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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Joaquim Alberto Chissano, 
președintele Republicii Populare Mozambic, 

va efectua o vizită oficială de prietenie
în țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ nia, tovarășul Joaquim Alberto Chissano, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră, in ultima decadă a lunii mai 1989.

EXPRESIE A TRADIȚIONALELOR RELAȚII DE PRIETENIE Șl COLABORARE ROMANO-CEHOSLOVACE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT 0 VIZITĂ PRIETENEASCĂ 
DE LUCRU ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Milos JakesTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut miercuri, 

17 mai, la Praga, convorbiri cu tovarășul Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.La convorbiri au participat :Din partea română — tovarășii : Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, George Homoștean, ambasadorul tării noastre la Praga.Din partea cehoslovacă — tovarășii : Jozef Lenart, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C., Karel Julis, vicepreședinte al Guvernului federal aî R.S. Cehoslovace, Michal Stefanak, șef de Secție la C.C. al P.C.C., Jan Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la București.Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a fost adresat, și în acest cadru, de către tovarășul Milos Jakes un călduros salut de bun venit din partea conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia, a tuturor comuniștilor, a întregului popor cehoslovac și a sa personal. A fost exprimată, de asemenea, convingerea că vizita prietenească de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o întreprinde în Cehoslovacia va conferi noi dimensiuni conlucrării pe multiple planuri dintre cele două partide, țări și popoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, în numele conducerii Partidului Comunist Român și al său personal, un cald salut tovarășului Milos Jakes, conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia, comuniștilor și poporului cehoslovac prieten. In același timp s-a subliniat
Dejun oficial

tn onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost oferit miercuri, 17 mai, un dejun oficial de către tovarășul Milos Jakes, secretar general al Corni-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Milos Jakes

Stimate tovarășe Jakes, 
Stimate tovarășe Husak, 
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc, In primul rînd, să vă exprim mulțumiri pentru salutul cordial pe care mi l-ați adresat, pentru primirea ospitalieră ce ni s-a făcut în capitala Cehoslovaciei prietene. Mulțumesc, de asemenea, pentru aprecierile și bunele urări pe care le-ați adresat partidului, poporului nostru și mie personal.La rîndul meu, doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului prieten cehoslovac un salut cordial și cele mai bune urări de succes pe calea edificării societății socialiste.Vizita pe care o facem în Cehoslovacia, deși foarte scurtă, constituie o expresie a cursului ascendent pe care îl înregistrează raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, o nouă contribuție la dezvoltarea lor în continuare. Noi dăm o înaltă apreciere tradiționalelor relații româno-cehoslovace și dorim să facem și în viitor totul pentru ca ele să se dezvolte continuu, pe toate planurile, să se afirme ca un exemplu de raporturi trainice între țări socialiste prietene, care își unesc eforturile și conlucrează activ pentru edificarea n«ii orînduiri, pentru cauza socialismului și păcii în lume.în timpul convorbirilor pe care le-am avut în cursul dimineții am discutat despre preocupările partidelor și popoarelor noastre în construcția socialistă în cele două țări. în cadrul noului dialog am constatat cu satisfacție că hotărî- rile adoptate anterior se îndeplinesc cu succes în folosul și spre binele ambelor popoare. Pornind 

de la acordurile de lungă durată 
pe care le avem — în unele sectoare pînă în anul 2000 —, am

că actuala vizită constituie o nouă și elocventă expresie a bunelor relații care s-au statornicit și se dezvoltă intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă,
oferit in onoarea 

de tovarășul tetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Au participat tovarășul Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, precum șl membri și membri supleanți ai Prezidiului și Secretariatului C.C. al 

convenit să intensificăm activitatea în direcția extinderii colaborării, a cooperării și specializării în producție în diferite domenii de interes comun. Pe baza potențialului economic în continuă creștere al țărilor noastre, apreciem că există posibilități reale de a obține o dezvoltare și mai intensă a schimburilor economice, tehnico- științifice, culturale și în alte domenii.Cunoaștem și apreciem realizările pe care poporul cehoslovac prieten le obține, sub conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea economico-socială, în înfăptuirea importantelor obiective stabilite de Congresul al XVII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia și vă dorim noi și tot mai mari succese în dezvoltarea, pe multiple planuri, a societății cehoslovace.Poporul român este angajat, la rîndul său, cu toate forțele în realizarea obiectivelor Congresului al XIII-Iea al partidului, care vor asigura trecerea României într-un stadiu nou, superior — cel de țâră socialistă mediu dezvoltată. Punem pe primul plan dezvoltarea intensivă și modernizarea producției, creșterea productivității muncii și ridicarea calității produselor, acționăm pentru aplicarea fermă a noului mecanism economic, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, pentru întărirea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste. Acordăm o mare însemnătate lărgirii și perfecționării organismelor democrației noastre muncitorești-revoluționare, întăririi conlucrării lor în toate domeniile — ca o formă superioară care asigură pe deplin participarea activă a fiecărui cetățean, a fiecărui om al muncii la conducerea societății, la rezolvarea obiectivelor
(Continuare in pag. a III-a) 

între popoarele celor două țări» precum și a dorinței comune de a întări continuu aceste legături. în interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în Europa și în întreaga lume.In timpul convorbirilor, s-a pro
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Milos JakesP.C. din Cehoslovacia, membri al guvernului cehoslovac, alte persoane oficiale.Au luat parte persoanele oficiale române care îl însoțesc pe conducătorul partidului și statului nostru în vizita în Republica Socialistă Cehoslovacă.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi prieteni români,Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al tuturor tovarășelor și tovarășilor prezenți aici, precum și în numele meu personal, să vă salut din nou, în modul cel mai cordial la Praga, capitala Republicii Socialiste Cehoslovace.Acordăm totdeauna o mare Importanță întâlnirilor noastre, care au devenit o bună tradiție. Din ele rezultă noi impulsuri pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre, pentru perfecționarea colaborării în toate domeniile vieții sociale. Ele contribuie la întărirea prieteniei tradiționale dintre popoarele cehoslovac și român, ce s-a adîncit în lupta comună pentru eliberare națională și socială, în lupta pentru victoria și dezvoltarea socialismului în țările noastre, fiind garantată de colaborarea strînsă existentă între partidele noastre comuniste.Recent am sărbătorit cea de-a 44-a aniversare a înfrîngerii fascismului hitlerist care, în ambele țări, a făcut posibile realizarea unor transformări profunde demo- crat-populare, precum și pășirea pe calea construcției socialiste, în conformitate cu dorințele popoarelor noastre. în Cehoslovacia stârnesc un interes viu realizările oamenilor muncii din România, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român, în construcția socialismului. Urmărim cu /nare atenție eforturile lor pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și dezvoltarea activității de lucru în întimpinarea celui de-al XIV-lea Congres.Vizita.prietenească de lucru, pe care o efectuați în Cehoslovacia, 

cedat la o largă informare reciprocă cu privire la activitatea ce se desfășoară in România și Cehoslovacia, pentru continua lor dezvoltare eco- nomico-socială, la preocupările
(Continuare in pag. a II-a)

In timpul dejunului, desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes au rostit toasturi, urmărite cu deosebit interes și subliniate'cu vii aplauze de către cei prezenți.

stimate tovarășe Ceaușescu, are loc în perioada cînd ambele noastre partide acționează pentru perfecționarea în continuare a socialismului, pentru o mai bună satisfacere a nevoilor oamenilor, pentru creșterea forței de atracție a orînduirii socialiste și folosirea integrală a avantajelor acesteia. Pornim de la faptul că fiecare partid frățesc poartă răspunderea în fața poporului țării sale, și pe baza aplicării în mod creator a ideilor marxism-leninismului își alege calea dezvoltării societății, în conformitate cu tradițiile, condițiile concrete și necesitățile sale. Partidul nostru acordă, totodată, o mare importanță folosirii experienței mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Sîntem pe deplin conștienți și de răspunderea noastră internationalists, de identitatea obiectivelor pe care le urmărim împreună cil celelalte partide și țări comuniste și muncitorești frățești.In Cehoslovacia, ținînd seama de nevoile noastre, am pornit, din inițiativa P.C.C., pe calea restructurării economice și sociale, în interesul accelerării dezvoltării so- cial-economice a societății, ridicării ei pe o treaptă calitativ superioară. Pentru acestea sînt necesare adîn- cirea democrației socialiste, extinderea participării poporului la conducerea tuturor domeniilor vieții societății, perfecționarea muncii de partid. Cursul de restructurare revoluționară a societății sovietice adoptat de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice este pentru noi o sursă de experiență și inspirație. Urmărim, de asemenea, cu atenție și folosim experiențe și abordări din alte țări socialiste frățești.Comuniștii cehoslovaci, întregul Front Național, majoritatea covârșitoare a poporului sprijină ac-
(Continuare ta pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat in cursul zilei de miercuri, 17 mai, o vizită prietenească de lucru în Republica Socialistă Cehoslovacă, la invitația Comitetului Central al Parti
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășului 

Gustav Husak Ordinul „Victoria Socialismului"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat tovarășului Gustav Husak, președin

dului Comunist dfn Cehoslovacia.In seara aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit în Capitală.La plecare și Ia sosire, pe aeroportul Otopeni, conducătorul partidului și statului nostru a fost salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, de 

tele Republicii Socialiste Cehoslovace, Ordinul „Victoria Socialismului", înaltă distincție de stat a Republicii Socialiste România, conferită, prin Decret Prezidențial, pentru 
COMUNICAT
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membri și membri supleanți al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și al guvernului, conducători 
(Continuare în pag. a II-a)

> contribuția deosebită adusă Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie șl colaborare româno-cehoslovace, la 
(Continuare in pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 18 mai 1989

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT 0 VIZITĂ PRIETENEASCĂ
DE LUCRU ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

COMUNICATTovarășul Nicolae Ceaușescu, se- eretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat în Ziua de 17 mai 1989 o vizită prietenească de lucru în Cehoslovacia, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes au apreciat caracterul periodic al intilnirilor conducătorilor celor două partide, care reprezintă momente determinante in aprofundarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă in toate domeniile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat amplele transformări revoluționare înfăptuite de Republica Socialistă România, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pe calea realizării socialismului, corespunzător legităților generale și principiilor socialismului, în condițiile și realitățile României. Au fost evidențiate măsurile adoptate pentru crearea de noi forme de conducere a economiei pe baza autoconducerii și autogestiunii, perfecționarea planificării, a mecanismului economico-financiar, dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății socialiste, realizarea unul larg sistem democratic muncitoresc- revoluționar, ca parte integrantă a conducerii întregii activități econo- mico-sociale cu poporal și pentru popor și care asigură participarea activă a oamenilor muncii la conducerea societății, la realizarea o- biectivelor dezvoltării patriei.S-a subliniat că organizatorul și realizatorul tuturor schimbărilor revoluționare din România a fost Partidul Comunist Român care a acționat Întotdeauna ca un partid revoluționar. S-a relevat că transformarea societății, făurirea obiectivelor strategice, comunismul, nu se pot Înfăptui decît pe calea luptei revoluționare, a întăririi continue a rolului conducător al partidului. Au fost prezentate hotăririle Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, măsurile și programele privind dezvoltarea intensivă a e- conomiei românești, modernizarea industriei și agriculturii, introducerea tehnologiilor avansate, ridicarea calității produselor, care vor asigura trecerea României într-un stadiu nou, superior de dezvoltare, cel de țară socialistă mediu dezvoltată. S-a relevat că o mare victorie a poporului român, expresie a forței economiei naționale a țării, o constituie achitarea in întregime, la sfîrșitul lunii martie 1989, a datoriei externe, ceea ce marchează deplina independență economică și politică a României.A fost înfățișată activitatea de pregătire a Congresului al XIV-lea al partidului, care va da o nouă perspectivă pentru anii 2000 și primele decenii ale celui de-al treilea mileniu, în care România va intra ca o țară socialistă multilateral dezvoltată, cu o forță economică, științifică, culturală înaintată și un înalt nivel de viață materială și spirituală. S-a arătat că, în prezent, poporul român este plenar angajat in îndeplinirea exemplară a programelor de dezvoltare, ferm hotărît să întîmpine cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu noi și însemnate realizări în toate domeniile de activitate.Tovarășul Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a informat despre îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia, realizarea programului restructurării economice și sociale șl democratizării, care, in concordanță cu condițiile și necesitățile Cehoslovaciei, folosind experiența inspiratoare a P.C.U.S., a fost stabilit de Plenara a Vil-a a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și dezvoltat de plenarele ulterioare. A subliniat că politica partidului se bucură de sprijinul poporului, ceea ce confirmă ecoul larg și mobilizator pe care l-a avut Chemarea Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a evenimentelor din februarie 1948.A prezentat oaspetelui român principiile noului mecanism economic care urmăresc folosirea largă a pîrghiilor economice de conducere, perfecționarea formelor și metodelor de planificare centralizată. Pe baza folosirii autogestiunii, autofinanțării și autoconducerii socialiste, se întăresc considerabil atribuțiile și responsabilitatea întreprinderilor, ale colectivelor de oameni ai muncii în satisfacerea nevoilor societății. Tovarășul Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Ceho

slovacia, a relevat importanța pe care partidul o acordă adîncirii democrației socialiste, extinderii participării maselor la conducerea societății, ceea ce se reflectă în realizarea măsurilor de intensificare a activității Frontului Național și a organizațiilor componente ale acestuia, de adîncire a funcției de auto- conducere a comitetelor naționale, de promovare a unei politici deschise și a informării opiniei publice.A informat despre convocarea, în mai 1990. a Congresului al XVIII-lea al P.C. din Cehoslovacia. Pregătirea acestuia necesită o amplă activitate politică, teoretică, ideologică și organizatorică a partidului și este orientată spre intensificarea activității organelor și organizațiilor de partid în vederea dezvoltării energiei șl capacității creatoare a maselor largi de oameni ai muncii. Congresul va examina rezultatele obținute pînă acum în îndeplinirea sarcinilor economico-sociale, în realizarea procesului restructurării și democratizării și va adopta hotăriri importante pentru activitatea de viitor a partidului și societății, in interesul accelerării dezvoltării so- cial-economice a țării, al ridicării nivelului de trai material șl cultural al poporului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes au apreciat că se Îndeplinesc înțelegerile convenite în cadrul întîlnirii pe care au avut-o în aprilie 1988 la București. Au constatat că ambele părți depun eforturi pentru extinderea și aprofundarea in continuare a relațiilor româno-cehoslovace in domeniile politic, economic, cultural, științific și în alte sectoare. Realizarea obiectivelor stabilite necesită însă o abordare mai hotărîtă și mai multă inițiativă din partea organelor centrale șl locale, îndeosebi din partea celor care activează în domeniul economic.A fost exprimată satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, dintre guverne, parlamente, organizații de masă și obștești, între județe și orașe din cele două țări și s-a subliniat hotărîrea de a intensifica aceste legături, in scopul adincirii prieteniei și dezvoltării colaborării, a schimbului de experiență în construcția socialistă.In cadrul convorbirilor privind colaborarea economică, conducătorii celor două partide au subliniat că organele economice din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă trebuie să urmărească . în mod permanent realizarea consecventă a Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice pînă în anul 2000.Au fost apreciate dezvoltarea favorabilă a schimburilor de mărfuri în anul 1988, faptul că anul trecut s-a realizat cel mai mare volum de schimburi, înregistrîndu-se o creștere de 8 la sută comparativ cu anul precedent. Este însă necorespunzătoare ponderea produselor rezultate din cooperare și specializare, care se ridică la circa 17 la sută. S-a apreciat că înfăptuirea măsurilor care au fost convenite in cadrul Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică, la începutul lunii mai a.c., la Praga, va contribui la dezvoltarea continuă a colaborării economice. S-a relevat că folosirea formelor superioare de colaborare, îndeosebi aprofundarea substanțială a cooperării și specializării. inclusiv prin extinderea relațiilor directe dintre întreprinderi de producție și dintre unități de cercetare științifică, sînt principala cale de intensificare a colaborării economice dintre cele două state. în acest context, s-a subliniat importanța „Programului pentru adîncirea in continuare a cooperării și specializării in producție", semnat în timpul vizitei.S-a subliniat necesitatea intensificării lucrărilor organelor de planificare din cele două țări pentru coordonarea planurilor economice pe perioada 1991—1995, urmînd ca a- cestea să fie încheiate în semestrul I 1990.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Milos Jakes au efectuat un schimb de păreri cu privire la unele probleme actuale ale situației internaționale. Au fost de acord că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie menținerea păcii și securității în lume, oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare, adoptarea de noi măsuri de dezarmare, înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare. Au subliniat că politica externă dinamică a țărilor socialiste, activitatea altor state și a forțelor progresiste din lume dau unele rezultate pozitive, ceea ce se reflectă în trecerea de la confruntare la dialog și în creșterea încrederii dintre state.Cu toate acestea, situația interna

