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu*.  Di
rijor : Dorel Pașcu — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

• Cucoana Chirița : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15
• Recital in grădina cu pitici : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 13; 15, VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Gheata verde : DRUMUL SĂRII 
- 17; 19
• O zi la București : GIULEȘTI

respunzătoare asupra drumului și nu 
permite celorlalți participant la tra
fic să observe de la distanță autove
hiculele care se apropie. în acest 
fel, se creează situații periculoase la 
efectuarea depășirilor și în timpul cir
culației prin localități. Așadar, cind 
vizibilitatea este redusă datorită fac
torilor atmosferici, automoblliștii 
sînt obligați să aprindă fără ezitare 
faza de întîlnine a farurilor.

Adaptarea vitezei la condițiile 
meteorutiere

Alternanța unor porțiuni de drum 
umede cu altele uscate creează riscul 
neadaptârii de către unii automobi- 
liști a manierei de pilotare a auto
vehiculelor la condițiile meteoru
tiere. Imprudență care creează pre

(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 : (sala
Srădina Icoanei, 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan 
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Pentru ce-am murit — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19
• Teatrul „C. I. Nottara*  (59 31 03. 
sala Magheru) : Amintirile Sarel 
Bernhardt — 18 ; (sala Studio) : Sen
timente și naftalină — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19
• Teatrul „Ion Creanga*  (50 26 55) :

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Folosirea corectă a luminilor

Gradul redus de vizibilitate pe ar
terele afectate de precipitații, adese
ori sub forma unor averse de ploaie, 
care se sucoed uneori la intervale 
scurte și pe parcursul acelorași 
trasee, necesitatea ca autovehiculele 
să poată fi observate de la distanță 
de către ceilalți participant! la trafic 
fac necesară folosirea luminilor de 
întilrure ale farurilor și in timpul 
zilei. Sondajele întreprinse de către 
agenții de circulație pun în evidență 
faptul că nu toți conducătorii auto 
se conformează acestei obligații le
gale menite să asigure o securitate 
sporită traficului rutier. Utilizarea 
pe timp de ploaie și cer acoperit, 
tind vizibilitatea este mult diminua
tă, numai a luminilor de poziție nu 
oferă posibilitatea unei orientări co

20,00 Telejurnal.
20 20 viata economică.
20,30 In lumina înaltului model revo

luționar (color). Reportaj.
20,45 Bucuriile muzicii (color). Rapso

dia a II-a de George Enescu. In
terpretează Orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George Enescu1'.

21,00 Teatru în serial (color). „Jocul 
ielelor" de Camll Petrescu. 
Partea I.

21.50 Telejurnal.
22.00 închiderea programului.

ce șl estice șl Izolat in restul terito
riului. Vlntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 10 grade, mal 
coborîte in depresiunile lntramontane 
la începutul intervalului, iar maxi
mele între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate către sfîrșltul intervalu
lui. Pe alocuri se va ’produce ceață. 
La București : Vremea se va încălzi. 
Cerul va fi variabil, condiții. de ploa
ie. mal dies după-amiaza. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 11 
șl 14 grade, iar cele maxime Intre 23 
și 26 de grade. Ceață slabă în cursul 
dimineții.

VA INFORMAM DESPRE

mers al trenurilor
trele reședință de județ și în cen
trele industriale și economice dez
voltate, cu volum mare de navetiști, 
unde sînt invitate să participe, prin 
delegați, toate întreprinderile, uni
tățile economioe și instituțiile inte
resate, inolusiv ai mijloacelor de 
transport auto județene (I.T.A.). Pe 
baza mersurilor trenurilor în vi
goare, se analizează modul de sa
tisfacere a cerințelor transporturilor 
de navetiști și se stabilesc, de co
mun acord cu organele locale, noile 
orare și compuneri ale trenurilor de 
călători destinate transporturilor de 
navetiști (curse muncitorești și tre
nuri de persoane), oare, apoi, se au 
în vedere la proiectarea viitorului 
plan de mers al trenurilor. De pre
cizat că mersurile mijloacelor de 
transport auto — județene (I.T.A.) 
și fluviale (pe Dunăre) — se corelează 
cu mersurile trenurilor, asigurîn- 
du-se legături corespunzătoare intre 
acestea în punctele comune de 
plecare-sosire, în vederea creării 
posibilităților de continuare a călă
toriei de pe un mijloc de transport 
pe altul.

Ca o noutate pentru planul de 
mers 1987—1988, pe noile linii de 
cale ferată, date în funcțiune re
cent, sint prevăzute, pentru început, 
trenuri curse pentru navetiști, după 
cum urmează :

• Linia Dornești — Șiret, in lun
gime de 16 km. pe care s-au pre
văzut 8 trenuri curse.
• Linia Pașcani — Tîrgu Neamț, 

In lungime de 30 km, pe care s-au 
prevăzut 8 trenuri curse.
• Linia Brad — Deva, pe care vor 

circula. în prima etapă, numai tre
nuri de marfă, iar din trimestrul al 
patrulea al anului curent se vor 
putea introduce și trenuri de călători.
• Linia Satu Mare — Bixad, în 

lungime de 51 km de linie îngustă, 
a fost normalizată și s-au prevăzut 
12 trenuri curse.
• Liniile electrificate Ilia — Arad 

— Curtici și Pașcani — Iași — Nico- 
lina, permițînd ca trenurile de că
lători internaționale și interne care 
circulă între București — Teiuș — 
Arad — Curtici (638 km), respectiv 
București — Mărășești — Pașcani — 
Iași — Nicolina (462 km) să fie re
morcate numai cu locomotive elec

(Jn tinăr printre alții — 9 ; Pinoc
chio — 15
• Teatrul „Țăndărică (sala Victoria, 
15 23 77) : „Săptămîna teatrelor de 
păpuși și marionete*.  Teatrul de pă
puși Tg. Mureș (limba maghiară) : 
„Sînziana și Pepelea*  — 10 ; Făt- 
Frumos cel năsos — 12,30 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Teatrul „Aș- 
chiuță* —Pitești — „Spiridușul poz
naș*  — 16 ; Recital Ivan Chelu 
(Cluj) : „Călătoria Iul Hilarius tn lu
mea poveștilor*  — 18,30 ; Recital Gh. 
Mocanu — 19,30
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87*  — 
19

cinema

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Argentina, ambasadorul aces
tei țări la București, Enrique F. Lu- 
piz, a oferit luni o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, ge
nerali și ofițeri, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★

La București a avut loc, luni, o 
adunare festivă organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa cu ocazia „Zilei eliberării 
Africii" și celei de-a XXIV-a ani
versări a creării Organizației Unită
ții Africane.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din.Asia și Africa, 
reprezentanți al unor instituții cen
trale, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice ai unor țări 
africane, reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare africane acreditați in 
țara noastră și Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București.

★

Ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Zo Iăng Guk, a organizat, 
luni după-amiază, o gală de film, 
urmată de cocteil, cu prilejul împli
nirii a 32 de ani de la înființarea 
Asociației generale a rezidenților 
coreeni din Japonia.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor 
instituții centrale, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri, oa- 

• meni de cultură și artă, ziariști,
(Agerpres)

trice. De altfel, tn planul de mers 
1987—1988, peste 50 la sută din tre
nurile de călători șl marfă sînt re
morcate cu locomotive electrice.

Pentru satisfacerea traficului de 
călători, în noul mers al trenurilor 
s-au prevăzut circa 3 000 trenuri, din 
care 80 la sută trenuri de persoa
ne și curse muncitorești, iar 20 la 
sută trenuri de mare viteză (100— 
140 km/oră), rapide și accelerate, cu 
confort sporit și cu opriri numai în 
stațiile din centrele reședință de 
județ, municipii, orașe mari și unele 
stațiuni balneoclimaterice cu trafic 
mare de călători. Capacitatea totală 
de transport asigurată prin planul de 
mers al _ trenurilor pe întreaga rețea 
feroviară este de circa 2,5 milioane 
locuri pe zi. De asemenea, capitala 
țării, cu cele cinci stații din Bucu
rești, are asigurată o. capacitate de 
transport de peste 300 mii locuri pe 
zi. Numai din gara centrală Bucu
rești Nord îmbarcă și debarcă in zi
lele de vîrf pină la 200 mii călători, 
din care navetiști circa 40 mii.

tn ce privește transportul spre și 
dinspre Litoral, in sezonul estival vor 
circula zilnic peste 40 trenuri de 
călători, cu o capacitate de peste 40 
mii locuri, asigurindu-se legătura cu 
trenuri directe pentru Litoral din 
marile centre urbane ale tării, cum 
sînt : Timișoara, Cluj-Napoca, Bra
șov, Iași, Suceava, Tîrgu Mureș, Satu 
Mare. Baia Mare, Oradea. Hunedoa
ra, Galați, Craiova, Petroșani, Tîrgu 
Jiu etc. Tot pentru Litoral, s-au pre
văzut și trenuri speciale pentru 
transportul copiilor din țară la sta
țiunea Năvodari. O atenție deosebită 
a fost acordată prevederii trenurilor 
specializate pentru transportul măr
furilor de export. De asemenea, pen
tru asigurarea aprovizionării la timp 
și ritmic a marilor combinate cu 
materii prime, a termocentralelor cu 
cărbune, a rafinăriilor cu petrol și a 
porturilor cu mărfuri pentru export, 
s-au prevăzut trenuri specializate pe 
tipuri de marfă de la punctele de în
cărcare Ia punctele de destinație. 
Prin această măsură se realizează 
o degrevare a stațiilor tehnice și de 
triaj, precum și o substanțială redu
cere a consumului de combustibil la 
manevra de formare a acestor tre
nuri. (Anica Florescu).

