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colaborarea dintre cele două partide, țări

și popoare, ieri a avut loc

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA PRIETENEASCĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI MILOS JAKES
Tovarășului Nicolae Ceausescu i-a fost uuuinat
Ordinul leul Alb" clasa I, cu colan

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Milos Jakes
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut, miercuri.
Ia Palatul Consiliului de Stat, con
vorbiri cu tovarășul Milos Jakes,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.
La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii Ion
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Silviu Curticeanu,
secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae
Mihalache, consilier al secretarului
general al partidului și președintelui

Republicii, Ion Pătan, ambasadorul
României la Praga.
Din partea" cehoslovacă -iovărășii Michal Stefaniak, membru al
C,C. al> P.C. din Cehoslovacia, șeful
secției de politică internațională a
C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
Vaclav Holub, consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. Jan Papp, ambasadorul
Cehoslovaciei la București; Karel
Lukaș, consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
salutat vizita tovarășului Milos
Jakes, exprimind convingerea că

DEJUN
Tovarășul
Nicolae
Ceausescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
miercuri, un deiun oficial în onoarea
tovarășului Milos Jakes, secretar
general al Comitetului Central al

Partidului Comunist din Cehoslova
cia.
Au participat membri si membri
supleant! ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
Comitetului ' Central al partidului.

dialogul la nivel înalt de Ia Bucu
rești se va înscrie ea un nou moment important'in dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare
dintre Partidul Comunist Român Și
Partidul Comunist din Cehoslovacia,
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă 'Ceho
slovacă, dintre popoarele român și
cehoslovac.
Tovarășul Milos Jakes a mulțumit
pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru primirea deosebit de
caldă și prietenească de care s-a
bucurat, subliniind, la rindul său.
că această vizită va deschide noi
posibilități in amplificarea relațiilor

de colaborare multilaterală românocehoslovace.
.... _
Tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
i-au fost adresate, din partea tova
rășului .Gustav Husak, președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace, un
cald mesaj de prietfenie. urări de
multă sănătate și fericire personală,
de prosperitate pentru poporul ro
mân.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rugat să se
transmită tovarășului Gustav Husak
salutul său prietenesc. împreună cu
cele mai bune urări.
(Continuare in pag. a IlI-a)

în timpul deiunulul. desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie,
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Milos Jakes au rostit toas
turi. urmărite cu atenție și subliniate
cu aplauze de cei prezenți.

Toastul tovarășului

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Milos Jakes

Stimate tovarășe Milos Jakes,
Stimați tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim incă o dată
satisfacția conducerii noastre de
partid și de stat, a mea personal,
pentru realizarea vizitei dumnea
voastră în România și pentru con
vorbirile rodnice pe care le-am
avut.
Fiind prima vizită a dumnea
voastră, ca secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Comunist din Cehoslovacia, aș dori
să vă salut în mod tovărășesc și
să-mi
exprim convingerea că
aceasta constituie un moment im
portant în relațiile dintre partidele
și popoarele noastre.
între partidele și popoarele
noastre există relații bune ; așa
cum am spus puțin mai înainte,
le putem aprecia ca relații tradi
ționale, care s-au dezvoltat în
lupta comună împotriva asupririi,
pentru socialism. Dar, fiind partide
de guvernămînt, avînd răspun
derea pentru viitorul popoarelor
noastre, avem obligația să facem
totul pentru a asigura ridicarea
colaborării dintre partidele și ță
rile noastre la un nivel tot mai
înalt.
Nivelul actual al schimburilor
economice, ăl colaborării și coope
rării în producție, în domeniul
științei, tehnicii, în domeniul cul
tural și în alte sectoare, se poate
aprecia că este bun. Cu toate
acestea, așa cum am constatat și

astăzi împreună, sînt încă mari
posibilități pentru a asigura o in
tensificare a relațiilor noastre. în
toate domeniile. înțelegerile la
care am ajuns astăzi, inclusiv
hotărîrea de a însărcina primiiminiștri să elaboreze un program
mai larg de cooperare și speciali
zare în producție, în domeniul
științei, tehnicii și in alte sectoare,
vor deschide mari perspective
pentru viitor.
în același timp, va trebui să
dezvoltăm larg schimburile și co
laborarea între partidele noastre,
precum și între organizațiile de
masă și obștești, între popoarele
celor două țări.
*în ce privește problemele inter
naționale, am făcut un larg schimb
de păreri asupra unor probleme
importante ale vieții mondiale.
Pozițiile noastre sînt identice sau
foarte apropiate. Am stabilit cum
să acționăm — în cadrul organis
melor din care țările noastre fac
parte — în direcția dezarmării, a
eliminării armelor nucleare, a so
luționării intr-un mod nou, de
mocratic, a problemelor complexe
ale lumii contemporane. Este ne
cesar să facem mai mult pentru
a se ajunge la soluționarea proble
melor dintre state numai și numai
prin tratative.
Noi acordăm o atenție deosebi
tă problemelor subdezvoltării, li
chidării stării de înapoiere a ma-

(Continuare in pag. a IH-a)

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Dragi prieteni din România,
Tovarășe și tovarăși,
în primul rînd aș dori să mul
țumesc încă o dată pentru invita
ția de a vizita țara dumneavoas
tră și de a dezbate o se
rie de probleme cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Am un mare avantaj că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a. apre
ciat foarte detaliat rezultatele
convorbirilor noastre, a prezentat
și concluziile acestora. A vorbit și
despre legăturile mai largi, din
viața internă și internațională.
S-a referit la importanța schim
bului de experiență, la necesitatea
ca fiecare țară socialistă să aibă
un aport direct în dezvoltarea so
cialismului și nu pot decît să spri
jin tot ceea ce a spus și să fiu de
acord cu cele exprimate aici.
Ne interesează în mod deosebit
să dezvoltăm relațiile noastre de
colaborare
multilaterală.
Deja
s-au făcut multe în acest dome
niu. Dar în fața noastră mai stau
numeroase și deloc ușoare sarcini.
Toți vorbim despre intensificarea
colaborării. Dar aceasta nu este
valabilă numai pentru relațiile in
cadrul economiei, ci este valabilă
și pentru relațiile dintre partide,
dintre țări, și cu atît mai mult este
valabilă pentru țările prietene.
■Aș dori să vă asigur că din
partea conducerii noastre, din

Cel doi conducători țl-au strlns
Îndelung miiriile, s-au Îmbrățișat cu
căldură.
Tovarășul Milos Jakes, ceilalți
tovarăși prezenți la solemnitate l-au
felicitat
călduros
pe
tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru Înalta dis
tincție ce i-a fost acordată, adresîndu-i urări de noi succese în acti
vitatea de mare răspundere pe care
o desfășoară in fruntea partidului
și statului român, in interesul dez
voltării continue a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterale

partea guvernului există un mare
interâs să se dezvolte larg colabo
rarea noastră. Un pas concret a
fost realizat cu ocazia recentei vi
zite a tovarășului Dăscălescu în
Cehoslovacia.
în cadrul convorbirilor cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a arătat
că nu este suficient ceea ce s-a
realizat, stadiul atins, că trebuie
să mergem mai departe, să avan
săm mai repede. Aceasta este în
interesul ambelor țări, în interesul
întregii comunități socialiste. Și,
de fapt, este și în interesul solu
ționării problemelor globale, al
consolidării păcii. în . lume.
Sînt convins că în dezvoltarea
colaborării noastre reciproce exis
tă un factor foarte important care
contribuie ca socialismul să-și ma
nifeste, să-și afirme prioritățile,
ca, mai mult decît oricînd, să se
influențeze evoluția evenimente
lor in lume.
Aș dori să urez Partidului Co
munist Român, poporului român
să înfăptuiască cu succes hotăririle celui de-al XIII-lea Congres și
Conferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român.
Aș dori să urez tovarășului
Nicolae Ceaușescu sănătate depli
nă, multă forță în îndeplinirea im
portantelor obiective, a exigențe
lor actuale !
în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor celor prezenți ! (Vii aplauze).

dintre partidele, țările șl popoarele
noastre.
La solemnitate au luat parte
membri și membri supleant! ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai Comitetului
Central al partidului, membri al
Consiliului de Stat și al guvernului,
alte persoane oficiale.
Au participat persoanele oficiale
care l-au însoțit pe înaltul oaspete
In vizită In țara noastră.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Praga și ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

Cuvintureu tovarășului Cuvintureu tovurăsului
*

Milos Jukes
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați tovarăși,

OFICIAL
membri ai Consiliului de Stat si al
guvernului, conducători de instituții
centrale.
Au luat parte persoanele oficiale
care l-au însoțit pe înaltul. oaspete
cehoslovac în vizita în țara noastră;

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, i-a fost înmînat,
miercuri, de tovarășul Milos Jakes,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, Ordinul „Leul Alb“
clasa I, cu colan, cea mai înaltă dis
tincție de stat a Republicii Socia
liste Cehoslovace.
La solemnitatea care a avut
loc
la
Palatul
Consiliului
de
Stat,
tovarășii Milos Jakes și
Nicolae Ceaușescu au rostit scurte
cuvintări.

îmi face o deosebită plăcere să vă pot inmina, stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia intilnirii noastre de
astăzi. Ordinul cehoslovac „Leul Alb“ clasa I. cu colan,
care, la propunerea Prezidiului Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, v-a fost conferit
de către președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
cu prilejul jubileului dumneavoastră — cea de-a 70-a ani
versare a zilei de naștere.
Vă felicit din toată inima, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru conferirea acestui ordin.
Vă rog să primiți cea mai inaltă distincție de stat a
noastră in semn de prețuire sinceră a contribuției dum
neavoastră personale la întărirea legăturilor de prietenie,
alianță și colaborare multilaterală dintre Partidul Co
munist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român,
dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica So
cialistă România, dintre popoarele celor două țări.
Vă dăm o inaltă apreciere în calitate de eminent om
politic și de stat, militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, de comunist care
și-a dedicat viața luptei pentru socialism și progres
social. De numele dumneavoastră sint legate succesele
obținute de poporul român, in frunte cu Partidul Comu
nist Român, pe calea istorică a edificării socialismului.
Prin activitatea dumneavoastră in cele mai înalte funcții
de partid și de stat contribuiți la întărirea unității ță
rilor comunității socialiste, la consolidarea potențialului
lor economic și de apărare, la dezvoltarea colaborării
multilaterale intre statele participante la Tratatul de la
Varșovia și membre ale Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc. Prin activitatea dumneavoastră neobosită pe
arena mondială contribuiți la afirmarea idealului tuturor
oamenilor progresiști și iubitori de pace — idealul de
viață fără nici un pericol, in pace și înțelegere reciprocă.
Anul acesta vom cinsti împreună cea de-a 20-a ani
versare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență
mutuală, care a deschis o etapă calitativ nouă in istoria
relațiilor noastre bilaterale. Apreciem mult faptul că, înde
osebi in ultimii ani, relațiile dintre Republica Socialistă Ce
hoslovacă și Republica Socialistă România s-au activizat în
mod simțitor, lărgindu-se colaborarea in domeniile politic,
economic, tehnico-științific și cultural, precum și in alte
sfere ale vieții sociale din țările noastre. Aceste relații se
caracterizează prin dinamismul continuu al dezvoltării lor,
prin eforturile bilaterale vizind găsirea soluțiilor optime
ale conținutului și formelor de colaborare reciprocă cores
punzător necesităților exigente ale contemporaneității.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Aș dori să apreciez convorbirile noastre de astăzi, uni
tatea de păreri privind problemele discutate exprimindu-mi convingerea fermă că rezultatele acestor convorbiri
vor contribui la aprofundarea și diversificarea in continuare
a relațiilor reciproce in toate domeniile, că vor constitui un
aport insemnat la dezvoltarea multilaterală a colaborării
dintre partidele noastre comuniste și popoarele celor
două țări frățești, la intărirea continuă a relațiilor dintre
statele noastre și a intregii comunități socialiste.
Permiteți-mi ca, folosind acest prilej festiv, să vă urez
sănătate deplină, fericire personală și multe noi suc
cese in activitatea dumneavoastră exigentă de mare răs
pundere dedicată infloririi in continuare a patriei so
cialiste — Republica Socialistă România, in interesul
păcii, colaborării și progresului social in lume. (Vii aplauze).

Nicolue Ceaușescu
Stimate tovarășe Milos Jakes,
Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim cele mai calde mulțumiri Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintelui Republicii Socialiste Cehoslovace, dumnea
voastră personal pentru acordarea și inminarea înal
tului ordin „Leul Alb“ al Republicii Socialiste Ceho
slovace.
Consider acordarea acestui înalt ordin tn primul rînd
ca o apreciere a activității pe care am desfășurat-o și o
desfășor in rindurile Partidului Comunist Român, în miș
carea revoluționară din țara noastră, pentru eliberare
socială și națională, pentru edificarea socialismului
in România, precum și ca o apreciere a politicii parti
dului nostru de construcție socialistă, de colaborare și
pace in lume.
în același timp, apreciez aceasta ca o expresie a
relațiilor bune dintre partidele și popoarele noas
tre.
Intre Partidul Comunist Romăn și Partidul Comunist
din Cehoslovacia, intre popoarele României și Ceho
slovaciei există vechi relații de colaborare șl prietenie
tradițională. Aceste relații au căpătat noi dimensiuni in
anii construcției socialiste în țările noastre. Tra
tatul de prietenie și colaborare dintre țările noas
tre reflectă hotărirea comună de a merge împreu
nă pe calea socialismului, de a conlucra activ cu
celelalte țări socialiste. Conlucrarea in cadrul C.A.E.R.,
al Tratatului de Ia Varșovia constituie un fac
tor important atit In construcția socialistă, cit
și In politica de pace și colaborare internațio
nală.
România se pronunță ferm și dorește să conlucreze activ
cu toate țările socialiste in soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane, și în primul rind
pentru lichidarea armelor nucleare, pentru dezar
mare.
In actualele împrejurări mondiale acordăm o mare în
semnătate întăririi colaborării și unității mișcării comu
niste și muncitorești. In același timp, ne pronunțăm pen
tru dezvoltarea largă a colaborării cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu alte partide și forțe pro
gresiste.
Aș dori să exprim satisfacția noastră pentru convorbi
rile și înțelegerile la care am ajuns cu acest prilej. In
tr-adevăr, se poate spune că vizita dumneavoastră, deși
scurtă, va reprezenta un nou moment important
In dezvoltarea relațiilor dintre partidele șl popoarele
noastre.
Doresc, Încă o dată, să exprim mulțumirile mele pentru
înaltul Ordin ce mi-a fost acordat, pentru cuvintele șl
aprecierile dumneavoastră la adresa activității partidului
nostru și a mea personal.
Puteți fi siguri că Partidul Comunist Român șl eu per
sonal vom face totul pentru a intări colaborarea șl prie
tenia dintre partidele și țările noastre.
Doresc să urez poporului prieten cehoslovac succe
se tot mal mari in infăptuirea programelor de
construcție socialistă, iar dumneavoastră vă dorese
succese in Întreaga activitate și multă sănătate 1 (Vil
aplauze).
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
preocupare majoră a colectivelor muncitorești
In aceste zile premergătoare sărbătorii de la 1 Mai, pretutindeni,
în țară, acolo unde se făuresc bunurile materiale, se desfășoară o clo
cotitoare activitate pentru îndeplinirea exemplară a marilor obiectiva
economice stabilite de partid, pentru afirmarea tot mai puternică a
factorilor intensivi-calitativi holăritori pentru creșterea eficienței muncii
sociale.
Acționind In spiritul indicațiilor și sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceausescu la ultima phlenară a C.C, al P.C.R., colectivele muncltorești de pe întreg cuprinsul patriei, în frunte cu comuniștii, printr-o

La întreprinderea mecanică „Islaz
din municipiul Alexandria

Promovarea largă a progresului tehnic
întreprinderea mecanică „Islaz"
din municipiul Alexandria a cunos
cut in ultimii ani un amplu proces
de dezvoltare și modernizare, deve
nind dintr-un producător de utilaje
pentru industria ușoară și de limplărie metalică un fabricant de ma
șini, echipamente și piese de schimb
pentru agricultură. „In actualul cin
cinal — ne spune inginerul-șef al
întreprinderii. Marin Căciulită — an
de an au sporit sarcinile de plan, au
crescut exigențele in privința nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, al productivității muncii și chel
tuielilor materiale. De aceea, consi
liul oamenilor muncii, sub directa
îndrumare a comitetului de partid,
a hotărit să pună în valoare cu prio
ritate principala rezervă de sporiră
a producției și eficienței : inteligen
ta tehnică a unor specialiști și mun
citori cu experiență. O primă măsu
ră a vizat organizarea activității de
concepție și de materializare opera
tivă a proiectelor elaborate. S-a
creat un colectiv de proiectare, spe
cializat pe problemele mecanizării,
automatizării și autoutilăpi. format
din ingineri și tehnicieni de înaltă
calificare".
Dar cum se acționează concret
pentru creșterea productivității mun
cii ? Am reținut, mai întîi, că, in
primul trimestru al acestui an, pro
ductivitatea muncii este mai mare
cu 15,5 la sută decit în aceeași pe
rioadă a anului trecut, față de pla
nul pe 1988 inregistrindu-se o depă
șire de 459 lei pe fiecare lucrător.
Din cele 27 măsuri prevăzute in pro
gramul de organizare și moderniza
re a producției pe acest an s-au ma
terializat toate cele 9 prevăzute in
primul trimestru. „Forțele au fost
concentrate — ne spune inginerul
Ion Dragnea. șeful atelierului de autoutilări — spre punerea la punct a
unor probleme tehnice majore in
secțiile de producție, atenția fiind
îndreptată asupra locurilor de mun
că in care manopera era foarte ridi
cată și produsele se realizau in se
rie mare ori consumurile materiale
Si energetice depășeau normele sta
bilite". Concret, la secția prelucrări
mecanice, trecerea ‘ executării a 41
de repere pentru combine, de pe
strunguri normale pe strunguri au
tomate, a condus la o-creștere a pro
ductivității muncii cu 3,8 la sută,
inregistrindu-se o reducere a costu
rilor de producție cu 6.3 la sută. In
atelierul de prese a fost înlocuita
debitarea oxigaz. prin folosirea ștanțării la rece, pentru 21 de repere de

la același produs, pe prese de 400
tone-forță. productivitatea muncii
sporind. în acest caz, cu 25 la sută,
in condițiile diminuării substanțiale
a consumurilor materiale.
Din multitudinea de soluții tehni
ce de care am luat cunoștință m această întreprindere, de o deosebită
apreciere din partea specialiștilor se
bucură mașina hidraulică de roluît
tablă, presa de îndreptat chesoane,
dispozitivul de sudat in regim auto
mat. în mediu de bioxid de carbon,
a subansamblului suport-paletă de
la rabatoful nederului. foarfeca-ghilotină. standuri de probe pentru noi
le produse și alte utilaje realizate
prin autoutilare. Mergindu-se pe
ideea creșterii gradului de integrare
a producției, prin modernizarea unei
mașini-agregat de spiralizat bandă,
acum se realizează in întreprindere
toate tipurile de spire pentru melcii
de alimentare de la echipamentele
de recoltare ale combinelor, rer.unțindu-se astfel la colaborări greoaie
Si costisitoare.
I-am cunoscut, în fața planșetelor
de proiectare sau la locurile de
muncă, în secții și ateliere, pe multi
dintre cei care contribuie cu pasiu
ne la promovarea mai largă a pro
gresului tehnic, la rezolvarea pro
blemelor tehnice pe care le ridică
realizarea sarcinilor de plan la noi
cote de exigență. Dintre ei ii amin
tim pe inginerii Ion Dragnea. Petre
Puchiu. Ion Drăgănuș și Viorel Ta
pai. subinginerii Constantin Curde
și Mihai Meilă. tehnicienii Costin
Bornoiu și Vasile Ivan, muncitorul
Florea Tiuț.
Deosebit de eficiente pe linia creș
terii productivității muncii s-au do
vedit și alte două acțiuni cuprinse
In prograjnul de organizare a produ.cției. care au condus la elimina
rea locurilor înguste pe fluxurile de
fabricație, la secția de montaj și atelierul de prese, prin reamplasarea
mașinilor și utilajelor, după o nouă
concepție.
„In perioada,următoare — ne spu
ne inginerul Ovidiu Georgescu, șe
ful atelierului de proiectare tehno- '
logică, ne vom concentra eforturile,
asupra mecanizării și automatizării
unor locuri de muncă. La secția
de prelucrări mecanice, prin intro
ducerea unei celule flexibile, alcă
tuite din patru strunguri automate
deservite de doi roboți, cu care vom
realiza toate reperele ce intră in
componența variatorului de turație
al hederului de la combine, vom ob
ține. încă din acest an. importante

sporuri la productivitatea muncii în
condițiile îmbunătățirii parametrilor
tehnico-calitativi. Vor fi realizate,
tot la secția de prelucrări mecanice,
manipulatoarele pentru deservirea
mașinii de frezat și centru it și a
strungurilor semiautomate, iar la atelierul de prese se va da în folosin
ță o linie tehnologică complet me
canizată, pentru debitarea tablei din
rulouri. Vom continua astfel preo-

puternică mobilizare a forțelor, pe fondul unor susținute eforturi de
perfecționare a organizării și modernizare a producției, înregistrează im
portante succese în realizarea sarcinilor de plan, cu deosebire în di
recția sporirii producției fizice, reducerii costurilor de producție, ridi
cării substanțiale a productivității muncii.
Prezentăm citeva fapte de muncă semnificative, desprinse din cro
nica întrecerii socialiste ce se desfășoară in cinstea apropiatei sărbători,
de la 1 Mai.
cupârile pentru identificarea si va
lorificarea rezervelor de creștere a
productivității muncii, incit rezulta
tele din lunile următoare să se si
tueze la nivelul real al posibilită
ților existente, la nivelul exigențe
lor actuale stabilite de conducerea
partidului in acest domeniu".