țională se menține complexă și contradictorie, neintervenind o schimbare radicală spre mai bine a acesteia ; continuă experiențele nucleare, acțiunile de militarizare a Cosmosului, modernizarea armamentelor.în legătură cu aceasta, a fost menționată hotărîrea țărilor socialiste de a reduce unilateral forțele armate, armamentele și bugetele militare. S-a subliniat că interesele popoarelor europene reclamă în mod stringent trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, renunțarea la modernizarea armamentului nuclear tactic, începerea de tratative în scopul eliminării acestora și a incărcăturilor nucleare, a tuturor armelor de distrugere în masă.A fost exprimată convingerea că realizarea propunerilor privind crearea de zone denuclearizate și fără arme chimice în Balcani, în Europa centrală și în alte părți ale continentului european, realizarea inițiativei României de convocare a unei reuniuni a șefilor de stat și de guvern ai țărilor din regiunea balcanică, precum și realizarea inițiativei cehoslovace privind crearea unei zone de încredere, colaborare și relații de bună vecinătate la linia de contact dintre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. ar contribui, de asemenea, la întărirea securității general-europene. în acest context, au fost prezentate măsurile întreprinse de partea cehoslovacă privind întîlnirea președinților guvernelor din țările care se învecinează cu Cehoslovacia cu privite la problemele ocrotirii mediului înconjurător.S-a exprimat încrederea că. în condițiile unor poziții constructive ale tuturor țărilor participante, negocierile de la Viena privind reducerea forțelor armate convenționale și în legătură cu măsurile de Întărire a încrederii și securității voi; duce la rezultate care vor constitui o contribuție importantă la edificarea unei Europe a păcii și colaborării, cu respectarea deplină a realităților teritorial-politice postbelice, la diminuarea încordării și însănătoșirea în continuare a situației internaționale.Conducătorii celor două partide au subliniat, totodată, necesitatea respectării cu strictețe în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, inviolabilității frontierelor, integrității teritoriale, nefolosirii forței sau amenințării cu forța, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.
TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului MILOS JAKES 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
Tovarășului GUSTAV HUSAK 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace PRAGAPărăsind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, doresc să vă exprim, încă o dată,, cele mai calde mulțumiri pentru primirea ospitalieră de care ne-am bucurat în timpul vizitei în țara dumneavoastră.Sînt încredințat că vizita și convorbirile purtate împreună, înțelegerile convenite se vor înscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea continuă a tradiționalelor raporturi româno-cehoslovace, conferind dimensiuni și mai largi prieteniei și conlucrării dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, în interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Cu această convingere, doresc să vă adresez, o dată cu salutul nostru de rămas bun, cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar popoarelor Cehoslovaciei prietene noi și importante succese în dezvoltarea economico- socială a patriei, în edificarea socialismului, precum' xși în lupta pentru dezarmare, securitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului KAROLY GROSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului BRUNO F, STRAUB 
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare UngareBUDAPESTASurvolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, in drum spre Republica Socialistă Cehoslovacă, vă adresez dumneavoastră și poporului ungar salutul meu și cele mai bune urări de progres și prosperitate.îmi exprim, și pe această cale, convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de colaborare Și bună vecinătate dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare pozitivă, în interesul popoarelor român și ungar, al cauzei generale a socialismului, al colaborării și păcii in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Au reafirmat necesitatea unei riposte hotărîte împotriva oricăror manifestări ale revanșismului, șovinismului și revizionismului, oricăror l'orme de învrăjbire a popoarelor, încercărilor de a leza integritatea teritorială a statelor.De comun acord s-a apreciat că o importanță deosebită are, in condițiile actuale, Întreprinderea de acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale. A fost reafirmată, de asemenea, poziția constantă a celor două partide și țări in favoarea reglementării exclusiv prin mijloace politice a tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state.In cadrul convorbirilor a fost a- bordată situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. S-a constatat că in fața mișcării se ridică noi probleme de principiu, de a căror rezolvare sînt legate soarta și perspectivele socialismului și ale progresului social în lume. Aceasta impune o nouă abordare, o nouă înțelegere a perspectivelor luptei revoluționare, o analiză științifică a problemelor contemporane, stabilirea de raporturi între partide bazate pe egalitate, independență și dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică proprie, strategia și tactica revoluționară, fără nici un amestec din afară, în concordanță cu condițiile concrete in care își desfășoară activitatea. Cei doi conducători au afirmat hotărîrea partidelor și statelor lor de a milita ferm pentru dezvoltarea colaborării, întărirea unității și solidarității cu toate țările socialiste, de a acționa împreună în vederea dezvoltării pe calea principiilor socialismului a țărilor lor. Sînt necesare un schimb amplu de păreri între partide, inclusiv întilniri internaționale și regionale, creșterea calității tuturor formelor de colaborare și identificarea de noi direcții și a unui nou conținut în relațiile cu mișcările și partidele social-democrate. de stingă și democratice.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-.o atmosferă cordială, tovărășească și au avut un pronunțat caracter de lucru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. invitația de a efectua o vizită în România.Invitația a fost acceptată cu plăcere.

UN RDL ACTIV IN DEMITAHEA COLAHOOĂRII 
RUMANO-CEHOSLOVACE, IN ÎNTĂRIREA SOCIALISMULUI 

$1 ASIGURAREA PĂCIILa încheierea convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialis
Declarația tovarășului Nicolae CeausescuAș dori să încep prin a exprima mulțumirile mele, ale tovarășilor din delegația română, pentru invitația tovarășului Jakes, a conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia, de a veni în țara dumneavoastră, pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat și să exprim deplina satisfacție pentru discuțiile și înțelegerile la care am ajuns.Am discutat un cerc larg de probleme cu privire la construcția socialismului în România și Cehoslovacia. Ne-am informat reciproc cu privire la stadiul actual al socialismului in cele două țări și am constatat cu multă satisfacție că partidele șl țările noastre au obținut realizări remarcabile in edificarea societății socialiste.Este bine cunoscut că în realizarea unei opere așa de vaste au fost și lipsuri, s-au produs și anumite greșeli — și în România și in Cehoslovacia, nu mă refer la alte țări — dar la timpul respectiv ele au fost discutate și au fost luate măsuri de înlăturare a stărilor negative ; dar, pe ansamblu, am realizat lucruri minunate.Dacă m-aș referi la România" — dintr-o țară slab dezvoltată a devenit o țară industrial-agrară, cu o industrie care produce de 135 de ori mai mult decit în 1945, iar din aceasta o

Pe baza convorbirilor, bilaterale, care au avut loc intre conducătorii de partid și de stat ai Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace, au fost realizate înțelegeri concrete cu privire la colaborarea in diverse domenii, la cooperare șl specializare in producție. Accentul va fi pu» pe dezvoltarea legăturilor directe între întreprinderile din cele două țări.Perioada în care trăim este foarte
Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Milos Jakes
(Urmare din pag. I)Partidului Partidului Comunist Român și Comunist din Cehoslovacia pentru edificarea noii orin- duiri sociale pe baza aplicării consecvente a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din fiecare țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Milos Jakes au subliniat cu satisfacție bunele relații dintre cele două partide și popoare, care, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, au cunoscut o continuă dezvoltare. A fost manifestată ho- tărirea de a se acționa pentru întărirea, pe mai departe, a acestei conlucrări, pentru ridicarea la un nivel superior a colaborării dintre partidele și țările noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes au stabilit ca, in timpul vizitei, membrii celor două delegații să examineze și să identifice noi posibilități și modalități concrete în vederea intensificării colaborării dintre România și Cehoslovacia.Convorbirile s-au desfășurat apoi între cei doi conducători. In acest 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit în Capitală
(Urmare din pag. I)ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, de alte persoane oficiale.Pionieri români și cehoslovaci au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii So

te România, și tovarășul Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, răspunzind rugăminții unor 
creștere de 120 de ori s-a realizat după Congresul al IX-lea, din 1965. Agricultura a crescut de aproape 10 ori, din care de circa 6 ori după Congresul al IX-lea. Venitul național a crescut de peste 40 de ori, din care de 33 de ori după 1965.Pe această bază s-a dezvoltat țara, s-a realizat un vast program de industrializare, de amplasare pe întregul teritoriu a industriei, ceea ce a dus la lichidarea, de fapt, a zonelor slab dezvoltate, realizînd un echilibru relativ in dezvoltarea diferitelor județe și zone ale țării.Am construit multe locuințe — 80 la sută din populația orașelor locuiește în case noi. Am construit spitale, școli, case și centre de cultură — tot ceea ce contribuie la ridicarea gradului de civilizație și de viață al poporului.Am constatat, cu multă satisfacție, marile realizări obținute de Cehoslovacia. Iată de ce noi am afirmat și afirmăm cu tărie că numai socialismul a creat condițiile pentru asemenea realizări, pentru ridicarea nivelului general de dezvoltare al poporului și am ajuns la concluzii comune privind colaborarea pentru dezvoltarea socialismului, pentru a perfecționa activitatea pe baza celor 

Declarația tovarășului Milos Jakes
complexă. Fiecare țară caută căile de sporire a forței de atracție a socialismului. Sînt necesare creșterea eficienței economiei, dezvoltarea unor noi forme de conducere, adîncirea democrației socialiste, crearea condițiilor pentru participarea largă a cetățenilor la conducerea țării. Firește, fiecare țară abordează soluționarea acestor probleme ținînd seama de condițiile și situația proprie.O atenție deosebită în cadrul con

cadru, a continuat schimbul de păreri privind amplificarea cooperării româno-cehoslovace, a dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, statele și popoarele noastre.Abordindu-se unele aspecte ale actualității internaționale, a fost subliniată necesitatea întreprinderii unor acțiuni ferme ale tuturor statelor și forțelor politice pentru rezolvarea gravelor și complexelor probleme ce confruntă omenirea, pentru instaurarea in Europa și in lume a unui climat de destindere, securitate, încredere și colaborare pașnică.A fost reafirmată, totodată, hotărîrea P.C.R. și P.C. din Cehoslovacia, a României și Cehoslovaciei de a dezvolta, in continuare, conlucrarea pe plan internațional, de a-și spori contribuția la întărirea poziției și prestigiului socialismului in lume.în cadrul convorbirilor a fost relevată importanța deosebită pe care o au astăzi consolidarea colaborării dintre țările socialiste, întărirea unității și solidarității dintre ele, necesitatea de a acționa împreună pen
cialiste Cehoslovace la București și membri ai ambasadei.

★Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, cu multă căldură, la sosirea și la plecarea din Praga, pe aeroportul internațional Ruzyne, de tovarășul Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și tovarășul Gustav Husak, președintele R.S. Cehoslovace, de membri ai Prezidiului și Secretariatului C.C. al 

reprezentanți ai presei și radiotelevi- ziunii, au făcut următoarele declarații cu privire la rezultatele vizitei : 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Am creat și un sistem larg democratic. încă cu 20 de ani în urmă am realizat consiliile oamenilor muncii — organe de conducere in toate unitățile. Adunările generale ale oamenilor muncii — ale proprietarilor. producătorilor și beneficiarilor — au rolul hotărîtor in adoptarea hotărîrilor privind dezvoltarea fiecărei unități.Am creat un sistem de organisme democratice, teritoriale și naționale — inclusiv congrese la care participă cite 10—11 mii de oameni — un sistem de democrație nou, dar am întărit și organele de stat, considerînd că făurirea socialismului nu se poate realiza prin slăbirea organelor de stat, ci prin creșterea rolului lor in strinsă legătură cu formele democratice și cu participarea poporului la conducerea societății. Noi, în România, am formulat cu aproape 20 de ani în urmă teza că făurim socialismul cu poporul și pentru popor și că tot ceea ce facem trebuie să servească poporului, bunăstării, independenței și mersului înainta spre comunism.Dorim ca România și Cehoslovacia să joace un rol activ in dezvoltarea socialismului și realizarea păcii 1 
vorbirilor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost acordată aspectelor colaborării în soluționarea problemelor internaționale, în primul rind participării noastre la activitatea Organizației Tratatului de la Varșovia, la elaborarea numeroaselor propuneri pentru consolidarea păcii în întreaga lume, pentru destinderea in viața internațională. Dorim ca socialismul să devină forța motrice a soluționării acestor probleme.

tru dezvoltarea lor continuă pe baza principiilor socialismului., *In cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes au avut o nouă rundă de convorbiri. Au participat membrii oelor două delegații, care au informat despre întîlnirile de lucru avute in cursul dimineții și despre înțelegerile convenite.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și secretarul general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia au exprimat satisfacția față de rezultatele convorbirilor purtate și înțelegerilor la care s-a ajuns, apreciind că ele deschid noi perspective dezvoltării și mai puternice a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre România și Cehoslovacia, dintre popoarele celor două țări.întîlnirea și convorbirile au decurs într-o atmosferă caldă, prietenească, de stimă și înțelegere reciprocă.în legătură cu rezultatele vizitei, ale convorbirilor purtate a fost adoptat un comunicat care se dă publicității.
P.C. din Cehoslovacia, de membri al guvernului, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul României la Praga și ambasadorul Cehoslovaciei la București.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Milos Jakes și tovarășul Gustav Husak și-au strîns mîinile cu prietenie, s-au îmbrățișat, exprimîndu-și, încă ■ o dată, satisfacția pentru noile convorbiri și înțelegeri la nivel înalt româno-cehoslovace.

SĂLAJ : Cărbune 
peste prevederiPrin aplicarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării muncii și modernizare a procesului de producție, colectivul întreprinderii Miniere „Sălaj" — Sărmășag a realizat și depășit volumul planificat la lucrările de pregătire, o creștere substanțială a vitezelor de înaintare în subteran, funcționarea fără întrerupere a mașinilor și utilajelor tehnologice, extinderea mecanizării în toate sectoarele. Pe această bază, minerii sălăjeni au extras peste prevederi, de la începutul anului și pînă în prezent, 17 000 tone cărbune energetic, în condițiile reducerii consumurilor de materiale, combustibil și energie, asigurînd totodată creșterea calității cărbunelui extras din subteran, cît și din cariere. (Eugen Teglaș).

ȘIMLEU SILVANIEI :
Producție suplimentarăO preocupare de prim ordin a colectivului de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni de la întreprinderea de Materiale Izolatoare din Șimleu Silvaniei o constituie modernizarea continuă a procesu

lui de producție, in vederea creșterii productivității muncii și reducerii consumurilor energetice. Aplicarea in devans a unor măsuri din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției și promovarea unor soluții tehnice noi au condus la obținerea pină in prezent a unei producții- marfă peste plan in valoare de 5 milioane lei. (Eugen Teglaș)
IAȘI: Consumuri energetice 

cît mai reduseColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Rețele Electrice (I.R.E.) Iași dovedește o susținută preocupare pentru functionarea in deplină siguranță a liniilor si stațiilor electrice, pentru încadrarea tuturor consumatorilor in cotele de energie stabilite. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor în condiții optime se poate asigura numai în situația în care toate categoriile de consumatori se încadrează permanent in puterile aprobate.— în prezent, cunoașterea operativă a consumului de energie electrică pe ansamblul județului si pe principalii beneficiari cu pondere importantă se realizează prin utilizarea echipamentelor de calcul, menționează ing. Vlad Vasiliu. di

rectorul întreprinderii. Instalația de teleurmărire a consumului de energie electrică, realizată de către I.R.E. Iași, în colaborare cu Centrul Teritorial de Calcul Electronic, oferă informații privind încadrarea în puterile aprobate a județului Iași, a municipiului Iași, a orașelor Pașcani, Hîrlău și Tirgu Frumos, precum și consumul realizat de centrele de distribuție a energiei electrice. Sistemul’ este realizat ierarhizat, furnizînd date atit la nivelul întreprinderii, cît și la subunități (centrele de distribuție). Se obțin informații privind consumul de energie electrică al unui număr de 34 de consumatori industriali, care însumează 72 la sută din consumul de energie electrică al județului. Datele necesare se preiau din 22 de stații de transformare de pe întreg teritoriul județului.Avantajele oferite de sistemul de teleurmărire a consumului de energie electrică realizat la I.R.E. Iași au determinat unele unități economice din județ să-și realizeze instalații proprii, avînd astfel posibilitatea urmăririi consumurilor energetice pe secții, ateliere, utilaje, produse. Sînt puse în funcțiune

Argumente ale hărniciei muncitoreștiastfel de instalații la Combinatul de Fire Sintetice. Combinatul de Utilaj Greu, întreprinderea Mecanică „Nicolina" și întreprinderea de Mecanică și Material Rulant Pașcani, iar in execuție se află o serie de alte instalații la întreprinderile de antibiotice, „Metalurgica" lași.Ca urmare a aplicării acestor măsuri, în trimestrul întîi și in luna aprilie 1989 județul Iași s-a încadrat permanent în puterile aprobate, prin respectarea riguroasă de către toți consumatorii a repartițiilor aprobate. De asemenea, prin aplatizarea curbei de sarcină a consumatorilor, și implicit a județului. in primul trimestru al anului 1989 s-a reușit reducerea cu doi la sută a consumului propriu tehnologic pentru transportul și distribuția energiei electrice. (Ion Lazăr).
BACĂU : Tehnologie 

originalăCa să se poată transporta apa din lacul de acumulare de la Be- 

rești pînă la bazinele de inmaga- zinare de pe Dealul Conțeștilor. conducta de refulare cu diametrul de 1 000 mm a sistemului de irigații Sascut-Valea Seacă trebuia să traverseze drumul internațional E-85. Treabă complicată, pentru că, în mod normal, trebuia să se întrerupă circulația și să se construiască o variantă de drum, ceea ce presupunea timp pierdut și cheltuieli suplimentare. Specialiștii băcăuani au avut o idee pe cît de îndrăzneață, pe atît de eficientă. Ei au străpuns rambleul șoselei cu un tub metalic de protecție în diametru de 1400 milimetri, în care, ulterior, au introdus conducta „Premo". Săparea galeriei s-a făcut din interiorul tubului, de către oamenii din echipa condusă de inginerul Vasilică Is- trate. iar avansarea tubului s-a realizat cu un buldozer. Folosirea acestei tehnologii originale a permis constructorilor executarea subtraversării într-un timp de numai 48 de ore, față de două săptă- mîni cît' prevedea proiectul. Și a- ceasta, în condiții cînd deasupra, pe șosea, circulația a continuat normal. (Gheorghe Baltă).