(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,15. 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20
0 Primăvara bobocilor : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17: 19
• Haiducii iul Șaptecal : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
® Trenul de aur : COSMOS (27 54 95)
— 9: 12: 15,30; 18.30
• Focurile : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Intilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11.15; 14; 
16,45; 19,30
• Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15: 18
• O farsă pentru cuscrul ; LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11; 13: 15: 17; 19
» Fata fără zestre : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19
• Jandarmul șl jandarmeritcle : PA
TRIA (11 86 23) — 9: 11.15: 13.30:
15.45; 18: 20,15. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20. Burn. 
RESTI (15 61 54) - 9; 11; 13.15: 15.30: 
17,45: 20
0 Severino : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
0 Du-te și vezi : COTFOCENI
(49 48 48) — 15; 18,30
0 Mărturisire tîrzie : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19

misele producerii unor accidente. 
Circulînd cu viteză excesivă pe o șo
sea umedă din județul Alba, auto
mobilistul Ionel Sirbu a pierdut con
trolul asupra mașinii, care s-a izbit 
violent' de un copac. O persoană 
aflată în autoturism a fost grav ră
nită. Agenții de circulație au fost 
nevoiți in repetate rînduri să-i tem
pereze pe automobiliștii vitezomani, 
care riscau să devină autori și vic
time ai unor evenimente rutiere. 
Majoritatea conducătorilor auto înțe
leg să circule prudent, preventiv; 
ca de exemplu Haralambie Stroe, 
cu autoturismul l-Br-6 255. El a 
reușit să evite un pieton care s-a 
hazardat fără să se asigure in tra
versarea străzii prin fața unui auto
vehicul staționat.

O recomandare tuturor automobi- 
liștllor : înainte de a porni la drum, 
atit ei cit și persoana aflată pe ban
cheta de alături să-și cupleze centu
rile de siguranță. In numeroase si
tuații, centurile de siguranță s-au 
dovedit a fi salvatoare.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SClNTEll"

VÎLCEA : Salbă
de microhidrocentrale

După punerea in funcțiune, pe 
rîul Gilort, județul Gorj, a centra
lei electrice Novaci III, cu o pute
re instalată de 2,4 MW, constructo
rii din cadrul Antreprizei electro- 
montaj hidroenergetic Rîmnicu 
Vîlcea zoresc lucrările pentru ra
cordarea la sistemul energetic na
țional a microhidrooentralei Boia I. 
De asemenea, se află în stadii a- 
vansate de execuție alte cinci mi- 
crohidrooentrale pe Bistrița. Sadu, 
Topolog și Olteț, toate urmind să 
fie date în exploatare pină la fi
nele acestui an. (Ion Stanciu).

BACĂU Produse noi, 
competitive

în cadrul acțiunilor ce se des
fășoară pentru perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de producție, în unitățile industriei 
prelucrătoare din județul Bacău au 
fost realizate, de la începutul anu
lui. numeroase produse noi cu ca
racteristici tehnico-funcționale su
perioare, competitive, multe dintre 
acestea destinate exportului. 
Amintim, între altele, cauciucul 
sintetic B.S.-2 000 și noi tipuri de 
latexuri realizate la 'Combinatul 
petrochimic Borzești, hîrtia-suport 
pentru didgrame, folosită in unită
țile constructoare de mașini, rea
lizată la Combinatul de hirtie și 
celuloză Letea, mobilierul pentru 
locuințe tip rustic, fabricat la Com
binatele de prelucrare a lemnului 
din Bacău și Comănești etc. Tot
odată s-au aplicat măsurile privind 
înnoirea producției, ceea ce a făcut 
ca valoarea produselor noi și re- 
proiectate să fie de circa 2 miliarde 
lei. (Gheorghe Baltă).

MUREȘ : Realizări 
edilitar-gospodărești

La Tîrgu Mureș — orașul reșe
dință al județului — au fost înălțate 
in ultimii 22 de ani mai bine de 
40 000 apartamente confortabile, pe 
harta orașului apărind marile an
sambluri de locuințe din cartierele 
„1848“, „7 Noiembrie", „T-3“ și 
„T-4". .Cornișa" și altele — ade
vărate „orașe in oraș". Acestora li 
se adaugă cartierele „Mihai Vitea
zul" și „Tîrnava" din Sighișoara, 
„23 August" din Luduș. Iernuțeni 
din Reghin și altele, a căror arhi
tectură modernă a schimbat din 
temelii înfățișarea orașelor mure
șene. Este de remarcat că, în pe
rioada care a trecut de la înce
putul anului și pînă acum, con
structorii mureșeni de locuințe au 
predat „la cheie" cel de-al 350-lea 
apartament din planul pe acest 
an, cu 135 de apartamente mai 
mult față de graficele „la zi“. în

VASLUI : Ample lucrări de gospodărire și înfrumusețare
Asemenea . tuturor 

localităților patriei, 
municipiul Vaslui, re
înnoit din temelii in 
ultimele două decenii, 
devine cu fiecare pri
măvară tot mai fru
mos, mai bine gospo
dărit. datorită efortu
rilor materiale ale sta
tului si participării in 
masă a locuitorilor săi 
la acțiuni de muncă 
patriotică. In aceste 
zile se lucrează din 
plin la amenajarea 
Parcului Tineretului 
și a Teatrului de vară, 
la pregătirea zonelor 
de agrement din jurul 
orașului.

— .tn perioada care 
a trecut din acest an 
— ne spune Grigore 
Munteanu, primarul 
orașului — bilanțul 
muncii patriotice efec
tuate, sub deviza „Ora
șul nostru — tot mai 
bine gospodărit", de 
către colectivele uni
tăților economice si 
cetățeni, in frunte cu 
deputății. însumează 
peste 2,7 milioane ore 
de muncă, iar valoa
rea totală a lucrărilor 
executate a ajuns la 
31 milioane lei. Au 
fost efectuate amena

Informații
Depunerile la C.E.C. 

prin consimțămînt scris 
prin virament

Deprinderea de a fi econom și de 
a avea spirit de prevedere este o 
trăsătură de caracter a poporului 
nostru, care s-a transmis din gene
rație in generație pină in zilele 
noastre, cultivată cu grijă în con
știința fiecărui membru al societă
ții noastre.

într-o cugetare asupra necesității 
economisirii. Marin Preda arăta : 
„Mai bine să economisim ban cu 
ban și, in loc să împrumutăm de 
la alții, să ne imprumutâm de la 
noi înșine". Pentru realizarea aces
tui deziderat, Casa de Economii și 
Consemnațiuni pune Ia dispoziția 
populației ferme și instrumente va
riate de economisire.

Una dintre formele eficiente, și 
practice de economisire permanen
tă, lună de lună, o reprezintă de
punerile la C.E.C. prin virament pe 
bază de consimțămînt scris. Depu
nerile prin această formă se pot e- 
fectua, la alegere, pe libretul de e- 
conomii preferat sau in contul cu
rent personal, beneficiind, totodată, 
de avantajele pe care C.E.C. le a- 
cordă depunătorilor pe aceste in
strumente de economisire.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire Se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C., aceste 
operații fiind făcute de serviciul 
financiar al întreprinderii sau al 
instituției la care acesta lucrează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire, este 
necesar să solicitați unității unde 
sinteți încadrați ca să vi se depună 
la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma 
pe care doriți s-o economisiți.

Sumele astfel economisite sînt în
scrise în libretul de economii la 
ghișeul C.E.C. de la locul de muncă 
sau la unitatea C.E.C. unde s-a vi
rat depunerea. înscrierea in contul 
curent personal a sumelor virate 
se efectuează automat de unitatea 
C.E.C. la care este deschis contul, 
ceea ce face ca acest instrument 
de economisire să fie cel mai a- 
vantajns pentru depunerile prin 
virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma 
depusă sau s-o micșorați, după do
rință, și chiar să dispuneți anula
rea consimtămîntului dat.