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii

La Fabrica de izolatoare electrice din sticlă Botoșani

Cînd toate forțele creatoare
sînt strînse intr-un singur șuvoi...
Unică in țară, prin profilul său.
Fabrica de izolatoare electrice din
sticlă Botoșani asigură economiei
naționale o categorie de produse de
mare utilitate. In mod constant, co
lectivul din această unitate iși înde
plinește sarcinile de producție depășindu-le chiar la unii indicatori.
Pe trimestrul I s-a. depășit planul
la producția fizică, îa valoarea producției-marfă, iar exportul a fost
îndeplinit in proporție de 110 la
sută.
Comparativ cu alte întreprinderi
din Botoșani și cu alte unități din
aceeași ramură, colectivul de la
F.I.E.S. realizează o ridicată pro
ductivitate a muncii. Nivelul supe
rior al acestui indicator se datorea
ză înaltului grad de înzestrare teh
nică. Există însă mai ales o preo
cupare constantă a organizației de
partid tn ce privește sporirea pro
ductivității muncii. Față de aceeași
perioadă a anului trecut, producti
vitatea muncii a sporit pe trimestrul
I a.c. cu 20 la sută.
Tn principal, creșterea productivi
tății muncii se sprijină pe introdu
cerea continuă a progresului tehnic.
Cea mai recentă acțiune de moder
nizare a unor utilaje din fabrică a
fost punerea in funcțiune a unui
conveier pentru bitumizat tijele izo
latoarelor. Utilajul programat pen
tru luna martie a fost executat in
regie proprie in devans cu o lună,
asigurind un spor de producție-marfă de 4—5 milioane lei.

— Intr-o fază avansată de realizare — ne spune șeful producției,
irțg, .Petru Andries, —, jse ^flă moder
nizarea sectorului de zinctire a’tijelor
de la izolatoarele electrice. Trecerea
la zincarea pe conveier va duce la o
economie relativă de personal de 10
lucrători. Productivitatea muncii re
zidă insă mai ales în asigurarea
unei superioare calități a pieselor și.
totodată, in reducerea consumurilor
specifice de energie, zinc și acizi.
Pină in septembrie se va finaliza

modernizarea mașinii de armat Izo
latoare care va duce la mecanizarea
unor operații grele : presarea cor
purilor de sticlă in capele de fontă,
uniformizarea
liantului. spălarea
izolatoarelor după asamblare etc.
De asemenea, asimilarea in fabri
cație a noi produse cu efect substan
țial
in
creșterea
productivității
muncii se manifestă ca o ten
dință permanentă. S-a asimilat în
producție izolatorul electric pentru
medii poluante, un produs pe care
piața externă îl solicită intens. Este
în curs de asimilare izolatorul cu
clasă
____ de efort de 210 kilonewtoni
(KN). împreună cu Institutul de cer
cetări și proiectări de la Cluj-Napoca se lucrează la modernizarea izolatoarelor electrice prin modificarea
capului conic în cap cilindric. în fe• tn trimestrul I a.c., la între
prinderea mecanică pentru agricul
tură Botoșani s-au introdus siste
me mecanizate de alimentare a uti
lajelor pentru debitat semifabrica
te. Executate prin autoutilare, noile
sisteme au adus un spor de pro
ducție in valoare de 500 lei la zi
muncă pe fiecare lucrător din ate
lierul debitare. Echiparea mașinilor-unelte cu dispozitive de stringere rapidă realizate in atelierul
SDV a contribuit la creșterea cu
270 lei pe zi muncă pentru fiecare
muncitor din secția de prelucrări.
Prin astfel de măsuri indicatorul
de creștere a productivității muncii
a fost îndeplinit pe trimestrul I in
■p,j.'opo.rție de 100,3 la sulă.
• O co'ntribuție importantă la în
registrarea unor niveluri superioa
re de productivitate a muncii s-a
asigurat la întreprinderea de con
fecții Botoșani prin aplicarea pre
vederilor programului de perfec
ționare a organizării și de moder
nizare a producției. S-au luat mă-

Iul acesta, menționa tovarășul An
dries. se reduce greutatea specifică a
izolatoarelor și se ridică performan
tele tehnice.
La F.I.E.S. Botoșani productivita
tea muncii are o dinamică pozitivă și
datorită faptului că se manifestă in
tense preocupări pentru Învingerea
unor dificultăți, mai ales în dome
niul aprovizionării. Ingeniozitatea co
lectivului găsește soluții pentru a
neutraliza efectele nedorite. Pină nu
de mult se foloseau in asamblarea
izolatoarelor, de exemplu, agrafele
din bronz. De ce n-am folosi —
s-au
întrebat
unii —
agrafe
nu numai din bronz, ci și din oțel
inoxidabil ? Cîștigul acestei măsuri
deja aplicate nu constă numai in ief
tinirea de trei ori a acestei piese, ci
mai ales in lărgirea posibilităților de
acțiune, ocazionindu-se o mai mare
elasticitate în aprovizionare. Deci,
eliminarea stagnărilor in fluxul de
producție.
în confruntarea cu astfel de pro
bleme se folosește o pîrghie foarte
importantă : policalificarea oameni
lor pentru a deveni apți să treacă
rapid de la o operațiune la alta.
Specificul producției din această în
treprindere limitează oarecum ast
fel de manevre, însă coroborarea acestei acțiuni cu măsurile de perfec
ționare profesională asigură o impor
tantă pondere în sporul de producti
vi ta te a muncii.

Euqen HRUȘCĂ
corespondentul „Scînteii
«uri ferme pentru optimizarea unor
fluxuri tehnologice, s-au îmbunătă
țit depozitarea si transportul intern.
Prin astfel de măsuri s-a asigurat
peste 40 la sută din sporul de pro
ductivitate înregistrat în unitate.
• Energeticienii din cele 16 hi
drocentrale aflate în funcțiune pe
riurile Olt și Lotru au furnizat su
plimentar de la începutul anului și
pină in prezent în sistemul energetic național. 207,2 milioane kWh
energie electrică, Sporul de producție înregistrat a fost obținut
numai pe seama creșterii producti
vității muncii — indicator ce înre
gistrează o depășire de 10,2 la sută.
• Un'nivel ridicat al productivi-'
tății muncii a înregistrat și colec
tivul de oameni ai muncii din ca
drul Combinatului de prelucrare a
lemnului- Rimnicu Vîlcea, sarcinile
planificate fiind realizate în pro
porție de 111.7 la sută. Pentru men
ținerea și sporirea in continuare a
realizărilor la acest indicator au
fost luate o seamă de măsuri teh-

Nave gata de expediție la Șantierul naval Drobeta-Tumu Severin
Foto : S. Cristian
nfco-organizatorice privind reamplasarea in cadrul fabricii de mo
bilă I a utilajelor pe fluxurile teh
nologice în funcție de profilul pro
ducției, organizarea în secția de
scaune a unui sector specializat pe
superfinisarea produselor etc.
• Materializînd una dintre indi
cațiile date de secretarul general
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate în județul
Bihor, in iunie 1987. celula flexibilă
de precizie — CPH 1-5 CF, deri
vată dintr-un centru de prelucrare,
realizată in premieră națională de
constructorii’ de mașini-unelte de la
„înfrățirea" Oradea, unde se și
află- in- pragul punerii în funcțiune,
asigură, pe lingă multe alte avan
taje, o productivitate de 3.5 ori mai
mare, comparativ cu mașinile-unelte universale.
• Deosebit de utilă activității
desfășurate pe. șantierele hidroener
getice si hidrotehnice, mașina de
turnat peree. concepută si realizată

în premieră națională de un co
lectiv de Ia Trustul de antrepriză
generală pentru construcții indus
triale Oradea, întrunește perfor
mante deosebite. între care mențio
năm. in prunul rind. creșterea pro
ductivității muncii de aproape 2,5
ori.
• întregul spor de producție ob
ținut de oamenii muncii din ju
dețul Sibiu a fost obținut pe seama
creșterii productivității muncii, care
a determinat o depășire a, valorii
producției-marfă cu 450 milioane
lei. ceea ce echivalează cu reali
zarea ,în procent de peste 90 la
sută a angajamentului suplimentar.
asumat. de județ pentru acest an
in cadrul întrecerii socialiste. Cu
rezultate deosebite se înscriu întreprinderile : ..Independența", ..Ba
lanța". întreprinderea de piese
auto. ..Libertatea". Întreprinderea
de mecanizare a agriculturii. ..Re
cord" si ..Steaua roșie" din Sibiu,
„Automecanica" si ..Vit.rometan"
din Mediaș. întreprinderea meca
nică Mîrsa si altele.

SEMĂNATUL-OPERATIVȘIDEBUNĂCALITATE!
Pină in seara zilei de 26 aprilie, culturile de primăvară au lust semănate
pe mai bine de 4,3 milioane hectare, ceea ce reprezintă 80 la sută
din suprafețele prevăzute
Au mai rămas de semănat, indensebi cu porumb si suia, circa 1 milion de hectare
ÎN JUDEȚE DIN ZONELE DE CÎMPIE ALE ȚARII

Ce suprafețe au mai rămas de semănat?
Ce măsuri se întreprind pentru terminarea
grabnică a lucrărilor?
DOLJ, Se poate aprecia că de
acum, in Dolj, campania de primă;
vară se află in stadiu final. Pină
marți seara, sâmința a fost pusă sub
brazdă pe 91 la sută din cele 303 961
hectare planificate. Au mai rămas
da insămințat. printre alteie. 6 000
hectare cu porumb și soia, precum
și 8 083 hectare cu legume. Se pre
conizează ca in 2—3 zile bune de lu
cru msămințările de primăvară să
fie încheiate pe toate suprafețele.
Cum se acționează in acest sens 2
Din capul locului trebuie spus că
datorită condițiilor
pedoclimatice
deosebite — caracterizate prin ploi
frecvente și temperaturi scăzute —
agregatele complexe și semănătorile
au fost concentrate — în cadrul ac
țiunii de întrajutorare intre unități
le din același consiliu agroindustrial
— mai ales in zonele de nord : Murgași. Melinești, Scăiești. Predesti și
Plopșor, unde se lucrează in schim
buri prelungite la pregătirea tere
nului și zi-lumină la semănat. Ni
căieri nu se așteaptă timpul ideal de
lucru și zvintarea solului pe toate
suprafețele. Un argument : deși la
sfirșitul săptăminii trecute a plouat
abundent, luni după-amiază și marți
s-a lucrat pe suprafețe mai restrinse în opt consilii agroindustriale, pe
soluri cu textură mai ușoară. Incepmd de miercuri, aria lucrărilor s-a
extins din nou și in unitățile din
centru] și nordul județului. (Nicolae
Băbălău).

BRĂILA. In județul Brăila,
marți, 26 aprilie, semănăturile de
primăvară erau efectuate pe 88 la
sută din cele 236 806 hectare prevă

zute prin programul actualei campa
nii. Deci au mai rămas de semănat
29 000 hectare, din care : 6 030 hecta
re cu soia, 1 400 hectare cu tutun,
13 200 hectare cu orez și 3 626 hecta
re cu legume. In urma ploilor căzu
te din nou (zilele trecute cantitatea
de apă fiind intre 50—70 litri pe mp),
programul de lucru a fost revizuit,
comandamentul județean luind mă
suri ferme in acest sens. Deși vre
mea continuă să fie instabilă, spe
cialiștii. conducătorii unităților agri
cole, activiștii de partid și de stat
se află in permanență pe ogoare
pentru a identifica solele unde se
poate intra la insămințat. Ritmul de
lucru a crescut pe terenurile care
s-au zvintat mai repede, mai ales
pe cele ale unităților agricole din
consiliile agroindustriale Ianca. Gropeni, Viziru, Traian. Dudești. Au
fost revăzute si graficele de utiliza
re a forțelor mecanice, de transfera
re a unor mașini din unitățile care
au terminat insămînțatul sau sint in
avans. Astfel, atenția comandamen
tului județean agricol este îndrepta
tă. in special, spre o serie de uni
tăți agricole din consiliile agroin
dustriale Măxineni. Șuțesti, Făurei,
in care s-au mobilizat forțe sufi
ciente pentru a se incheia lucrările
in următoarele zile. (Candiano Pri
ceputul.

CĂLĂRAȘI.

în această primă
vară. lucrătorii ogoarelor călărășene
au avut de insămințat 262 000 hecta
re. din care 87 000 hectare cu po
rumb boabe, 45 000 hectare soia,
34 200 hectare floarea-soarelui si fa
sole boabe pe 15 000 hectare, culturi
care la această dată sint deja insă-

legume, fiind mobilizați in cîmp
sute de oameni, astfel incit in turnă
toarele zile să se încheie și această
lucrare. (Mihail Dumitrescu).

TULCEA.

în pofida ploilor care

au căzut și marți în unele zone ale
județului Tulcea. semănatul a con
tinuat. îndeosebi pe terenurile cu
expunere sudică, astfel incit, pină
In seara zilei de 26 aprilie, săitiința
a fost pusă in brazdă pe 153 653
hectare, reprezentind 88 la sută din
suprafața planificată. Timpul bun de
lucru din ziua de ieri a permis spo
rirea vitezei de lucru la semănat
porumb, lucrare executată pe 92 la
sută din suprafața planificată, pre
cum si la soia, cultură din care au
mai rămas de semănat doar 3 700
hectare. Pentru încheierea urgentă a
în săm in țărilor.
comitetul județean
de partid a stabilit noi măsuri tehnioe și organizatorice. Astfel, mij
loacele mecanice din unitățile avan
sate la semănat
sau . care au în
cheiat această lucrare au fost mu
tate in zonele
rămase in urmă.
Acum, pretutindeni, mecanizatorii
lucrează in schimburi prelungite,
pină la căderea nopții la semănat și
pe timp de noapte la pregătitul te
renului. In acest scop, în sprijinul
lucrătorilor din S.M.A. au venit nu
meroși oameni ai muncii din alte
unități economice.
Această amplă
mobilizare de forțe se concretizează
în ritmuri tot mai înalte de lucru,
agricultorii tulceni fiind hotărîți să
încheie campania de
semănat în
maximum două-trei zile, excepție
făcind zonele din Lunca și Delta
Dunării, unde terenurile continuă să
prezinte exces de umiditate. (Adrian
Vasile).

TELEORMAN.

Ir> unitățile agricole din zonele de cimpie ole tarii, semănatul porumbului
se face pe ultimele suprafețe
Foto : E. Dichiseanu

mințate. Si totuși, procentul pe în
treaga suprafață planificată era
marți seara de 91 la sută. Diferența
de pină la sută la sută o reprezintă
suprafețele planificate pentru orez,
legume și ricin care totalizează pește
20 000 hectare. Incepind insă din 23
aprilie vremea s-a răcit brusc, ceea
ce a făcut imposibilă începerea se
mănatului la orez și la legumele
mari iubitoare de căldură. In toate
unitățile agricole care dispun de o-

rezării, comandamentul
județean
pentru agricultură a venit în spriji
nul lor. concentrind aici puternice
forte mecanice și manuale pentru
Încheierea in citeva zile a pregătiri
lor necesare in vederea trecerii la
semănat. De asemenea, in asociații
le legumicole Jegălia. Cuza Vodă și
Lehliu. cu tot timpul nefavorabil
din ultimele zile, se folosesc fieca
re oră bună de lucru, fiecare parce
lă pe care se pot semăna și planta

seara, pe ansamblul județului au
fost însămințate peste 80 la sută din
cele 278 000 hectare prevăzute prin
programul acestei campanii agri
cole. Au mai rămas de semănat cu
porumb doar suprafețele ce vor fi
ocupate cu loturi de hibridare, pre
cum și terenurile cu exces de umi
ditate. sau cele de pe care se recol
tează în prezent furajele-masă ver
de. suprafețe ce totalizează peste
15 000 hectare. La soia, aceeași
lucrare s-a efectuat pină in prezent
pe 78 la sută, iar la fasole pe 40 la
sută din program. Continuă, de ase
menea. insămințar.ea bumbacului și a
orezului. Pentru finalizarea grab
nică a semănatului au fost luate noi
măsuri care să asigure, chiar și în
condițiile vremii instabile, realizarea
unor viteze de lucru superioare, mai
ales in consiliile agroindustriale
Blejești. Siliștea. Tătârăstii de Jos,
Drăgănești-Vlașca. Videle. Dobrbtesti. unde se înregistrează cele
mai mari restante.
In acest sens.

s-au declanșat, deocamdată la nive
lul consiliilor agroindustriale, ac
țiuni . de intr-ajutorare cu mijloace
mecanice. (Stan Ștefan).

CONSTANȚA. Marea majori
tate .a unităților agricole din jude
țul Constanța au încheiat semănatul
tuturor culturilor
prevăzute in
această primăvară, astfel că in di
mineața zilei de 27 aprilie mai ră
măsese de incorporat sămința doar
pe 8 692 hectare, reprezentind 3 la
sută din suprafața planificată. Pe
culturi, această suprafață reprezintă
circa
4 000
hectare
legume, ea
urmind să fie semăn'ată sau planta
tă eșalonat. în funcție de necesită
țile fabricilor de conserve, pină la
15 mai, precum și unele suprafețe
cu orez, tutun și
bumbac, plante
termofile care urmează a fi semă
nate imediat ce condițiile de climă
se
vor
restabili.
In așteptarea
acestor condiții, specialiștii urmă
resc pe ore și pe fiecare solă în
parte posibilitățile reluării lucrări
lor la semănat. De asemenea, unde
este posibil s-a trecut la plantarea
tn cîmn a primelor suprafețe cu to
mate timpurii. (George Mihăescu),

MEHEDINȚI. Din programul
de însămîntări al campaniei agrico
le de primăvară s-a realizat, pină
in seara zilei de 27 aprilie, 93 la
sută. Au mai rămas de semănat
8 378 hectare, din care 2 300 hectare
cu porumb și fasole. 2 877 hectare
cu legume. 300 hectare cu tutun,
1 700 hectare cartofi de toamnă și
alte culturi. Cum unitățile din zona
de cimpie au încheiat de cîteva zile
însăm in țările, forțele mecanice au
fost mutate operativ și concentrate
pe solele ce au mai rămas de semă
nat in zonele de centru si colinară
ale județului. Zilnic, specialiștii ur
măresc starea terenului și identifică
acele parcele pe care se poate lucra
'chiar și numai citeva ore pe zi. Tn
aceste condiții, cind terenul se lu
crează mai anevoios din cauza umi
dității ridicate, o atenție deosebită
se acordă respectării tehnologiei de
lucru . stabilite pentru fiecare cultu
ră tn parte. Procedind astfel, fo
losind la maximum fiecare fereastră
de timp, există condiții ca în cel
mult două zile insămințările să se
Încheie pe întreaga suprafață. (Virgiliu Tătarul.
IALOMIȚA. In județul Ialomi
ța, din cele 228 000 hectare prevăzu
te prin programul acestei campanii
au fost insămințate 198 000 hectare.
Au mai rămas de semănat 20 000
hectare, din care 8 000 hectare cu
soia și fasole, precum si 9 000 hec
tare cu orez, lucrare care va începe
de azi. Au fost luate toate măsurile

ca în cel mult două zile bune de
lucru să fie insămintate toate cultu
rile de cimp. urmind ca apoi forțele
să fie concentrate la semănatul ore
zului și plantarea legumelor. (Miliaj
Vișoiu).