HARGHITA : Produse 
noi și modernizatePreocuparea constantă a colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Harghita pentru creșterea calității producției s-a materializat, în perioada ce a trecut de la începutul anului, în asigurarea unei ponderi de peste 60 la sută — depășin- du-se sarcina planificată. Printre unitățile în care s-a realizat un înalt grad de înnoire a produselor se numără întreprinderile de tricotaje din Miercurea-Ciuc și To- plița — ponderea produselor noi fiind de 96 la sută și, respectiv. 94 la sută, întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din Gheor- gheni — cu 80 la sută, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Gheorghgni — cu 78,7 la sută. Produse noi, de înaltă tehnicitate, au fost introduse în fabricație în această perioadă și la întreprinderea de Tractoare din Miercurea- Ciuc, întreprinderea de Oțeluri Speciale Forjate din Cristur, întreprinderea de Matrițe și Piese din Fontă din Odorhei, Combinatul de Exploatare și Prelucrare a Lemnului din Toplița. (Nicolae Șandru).

MUREȘ : Crește 
productivitatea munciiAntrenați cu toate forțele pentru a transpune neabătut în viață indicațiile și îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la fiecare sortiment, oamenii muncii din industria județului Mureș obțin rezultate deosebite. ' Astfel, prin folosirea la indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare și aplicarea pe scară largă a unor valoroase inițiative muncitorești, în perioada care a trecut din acest an ei au realizat, în plus față de sarcinile de plan, produse ale industriei electrotehnice în valoare de 46,4 milioane lei, 57 mașini automate de țesut,14 712 tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu,22 300 tone amoniac de sinteză, 2 648 metri cubi prefabricate din beton armat, 54 000 metri pătrați geamuri trase, mobilier, furnire estetice, cărămizi, blocuri ceramice și alte produse utile economiei naționale. • De remarcat că acest» sporuri de producție au fost obținute, în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A EFECTUAT 0 VIZITĂ PRIETENEASCĂ 
DE LUCRU ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășului
Gustav Husak Ordinul „Victoria Socialismului4*

(Urmare din pag. I)dezvoltării patriei, la înfăptuirea principiului fundamental al construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Lichidînd pentru totdeauna clasele exploatatoare, înfăptuind neabătut principiile socialismului științific, poporul nostru acționează în deplină unitate și își făurește liber și conștient, fără asupritori, viitorul său de bunăstare și fericire.< Recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a adoptat hotărîri de însemnătate deosebită pentru pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, care va da o perspectivă nouă, revoluționară pentru dezvoltarea țării noastre pînă în anii 2000 și în primele decenii ale celui de-al treilea mileniu, în care ?< România va intra ca o țară socialistă multilateral dezvoltată, cu o forță economică, științifică și culturală înaintată, cu un înalt nivel de viață materială și spirituală, în rîndurile oamenilor muncii, ale întregului nostru popor a generat o legitimă mîndrie patriotică și o puternică însuflețire în muncă faptul că, Ia sfîrșitul lunii martie 1989, România și-a plătit în întregime datoria externă, ceea ce reprezintă o mare victorie a sa, o expresie a forței economiei noastre naționale socialiste.Situația internațională continuă să fie deosebit de complexă, contradictorie și gravă. Realizarea , unor înțelegeri între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Ameri- cii cu privire la înlăturarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și trecerea la soluționarea unor probleme pe calea tratativelor au dat omenirii unele speranțe. Cu toate acestea, după realizarea a- cestor înțelegeri a urmat și continuă o perioadă de stagnare, chiar de dare înapoi. Au loc acțiuni de reactivare a cursei înarmărilor nucleare, se discută activ, în cadrul N.A.T.O., trecerea la moder

(Urmare din pag. I)tivitatea de restructurare și democratizare, văzînd în acestea calea spre rezolvarea cu succes a unor sarcini noi în fața cărora se află societatea noastră, spre depășirea consecventă a problemelor și lipsurilor care împiedică înaintarea noastră. Aceste eforturi fac parte și din pregătirea celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care va avea loc anul viitor, în luna mai.
Tovarășe și tovarăși,Pot declara cu satisfacție că convorbirile noastre de astăzi cu tovarășul Ceaușescu s-au desfășurat în spiritul internaționalismului socialist, înțelegerii reciproce și identității de păreri cu privire la aprecierea nivelului atins în relațiile cehoslovaco-române și a perspectivelor acestora.Bilanțul relațiilor bilaterale din perioada care a trecut de la întîl- nirea noastră din luna aprilie 1988 la București este, în general, favorabil. Cerințele exigente ale epocii actuale și țelurile noastre comune necesită să folosim și mai bine toate posibilitățile pentru dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase, pe multiple planuri, în domeniile politic, economic, tehnico-științific, ideologic, cultural și în alte sectoare. Acest lucru necesită, așa cum a rezultat și din convorbirile noastre, să realizăm mai activ, cu mai multă inițiativă, măsuri convenite de comun acord, să aplicăm cu mai multă hotărîre forme noi, mai eficiente, de conlucrare, să depășim barierele existente.Aceste constatări se referă în primul rînd la colaborarea în domeniul economic și tehnico-știin- țific. Aici vedem calea principală în folosirea mai largă a unor for

nizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, ceea ce, dacă s-ar realiza, ar anula complet efectele reducerii armelor cu rază medie de acțiune și chiar ar duce la o creștere suplimentară a forței nucleare față de cea existentă înainte de încheierea acordului sovieto-american. Se continuă experiențele nucleare și se extind activitățile pentru militarizarea Cosmosului. Toate acestea creează un grav pericol pentru pacea și securitatea tuturor națiunilor. în aceste condiții, trecerea hotărîtă la dezarmare constituie astăzi cerința vitală pentru viitorul și viața întregii omeniri. Este un imperativ de cea mai mare însemnătate ca popoarele din Europa și din întreaga lume să se angajeze într-o acțiune și luptă fermă împotriva modernizării armelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, pentru începerea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme și încheierii unui acord de reducere cu 50 la sută a armelor strategice nucleare, al eliminării complete, pînă în anul 2000, a tuturor armelor nucleare. Este, totodată, necesar ca toate națiunile Europei să acționeze pentru a se ajunge la înlăturarea armelor chimice, la reducerea radicală a armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, sub un control strict internațional.România este hotărîtă să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea unei largi colaborări — economice, tehnico-științifice, culturale — între toate țările europene, la realizarea unei Europe unite, a păcii și colaborării, a unei Europe puternice, a națiunilor libere și independente, a progresului, bunăstării și păcii tuturor popoarelor.Vom acționa cu hotărîre pentru dezvoltarea largă a colaborării între toate țările din Balcani, pentru realizarea unei regiuni fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, a unei zone 
Toastul tovarășului Milos Jakesme superioare de colaborare, în special în adîncirea cooperării și specializării în producție, în stabilirea relațiilor directe dintre organizații economice și unități de cercetare științifică, în constituirea unor întreprinderi mixte, inclusiv conlucrarea pe terțe piețe.Colaborarea bilaterală eficientă în domeniul economic și tehnico- științific permite o mai bună folosire a potențialului economic din cele două țări, precum și orientarea justă a dezvoltării acestuia în viitor. Acest lucru este valabil și pentru adîncirea colaborării în cadrul C.A.E.R. In perfecționarea activității acestei organizații, in dezvoltarea integrării economice socialiste și a diviziunii muncii la nivelul cerințelor epocii de astăzi, partidul nostru vede una din pre- misele-cheie pentru funcționarea mai eficientă a economiilor țărilor membre ale C.A.E.R., precum și a comunității noastre în ansamblu, pentru crearea treptată a unei piețe socialiste unite, în condițiile respectării interesului fiecăreia dintre țări.

Tovarășe și tovarăși,în cadrul convorbirilor noastre am acordat o mare atenție problemelor fundamentale ale evoluției lumii contemporane, luptei pentru pace și întărire a securității internaționale.Considerăm că vizita tovarășului Mihail Gorbaciov în Republica Populară Chineză, care are loc în zilele acestea, precum și convorbirile purtate cu conducătorii chinezi reprezintă un eveniment de importanță majoră. Sîntem convinși că rezultatele acestor convorbiri, așa cum a dovedit-o desfășurarea lor pînă în prezent, vor însemna normalizarea deplină a relațiilor dintre cele două țări pe linie de partid și de stat, întă

a conlucrării pașnice — ca o parte a colaborării egale între toate națiunile din Europa și întreaga lume.Ne pronunțăm pentru soluționarea pe calea negocierilor a problemelor litigioase dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru întărirea rolului O.N.U. și democratizarea relațiilor internaționale.Consecventă politicii sale din- totdeauna, România va milita ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele socialiste, pentru întărirea unității și solidarității dintre ele, pentru a acționa împreună în vederea dezvoltării lor pe baza principiilor socialismului științific. Sîntem hotărîți să ne aducem și în viitor contribuția activă la dezvoltarea și perfecționarea conlucrării în cadrul C.A.E.R., în scopul dezvoltării fiecărei țări membre, al întăririi forței socialismului în ansamblu.Extindem, de asemenea, colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Sîntem ferm hotărîți să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, să colaborăm strîns cu toate forțele iubitoare de pace și progresiste pentru a ne aduce întreaga contribuție la soluționarea problemelor ce confruntă lumea contemporană, la afirmarea politicii de dezarmare, destindere și colaborare, de independență, securitate și pace.Acționînd în mod consecvent pentru extinderea relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, România va situa ferm la baza a- cestor relații principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent, fără nici un amestec din afară.

rirea pozițiilor socialismului, securității și păcii în lume.Ne identificăm pe deplin cu cursul dinamic al politicii externe a Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste, în spiritul noii gîndiri politice care dă rezultate pozitive. Acest lucru se reflectă și în tendința mai accentuată de a trece de la confruntare la dialog, în eforturi sporite pentru creșterea încrederii și extinderea colaborării între Est și Vest. Am salutat informația cu privire la reluarea convorbirilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind limitarea armelor nucleare strategice. Sprijinim noile inițiative, prezentate de Uniunea Sovietică în cadrul negocierilor de la Viena, privind reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa. Așteptăm ca aceste propuneri să-și găsească un ecou pb- zitiv din partea statelor membre ale N.A.T.O.. Atît Cehoslovacia, cît și România contribuie în mod activ la politica externă coordonată a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, acționînd în iscopul stabilirii unor relații de încredere și colaborare în lume, precum și în regiunile lor — Europa centrală și Balcani. Apreciem în mod deosebit eforturile intense întreprinse de Republica Socialistă România în această direcție. Cehoslovacia, la rîndul său, a prezentat o serie întreagă de măsuri și inițiative concrete. La fel ca și celelalte țări socialiste, am redus unilateral efectivul și armamentele militare. Inițiativa noastră privind crearea unei Zbne de încredere, colaborare și relații de bună vecinătate la linia de contact dintre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Pactului Nord-Atlantic rămîne actuală și în continuare. De asemenea, și eforturile noastre privind soluțio

Acordăm o deosebită importanță întăririi relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-demo- crate, cu alte forțe democratice și considerăm că solidaritatea și colaborarea acestora au o mare însemnătate în actualele condiții internaționale.Este mai necesară ca oricînd unirea eforturilor tuturor popoarelor, a tuturor forțelor progresiste de pretutindeni pentru a pune capăt vechii politici și a impune dezarmarea și pacea, realizarea unei politici noi, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Stimați tovarăși și prieteni,Exprimîndu-mi, încă o dată, satisfacția față de rezultatele convorbirilor purtate' cu tovarășul Jakes și tovarășul Husak, sînt încredințat că vizita și înțelegerile la care vom ajunge se vor înscrie ca un moment de seamă în dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, vor contribui la cauza generală a socialismului, a progresului și păcii în întreaga lume.Cu această convingere, doresc să toastez :— pentru noi succese ale poporului cehoslovac prieten în construcția socialismului, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia ;— pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării româno- cehoslovace ;— în sănătatea tovarășului Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia ;— în sănătatea tovarășului Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ;— pentru pace și colaborare în întreaga lume ! (Aplauze).

narea, împreună cu țările învecinate, a unor probleme ecologice din Europa centrală sînt îndreptate spre întărirea încrederii.Sîntem conștienți de faptul că procesul de însănătoșire a relațiilor internaționale, realizarea unor progrese noi în domeniul dezarmării, soluționarea problemelor globale și conflictelor regionale care apasă omenirea vor reclama și în continuare depunerea unor eforturi mari. Cehoslovacia și poporul ei vor fi și în continuare de partea forțelor iubitoare de pace, democratice, progresiste și realiste de pretutindeni.
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,
Dragi prieteni,în încheiere, aș dori să exprim, încă o dată, satisfacția față de rezultatele convorbirilor cu tovarășul Ceaușescu, ale discuțiilor purtate între ceilalți membri ai delegațiilor, precum și convingerea că acestea vor aduce progrese noi pe calea întăririi prieteniei cehoslovaco-române, aprofundării colaborării noastre frățești, spre folosul popoarelor celor două țări, al cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Toastez :— pentru noi succese ale Partidului Comunist Român și poporului român în edificarea socialismului ;— pentru dezvoltarea în continuare a prieteniei și colaborării cehoslovaco-române ;— în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România ;— în sănătatea tuturor celor prezenți ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I) promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani.La solemnitate, care a avut loc la Castelul Praghez, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak au rostit scurte cuvîntări.
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Husak,
Stimați tovarăși,Am deosebita plăcere ca, din împuternicirea Consiliului de Stat, să vă înminez această înaltă decorație a Republicii Socialiste România — Ordinul „Victoria Socialismului".însăși denumirea acestui înalt ordin simbolizează marile realizări pe care România și Cehoslovacia le-au obținut in edificarea celei mai drepte orinduiri din lume — socialismul.Vă înmînez acest înalt ordin al Republicii Socialiste România atît pentru împlinirea virstei de 75 de ani, dar mai cu seamă pentru îndelungata

CUVINTAREA
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,Mulțumesc Consiliului de Stat și dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, pentru acordarea acestui inalt ordin al Republicii Socialiste România — Ordinul „Victoria Socialismului".Mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care le-ați rostit la adresa activității mele, a activității partidului și poporului nostru.Intr-adevăr,, dau o inaltă apreciere celor spuse de dumneavoastră, că însăși denumirea ordinului are un simbol deosebit — lupta pentru victoria socialismului. Din tinerețe, ca membru al partidului comunist, am luptat pentru acest ideal. Acum sarcina noastră este de a continua a- ceastă luptă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu tovarășul Gustav HusakTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit cu tovarășul Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat, la sosirea la Castelul Praghez (Hrad), de către tovarășul Gustav Husak. O gardă militară, aliniată în cinstea înaltului oaspete, a prezentat onorul. După raportul prezentat de comandant, cei doi președinți au trecut in revistă garda de onoare. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.In cadrul convorbirilor care au urmat, tovarășul Gustav Husak a salutat cu multă căldură vizita prietenească de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o efectuează în Republica Socialistă Cehoslovacă, subliniind importanța deosebită a în- tilnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea continuă a tradiționalelor relații dintre cele două țări și popoare.

IntîlniriTovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprirh-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, miercuri, cu tovarășul Karel Julis, vicepreședinte al Guvernului federal al Republicii Socialiste Cehoslovace.în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel au fost examinate căile și direcțiile de acțiune in vederea extinderii și intensificării în continuare a relațiilor economice și tehnico-științifice dintre România și Cehoslovacia. Au fost convenite noi măsuri pentru înfăptuirea prevederi-

După înmînarea înaltei distincții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe tovarășul Gustav Husak, adresindu-i urări de sănătate, de noi succese în activitatea ce o desfășoară. Cei doi președinți și-au strîns îndelung mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.La solemnitate au luat parte tovarășul Milos Jakes, secretar general
activitate a dumneavoastră In rîndurile Partidului Comunist din Cehoslovacia, ale mișcării comuniste, in conducerea Republicii Socialiste Cehoslovace, in opera de construcție a socialismului.Totodată, vă înminez acest ordin și pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre.Am dori ca acest înalt ordin să simbolizeze atît tradiționalele relații dintre partidele și popoarele noastre, cit și dorința comună de a întări solidaritatea și colaborarea partidelor si țărilor noastre în lupta pentrfi reali<- zarea în cele mai bune condiții a so
TOVARĂȘULUI GUSTA V HUSAKSint deosebit de satisfăcut de faptul că discuțiile dumneavoastră cu tovarășul Jakes s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere, că ați abordat atit aspectele interne, cit și problemele internaționale, că ați găsit un limbaj comun, și anume acela al continuării colaborării noastre multilaterale.Noi dăm o inaltă apreciere relațiilor pe care le avem cu Partidul Comunist Român, cu Republica Socialistă România.Vă dorim dumneavoastră mult succes, iar poporului român, tuturor oamenilor muncii succese în muncă și în îndeplinirea sarcinilor care stau în fața dumneavoastră.In convorbirile pe care le-am avut înaintea acestei ceremonii am

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat satisfacția de a se reîntîlni cu tovarășul Gustav Husak și a manifestat încrederea că înțelegerile la care se va ajunge cu acest prilej vor marca o etapă nouă, superioară, în întărirea și mai puternică a conlucrării pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia.Subliniindu-se nivelul înalt atins In dezvoltarea relațiilor bilaterale, s-a apreciat că potențialul economic și tehnico-științific actual al României și Cehoslovaciei oferă condiții pentru intensificarea cooperării in producție, a conlucrării mai active pe tărîm tehnico-științific, al specializării in producție și în alte sectoare, precum și pentru creșterea și diversificarea schimbului de mărfuri, în acest cadru, a fost relevat rolul important ce revine Comisiei mixte guvernamentale româno-cehoslovace de colaborare economică și tehnico- științifică, în identificarea de noi căi și modalități menite să contribuie la extinderea și adîncirea raporturilor dintre țările noastre.
de lucrulor Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă pînă în anul 2000.Cu acest prilej a fost semnat Programul pentru adîncirea în continuare a cooperării și specializării în producție. prin promovarea unor forme noi. moderne de conlucrare, pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale româno-cehoslovace pe baze reciproc-avantajoase.