Sporind sistematic, lună de lună, 
depunerile pe bază de consimță- 
mînt scris, la care se adaugă su- 

prezent, se depun eforturi susți
nute pentru finalizarea înainte de 
termen a tuturor celor 2 671 apar
tamente din planul pe acest an, 
din care 2 016 apartamente se află 
în diferite stadii de execuție, iar 
la 304 lucrările au început în aces
te zile. De remarcat că o mare 
parte din apartamentele date in fo
losință în acest an au drept sursă 
de încălzire și de asigurare a apei 
calde menajere agenții termici pri
mari recuperați de la instalațiile 
industriale. (Gheorghe Giurgiu).

ARGEȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

La 150 000 metri pătrați se ridică 
suprafața rețelei comerciale de stat 
a orașelor argeșene. construită in 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, iar 
numărul unităților nou Înfiin
țate a ajuns la 1 000. Prin ele Se 
desfac anual mărfuri in valoare de 
circa 8 miliarde lei. Rețeaua co
mercială este în continuă dez
voltare. Unități noi au fost 
date reoent în folosință la Pitești, 
la Curtea de Argeș. Cimpulung și 
in mai tinerele orașe Costești. To- 
poloveni și Mioveni. (Gheorghe 
Cirsiea).

SIBIU : Noi locuințe 
pentru oamenii muncii

Datorită organizării mai riguroa
se a muncii, aplicării unor noi 
tehnologii și creșterii productivi
tății muncii, constructorii de lo
cuințe din județul Sibiu au predat 
oamenilor muncii 150 de noi apar
tamente. Acestea sînt situate in 
cartierele Turnișor și li Iunie din 
Sibiu. Vitrometan din Mediaș, pre
cum și în localitățile Agnita și 
Mirșa. Toate apartamentele care 
urmează să fie date în folosință în 
acest an șe află in stadii avan
sate de 'construcție, iar intensifi
carea ritmului lucrărilor este de 
natură să grăbească darea lor in 
folosință, (Ion Onuc Nemeș).

SLATINA : Generator 
de acetifenă

Un colectiv de lucrători de la 
secția de producție industrială Sla
tina a Trustului de montaj — uti
laj chimic București a realizat un 
nou tip de generator de acetilenă. 
Spre deosebire de aparatul clasic, 
noul generator are o greutate mai 
mică, este montat pe roți, este ma
nevrabil de o singură persoană și 
are largi utilizări pe șantierele de 
construcții. El folosește pentru 
producerea acetilenei carbid sub 
formă de praf și este foarte solici
tat de constructori. (Mihai Grigo- 
roșcuță).

jări de parcuri și spa
ții verzi, popasuri tu
ristice. terenuri de 
joacă pentru copii, 
baze sportive si de a- 
grement, s-au plantat 
arbori si arbuști orna
mentali. Masiva par
ticipare a cetățenilor 
la acțiunile edilitar- 
gospodărești ne va 
permite să depășim 
substanțial valoarea 
lucrărilor propuse pen
tru acest an, să asigu
răm vasluienilor con
diții tot mai bune de 
muncă si viată, de o- 
dihnă si recreare. (Pe
tru Necula).

de la C.E.C.
mele provenite din dobinzi. oferă 
depunătorilor posibilitatea realiză
rii intr-un termen mai scurt a do
rințelor personale privind procura
rea obiectelor de valoare mare și 
de folosință îndelungată.

Garanția statului 
asupra suinelor 
depuse la C.E.C.

Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.

Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Constituția 
Republicii Socialiste România pre- 

. vede la art. 13 că pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă, oasa de locuit, 
precum și bunurile de uz și de 
confort personal.

Cu alte cuvinte, titularii depune
rilor sau persoanele împuternicite 
de aceștia pot solicita in orice mo
ment unităților C.E.C. restituirea 
totală sau parțială a sumelor de
puse, acestea avînd obligația să 
restituie imediat depunerile efec
tuate pe librete de economii, in 
conturi curente personale sau pe 
obligațiuni C.E.C. și pe alte instru
mente de economisire.

Restituirea sumelor depuse spre 
păstrare la C.E.C. pe librete de e- 
conomii nominale, in conturi cu
rente personale, pe obligațiuni 
C.E.C. depuse spre păstrare se poa
te cere de titularii acestor depu
neri și de persoanele împuternicite 
in acest scop de titulari.

De depunerile nominale cu clau
ză de împuternicire valabilă numai 
ne timpul vieții titularului pot dis
pune si alte persoane decît titula
rul (cel mult două), indicate de a- 
cesta cu ocazia introducerii clauzei 
de împuternicire.

în caz de deces al titularului, de 
sumele economisite existente în 
sold la data decesului pot dispune 
persoanele indicate în dispoziția 
testamentară stabilită de titular.

Cind titularul nu a introdus dis
poziție testamentară, pot dispune 
de sumele economisite moștenitorii 
testamentari în baza testamentului 
sau moștenitorii legali în baza și in 
limitele stabilite prin certificatul 
de moștenitor ori prin hotărire ju
decătorească definitivă.

De sumele depuse pe obligațiuni 
C.E.C. si pe librete de economii „la 
purtător" pot dispune persoanele 
care le prezintă la ghișeu, iar în 
cazul libretelor „la purtător cu pa
rolă" este obligatorie indicarea pa
rolei.

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Jf ■>

de Biroul Comitetului Executiv al Consiliului Național

pentru Educație Fizică și Sport
Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. ,i-a fost adresată 
— cu prilejul strălucitului succes 
repurtat de echipa de gimnastică a 
Republicii Socialiste România la cea 
de-a 16-a ediție a campionatelor 
europene de gimnastică, desfășurate 
la Moscova — o telegramă semnată 
de Biroul Comitetului Executiv al 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, in care se spune : 
Prin cucerirea unui număr de 10 me
dalii, din care patru de aur, am 
înregistrat cel mai valoros rezultat 
de pină acum la această puternică 
competiție europeană.

Sportivii. tehnicienii și activiștii 
mișcării sportive wă exprimă, și cu 
acest prilej, cu dragoste fierbinte, 
cel mai profund omagiu și întreaga 
lor recunoștință față de tot ceea ce 
ați făcut și faceți spre binele și 
fericirea întregului nostru popor, 
pentru ridicarea liberă și demnă a 
României pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, pentru conti
nua afirmare a sportului românesc 
pe plan internațional.

îndeplinim cu mîndrie o datorie 
de onoare dind cea mai inaltă apre
ciere meritelor nepieritoare, contri-

★

Luni seara a revenit in Capitală 
delegația sportivilor români care a 
participat 1a întrecerile Campionate
lor europene de gimnastică de lă 
Moscova, competiție de amploare, in 
cadrul căreia reprezentanții Româ
niei socialiste au obținut un succes 
deosebit, cucerind 10 medalii, dintre 
care 4 de aur, 3 de argint și 3 de 
bronz. Tînăra Daniela Silivaș, cîști- 
gătoare a 4 titluri de campioană eu-

INFORMAȚII SPORTIVE

HANDBAL : în preajma începerii Campionatului 
mondial universitar

La centrul de presă pentru Cam
pionatul mondial universitar de 
handbal, organizat de U.A.S.C.R. la 
„Casa Universitarilor" din Capitală, 
am primit informații detaliate des
pre această competiție studențească 
de prestigiu internațional, care va 
avea loc la noi in țară (30 mai — 7 
iunie), sub auspiciile Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.),, in organizarea Uniunii A- 
sociațiilor. Studenților Comuniști din 
România.

• Dupâ echipa Japoniei, sosită la 
București la sfirșitul săptămînii tre
cute, ieri a venit pe calea aerului in 
Capitală lotul reprezentativ studen
țesc al Nigeriei, Amintim că aceasta 
va evolua în grupa A de la Timi
șoara, alături de formațiile repre
zentative universitare ale României, 
Elveției și Bulgariei.
• Echipa noastră reprezentativă

★

NATAȚIE, La concursul interna
țional de natație de la Anvers, re
cordmana mondială, înotătoarea ro
mâncă Tamara Costache, a terminat 
învingătoare in proba de 50 m liber, 
cu timpul de 25”90/100. Alte trei vic
torii pentru culorile sportive româ
nești au obținut Noemi Lung — 4T2” 
83/100 la 400 m liber, Anca Pătrășco- 
iu - 2’14’Tl/lOO la 200 m spate și 
Stela Pura — 2'12”10/100 in proba de 
200 m fluture.