GIURGIU. Fină tn seara zilei
de 26 aprilie, la nivelul județului, insămințările au fost efectuate pe 84
la sută din suprafețele planificate.
Practic, a mai rămas de insămințat ,
porumbul pe 4 800 hectare, lucrare
ce poate fi încheiată într-o singură
zi bună de muncă in cimp. Trebuie
arătat insă că aceste suprafețe sint
situate îndeosebi in zona de nord a
județului, unde anumite soluri mai
grele prezintă incă un grad accen
tuat de umiditate. Dar chiar si m
aceste condiții, controlind perma
nent starea terenului, in cursul zi
lei de ieri, specialiștii din unele
cooperative agricole au dispus re
luarea lucrului in cimp pe anu
mite sole. Pentru' a se evita tasarea
terenului, s-a indicat ca la semă
natul suprafețelor respective să fio
reduse la minimurfl trecerile, iar lu
crarea să se execute numai cu agregate complexe. De asemenea, au
fost luate măsuri pentru ca specia
liștii. cu ajutorul primarilor și al
activiștilor de partid și de stat
trimiși de la nivelul județului in
unități, să stabilească acțiunile ce se
impun pentru a se putea relua
grabnic lucrările pe suprafețele afectate de excesul de umiditate. In
sistăm asupra acestei cerințe mtrucit. in condițiile desfășurării nor
male a acțiunii de redistribuire a
utilajelor și a ameliorării stării
timpului, cu forțele existente tntr-o
zi bună de lucru semănatul porum
bului se poate incheia. De aseme
nea. se impun impulsionate acțiuni
le pentru plantarea in cimp a incă
4 200 hectare cu legume și semănatul
celor 3 700 hectare rezervate culturii
bumbacului. Pentru ca si aceste lu
crări să fie terminate cit mai urgent,
la indicația comitetului județean de
partid au fost luate măsuri ca acti
viștii de partid, primarii, alte cadre
cu munci de răspundere să conducă
nemijlocit acțiunile întreprinse in
vederea scurgerii apei si înlăturării
băltirilor prin săparea de canale și
rigole, lucrări la care participă un
mare număr de cetățeni.
Si încă o precizare : paralel cu
măsurile luate pentru încheierea în
cel mai scurt timp a Insămințărilor.
oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Giurgiu au trecut la execu
tarea primei coase la luoernă și
secară masă verde. Specialiștii apre
ciază că devansarea recoltării lucernei pentru însilozare va permite
să se obțină o coasă în plus față
de producția din anul trecut (Ion
Manea).
/
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NICOLAE
(Urinare din pag. I)

rii majorități a statelor, realizării
noii ordini economice mondiale.
Considerăm, în acest sens, că țări
le socialiste în ansamblu pot face
mai mult în soluționarea acestor
probleme deosebite.
Partidul Comunist Român se
pronunță ferm pentru întărirea
colaborării cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru
colaborarea, cu partidele socialiste,
social-democrate, cu alte forțe și
mișcări progresiste.
în cadrul politicii generale ex
terne, ne pronunțăm ferm pentru
întărirea solidarității și
unității
tuturor țărilor socialiste. Dezvoltăm
relațiile cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
Doresc să subliniez, și în acest
cadru, pă viața a demonstrat cu
putere că la baza relațiilor dintre
state trebuie să se afle principiile

TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU

deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne, dreptului fiecărei
națiuni la dezvoltare liberă, așa
cum dorește.
în cadrul convorbirilor ne-am
Informat reciproc despre activita
tea partidelor și popoarelor noas
tre în construcția socialistă. Noi
considerăm că schimbul de expe
riență între țările care construiesc
socialismul este foarte important.
Desigur, avem totdeauna în vedere că fiecare partid, fiecare țară
își hotărăște politica în mod inde
pendent, pornind de la condițiile
concrete în care își desfășoară
activitatea.
* ?"
Ceea ce merită de subliniat este1
faptul că partidele noastre sînt
preocupate de a asigura dezvol
tarea în continuare a construcției
socialiste pe baza
perfecționării
activității în diferite sectoare, a
lărgirii continue a democrației so

cialiste, a democrației
muncitorești-revoluționare. Desigur, într-o
țară problemele se pot rezolva într-un anumit mod, în alta în alt
mod ; dar esențial este ca, indife
rent de modul de organizare, să se
asigure edificarea cu succes a so
cietății socialiste. Noi am pornit
și pornim de la faptul că socia
lismul îl construim cu poporul și
pentru popor, că pentru edificarea
socialismului
trebuie
asigurată
participarea activă a tuturor oa
menilor muncii, a întregului popor
la conducerea societății. Ca și alte
principii socialiste de bază, demo
crația reprezintă o cerință Obiectfyă a victoriei sociâlișrn'plui.și co
munismului.
Doresc să urez poporului ceho
slovac prieten succese tot mai mari
în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XVII-lea al partidului, să
vă urez dumneavoastră succese în
întreaga activitate și multă sănă
tate. (Vii aplauze).

Vizită în Capitală
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România,
și
tovarășul
Milos Jakes, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, au vizitat,
miercuri dupâ-amiază, obiective sol-edilitare
*
ci
și cartiere de locuințe
din Capitală.
Pe parcursul vizitei, distinsul
oaspete a fost informat despre im
portante lucrări ce se desfășoară din
inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in vederea mo
dernizării și dezvoltării Capitalei
tării, a continuei sale înnoiri și în
frumusețări.
Primul popas a fost făcut la lacul
de acumulare Dîmbovița. Aici au
fost înfățișate principalele date des

pre lucrarea de amenajare complexă
a rîului Dîmbovița, care se înscrie
în ansamblul de măsuri vizînd mo
dernizarea Bucureștiului.
în continuare, s-a vizitat Bu
levardul Victoria Socialismului
șl
construcția Casei Republicii. Au fost
prezentate importantele ansambluri
arhitectonice din acest
perimetru
urbanistic al Capitalei.
S-a vizităt, apoi, complexul co
mercial agroindustrial „Unirea" —
realizare importantă pe linia dez
voltării și modernizării rețelei co
merciale a municipiului.
Cei doi conducători de partid au
vizitat, de asemenea, a doua magis
trală a Metroului bucureștean >—
obiectiv edilitar de larg interes ce
tățenesc — parcurgînd cu un tren

special distanța dintre Piața Uni
versității și Piața aviatorilor.
Cei doi conducători de partid au
fost însoțiți de tovarășul Constantin
Olteanu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.,
primarul general al Capitalei.
Tovarășul Milos Jakes a avut cu
vinte de înaltă apreciere la adresa
vastului program de dezvoltare
urbanistică și edilitară, aflat în curs
de înfăptuire în Capitala României,
a remarcabilelor succese ale arhitecților și constructorilor, a efortu
rilor depuse pentru continua înfru
musețare a Bucureștiului.
Pe parcursul vizitei, cei doi
conducători de partid au fost salu
tați de locuitori ai Capitalei, cu ma
nifestări de deosebită stimă și pre
țuire.

Ceremonia sosirii
La
Invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România, miercuri dimineața a sosit
la București, într-o vizită priete
nească de lucru în țara noastră,
tovarășul Milos Jakes, secretar ge
neral al
Comitetului
Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia.
Noul dialog la nivel înalt românocehoslovac constituie un
moment
important In
dezvoltarea tradițio
nalelor
relații
prietenești dintre
partidele, țările șl popoarele noas
tre, o expresie a dorinței comune
de a extinde și amplifica raportu
rile româno-cehoslovace atît pe plan
bilateral, cit și pe arena internațio
nală, spre binele ambelor țări și
popoare, în folosul cauzei generale
a socialismului, păcii și securității
în Europa și în întreaga lume.
Ceremonia sosirii s-a desfășurat
p« aeroportul
Otopeni, împodobit
sărbătorește. Pe frontispiciul aero
gării se aflau portretele tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Milos Jakes
încadrate de drapelele de stat ale
României și Cehoslovaciei. Pe mari
pancarte erau
înscrise, în limbile
română și cehă, urările : „Bun venit
în Republica Socialistă România
tovarășului Milos Jakes,
secretar
general al Comitetului Central
al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia !“, „Să se dezvolte
continuu
relațiile tradiționale de prietenie și
colaborare dintre Partidul Comunist
Român șl Partidul Comunist
din
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, în interesul
popoarelor român și cehoslovac, al

cauzei socialismului, progresului și
păcii în Europa și în lume !".
La coborîrea din avion, tovarășul
Milos Jakes a fost salutat cu deo
sebită cordialitate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid s-au
îmbrățișat,
și-au strîns mîinile cu prietenie.
în întîmpinarea înaltului oaspete,
pe aeroport se aflau membri șl
membri supleanți ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
secretari ai C.C. aj P.C.R., membri
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai
unor instituții
centrale.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Praga și ambasadorul Ceho
slovaciei la București, membri
ai
ambasadei cehoslovace.
O gardă
militară a
prezentat
onorul. Au fost intonate imnurile
de stat ale Republicii
Socialiste
Cehoslovace și Republicii Socialiste
România, în timp ce, in semn de

salut, au fost trase 21 salve de arti
lerie.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Milos Jakes au trecut în
revistă garda de onoare.
Pionieri români și cehoslovaci au
oferit buchete de flori celor doi
conducători de partid.
Numeroși oameni ai muncii din
întreprinderi și instituții bucureștene,
aflați pe aeroport, au făcut o caldă
manifestare de prietenie celor doi
conducători de partid. Prin ovații și
aplauze, ei au dat expresie satisfac
ției față de actuala întîlnire la ni
vel înalt româno-cehoslovacă, ce va
conferi noi dimensiuni
conlucrării
rodnice dintre partidele, ’ țările și
popoarele noastre.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Milos Jakes s-au îndreptat, într-o
mașină
escortată de motocicliști,
spre reședința rezervată distinsului
oaspete. Aici, cei doi
conducători
de partid s-au întreținut intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

★

Miercuri seara s-a încheiat vizita
prietenească de lucru efectuată în
țara noastră, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de tovarășul Milos Jakes, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din
Cehoslovacia.
Cei doi conducători de partid au
sosit împreună la aeroport.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Republicii Socialiste Ceho
slovace și
Republicii Socialiste

România, în timp ce, în semn de sa
lut, au fost trase 21 de salve de ar
tilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Milos Jakes au trecut în revistă
garda de onoare.
Distinsul oaspete și-a luat apoi ră
mas bun de la persoanele oficiale
române aflate pe aeroport.
La scara
avionului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos
Jakes și-au luat un călduros rămas
bun. Cei doi conducători de partid
și-au strîns miinile cu prietenie, s-au
îmbrățișat. Un grup de pionieri a
oferit buchete de flori.
La ora 18,15 aeronava a decolat.

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Milos Jakes
(Urmare din pag. I)
în timpul convorbirilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos
Jakes au procedat la o informare
reciprocă privind activitatea si preo
cupările celor două partide pentru
înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XlII-lea al P.C.R. și, respectiv,
ale Congresului al XVII-lea al P.C.
din Cehoslovacia.
în acest cadru, au fost examinate
stadiul actual al relațiilor bilaterale,
posibilitățile existente pentru dez
voltarea. în continuare, a colaborării
româno-cehoslovace pe plan politic.

economic, tehnico-știintific si cultu
ral. corespunzător nivelului atins de
economiile celor două țări.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale. îndeosebi pri
vind oprirea cursei înarmărilor si
trecerea la dezarmare. în primul
rînd la dezarmare nucleară, instau
rarea în Europa si în întreaga lume
a unui climat de destindere, secu
ritate. încredere si largă cooperare,
apărarea păcii și vieții pe Pămînt.
Cei doi conducători și-au exprimat
satisfacția față de rezultatele Vizi
tei. ale convorbirilor purtate, pre

cum si hotărîrea de a continua prac
tica unor asemenea întîlniri de lu
cru in vederea examinării operati
ve a unor probleme legate de ex
tinderea în continuare a relațiilor
de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă România și
Republica Socialistă
Cehoslovacă,
dintre popoarele noastre. în inte
resul cauzei generale a socialismu
lui și progresului, al întăririi păcii,
încrederii si conlucrării internațio
nale.

A fost reafirmată, totodată, hotărirea Partidului Comunist Român șl
Partidului Comunist din Cehoslova
cia de a dezvolta în continuare con
lucrarea pe plan internațional, de
a-și spori contribuția la rezolvarea
marilor probleme care confruntă
omenirea.
Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească,
de' stimă si înțelegere reciprocă.
în legătură cu rezultatele vizitei,
ale convorbirilor purtate a fost adoptat un Comunicat comun, care »•
dă publicității.

COMUNICAT COMUN
La
Invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Milos Jakes, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, a efectuat o vizită prietenească
de lucru în Republica Socialistă
România în ziua de 27 aprilie 1988.
în timpul vizitei. tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, i-a fost inmînat de către to
varășul Milos Jakes, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia,
Ordinul „Leul Alb" clasa I, cu colan,
conferit cu prilejul celei de-a 70-a
aniversări a zilei de naștere, pentru
contribuția adusă la dezvoltarea
colaborării dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, la întărirea
prieteniei dintre poporul român și
poporul cehoslovac, la promovarea
cauzei generale a socialismului,
păcii și colaborării internaționale.
în cadrul convorbirilor, care s-au
desfășurat
intr-o
atmosferă de
cordialitate, stimă și încredere re
ciprocă, conducătorii celor două
partide
s-au
informat
reciproc
asupra principalelor probleme actua
le ale construcției socialiste în cele
două state și asupra îndeplinirii
hotărîrilor celui de-al XlII-lea Con
gres și ale Conferinței Naționale ale
Partidului Comunist Român și,
respectiv, ale celui de-al XVII-lea
Congres al Partidului Comunist din
Cehoslovacia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
prezentat
activitatea
desfășurată
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si de înaintare a României spre
comunism, precum și măsurile adop
tate pentru dezvoltarea intensivă â
industriei, agriculturii, a celorlalte
ramuri ale economiei naționale, pen
tru promovarea largă a progresului
tehnico-științific modern, aplicarea
fermă a noului mecanism economic,
ridicarea continuă a nivelului de trai
material și spiritual, perfecționarea
continuă a întregului sistem al de
mocrației munci torești-revoluționar
»,
*
pornind de la teza fundamentală a
construirii socialismului cu poporul
și pentru popor.
Tovarășul Milos Jakes a informat
despre activitatea organelor și orga
nizațiilor Partidului Comunist din
Cehoslovacia în vederea realizării
strategiei de accelerare a dezvoltării
economico-sociale. A acordat o aten
ție deosebită înfăptuirii reformei
economice fundamentale, restructu
rării complexe a vieții sociale, apro
fundării democrației socialiste, creș
terii calității politicii de cadre și
muncii de ansamblu a partidului.
Conducătorii celor două partide au
examinat stadiul și perspectivele
dezvoltării colaborării bilaterale. S-a
relevat cu satisfacție că relațiile
dintre cele două state cunosc o dez
voltare ascendentă, dinamică, pe
baza principiilor deplinei egalități în
drepturi, independenței și suverani

tății naționale, neamestecului în tre
burile interne Și avantajului reciproc,
în conformitate cu prevederile Tra
tatului de prietenie, colaborare și
asistență mutuală, cu alte documen
te și înțelegeri adoptate în comun.
A fost subliniat, totodată, rolul
hotărîtor al colaborării sțrînse dintre
Partidul Comunist Român și Partidul
Comunist din Cehoslovacia în extin
derea și aprofundarea raporturilor
de prietenie dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă, dintre popoarele celor
două țări. S-a relevat importanța
deosebită a dialogului la nivel înalt
pentru dezvoltarea colaborării bilate
rale în toate domeniile.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Milos Jakes au exprimat
hotărîrea celor două partide de a
dezvolta în continuare relațiile din
tre ele. de a extinde legăturile
dintre guverne, parlamente, organi
zații de masă și obștești. între ju
dețe și orașe din cele două țări, pre
cum și în domeniul turismului. în
scopul adîncirii prieteniei și dezvol
tării colaborării, a schimbului de
experiență în construcția socialistă.
In cadrul convorbirilor s-a apre
ciat că Programul de lungă durată
privind dezvoltarea colaborării ’ eco
nomice si tehnico-științifice dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă pînă
în anul 2000. care a fost semnat la
nivel înalt în decembrie 1985. deschi
de largi perspective pentru dezvol
tarea intensivă a relațiilor economice
reciproce, a cooperării și specializă
rii. pentru ridicarea lor la un nivel
calitativ superior. Se află în curs de
îndeplinire o serie de convenții în
cheiate în cadrul acestui program,
în domeniile construcțiilor de mașini,
electronicii și electrotehnicii, chimiei
și în alte domenii de interes comun
pentru țările noastre. S-a subliniat
că potențialul economic și tehnicoștiințific în continuă creștere al ce
lor două țări, precum și rezultatele
obținute în colaborarea economică
reciprocă creează condiții favorabile
pentru dezvoltarea cooperării și spe
cializării. In scopul satisfacerii într-o
măsură sporită a necesităților econo
miilor naționale, s-a stabilit ca orga
nele de resort din cele două țări să
adopte măsuri pentru creșterea pon
derii produselor realizate prin coope
rare și specializare în cadrul schim
burilor comerciale reciproce.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășul Milos Jakes au convenit
ca guvernele celor două țări să
elaboreze un program comun cu ter
mene precise privind aprofundarea,
în continuare, a cooperării și spe
cializării în producție.
Totodată, s-a convenit ca organele
centrale pentru știință și tehnologie
din cele două țări. în colaborare cu
organele și organizațiile economice
să-și intensifice activitatea pentru
identificarea de noi posibilități de
conlucrare tehnico-științifică bilate
rală, îndeosebi în domeniile tehnicii
de vîrf, ca microelectronica, electro
tehnica. tehnica roboților, energetica.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Milos Jakes au reafirmat
hotărîrea țărilor lor de a acționa
pentru dezvoltarea colaborării mul

tilaterale economice șl tehnico-știin
țifice in cadrul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc în spiritul
hotărîrilor Consfăturii economice la
nivel înalt a țărilor membre ale
C.A.E.R., al Programului complex al
progresului tehnico-științific pînă în
anul 2000, precum și al hotărîrilor
celei de-a 43-a ședințe a sesiunii
C.A.E.R. Au exprimat, totodată, in
teresul și disponibilitatea privind
dezvoltarea relațiilor reciproc avan
tajoase între C.A.E.R. și C.E.E.
A fost evidențiată dezvoltarea cu
succes a relațiilor româno-ceho
slovace pe plan cultural, științific și
în alte domenii și s-a exprimat
hotărîrea de a se acționa pentru
aprofundarea acestor relații, în
scopul unei mai apropiate cunoașteri
reciproce și al întăririi prieteniei
româno-cehoslovace.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Milos Jakes au efectuat
un schimb de păreri cu privire la
unele probleme actuale ale vieții
internaționale. Au constatat că situa
ția de ansamblu din Europa și din
lume este, în continuare, destul de
gravă și plină de contradicții și au
subliniat necesitatea
de a
se
impulsiona procesul dezarmării șl
edificării unei lumi fără arme nu
cleare din care să fie eliminată folo
sirea forței.
/
S-a apreciat că problema funda
mentală a contemporaneității o con
stituie oprirea cursei înarmărilor și
trecerea hotărîtă la dezarmare, în
primul rînd la dezarmarea nucleară,
în acest context a fost subliniată
însemnătatea deosebită a semnării
Tratatului sovieto-american cu pri
vire la lichidarea rachetelor cu rază
medie și mal scurtă de acțiune, care
constituie. însă, numai un prim-pas,
după
care trebuie să urmeze noi
acorduri în direcția reducerii arme
lor strategice ofensive, preîntîmpinării cursei înarmărilor în Cosmos,
Interzicerii generale și complete a
experiențelor nucleare, lichidării ar
melor nucleare și chimice și a celor
lalte mijloace de distrugere în masă,
reducerii efectivelor forțelor armate
și a armelor convenționale din Eu
ropa, reducerii cheltuielilor militare
și soluționării altor probleme ale
securității și dezarmării. Au expri
mat convingerea că o măsură esen
țială în domeniul dezarmării ar constitui-o încheierea unui acord între
U.R.S.S. și S.U.A. privind reducerea
cu 50 la sută a armelor strategice
ofensive, cu respectarea consecventă
a Tratatului referitor la apărarea
antirachetă și fără a se admite ca
dezarmarea într-un domeniu să ducă
Ia intensificarea înarmărilor în alte
domenii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășul Miloș Jakes au subliniat
necesitatea convenirii la reuniunea
de la Viena a reprezentanților state
lor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa
de înțelegeri care să contribuie la
promovarea dezarmării, dezvoltarea
colaborării economice, tehnico-știin
țifice și în alte domenii, între țările
continentului, la realizarea unei
Europe unite, la întărirea încrederii,
securității și păcii.
De comun acord, cel doi conducă

tori au relevat existența de noi po
sibilități in direcția dezarmării. în
tăririi
îricrederii
și
dezvoltării
colaborării multilaterale pe conti
nentul european. în acest context, a
fost subliniată importanța deosebită
a inițiativelor referitoare la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a
păcii și colaborării, liberă de arme
nucleare și chimice, fără baze mili
tare și trupe străine — și a convo
cării unei reuniuni a șefilor de state
și de guverne ai țărilor din regiune,
precum și a inițiativelor privind
crearea unei zone fără arme nu
cleare și chimice în centrul Europei
și a unei zone de încredere, colabo
rare și relații de bună-vecinătate
de-a lungul liniei de contact dintre
cele două blocuri militare.
Conducătorii celor două partide
B-au pronunțat pentru soluționarea
numai prin mijloace politice a con
flictelor militare și a tuturor focare
lor de încordare din lume.
A fost exprimat sprijinul șl soli
daritatea României și Cehoslovaciei
cu lupta popoarelor din Asia, Africa
și America Latină pentru apărarea
și consolidarea independenței națio
nale, pentru o dezvoltare liberă, de
sine stătătoare, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului.
Cei doi conducători au subliniat
că interesele edificării unui climat
de încredere șl prietenie între po
poare cer să se pună capăt politicii
de încurajare a anticomunismului,
naționalismului, șovinismului si ra
sismului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Milos Jakes au subliniat
hotărîrea celor două partide de a
acționa consecvent pentru întărirea
colaborării și unității partidelor co
muniste și muncitorești, pentru o
conlucrare amplă și un dialog activ
între acestea, bazate pe respectarea
principiilor egalității, independenței
și a dreptului fiecărui partid de a-și
stabili de sine stătător linia politi
că. strategia și tactica revoluționară,
în conformitate cu condițiile concre
te în care își desfășoară activitatea.
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia vor
conlucra și in viitor cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu
partidele socialiste, social-democrate,
cu alte partide democratice și miș
cări de eliberare națională, cu for
țele antiimperialiste și progresista
de pretutindeni pentru progres so
cial, pentru dezarmare și pace, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă
pe planeta noastră.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl
Milos Jakes și-au exprimat convin
gerea că înfăptuirea hotărîrilor con
venite va contribui la aprofundarea
în continuare a relațiilor dintre
partidele, statele și popoarele celor
două țări.
Tovarășul Milos Jakes, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. a adresat invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de a efectua o vizită în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.
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Capacitatea de acțiune a activului
de partid - mai bine pusă în valoare