★Tot miercuri, tovarășul Ion Stofian, membru supleant al Comitetului Po

al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, precum și membri ai Prezidiului și Secretariatului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membri ai guvernului cehoslovac,. alte persoane oficiale.Au participat persoanele oficial» române care il însoțesc pe conducătorul partidului și statului nostru în vizita întreprinsă in R.S. Cehoslovacă.
cialismului și, în perspectivă, a co- , munismului, pentru o politică de ' pace, de colaborare — care reprezintă o necesitate vitală nu numai pen- ; tru popoarele noastre, ci și pentru toate popoarele lumii.Adresîndu-vă cele mai calde felicitări, doresc să vă urez din toată inima succese tot mai mari în întreaga dumneavoastră activitate, să urez Partidului Comunist din Cehoslovacia și poporului cehoslovac succes în dezvoltarea consțrucției socialiste, 1 L’rc’k ’o' burtă Colaborare în oonti- nuarg ințre partidele și țările noastre ■••Vă urez multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze).
constatat că am realizat multe în relațiile noastre, însă mai este mult de făcut. Vremea merge înainte și noi trebuie să ținem pasul cu ea — in sectorul economic, in sectorul politic și ideologic, in alte sectoare. Cred că în etapa actuală și în situația care este în Europa și în lume colaborarea între țările socialiste devine tot mai importantă, iar schimbul de experiență este foarte necesar. Acest lucru este valabil atît pentru țările noastre, cît și, intr-un cadru mai larg, pentru toate țările socialiste.încă o dată vă mulțumesc pentru acordarea acestui înalt ordin, iar în ce mă privește mă angajez să fac totul pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Cehoslovacia. (Aplauze).

S-a exprimat convingerea că, prin eforturi comune, legăturile prietenești și de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor amplifica, în continuare, în toate domeniile, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei socialismului, păcii și progresului în lume.In cadrul schimbului de păreri în legătură cu ultimele evoluții ale vieții politice internaționale, a fost reafirmată hotărîrea României și Cehoslovaciei de a acționa, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, democratice, realiste de pretutindeni pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, a- sigurarea păcii și realizarea dezarmării, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.întîlnirea și convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.
litic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut o întilnire de lucru cu tovarășul Jozef Lenart, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C.Au fost analizate, în lumina înțelegerilor și hotărîrilor stabilite la cel mai înalt nivel, aspecte ale relațiilor de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, în vederea dezvoltării și adincirii conlucrării pe plan bilateral, în interes reciproc, cit și pe plan internațional, în folosul cauzei generale a socialismului și păcii în lume. S-au convenit măsuri pentru inten-, sificarea și dezvoltarea legăturilor între cele două partide, ceea ce va contribui la impulsionarea raporturilor pe multiple planuri între România și Cehoslovacia.
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ÎN PRIM PLAN-RECUPERAREA 
SI REFOLOSIREA METALULUI

SUCEAVA

Zilnic, în unitățile economice din Capitală se utilizează mii, zeci de mii de tone de metal. Atît oțel, cit și fontă și metale neferoase. Cu precizarea că — datorită dezvoltării impetuoase a ramurilor de vîrf: electronica, electrotehnica, mecanica fină — în Capitală se consumă cantități Însemnate de oțeluri înalt aliate, de metale neferoase și rare. Firește în această situație, cu atît mai mult, se pune întrebarea : cum sînt utilizate, cum sînt gospodărite aceste importante resurse materiale ?De la bun început trebuie spus că, în majoritatea unităților industriale, ca urmare a preocupărilor consecvente ale comitetului municipal de partid, ale comitetelor de partid ale sectoarelor, centralelor industriale, consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi se acordă o maximă atenție reducerii consumurilor de metal, încadrării în normele stabilite. Astfel, încă din. faza de proiectare se iau în calcul cantitățile de metale neferoase necesare, în multe cazuri inlocuindu-se metalele scumpe cu alte materiale mai ieftine. De asemenea, prin promovarea unor tehnologii noi, modeme de turnare în forme vidate și cochilii, de matrița- re, ștanțare, indicele de utilizare a metalului a crescut continuu. In acest sens merită a fi consemnat faptul că prin măsurile Inițiate, în perioada care a trecut din acest an, în Capitală s-au economisit peste 11 000 tone de metal.Cu toate acestea trebuie să arătăm că în acest domeniu există încă mari rezerve ne valorificate. Iar o principală cale de economisire a metalelor o constituie recuperarea și reintroducerea în circuitul productiv a șpanului rămas din procesele de prelucrare. Rezultate deosebite obțin în acest sens colectivele de la întreprinderile „Vulcan", „23 August", „Electronica", de radiatoare, echipamente metalice, obiecte și armături sanitare și altele. Si totuși, cu toate preocupările organelor locale de partid, ale Întreprinderii de recuperare și valorificare a materialelor refolosibiie, ale centralei de resort, în această activitate există incă mult loc de mai bine.
Din nou despre presele 

de brichetat șpanSe știe că valorificarea superioară a materialelor refolosibiie — îndeosebi a celor metalice — este influențată direct de calitatea sortării acestora și briehetarea lor corespunzătoare. Răspunzînd acestor cerințe, un colectiv de la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Industria Construcțiilor de Mașini a conceput și realizat o instalație modernă de compactare a șpanului provenit din sectoarele de prelucrări mecanice — astfel incit alimentarea cuptoarelor de topit oțel și randamentul șarjelor de oțel se pot îmbunătăți substanțial.Așadar, un nou tip de instalație de brichetat șpan. Al cîtelea? Nu mai are importanță. Cu toate acestea multe din aceste instalații nu funcționează. Este bine că specialiștii
în strategia complexă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism. conducerea partidului a trasat, printre altele, sarcina realizării în toate unitățile economico- sociale si in toate domeniile de activitate a unor ample programe de modernizare a producției si a muncii. Această hotărire derivă din concepția partidului nostru potrivit căreia știinta constituie factorul primordial al progresului contemporan, iar societatea socialistă multilateral dezvoltată nu poate fi edificată decit pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei si tehnicii.în acest context, noua revoluție tehnico-șliinții'ică impune și introducerea rapidă, pe scară tot mai largă, a calculatoarelor electronice in procesele de producție, in activitățile de concepție, de cercetare și proiectare. Introducerea tehnicii de calcul în activitățile de cercetare, proiectare si fabricație asigură nu numai eliberarea omului de importante munci de rutină, ci si executarea de către mașini a tot mai numeroase si diferite activități complexe, deschizînd astfel noi perspective pentru creșterea puternică a productivității muncii si umanizarea reală a producției. Folosirea din plin a tehnicii de calcul permite executarea producției la un înalt nivel tehnic, calitativ si de competitivitate. în condiții de maximă siguranță, securitate si eficientă.In etapa actuală, calculatoarele electronice pot să ..colaboreze" eficient cu proiectant» in acțiunea de tipizare si standardizare a produselor și tehnologiilor, în corelație cu eforturile depuse pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale. combustibil si energie, a cheltuielilor de producție, precum si pentru creșterea producției, a productivității muncii si a eficientei economice.Deoarece activitatea de cercetare- proiectare presupune creativitate, acțiunea de introducere a tehnicii de calcul nu implică diminuarea importanței factorului uman, ci, dimpotrivă. omului îi revine în continuare rolul determinant în luarea deciziilor, în timp ce calculatorul va prelua muncile migăloase, de rutină si va furniza proiectantului informațiile necesare luării celor mai bune decizii. Această colaborare dintre specialist si calculator se manifestă prln- tr-un dialog continuu, fapt ce justifică adăugarea sintagmei ..asistată de calculator" la activitatea de cer- cetare-proiectare. Prin urmare, introducerea proiectării asistate de calculator nu atrage după sine reducerea numărului de personal, ci creșterea substanțială a productivității muncii si a eficientei economice, prin reducerea ciclului de cercetare, proiectare și de fabricație, prin creșterea calității lucrărilor de cercetare-proiectare. de produse si tehnologii, prin ridicarea nivelului tehnic si creșterea competitivității

Anchetă realizată în întreprinderi din Capitalădin cercetare și proiectare au conceput și pus la punct o nouă mașină, dar nu era firesc să se ocupe mai îndeaproape și de instalațiile pe care le-au proiectat pînă acum și care din diverse cauze nu funcționează? Dar să concretizăm.întreprinderea de Pompe „Aversa", din Capitală. Intr-un spațiu special amenajat, instalația de sfărîmat șpan funcționează din plin. Cum se explică acest lucru? Simplu : muncitorii lucrează de mult timp în acest atelier și se preocupă îndeaproape de întreținerea și buna funcționare a instalațiilor. în schimb, în secția a IV-a prelucrări, printre mașinile-unelte, în capătul secției, care se află într-o clădire nouă, modernă, la etaj, privirea ne este atrasă de un adevărat munte de șpan ce tinde să ajungă la tavan. Continua sa înălțare ne este explicată prin faptul că „nu funcționează cele două prese de brichetat". De cinci ani sînt aceste prese in întreprindere. De cinci ani furnizorul șl beneficiarul se străduiesc să le modernizeze, să le facă să funcționeze la parametrii planificați. Din păcate, acest lucru nu s-a reușit încă nici pînă acum. Cum de altfel nu s-a reușit nici în cazul altor multor instalații de brichetat șpan din întreprinderile industriale ale Capitalei. Și cu toate acestea, instalații de brichetat șpan se fabrică în mai multe întreprinderi din țară, după diverse documentații și în diverse variante constructive. Problema care se pune este că nici unul dintre a- ceste modele nu funcționează la parametrii proiectați, producînd mari perturbații în activitatea de refolo- sire și recirculare a șpanului. Despre această problemă ziarul „Scin- teia" a mai scris în urmă cu trei ani, dar se vede că lucrurile nu s-au îmbunătățit. Fapt pentru care adresăm factorilor in drept întrebarea : oare este atît de greu să se pună o dată pentru totdeauna la punct o sistemă de mașini pentru brichetat șpan? Considerăm că nu. Realitatea este că, in continuare, la diferite niveluri, această problemă de mare importanță economică este privită ca o acțiune marginală, de mică însemnătate. Altfel nu poate fi înțeleasă și explicată actuala stare de lucruri. Pentru ca nu este posibil ca o economie ca a noastră, care produce laminoare, furnale, care realizează adevărate uzine moderne, tehnică de virf competitivă pe plan mondial, să nu poată pune la punct după atita timp o presă de brichetat șpan.
O problemă de mare 

actualitate — refolosirea 
metalelor neferoaseîn unitățile economioe din Capitală, in procesele de producție se folosesc și mari cantități de metale neferoase. Totodată, in aceste unități sînt refolosite și reintroduse in circuitul productiv însemnate cantități de șpan. Raidul efectuat în mai 

Proiectarea asistată de calculator
o posibilitate reală de modernizare a producției și a muncii

produselor ca urmare a optimizării soluțiilor, prin reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie.Dotat cu un terminal grafic conectat la un calculator adecvat, inginerul proiectant nu mai este pus în situația de a gindi ore în sir pentru găsirea unei soluții optime, ci de a lua decizii rapide. El nu se transformă intr-un operator, ci rămîne un specialist al domeniului său deoarece rezultatele (parțiale sau intermediare) îi vor fi afișate în clar ne ecranul terminalului, trebuind să ia rapid cele mai bune decizii.Cum se desfășoară procesul de implementare a tehnicii de calcul in economia noastră națională ? La introducerea proiectării asistate de calculator iau parte, direct sau indirect, mai muiți factori, dintre care cei mai importanți sînt : fabricanții de echipamente de tehnică de calcul, elaboratorii de produse-program si instrumente software, precum și beneficiarii direcți ai aplicațiilor de cercetare-proiectare asistată de calculator.In privința echipamentelor de tehnică de calcul. întreprinderile producătoare au depus eforturi susținute pentru conceperea si fabricarea unei game relativ largi de echipamente. In prezent, industria românească produce minicalculatoare pe 16 și 32 biți și microcalculatoare pe 8 și 16 biți, performanțe competitive pe plan mondial și apreciate de beneficiari. Se resimte totuși o oarecare diferență intre volumul producției de echipamente de calcul și solicitările beneficiarilor, fapt ce are unele repercusiuni asupra ritmului de introducere a tehnicii de calcul în economie. Pe lingă mini sau microcalculatoare. activitatea de proiectare asistată de calculator reclamă existenta unor echipamente periferice adecvate. Avem în vedere dispozitivele de vizualizare si interacțiune grafică, echipamentele de trasare (olottere). precum si aparatele de introducere în calculator a coordonatelor carteziene ale unor puncte sau curbe de pe un desen realizat (digitizoare). Furnizorii de echipamente periferice grafice produc un număr însemnat de tipuri de terminale, acoperind cea mai mare parte a cerințelor în acest domeniu. Totuși, ar trebui făcut mai mult pentru dezvoltarea și diversificarea echipamentelor periferice cu specific grafic.Cum se prezintă lucrurile în privința elaborării produselor-program 

multe întreprinderi industriale, cum ar fi „Electronica", „Metaloglobus", de motoare electrice, „Acumulatorul", „Electroaparataj" a pus în lumină faptul că metalele neferoase sint folosite judicios, că șpanul este sortat și depozitat în conteinere inscripționate. In cele mai multe cazuri, șpanul rezultat din prelucrarea metalelor neferoase este predat fie sub formă de șpan, fie in brichete întreprinderii specializate de recuperare și valorificare. Uneori — iar metoda tinde să prindă și să sa generalizeze — se procedează însă și altfel. Adică, prin forțe proprii, se refolosesc după tehnologii improvizate însemnate cantități de metale neferoase. Desigur, această situație este determinată în ultimă instanță de necesitățile producției și de greutățile care apar uneori în a- provizionarea cu unele metale neferoase. Totuși, specialiștii din multe unități scapă din vedere o problemă esențială — calitatea metalului obținut. Pentru că, trebuie spus, artizanal. în cantităti mici, nu se pot obține metalele care se produc pe cale industrială, după tehnologii verificate, consacrate, de către unitățile specializate. Una dintre aceste unități este întreprinderea „NEFE- RAL" din Capitală, care însă de mai mult timp nu-si realizează planul la producția fizică. Motivul ? Lipsa materialelor refolosibiie 1— Cu toate preocupările colectivului de aici, ale Centralei Industriale de Metale Rare și Neferoase, sarcinile planificate la o serie de metale neferoase, cum ar fi plumbul, cu- 

Centrala electrică de tcrmoficare Oradea II. Aspect din camera de comandă a grupului energetic nr. 2, de 50 MWFoto : E. Dichiseanu

si a instrumentelor informatice ? La prima vedere pare normal ca această activitate să fie în sarcina infor- maticienilor. Deoarece activitatea de concepere și realizare a sistemelor de proiectare asistată de calculator necesită vaste cunoștințe atît din domeniul informaticii, cit si din cel al proiectării, afirmația de mai sus este adevărată numai pe jumătate. în sensul că informaticienii singuri nu pot realiza sisteme performante de cercetare-proiectare asistate de calculator. Tot așa de adevărat este că nici inginerii proiectanți sau constructori nu pot realiza singuri astfel de sisteme. In etapa actuală. informaticienii nu posedă toate cunoștințele legate de un anumit domeniu ingineresc si. în același timp, un inginer nu stăpineste toate tainele si metodele avansate ale informaticii. însușirea de către unul a cunoștințelor celuilalt, deși este necesară, se realizează într-un timp care evident depinde de aptitudinile celui care învață, dar care nu poate fi redus la cîteva luni. De aceea, în această etapă de introducere a proiectării asistate de calculator, se impune o colaborare efectivă și permanentă Intre informatician și inginer.In cadrul Centrului de Calcul al Ministerului Industriei Electrotehnice problema interdisciplinaritătii activității de proiectare asistate de calculator a fost soluționată în două moduri : pe de o parte, prin integrarea de ingineri cu experiență în producție în colectivul de informati- cieni, iar, pe de altă parte, printr-o colaborare efectivă cu specialiști proiectant! (constructori si tehnologi) din partea beneficiarilor, pe baza unor programe de lucru cuprinzînd sarcini, responsabilități si termene stabilite de comun acord si în concordantă cu prevederile contractuale.Promovarea metodelor moderne de asistare cu calculatorul a activității de cercetare-proiectare a fost impulsionată o dată cu apariția „Programului special privind cercetarea și proiectarea asistată de calculator pe perioada 1986—1990", elaborat din inițiativa și sub coordonarea directă a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Preocupată continuu de introducerea progresului tehnic, de creșterea productivității muncii și a eficientei economice, conducerea Ministerului Industriei Electrotehnice a inițiat și apoi a aprobat „Programul special de sisteme pentru proiectarea asistată de calculator in industria electrotehnică pentru perioa- 

prul, aluminiul, zamacul nu sînt îndeplinite — ne spune inginerul Mihai Mihăescu. director cu probleme de plăn-producție din cadrul centralei. Planul la producția fizică nu este îndeplinit datorită nelivrării ritmice de către întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibiie a cantităților de materiale refolosibiie cu conținut de metale neferoase contractate. In plus, calitatea acestor metale este nesatisfăcătoare. Adeseori, acestea vin amestecate cu pămînt. fier, materiale plastice.Economia națională are nevoie de cantităti însemnate de metale neferoase. O problemă deosebită cu care se confruntă colectivul de la „Nefe- ral" șl care face ca aici să nu se realizeze cantitățile planificate de metale neferoase o constituie, așadar, lipsa materialelor refolosibiie. Exact a acelor materiale refolosibiie care, uneori. în condiții precare, sint refolosite prin „forțe proprii" în întreprinderi. în loc să fie predate la întreprinderile județene de valorificare a materialelor refolosibiie, care la rîndul. lor au obligația să le livreze unităților specializate. Refolosirea metalelor neferoase în întreprinderi are efecte benefice, imediate în respectiva unitate, prin faptul că se pot executa mai repede unele produse. Dar acest procedeu are un efect păgubitor Ia nivelul economiei, căci în timp fondul metalic se impurifică. nefiind prelucrat după tehnologii bine puse la punct, pe utilaje specializate, în întreprinderi specializate. Deci concluzia este limpede : materialele recuperate trebuie valorificate în unitățile specializate, cu maximă eficientă.
Gheorghe IONITA.