FOTBAL. La Gdteborg, intr-un 
meci din preliminariile Campionatu-

Articole frumoase și utile 
pentru copii

Cei care au avut prilejul 
in aceste zile să treacă pragul ma
gazinelor comerțului de stat din 
Capitală și din țară au putut con
stata că peste tot există o preocu
pare a înnoirilor — de la reame- 
najarea vitrinelor și modernizarea 
unor raioane specializate pînă la 
pregătirile pentru prezentarea unor 
parade ale modei dedicate zilei de 
1 Iunie. La întreprinderea comer
cială de stat „Cocor", de exemplu, 
se caută soluții, se aleg modelele 
cele mai adecvate, se fac comenzi 
Ia fabrici reputate din țară, pen
tru ca micii prezentatori — majo
ritatea fii și fiice ale personalului 
magazinului — să poată înfățișa 
convingător linia modei. Aceleași 
pregătiri le-am întîlnit și la marele 
magazin „Victoria", Ia una din u- 
nitățile „Romarta". La „Romarta 
copiilor", una dintre cele mai mari 
din țară. responsabilul unității, 
Adrian Pirvulescu, ne spunea : „A 
fi pregătit cum trebuie și cu tot 
ce trebuie pentru această zi de 1 
Iunie este nu numai o datorie, ci 
și o sarcină de onoare". Datorie Și 
sarcină materializate prin moder
nizarea unor spații din incinta ma
relui magazin. Firește, se află în 
pregătire și o paradă a modei, 
unde fetițe și băieți pînă Ia vîrsta 
de 14 ani vor prezenta vestimen
tația adecvată sezonului de vară. 
Și, ca un corolar al surprizelor fă
cute copiilor de conducerea aces
tui mare magazin bucureștean, un 
spectacol oferit de Teatrul „Țăndă
rică" în incinta unității.

în ce privește mărfurile, atit 
aici, la „Romarta copiilor", cit și la 
magazinele similare din țară și la 
raioanele specializate ale maga
zinelor comerțului de stat, a- 
cestea au fost suplimentate cu o 
varietate de noi modele. La nou- 
născuți, de pildă, se găsesc nume
roase garnituri pentru înfășat din 
finet și șifon, saci de dormit, ja
chete și căciulite din bumbac și 
frotir, costume și salopete din 
bumbac sută la sută, pleduri co

butiei inestimabile pe care o aduceți 
la elaborarea și infăptuirca politicii 
interne șl externe a partidului și 
statului nostru, politică ce stă la 
temelia mărețelor succese obținute 
in dezvpltarea mereu ascendentă a 
țării, in această epocă pe care po
porul nostru o numește, cu adine 
respect și aleasă considerație față de 
genialul său conducător — „Epoca 
Nicoiae Ceaușescu".

Exprimăm, și de această dată, cele 
mai calde și respectuoase mulțumiri 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și ilustru savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru Îndru
marea și Sprijinul prețios și perma
nent pe care ii acordă mișcării noas
tre sportive, în fundamentarea știin
țifică a procesului de pregătire a 
sportivilor de mare performanță.

întregul nostru activ, sportivii șl 
tehnicienii se angajează solemn in 
fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
ca, in consens cu sarcinile de mare 
importanță și răspundere trasate de 
partidul și statul nostru mișcării 
sportive, să-și perfecționeze necon
tenit activitatea, să cultive neabătut 
sentimentele de aleasă dragoste, abne
gație și dăruire pentru patrie, partid 
și popor.

★

ropeană, a fost protagonista con
cursului feminin al campionatelor, 
confirmind, împreună cu coechipie
rele sale, valoarea școlii românești 
de gimnastică.

La sosire, gimnastele și gimnaștii 
noștri au fost intimpinați cu multă 
căldură de numeroși iubitori ai spor
tului din Capitală, de reprezentanți 
ai mișcării sportive.

(Agerpres)

studențească a Întrecut formația si
milară a Ungariei, cu 29—19.. într-un 
meci amical, disputat Ia Timișoara.

O Din lotul reprezentativ univer
sitar ai României fac parte 18 jucă
tori : M. Voinea. M. Dumitru. D. Ber
bece. D. Porumb, A. Buligan, GL An- 
dronic, G. Dogărescu, S. Donca, 
A. Ghimeș, L. Jianu, I. Mocahu. V. 
Nicelae. M. Petra». T. Roșea. C. Ște
fan, V. Tudor,. D; Ionescu și C. Petre.

• Antrenori sint N. Nedef. E. Tra- 
fin și R. Gunesch.
• în palmaresul Campionatului 

mondial universitar, echipa Româ
niei și-a înscris nu mai puțin de 
cinci titluri supreme, din cele nouă 
ediții ale competiției (1973, 1975, 
1977. 1981 și 1983). Celelalte echipe 
ciștigătoare sînt ; U.R.S.S. (1968 și 
1971), R.F. Germania (1966) și Sue
dia (1963).

★

lui european de fotbal (grupa a 
II-a), selecționata Suediei a învins 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
Maltei. Golul a fost Înscris, în mi
nutul 43, de Ekstroem.

HANDBAL. „Cupa federației in
ternaționale" la handbal feminin a 
fost cucerită de echipa iugoslavă 
Buducnost Titograd, care în meciul 
retur al finalei a dispus cu scorul 
de 34—27 (18—11) de formația Start 
Bratislava. In prima manșă, handba
listele cehoslovace ciștigaseră cu 
23—21.

lorate, pătuțuri, căciulite, boto- 
șei in culori vii. Raioanele de con
fecții sint aprovizionate cu panta
lonași scurți din tercot, în diverse 
culori, pentru fete și băieți, pan
taloni lungi, pensați, cu buzunare 
aplicate, din bumbac sută la sută 
sau stilcot, scurte din tercot viu 
colorate, rochițe din țesături de 
vară, in diverse combinații de cu
lori și croiuri care mai de care 
mai fanteziste, mai moderne, bluze 
din pinză topită, cămăși sport sau 
intr-o croială clasică, rochițe in 
culorile exuberante ale verii. Tri
cotajele cunosc și ele o varietate 
de modele. Aici, atit industria — 
Fabrica de tricotaje Brașov, „Tri- 
codava" București și altele — cit 
și cooperația meșteșugărească au 
realizat o serie de costumase, pu
lovere, jachete, pantaloni, ro
chițe din PNA, în diverse modele 
florale sau jocuri geometrice, cu 
croiuri moderne. Interesant de a- 
dăugat este și gama largă de arti
cole de lenjerie de corp — ma- 
ieuri, bluze în diverse modele, albe 
sau imprimate, ciorapi-șosete din 
bumbac sută la sută, șosete cu vo- 
lănașe și imprimeuri și altele. La 
raioanele de jucării, dincolo de pă
pușile de diverse mărimi, de ursu
leții și iepurașii din plastic sau 
pluș, și-au făcut apariția o mul
țime de jucării mecanizate, de 
jocuri de indemînare, de inteli
gență. de perspicacitate, de logică, 
jocuri electronice. La raioanele de 
foto-sport se găsesc din belșug 
patine cu rotile, cărucioare, scaune- 
școală, rachete tenis, cit și cele ne
cesare unui fotograf amator.

De ziua copiilor noștri, oricare 
din articolele amintite — o bluză, 
un pantalonaș, un hidroavion sau 
un aparat foto, o pereche de pan
tofi sau o jucărie — poate constitui 
un dar de neuitat.

Marta CUIBUȘ
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1 tură cu sesiunea a treia, specială, 
’ a Adunării Generale a O.N.U., din

anul 1988, se arată că U.R.S.S. pro
pune proclamarea anilor ’90 drept 
Deceniu al edificării unei lumi 
fără arme nucleare, relatează a- 
genția T.A.S.S.

Mesajul exprimă convingerea că 
reorganizarea relațiilor internațio

Acțiuni și luări de poziție pentru 

încetarea cursei înarmărilor

U.R.S.S. propune proclamarea anilor '90 
„Deceniu al edificării unei lumi fără arme nucleare"
MOSCOVA. într-un mesaj adre

sat de ministrul sovietic ai aface
rilor externe. Eduard Șevardnad- 
ze, secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în legă-
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Pentru lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa

ATENA. Primul ministru elen, 
Andreas Papandreu, a adresat par
tenerilor Greciei din cadrul Pieței 
comune apelul de a accepta „op
țiunea zero“ pentru înlăturarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa.

Intr-o declarație radiotelevizată, 
premierul Papandreu a apreciat că 
guvernele țărilor ce fac parte din 
C.E.E. ar trebui „să-și depășească 
reticențele11 și să acționeze pentru 
a nu se pierde actuala șansă a eli
minării de pe continent a rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune.