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
eticii și echității socialiste,
Lipsurile in gospodărirea mijloacelor

materiale — sancționate sever
Octavian Vijaică. care » înza tori ce și tehnice în vedereai tndeplinii funcția de ju risconsult
deplinirii in cele mai bune icondiții a indicatorilor de plan. Pentru
timp de mai multi ani la In
a ascunde acest fapt, conducerea
treprinderea mecanică Topleț, in
tr-o scrisoare adresată tovarășului
unității a
recurs la practici
nedemne, raportind. de exemplu,
Nicolae Ceaușescu afirma că. da
torită modului exigent in care a
ca producție-marfă zeci de poduri
Înțeles să-și Îndeplinească sarcinile
rulante, care nu erau echipate cu
cablurile necesare. în perioada
de serviciu, a intrat deseori in con
1986—1987 s-a mai raportat, fictiv,
flict cu cadrele de conducere din
realizarea unor produse care, in
Întreprindere, reproșîndu-i-se per
realitate, erau de calitate necores
manent lipsa sa de ..realism". ..Am
punzătoare sau fără desfacere asi
ridicat problemă nerespectării le
gurată.
galității in unitate in adunările or
ganizației de partid, in ședințele
Una din cauzele car» au făcut
C.O.M. și in adunările generale ale
posibilă săvirsirea unor asemenea
oamenilor muncii pe întreprindere,
abateri este și aceea că atit C.O.M.
sublinia autorul, dar atitudinea
din Întreprindere, cit și biroul său
mea a fost taxată drept atacuri
executiv nu au analizat cu simț
personale la adresa cadrelor de
de răspundere o serie de probleme
conducere".
de competența lor și au luat hotăriri neconforme cu prevederile le
In scrisoare se relatau fapte si
gale.
în același timp, organele .și
date concrete privind încălcarea
legalității socialiste in întreprinde 'organizațiile de partid din între
prindere n-au desfășurat 0 muncă
re. pagubele produse, o anumită
politico-organizatorică de natură
stare de incompetentă și lipsă de
să asigure creșterea răspunderii și
profesionalism, multe din faptele
exigentei tuturor cadrelor de con
unor cadre de conducere vizind
ducere in îndeplinirea sarcinilor ce
codul penal.
le revin.
La indicația secretarului general
Pe bună dreptate, se subliniază
«1 partidului, scrisoarea a fost re
în rapfortul de cercetare, răspun
partizată. spre rezolvare, președin
derea
revine și conducerii Centra
telui Curții Superioare de Control
lei industriale de tractoare si ma
Financiar și secretarului de resort
șini agricole, care, deși ă fost se
al C.C. al P.C.R. O primă concluzie
sizată in mai multe rînduri de
subliniată in raportul de cercetare
existența unor deficiențe în acti
se referă la încălcarea legilor pri
vitatea .acestei întreprinderi, nu a
vind utilizarea fondurilor materiale
luat
măsurile necesare pentru înlă
Si bănești. între altele, unitatea a
turarea sau prevenirea lor.
fost aprovizionată cu subansamble
și aparataje. in valoare de peste 2,5
Concluziile rezultate în urma
milioane lei. care au fost ulterior
controlului au fost dezbătute în or
scoase din gestiune și trecute pe
ganul colectiv de conducere al uni
costurile de producție, deși unele
tății. stabilindu-.-e măsuri pentru
din ele se găseau in stoc neutili
înlăturarea deficiențelor și preve
zate. altele au fost vindute diferi
nirea apariției lor. Pentru abuzuri
telor unități, iar o parte din cele
le constatate au fost aplicate sanc
rămase liind. pur și simplu,
țiuni disciplinare celor vinbvați și'
dezmembrate și utilizate pentru lu
s-a stabilit ca biroul comitetului
crări de întreținere. în plus, biroul
județean de partid să pună în dis
executiv al C.O.M. a aprobat tre
cuție activitatea comuniștilor din
cerea pe costuri de producție a
conducerea întreprinderii în vede
contravalorii unei construcții meta
rea luării masurilor ce se impun.
lice. executată necorespunzător din
Pe baza propunerilor făcute, s-a
punct de vedere calitativ și. in con
hotărit scoaterea din funcție a di
secință. refuzată de beneficiar.
rectorului întreprinderii — Gheor-,
Lipsa de responsabilitate a ca
ghe Cădariu. a contabilului-șef —
drelor din conducerea unității, in
Dumitru Dorobanțu. a directorului
privința grijii față de mijloacele ’ adjunct — Mircea Păunescu. și tre
materiale încredințate, a mers piuă
cerea lor într-o muncă de execuție
acolo incit s-au livrat unor unități
in altă unitate : sancționarea dișcinumeroase materiale și s-au fabri- ■ plinară a inginerului-șef — D’unii"
cat. ilegal, diferite utilaje, ca de
tru Viericiu ; atenționarea condu
exemplu mori de măcinat, toate
cerii M.I.C.M. și a centralei de. re
sort. precum și sancționarea fostu
acestea fiind distribuite unor uni
lui director general al acesteia —
tăți fără a se incasa contravaloarea
Nipojae Tarn.ea "r eu avertisment^
lor. Mai nuilt».. .unele - produse,.-?»
sesizarea, organelor, de: stat pentru •
anvelope, camere, roți Complete etc.
reluarea cercetărilor iu: legătură«țp ..
— vindute diferitelor înț.reprjpdari
săvirsirea faptelor cu caracter
au ajuns în posesia unor particupenal constatate de organele de
lari, care le-au speculat.
control.
în întreprindere erau, de âseS-au stabilit sarcini concrete penmenea, neglijate măsurile organi-

tru centrală și minister, comitetului
județean de partid revenindu-i
'misiunea de a acționa mult mai
energic pentru întărirea muncii or
ganelor și organizațiilor de partid,
întronarea ordinii și disciplinei la
fiecare loc de muncă, creșterea
simțului de răspundere fată de
avutul obștesc, crearea unui climat

de exigentă 1n realizarea., la un
nivel calitativ superior, a tuturor
sarcinilor.
Neajunsurile constatate au făcut
obiectul unor dezbateri in adunări
le generale de partid, luindu-se
toate măsurile pentru înlăturarea
producerii unor asemenea abateri
in viitor.

Solicitudine la sesizările cetățenilor /
pozit diferite produse, contra
După cum rezultă dintr-o scri
valoarea lor fiind achitată fictiv
soare adresată tovarășului
prin unele magazine. La control au
Nicolae Ceaușescu. cetățenii din
fost găsite zeci de bilețele emise
Urziceni vedeau frecvent o seamă
de directorul N. Drăgoi. prin care
de incorectitudini în munca și com
el dispunea vînzarea din depozite
portarea unor lucrători din comerț.
a unor mărfuri.
Ei aflau, pe diferite căi. despre
abuzurile săvirșite de însuși direc
Așa cum se precizează în ra
torul întreprinderii comerciale dă
portul de cercetare. în timpul con
stat mixte. Nicolae Drăgoi. sesizau
trolului s-au luat măsuri
legale
toate acestea forurilor competente
împotriva gestionarilor găsiți vinoale orașului, dar faptele reclamate
vați : s-au înregistrat în evidența
erau mușamalizate.
contabilă plusurile constatate : s-a
Suficient temei ca sesizările lor
recuperat de la directorul unității
să fie analizate la fața locului de
diferența de preț neincasată de
activiști și specialiști ai. organelor
unitatea de alimentație publică.
centrale — sub îndrumarea unui
Comitetul județean de partid Ia
lomița va. pune in discuția comu
secretar al C.C. al P.C.R. și viceprim-ministrului de resort al gu
niștilor faptele ilegale și abaterile
vernului — așa cum a indicat secre
săvirșite de directorul N. Drăgoi
tarul .general al partidului.
și va lua măsuri de sancționare pe
linie de partid. Totodată, s-a hoDin verificările și cercetările
tărit. ca acesta să fie destituit din
efectuate a rezultat că. in mare
funcție, cercetat de organele de
parte, aspectele sesizate corespund
stat și tras la răspundere penală
realității. In ceea - ce-1 privește pe
pentru neregulile comise.
directorul I.C.S.M. Urziceni. el a
Luind cunoștință de toate abate
încălcat cu bună știință reglemen
rile și neregulile de la normele
tările in vigoare pentru a obține
anumite avantaje personale, sfidînunui comerț civilizat, se nasc, in
mod firesc, mai multe întrebări :
du-și astfel concetățenii. Unul din
de ce a foșl nevoie ca oamenii
tre exemplele concludente îl con
din
Urziceni să fie puși în situația
stituie și organizarea unei nunți
ca asemenea fapte, care puteau fi
..cum n-a mai fost în oraș", pentru
prevenite și eradicate pe plan local,
fiica sa. nuntă la care au parti
să fie aduse la cunoștința președin
cipat mai bine de 600 de persoane.
telui țării? De ce atenționările și
Multe dintre acestea, gestionari și
sesizările făcute factorilor de răs
lucrători comerciali din subordinea
pundere nu și-au .găsit cursul nor
sa. au oferit la masă însemnate
sume de bani. Din dispoziția sa
mal. în sensul ca toate acestea să
fie temeinic analizate și luate mă
abuzivă s-au folosit, pentru exe
suri de natură să pună la punct pe
cutarea unor lucrări și amenajări
toți aceia care obțineau venituri
la sala și terenul unde a avut loc
nunta, muncitori și meseriași din
substanțiale fără muncă cinstită ?
cadrul întreprinderii, precum .ți
Și nu in ultimul rind. unde au fost
mijloace auto necesare efectuării
lucrătorii organelor comerciale in
de transporturi. Pe de altă parte,
spectorii. revizorii care aveau da
pentru masa servită la nuntă, el
toria să controleze sistematic acti
a achiziționat, din diverse localități
vitatea rețelei comerciale a fiecă
ale tării, și a introdus în unitatea
la care s-a organizat evenimentul
rui gestionar, a șefilor de unități
produse și băuturi pe care, contrar
și să adopte măsuri pentru întro
prevederilor legale, le-a achitat la
narea ordinii și disciplinei in acest
prețul de vinzare cu amănuntul,
important sector public ?
păgubind astfel întreprinderea.
Pornind, și de la astfel d» între
In al doilea rind. din verificări a
bări firești, s-a stabilit ca în
rezultat că. intr-adevăr, unele per
atenția Consiliului popular judgsoane. cu funcții gestionare au sățean Ialomița, a celorlalte organe
virșit frecvent., abateri. ?i.. încălcări ____
_ . intensificarea
de ______________
stat să stea
alei ndWWelor și prevederilor -legale;controlului. in toate unitățile ' .<■>•>au
■
inȘ#I«iii
pe
cumpărSîdf'fȚpfin
di__ ..prevenirii
_____
.
. , .
mercfale. in
vederea
minuarsa. gramajelorr ,
.Încasarea
«baterilor șt încălcării normelor-Iecu supt apret ori au vindut in mod
gale, asigurării climatului de ordi
preferențial diferite produse. Ges
ne și legalitate..
tionarul
Zâharia
Dumitru.
de
Neculal ROSCA
exemplu, a vindut direct din de

■y

La întreprinderea de contactoare,
indicele de utilizare a mașinilor și
instalațiilor, se afla, la un moment,
dat. cu mult sub plan. COMITETUL
MUNICIPAL DE PARTID BUZĂU
a trimis aici un colectiv al activului
său de partid, care a examinat situa
ția la fața locului. Soluțiile propuse
de colectiv, pe baza studiului efec
tuat. au făcut apoi obiectul unei
dezbateri la care au participat și mecanicii-șefi din celelalte întreprin
deri buzoiene. Cu acest prilej au
fost stabilite sarcini concrete, ter
mene și responsabilități atit pentru
întreprinderea de contactoare. cit ți
pentru reprezentanții celorlalte uni
tăți. Rezultatele acțiunii s-au regă
sit în . creșterea pe ansamblul muni
cipiului a indicelui de utilizare a
mașinilor. O altă acțiune similară a
avut ca temă modernizarea sectoa
relor calde. In urma aplicării măsu
rilor stabilite de un colectiv al acti
vului de partid, la întreprinderea de
utilaj tehnologic consumul de gaze
pentru confecționarea coturilor a
fost, redus eu 70 la sută. Pe această
cale au fost obținute importante economii de combustibil și energie și
la alte unități industriale. îmbună
tățirile aduse organizării și desfă
șurării. cursurilor de calificare, in
troducerea unor metode moderne de
control al calității produselor, care
au determinat în mai multe între
prinderi reducerea valorii produse
lor respinse pentru remedieri, repre
zintă efectul unui studiu intreprins
de alt colectiv al activului comite
tului .municipal de partid.
Dacă in cazul acestor acțiuni, co
lectivele activului s-au deplasat în
întreprinderi care se confruntau cu
diferite dificultăți, la alegerea În
treprinderii de sirmă și produse dm
sirmă pentru efectuarea, unui schimb
de experiență s-au avut in vedere
rezultatele bune obținute aici ca ur
mare a lansării inițiativei ..In inte
resul producției să ne realizăm sin
guri piesete' de schimb și utilările
necesare". Prin implicarea activului
în generalizarea acestei inițiative,
întreprinderile din municipiu își acoperă in prezent 70 la sută din ne
cesarul de piese de schimb și utilaje.
Totodată, colectivele activului de
partid au fost antrenate la întocmi
rea de studii, inițierea de schimburi
de experiență și efectuarea de con
troale și in alte domenii, pe teme ca
primirea in. rindurile partidului a
stagiarilor. îmbunătățirea structurii
organizațiilor de partid din cartiere,
buna organizare a activității cămi
nelor,
căminelor de nefamiliști și
dispensarelor de întreprindere etc.
Este, de asemenea, demn de remar
cat faptul că, la fundamentarea, ac
țiunilor preconizate, comitetul mu
nicipal de partid are in vedere o
strinsă consultare-cu cadre din activ.
Astfel, in toate plenarele și ședin
țele de birou, dezbaterile au ca punct
de plecare analizele și studiile efec
tuate de colective ale activului. Iar
propunerile și soluțiile avansate de
ele determină, in genere, elaborarea
de hotăriri realiste.
Pe Ungă acțiunile colective ale ac
tivului de partid, deosebit de efi
ciente s-au dovedit și citeva inter
venții individuale ale specialiștilor
din- (letiyzr Economistul Constantin
Gli-ninschi de la intrepripderea ..Me
talurgica", a sprijinit întreprinderea
de. .timplărie metalică și întreprins:
derea de materiale de construcții
pentru a pune la punct un sistem
eficient, de urmărire a respectării
costurilor normate de producție. La
rindul său. economistul Ștefan Mavrodin de la întreprinderea de gea-
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muri și-a dat concursul la mai buna
organizare a producției și a muncii
la întreprinderea de textile. Pentru
a depista rezerve privind autoutilarea. mai multe unități industriale
buzoiene au beneficiat de ajutorul
dat de inginerii Gheorghe Condurache și Vasile Moraru de la între
prinderea de sirmă și produse din
sirmă.
Sint. aceste exemple tot atitea ar
gumente care pun cu pregnantă în evidentă puternicul potențial de crea
tivitate. de idei, de experiență, de
forță de intervenție de care dispune
activul de partid, Cu toate acestea,
la plenara de dare .de seamă anuală
a comitetului municipal de partid,
care a avut loc cu citeva luni în ur
mă, in capitolul consacrat analizării
contribuției aduse de activ la înde
plinirea sarcinilor economico-sociale
ce. revin municipiului s-a ajuns la
concluzia că. deși în unele situații
colectivele activului au fost folosite
cu bune rezultate în rezolvarea unor
probleme, potențialul său-nu a fost
pe deplin pus in valoare, că antre
narea activului nu s-a situat la ni
velul cerințelor actuale, că n-a exis
tat o convergență a acțiunilor între
prinse de colectivele activului spre
obiective majore.
Aceste concluzii
s-au întemeiat, pe faptul că nu toți
comuniștii activului au fost impli
cați in acțiunile organizate de comi
tetul municipal de partid, prezența
lor răminind uneori doar pe hîrt.e.
Multe din obiectivele majore al" ccopomiei municipiului, ca, de pildă,
asimilarea de noi produse destinate
exportului, creșterea competitivității
produselor. îmbunătățirea formelor
de organizare a muncii, au rămas în
afara preocupărilor activului. Au
existat și situații critice limită care
ar fi reclamat intervenția activului
comitetului municipal de partid, ca
in cazul întreprinderii de utilaj teh
nologic și întreprinderii de prelu
crare a maselor plastice, unități cu
o pondere deosebită in economia
municipiului, unde, o lungă perioa
dă: -rezultatele economice s-au si
tuat cu mult sub posibilități. Numai
in «rma- intervenției comitetului -ju
dețean de partid lucrurile au fost
aduse aici pe Un făgaș, normal, suplinindu-se astfel absența unei ac
țiuni hotărite. desfășurate la timp
din partea activului comitetului mu
nicipal de partid.

Multe dintre acțiunile organizate
cu activul ar fi avut, indiscutabil, o
eficientă sporită dacă intre ele s-ar
fi stabilit o mai strinsă. legătură,
avlnd că fundament obiective ma
jore Unitare. De exemplu, pornind
de la sarcina sporirii volumului ex
porturilor, ar fi fost necesar ca in
preocupările activului să se stabi
lească
o corelație organică intre
necesitatea1 elaborării de tehnologii
avansate și activitatea de asimilare
de noi produse care, la rindul lor,
ar fi presupus promovarea mai pu
ternică a progresului tehnic. De ase
menea, progresul tehnic trebuia pus
Intr-o strinsă legătură cu pregătirea
profesională și politică a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor. Șl
pentru a putea mobiliza capacitatea
de creație a colectivelor de muncă
s-ar fi impus ca activul comitetului
municipal de partid să ajute orga
nele de partid din unitățile econo
mice să-și îmbunătățească stilul și
metodele de muncă.' inclusiv antrena
rea mai eficientă a propriului activ
de partid. De asemenea ajutor ar fi
avut și au nevoie organizațiile de
partid din întreprinderea de utilaj
tehnologic. Antrepriza de construcții,
montaj și reparații. întreprinderea
județeană de gospodărie comunală și
locativă și altele.
„Lipsurile din munca comitetului
municipal de partid cu activul său
au fost determinate de absența unei
viziuni de ansamblu in folosirea ac
tivului. de faptul că ne-am limitat
mai mult la consultarea âctivului și
mai ' puțin’ la implicarea lui directă
in rezolvarea problemelor cu care ne
confruntăm, ne spunea tovarășul
Romus Țolea. prim-secretar al co
mitetului municipal de partid. Pen
tru a valorifica pe deplin inițiati
vele. sugestiile, experiența politică
și profesională a comuniștilor din ac
tiv, este necesar, așa cum a cerut
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la
plenara din luna martie a C.C. al
P.C.R., să acționăm cu mai multă
fermitate in antrenarea activului de
partid, in așa fel incit acțiunile sale
să poarte, mai mult decit pină acum,
girul eficienței".
De altfel, comitetul municipal de
partid a și adoptat și aplicat un an
samblu de măsuri, menite să ridice
calitatea și eficiența forței de inter
venție a activului. Astfel, a fost în
locuit un sfert din efectivul activu
lui de partid cu comuniști cu bună
pregătire politică și profesională șl
cu experiență organizatorică. A fost
sporit numărul comuniștilor din
activ care lucrează in marile Între
prinderi ale municipiului. Merită
relevat, modul in care s-a organizat
și desfășurat instruire;! activului de
partid din acest an. care a avut în
vedere, cu precădere, eliminar ea lip
surilor amintite.
Pentru ca antrenarea activului să
cunoască îmbunătățirile calitativ»
urmărite — cuprinderea tuturor do
meniilor de activitate.
implicarea
comuniștilor din activ în înfăptuirea
pină la capăt a obiectivelor stabilite,
generalizarea cu rapiditate a expe
rienței pozitive — este necesar ca
însuși comitetul municipal de partid
■ să manifeste mai mult decit in tre.cuț consecvență în sprijinirea colec
tivelor activului,, o mai riguroasă
planificare a- muncii, o mai echili
brată repartizare a sarcinilor, dina
mism și suplețe in alegerea meto
delor și formelor de folosire a actir
vului.