da 1986—1990“, întocmit pe baza sarcinilor cuprinse în programul special elaborat de C.N.Ș.T., in „Convenția generală de colaborare multilaterală in domeniul creării șl implementării proiectării asistate de calculator" încheiată între țările socialiste, precum si în funcție de cerințele formulate de unitățile de cercetare-proiectare si de producție subordonate.Pe baza acestui program. Centrul de Calcul al Ministerului Industriei Electrotehnice a organizat. încă din anul 1986, o serie de stații-pilot cu specific de cercetare-proiectare asistată de calculator în întreprinderile din subordinea ministerului, specializate pe anumite probleme. în așa fel incit acestea să devină „furnizori generali" de produse-program pe domeniul lor de activitate pentru celelalte întreprinderi ale ministerului.în perioada relativ scurtă a pătrunderii tehnicii de calcul în domeniul proiectării și elaborării de produse-program si instrumente software s-au obținut rezultate notabile, ceea ce a contribuit la reducerea ciclului de proiectare-fabricatie. la reducerea cheltuielilor de producție, a consumului de materii prime, materiale. combustibil si energie, la creșterea calității lucrărilor de cercetare-proiectare. a produselor si tehnologiilor. In prezent. în întreprinderi — care au realizări notabile în domeniul dimensionărilor, verificărilor și în general al calculelor tehnico-știintifice — există colective specializate deja în domeniul fabricației asistate de calculator, alte colective au rezultate remarcabile în obținerea desenelor de execuție ; mai puține sînt colectivele care au abordat problema proiectării tehnologice cu ajutorul calculatorului.Apreciem că. în perioada imediat următoare, efortul elaboratorilor de produse-program trebuie să fie orientat către realizarea de sisteme integrate, adică de sisteme în care un anumit reper sau ansamblu să fie obținute integral cu ajutorul calculatorului, trecînd prin toate fazele muncii de proiectare și pregătire a fabricației : predimensionare și dimensionare, verificare, proiectare constructivă, proiectare tehnologică, fabricație asistată și elaborare de S.D.V.-uri. asigurîndu-se astfel eliminarea redundantei datelor de intrare si editarea tuturor informațiilor solicitate de către beneficiari. Pentru a obține asemenea sisteme într-un timp record se impune o diviziune efectivă a muncii între elaboratorii

Acțiuni ferme pentru rentabilizarea tuturor 
cooperativelor agricole de producțieIn toate unitățile agricole cooperatiste dm județul Suceava se acționează pentru îmbunătățirea activității financiare și consolidarea e- conomico-organizatorică a acestora. Aceste acț.uni constituie, de fapt, continuarea unor preocupări ce se regăsesc în programele de redresare economică întocmite cu mai muiți ani în urmă și care au fost acum îmbunătățite cu unele măsuri de natură să garanteze rentabilizarea tuturor unităților agricole.— Măsurile pe care le-am întreprins în timp pentru îmbunătățirea activității unităților agricole — ne-a spus tovarășul Valerian Trîmbaci, director general al direcției agricole — au dus la scăderea numărului de cooperative agricole nerentabile. Și asta datorită atenției acordate creșterii producțiilor agricole. In acest scop, s-a acționat pe multiple planuri, atenție deosebită acordîndu-se sporirii rodniciei pămîntului. Așa, bunăoară, Cooperativa Agricolă de Producție Calafindești a drenat prin eforturi proprii, in ultimii 10 ani, 80 la sută din suprafața arabilă, lucrare ce a dus la eliminarea excesului de umiditate și îmbunătățirea potențialului productiv al pămîntului. Lucrări de ameliorare și sporire a fertilității solului au fost executate și în alte unități agricole cooperatiste, astfel incit acestea au obținut recoite tot mai bogate și au încheiat activitatea cu beneficii. Ținind cont de specificul județului nostru, o atenție aparte a fost acordată zootehniei, sector care influențează decisiv nivelul eficienței activității unităților noastre. Spre exemplu, cooperativele agricole de producție din Arbore și Adincata au reușit, datorită grijii a- cordate ameliorării raselor prin pră- silă proprie și îmbunătățirea furajării animalelor, să rentabilizeze zootehnia. Totodată, cooperativele 

de produse-program și instrumente informatice din domeniul proiectării, în acest context este necesară o coordonare unitară a întregii activități de elaborare a produselor-program și a instrumentelor software, coordonare care să urmărească diminuarea paralelismelor, abordarea tuturor domeniilor de activitate ale muncii de proiectare și specializarea unităților elaboratoare ne anumite probleme. dar în asa fel incit să permită obținerea acelor sisteme integrate de care am amintit.La nivelul beneficiarilor apreciem că cea mai mare parte a factorilor de decizie din întreprinderi au înțeles necesitatea si avantajele introducerii metodelor modeme de asistare cu calculatorul a activităților de proiectare si depun eforturi susținute pentru accelerarea ritmului de introducere si implementare a nroduse- lor-program. In prezent, din acest punct de vedere unitățile productive pot fi împărțite în următoarele trei categorii ; întreprinderi care isi desfășoară activitatea de proiectare cu ajutorul calculatorului si care posedă colective de specialiști capabili să dezvolte si să adapteze produse-program la specificul lor. întreprinderi care exploatează pachete de programe. dar care nu dispun de elaboratori de produse-program si. în sfîr- sit. întreprinderi în care activitatea de proiectare se face clasic, adică fără ajutorul calculatorului.Avînd în vedere tendința continuă de distribuire a tehnicii de calcul în toate domeniile de activitate si la toate nivelurile, precum si necesitatea pluridisciplinaritătii personalului muncitor la nivelul fiecărei unități economice trebuie luate măsuri pentru formarea și perfecționarea unor colective de specialiști în domeniul implementării și întreținerii de produse-program specifice activității de proiectare. Ca o etapă intermediară pentru întreprinderile cu tehnică de calcul insuficientă, nu ar fi lipsită de interes înființarea unor centre specializate de prelucrare a produselor-program din sfera proiectării, centre care să asigure servicii de calcul specifice și în care întreprinderile respective să-și exploateze produsele-program adecvate activității lor de proiectare.Așadar, au fost create premisele necesare pentru introducerea ne scară largă a tehnicii de calcul în activitățile de proiectare. Acum este de datoria tuturor celor implicați în această activitate (factori de conducere, informaticieni, proiectanți producători de tehnică de calcul, cadre universitare etc.) să acționeze cu competentă si fermitate pentru promovarea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnologiei în vederea modernizării producției si a muncii, a asigurării unei înalte eficiente în întreaga economie.
Sorin C1OBOTARU 

agricole din Calafindești, Arbore, Marginea, Gălănești, Zvoriștea, Adincata au dezvoltat puternic mica industrie, ceea ce le-a permis să obțină și din acest sector importante venituri.Adevărul este că programele de redresare de pînă acum n-au dat rezultate în toate unitățile agricole, deoarece nu s-a organizat corespunzător munca si nu s-a urmărit cu consecventă îndeplinirea măsurilor prevăzute. Pentru argumentare aș da doar cîteva exemple. Deși terenul pe care-1 dețin are același potential productiv ca al celui aparținînd cooperativelor agricole din Moara și Li- teni-Moara, cooperativele agricole din Horodniceni și Rădășeni au obținut în fiecare an recolte cu mult sub nivelul celor dinții. Cauzele ? Organizarea defeotuoasă a muncii la lucrările de întreținere și nerespec- tarea tuturor verigilor tehnologice, într-o situație asemănătoare s-au a- flat și cooperativele agricole din Satu Mare, Grănicești și Mușenița. Iar in unitățile agricole cooperatiste din comunele Baia și Preutești, neaplicarea tehnologiilor specifice a condus la înregistrarea de pierderi chiar și în anul 1988. Alte cooperative agricole, cum sînt cele din Bilca, Frătăuții Noi, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Po- ieni-Solca, cu toate că au excedent de forță de muncă, nu s-au preocupat de folosirea acesteia în sectorul de mică industrie prin extinderea gamei de activități in funcție de resursele locale existente. Așadar, programele de redresare de pînă acum au dat rezultate numai acolo unde consiliile de conducere au dovedit inițiativă și interes în acțiunea de sporire a rodniciei pămîntului, creșterea producțiilor în zootehnie și diversificarea activității de mică industrie.— Ce se întreprinde concret la nivelul județului pentru asigurarea rentabilizării tuturor cooperativelor agricole de producție ?— Adoptarea, de către Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., a propunerilor privind anularea și re- eșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție constituie și pentru lucrătorii din agricultura județului Suceava un puternic stimulent în desfășurarea unei activități eficiente prin creșterea producțiilor agricole și dezvoltarea activităților industriale. Pentru îndeplinirea sarcinilor în acest domeniu, am organizat analize în toate unitățile agricole cooperatiste în vederea găsirii căilor și stabilirii măsurilor care să asigure gospodărirea și folosirea rațională a mijloacelor materiale și financiare și pe această bază acoperirea din veniturile proprii a cheltuielilor de producție șl obținerea de beneficii în scopul recuperării pierderilor înregistrate în 1988. Deoarece principala cale pentru redresarea eco- norpico-financiară o constituie creșterea producțiilor, am stabilit un program care prevede administrarea a 297 000 tone îngrășăminte organice, extinderea lucrărilor de scarificare a solului pe 3 500 hectare și aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea acidității pe 11 673 hectare. De asemenea, pe întreaga suprafață cultivată cu legume și plante furajere există posibilități de irigare. Astfel, prin realizarea producțiilor planificate de griu, porumb boabe, cartofi, sfeclă de zahăr și in pentru fibră, cooperativele agricole vor obține în acest an beneficii în valoare de peste 160 milioane lei. Avem în vedere însă și realizarea de producții suplimentare prin insămînțarea de culturi duble.în seotorul zootehnic, urmărim realizarea efectivelor de animale potrivit planului și programelor întocmite la toate speciile și în mod deosebit la bovine și ovine, reducerea oierde- rilor prin mortalități și sacrificări de necesitate, asigurarea furajelor necesare și îmbunătățirea calității a-
Lucrările de întreținere - în ritm
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cu dezvoltarea culturilor!în prima jumătate a lunii mai, în județul Bistrița-Năsăud, vremea a fost atît ca regim termic, cît și pluviometric mai capricioasă decit în alți ani. In asemenea condiții se impune efectuarea cu mai multă răspundere a lucrărilor de întreținere a culturilor. Inginerul-șef al Cooperativei Agricole Șieu-Măgheruș, Aurel Făzăcaș, și președintele acestei unități. Valentin Mîndru, ne-au arătat cele 47 hectare cultivate cu cartofi de vară și de toamnă, solele însămînțate cu porumb, cele 46 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. Culturile sînt viguroase, în special cartofii, iar porumbul era răsărit uniform, în rînduri perfect aliniate, semn că la semănat mecanizatorii au lucrat fără greșeală. Și totuși, cei doi era nemulțumiți de modul cum se desfășoară lucrările. De ce ? „Pentru că greul abia începe — ne-a explicat șefa fermei nr. 1, Maria Pop. încărcătura la prășitoare pe braț de muncă este mare. Iar la aceasta se mai adaugă și faptul că avem 31 culturi distincte în afara celor furajere. în atare situație, deși suprafețele au fost preluate in acord global, problemele pe care le ridică organizarea muncii nu se pot armoniza mai cu seamă cînd aversele de ploaie îți dereglează programul stabilit inițial".Intr-adevăr, atit aici, cît și în alte unități agricole crește cu fiecare zi pericolul infestării culturilor cu buruieni, ceea ce impune efectuarea neîntîrziată a prașilelor. Pentru aceasta, și la Șieu-Măgheruș toți locuitorii satelor trebuie să se afle pe cîmp. Or, aici unii cooperatori și alți locuitori din sat, din care o parte sînt muncitori pe platforma industrială a Bistriței, nu participă la e- fectuarea lucrărilor la culturile pe care le-au angajat în acord global.Poate fi rezolvată această problemă ? Evident că da. „Noi am rezolvat din timp toate aspectele legate de aplicarea acordului global, inclusiv în legumicultură, în conformitate cu legea, ne-a precizat Traian Țifu, președintele Cooperativei Agricole Viișoara. De aceea sîntem în grafic cu întreținerea culturilor. Ba, 

cestora prin extinderea suprafețelor cultivate cu leguminoase perene. îmbunătățirea producției de furaje prin creșterea numărului de unități nutritive la hectar, de la 4 000—5 000 în anii precedent! la 10 000 în 1989, se va face pe seama culturii celei mai rentabile pentru furajarea taurinelor, și anume porumb-siloz in amestec cu floarea-soarelui. Ne-am propus, totodată, să obținem 123 500 tone furaje prin insămînțarea de culturi duble după cerealele păioase din prima etapă, mai ales că în acest an starea de vegetație a culturilor este în a- vans cu cel puțin trei săptămîni. întreprindem, în același timp, acțiuni energice de aprovizionare cu - uree necesară însilozării a peste 200 000 tone fibroase și grosiere, in vederea creșterii aportului în proteină in procesul de furajare a animalelor. La însilozare vom folosi, tot pentru creșterea calității furajelor, peste 2 800 tone lactosil. îmbunătățirea asistentei sanitar-veterina- re prin utilizarea serurilor hiperimu- ne, realizate direct în unitățile de creștere și îngrășare a taurinelor, are ca efect reducerea cheltuielilor datorate consumului de medicamente antibiotice și chimioterapice. In zootehnie am început de fapt promovarea tehnologiilor de vîrf în producția de lapte, după modelul unităților fruntașe care au obținut înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Avem de acum experiență bună în ce privește organizarea activităților industriale. Dar această experiență vrem să o generalizăm in toate unitățile, ținînd seama că în condițiile județului nostru această îndeletnicire poate contribui hotărâtor la folosirea rațională a forței de muncă în sensul creșterii gradului de ocupare a acesteia pe parcursul întregului an. Aceasta mai ales prin utilizarea resurselor materiale locale și cooperarea cu unitățile industriale. De asemenea, vom reduce considerabil volumul de transport efectuat cu mijloace închiriate prin dotarea fiecărei cooperative agricole de producție cu cel puțin 60 de atelaje. O atenție deosebită acordăm executării în regie proprie a lucrărilor de investiții prevăzute în plan, folosind în acest sens forța de muncă din fiecare unitate a- gricolă cooperatistă.— Vă rugăm să vă referiți la măsurile ce se întreprind pentru a introduce ordine și disciplină în sistemul de evidență financiar-contabilă.— Din acest an am introdus, la indicația Ministerului Agriculturii, un sistem de evidență mai operativă și eficient, muțind centrul de greutate al evidentei veniturilor și cheltuielilor de la nivelul unității la cel al fermei. Acest sistem permite conducerii fermei să urmărească îndeaproape toate cheltuielile, încadrarea în costuri planificate, conform devizelor întocmite și a planurilor pe fermă, și în funcție de a- ceasta .să ia măsuri, eficiente pentru rentabilizarea fiecărui' produs și a fermei în totalitate. Aceasta impune însă perfecționarea pregătirii personalului pentru a stăpini bine mecanismul tinerii evidenței cheltuielilor la nivelul fermei. în acest scop, vom generaliza în toate unitățile analiza periodică a rezultatelor economico-fi- nanciare. Totodată, vom urmări valorificarea superioară a produselor vegetale și animaliere, încasarea primelor cuvenite, astfel incit unitățile agricole cooperatiste să realizeze venituri maxime.Măsurile tehnico-economice și poli- tico-organizatorice pe care le aplicăm vor asigura veniturile necesare desfășurării în condiții bune a activității de producție, realizarea investițiilor planificate și obținerea unor beneficii superioare, ceea ce va duce și la recuperarea pierderilor din anul 1988.
Sava BEJINAR1U corespondentul „Scînteii*

mai mult. Noi am trecut și la cositul lucernei. Sigur, vremea este departe de a fi, zi de zi, ideală pentru efectuarea lucrărilor. însă prezența specialiștilor în cîmp, alături de cooperatori, permite discernerea priorităților, cunoașterea exactă a situației din fiecare solă' și efectuarea unor lucrări de bună calitate".Inginerul-șef al Consiliului Agroindustrial Șieu-Măgheruș, tovarășul Grigore Suciu, ne-a spus că sfecla de zahăr a fost prășită întiia oară, manual, pe întreaga suprafață de 309 hectare aflate în cultură, in toate cele cinci unități cooperatiste, iar in patru din acestea — Șintereag, Viișoara, Șieu-Măgheruș și Blăjeni — au fost prășite manual g doua oară 78 hectare. La cartofi, prima prașilă a fost executată pe 283 hectare din cele 388 aflate în cultură, iar în patru din cele cinci unități cooperatiste amintite s-a trecut și la pră- șitul porumbului.Pe ansamblul județului, potrivit datelor furnizate de direcția agricolă județeană, pînă în seara zilei de 15 mai, prima prașilă la sfecla de zahăr a fost aplicată pe 94 la sută din suprafața cultivată, lucrare încheiată-în consiliile agroindustriale Nimigea, Nușeni și Cetate. La cartofi, prima prașilă a fost realizată pe 38 la sută din suprafață, iar la porumb a început prașila mecanică și manuală în unitățile din consiliile agroindustriale Lechința, Nimigea, Reteag, Șieu, Sînmihai și Nușeni.întrucît în unitățile agricole din județul' Bistrița-Năsăud au început și alte lucrări de sezon, apare cit se poate de limpede necesitatea folosirii fiecărei ore bune la întreținerea culturilor, ceea ce presupune ca toți locuitorii satelor să participe la muncă. O cer cu insistență culturile, Îndeosebi cele de primăvară, care se dezvoltă bine și oferă garanția obținerii unor producții bune. Cu o singură condiție : depunerea tuturor strădaniilor pentru ca explozia vegetală să nu încline balanța în favoarea buruienilor.
Gheorqhe CR1ȘAN corespondentul „Scînteii"
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încheierea celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetului 
Economic Mixt România - JaponiaLa București s-au încheiat, miercuri, lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetului Economic Mixt România — Japonia.Au fost examinate noi căi și modalități vizind lărgirea și diversificarea relațiilor comerciale bilaterale pe baze reciproc avantajoase, a- dincirea cooperării industriale și tehnico-științifice dintre întreprinderi românești și firme japoneze in domenii de interes comun, amplificarea conlucrării româno-japoneze pe terțe piețe.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie au semnat protocolul sesiunii.La semnare a fost prezent Katsu- hiro Ichioka, ambasadorul Japoniei la București.Membrii delegației japoneze au a- vut întrevederi cu loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Ion Pățan, ministrul finanțelor. De asemenea, au vizitat obiective sociale și edilitare din Capitală.Cu prilejul sesiunii Comitetului Economic Mixt România — Japonia, ambasadorul acestei țări la București a oferit o recepție.