BRUXELLES. In cadrul unei 
ședințe a conducerii Partidului So
cialist Flamand din Belgia s-a 
subliniat necesitatea retragerii ce
lor 16 rachete americane cu rază 
medie de acțiune de pe teritoriul 

. țării, ca și inoportunitatea ampla- 
ț sării altor 32 de rachete de acest
i tip. în conformitate cu planul ela- 
’ borat de N.A.T.O. S-a evidențiat cu 
4 acest prilej că transformarea Bel- 
, giei într-o zonă lipsită de arme nu- 
4 cleare este cerută nu numai de in- 
I teresele securității statului, dar și 
J de situația creată in prezent în re- 
I lațiile Est-Vest. Conducerea parti- 
ț;-
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începerea marșului anual pentru pace în Japonia
«TOKIO. La Tokio a început mar

șul anual pentru pace, manifestare 
care se repetă periodic în ultimii 
30 de ani pentru a readuce în me
morie consecințele tragice ale bom
bardamentelor atomice asupra ora
șelor Hiroshima și Nagasaki, solda
te cu sute de mii de morți și ră
niți și devastarea celor două loca
lități. Manifestarea, organizată de 
Conferința mișcării pentru pace a 
cetățenilor japonezi, se constituie, 
totodată, într-un apel fierbinte la 
sporirea eforturilor pentru făurirea

„Declarația de la Guayaquil"
QUITO. Conferința continentală 

a Comitetelor pentru pace din 
America Latină, care și-a încheiat 
lucrările în orașul ecuadorian Gua
yaquil, a cerut tuturor popoarelor 
lumii edificarea unei „planete a 

4 păcii, justiției și progresului so- 
cial. fără război".

ț Documentul adoptat de partici- 
4.----- —.________________________

DEZARMAREA - PROBLEMĂ VITALĂ 
A ÎNTREGII OMENIRI

La sediul Națiunilor Unite din New 
York incep astăzi lucrările primei 
reuniuni a Comitetului pregătitor al 
celei de-a III-a sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării. Rezoluția adoptată 
la sesiunea ordinară de anul trecut 
a principalului și celui mai re
prezentativ organism al organiza
ției mondiale, prin oare se su
gerează convocarea. în 1988. a unei 
noi reuniuni dedicate problemelor 
dezarmării, dă. în primul rind, ex
presie preocupării tot mai mari a 
statelor membre față de situația in
ternațională deosebit de gravă și 
complexă, față de norii amenințători 
ai unui război nuclear pustiitor, care 
continuă să plutească la orizonturi
le planetei. Așa cum se știe, conti
nuă cursa înarmărilor, și în primul 
rind a înarmărilor nucleare ; expe
riențele nucleare și acțiunile de mi
litarizare ale spațiului cosmic nu au 
încetat ; crește nivelul cheltuielilor 
militare, care a depășit 1 000 miliar
de de dolari.

în același timp, in prezent s-au in
tensificat o serie de negocieri, în
deosebi in cadrul bilateral, pentru 
prima dată existind șansa încheierii 
unui acord referitor la lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune și 
a celor operativ-tactice de pe conti
nentul european ; de asemenea, la 
Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva se află intr-un stadiu avan
sat definitivarea Convenției interna
ționale privind interzicerea armelor 
chimice și' distrugerea stocurilor 
existente. Tocmai de aceea este ne
cesar să se acționeze cu hotărire de 
către toate statele, de către toate po
poarele pentru stimularea tendințe
lor pozitive, pentru oprirea cursei 
periculoase a inarmărilor. în primul 
rind nucleare, pentru trecerea Ia 
măsuri reale, efective de dezarmare. 
Astăzi, forța distructivă a arsenalelor 
nucleare a crescut pină Ia asemenea 
proporții incit un război atomic ar 
constitui un dezastru inimaginabil, 
ar duce la dispariția oricărei urme 
de viață pe Pămint; o asemenea 
conflagrație ar fi ultima pe rare ar 
cunoaște-o omenirea. Ca urmare, in- 
trucît nu există tară sau popor care 
să nu fie interesate in eliminarea 
pericolului nuclear, în rezolvarea 
problemei fundamentale a zilelor 
noastre — înfăptuirea dezarmării, 
se impune ca acestea să-și facă auzit 
mal ferm glasul, să-și multiplice e- 
forturile în vederea stăvilirii înar
mărilor, a apărării dreptului suprem 
al oamenilor și popoarelor la viață, 
la pace, la existență liberă și dem
nă. în mod firesc, un rol de cea mai 
mare importanță revine în această 
privință Organizației Națiunilor U- 
nite, forul universal care grupează 
cvasimajoritatea statelor lumii și 
a cărei principală menire este toc
mai aceea de a feri generațiile pre
zente și viitoare de un nou război 
pustiitor.

înscriind lupta pentru realizarea 

1

nale trebuie orientată In direcția 
edificării unui sistem atotcuprinză
tor de pace și securitate mondia
lă. Se subliniază, totodată, că prin- . 
cipalele căi spre realizarea unui ț 
asemenea sistem sint lichidarea 
armelor nucleare si a altor arme de 
distrugere in masă, preîntimpina- 
rea cursei înarmărilor în Cosmos, . 
limitarea potențialelor militare ale ț 
statelor la nivelul unei suficiențe 
acceptabile. Totodată, mesajul sub
liniază și necesitatea interzicerii și 
limitării armamentelor și activită
ților militare convenționale. *

*

dului s-a pronunțat pentru reduce
rea cheltuielilor militare ale țării 
și pentru folosirea fondurilor ast
fel eliberate în scopul rezolvării 
unor probleme economico-sociale.

BONN. Comitetul de coordonare 
a mișcării vest-germane pentru 
•pace a lansat chemarea de a se or
ganiza, la Bonn, la 13 iunie, o de
monstrație de masă în sprijinul re
tragerii tuturor rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa. După 
cum se subliniază in chemarea Co
mitetului de coordonare, această 
acțiune este menită să exprime as
pirația majorității covirșitoare a 
populației R.F. Germania de a se 
ajunge cit mai repede la măsuri e- 
fective de stopare a cursei înarmă
rilor și de trecere la dezarmare.

Sub deviza ..Să luptăm in mod 
conștient pentru pace". Ia Dort
mund s-a deschis Congresul federal 
al oamenilor de știință vest-ger- 
mani la care participă peste 100 de 
profesori și cercetători din institu
țiile de învățămînt superior din 
R.F.G. Participanții la congres au 
adresat guvernului R.F.G. apelul de 
a sprijini ideea lichidării rachetelor 
sovietice și americane cu rază me
die de acțiune din Europa.

unei lumi lipsite de pericolul dis
trugerii nucleare.

în cadrul adunării populare des
fășurate într-una din piețele cen
trale ale capitalei nipone, numeroși l 
vorbitori au condamnat politica de ' 
înarmare și au cerut guvernului 
să-și intensifice eforturile în direc- 
ția eliminării armelor nucleare.

Participanții la acest marș, care
va cuprinde numeroase alte orașe ț

............ț

4

$

ale Japoniei, vor ajunge la Hiroshi
ma și Nagasaki in luna august.

panți — „Declarația de la Guaya
quil*'  — cere încetarea conflicte
lor care afectează popoarele din 
Orientul Mijlociu, Africa australă, 
Asia de sud-est și, în special, re
giunea Americii Centrale, delegații , 
susținind în aoest sens I eforturile 1 
de; pace .ale Grupului de la Conta- ’ 
dora și Grupului de sprijin. \
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dezarmării ca un obiectiv primordial 
al întregii politici și activități exter
ne a României socialiste, partidul 
și statul nostru. t o v a f ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu au militat și mi
litează în permanentă pentru dina
mizarea activității organizațiilor in
ternaționale, și în primul rind a 
O.N.U., pentru ca toate statele și po
poarele să conlucreze cit mai strins 
cu scopul de a determina trecerea la 
solutionarea problemelor dezarmării, 
îndeosebi nucleare, pentru realiza
rea unui larg front al tuturor forțe
lor care se pronunță pentru dezar
mare și pace. Nu întîmplător, secre
tarul general al partidului sublinia 
recent că in prezent s-au creat con
dițiile pentru o abordare practică a 
înlăturării războiului din viata ome
nirii, pentru abolirea armelor nu

Pe marginea deschiderii lucrărilor Comitetului 
pregătitor al noii sesiuni speciale a O.N.U.

in problemele dezarmării

cleare. pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale sub un control strict șl 
eficace.

Organizarea unei noi sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U., 
după cele din 1978 și 1982. a cărei 
pregătire trebuie să o înceapă actua
la sesiune a comitetului amintit, s-ar 
înscrie, fără îndoială, ca un pri
lej politic important de eviden
țiere a rolului central ce revine 
O.N.U. în domeniul dezarmării, de 
asumare a angajamentului statelor 
membre de a implica organizația in 
procesul de soluționare reală a pro
blemelor dezarmării și de reafirmare 
a drepturilor și obligațiilor tuturor 
statelor de a participa la discutarea 
și negocierea problemelor legate de 
dezarmare. Noua sesiune specială ar 
fi chemată, in același timp, să re
afirme și să consolideze angajamen
tele tuturor statelor în favoarea 
dezarmării, pe baza consensului rea
lizat la sesiunea specială a Adună
rii Generale din 1978.

în întreaga activitate de pregătire 
a noii sesiuni speciale un loc de sea
mă trebuie să-l ocupe, desigur, pre
gătirea Programului global de dezar
mare, care, așa cum a reiterat în 
mai multe rinduri Adunarea Gene
rală. se cuvenea a fi discutat și ne
gociat în cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, ceea ce, 
pină acum, nu s-a realizat.