Constantin VARVARA

Invitație la clubul muncitoresc
Cine n-a trecut de mulță
vreme prin Moinești. ve
chiul
tirg al petroliștilor
de pe Valea Tăzlăului. aproape că nu-1 mai. recu
noaște. Pentru că, trebuie
spus, in anii care au trecut
de la Congresul al IX-lea
al partidului. Moineștiul
s-a ridicat cu adevărat la
condiția de oraș modern,
devenind unul dintre im
portantele centre indus
triale ale tării. Aici fiin
țează unul dintre cele mai
mari trusturi din tară pen
tru forajul și extracția ți
țeiului. care iși întinde an
tenele in toată Moldova și
pină peste munți, la Ghelința. in județul Covasna.
In cele 7 schele de foraj
și producție lucrează mii și
mii de petroliști, oameni
cu o înaltă calificare, care
se străduiesc, zi de zi, să
dea patriei tot mai mult
țiței. Alături de acest titan
al petrolului au fost edi
ficate. in ultimii ani, nu
meroase alte unități indus
triale și economice — Uzi
na de reparat utilai petro
lier, Baza de ateliere si
transport in industria pe
trolieră.
Antrepriza
de
construcții
industriale,
complexe de mică indus
trie și altele, care au făcut
ca valoarea producției glo
bale a orașului Moinești să
crească de peste 5 ori fată
de 1965.
O dată cu dezvoltarea
industrială a crescut și orașul. După vizita de lucru
făcută in 1980 de secretarul
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
au fost înălțate pentru pe
troliști, metalurgist), con
structori și ceilalți oameni
al muncii de aici blocuri
de locuințe care însumează
aproape 4 000 de aparta
mente. spatii comerciale,
un spital cu 545 paturi,
două licee industriale, care
pregătesc cadre pentru in
dustria petrolului, grădini
țe si alte obiective edilitargospodăresti de mare inte

res. In același ritm s-a
dezvoltat si viata spiritua
lă a orașului. La Moinești
au loc. astăzi, microstagiuni ale Teatrului drama
tic „Baeovia". ale orches
trei simfonice. Teatrului de
copii „Licurici" din Bacău.
Aici își desfășoară activi
tatea o universitate cultțiral-științifică
cuprinzind
aproape 1 000 de oameni ai
muncii din întreprinderi si
instituții- S-a creat, in ace
lași timp, o bază materială
puternică pentru desfășu
rarea activităților culturalartîstice : cluburi muncito

Din viața cultural-artistică
a petroliștilor din Moinești
rești în unitățile economi
ce. biblioteci, patru cine
matografe. o galerie de
artă, școli ele.
— Toate acestea stau zil
nic la dispoziția celor pes
te 23 000 oameni ai muncii
din oraș — ne spune tova
rășul Vasile Ailincăi. pre
ședintele consiliului orășe
nesc de educație politică și
cultură socialistă. Numai în
faza de masă a actualei
ediții a Festivalului muncii
și creației „Clntarea Româ
niei" participă peste 200 de
formații artistice cuprin
zind aproape 4 000 de ar
tiști amatori. între acestea,
se numără și cele 64 de
formații artistice premiate
la ediția precedentă a fes
tivalului : brigada artistică
a Uzinei de reparat utilaj
petrolier, formația de dan
suri a clubului muncitoresc
„23 August", grupul vocal
al sindicatului invățămintului. corul școlii nr. 1 și
altele. Au avut loc pină
acum zeci și zeci de spec
tacole. la care au participat
circa 20 000 de spectatori.
O activitate culturală bo
gată se desfășoară in ca
drul „Săptămînii cultura

IALOMIȚA : Pentru integrarea
specialiștilor stagiari
Comitetul de sindicat,
in colaborare cu comisia
inginerilor si tehnicieni
lor de la întreprinderea
de execuție si exploa
tare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Ialomița
a organizat o masă ro
tundă cu tema „Impor
tanța integrării respon
sabile a inginerilor sta
giari tu realizarea sarci
nilor ce decurg din func
ția sau postul pe care au
fost încadrați". S-a pus
un accent deosebit ne

le". Aflată la cea de-a
VIII-a ediție, această ma
nifestare cultural-artistică
întrunește de fiecare dată
în orașul de pe Valea Tazlăului un mare număr de
oameni de știință și cultu
ră din întreaga tară. întîlnirile. cu scriitori, expozi
țiile de artă plastică, acti
vitățile educative din ca
drul
„Zilelor
juridice",
procesele cinematografice
etc. constituie tot atitea
prilejuri de atracție pentru
multi oameni ai muncii
din intreorinderile și insti
tuțiile orașului. Centrul de

realizările obținute, pe
modul cum tinerii spe
cialiști răspund, fată de
colectivul in care mun
cesc. plin initiative si
măsuri valoroase, la în
deplinirea sarcinilor de
plan. De asemenea, a fosț
pe larg dezbătut progra
mul de acțiuni, de moder
nizare a proceselor de
producție si de introdu
cere a unor noi elemente
ale progresului tehnic, in
vederea creșterii produc

desfășurare a principalelor
activități cultural-artistice
il constituie insă clubul
,.23 August", căruia moineștenilor te place să-i spună
„Casa de cultură a petro
liștilor". în programele cu
rente ale acestei instituții
de cultură figurează ac
țiuni precum : „Ziua com
plexă
a
întreprinderii".
„Azi clubul vă aparține".
„Tribuna
petrolistului".
„Ritmuri contemporane" si
mujte altele, la care sint
antrenați un mare număr
de muncitori, ingineri și
tehnicieni din intreprinderi economice pentru a
expune cele mai noi reali
zări ale creației tehnicoștiințifice privind moderni
zarea producției și a mun
cii, reducerea cheltuielilor
materiale.
creșterea pro
ductivității muncii, redu
cerea consumurilor de ma
terii prime, de energie și
combustibil, aplicarea nou
lui mecanism economicofinanciar etc. De la direc
torul clubului, tovarășul
Nicolae Chi.vu. am aflat că
atit programele clubului
„23 August", cit. si cele ale
clubului din cartierul Lucă-

tivității muncit si calității
lucrărilor executate, pen
tru scurtarea perioadelor

cești mai prevăd, pe zile,
acțiuni educative și cultu
ral-artistice pentru copii si
tineret, pentru gospodine,
iar simbăta și duminica,
de obicei — filme documen
tare si artistice, spectacole
de teatru pentru oameni de
toate vîrstele.
O acțiune cultural-educativă de mare audientă este
cea intitulată „Acasă la
navetiști".
Ținînd seama
de specificul muncii în pe
trol. unde oamenii se află
în mai tot timpul săPtămînii în munți, la sonde, s-a
luat inițiativa de a depla
sa săptăminal la locurile de
muncă și în satele vecine
brigăzi complexe, științifi
ce si artistice, care prezin
tă expuneri, dau răspun
suri la întrebări si susțin
spectacole artistice specia
le pentru petroliști și fa
miliile acestora. Aceste ma
nifestări s’int precedate de
vernisări de expoziții de
artă plastică sau carte, in
formări politice etc.
în cadrul celor două clu
buri muncitorești ișl des
fășoară activitatea și alte
cercuri care cuprind un
mare număr de artiști amatori de diferite profesii,
ca Ioan Mihai, Viorel ’ Cojan, Ion Văsii, care fac
parte din cercurile de artă
plastică, foto sau cinecluburi ; la biblioteca orășe
nească. ca. si la cea a con
siliului sindical orășenesc
se organizează frecvent
expoziții, recitaluri, intîlniri cu scriitori, la care
participă un măre număr de
oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții. Li
brăriile, brigăzile de răspmdire a cunoștințelor, ști
ințifice constituie, de ase
menea, puncte de atracție
ale unor activități cultura
le interesante — toate ridicind viata spirituală a ora
șului la nivelul cerințelor
oamenilor de azi.

Gheorqhe RAITA
corespondentul

Boia Mare, azi

Replica spiritului civic
Zecf de mii de lo
cuitori ai municipiu
lui Satu Mare. în
frunte cu . deputății,
și-au concentrat efor
turile in acest ano
timp al primăverii
spre a conferi locali
tății. pretutindeni, dar
mai ales in perimetrul
noilor și marilor an
sambluri de locuințe
construite in ultimii
ani, de o parte și de
alta a riului Someș,
noi și durabile carate
de frumusețe. Despre
amploarea acțiunilor
gospodărești efectua
te prin larga partici
pare a obștii, iată o
cifră edificatoare : in
primăvara aceasta au
fost
plantați
circa
115 000 de puieți de
arbori și arbuști or
namentali (mai mult
decit m întreg anul
1987. cind. in total, in
primăvară și în toam
nă s-au plantat doar
70 000 de puieți). Sim
pla enumerare a spe
ciilor plantate — tei.

tuia, salcie, arțar, fra
sin. vișin turcese, măr
decorativ, pin. mes
teacăn. carpen, su
gerează. credem, ima
ginea policromiei .în
miresmate in care se
vor scălda spatiile de
viată, de muncă, de
creație și odihnă ale
cetățenilor acestui fru
mos oraș. La acestea,
se adaugă si planta
rea in acest inceput de
sezon floral a peste
100 000 de răsaduri de
flori, acțiune care va
continua
pină
în
toamnă.
Dar in contrast cu
această
manifestare
impresionantă a spiri
tului civic, patriotic,
ce animă pe locuitorii
municipiului.
și-au
făcut prezenta și une
le atitudini răuvoi
toare din partea unor
tineri cu o slabă fcducație moral-oetățenească (din fericire
puțini la număr) care,
aflindu-se in stare .de
ebrietate — ceea ce

nu-i scuză, dimpotri
vă. îi acuză — n-au
găsit altceva mai bun
de făcut decit să se
răfuiască cu fragezii
puieti.
fringîndu-le
fără milă viata. Dar
cetățenii ale căror sen
timente de buni gos
podari Si apărători ai
frumuseților create de
ei înșiși, prin munca
lor au fost lezate de
asemenea gesturi n-au
stat nepăsători, prinzindu-i pe răufăcători,
care au plătit ustură
tor pentru fantele lor
nesăbuite. Ulterior, ei
au fost puși — ca un
act de reeducare, pen
tru a nu mai repeta
asemenea
fapte in
viitor — să replanteze eu propriile mîini
alți puieti in locul ce
lor distruși, frumosul
reintri nd astfel din
nou in matca firescu
lui. O replică promptă,
salutară a opiniei pu
blice.

Octav GRUMEZA

„Scinteii"

in care terenul este scos
din circuitul agricol. (Mi
hai Vișoiu).

GALAȚI : Baladele Dunării
La Galați s-a desfășurat
cea de-a X-a ediție a
Concursului de creație si
interpretare pentru poe
zie si muzică tinără
„Baladele Dunării". Ma
nifestarea. 'înscrisă in ca
drul Festivalului națio
nal „Cinfarea României",
a fost organizată de Co
mitetul județean Galați
a! U.T.C.. Casa de cultu
ră a științei si tehnicii

pentru tineret din locali
tate, In colaborare cu
ziarul „Scinteia tineretu
lui" si alte publicații din
țară. Concursul a reunit
peste 100 de tineri din
majoritatea județelor pa
triei. cele mai valoroase
creații
fiind premiate.
Intre ciftigători s-au nu
mărat tineri din Galați,
Bacău. Sighetu Marmației s.a. (Dan Plăeșu).

Zeci de mii de cetățeni oi municipiului Sotu More - precum cei din
imagine - au adăugat in această primăvară noi frumuseți localității lor
Fotp : M. Sare*

Foto : S. Cristian

Ecranele indiferenței
De mai multi ani,
întreprinderea „Elec
tronica" din București
fabrică televizorul tip
Sport, al cărui ecran
are diagonala de 31
cm. Este un televizor
apreciat de cumpără
tori atit pentru calită
țile sale tehnice, cit și
pentru faptul că este
portabil.
Ei bine, dacă cineva
are ghinionul să i se
strice la televizorul
Sport tubul cinescop.
riscă să rămină cu aparatul pe post de...
obiect de decor. De
ce ? Atelierele de re
parații nu au tuburi

de rezervă. întrucît
întreprinderea „Cine
scoape" (care le fabri
că) amină de trei ani’
de zile... întocmirea
dosarului cu documen
tația necesară pentru ■
avizarea prețului. Aceeași indiferentă fată
de cerințele posesori
lor de televizoare face
ca întreprinderea in
cauză să amine de mai
mulți ani si asigura
rea unui alt tip de tub
de rezervă — cel cu
diagonala de 65 cm,
solicitat, de asemenea,
de atelierele de repa
rații. Pentru acest țub.

întreprinderea dispune
de documentația de
preț, dar nu-1 produce
pentru că... preferă
tuburile de dimensiuni
mai mici — „care sint
mai rentabile" — cum
a ținut să ne precizeze
noul director al În
treprinderii. tovarășul
Mihai Tonghioiu. Ce-ar
spune cei de la „Cine
scoape" dacă și între
prinderile de confec
ții. de exemplu, ar
proceda la fel și ar li
vra magazinelor doar...
pantaloni scurți ?!

Mihai IONESCU

„Cu «nașu» nu te pui..."
Călătoream pe ruta
București — Videle —
Roșiori de Vede in
acceleratul nr. 123. La
clasa I. ca in orice
compartiment. Iunie eterogenă. Peste tot,
locurile ocupate. Cu bi
let sau fără, fiecare
unde a reușit să urce
sau să se așeze . Pe
la jumătatea distanței
dintre București și Vi
dele apare în compar
timent, controlorul, solicitînd biletele. Una
dintre călătoare avea
bilet de clasa a Il-a.
îl roagă să-i taie chi
tanță pentru diferența
de clasă, explicindu-i
că a dorit acest lucru
și la casa de bitete.
dar nu mai erau locuri
și i s-a explicat, acolo,
că. dacă va avea noroc
să găsească un loc.
poate plăti diferența
de clasă și în tren.
Controlorul Insă, care
te cunoaște „pe toate"

în materie de circula
ție... cu trenul, amin
tește de „contraven
ții". de „Încălcarea re
gulilor de circulație
cu trenul", pomeneș
te de „amendă intre
150—200 lei". Cetă
țean ca scoate porto
felul. ii dă 50 de lei,
considerind, probabil,
că nu costă mai mult
diferența de clasă.
Controlorul și-I așază
bine in „Mersul trenu
rilor" și ca prin mi
nune se liniștește, uită
și de chitanță, și de
amenințările cu amen
da. de tot și... pleacă
mai departe mulțumit.
Trenul străbate cimpia ce începuse să în
verzească a primă
vară, în timp ce în
compartiment fiecare
își vede de-ale lui. câ
și cum totul ar fi de
curs într-un mod cit
se poate de firesc.
Doar cineva șoptește

ca pentru el : „Cu
nașu’ nu te pui...".
Nedumerită de cele
petrecute in tren, in
gara Roșiori de Vede
împrumut un „Mers
al trenurilor". La ca
pitolul „Bilete de că
lătorie eliberate in
tren" citesc printre
altele : „Călătorii iși
pot procura in tren,
de la conductorul de
bilete, diferența de
clasă, de rută, supli
mente de viteză și tichete de rezervare a
locului". Deci
nici
vorbă de amendă. Deci
tot tărăboiul era făcut
nu ca să se respecte
corectitudinea, ci ca să
„scoată" și omul un
ban. Vorba aceea: „Cu
nașu’ nu te pui"...
Dar oare chiar să
nu-și găsească nașul
asemenea .controlori ?

Elena
STEFANESCU
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Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Irak,
Președintele Republicii Irak
BAGDAD

Aniversarea zflef dumneavoastră de naștere tmi oferă plăcuta ocazie
de a vă transmite călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de
sănătate si fericire personală, iar poporului irakian prieten, pace și pros
peritate.

NICOLAE

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
,

Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru mesajul transmis cu prilejul survolării teri
toriului țării noastre.
Folosesc această ocazie pentru a vă adresa, la rindul meu. cele mai bune
urări de sănătate si fericire personală, iar poporului român prosperitate și
progres.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
o telegramă din partea președintelui
Consiliului de Miniștri al Republicii
Arabe Siriene. Mahmoud Al-ZOuabi,
prin care sint adresate sincere mul
țumiri pentru felicitările transmise

Cronica

cu ocazia celei de-a 42-a aniversări
a Zilei naționale a Siriei.
Tn telegramă sint exprimate cele
mai bune urări pentru întărirea și
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare, pentru progresul continuu și
prosperitatea poporului român.

Județul Ialomița și-a îndeplinit
planul pe primele patru luni
într-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comitetul
județean Ialomița al P.C.R.. se ra
portează că oamenii muncii ialomițeni. însuflețiți de dorința de a întimpina cu rezultate cit. mai bune
marea sărbătoare a muncii — ziua
de 1 Mai —. au îndeplinit, la data
de 26 aprilie, planul pe primele
patru luni ale anului în curs la pro
ducția marfă industrială. Avansul
de timp ciștigat va .permite realiza
rea unei producții suplimentare in
valoare de peste 150 milioane lei,'
concretizată în însemnate cantități
de îngrășăminte chimice, ferite, gaze
naturale, tricotaje si alte produse.
De asemenea, au fost onorate în în
tregime comenzile și contractele la
export, iar la investiții au fost fi
nalizate lucrările la instalațiile de
irigații din sistemul Mostiștea II
pentru o suprafață de 8 000 ha și s-a
depășit planul la construcția de lo
cuințe.
Oamenii muncii ialomițeni »e an
gajează să acționeze cu înaltă răs
pundere comunistă pentru a trans
pune exemplar în viață istoricele
hotăriri ale Congresului al XIII-lea
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

tv

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Țărilor de Jos. miercuri, a
avut loc. in Capitală, o manifestare
culturală organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea, in cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
Olanda si a fost, vizionat un film
documentar olandez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost, prezenti-Coenraad Frederik Stork, ambasadorul Olandei la
București, membri ai ambasadei.
(Agerpres)

20,00 Telejurnal • Zilei muncii, fap
tele de muncă ale țării !
20,20 Priorități in economie
20,40 Comparații in timp. Ce a însem
nat pentru România calea socia
listă de dezvoltare. Noua condiție
a muncii. Documentar (color)
20,.iS Roman foileton (color), viață fără
sfirșit. Ultimul episod
21,30 Telejurnal

De la pădurile care cîntă la vioara
nr. 1700000
Există o meserie care se
numește „marcator al lem
nului de rezonanță". Nu se
învață nicăieri. Sau aproa
pe nicăieri. Cunoștințe des
pre păduri, esențe, bine
înțeles se pot căpăta la
liceele de specialitate, la
lecțiile de silvicultură. Dar
taina pădurilor — de unde,
de unde s-o afli ? Poate
din tată-n fiu. poate colindînd cărări neștiute prin
codrii noștri bătrini. Poate
ascultind atent pădurile
cum foșnesc, cum cîntă.
Cintă pădurile noastre ! Și.
păduri întregi (lingă Piatra
Neamț, Baia Mare, Rădăuți,
In munții Gurghiului) sint
bătute pas cu pas de acești
oameni, cîțiva la număr,
cărora li se spune ..marca
tori**'. pentru ca bogăția
verde să fie convertită într-o altă bogăție de preț,
de asemenea, cu largă des
chidere spre oameni. Iar
cind ferăștraiele sint puse
In funcțiune, cind copacii
indicați iau drumul fabrici
lor, urmind ca ani de zile,
perioadă intermediară (și
8. și 10. chiar și mal multi
ani), să stea în depozitele
de semifabricate pentru a
se usca, pentru a intra. In
tr-adevăr. în vizorul spe-'
cialiștilor, al meșterilor —
„marcatorii" . se îndreaptă
spre alte păduri, spre alte
spații românești nestră
bătute. spre alte colturi de
țară... Cu ei începe, dă fapt,
lunga călătorie a copacilor
din pădurile care cintă spre
sufletul oamenilor ! Cu ei.
cu „marcatorii lemnului d»
rezonantă".
— Degeaba i-aș căuta —
recunoaște directorul în
treprinderii de prelucrare
a lemnului Reghin, ing.
Moldovan Emil. Unde să
fie marcatorii ?! Prin pă
duri. De ce să stea în fa
brică ? Dar. prin absurd,
dacă n-ar mai depista
lemnul necesar, tot am
avea rezerve pentru 6—7
ani. și țineți seama că fo
losim lutlăr circa 60 000 de
bucăți semifabricate, că 5
milioane lei este valoarea
producției-marfă pe lună,
adică tot ce se fabrică pe
cel» două linii ale secției
de instrumente muzicale :
toată gama de chitare și
linia
instrumentelor cu
arcuș.
Are un fel hîtru de a
vorbi ing. Moldovan, că nu
știi exact dacă se bucură
sau nu de anume împliniri,
dacă-i mulțumit cu adevă
rat sau nu și trebuie să fii

•tent ea să-1 prinzi spina
rea vorbelor. Exportul ?
Bineînțeles că s-a triplat
în ultimii trei ani. 80 la
sută din producție fiind
export. Se colaborează cu
vreo 31 de țări, cea mai re
centă fiind piața Colum
biei. Vorbe bune spuse de
specialiști de peste hotare
la adresa instrumentelor
muzicale din Reghin ? Cit»
vreți : scrisori de felicitare,
recomandări pentru ansam
bluri simfonice, camerale...
— Nu avem concurență
In țară — spunea directo
rul întreprinderii, tot zimbind. Dar piața externă...
este deosebit de preten
țioasă și trebuie să fim
mereu în pas cu „moda",
dacă vreți să o numim așa.
— Există, intr-adevăr, o

..Suzuki" (Japonia) sau ale
atelierelor din Markneu
kirchen (R.D. Germană).
Numai așa instrumentele
solistice se pot confrunta
cu cele ale lutierilor ita
lieni. francezi, numai așa
vioara „Reghin" a obținut
cu cițiva ani In urmă o
importantă medalie la Con
cursul de luterie de la So
fia pentru „cea mai bună
sonoritate" ! Lungul drum
al devenirii unei viori... Pe
cit de delicată pare imagi
nea. pe atit de dificil este
procesul modelării .ei. Pen
tru că fabrica de instru
mente muzicale este o fa
brică obișnuită, ca oricare
alta. în hala de mașini se
decupează, se degroșează,
se rindeluiește. se slefuieste; diferite piese din esențe

Printre constructorii de instrumente
muzicale din Reghin
modă în domeniul viorii, al
instrumentelor muzicale —
confirmă inginerul-șef. Ni
colae Bizgan. Fonna rămine
clasică, dar sint preferințe
pentru diferite tipuri de
corzi (metal, plastic), pen
tru alte și alte design-uri,
pentru lăcuire (alb. albas
tru). în domeniul accesorii
lor (bărbia care se mu
lează) ; apoi, tehnici spe
ciale pentru întreținerea și
păstrarea umidității (prin
captatori de umezeală), cu
tiile în care se păstrează
sint tennoizolante, cu grad
mare de protecție la șoc.
La chitare au apărut gituri
armate cu fibră de Sticlă
sau fibră de carbon... Fiind
pr.ezenți la tîrguri interna
ționale, avind pe cit posibil
Ia dispoziție literatura de
specialitate, trebuie să fim
informați, trebuie să fim in
pas cu ceea ce se cere.
Lungul drum al devenirii
unei viori, al devenirii unei chitare... De fapt, la
secția de instrumente mu
zicale — „vedetă" a între
prinderii de prelucrare a
lemnului Reghin — se fac
și ukulele și * mandoline
portugheze și baniou. ba
lalaici. chitare western, spa
niole... Au dreptate specia
liștii că a ține pas cu exi
gentele pieței
mondiale
este condiția competitivită
ții. Numai așa instrumen
tele muzicale românești
stau alături de cele ce
poartă marca „Hdfner",
„Klira" (R.F. Germania),