★Cu prilejul desfășurării la București a celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetului Economic Mixt România — Japonia, delegația de oameni de afaceri japonezi s-a întîlnit, miercuri dimineața, cu reprezentanți ai presei și Radioteleviziunii Române.In declarația sa, Zenji Umeda, președintele părții japoneze în comitetul economic mixt, a exprimat profunda satisfacție a membrilor delegației pentru primirea de către președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu această ocazie — a subliniat vorbitorul — am luat cunoștință despre vastele programe de modernizare a economiei românești, despre perspectivele de

dezvoltare a acesteia pină in 1993 și în anii 2000. In acest cadru, o atenție deosebită a fost acordată sporirii în continuare a schimburilor economice dintre cele două țări.Am reținut cu interes poziția României, exprimată prin cel mai autorizat glas, cel al președintelui țării. privind creșterea nivelului schimburilor comerciale. Am mulțumit președintelui Nicolae Ceaușescu pentru aprecierea că există posibilități de a ridica, în continuare, nivelul relațiilor economice bilaterale. Desigur, pentru aceasta sint necesare eforturi suplimentare, mult mai mari, de ambele părți, cu convingerea că putem obține această sporire. In paralel cu comerțul direct, cu schimburile comerciale dintre România și Japonia — a spus vorbitorul — trebuie să ne îndreptăm mai mult atenția spre afaceri pe terțe piețe.Răspunzînd la întrebări ale ziariștilor, vorbitorul a arătat în continuare : Nu numai noi, oamenii de afaceri, ci șl oamenii politici din Japonia, oamenii de rînd, poporul japonez dăm cea mai înaltă apreciere eforturilor și perseverenței poporului român ce au dus la lichidarea în întregime a datoriei externe. Acest fapt, care, fără îndoială, este o mare realizare, creează condiții mai favorabile pentru creșterea și diversificarea schimburilor economice dintre cele două țări.Președintele părții japoneze în comitetul economic mixt, precum și alți membri ai delegației au relevat că există acum o conjunctură favorabilă amplificării exportului de produse românești în Japonia, mai ales în condițiile în care Industria României se află in plin proces de modernizare. Au fost făcute referiri pozitive la calitatea unor produse românești, care — s-a apreciat — sînt de nivel mondial. De asemenea, s-au exprimat impresii bune privind puternica dezvoltare urbanistică a capitalei României. (Agerpres)

Cronica xileiTovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, miercuri după-amiază, pe Zenji Umeda, președinte, și pe Shoichi Tanaka, vicepreședinte al părții japoneze în Comitetul Economic Mixt România—Japonia, ale cărui lucrări s-au desfășurat la București.In cadrul întrevederii au fost examinate unele aspecte concrete ale dezvoltării în continuare a relațiilor economice româno-japoneze în diverse sectoare de interes reciproc.A fost de față Katsuhiro Ichioka, ambasadorul Japoniei la București.
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19,00 Telejurnal
19,25 Agricultura — programe prioritare 
19,45 Mărturii de civilizație româneas

că (color). Documentar
20,05 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României*  (color)

0 O vară cu Mara : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9: 11; 13; 15; 17; 19 
0 Strada Chowringhee nr. 36 („Zilele 
filmului indian-) : STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
0 Martori dispăruți : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
0 Maria si Mirabela In Tranzistoria: 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Vacanța cea mare : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
0 Noi cei din linia întîl : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18
0 Francois Villon : COTROCENI 
(81 68 88) — 14,30; 18
0 De la literatură la film ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15 
18,15; 20,15
0 Burlacul căsătorit : SCALA (11 03 72)
— 9' 11* 13’ 15’ 17* 19
• Inimă rece : DOINA (16 35 38) — 9; 
11; 13
O Fotografiile Sidoniei : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• intilnire amlnată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
e Misiune specială : FLOREASCA 
(38 29 71) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
® Zece negri mititei : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12: 16; 19
9 Cintecele lui Benny More : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Șatra: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19

20,40 Tribuna experienței înaintate 0 
Stil de muncă dinamic, mobilizator 

21,00 Film serial (color) : „Cel care nu 
dispar*.  Producție a Televiziunii 
bulgare. Premieră pe țară. Cu: El- 
jana Popova, Atanas Atanasov, Pe
ter Slavkov, Vera Delceva. Anna 
Petrova. Anton Karastoianov, A- 
neta Petrovska. Regia : Nedelcio 
Cernev. Episodul 3

21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 18 mai (ora 20) — 21 mai (ora 20). 
In țară : Vremea va fi caldă, Iar cerul 
variabil, cu înnorări trecătoare la în
ceput în sud-vest, apoi în nordul teri
toriului. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, mai ales cu caracter de 
aversă, însoțite și de descărcări elec
trice, in primele zile, pe alocuri, în 
sud-vest, apoi, izolat, în nord. Vîntul va 
prezenta unele intensificări spre si'îrși- 
tul intervalului în estul țării și la mun
te din nord-vest cu1 viteze cuprinse în
tre 45 și 70 kilometri pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 10 
și 18 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, iar cele țnaxlme între 22 și 
32 de grade. Pe alocuri, dimineața, se 
va produce ceață.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Ieri, în preliminariile campionatului mondial de fotbal: România—Bulgaria 1—0

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Din inima Munților Apuseni, greu încercată pe roțile istoriei, dar neînvinsă, prezentul se măsoară la înălțimea faptelor dăruite cu drag destinelor țării.Orașul Brad, centru economic și cultural al Zarandului, apare în documente din secolul XV, cind, împreună cu localitățile din jur, intra în aprovizionarea și apărarea cetății Șiria. Loc al schimburilor comerciale intre populația venită dinspre Hălmagiu, Abrud și Hunedoara, Bradul iși începe evoluția spre urbanism în perioada imediat următoare răscoalei lui Horea.Ca moment istoric de mare însemnătate, memoria acestor locuri reține vizita secretarului general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, din octombrie I960. Raportîndu-se mereu la indicațiile date a- tunci, locuitorii orașului de pe Crișul Alb au construit aici, cu pricepere și migală, o puternică cetate muncitorească; ea a crescut o dată cu stejarul plantat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Tebea, lingă gorunii lui Horea și Avram Iancu.Intr-o permanentă întrecere cu timpul, brădenii scot la lumina zilei minereuri șl cărbune, sînt producători de mașini și utilaje, construiesc, muncesc pămîntul, dovedesc vocație de făuritori de durabil și frumos pentru ei și pentru generațiile viitoare.In oraș, inclusiv localitățile componente. iși desfășoară activitatea 18 întreprinderi și unități econo

mice de stat, cooperatiste și meșteșugărești, în care lucrează peste 12 500 de muncitori. Dintre rezultatele ce recomandă colectivele de oameni ai muncii de aici printre cei ce au mindria datoriei împlinite, e semnificativ faptul că pentru primii trei ani ai actualului cincinal planul a fost îndeplinit cu 17 zile mai devreme, ceea ce înseamnă o producție-marfă suplimentară de peste 40

ce simpli și frumoși sint oamenii puși in slujba lucrului bine făcut.Andron Junea, secretar adjunct al comitetului de partid de la mina Barza, mă convinge că vechi sînt doar dragul de muncă, priceperea și dîr- zenia moților. In rest, mai toate sînt noi : punerea in funcțiune a carierei de cupru Valea Morii, Uzina de Prelucrare a Minereurilor Complexe Lunc-

ștrilor, la I.M. Barza stă in ființă o mină- școală, care reproduce identic condițiile de lucru din subteran: toate tipurile de susținere — în beton, in cadre metalice, in lemn —, guri de rostogol pe unde vine minereul și se Încarcă în vagonete, rețea de aer și apă. Aici se execută, la scară reală, lucrări de abataj și preabataj, se perforează găuri de mină. Tinerii desco-

specialist în producția și reparația tie utilaj minier. Ca orice om foarte ocupat, e mereu pe fugă : „Scrieți acolo, repede, că anul ăsta facem un nou tip de celule cu turboagitare, ce conduc la un indice mai mare de scoatere a metalului și micșorează pierderile, că producem un nou tip de vagoneți, cu trenuri de roți etanșe și suspensie elastică. Și mai scrieți de in-
AZI, ÎN ORAȘUL BRAD

milioane lei. In comparație cu anul 1965 producția-marfă industrială a crescut cu 725 la sută IOrașul Brad este, totodată, un oraș minier. Tradiția mineritului aici are peste două milenii vîrstă. Dovadă — minele exploatate de daci și de romani. Neîntreruptă îndeletnicire pînă în zilele noastre. Argument — întreprinderea Minieră Barza, cu activitate pe o rază de 50 km, activitatea ei însemnind exploatarea și prelucrarea minereurilor metalifere (1 780 000 tone a- nual) și nemetalifere (15 000 tone calcită).Despre viața și sufletul minerilor de aici nu se pot spune decît vorbe de laudă. Le-am urmărit siguranța gesturilor deschizătoare de drumuri subterane, mîi- nile bătătorite în încleștarea cu roca, o- chii risipind o lumină aparte la ieșirea din galerie; am înțeles

șoara. atelierul mecanic de recondiționări, Uzina Cupriferă Criș- cior, cu întregul flux reglat automat, cu a- paratură electronică. Prin investiția de inteligență, aflată și aici la ordinea zilei, s-a ușurat munca oamenilor, s-au născocit noi „ajutoare" : aparat automat de luare a densității la morile autogene, sistem de dozaj automat al bilelor, mașină de gabarit redus pentru încărcarea in abataje, a- flată acum in probe tehnologice. „Să mai care și ea, ar spune tehnicianul minier Ia- cob Bud, că destul s-a încărcat cu trocul și s-a transportat cu sacul. Părinții noștri, nu-i destul că sfredeleau dealurile astea, mai trebuia să le și care în spinare !“.Pentru elevii liceului industrial cu profil minier din Gura- Barza, pentru școlile profesionale și pentru calificarea minerilor și specializarea mai-

peră meseria cu uimirea și dragostea de-a descoperi lumea însăși.O privire, oricît de grăbită, pe harta economică a orașului Brad nu poate să nu poposească și la Uzina de Utilaj Minier și Reparații. Pe o posibilă carte de vizită a acestei unități se poate citi : utilaje pentru uzinele de preparare a minereurilor, celule de flotare, instalații de semnalizare pentru puțuri, ex- tractoare de metal ; unitatea aceasta este singura producătoare din țară de vagonete miniere (34 tipuri) și de instalații de protecție pentru compre- soare și piese de schimb.„Rezultatele 7 Păi dacă muncim cum se cade, îs bune, cum nu ?“. Precizarea a- parține maistrului Iri- mie Furdui, un om care „muncește cum se cade" în această unitate, de 40 de ani, și e recunoscut ca

venția colectivului condus de subingine- rul Iosif Morar, Instalația automată de montat trenuri pe roți pentru vagonet, o treabă bună, prin ea crește productivitatea muncii cu 30 la sută...".Alte puncte fierbinți ale Bradului 7 Ar mai trebui să ne oprim la Fabrica de Industrie Mică, de patru ani deținătoarea locului întîi în activitatea de industrie mică din județul Hunedoara, la Cooperativa Meșteșugărească „Moțul", cea mai mare unitate de acest fel din județ...Dar cum hărnicia și responsabilitatea bră- denilor nu pot fi cuprinse în cuvinte, ne vor lămuri cifrele.Toate unitățile economice din oraș și-au îndeplinit planul la principalii indicatori. Pe primul trimestru al anului 1989 planul s-a realizat cu trei zile mai devreme, însemnind o produc

ție-marfă industrială suplimentară de 10,5 milioane lei. în ultimii ani s-au construit 4 școli, un cămin și o grădiniță cu 300 de locuri, o creșă, o policlinică, clădirea E.G.C.L., sediul ocolului silvic, stația Autoservice, s-au construit și dat in folosință două magazine universale. 1 000 de a- partamente, o centrală telefonică automată, un bazin de 2 500 mc pentru alimentarea orașului cu apă potabilă.Desigur, șirul realizărilor ce au îmbogățit orașul Brad poate continua. Schimbările in frumos și in bine se văd dacă străbatem străzile noi, dacă privim zbenguiala copiilor în spațiile amenajate pentru bucuria lor. dacă primim in suflet mărturia de destin luminos al unei localități ce nu se mai recunoaște pe sine, de la un an la altul.— Cred că ați văzut — ne spune Margareta Dănilă, vicepreședinte al consiliului popular — pe la noi, ca de altfel in întreaga țară, e o atmosferă de șantier și grabă înțeleasă creator. Lucrăm acum la finalizarea noului centru civic, la amenajarea parcului orășenesc, avem în planurile viitoare construcția unui spital și a unei baze de agrement pe Crișul Alb. Vrem ca orașul nostru să fie asemenea oamenilor lui ; adică frumos și pregătit mereu pentru mai bine.
Liliana PETRUȘ- 
JICAREAN

învingind. Ieri, formația Bulgariei, cu 1—0. echipa reprezentativă a României conduce pe mai departe in clasamentul grupei I, cu 7 puncte (golaveraj 7—1) și se poate spune că a mai făcut un pas spre calificarea in turneul final al campionatului mondial. Ultimele două partide, ambele în compania echipei Danemarcei. vor avea loc in toamna acestui an șl vor fi, totodată, și cele mai dificile pentru fotbaliștii noștri.Desigur, după cum au observat spectatorii și telespectatorii, nici partida România — Bulgaria n-a fost ușoară și simplă, deși multe dintre datele prealabile indicau echipa noastră drept net favorită. în fapt, după un început de meci bun, cu multe ocazii la poarta adversă și cu un gol înscris în minutul 35 (de G. Popescu, din lovitură liberă centrată de Lăcătuș), formația noastră
teatre

0 Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re): Ioneștii — 1.8; (sala Amfiteatru): 
Autograf — 18; (sala Atelier): Jocul 
ielelor — 18
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
firmării artistice*.  Constantin Dănilă
— vioară. La pian : Marina Dragomi- 
rescu — 17,30; (Ateneul Român): Cen
tenar Eminescu. Concert vocal-simfo- 
nic. Dirijor; Petre Sbârcea. Soliști: 
Gabriel Năstase, Nicolae Andreescu, 
Monica Teodorescu, Nicolae Raiciu. 
Maestru de cor — Mihai Diaconescu
— 19
• Opera Română (13 18 57): Visul 
unei nopți de vară — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Lilia
cul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mi
zantropul — 18
0 Teat rul Foarte Mic (14 09 05): Noap
te bună, mamă — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Sca
iul — 18
0 Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru): Necazurile unui îndrăgos
tit — 18; (sala Studio): O noapte fur
tunoasă — 18.30
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Varietăți pe 
portativ — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Concert extraordinar de blues și rock 
cu Dill Steavens (S.U.A.) și Alexan
dru Andrieș — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână*  (13 13 00): Spectacol folcloric 
extraordinar —- 18
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 9; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 18
0 Teatrul „Țăndărică*  (11 12 04, sala 
Cosmonauților): O fetiță mai cu mot
— 10; 15
0 Circul București (10 41 95): Vedete
le Circului din Varșovia — 19

cinema

ÎNCĂ UN PAS SPRE CALIFICAREa scăzut treptat în planul organizării jocului, în primul rîrid la mijlocul terenului. Astfel, noua formație a Bulgariei — în general ambițioasă, dar vizibil încă neomogenă — a putut întreprinde și cîteva contraatacuri, la unul dintre acestea Stoi- cikov trimițînd balonul in bară (min. 69).Este limpede că viitoarele Întreceri cu echipa daneză nu pot fi jucate la nivelul meciului de ieri și câ, prin urmare, se cer măsuri corespunzătoare din partea conducerii tehnice, pentru a se asigura formației României omogenitatea și un veritabil spirit de echipă, un fond de joc superior, care să excludă dezorganizarea manifestată în unele perioade. Avem fotbaliști valoroși, cu remarcabile calități, care pot și trebuie să se pregătească temeinic pentru viitoarele intilniri, pentru a juca la adevăratul )or nivel, de fiecare dată cînd îmbracă tricourile e- chipei naționale.Obiectivul prioritar al fotbalului nostru, acela de a obține calificarea echipei reprezentative la turneul final al campionatului mondial, către care, ieri, s-a mai făcut încă un pas important, poate fi realizat in toamnă, tocmai fiindcă dispunem de jucători care dețin o bună calitate internațională.Dar iată că nu mai departe de
BULETIN RUTIER