Așa cum a subliniat în repetate 
rinduri tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu. prioritatea prio
rităților, locul principal în acest 
program trebuie să-l ocupe dezar

ORIENTUL MIJLOCIU
• Se intensifică incordarea în sudul Libanului • Apel adresat 
Consiliului de Securitate de președintele Amin Gemayel 
® Demonstrație de protest în teritoriile ocupate de Israel
BEIRUT 25 (Agerpres). — în cursul 

zilei de luni, două explozii puternice 
s-au produs in Beirutul de est. Mai 
multe persoane au fost rănite și clă
dirile din apropiere au fost avariate 
serios. S-au declanșat, de asemenea, 
incendii. O altă explozie a fost înre
gistrată în orașul Sour (Tyr), din 
sudul țării.

In sudul Libanului, starea de ten
siune s-a intensificat. După cum au 
anunțat corespondenții de presă din 
regiune, citați de agenția KUNA, 
forțele israeliene de ocupație au adus 
noi întăriri in oameni și tehnică mi
litară in perimetrul satului Kaft 
Rumân. Vehicule blindate staționea
ză în zonă. Militarii' israelieni men
țin sub stare de asediu localitatea 
Arnoun, unde locuitorii refuză să 
părăsească domiciliile, după cum le 
cerea un ultimatum dat de forțele de 
ocupație.

Președintele Libanului, Amin Ge
mayel. a lansat un apel Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru adop
tarea unor măsuri care să preîn- 
timpine distrugerea satului libanez 
Arnoun de către forțele israeliene. 
Postul de radio Beirut relevă că 
forțele de ocupație au adoptat aceas
tă măsură ca represalii fată da re
zistenta creseîndă a localnicilor îm
potriva prezenței militare israeliene 
în Liban.

BEIRUT 25 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile de presă. 
Adunarea Națională libaneză a abro
gat acordul încheiat la Cairo. Ia 3. no
iembrie 1969. între Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei și Liban,

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK 
O declarație a secretarului general al Ligii Arabe

TUNIS 25 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a calificat drept fructuoase contacte
le recente ale „Comitetului celor 
șapte al Ligii Arabe", însărcinat cu 
urmărirea conflictului dintre Iran și 
Irak.

Intr-o declarație făcută cotidianu
lui tunisian „As Sabah", Klibi a spus 
că toate țările vizitate de delegația 
organizației panarabe au arătat că 
sint gata să-și coordoneze eforturile 
cu cele depuse pe plan internațional 
pentru crearea cadrului favorabil

Guvernul grec a primit votul de încredere
ATENA 25 (Agerpres). — Guver

nul grec a primit votul de încrede
re solicitat Parlamentului săptămîna 
trecută. In favoarea guvernului so
cialist, condus de premierul Andreas 
Papandreu, au votat 157 deputați, iar 
împotrivă 139. Demersul premierului 
elen a intervenit după ce opoziția a 
cerut crearea unei comisii speciale 
care să examineze activitatea unor 
întreprinderi din sectorul public. In 
dezbaterile care au precedat opera
țiunea de vot din Parlament, pre
mierul grec a exprimat hotărirea gu

marea nucleară. In acest cadru, 
România a salutat propunerile Uniu
nii Sovietice privind trecerea la li
chidarea. în mai multe etape, pină 
în anul 2000, a tuturor armelor nu
cleare. In același timp, țara noastră 
a arătat că trebuie să fie luate în 
considerare și propunerile altor state 
în vederea desfășurării negocierilor 
și realizării de acorduri corespunză
toare. O atenție specială se impune 
a fi acordată încheierii cit mai cu- 
rind posibil a unui acord privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa. Considerind 
că realizarea unei înțelegeri în aceas
tă privință s-ar înscrie ca un prim 
pas important spre înlăturarea ar
melor nucleare de pe continent, ca și 
din întreaga lume. România sprijină 
propunerile U.R.S.S. privind abor

darea separată în cadrul negocierilor 
sovieto-americane a problemei ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
apreciind că pozițiile ambelor părți 
constituie o bună bază de pornire 
pentru realizarea unui acord incă in 
acest an. în sfirșit, pornind de la 
consecințele nefaste ale experiențelor 
nucleare, de la faptul că ele repre
zintă un corolar al politicii de forță 
și de amenințare cu forța, cu conse
cințe nocive pentru mediul înconju
rător, țara noastră s-a pronunțat și 
se pronunță cu cea mai mare fermi
tate pentru încetarea imediată și in
terzicerea experimentării oricăror 
arme nucleare.

O mare importanță revine, totoda
tă, în cadrul programului global de 
dezarmare, măsurilor de dezarmare 
convențională — prin continua lor 
dezvoltare cantitativă și calitativă 
armele „clasice" prezentînd un grad 
de periculozitate din ce in ce mai 
ridicat. Potrivit unor păreri larg îm
părtășite. se cuvine ca aceste măsuri 
să aibă în vedere toate componen
tele forțelor armate conventionale : 
arsenalele militare, trupele și efec
tivele armate, precum și cheltuielile 
necesitate de înarmările clasice. 
Evident, pe primul plan al preocupă
rilor trebuie să se afle Europa, con
tinentul cu cele mai mari arsenale 
nucleare și clasice. Țara noastră a 
subliniat, nu o dată, imperativul ca 
reducerea forței armate convențio
nale să se reflecte în mod corespun
zător in bugetele militare ale state
lor. sumele devenite astfel disponi
bile urmind a fi folosite pentru ne

care reglementa prezenta militară 
palestiniană în această tară.

CAIRO 25 (Agerpres). — Vorbind 
la o reuniune a Partidului Social- 
Democrat (de guvernămînt), pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
arătat că țara sa nu va abandona 
sprijinul acordat cauzei palestiniene. 
Șeful statului, relevă agenția KUNA, 
a promis că Egiptul va depune toate 
eforturile necesare pentru a se ajun
ge la convocarea conferinței interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu.

AMMAN 25 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a revenit la 
Amman, după vizita întreprinsă in 
Arabia Saudită. Agenția Petra re
levă că, în cadrul discuțiilor purtate 
cu șeful statului saudit. regele Fahd, 
suveranul hașemit a discutat modali
tățile de intensificare a cooperării 
pe plan bilateral și arab.

Sute de palestinieni au participat 
in sectorul de est al Ierusalimului la 
o demonstrație de protest fată de 
continuarea de către forțele israelie
ne de ocupație a practicilor repre
sive împotriva locuitorilor arabi din 
zonă, informează agenția JANA. 
Polițiștii au intervenit, folosind gre
nade cu gaze lacrimogene, în încer
carea de a-i împrăștia pe mani- 
festanți.

Pe de altă parte, se arată că Ia 30 
mai va fi declarată o grevă generală 
de protest în teritoriile ocupate, in 
cadrul căreia vor fi condamnate mă
surile arbitrare aplicate rezidenților 
de către autoritățile de ocupație.

(Agerpres)

punerii în aplicare a rezoluției 582 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în ceea ce privește conflictul irania- 
no-irakian.

Rezoluția O.N.U. cheamă Iranul și 
Irakul să înceteze ostilitățile milita
re, să-și retragă forțele în interiorul 
frontierelor recunoscute pe plan in
ternațional, să procedeze la schim
bul de prizonieri și să înceapă ne
gocieri pentru ajungerea la o solu
ționare pașnică a conflictului, care 
să garanteze drepturile legitime ale 
ambelor părți.

vernului de a continua programul 
său social-economic și a respins, 
totodată, cererea opoziției de a se 
organiza alegeri generale anticipate. 

Pe de altă parte, premierul Pa
pandreu a declarat că va fi organi
zat un referendum — in perioada 
dintre decembrie 1988 și iunie 1989 — 
privind bazele militare americane 
din Grecia. După cum se știe, acor
dul existent intre cele două țări cu 
privire la aceste baze expiră in de
cembrie 1988.

voile dezvoltării economice, sociale. 
In primul rind ale țărilor rămase in 
urmă, ceea ce ar avea efecte binefă
cătoare asupra progresului întregii 
omeniri.

Tocmai plecînd de la asemenea 
realități, România a propus, în re
petate rinduri, Ia O.N.U., la Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva și In alte foruri unde se dezbat 
problemele dezarmării, ca pină in 
anul 1990 să se ajungă la o dimi
nuare cu 25—30 la sută a cheltuie
lilor militare, iar apoi, in perspec
tivă, pină la sfirșitul secolului, re
ducerea să atingă cel puțin 50 la 
sută. Și după cum se știe. îmbinînd 
vorba cu fapta, tara noastră a efec
tuat anul trecut o reducere cu 5 la 
sută a efectivelor și armamentelor 
și cu aproape 10 Ia sută a cheltuie
lilor militare, măsură ratificată de 
întregul popor român prin referen
dumul de la 23 noiembrie 1986. Ape
lul adresat, nu o dată, de președin
tele țărfi altor state de a urma 
exemplul României, trecînd la adop
tarea de măsuri unilaterale, pornește 
de la realitatea că astfel de acțiuni 
nu afectează cu nimic securitatea și 
suveranitatea vreunui stat. ci. dim
potrivă, se repercutează pozitiv asu
pra securității internaționale, sti
mulează încrederea, demonstrează 
voința fiecărei națiuni de a face 
totul pentru dezarmare și pace.