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18: (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18; (sala Atelier) : Autograf — 18; (sala Studio-99) : Versailles, muzeul grădină
Prezinți Victor Simion — 17,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român) : „Treptele
afirmării artistice". Ana Maria Cior
nei — pian — 17.30: Concert simfo
nic. Dirijor : Ion Baciu. Soliști : Ga
briel Croitorii,
Georgeta
Stoleriu,
Vladimir Deveselu. Orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Ploiești — 19
• Teatrul
de
operetă
(13 63 48) :
O noapte la Veneția — 18
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Romeo și .Juliets la sftrșit de noiem
brie — 18: (sala Grădina Icoanei,
11 93 44) : Uriașii munților — 13,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare
pierdută — 19
• Teatrul Foarte Mie (14 09 03) :
Goethe mi-a spus — 19.30
• Teatrul de comedie (18 64 60) :
SHntul Mitică Blaiinu — 18
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, sala
Magheru) : Ultimul bat — 18: (sala
Studio) : Concurs de Împrejurări —
18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 13 36 78) : Savoy,
Savoy — is
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul ..Ion Creangă" '30 26 53) :
Toate plnzele sus — 9; Muzicanții
veseli — 18

exotice (mahon, abanos,
palisandru, masaranduba și
pernambuc
—
ultimele
două folosite la arcuș) aș
teaptă la rînd cu cele din
paltin, din molid, ca să ca
pete anume forme. în ate
lierul de curbare, dispozi
tivul de curbat eclise (ino
vație de acum 20 de ani
a inginerului Bîzgan) func
ționează netulburat.
La
„prelucrări mantfale". pe
cele două linii se sculptează
volute, se trasează zone
acustice, se pun intărituri.
Urmează încheierea, asam
blarea instrumentelor, colo
rarea. lăcuirea, șlefuirea,
cutiile, arcușul, montajul
mecanismelor... Acordajul
îl face Carmen Balint.
absolventă a Școlii de mu
zică din Reghin, deși bu
tonul difuzorului este la
maximum, deși mașinile
uruie... în fine. — întîlnir<?a cu maiștrii lutieri la
atelierul de instrumente
speciale, unde toate proce
durile sint manuale, unde
lemnul folosit are peste 15
ani vechime, unde Florea
Precub (care a învățat, me
serie de la cunoscutul lutier Roman Boianciuc) toc
mai sculpta o . gingașă vo
lută la gitul unei viori,
încordat. încordat folosind
fel de fel de dălți, de rin
dele miniaturale... O fabri
că deci ca toate celelalte,
cu hale, cu ateliere, cu dis
pozitive de tot felul, cu...
Nu-i nimic spectaculos în
aparență. Nici nu-ți vine

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bti-Ali — 10: 15
• Circul București (10 41 93) : „Ste
lele Circului din Moscova" — 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 39) : Med cea — 19

cinema
• Niște băieți
grozavi :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17.15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13; 15;
17: 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13; 13: 17; 19
• Rezervă la start : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13: 15: 17: 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9: 11,13: 13,30;
13,43: 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13: 15: 17; 19
• Zîmbet de soare :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : GRIVITA (17 08 58) — 9; 11;
13, MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13
• Egreta de fildeș : PACEA (71 30 83)
— 9; 11; 13
• lacob : ARTA (21 31 86) — 9; 11,30;
14; 16.30; 19
• Extemporal la dirigenție : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Orele n : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17: 19
• Actorul șl sălbaticii <T—■ II) — 13;
18, Program pentru copii și tineret
— 9: 11; 13 ; DOINA (16 35 38)
• Domnișoara Aurica — 17.30, Pri
vește Înapoi cu mînie — 9.30: 11,30;
13,30: 15.30: 19.30: STUDIO (59 53 15'
• Misiune
specială :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Atenție Vaslliok : TTMFT’RT NOT
(15 61 10) — 9; 18; 15; 17; 19
• Fiecare vînător vrea să știe :
BUZEȘTT (30 43 58) — 15; 17; 19

să crezi că undeva, la ca
pătul drumului, te așteaptă
un minunat instrument mu
zical ! Dar. de fapt, acesta
este adevărul. De la „mar
catorii lemnului de rezo
nantă" la tinăra care acor
dează cu grijă o chitară,
totul se face cu respect
pentru o meserie care im
plică anume aptitudini, ta
lent chiar.
— La mobilă mai poți
corecta ceva — se destăinuie Vasile Moldovan. Aici,
nu. în 30 de zile se poate
face practic o chitară. în 60
de zile o vioară. Dacă una
dintre cele 300 de opera
țiuni. spre exemplu mode
larea (fază deosebit de im
portantă), se greșește —
totul este ratat. Așa cum,
dificile sint măsurătorile,
trasarea zonelor acustice.
Avem grupă de „instru
mente de școală" — serie
mare. Avem instrumente
de concert. Pentru toate
Insă, trebuie să-ți cunoști
meseria ! Și, gindiți-vă, 80
la sută din lucrătorii fa
bricii sint tineri. Liceul in
dustrial din Reghin are
clase speciale pentru in
strumente muzicale. Nu-i
nimic întîmplător că fabri
ca. in 37 de ani. s-a extins
de trei ori. Că în curînd va
fi gata Casa lutierului. in
care va funcționa un ate
lier de instrumente specia
le. Nu-i nimic intîmptător.
Nu-i nimic, absolut ni
mic întîmplător. La Re
ghin.
in acea
zi de
martie era gata instrumen
tul muzical cu numărul
1 700 000 1 O vioară. încă o
vioară modelată de zeci și
zeci de tineri. Prin ea se
modelează însă și sufletul
lor. și sentimentele lor. și
gindurile, și speranțele.
Adică o faptă de muncă
ce înseamnă răspundere,
competentă, dăruire, dra
goste. Este împlinirea prin
muncă a fiecăruia dintre
ei. împlinirea, desăvîrșirea
personalității lor. încă o
vioară, incă o confirmare
a meșteșugului, a măies
triei lor. Pentru că. de la
paltinii .și molizii pădurilor
care cintă și pină la vioara
cu nr. 1 700 000. prin ani.
marea performanță rămine
modelarea omului. Mai ales
a tinărului preocupat de
fapta de muncă de inaltă
competență, a celui care
știe să asculte cum cintă
viorile, care știe să asculte
cum cîntă pădurile.

Smaranda OTEANU
Gheorghe GIURGIU

DE LA C.E.C.
Titularul unui C.E.C. are oricind
posibilitatea să ceară înscrierea in
acesta a unei clauze de împuterni
cire, prin care să acorde dreptul
de a dispune de sumele economisite
și altor persoane (cel mult două)
pe care le indică pe documentul
de depunere, tn instrumentul de
economisire respectiv
se înscriu,
de către C.E.C., numele, prenume
le și anul nașterii persoanelor îm
puternicite. Clauza de împuterni
cire este valabilă numai în timpul
vieții titularului instrumentului de
economisire, aceasta puțind fi mo
dificată sau anulată numai de
către titular.
Dacă la emiterea libretului nu
a fost introdusă clauză de împu
ternicire, ulterior, cu ocazia unei
operații de depunere chiar și pen
tru suma de 5 lei, titularul instru
mentului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane
pot cere, la prima depunere, intro
ducerea, în favoarea lor sau a
altor persoane, a clauzei de
împuternicire.
Titularul unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său.
Dispoziția testamentară se înscrie
in fișa de cont a instrumentului
de economisire. Ea poate fi revoca
tă sau modificată numai de către
titularul depunerilor.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALA A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
SUCEAVA :
Pentru ocrotirea sănătății
oamenilor
în județul Suceava, ca de altfel
tn întreaga tară, baza materială
destinată îmbunătățirii stării de
sănătate a populației cunoaște o
continuă dezvoltare și modernizare,
în prezent, tn județ funcționează 12
dispensare-policlinici. 36 dispensare-policiinici de întreprinderi Si
90 dispensare comunale. Practic, nu
există oraș sau comună care să nu
dispună de cel puțin o unitate des
tinată ocrotirii sănătății oamenilor.
Asistența medicală din spitale dis
pune de 5 122 paturi. De menționat
este și faptul că. pentru tratarea
unor afecțiuni specifice și recupe
rarea medicală, funcționează patru
laboratoare de balneofizioterapie în
dispensarele-polidinici din Sucea
va. Cimpulung Moldovenesc. Fălti
ceni Si Rădăuți. (Sava Bejinariu).

MARAMUREȘ : Realizări
ale geologilor
Activitatea geologilor maramure
șeni desfășurată de la începutul
anului pină in prezent evidențiază
efortul stăruitor depus de fiecare
brigadă pentru realizarea ritmică a
sarcinilor de plan, in special a vo
lumului fizic, la lucrările de cerce
tare geologică, mai ales că. în pri
ma lună a anului, s-au înregistrat
unele rămineri în urmă. Actionind
sub semnul înaltei răspunderi mun
citorești. luind măsuri ferme in ve
derea organizării corespunzătoare a
muncii, au sporit vitezele de înain
tare la toate lucrările miniere si la
foraje. Pe locurile fruntașe se si
tuează brigăzile, geologice complexe
din Vișeu de Sus. Baia Sprie. Ilba
și Baia Borșa.- Colectivul brigăzii
geologice complexe din Baia Borșa
a predat către beneficiar primul
obiectiv de plan din acest an. zona
superioară a zăcămintului Cornul
Nedeii. cu un volum de minereu cu
30 la sută mai mare decit se pre

văzuse inițial. Efortul geologilor
maramureșeni, depus In scopul de
pășirii planului, a fost concretizat
in depășirea prevederilor Ia pro
ducția fizică la toate lucrările geo
logice : 356 metri liniari la galerii,
95 metri liniari la suitori. 433 metri
liniari la foraje. Ca urmare a in
troducerii unor tehnologii noi. s-au
realizat înseninate economii de ma
teriale. combustibil si energia
(Gheorghe Pârja).

VASLUI ; Consfătuire
interjudețeană
de medicină internă
și cardiologie
în municipiul Vaslui s-a desfă
șurat o foarte interesantă consfă
tuire interjudețeană de medicină
internă — cardiologie cu tema :
„Valvulopatiile reumatismale' —
metode de diagnostic și tratament".
Organizată sub egida Direcției, sa
nitare județene si a filialei Vaslui
a Societății de stiinte medicale,
această manifestare științifică a
reunit un mare număr de cadre
didactioe universitare și medici de
renume pe plan național și mon
dial de la Clinica de cardiologie și
Clinica de chirurgie cardiovascu
lară Fundeni — București, Spitalul
militar central, Clinica I medicală
Iași, Spitalul de recuperare boli
cardiovasculare Covasna. alti spe
cialiști din Capitală și din județele
Iași. Bacău și Vaslui. Celor peste
20 de referate și comunicări, uxa.e
pe cercetări proprii și pe aplicarea
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii mondiale în domeniu, li
s-au adăugat
o masă
rotundă
(„Despre factorii de risc th bolile
cardiovasculare”) si proiecția unor
filme științifice pe această temă.
(Petru Necula).

ARGEȘ : Brutării la sate
în comunele județului Argeș, tn
ultimul timp, continuă să se dez
volte rețeaua de brutării menite să

Noul sezon estival pe Litoral
sub deviza serviciilor
turistice de calitate

ofere sătenilor produsele de panifi
cație necesare. Astfel, celor 38 uni
tăți existente, cu concursul nemij
locit al uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție și al
secției de producție alimentară —
Pitești s-au mai adăugat acestora
încă 7. Este vorba de brutăriile con
struite în comunele Băbană. Co
șești. Valea lașului. Albești.de
Muscel, Dîmbovicioara, Bughea de
Jos. Valea Danului. Se atiă. de
asemenea, în construcție, cu termen
de punere in funcțiune în cursul
acestui an. brutăriile din comunele
Arefu și Cepari. (Gheorghe Cirstea).

călțăminte. împletituri. Se află, de
asemenea, tn oonstrucție sau in
fază de modernizare complexe in
tegrate de producție și prestări în
localitățile : Nimigea, Ciceu-Giurgești, Șieu. Agriș și Lechința.
(Gheorghe Crișan).

BISTRIȚA-NÂSĂUD :
Noi unități de mică
industrie și prestatoare
de servicii
Cele 57 de cooperative de pro
ducție. achiziții și desfacere a
mărfurilor care funcționează In
toate comunele și centrele urbane
ale județului Bistrlța-Năsăud si-au
sporit de la an la an dotarea tehnico-materială. așa incit cei peste
3 300 de lucrători ai sectoarelor de
activitate, concomitent cu perfec
ționarea pregătirii profesionale,
reușesc, practic, lună de lună,
să-și îndeplinească sarcinile de
plan care le revin în profil teri
torial. Este de remarcat faptul că
in cadrul uniunii județene, așa
cum ne-a precizat președintele
Adrian Rusu. funcționează actual
mente 633 de secții și ateliere de
mică, industrie, la care se adaugă
493 unități prestatoare de servi
cii. ce se regăsesc eu predilecție
în așezările mediului rural. în
scopul creșterii substanțiale si in
continuare a ponderii producției
și a prestărilor de servicii către
populație, in momentul de față se
lucrează la. darea în funcțiune a
Încă 80 de noi unități, printre
■ care : croitorii, frizerii, cismării,
cojocarii, secții, de zidari-zugravi,
timpiări», tors și dărăcit lină, În

DOLJ : Ample acțiuni
de recuperare
a materialelor refolosibile
Sub coordonarea Consiliului mu
nicipal Craiova al F.D.U.S.. recent,
în toate zonele municipiului Craio
va. peste 30 000 de elevi, cadre di
dactice, deputați, oameni ai muncii
de la întreprinderea județeană de
valorificare a materialelor refolo
sibile. alți cetățeni au participat la
stringerea din gospodăriile popu
lației și predarea tuturor materia
lelor refolosibile, în vederea rein
troducerii in
circuitul productiv.
Așa cum ne spunea Dumitru Cazacu, directorul Întreprinderii ju
dețene de profil, prin acțiunile des
fășurate au fost recuperate aproa
pe 140 tone oțel și fontă. 19 tone
hirtie. 15 tone spărturi de sticlă,
importante cantități de materiale
neferoase, cauciucuri uzate, acumu
latori si altele. (Nicolae Băbălău).

VlLCEA : Virtuți
de producător
Deși prin specificul activității
sale colectivului I.R.E, Vîlcea îi re
vine sarcina de a asigura buna
funcționare a rețelelor electrice și
distribuirea energiei spre consuma
tori. el a dovedit. în același timp,
și reale virtuți de producător de
energie electrică. Astfel, prin cele
6 microhidrocentrale și centrale
electrice de mică putere (sub 1,5
MW) pe care Ie gestionează. în
perioada care a trecut din acest an
a produs și furnizat peste prevede
rile planului. în sistemul energetic
național, aproape 1.1 milioane kWh
energie electrică. (Ion Stanciu).

vest, cu viteze pin» la 45 kilometri pe
oră. Temperaturile minime, nocturne,
vor fi cuprinse Intre 4 și 14 grade,
mai coborite ușor în zonele depresionare șl In partea nord-estică a tării,
unde, local, vor fi condiții pentru
brumă in primele nopți, iar cele ma
xime. diurne, tntre 12 și 22 de grade,
mal ridicate, pe alocuri. In vestul ță
rii.
tn
București :
Vremea va fl
schimblftoare. Cerul va fi variabil, mal
mult nbros. spre sfirșitul intervalului,
cind va ploua slab. Vintul va sufla
slab ptnă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre 5 si s
grade, iar cele maxime Intre 17 șt 22
de grade. Condiții pentru ceață slabă
dimineața.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunic» timpul probabil pentru
intervalul 28 aprilie, ora 26 — i mai,
ora 20. tn țară : Vremea va fi schim
bătoare. Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate tn a doua parte
a intervalului în. regiunile vestice șl
sud-vestlce, unde, local, vor cădea ploi
ce vor avea și caracter de aversă, tn
celelalte regiuni, ploile vor fi Izolate.
Vintul va prezenta unele intensificări
la început In nord-est, apoi tn sud-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Halterofilii noștri - medaliați la europene
• în prima zi a Campionatelor
europene de haltere, competiție ca
se desfășoară la Cardiff (Marea Britanie). sportivii români au avut com
portări remarcabile, reușind să se
numere prințre medaliați. Astfel, in
liipitele categoriei 52 kg. tinărui nos
tru halterofil Traian Cihărean a cu
cerit trei medalii de argint, clasindu-se pe locul secund, atit la total,
cu 250 kg (nou record de seniori al
tării noastre), cit si la stilurile
„smuls" — 110 kg și- „aruncat." —
140 kg (de asemenea, nou record al

României). La această Categorie, pri
mul loc a fost ocupat de bulgarul
Sevdalin Marinov — 260 kg (cu un
nou iecord mondial la stilul ..smuls"
— J18.5 kg), iar medalia de bronz a
nevenit lui Bela Olah (Ungaria) —
232.5 kg.
La categoria 56 kg. Dumitru Negreanu a cucerit medalia de bronz,
clasat fiind pe locul 3. cu 257,5 kg
(nou record republican), precedat d»
bulgarii Mitko Grablev și Ne.no Terjinski — ambii creditați cu 287,5 kg.

în divizia A la fotbal, din nou o etapă dominată
de gazde
Cele 12 stațiuni de odihnă ale
Litoralului românesc sint din nou
pregătite să-și
deschidă porțile
vacantei estivale pentru cei peste
3 mițioane de turiști care vor veni
din întreaga tară si de oe alte me
ridiane ale globului. Ca de obicei,
o . veritabilă avanpremieră a mare
lui spectacol de soare, apă și plajă
— cum este socotit sezonul estival
la mare — o constituie și în acest
an petrecerea zilelor de 1 si 2 Mai,
la . care sint așteptați în stațiunile
de pe Litoral circa 70 000 turiști,
în prealabil însă, gazdele au făcut
pregătiri intense, pe tot parcursul
perioadei care a trecut de la în
chiderea sezonului precedent. Re
prezentanții
ministerelor
care
concură la buna desfășurare a acti
vității turistice pe Litoral si ai
organelor locale și centrale de
coordonare le-au- trecut, în amă
nunt, in revistă.
Aflăm, de la directorul general
al Centralei O.N.T. Litoral. Petra
Ariton, că principalul obiectiv pa
care îl au în vedere în acest sezon
estival gazdele de pe Litoral
îl
constituie îmbunătățirea calității
serviciilor oferite oaspeților, conco
mitent cu diversificarea lor pentru
a satisface cele mai înalte și cele
mai diverse pretenții.
în acest
scop, toate stațiunile de pe Litoral
au fost supuse unor numeroase și
minuțioase operațiuni estetice, acti
vitatea de investiții. întreținere și
reparații desfășurată in lunile pre
cedente avind ca scop traducerea
în viață a sugestiilor și propune
rilor făcute de turiști și de repre
zentanții firmelor beneficiare din
tară și de peste hotare.
pentru
asigurarea unor condiții cit mai
bune de petrecere a vacanței pa
Litoral. în această direcție au fost
renovate, modernizate și intimizate
hotelurile „Lotus" și „Sulina" din
Mamaia. „Apollo" din Eforie Nord.
„Cosmos" din Eforie Sud. „Zefir"
din Mangalia, restaurantele „Insula
Ovidiu" și „Miorița" din Mamaia.
„Neon" din Eforie Nord, hanul
„Haiduc" și restaurantul „Măgura"
din Eforie Sud. „Scoica" și „Espla
nada" din Mangalia, piscinele-parc
din Mamaia și „Flamingo" din
Eforie Sud etc. La o serie de ho
teluri. printre care „Dacia" din
Mamaia,
„Palas" din Constanta.
„Dana”. „Nina" și ..Atena" din
Mangalia, a fost îmbunătățit con
fortul interior prin dotarea cu mo
bilier nou, la altele, printre care
„Neptun". „Meridian" și „Flora"
din Mamaia, „Scoica" și „Cupidon"
din Mangalia etc., s-au executat lu
crări de pastelare a fațadelor. In
clusiv arhitectura peisagistică a
stațiunilor a cun.oscut schimbări ca
litative prin noi amenajări ambien
tale in zonele „Ambasador" și a
minihotelurilor din Mamaia, „Briza
mării" și „Capitol" din Eforie Sud.
„Florica". ..Lidia". „Carmen". „Fe
licia" și „Zamfira" din Mangalia.
O serie de îmbunătățiri structurale
s-au ădus rețelei
de alimentație
publică, cuprinzînd în prezent 561
unități cu 141 582 locuri de servire

a mesei. Astfel, parale! cu specia
lizarea unor unități. In fiecare sta
țiune pe bucătărie românească a-a
asigurat o mai mare diversitate a
meniurilor și a produselor oferite
prin liste de sortimente obligatorii
în funcțtie de cererile și preferin
țele consumatorilor, A sporit, de
asemenea, volumul serviciilor ofe
rite direct pe plajă prin comerțul
de intimpinare. organizindu-se tn
acest scop 600 puncte de desfacere
a produselor preambalate. a înghe
țatei. băuturilor răcoritoare etc. O
garanție in plus a calității produse
lor și ofertelor din rețeaua de ali
mentație publică in noul sezon
estival o constituie cantitățile fon
dului de marfă care a fost asigurat
în totalitate.
Programul cultural-artistic al
sezonului estival cuprinde o mate
varietate de manifestări, cum ar fi
tradiționalele „Serbări ale mării";
Concursul de grație și frumusețe
„Miss Litoral". Carnavalul mării.
Concursul
de
muzică
ușoară
„Steaua Litoralului". Festivalul na
țional de folclor. Festivalul națio
nal de muzică ușoară „Mamaia ’88".
Decada discului românesc, precum
și o gamă variată de concursuri,
spectacole și Intilnirî sportive.. De
asemenea, pe scenele de vară vor
evolua cele mai reprezentative
trupe ale teatrelor din Întreaga
țară, cu cele mai recente realizări
din repertoriile proprii,
printre
care
Teatrul național „I. L. Caragiale", teatrele naționale din Cra
iova. Iași și Tirgu Mureș. Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra". Opera
Română. numeroase ansambluri
folclorice. Circul de stat etc. Nu
meroase programe artistice de bar
vor fi prezentate în localurile cu
specific de către colective presti
gioase ale teatrelor muzicale și de
revistă din întreaga țară.
în paleta celor peste 40 de trasee
turistice, care cuprind cele mai
Interesante și mai pitorești obiec
tive de pe întreg cuprinsul tării, pe
care organizatorii le oferă în acest
sezon se mai adaugă citeva nou
tăți : excursii pe noul canal Poarta
Albă—Midia Năvodari și în locali
tatea pescărească Unirea, din ju
dețul Tulcea. cu plimbări de agre
ment pe lacul Razelm.
în încheierea prezentării noului
sezon estival la mare, transcriem
incă un argument al gazdelor, care
garantează creșterea calității servi
ciilor : concomitent cu îmbunătăți
rea și modernizarea bazei tehnlcomateriale au urmat și au absolvit
cursurile de instruire, perfecționare
și policalificare organizate la ni
velul Centralei O.N.T. Litoral in
această iarnă aproape 7 000 de lu
crători din diferite domenii de
activitate. în felul acesta se poate
spune că Litoralul iși așteaptă, și
în acest an, oaspeții nu numai eu
porțile, dar și cu brațele deschise,
pentru a oferi turiștilor o frumoasă
și bogată vacanță petrecută la
mare.