Recomandări și informații de la Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția circulațieCondițiile meteorutiere ale sezonului sint propice averselor de ploaie care, izolat, pot avea o putere mai puțin obișnuită. Este necesar ca automobiliștii să țină seamă atît la pregătirea călătoriilor, cit și pe parcursul acestora de dificultățile care s-ar putea ivi în asemenea împrejurări. Se înnoptase cind în localitatea Romanești, județul Botoșani, a început o ploaie torențială însoțită și de descărcări electrice violente. Deoarece pe ploaie torențială vizibilitatea mult diminuată, la care se adaugă pericolul ac- vaplanării și al derapajelor la viteze neadecvate fac extrem de dificilă pilotarea in siguranță, este necesar ca autovehiculele să fie oprite pe dreapta pină cînd există din nou condiții propice continuării călătoriei. Un automobilist căruia prudența i-ar fi cerut să oprească pentru o vreme, așa cum au procedat majoritatea conducătorilor auto a- flați in aceeași situație, și-a continuat în'să drumul. La un moment dat s-a speriat de o descărcare e- lectricâ puternică și orientîndu-se greu prin perdeaua de apă și întuneric, a pierdut controlul mașinii, pilotată cu viteză neadecvată, și s-a izbit de un copac, pierzîndu-și viața și rănind grav o pasageră.Dar nu numai aversele de ploaie, ci și ploile de mai mică intensitate creează dificultăți conducătorilor auto neatenți sau mai puțin experimentați. întotdeauna ploile sînt însoțite de reducerea vizibilității și de diminuarea aderenței pneurilor. învelișul drumurilor se acoperă adeseori cu un strat de mizgă deosebit de alunecos, iar ploile torențiale pot antrena pe carosabil depuneri aluvionare sau întinderi de apă.O situație periculoasă apare a- tunci cind de pe o porțiune de drum spălată de ploaie se trece brusc pe un tronson acoperit cu mizgă sau aluviuni. în asemenea împrejurări, menținerea in continuare a controlului mașinii este condiționată de a- daptarea vitezei, respectiv reducerea din timp a acesteia, folosirea frînei de motor și evitarea bruscării comenzilor, pentru ca inerția autovehiculului să fie cit mai redusă. Acționarea bruscă a frînei sau a volanului pe porțiunile de șosea alunecoase poate lesne determina deraparea autovehiculelor, cu urmări imprevizibile mai ales in timpul a- bordării virajelor.Alt aspect al conducerii autovehiculelor pe ploaie este vizibilitatea din interiorul și în exteriorul mașinii. Diferența de temperatură dintre exteriorul și interiorul suprafețelor vitroase determină frecvent a- burirea acestora. Sînt necesare șter

miercurea viitoare, Steaua, antrenorii și fotbaliștii ei, majoritatea componenți ai lotului nostru reprezentativ, se vor afla angajați Intr-un meci de cel mai înalt prestigiu internațional — marea finală a „Cupei campionilor europeni". Înregistrînd, așadar, victoria echipei naționale, în drumul ei spre calificarea în turneul final al campionatului mondial, să le urâm campionilor României deplin succes în lupta de la Barcelona pentru cucerirea trofeului european.
Valerlu MIRONESCU• Aseară, la Copenhaga, in meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, echipa Danemarcei a întrecut cu scorul de 7—1 (2—1) formația Greciei. în clasamentul grupei I europene conduce România cu 7 puncte, urmată de Danemarca (6 puncte), Grecia (2 puncte), Bulgaria (I punct).

★ /• La Stuttgart, aseară, s-a desfășurat manșa a doua a finalei competiției internaționale de fotbal „Cupa U.E.F.A.", intre echipele VfB Stuttgart și A.C. Napoli. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—3 (1—2), astfel că trofeul a revenit la actuala ediție fotbaliștilor italieni învingători în tur cu scorul de 2—1.

gerea și curățarea cit mal des ' posibil a geamurilor și oglinzilor retrovizoare, de asemenea asigurarea funcționării optime a sistemului de clima tizare-dezaburire. Vizibilitatea exterioară se asigură prin folosirea pe ploaie, chiar și ziua, a fazei de intilnire a farurilor, pentru a permite partenerilor de drum să sesizeze de la distanță prezența autovehiculelor, fiind cunoscute dificultățile de orientare ale ochiului la lumină slabă, cind șl perceperea culorilor și a contrastelor cromatice este afectată, astfel că un autoturism avînd culoarea apropiată de a- ceea a șoselei va fi distins cu mult mai greu pe ploaie dacă nu folosește luminile. Nu trebuie trecute cu vederea nici verificarea stării anvelopelor, a presiunii în pneuri, funcționarea corectă a ștergătoarelor și a instalației de spălare a parbrizului, de asemenea cuplarea centurilor de siguranță, o măsură oportună și eficace de protecție în cazul producerii unor coliziuni.Situațiile de risc în care s-au a- flat unii pietoni în ultimele zile s-au datorat traversărilor imprudente, îndeosebi prin apropierea’ unor vehicule staționate sau alte locuri lipsite de vizibilitate. Dat fiind pericolul acestor traversări, evitarea accidentelor din această cauză necesită și din partea conducătorilor auto mai multă precauție la depășirea unor vehicule staționate, mai ales a mijloacelor de transport în comun, unde reducerea din timp a vitezei este obligatorie, frecvența traversării pietonilor fiind în aceste zone mai mare.Pietonii trebuie să acorde mai multă atenție traversării corecte a arterelor rutiere în condiții meteorologice nefavorabile, cind foarte a- desea vizibilitatea redusă și aderenta diminuată a pneurilor nu permit automobiliștilor să sesizeze la timp pietonii care intenționează să treacă pe cealaltă parte a drumurilor. Greș«ala oea mai frecventă pe care o sâvirșesc unii pietoni este că lasă pe seama șoferilor grija de a-i proteja, fiind convinși că aceștia vor opri și ii vor evita, lucru care în împrejurările amintite nu este întotdeauna posibil. Mai expuse riscului accidentelor sînt persoanele înaintate în virstă care, datorită unor afecțiuni specifice viratei, nu manifestă o comportare preventivă in timpul traversărilor, adeseori nu se asigură și sesizează greu, cu dificultate apropierea autovehiculelor. Protejarea acestei categorii de pietoni de pericolul accidentelor revine nu numai conducătorilor auto, ci și persoanelor aflate în apropiere.

BOTOȘANI : 
„Casa Tehnicii"La Botoșani s-a inaugurat „Casa Tehnicii", instituție menită să asigure un cadru propice și mijloace adecvate pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității de invenții și inovații, de organizare științifică și de înnoire permanentă a producției din unitățile economice. Desfășurîndu-și activitatea sub egida Comisiei Municipale a Inginerilor și Tehnicienilor, „Casa Tehnicii" din Botoșani dispune de o sală spațioasă, cu multiple utilizări, și o sală de lectură, o bibliotecă de carte științifică și tehnică, aparatură de proiecție și altele. De asemenea, a fost dotată cu un terminal conectat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic, care oferă informații bibliografice asupra brevetelor de invenții. Situată la parterul unui impunător bloc de locuințe, noua „Casă a Tehnicii", împreună cu edificiile Expoziției Județene a Realizărilor Economico-

Intr-un amplu studiu asupra situației energetice pe plan mondial — 
elaborat de mai multe institute de specialitate, in colaborare cu Progra
mul O.N.U. pentru mediul înconjurător, și publicat în revista „WORLD 
RESOURCES" — se arată că consumul de energie comercializată a con
tinuat să crească în actualul deceniu, dar intr-un ritm mai lent decît în 
perioadele precedente. La ratele de sporire a producției din 1986, apre
ciază studiul amintit, rezervele de cărbune ar trebui să dureze peste 220 
de ani, miți mult decît cele de gaze naturale (59 de ani) ți de petrol (33 
de ani). O criză serioasă de lemn de foc — unica sursă de energie pen
tru jumătate din populația globului 
mea a treia.De aceea, consideră autorii studiului, economisirea trebuie să fie o componentă centrală a tuturor strategiilor naționale, avind ca scop satisfacerea nevoilor energetice. Experiența recentă a țărilor industrializate a demonstrat că dezvoltarea economică nu trebuie să depindă neapărat de sporirea consumului de energie. Intre 1973 și 1985, măsurile de economisire in țările O.E.C.D. au redus cu 5 la sută consumul energetic pe locuitor, in timp ce producția pe locuitor a crescut cu 32 la sută. Această tendință a zdruncinat părerea potrivit căreia o mai mare aprovizionare cu energie este fundamentală pentru creșterea economică. în același timp. consecințele pentru mediul înconjurător ale arderii combustibililor fosili fac din economisirea energiei un mijloc de a soluționa o serie de probleme critice, incepind cu poluarea aerului pe plan local și terminind cu modificarea climei pe glob.In lumea in curs de dezvoltare, nevoia de a satisface cerințele energetice pe termen lung ale dezvoltării. avînd în vedere caracterul limitat si nesigur al aprovizionării, face din economisirea energiei un element esențial al eforturilor de dezvoltare.Strategiile urmărind îmbunătățirea eficientei consumului si conservarea energiei trebuie să tină seama de combustibilii si tehnologiile specifice folosite in fiecare sector economic. In sectorul industrial, de exemplu. cea mai mare parte a electricității consumate este folosită pentru punerea in mișcare a motoarelor. Motoarele mai mari (de peste 100 CP) sint în genere mai eficiente decît cele mai mici. Totuși, motoarele mai mari sînt ineficiente dacă sint folosite sub viteza lor optimă. Substanțiale economii de energie pot fi realizate printr-un control al vitezei care să Dună de acord randamentul motorului cu sarcina sa. Dacă in S.U.A. motoarele industriale ar fi echipate cu tehnologia disponibilă de control al vitezei, consumul de electricitate al tării ar scădea cu 7 la sută.Procese industriale cum sînt producția de aluminiu, otel, ciment si îngrășăminte sint importante consumatoare de energie in multe țări și tehnologiile avansate permit economii de energie. Producători de aluminiu din India, de exemplu, au diminuat consumul de electricitate cu 15 la sută între 1975 și 1980. Producătorii suedezi de oțel au redus cererea de energie a proceselor lor de fabricație, deja eficiente, cu 27 la sută în perioada 1976—1983 și noi 

Sociale, Centrului de Cultură și Creație Socialistă „Cîntarea României" al sindicatelor și altor instituții din preajmă, va contribui în mai mare măsură ca actul de creație științifică și tehnică al oamenilor muncii botoșăneni să devină o puternică forță de producție. (Eugen Hrușcă).
GALAȚI : Cantine 

muncitoreștiPe platforma Combinatului Siderurgic Galați a fost amenajată o nouă microcantină în cadrul Laminorului de benzi la rece. Dotarea a fost realizată prin eforturile laminoriștilor și ale direcției administrative a combinatului. In acest fel. numărul microcantinelor de pe această mare platformă industrială se ridică la 48 ; alături de ele menționăm cantinele care le aprovizionează, între care „fabrica de mincare" cu o capacitate de 15 000 porții pe zi, precum și cele două gospodării-anexă. Această primă

— se menține in multe țări din lu- tehnologii ar putea scădea această cerere cu încă 50 la sută.Un avantaj mult mai mare poate fl obținut prin reciclarea materialelor prelucrate. Cînd este folosit aluminiu reciclat, producerea unei piese necesită cu 95 la sută mai puțină energie decît atunci cînd este fabri
DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

ECONOMISIREA ENERGIEI
— element esențial In eforturile 
de dezvoltare pe plan mondial

• Reciclarea aluminiului reduce consumul de energie cu 
95 la sută • Numărul automobilelor care vor circula in lume in 
anul 2000 aproape se va dubla, dar consumul lor se va reduce 
cu 2,9 milioane barili de petrol pe zi • Cu investiții de 10 mili
arde de dolari se pot economisi 44 de miliarde.

cată din metalul inițial. In S.U.A., folosirea aluminiului reciclat a crescut de la 25 la 50 la sută din producția totală de aluminiu între 1970 și 1983.Baza industrială a unei economii influențează puternic cererea de energie, in special de electricitate, în Brazilia, unui număr de șapte industrii cu cel mai intensiv consum de electricitate îi revine 52 la sută din electricitatea industrială consumată. dar numai 13 la sută din valoarea nou creată prin prelucrarea industrială.în sectorul agricol, modernizarea producției în statele în curs de dezvoltare este esențială pentru asigurarea hranei unor populații in rapidă creștere. Pentru a satisface a- ceastă cerință. F.A.O. a chemat la un efort de modernizare în scopul dublării producției agricole pînă în anul 2000 — consumul de energie pentru agricultură în țările în curs de dezvoltare va trebui să crească cu 8 la sută anual între 1980 și 2000. Dar avînd în vedere că agriculturii ii revine doar 4 la sută din consumul total de energie, aceasta implică o creștere mică a consumului de energie.Pompele de irigații sînt principalul 

vară a consemnat și o vie activitate... agricolă în rindul oamenilor muncii din uzinele combinatului. După inventarierea terenurilor cul- tivabile din perimetrul platformei, acestea au fost plantate cu legume și semănate cu porumb și plante furajere. Acțiunea are drept scop imbunătățirea calității și a varietății meniurilor. (Dan Plăeșu).
SĂLAJ : Meșteșugarii 

se afirmâBine cunoscute și apreciate atît in țară, cit și peste hotare, unitățile cooperației meșteșugărești din județul Sălaj au doblndit o bună experiență în executarea unor produse deosebit de solicitate pe piața externă. Competitivitatea acestora, operativitatea in livrarea produselor pentru partenerii externi sint demonstrate și prin realizările din acest an. Meșteșugarii sălăjeni au livrat la export, peste plan, produse în valoare de trei milioane lei. (Eugen Teglaș).
consumator de energie în agricultură. în perioada 1981—1982. pompele de irigații din India au folosit a- proape 20 la sută din producția totală de electricitate a tării. Dar un proiect experimental privind eficiența pompelor electrice a demonstrat posibilitatea unor economii medii de 26 la sută in India. Consumul de energie pentru irigații poate fi. de asemenea, redus urintr-o mai bună gospodărire a apei. în Pakistan. cerințele de apă au fost reduse cu 42 la sută prin renovarea canalelor si o mai bună nivelare a terenurilor. cu o reducere corespunzătoare a cererii de energie pentru pompele de irigații.In transporturi, automobilele si camioanele ușoare, sursă majoră de 

poluare a atmosferei urbane, au folosit circa 17 la sută din cantitatea de petrol consumată pe plan mondial în 1982. în tarile O.E.C.D.. unde circulă 80 la sută din numărul total al automobilelor din lume, acestea au consumat o pătrime din întreg petrolul folosit. In țările în curs de dezvoltare numărul automobilelor se așteaptă să crească cu 150—200 la sută pînă în anul 2000. Sporirea eficienței combustibililor auto atît în țările industrializate, cit și în cele în curs de dezvoltare ar putea fi un factor major în eforturile de încetinire a creșterii prețurilor la petrol, ca șl de reducere a emanațiilor de gaze poluante.Incepind din 1987. automobilul cel mai eficient sub raportul consumului de combustibil de pe piața americană transporta patru pasageri șl consuma in medie 4,1 litri de benzină pe oră la suta de kilometri, pe autostradă. Sînt posibile noi perfecționări tehnice ; de exemplu, un prototip japonez a folosit materiale ușoare, un motor diesel cu injecție directă, o transmisie variabilă continuă si alte caracteristici speciale pentru a obține un consum de 2,4 litri pe oră la suta de kilometri.

PLOPENI : Dotări 
edilitar-gospodăreștiAsemenea tuturor localităților țării, și orașul Plopeni cunoaște o dezvoltare și modernizare continuă. Confortabilelor apartamente construite pînă acum în această frumoasă așezare prahoveană li s-au adăugat, în aceste zile, alte 76. Concomitent, constructorii au dat în folosință un modern cinematograf cu 250 locuri, precum și noi spații la Centrul de Cultură și Creație Socialistă „Cîntarea României", destinate activităților polit.1- co-ideologice și cultural-educative organizate pentru tinerii din localitate.— In continuare — ne spune primarul orașului, tovarășul Gheor- ghe Dan — lucrătorii Trustului Antrepriză Generală Construcțil- Montaj Prahova zoresc la darea in folosință a încă două blocuri cu spații comerciale la parter, o modernă policlinică și un spital. (loan Marinescu).