Un obiectiv de seamă al Progra
mului global de dezarmare îl repre
zintă, totodată, activizarea forurilor 
O.N.U. care se ocupă de dezarmare, 
angajarea efectivă a Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva in ne
gocierea și încheierea de acorduri 
reale și eficiente de dezarmare.

Ca un principiu de bază, in con
cepția țării noastre, diferitele as
pecte ale dezarmării, mergînd de la 
simplu la complex, trebuie să-și 
găsească rezolvarea fără nici un fel 
de condiționări între ele. orice pas 
înainte, oricît de mic, fiind de na
tură să Îmbunătățească actualul 
climat politic mondial, să deschidă 
calea unor pași și mai importanți 
pentru înfăptuirea dezarmării.

Profund atașată cauzei dezarmării. 
România socialistă, in spiritul pozi
țiilor consecvente, al propunerilor 
de inaltă responsabilitate ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu față de 
soarta păcii, a civilizației umane, 
este hotărită să-și ,aducă întreaga 
contribuție. împreună cu celelalte 
state ale lumii, la buna pregătire și 
desfășurare a noii sesiuni speciale 
a Adunării Generale consacrate de
zarmării, la creșterea rolului O.N.U. 
și a organismelor sale In dezbaterea 
și negocierea unor măsuri reale de 
dezarmare, în scopul realizării aces
tui Important deziderat, al asigurării 
dezvoltării pașnice a tuturor națiu
nilor.

Radu BOGDAN

Manifestări consacrate 
„Zilei eliberării Africii"

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
într-un mesaj dat publicității la 
Addis Abeba cu prilejul „Zilei eli
berării Africii", secretarul general al 
Organizației Unității Africane, Ide 
Oumarou, a subliniat că lupta anti- 
apartheid din R.S.A., eliberarea Na
mibiei și dificultățile economice sînt 
principalele probleme cărora trebuie 
să le facă față țările continentului. 
El a făcut apel la intensificarea e- 
forturilor în direcția eliminării re
gimului de apartheid de la Pretoria, 
care continuă să exercite un regim 
de ocupație în Namibia și să efectue
ze acțiuni teroriste împotriva țărilor 
africane din „prima linie". Mesajul 
cere țârilor africane să militeze in 
direcția instaurării păcii pe conti
nentul african și să-și mobilizeze 
toate resursele naționale pentru dez
voltarea lor social-economicâ.

„Apartheidul 
este sortit pieirii“

PORT OF SPAIN 25 (Agerpres). — 
Regimul de apartheid din R.S.A. este 
sortit pieirii, a declarat, in capitala 
statului Trinidad-Tobago, cunoscutul 
militant pentru drepturile populației 
de culoare din Africa de Sud. Des
mond Tutu, laureat al Premiului No
bel pentru pace. El a subliniat că, 
după recenta farsă electorală, desfă
șurată in R.S.A., regimul de apart
heid a intrai și mai mult in criză. 
In cazul in care in R.S.A. va începe 
un război civil, a spus Desmond 
Tutu, nimic nu le va putea aduce 
rasiștilor victoria.

★
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, Tesfaye Tades- 
se, s-a pronunțat pentru eliberarea 
tuturor deținuților politici din Africa 
de Sud și a denunțat opresiunea 
la care este supusă populația de cu
loare majoritară de către regimul 
rasist de la Pretoria. Totodată, el a 
arătat că trebuie adoptate toate 
măsurile necesare, inclusiv sancțiuni 
economice, pentru a obliga condu
cerea regimului sud-african să res
pecte rezoluțiile pertinente ale 
O.N.U. și să asigure drepturi de
mocratice populației de culoare.

Un tragic paradox 
al lumii de azi

In timp ce zilnic se irosesc 
pe înarmări 3 miliarde de 
dolari, in același răstimp mor 

40 000 de copii
NAȚIUNILE UNITE. — Fără eli

berarea planetei de pericolul mor
tal și uriașa risipă pe care le im
plică aberanta cursă a inarmărilor, 
soluționarea problemelor economi
co-sociale acute care generează su
ferințe pentru milioane de adulți și 
copii este imposibilă. După cum 
se subliniază in documente ale 
Fondului O.N.U. pentru Copii 
(UNICEF), in timp ce cursa înar
mărilor „înghite" in flecare zi circa 
3 miliarde de dolari, tot zilnic in 
lume mor 40 000 de copii, din cauza 
foametei, malnutriției și a absen
ței unei asistente medicale adec
vate. Costul unui avion modern de 
bombardament este echivalent cu 
suma necesară vaccinării tuturor 
nou-născuților de pe Terra, se re
levă in documente.

Dreptul la pace trebuie să devină 
un punct fundamental al Conven
ției drepturilor copiilor, in curs de 
elaborare in cadrul Națiunilor Unite 
— menționează UNICEF.

Decalajele dintre țările occiden
tale industrializate și statele afro- 
asiatice in domeniul dezvoltării 
sistemului de ocrotire a sănătății 
sint uriașe, arată un raport al Pro
gramului O.N.U. pentru mediul în
conjurător (U.N.E.P.). Un copil 
născut într-una din țările „lumii 
a treia", se arată în document, este 
de 10 ori mai supus pericolului de 
a muri înainte de a împlini virsta 
de un an față de un copil din ță
rile dezvoltate, iar un adult din 
țările in curs de dezvoltare tră
iește cu 20 de ani mai puțin com
parativ cu unul din statele occi
dentale. în statele afro-asiatice mor 
anual de diverse maladii 4,6 mi
lioane de copii care nu au împlinit 
incă virsta de cinci ani, mențio
nează raportul.

E DE PRESA
scurt

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. în orașul 
american Seattle s-au desfășurat 
lucrările conferinței orașelor înfră
țite din S.U.A. și U.R.S.S. Au luat 
parte reprezentanții a 46 localități 
din ambele țări, care s-au pronun
țat pentru îmbunătățirea și ampli
ficarea relațiilor sovieto-ameri
cane.

DEMONSTRAȚII LA SEUL. Noi 
și puternice acțiuni de protest îm
potriva regimului dictatorial sud- 
coreean s-au înregistrat la Seul. 
Citeva mii de persoane au partici
pat la un miting, desfășurat în 
centrul orașului, cerînd demisia re
gimului antipopular al lui Chun 
Du Hwan și organizarea unor ale
geri libere. Forțele de poliție au 
Intervenit cu brutalitate pentru 
împrăștierea manifestanților, re- 
curgînd la vehicule blindate și la 
grenade cu gaze lacrimogene. O se
rie de demonstranți au fost răniți 
in cursul ciocnirilor cu poliția. 
Peste 1 200 de persoane au fost 
arestate.

EXPEDIȚIE LA POLUL NORD. 
După cum relatează agenția
T. A.S.S., spărgătorul atomic de 
gheață „Sibiri" a ajuns luni la 
Polul Nord, unde membrii expedi
ției au instalat un drapel al
U. R.S.S. și, au efectuat diferite ob
servații. în apele oceanului a fost 
coborită o capsulă conținînd o har
tă pe care este însemnată ruta 
parcursă de prima expediție nord- 
polară sovietică, precum și de nava 
„Sibiri". Acesta este al doilea spăr
gător atomic de gheață sovietic v

Congresul Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia
Realegerea tovarășului Lars Werner în funcția de președinte 

al partidului
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — La 

Stockholm continuă lucrările celui 
de-al XXVIII-lea Congres al Parti
dului de Stingă — Comuniștii din 
Suedia. Raportul, prezentat de Lara 
Werner. președintele partidului, 
pune accentul, în ceea ce privește 
politica internă a acestei formațiuni 
politice, pe intensificarea eforturi
lor vizînd soluționarea problemelor 
social-eeonomice ale Suediei. Printre 
sarcinile ce stau în fața partidului, 
Lars Werner a evidențiat acțiunile 
de apărare a drepturilor social-eco- 
nomice ale oamenilor muncii sue
dezi in fața ofensivei lansate de for

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R. PENTRU COIABORARE 
IN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

BELGRAD 25 (Agerpres) — în 
R.S.F. Iugoslavia a avut loc ședința 
a 48-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul industriei alimentare.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășa Paula Prioteasa, mi
nistrul industriei alimentare și al 
achiziționării produselor agricole.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor privind realizarea 
Programului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pină în anul 2000 și a 
sarcinilor trasate de Sesiunea și Co

Priorități in dezvoltarea economico-socială a Cubei
Un interviu al tovarășului Fidel Castro

HAVANA 25 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului francez 
„L’Humanitâ". Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, s-a referit la necesitatea per
fecționării activității social-econo- 
mice naționale, a tuturor me
canismelor care au un rol hotăritor 
in dezvoltarea tării. După ce a evi
dențiat realizările obținute în diferite 
ramuri ale activității social-econo- 
mice naționale, conducătorul cubanez 
s-a referit la măsurile pentru „per
fecționarea mecanismelor economice.