George MIHĂESCU
corespondentul

„Scinteii”

Cele opt meciuri disputate ieri In
cadrul etapei a 25-a a diviziei A la
fotbal n-au adus clarificări nici în
lupta pentru șefia
clasamentului
(Steaua și Dinamo se află mai de
parte în frunte, „cap la cap", cu cite
46 de puncte — Steaua insă cu un
joc mai putini, nici in „zona fier
binte". Aici, parcă lucrurile au de
venit si mai complicate : între ocu
panta locului 9 și cea a locului 18
(ultimul) nu sint decit patru puncte,
echipele respective situîndu-se după
cum urmează : F.C.M. Brașov. Uni
versitatea Cluj-Napoca, A.S.A. Tg.
Mureș și Rapid (cit» 21 de puncte),
S. C. Bacău (20 p). Politehnica Ti
mișoara. Sportul studențesc, Petrolul
și
C.S.M.
Suceava
(cite 18 p),
F. C- Argeș (17 p). Aceasta, face ca
iubitorii fotbalului să aștepte cu și
mai mare interes desfășurarea eta
pelor viitoare, iar echipele să se pre
gătească cu toată seriozitatea pen
tru a-si realiza fiecare scopul ce si
l-a propus : fie titlul aau un loc cit
mai sus în ierarhia divizionarelor
A. fie — Ia această oră. iată, jumă
tate din numărul echipelor 1 — evi
tarea retrogradării.
Am putea spun» că rezultatele
etapei de ieri s-au situat în limitele
normalului : echipele gazdă au ob
ținut in marea lor majoritate victo
rii. Excepție au făcut doar partidele
de la Timișoara.
unde Petrolul a
ciștigat cu un singur goi
(autor :
Ene. min. 20). un gol valorînd insă...
două puncte și permițind fotbaliști
lor ploieșteni să cedeze „lanterna
roșie", și la Suceava, unde, in ciuda
unei dominări nete, gazdele nu au
putut evita înfrîngerea în fața for
mației Universitatea Craiova (golul
l-a Înscris Mănăilă, in min. 61).

.
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Anticipată eu deplin temei, victoria
echipei noastre campioane pe teren
propriu : Steaua — F. C. Argeș 2—0
(1—0). autorii golurilor fiind Uncureanu. in prima repriză (rrtin. 11) si
Hagf. tn cea de-a doua (min. 69 —
din lovitură de la 11 ml. La fel de
firească a fost și victoria dinamovistilor (3—1. la pauză 1—0). dar tre
buie arătat că. in ciuda unei domi- i
nări evidente si a marilor ocazii •
avute, ei au deschis scorul de-abia
tn minutul 40. prin Vaișcovici. Cele
lalte goluri ale dinamoviștilor le-au
marcat Mateut (min. 51) si Movilă
(min. 59) ; pentru băcăuani — FUlga
(min. 81). Scorul etapei s-a Înre
gistrat la Cluj-Napoca : „U“ —
A.S.A. Tg. Mureș 4—0. prin golurile
lui Moldovan (min. 16). Cîmpeanu
(min. 48). Munteanu (min. 52) și BIro
(min. 86). în celelalte partide : Rapid — Victoria I—0 (1—0). [după un
joc pasionant (autorul singurului
gol : Goanță) ; F. C. Olt — F.C.M.
Brașov 1—0 (0—0). gazdele înscri
ind (prin Pena) cu numai cinci
minute înainte de fluierul final,
după ce au dominat si... au ratat,
prin Marian Popescu, un penalti In
minutul 24 : Corvinul Hunedoara —
Flacăra Moren i 1—0 (0—0). golul
fiind reușit da Petcu. de-abia în
min. 70.
Meniionind că. in afară da Steaua,
cite un joc restanta mai au llacara
Moreni.
C. Olt. S. C. Barau. Ule
iul și aportul studențesc, sa reținem
Si ca viitoarea etapă a diviziei A va
avea loc duminică. 1 mai.

• Ieri, la Viena, în cadrul Cam- ț
pionatului european de fotbal pen
tru juniori, Romania — Austria 1—1
(1-0).

Mîine, la Tulcea: „RALIUL DELTEI”
Sezonul competiționaj la automo
bilism s-a lansat din plin ! Atit la
viteză in coastă și pe circuit. cit și
la raliuri, primele etape au furni
zat dispute pasionante, campionii
avind de tăcut fată nu numai difi
cultăților traseului, ci și replicii în
drăznețe (loiale și sportive, in aoelași timp 1) ale outsiderilor. auto
mobilist! considerați cu ..șansa a
doua". Favoriții și-au văzut încunu
nate eforturile mai ales in cursele
de viteză (la Galați, Buzău și Mă
gura) ; la prima etapă a campiona
tului de raliuri insă (e vorba de
„Raliul Brașovului") surprizele n-au
lipsit. Aveau să surprindă în pri
mul rlnd nenumăratele abandonuri
(pe fondul unor defecțiuni tehnice
la mașinile de curse) ale unor echipaje bine cotate, cu experiență și
„firmă". Pină la proba contrarie,
specialiștii sint de părere că de
fecțiunile mecanice ivite tocmai la
mașinile unor automobilist! fruntași
smt. in mare parte, datorate insu
ficientei pregătiri pentru concurs a
acestora.
Echipajele de raliuri din Divizia
A își vor măsura din nou forțele
(forțele lor și ale mașinilor ce le
pilotează) mîine. cu ocazia celei de-a
doua etape a campionatului — „Ra-

liul Deltei". Tradiționalul raliu se va
desfășura pe un traseu de 380 km,
la Tulcea și în împrejurimi, cuprinzind 17 probe de clasament. Între
cerea va dura aproximativ 9 ore
pentru fiecare echipaj. Primul start
(pentru echipajul cu nr. 1), la ora
10,01, iar sosirea acestuia la ora
18.45 — in fata Casei de cultură a
sindicatelor din Tulcea. Cele 17 pro
be de clasament (cu un total de
14.3 km, din care jumătate drum de
macadam) vor atinge — o dată sau
de mai multe ori — următoarele
puncte : Tulcea, Poșta. Revărsarea,
Luncavița, Niton, Somova. Telița.
Dintre probele respective, mai difi
cile (prin lungime și configurația
terenului) se anunță cele de la
Luncavița (13 km) și Telița (20 km).
★

RUGBI. Ieri, în seria I a diviziei
A : R.C. Grivița Roșie — Politehnica
Iași 18—26, Universitatea Timișoara
— Știința Petroșani 50—17, Știința
CEMIN Baia Mare — C.S.M. Suceava
11—10, Dinamo — C.S.M. Sibiu 25—7,
Steaua — SportuJ studențesc 42—8,
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înfăptuirea dezarmării - condiție a păcii
și progresului tuturor națiunilor
Conferința internațională de la New York
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au luat sfîrșit lucrările
conferinței internaționale cu tema
..Dezarmarea si dezvoltarea — condi
țiile păcii și securității din punctul de
vedere al -lumii a treia»", la care au
luat parte personalități politice, acti
viști pe tărim obștesc si oameni de
știință din numeroase țări.
Participanții au examinat o gamă
largă de probleme. între care rela
ția dezarmare-dezvoltare, reducerea
cheltuielilor militare, necesitatea unor noi concepții asupra realizării
securității
generale și dezvoltării
economice cu participarea tuturor
statelor, rolul mișcării de nealiniere
in procesul dezarmării, evoluția pre
gătirilor pentru cea de-a IlI-a se
siune specială a Adunării Generale
a O.N.U. consacrată dezarmării.

în cadrul dezbaterilor, participanții au evidențiat necesitatea inten
sificării eforturilor și negocierilor
pentru realizarea dezarmării, cu pri
oritate a dezarmării nucleare.
in
scopul întăririi păcii si securității si
al eliberării de fonduri acut nece
sare pentru progresul economico-social al tuturor națiunilor. în primul
rînd al țărilor în curs de dezvoltare.
De asemenea, s-a relevat rolul im
portant ce revine O.N.U., tuturor
statelor membre, țărilor nealiniate,
nenucleare, în curs de dezvoltare in
promovarea unor măsuri reale în
sfera dezarmării. S-a exprimat spe
ranța că cea de-a IlI-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării, care va avea
loc in curînd. va da un nou impuls
negocierilor vizînd stăvilirea cursei
înarmărilor si înaintarea spre obiec
tivul dezarmării generale.

Acțiuni populare în vederea eliminării
pericolului nuclear
ția lor „zone libere de arma nu
cleară".
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
într-o declarație dată publicității la
New York, Coaliția organizațiilor
militanților pentru pace din S.U.A.
a anunțat că în cursul lunii mai vor
avea loc ample manifestații, in di
ferite localități din Statele Unite,
împotriva cursei înarmărilor nuclea
re. pentru dezarmare și paoe. între
altele, vor fi organizate mari de
monstrații în apropierea principale
lor laboratoare, baze și uzine mili
tare de pe teritoriul american. Aceste acțiuni vor fi coordonate cu
manifestații similare în favoarea
păcii și dezarmării, care vor avea
loc în Franța. Finlanda, Elveția,
India si Japonia.

„Oceanul 'Indian - zonă a păcii”
ANTANANARIVO 27 (Agerpres). —
în capitala R.D. Madagascar s-au
deschis lucrările conferinței interna
ționale „Oceanul Indian — zonă a
păcii" la care participă delegați ai

unor organizații internaționale si re
prezentanți din numeroase țări ale
lumii. Lucrările conferinței au fost
deschise de Romesli Chandra, pre
ședintele Consiliului Mondial al
Păcii.

Extinderea colaborării intre țările africane pentru

consolidarea

independenței

ACCRA 27 (Agerpres). — Secreta
rul executiv al Comisiei Economice
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), Adebayo Adedeji, a declarat la Acera
că. pentru a pune capăt crizei eco
nomice africane, țările de pe acest
continent trebuie să depășească de
zechilibrul economic moștenit din
perioada colonială și să stabilească
o nouă ordine economică. El a subli
niat necesitatea imperioasă a dez
voltării sectorului agricol al fiecărei
țări, precum și încurajării sectoare
lor industriale. De asemenea — a
arătat A. Adedeji — comerțul regio
nal trebuie să devină un factor im
portant în cadrul creșterii economi
ce. iar o serie de țări dezvoltate de
pe alte continente trebuie să renun
țe la politica de protectionism co
mercial și să-și deschidă piețele
pentru produsele africane de ex
port la preturi stabile, informează
agenția T.A.S.S.

GERMANIA

Expoziție omagială dedicată

activității revoluționare a tovarășului

PE DIFERITE MERIDIANE

OSLO 27 (Agerpres). — Organiza
ția norvegiană „Mișcarea populară
împotriva războiului" a adresat au
torităților de la Oslo apelul de a
urma exemplul parlamentului din
Danemarca pentru a interzice ac
cesul în porturile țării al navelor
străine cu arme nucleare la bord.
1 ntr-un mesaj înaintat guvernului și
parlamentului din Norvegia, organi
zația afirmă că principiul de poli
tică nucleară al țării de a nu per
mite accesul pe teritoriul norvegian
de arme nucleare în timp de pace
este încălcat permanent de aliații
din N.A.T.O.
In același timp, militanții nor
vegieni în favoarea păcii au chemat
autoritățile locale ale puterii de stat
din regiunile de coastă norvegiene
să declare porturile din administra

R. F

economice

DAKAR 27 (Agerpres). — La Da
kar a început o reuniune a repre
zentanților țărilor membre ale Co
munității Economice a Africii de
Vest (C.E.A.O.). consacrată elaboră
rii unei strategii viabile în domeniul
agriculturii în vederea realizării obiectivului comun de asigurare a
produselor agroalimentare prin mij
loace proprii si eliminării depen
dentei cronice de importuri.
Pe agenda reuniunii figurează o
serie de proiecte ce prevăd conlucra
rea țărilor din C.E.A.O. în vederea
dezvoltării culturilor de cereale, a
unor sectoare economice cum sînt
pescuitul, industria alimentară, pre
cum și transporturile în Africa
de vest.
Din acest organism de conlucrare
interafrican fac parte Burkina Faso,
Cote d’Ivoire. Mali. Mauritania, Ni
ger. Senegal, Benin și Togo.

Nicolae Ceausescu
BONN 27 (Agerpres). — La
Miinchen s-a
deschis
expoziția
fotodocumentară „Omagiu" dedica
tă relevării activității revoluționa
re a președintelui Republicii So
cialiste România — tovarășul
Nicolae Ceausescu.
La vernisaj au participat repre
zentanți ai cancelariei guvernului
landului Bavaria, precum si repre
zentanți ai cercurilor de afaceri și
oameni de cultură, ziariști.

In alocuțiunile rostite cu acest
prilej au fost subliniate succesele
deosebite obținute de poporul ro
mân pe calea dezvoltării sale eco
nomice si sociale, mai ales in peri
oada ultimelor două decenii. Au
fost evidențiate, de asemenea, bu
nele relații, dintre Republica Socia
listă România si Republica Fede
rală Germania, dorința de dezvol
tare in continuare a acestora.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Manifestare consacrată prieteniei
româno-cehoslovace
PRAGA 27 (Agerpres). — In lo
calitatea Kadan, important centru
minier și energetic din regiunea
Cehia de Nord, a fost organizată o
seară dedicată României. Au fost
evocate cu acest prilej tradiționa
lele relații de prietenie si colabo
rare dintre cele două partide, țări
și popoare. S-a subliniat rolul ho-

tăritor al convorbirilor românocehoslovace la nivel înalt pentru
dezvoltarea continuă a relațiilor
bilaterale.
In cadrul manifestării s-au orga
nizat, de asemenea, o expoziție și
un concurs pentru elevi „Despre
București", o prezentare de diapo
zitive și un spectacol muzical-coregrafic.

O declarație a Guvernului U.R.S.S.
cu privire la necesitatea respectării acordurilor
asupra Afganistanului
MOSCOVA 27 (Agerpres)
— în
tr-o declarație a guvernului sovie
tic, transmisă de agenția T.A.S.S.,
se subliniază că respectarea acordu
rilor de la Geneva constituie prin
cipala condiție pentru restabilirea
păcii pe pămîntul
afgan, pentru
afirmarea Afganistanului ca stat in
dependent, nealiniat și neutru. Do
cumentele — precizează declarația
— stabilesc termenele și etapele
reîntoarcerii în patrie a trupelor
sovietice din Afganistan, care va

începe la 15 mai 1988 și se va în
cheia nu mai tîrziu de 15 februarie
1989. Uniunea Sovietică va acționa
în deplină conformitate cu acordu
rile de la
Geneva,
afirmind că
obligațiile asumate de părți au un
caracter ireversibil, inclusiv înțe
legerea cu privire la retragerea tru
pelor sovietice. Respectarea acordu
rilor de la
Geneva — subliniază
T.A.S.S. — constituie o condiție im
portantă pentru afirmarea Afga
nistanului ca un stat independent,
nealiniat și neutru.

Numirea reprezentantului secretarului general
ai O.N.U. pentru acțiunile privind soluționarea
problemei afgane
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres)
— Diego Cordovez, secretar general
adjunct cu problemele politice spe
ciale, a fost numit de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, reprezentantul său pentru
acțiunile privind soluționarea pro
blemei afgane. EI va supraveghea,
in această calitate, din partea Na
țiunilor Unite, modul în care se
aplică acordurile, semnate la 14 a-

prilie. a.c., la Geneva, în problema
Afganistanului. Diego Cordovez vă
fi asistat. în privința problemelor
militare legate de aplicarea acordu
rilor. de generalul Rauli Helminen
(Finlanda), care a servit anterior in
cadrul Forței O.N.U. de menținere
a păcii. în Cipru (UNFICYP). în
tregul corp de observatori al O.NSU.
în Afganistan va număra 50 de per
soane.

Consultări sovieto-americane
PARIS 27 (Agerpres). — în capi
tala Franței s-au desfășurat consul
tări sovieto-americane în problema
situației
din
regiunea Asiei și
Oceanului Pacific, la care au parti
cipat Igor Rogaciov, adjunct al mi
nistrului
afacerilor
externe
al
U.R.S.S., și Gaston Sigur, asistent
al secretarului de
stat al S.U.A.
pentru problemele Asiei de Est și
Pacific. Părțile — relevă agenția
T.A.S.S. — au analizat aspecte ale

destinderii încordării militare din
această regiune și au efectuat un
schimb de păreri asupra unui spec
tru larg de problenle.
Analizînd unele probleme regio
nale, părțile au subliniat importan
ța acordurilor de la Geneva în pro
blema Afganistanului. Totodată, au
fost dezbătute unele posibile mo
dalități de a contribui la procesul
reglementării
problemei
kampuchiene și însănătoșirii situației în
Peninsula Coreea.

In sprijinul drepturilor legitime
ale poporului palestinian <

examinată de Biroul Politic
al C.C. al P.C. Chinez

Seminar regional european la Berlin

BEIJING 27 (Agerpres). — Biroul
Politic al C.C. al P.C. Chinez, analizind situația economică a tării, apreciază că în primul trimestru al
anului 1988 dezvoltarea acesteia
ă fost bună, dar există încă con
tradicții și dificultăți. S-a cerut
organizațiilor și membrilor de partid
să pună interesele generale si pe
termen lung ale R.P. Chineze înain
tea intereselor personale, de grup si
imediate, să întărească munca ideo
logică și politică.
Totodată. Biroul Politic a apreciat
că recentele sesiuni ale Adunării Na
ționale a Poporului Chinez și Con
ferinței Consultative Politice Popu
lare au obținut rezultate majore,
fiind făcuți pași importanți pe ca
lea îmbunătățirii democrației socia
liste si a sistemului juridic — trans
mite agenția China Nouă.

Spre asigurarea
păcii în Nicaragua
MANAGUA 27 (Agerpres), — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a declarat intr-un in
terviu acordat agenției Prensa La
tina că tara sa este hotărîtă să în
cheie pacea fără sacrificarea princi
piilor revoluției sandiniste. Acordul
de la Sapoa. semnat între guvernul
nicaraguan și liderii contrarevolu
ției antisandiniste, a spus el, oferă
posibilitatea încheierii unei păci
permanente, dacă există voință po
litică în această direcție. Acest acord
permite găsirea unei soluții negocia
te la lupta armată, folosindu-se ca
drul .politic creat de revoluția nicaraguană — a spus președintele,
subliniind că guvernul sandinist va
continua să acționeze în direcția în
făptuirii păcii fără a abdica de la
imperativul apărării suveranității,
autodeterminării si securității țării.

Alegerile preliminare
din S.U.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
Guvernatorul statului Massachusetts,
Michael Dukakis, s-a situat pe pri
mul loc între candidații democrat!
în privința opțiunilor electoratului
în alegerile preliminare din statul
Pennsylvania,. considerate un test
important in cursa pentru obținerea
învestiturii in vederea scrutinului
prezidențial din noiembrie a.c. Po
trivit datelor transmise de agenții
le de presă, el a obținut 73 la sută
din sufragii. în timp ce principalul
său contracandidat. Jesse Jackson,
a întrunit 21 la sută.
La republicani, victoria a revenit
in acest stat vicepreședintelui George
Bush, care a obținut sprijinul a 79
la sută din participanții la consulta
rea preliminară.

Eșec al partidului
de guvernămînt
în alegerile parlamentare
din Coreea de Sud
SEUL 27 (Agerpres). — Rezulta
tele preliminare ale alegerilor par
lamentare desfășurate marți în Co
reea de Sud indică un serios eșec al
partidului aflat la putere la Seul —
„Partidul justiției democratice" —
care nu numai că nu a reușit să-și
realizeze „sarcina strategică" propu
să (obținerea unei așa-numite ma
jorități de lucru de 56 la sută), dar
a fost lipsit și de majoritatea sim
plă. Practic, este vorba de pierde
rea a 30 de mandate in condițiile in
care mai. multe formațiuni de opo
ziție . și-aU consolidat pozițiile.

••

- componentă
cii pe plan general-european, ca si
pe plan mondial.
Noile realități și noile
tendințe
din Balcani, subsumabile unor pro
cese pozitive de mai mare am
ploare, sînt ilustrate și de evolu
țiile survenite în raporturile gene
rale dintre statele balcanice.
Mai
ales după semnarea Actului final
de la Helsinki, schimburile de vi
zite la nivel înalt, contactele la alte
niveluri, între delegații guverna
mentale, parlamentare etc., au în
registrat o evidentă
intensificare.
De asemenea, potrivit statisticilor,
schimburile comerciale dintre sta
tele regiunii vădesc o tendință de
creștere. Confirmînd acest feno
men, de certă semnificație, o se
rie de desfășurări recente vin să
ateste afirmarea tot mai puternică
a voinței politice de dialog și con
lucrare intre statele balcanice, de
soluționare la masa tratativelor a
unor probleme cu care unele din
tre ele se confruntă în relațiile re
ciproce. Sint cunoscute asemenea
evoluții pozitive cum au fost întâl
nirile de la Davos (Elveția) și
Bruxelles dintre primii miniștri ai
Greciei și Turciei, primele contacte
la acest nivel după aproape zece ani,
încetarea și pe plan juridic a stării
de război dintre Grecia și Albania,
ridicarea relațiilor dintre Albania și
Bulgaria la rang de ambasadă, sem
narea. chiar în ajunul reuniunii interbalcanice de la Belgrad, a unui
protocol de colaborare între Bulgaria
și Turcia, sau recenta vizită a unei
delegații economice din Iugoslavia în
Albania pentru pregătirea unui acord comercial.
Este o opinie larg împărtășită că
se impun noi eforturi pentru ca asemenea evoluții pozitive să-și gă
sească continuitatea prin noi mă
suri menite să adîncească proce
sul înțelegerii si colaborării. De
sigur. nimeni nu-si face iluzii
că unele probleme complexe, ce
s-au acumulat de-a lungul timpu
lui. și-ar putea găsi soluționa
rea peste noapte, mai ales ținînd seama de unele conexiuni și
implicații mai largi. în aceste con
diții. apare ca o cerință a mo
mentului actual de a se acționa in
continuare in mod constructiv, de a
se evita orice practici de natură să

pe continentul european

genereze recidive ale vechilor stări
nocive, manifestîndu-se receptivitate,
voință de înțelegere reciprocă și co
laborare.
Un alt capitol important al rela
țiilor inlerbalcanice îl constituie
activitatea unor organisme perma
nente de cooperare, cu caracter spe
cializat, guvernamentale sau negu
vernamentale — comitete naționale,
conferințe, uniuni, asociații, multe
dintre ele cu o tradiție îndelungată
și care au adus, de-a lungul anilor,
o prețioasă contribuție la mai buna
cunoaștere și apropiere a popoare
lor balcanice, la cultivarea valorilor
păcii, prieteniei. înțelegerii și bunei
vecinătăți în regiune.
Colaborarea multilaterală la nivel
guvernamental a prins contur mai
accentuat și s-a dezvoltat îndeosebi
după semnarea Actului final de la
Helsinki, ca parte integrantă a efor
turilor de edificare a securității eu
ropene. iar manifestarea cea mai
semnificativă de pînă acum o con
stituie. fără îndoială, recenta reuniu
ne a miniștrilor de externe ai țări
lor din regiune. România, după cum
se știe, s-a pronunțat și a acționat
constant pentru amplificarea cola
borării multilaterale. în cele mai di
ferite domenii de activitate, pornind
de la realitatea că statele balcanice,
indiferent de orinduirea socială, au
interese și aspirații comune privind
progresul economico-social, în con
diții de pace și deplină securitate ;
aceasta impune. în mod obiectiv, va
lorificarea avantajelor oferite de apropierea geografică, a legăturilor
tradiționale dintre popoarele balca
nice. în concepția tării noastre, dez
voltarea relațiilor bilaterale si a con
lucrării multilaterale sînt două mo
dalități complementare pentru con
solidarea noului climat politic din
Balcani, pentru transformarea spa
țiului sud-est european într-o zonă
de pace. înțelegere și bună vecină
tate.
„Balcanii fără pulbere" constituie,
astfel, rezultanta eforturilor comune
ale tuturor statelor balcanice. în ca
drul unui proces necesar și dina
mic de dezvoltare a cooperării si
conlucrării, care va trebui
conti
nuat, aprofundat și îmbogățit. Este
tocmai motivul pentru care acordul

obligatorii pentru soluționarea eon»
flirtului din Orientul Mijlociu. O
reglementare globală — a spus ol
— trebuie să aibă loc în cadrul unei
conferințe internaționale, sub egida
O.N.U., la care să participe toata
părțile Interesate. Inclusiv O.E.P.
Shafiq Al-Hout. membru al Con
siliului Național Palestinian, a re
levat că revolta palestiniană consti
tuie o nouă etapă a luptei poporului
său pentru libertate si independen
ță și s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe internaționala
In problema Orientului Mijlociu.

NEW DELHI 27 (Agerpres). —
Israelul trebuie să se retragă din
■toate teritoriile arabe ocupate ilegal,
â declarat la New Delhi vicepre
ședintele Indiei. Shankar Da val
Sharma, reafirmînd sprijinul țării
sale față de lupta dreaptă a poporu
lui palestinian, sub conducerea uni
cului său reprezentant legitim. Or4
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei.
El a subliniat, totodată, că India
susține eforturile constructive între
prinse pe plan internațional In direc
ția convocării unei Conferințe da
pace in problema Orientului Mij
lociu.

Curtea Internațională de Justiție dezaprobă hotărîrea
S.U.A. de a închide reprezentanța O.E.P. la O.N.U.
HAGA 27 (Agerpres). — Curtea
Internațională de Justiție de la Haga
a condamnat hotărîrea autorităților
americane de a închide misiunea
observatorului permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

pe lingă O.N.U. Printr-o hot.ărlre a»
doptată In unanimitate. C.I.J. a apreciat că această problemă trebuie
să fie rezolvată pe calea unul arbi
traj internațional, transmite Buleti
nul de știri al Casei Albe.
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Țările Pieței comune se pronunță
pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate
LUXEMBURG 27 (Agerpres). —
După dezbaterile din cadrul reuniu
nii ministeriale a Pieței comune de
la Luxemburg, în cursul cărora a
fost abordată si situația din Orien
tul Mijlociu. Claude Cheysson. re
prezentantul C.E.E. cu problemele
mediteraneene și relațiile Nord-Sud.
a declarat că „nimeni din cadrul co

munității economice vest-europen»
nu se mal îndoiește de necesitatea
retragerii Israelului din teritoriile
arabe ocupate" — informează agen
țiile MEN și MAP.
Claude Cheysson a declarat că ță
rile vest-europene tretmie să con
tribuie activ la crearea unui stat pa
lestinian independent

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 27 (Agerpres). — Po
trivit agenției I.R.N.A., avioane de
luptă iraniene au supus unor puter
nice bombardamente poziții și con
centrări de trupe irakiene în secto
rul de operațiuni militare Faw,
provocîndu-le pierderi. Pe de altă
parte, I.R.N.A. arată că forțele ira
niene au supus tirurilor de artilerii
poziții irakiene din zona Sudică și
vestică, a frontului, împiedicând ope
rațiunile militare ale forțelor ira
kiene.

BAGDAD 27 (Agerpres). — După
cum informează un comunicat mi
litar al Comandamentului general ăl
forțelor armate irakiene, citat de
agenția I.N.A., elicoptere de luptă
irakiene au efectuat noi misiuni îm
potriva pozițiilor forțelor iraniene,
provocîndu-le pierderi în oameni și
tehnică de război.
Au fost distruse fortificații în Mo
torul central al frontului și la est
de- Tigru, iar la est de Basra a ttast
aruncat în aer un depozit de mu
niții.

Raport al unei misiuni a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres)
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a prezentat
Consiliului de Securitate raportul
misiunii care a verificat informații
le privind folosirea armei chimice
in conflictul dintre Iran și Irak. In
document se arată că. in ciuda nu
meroaselor apeluri internaționale si
a condamnării generale, arma chi-

v

mică este utilizată In continuare de
aceste
țări. încălcîndu-se astfel
protooolul de la Geneva din 1925.
Guvernele celor două state au fost
invitate să răspundă rapid la de
mersurile Națiunilor Unite vizînd
reglementarea atotcuprinzătoare și
justă a conflictului prin aplicarea
integrală a rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate.

e scurt

între țările balcanice

I

gară privind
crearea, unei
zone
fără arme chimice în Balcani sau
propunerile României și Greciei vi
zînd organizarea, la București, a
unei conferințe la nivel înalt a sta
telor balcanice. De asemenea,
în
domeniul
economic,
documentele
semnate s-au concretizat prin spo
rirea accentuată a schimburilor co
merciale, prin acțiuni și
măsuri
într-o gamă largă de domenii de
interes reciproc — de la utilizarea
complexă a
potențialului
hidro
energetic al Dunării și cooperarea
în unele ramuri de virf ale teh
nicii pînă la realizarea în comun
a unor obiective în sectoarele ener
getic, siderurgic, minier etc.
Dinamica ascendență a raportu
rilor României cu statele din zonă
evidențiază vastul potențial de con
lucrare existent pe plan balcanic,
posibilitatea unor raporturi noi în
tre statele regiunii, dacă se por
nește, constant, de la normele de
mocratice de relații internaționale,
de la interesele comune de progres
și bunăstare. Aceasta cu atît mai
mult, cu cît, după cum se știe, în
Balcani există și se dezvoltă state
cu orînduiri sociale diferite, state
socialiste și state capitaliste, aparținînd unor alianțe politico-militare
diferite sau nealiniate. Faptul că la
recenta reuniune a miniștrilor de
externe ai 'țărilor balcanice a luat
parte și Albania constituie o lărgire
semnificativă a procesului colaboră
rii multilaterale din regiune, care,
potrivit poziției consecvente a tării
noastre, trebuie să implice toate
statele de aici, să ducă la întărirea
prieteniei și bunei vecinătăți. In
realitate, prin diversitatea de struc
turi politioo-economioe si de orien
tări actuale. Balcanii reproduc, la
scară redusă. însăși situația existentă
in Europa și în lume după al doilea
război mondial. Afirmarea spiritu
lui de conlucrare și dialog, de Înțe
legere și bună vecinătate în regiu
nea noastră geografică reprezintă,
de aceea, o contribuție de mare im
portanță la promovarea coexisten
ței pașnice active în lumea actuală
— ca o componentă de bază a nou
lui mod de gîndire și acțiune. In
același timp, cum s-a subliniat nu
o dată, ea înscrie un aport de seamă
la cauza securității, cooperării și pă

BERLIN 27 (Agerpres). — în ca
pitala R.D. Germane se desfășoară
cel de-al 4-lea Seminar regional eu
ropean în problema palestiniană, la
care participă reprezentanți ai țări
lor continentului. între care si Româ
nia.
Intr-un mesaj adresat reuniunii
de președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P., Yasser Arafat, se re
levă că revolta populară din terito
riile ocupate de Israel constituie o
continuare a luptei palestinienilor
pentru înfăptuirea drepturilor lor
legitime.
Totodată.
conducătorul
O.E.P. se pronunță împotriva orică
rui plan de reglementare a situației
din Orientul
Mijlociu care nu ar
lua în considerație drepturile po
porului palestinian.
Joseph Verner Reed, secretar ge
neral adjunct al O.N.U. pentru pro
bleme politice, a subliniat. în cuvîntul său. că retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate
în 1967. recunoașterea și respectarea,
suveranității, integrității teritoriale
și independenței tuturor statelor
din regiune, precum și reglemen
tarea echitabilă a problemei pales
tiniene pe baza înfăptuirii drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian. inclusiv a dreptului său la
autodeterminare, constituie premise
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După recenta reuniune de la Bel
grad a miniștrilor de externe ai ță
rilor balcanice, ziarul iugoslav „Politika" publica un articol intitulat,
semnificativ, „Balcanii fără
pul
bere". Ziarul se referea,
desigur,
la cunoscuta metaforă despre „bu
toiul cu pulbere" al Europei, folo
sită altădată în legătură cu regiu
nea noastră geografică, subliniind,
prin contrast, mutațiile survenite în
relațiile dintre statele balcanice,
afirmarea tot mai evidentă a voin
ței de dialog și conlucrare
între
ele, atît pe plan
bilateral, cît și
multilateral.
Aceste evoluții incontestabile sînt
definitorii pentru ceea ce s-ar pu
tea numi noul climat politic
din
Balcani, la crearea și consolidarea
căruia România și-a adus o bogată
si apreciată contribuție. Prin bu
nele raporturi de prietenie și cola
borare întreținute cu toate celelalțe
state din regiune, prin atenția acor
dată dezvoltării conlucrării bilate
rale și multilaterale cu ele, ca și
prin obiectivul
politic major
al
transformării Balcanilor intr-o zonă
a bunei vecinătăți, cooperării si
păcii, fără arme nucleare și chimi
ce, fără baze
militare și
trupe
străine, promovat cu neabătută
consecvență, țara noastră s-a afir
mat ca un factor deosebit de activ
al întăririi încrederii, securității și
bunei vecinătăți in spațiul sud-est
european. Si pe acest plan, ea
și in extinderea legăturilor Româ
niei cu toate statele lumii, ro
lul decisiv revine dialogului la
nivel înalt, frecventelor întilniri
șl
convorbiri
ale
președintelui
Nioolae Ceaușescu cu conducă
torii Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei și Turciei. Numeroasele docu
mente convenite cu aceste ocazii au
conferit relațiilor bilaterale o bază
stabilă, durabilă, atît pe plan poli
tic, cît și economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, au
impulsionat conlucrarea cu aceste
state pe arena internațională.
De o însemnătate deosebită, în
acest context, este atenția acordată,
în timpul
convorbirilor la nivel
înalt, promovării conlucrării interbalcanice, fapt evidențiat, nu
o
dată, prin idei și inițiative comune,
cum ar fi propunerea româno-bul-
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Situația economiei
R. P. Chineze
pe primul trimestru

de principiu al tuturor statelor parti
cipante de a instituționaliza reuniu
nile miniștrilor de externe, ca și în
țelegerile privind organizarea altor
întilniri, la nivel ministerial sau de
experți, se situează printre realiză
rile cele mai importante ale recen
tului forum. Și este, de asemenea,
motivul pentru care — fidelă pozi
ției ei consecvente privind necesita
tea transformării Balcanilor într-o
zonă a bunei vecinătăți, cooperării și
păcii, fără arme nucleare și chimi
ce, fără baze și trupe străine —
România a reafirmat, și după re
uniunea de la Belgrad, importanța
organizării, la București, a unei în
tilniri la nivel inalt a statelor bal
canice, ca o etapă superioară a con
lucrării regionale. Așa cum a sub
liniat Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., o asemenea întilnire
este de actualitate și reprezintă o
necesitate vitală
pentru stabilirea
unui program complex de extindere
a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și in alte domenii
dintre statele balcanice ; ea ar avea
un rol hotărîtor în dezvoltarea rela
țiilor dintre statele regiunii, ar con
feri un puternic impuls acțiunilor de
transformare a Balcanilor intr-o zonă
a păcii si cooperării, s-ar înscrie ca
un important eveniment pozitiv la
nivel european și internațional.
Cooperarea si securitatea. într-o
atare perspectivă, se condiționează
și se presupun reciproc. Mai muită
cooperare înseamnă mai multă secu
ritate pentru popoarele regiunii, tot
astfel cum dialogul politic, adoptarea
de măsuri pentru întărirea păcii și
securității pe plan zonal favorizează,
implicit, dezvoltarea colaborării din
tre statele balcanice. Este pe deplin
evident, de aceea, că intensificarea
conlucrării șl cooperării interbalcanice; pe baza noilor principii de re
lații interstatale, constituie o latură
importantă a procesului menit șă
ducă la transformarea acestei re
giuni; atît de frămîntată în trecut,
într-o zonă a păcii, securității și bu
nei vecinătăți — ca parte integran
tă. organică, a securității europene,
a luptei generale pentru pace, dezar
mare, destindere și înțelegere inter
națională.

I. MADOȘA

PRIMIRE. Președintele ConsiliuI lui de Stat al R.P. Polone, Wojciech
Jaruzelski, l-a primit pe ministrul
I norvegian al afacerilor externe,
Thornvald Stoltenberg, aflat într-o
vizită oficială in capitala poloneză.
I Părțile și-au exprimat dorința de
a extinde relațiile bilaterale, infor
mează agenția P.A.P. Au fost abor
date. totodată, probleme majore ale
I vieții internaționale, reliefindu-se
importanta continuării negocierilor
in problemele dezarmării ei imbuI nătățirii relațiilor Est-Vest.
COMUNICATUL COMUN dat
publicității la Moscova la incheieIrea convorbirilor dintre delegațiile
P.C.U.S. și P.C. din Marea Britânie reliefează că procesul dezarI mării impune participarea și spri
jinul activ ale tuturor țărilor, res
ponsabilitatea majoră revenind, deI sigur, statelor nucleare. A fost re
afirmat sprijinul față de apelul
lansat de Conferința O.N.U. pentru
dezarmare și dezvoltare, din 1987,
Icu privire la reducerea cheltuieli
lor militare și suplimentarea re
surselor destinate dezvoltării, so. luționării altor probleme globale.

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut
Iloc ședința Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P. După cum informează
agenția P.A.P.. a fost ascultată o
informare a guvernului cu privite
Ila situația economică a țării și la
îndeplinirea sarcinilor de plan pe
primul trimestru al anului in curs.
j
ACORD. La Tirana a fost semI nat acordul de cooperare comer
cială între guvernele R.P.S. AlbaInia și R.P. Bangladesh, privind
relațiile bilaterale în perioada
1988—1992.

I
ARMATA URUGUAYANA și-a
I redus efectivele. începind din mar
tie 1985. cu 20 la sută — a anunI tat. la Montevideo, ministrul a| parării. Hugo Medina. El a pre
cizat că reducerea s-a efectuat conIform prevederilor incluse de parla
ment în bugetul de stat.
REUNIUNE. La Panmunjon a
avut loc o reuniune a secretarilor
I Comisiei militare de armistițiu din
Coreea, in cadrul căreia partea
| R.P.D. Coreene a denunțat provo
cările militare săvirșite recent de
• forțele sud-coreene. Astfel, după
cum transmite agenția A.C.T.C.. a
I fost declanșat un incendiu ce a

distrus păduri, instalații electrice
Si de telecomunicații la nord de
linia .de demarcație. Trei, persoane.
și-au pierdut viața. De asemenea,
armata sUd-coreeană a lansat zilele trecute obuze asupra sectorului
părții R.P.D. Coreene.
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HOȚArIRE. Potrivit unui comu- •
nicat dat publicității la Riad, Ara
bia Saudită a hotărit să rupă reia- I
țiile diplomatice cu Iranul.
|
CONFERINȚA. în capitala Norvegiei s-au deschis lucrările unei
conferințe internaționale in problema identificării unor căi și metode de combatere a Sindromului
Imunodeficienței Dobindite (SIDA).
Desfășurată sub egida Organiza
ției Mondiale a Sănătății, la conferință participă specialiști din
Europa, America si Africa. Ei vor
dezbate aspecte medicale, juridice
și morale ale luptei împotriva acestei maladii.
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PREMIU. Regele Spaniei, Juan
Carlos, a inmînat „Premiul Cervantes" — considerat a fi un ade
vărat Nobel al literaturii de expresie spaniolă — romancierului
și eseistului mexican Carlos Fuentes. Autor al unor opere de marcă
— „Aura", „Gringo Viejo", „Cantar
de Clepos" — Carlos Fuentes este
cel de-al șaptelea scriitor latino-american care primește acest premiu, din 1967. tind el a fost instituit. Printre ultimii laureați ai pre
miului se numără Alejo Carpentier
(Cuba). Jorge Luis Borges (Argentina), Juan Carlos Onetti (Uruguay).
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ACCIDENT. Marți noaptea. în
largul coastelor portugheze la Oceanul Atlantic s-a răsturnat și apoi a eșuat o navă japoneză de
transport, la bordul căreia se aflau
5 090 de autoturisme destinate unor
țări din Europa de Nord. Un mem
bru al echipajului a fost dat dispărut, ceilalți fiind salvați de paza
portugheză de coastă. Accidentul
s-a produs din cauza deplasării incărcăturii în interiorul calelor navei. ceea ce a determinat schimbarea centrului său de greutate.
CAPTURA. In cadrul unei ample acțiuni îndreptate împotriva
traficului și traficanților de droguri, autoritățile siriene au capturat peste 350 de kilograme de
hașiș, cu o valoare de circa 1 mi
lion de lire siriene pe piața ilicită.
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