FRANȚA

In pregătirea campaniei pentru alegerile prezidențiale
PARIS 25 (Agerpres). — La Paris 

au luat sfirșit lucrările Congresului 
al V-lea al Asociației naționale 
franceze a deputaților comuniști și 
republicani.' Intre altele, congresul a 
analizat activitatea reprezentanților 
P.C.F. în organele locale ale puterii, 
propunerile lor de soluționare a celor 
mai acute probleme sociale ale tării 
— șomajul, sărăcia, criza de locuin
țe. precum și consecințele politicii 
guvernului de reducere a alocațiilor 
bugetare.

Georges Marchais, secretar general 
al P.C. Francez, s-a referit. în cu- 
vintul său. Ia activitatea de pregătire 
a noului program al partidului și a 
alegerilor prezidențiale de anul 
viitor. El a subliniat că reprezentan
ții partidului comunist în organele 
locale ale puterii sint chemați să joa
ce un rol dintre cele mai importante

Alegeri în
COPENHAGA 25 (Agerpres). — 

Problemele de ordin economic și so
cial au stat în centrul dezbaterilor 
susținute de reprezentanții principa
lelor partide insulare in vederea ale
gerilor anticipate ce au loc marți in 
Groenlanda. După cum subliniază 
agenția E.F.E., locuitorii insulei sint 
chemați pentru a patra oară la urne, 
de la 1 mai 1979, cind teritoriul — 
parte a Regatului Danemarcei — a 
dobindit autonomia internă. De data 
aceasta insă, ei se prezintă la vot 
înainte de termen.

Convocarea alegerilor anticipate s-a 

care a reușit o asemenea perfor
manță, după „Arktika", ajuns la 
Polul Nord in august 1977. După o 
scurtă staționare, spărgătorul de 
gheață și-a continuat drumul în 
bazinul Oceanului înghețat de Nord.

PRECIZARE. într-un interviu a- 
cordat publicației „O Jornal", pre
ședintele Portugaliei, Mario Soares, 
a respins categoric o eventuală 
transferare de avioane militare 
americane de la baza spaniolă 
Torrejon pe teritoriul portughez. 
Este vorba de 72 de avioane de tip 
„F-16“ care ar urma să fie evacua
te de la baza Torrejon, in condi
țiile in care guvernul spaniol re
clamă reducerea prezenței militare 
americane de pe teritoriul țării.

DIRECTORUL GENERAL AL 
N.A.S.A., James Fletcher, a decla
rat că misiunile navetelor spațiale 
americane nu vor fi reluate înainte 
de luna iunie, anul viitor. ' După 
cum se știe, programul spațial ame
rican cu personal uman la bord a 
fost sistat după catastrofa navetei 
„Challenger", din ianuarie 1986. in 
urma căreia au pierit toți cei șapte 
membri ai echipajului.

GREVE. Cele două mari sindicate 
ale cadrelor didactice din Marea 
Britanie — NUT și NAS/UWT 
— au hotărît să-și intensifice ac
țiunile revendicative in zilele 
dinaintea alegerilor generale, ce 
vor avea loc la 11 iunie. Grevele, 
care au început în luna martie ca 
urmare a faptului că guvernul a 
suspendat dreptul acestor sindicate 
la negocieri colective pentru adop

țele de dreapta și de marele ca
pital.

Pe de altă parte, in document se 
exprimă îngrijorarea față de conti
nuarea cursei inarmărilor, fiind con
damnată politica de alocare a unor 
fonduri imense în scopuri militare. 
In context, se evidențiază necesita
tea eliberării continentului european 
și a Întregii lumi de armamentele 
nucleare.

Delegații dezbat, de asemenea, 
proiectul noului program al parti
dului, prezentat spre examinare 
congresului.

Lars Werner a fost reales In func
ția de președinte al partidului.

mitetul Executiv al C.A.E.R., prevă- 
zindu-se. acțiuni de colaborare co
respunzătoare.

Totodată, a fost analizat stadiul 
acțiunilor de colaborare privind eco
nomisirea și valorificarea resurselor 
materiale din domeniul industriei 
alimentare, probleme privind apli
carea in producție a rezultatelor ob
ținute in cadrul colaborării tehnico- 
științifice referitoare la creșterea 
valorii nutritive a produselor ali
mentare, precum și alte probleme de 
colaborare multilaterală in industria 
alimentară.

acordindu-se, în același timp, aten
ție muncii politice, revoluționare". 
Sarcina fundamentală a partidului 
este construirea socialismului, dez
voltarea economică a tării, creșterea 
eficientei economici naționale, lupta 
împotriva tuturor tendințelor negati
ve și formarea unei conștiințe socia
liste și comuniste.

Fidel Castro Ruz a reafirmat pozi
ția Cubei in favoarea suspendării 
plății datoriei externe și pentru edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale. echitabile și drepte, 
pronunțindu-se. totodată, pentru dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a cooperării cu țările socialiste.

in mobilizarea alegătorilor in spri
jinul candidatului P.C.F. in viitoarele 
alegeri.

PARIS 25 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările Congresului 
național al Partidului Adunarea pen
tru Republică (R.P.R. — neogaullist) 
— principala formațiune politică a 
coaliției guvernamentale franceze. în 
funcția de președinte al partidului 
a fost reales Jacques Chirac, primul 
ministru al Franței. Principalele pro
bleme înscrise pe ordinea de zi a 
congresului au fost cele referitoare 
la pregătirea campaniei pentru alege
rile prezidențiale din 1988.

Luînd cuvîntul în încheierea lucră
rilor congresului, Jacques Chirac a 
reafirmat hotărirea Adunării pen
tru Republică de a-și continua linia 
politică.

Groenlanda
datorat refuzului Partidului Inuit de 
a mai sprijini în parlament Partidul 
Siumut — de guvernămint — după 
ce acesta a permis Statelor Unite să 
modernizeze stația radar a bazei mi
litare de la Thule, situată în nordul 
insulei.

Pentru prima dată participă la ale
geri Partidul Polar, constituit recent 
și alcătuit din pescari.

Pentru desemnarea celor 27 de 
deputați ai parlamentului autonom 
(Landsting), din cei 154 de candidați 
înscriși pe liste, sînt așteptați la urne 
în jur de 37 000 de alegători.

tarea unor măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de muncă și de viată . 
ale membrilor lor. vor cuprinde mai 
multe regiuni ale Marii Britanii, I 
incluzind orașele Londra. Liver
pool. Manchester și Newcastle.

INCIDENTE. Orașul scoțian 
Glasgow s-a transformat duminică i 
in arena unor incidente violente, 
declanșate de suporterii echipei de • 
fotbal a Angliei, care a susținut un 
meci cu echipa Scoției. Martorii I 
oculari relevă că așa-zișii „supor- |
teri" purtau însemnele organizației 
neofasciste „Frontul Național" și I
erau înarmați cu bare de metal și 
bucăți de lemn. Poliția a arestat. 1 
conform unor date incomplete, 66 .
de persoane.

CREȘTERI DE PREȚURI. Potri
vit. datelor statistice oficiale publi- I 
cate la Viena, prețurile au crescut | 
in Austria, in decursul ultimului 
deceniu cu 5.5 la sută. Chiriile și i 
cheltuielile pentru încălzirea locu
ințelor s-au majorat in perioada • 
respectivă cu peste 80 procente, 
iar costul transportului în comun — 
cu 85 la sută. Un adevărat „record" 
s-a înregistrat la capitolul servi
ciilor către populație, ale căror pre- i 
țuri s-au triplat, in medie, in ulti
mii zece ani. 1

REEȘALONARE. „Clubul de la | 
Paris" a hotărît să reeșaloneze da- I 
toria externă a Egiptului pe o pe
rioadă de 10 ani. termen care in- I 
elude o perioadă de grație de 5 |
ani, informează cotidianul cairot 
„Al Ahram", citat de agenția i 
KUNA.

O SECETA FĂRĂ PRECEDENT 
în ultimele două decenii afectează 
numeroase regiuni din India. Peste I 
766 milioane locuitori din 17 state 
și trei teritorii unionale suferă de I 
lipsă de apă potabilă. Seceta a pro
vocat serioase pagube agriculturii 
și zootehniei.

I.