Dacă automobilele de la mijlocul anilor ’90 vor atinge o eficientă de 3.9—3,6 litri pe oră la suta de kilometri. ceea ce este posibil cu tehnologia actuală, media pentru toate automobilele ce vor funcționa în anul 2000 ar fi de aproximativ 4,9 litri pe oră la suta de kilometri. Cu un număr estimativ de 533 milioane automobile în anul 2000. atingînd o medie de 4,9 litri pe oră la suta de kilometri, automobilele vor folosi cu 2.9 milioane barili de petrol pe zi mai puțin decît au folosit cele 319 milioane automobile care au circulat în 1982. Intîmplător. 2,8 milioane barili pe zi este tocmai cit estimează F.A.O. că este nevoie pentru a dubla producția agricolă în țările in curs de dezvoltare pină în anul 2000.în iluminatul public si casnic, becurile cu lumină fluorescentă oferă posibilitatea unor mari economii de energie, comparativ cu becurile traditionale cu incandescentă. în Olanda, un proiect experimental a redus consumul de electricitate intr-o clădire administrativă cu 63—84 la sută cu tehnologiile disponibile, întrerupătoarele separate de lumină au luat locul întrerupătoarelor comune în bănci, au fost instalați senzori pentru lumina naturală și pentru întuneric si s-au folosit surse de lumină (becuri) mai eficiente. Perioada de amortizare a investițiilor suplimentare în scopul economisirii energiei a variat intre 2 și 5 ani. Un studiu brazilian a arătat că investiția necesară pentru a instala o capacitate hidroelectrică sporită a fost de 2,5—5 ori mai mare decît costul înlocuirii becurilor incandescente cu becuri fluorescente.Sporirea eficientei folosirii electricității în țările în curs de dezvoltare in locul extinderii capacității oferă două avantaje majore. In Brazilia. de exemplu, investirea a 10 miliarde dolari în următorii 15 ani în frigidere mai eficiente. în iluminarea străzilor si clădirilor comerciale. în motoare Industriale cu viteză variabilă ar elimina necesitatea unei noi capacități energetice de 22 gigawațl. ce ar costa aproximativ 44 miliarde dolari.Țările în curs de dezvoltare mai avansate ar putea produce numeroase dispozitive eficiente dacă fabricanții din statele respective ar constata că au o piață de desfacere pentru ele. Industria indiană, de exemplu. fabrică automobile cu o eficientă a folosirii combustibilului in jur de 5,9 litri pe oră la suta de kilometri. In Brazilia, un studiu a arătat că industria poate produce o gamă largă de frigidere eficiente sub raportul consumului energetic, precum si lămpi, pompe, motoare si alte tehnologii care necesită energie electrică. cu condiția șă existe piețe suficiente. Ca o ironie, se arată în încheierea articolului publicat in „World Resources", frigiderul american cei mai eficient sub raport energetic folosește un compresor brazilian pentru a obține avantajul de eficientă, dar fabricantul brazilian vinde pe piața internă un compresor mai puțin eficient.



Dezarmarea
— cerință a tuturor popoarelor
Noi luări de poziție împotriva modernizării 

rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiuneBONN 17 (Agerpres). — Ernst Albrecht, ministrul-președinte al landului Saxonia Inferioară, s-a pronunțat împotriva modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. într-un interviu acordat postului vest-german de radio „Deutschlandfunk", Ernst Albrecht a declarat că este necesar să se creeze condiții pentru realizarea dezarmării, precizînd că susține poziția guvernului R.F.G. de inițiere a unor negocieri cu privire la reducerea rachetelor cu rază de pină la 500 km.WASHINGTON 17 (Agerpres). — Potrivit unui sondaj de opinie, realizat în comun de ziarul „The New York Times" și de rețeaua de televiziune C.B.S., 66 Ia sută din cetățenii Statelor Unite se opun intențiilor N.A.T.O. de a proceda la modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune și se pronunță pentru ne

gocieri între Alianța atlantică și Tratatul de la Varșovia în vederea înlăturării acestei categorii de arme din Europa, transmite agenția A.D.N.ROMA 17 (Agerpres). — In favoarea începerii de negocieri între N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia cu privire Ia rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune s-a pronunțat Paolo Vittorelli, șeful biroului pentru problemele dezarmării al Partidului Socialist Italian, secretar al Comisiei pentru problemele dezarmării a Internaționalei Socialiste, într-o declarație citată de agenția A.D.N., el a relevat că îh prezent lumea se află într-o etapă extrem de importantă pentru consolidarea păcii și, de aceea, trebuie evitată orice acțiune care ar putea să prejudicieze procesul de edificare a încrederii pe plan mondial.
Intensificarea mișcării antinucleare în JaponiaTOKIO 17 (Agerpres). — Primarii a trei orașe-port nipone au adresat guvernului cererea de a elucida circumstanțele legate de accidentul petrecut în anul 1965, cînd un avion american a pierdut în mare, la 130 km de insula Okinawa, o bombă cu hidrogen. Ei au făcut referire și la faptul că, după cum se afirmă în presa din țară, portavionul american de pe care plecase avionul amintit a staționat ulterior în portul Yoko

suka, fapt ce ar fl în contradicție cu tratatul de securitate nipono- american din 1960, în virtutea căruia introducerea armelor nucleare pe teritoriul Japoniei nu poate avea loc fără consultări bilaterale prealabile, în legătură cu aceasta, ministrul de externe Sousuke Uno a afirmat că guvernul japonez nu este favorabil introducerii armelor nucleare pe teritoriul țării, relevă agenția KYODO.
Conferința internațională pentru pace 

în zona MediteraneiNICOSIA 17 (Agerpres). — La Nicosia s-au deschis lucrările unei conferințe internaționale pentru pace în zona Mării Mediterane, organizată din inițiativa Federației Democrate Internaționale a Femeilor.Reprezentante ale organizațiilor de femei din țările mediteraneene au subliniat că lupta pentru pace și securitate constituie un domeniu nu numai al oamenilor politici, ci

și al tuturor oamenilor de bună- credință din lume. Arătînd că pe fîșia de litoral a Mării Mediterane sînt amplasate 170 de baze și alte obiective militare, participantele la conferință au subliniat că această stare de lucruri trebuie să determine popoarele mediteraneene să desfășoare o campanie susținută pentru transformarea regiunii într-o zonă a păcii, stabilității și încrederii.
Tensiunea din Africa australă in dezbaterea reuniunii 

la nivel înalt de la LuandaLUANDA 17 (Agerpres). — La Luanda s-au încheiat lucrările reuniunii la nivel înalt a/ celor opt state din centrul și sudul Africii consacrată păcii și stabilității in zonă. în comunicatul final, partici- panții și-au exprimat sprijinul față de planul de instaurare a păcii în Angola, de reintegrare a membrilor grupării UNITA în viața socială, cu condiția ca aceștia să renunțe la lupta armată, permițînd astfel accesul la dezvoltarea multilaterală pașnică a țării. Totodată, conducătorii celor opt țări participante au confirmat adeziunea lor la principiile coexistenței pașnice, bunei vecinătăți și securității frontierelor comune.Exprlmîndu-se îngrijorarea față de situația din Republica Sud-Afri- I cană, conducerii acestei țări 1 s-a cerut să treacă la măsuri concrete de eliminare a apartheidului, de încetare a acțiunilor de destabilizare împotriva țărilor vecine și să coopereze pe deplin în direcția punerii în aplicare a planului O.N.U.

privind asigurarea accesului Namibiei la independență.LUANDA 17 (Agerpres). — într-un document oficial, autoritățile guvernamentale ale Angolei au făcut cunoscut că politica de destabilizare promovată de guvernul rasist sud-african și sprijinul acordat grupării rebele intierne UNITA au avut drept rezultat, din 1975 și pină in prezent, pierderea a 100 000 de vieți omenești și pagube materiale in valoare de 15 miliarde dolari — informează agenția Taniug.PRETORIA 17 (Agerpres). — Nelson Mandela, lider al Congresului Național African (A.N.C.) — principala grupare politică a populației de culoare, majoritară, din R.S.A., interzisă de autoritățile rasiste — a cerut guvernului minoritar de la Pretoria să-i elibereze pe toți de- ținuții politici închiși pentru activitățile și poziția lor antiapartheid.Nelson Mandela a fost închis în 1964.

Manifestări consacrate României
ATENA 17 (Agerpres). — în să

lile Centrului cultural al primăriei 
districtului Galati din Atena a fost 
inaugurată expoziția de fotografii 
„Imagini și realități ale României 
contemporane1'.

Sint ilustrate aspecte semnifica
tive ale vieții politice, economice 
și sociale din țara noastră, succe
sele obținute de poporul român in 
anii socialismului, îndeosebi in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Expoziția prezintă 
cele mai importante realizări din 
domeniile industriei și agriculturii, 
științei, invățămintului, artei și cul
turii, edificii și monumente, noi 
cartiere de locuințe și ansambluri 
arhitectonice din Capitală și din 
alte localități ale patriei noastre.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate importanța 
marilor înfăptuiri ale poporului ro
mân pe calea construcției socialiste, 
tradiționalele relații de prietenie și 
cooperare dintre România și Gre
cia, contribuția celor două țări la 
dezvoltarea raporturilor de înțele

gere, colaborare și bună vecinătate 
intre statele din Peninsula Balca
nică, la eforturile vizind transfor
marea acesteia intr-o zonă a păcii 
și prieteniei, liberă de arme nu
cleare și chimice, de baze militare 
și trupe străine.

HELSINKI 17 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost prezentată o expo
ziție de carte dedicată centenarului 
Mihai Eminescu. Cu acest prilej af 
fost organizată o expoziție docu
mentară de fotografii, care înfăți
șează realizări economice, sociale, 
culturale și arhitectonice ale 
României contemporane.

în orașul Kaajani a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură 
contemporană românească. în cu- 
vintul inaugural, prof. Lauri Lind
gren, prorectorul Universității din 
Turku, președintele Asociației de 
Prietenie Finlanda-România, a 
evidențiat valoarea și mesajul este
tic ale lucrărilor prezentate. Au 
participat oficialități locale, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Reducerea datoriei externe — cerință a redresării 
economice a țărilor lumii a treiaNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat un raport preliminar în carfe recomandă reducerea cu 40—45 la sută a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, în vederea reactivării creșterii economice a acestora. El apreciază că, pentru reducerea datoriilor țărilor lumii a treia, sînt necesare eforturi din partea tuturor, precum și schimbări de ordin financiar in țările industrializate.LIMA 17 (Agerpres). — Problema datoriei externe a Americii Latine și căile de soluționare a ei constituie tema principală a dezbaterilor

inițiate, în capitala Perului, în cadrul lucrărilor forumului regional organizat de Confederația camerelor de comerț din Grupul Andin — relatează agenția Prensa Latina.într-o declarație făcută cu acest prilej, președintele Confederației camerelor de comerț din Grupul Andin, Rafael Villegas, a arătat că recomandările și concluziile la care vor ajunge participanții la lucrări vor fi remise șefilor de stat din regiune. Aceștia se vor reuni la 26 mai în Columbia, în cadrul unei reuniuni andine la nivel înalt consacrată problemelor stringente ale actualității andine.
ÎN LUMEA CAPITALULUI

Peste 15 milioane șomeri în Piața comunăBRUXELLES 17 (Agerpres). — Șomajul afectează, în medie, 9,4 la sută din totalul populației active a țărilor membre ale C.E.E. (mai puțin Grecia), relevă un raport dat publicității la Bruxelles de Comisia executiva a Pieței comune.Potrivit documentului, citat de
agenția ANSA, cele mai înalte rate ale șomajului au fost înregistrate de Spania (18,1 la sută), Irlanda (17,3 la sută), Italia (10,5 la sută), Belgia (10,2 la sută), Olanda (10,1 la sută) și Franța (10 la sută).Numărul total al șomerilor in cele 11 țări se ridică la 15,2 milioane.

Pentru creșterea rolului 
țărilor nealiniate

In solutionarea problemelor 
lumii contemporane 

Deschiderea conferinței mi
nisteriale a Biroului de coor

donare al mișcării de 
nealiniereHARARE 17 (Agerpres). — La Harare au început miercuri lucrările reuniunii Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere. în discursul inaugural, președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, care deține și funcția de președinte in exercițiu al mișcării, a subliniat că țările membre ale mișcării de nealiniere trebuie să-și sporească aportul la menținerea păcii și securității, la realizarea dezarmării și a dezvoltării. Referindu-se la problemele cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare, vorbitorul a evidențiat necesitatea lărgirii colaborării dintre state, a adoptării de măsuri concrete în scopul instaurării unei noi ordini economice internaționale.

★Reuniunea la nivel de experți, însărcinată cu pregătirea conferinței ministeriale a Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere, a elaborat un proiect de declarație care va fi supus dezbaterii și aprobării miniștrilor de externe. Conceput în spiritul cererilor de modernizare și extindere a acțiunilor mișcării, documentul formulează o serie de propuneri și apeluri privind stabilirea de dialoguri politice și negocieri e- chitabile pentru soluționarea problemelor internaționale actuale ale păcii și securității, ale dezarmării și interzicerii armelor nucleare, ale dezvoltării generale a tuturor popoarelor lumii. De asemenea, se relevă necesitatea abordării și rezolvării problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, prin măsuri nuanțate de la un stat la altul, eliminîndu-se, astfel, practica transferului permanent de capital către țările industrializate creditoare. Documentul mai precizează că instaurarea păcii, stabilității și securității în Africa australă nu se poate realiza decît prin eradicarea completă a politicii de apartheid din Republica Sud-Africană și cere a- plicarea planului O.N.U. de acordare a independenței Namibiei.

BELGRAD

Ședința Prezidiului C. C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

Milan Pancevski, ales in funcția de președinte al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.BELGRAD 17 (Agerpres). — în cadrul ședinței Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, desfășurată marți la Belgrad, Milan Pancevski a fost ales in funcția de

președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I. El îl înlocuiește pe Stipe Șu- var, care la 15 mai a devenit membru al Prezidiului R.S.F.I., transmite agenția Taniug.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultările Consiliului de Securitate în legătură cu situația 

din zonă • Pregătiri in vederea reuniunii de la CasablancaNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).— în spiritul rezoluției din 20 aprilie a.c., a Adunării Generale a O.N.U-, în Consiliul de Securitate au avut loc consultări, cu ușile închise, în cadrul cărora a fost examinată situația din Orientul Mijlociu — relatează agenția T.A.S.S. In rezoluția amintită, Adunarea Generală a O.N.U. a propus Consiliului de Securitate să examineze de urgență situația din teritoriile palestiniene ocupate pentru a adopta măsuri in vederea asigurării protecției locuitorilor palestinieni.într-o declarație făcută presei, Crispin Tickell, președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, a arătat că a supus spre examinare membrilor Consiliului de Securitate un proiect de declarație care „reflectă poziția majorității membrilor acestui important organism al O.N.U.". în paralel, delegația S.U.A. a prezentat un proiect propriu de declarație. Consiliul de Securitate — a arătat Crispin Tickell— va continua consultările asupra celor două proiecte de declarație.CAIRO 17 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a primit invitația oficială de a participa la întîlnirea arabă extraordinară la nivel înalt de la Casablanca, prevăzută să se deschidă la 23 mai. După cum transmite agenția MENA, invitația a fost adresată șefului statului egiptean de regele Hassan al II-lea al Marocului în timpul unei convorbiri telefonice, marți seara.

Suveranul marocan a informat, totodată, pe președintele Mubarak despre invitarea ministrului egiptean de externe la reuniunea miniștrilor arabi ai afacerilor externe^ care precede întîlnirea la nivel înalt,DAMASC 17 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, s-a întilnit la Damasc cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli KlibL Au fost discutate căile de soluționare pe cale pașnică a conflictului intern din Liban și probleme ce sa vor afla pe ordinea de zi a reuniunii arabe la nivel înalt de la Casablanca, menționează agenția K.U.NA.Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, s-a pronunțat în favoarea reintegrării Egiptului în Liga Arabă, informează agenția A.D.N. într-un interviu acordat ziarului „Asharq Al-Ansat“, el a relevat că în ultimul an relațiile țării sale cu Egiptul s-au îmbunătățit substanțial.GENEVA 17 (Agerpres). — într-un raport al Organizației Internaționale a Muncii, dat publicității la Geneva, se cere să se pună capăt discriminării la care sînt supuși oamenii muncii din teritoriile arabe ocupate — relatează agențiile A.D.N. și Efe. Raportul condamnă, totodată, amestecul și măsurile represive ale autorităților de ocupație împotriva activității sindicale din aceste teritorii — arată agențiile citate.

Societățile

Mondializarea producției a devenit o caracteristică a economiei capitaliste contemporane. Este o realitate de necontestat că țări dezvoltate, mari sau mici, obțin în a- fara propriilor frontiere o cantitate superioară de bunuri in raport cu cea exportată de pe teritoriul național. Faptul că un produs, pur- tînd o anumită marcă, include componente fabricate în mai multe țări nu mai constituie o excepție, cum nu mai este o noutate prezența în consiliile de administrație ale marilor firme capitaliste a unor membri de naționalități diferite.Acest univers multidimensional, „această lume cosmopolită", reprezintă, în mare parte, creația societăților transnaționale. Apariția si dezvoltarea lor a determinat o restructurare a spațiilor economice clasice, generînd o interpenetrație, cu largi și profunde implicații, între activitățile la nivel micro, macro și mondo-economic. Transnaționalele au ajuns astfel să dețină o poziție de prim-ordin în economia mondială, avind, in unele cazuri, o putere financiară mai mare chiar decît a unor state capitaliste dezvoltate.Creșterea forței societăților transnaționale înseamnă o lărgire considerabilă, fără precedent, a sferei exploatării capitaliste, care depășește cadrul național, căpătind un caracter internațional. Societățile transnaționale creează forme specifice de confruntare în economia mondială, agravînd contradicțiile interimperia- liste. Deosebit de ascuțită este concurența dintre „noii veniți" (filialele firmelor străine) și corporațiile autohtone, ca și între filialele străine, atunci cind se întîlnesc in aceeași zonă. Economia S.U.A., îndeosebi în ultimele două decenii, constituie cea mai importantă scenă a disputelor dintre monopolurile internaționale. în Europa occidentală sau în Asia, filialele americane și cele japoneze se înfruntă a- desea, folosind tactici dintre cele mai agresive. Nu o dată, lupta „în exterior" se desfășoară între firme avind aceeași țară de origine. A- ceastă formă de concurență scoate cel mai bine în evidență caracterul cosmopolit al capitalului.Proliferarea societăților transnaționale mărește aria și gradul de complexitate al relațiilor economice internaționale. Pe lingă clasicele relații interstatale, care continuă să aibă roiul hotărîtor, crește importanța relațiilor dintre societățile trans-

Ample acțiuni revendicative ale sindicatelor 
britaniceLONDRA 17 (Agerpres). — Ample mișcări revendicative ale sindicatelor, care protestează împotriva scumpirii costului vieții, au fost declanșate in această săptămină in Marea Britanie. Potrivit statisticilor oficiale, in luna aprilie rata anuală a inflației a urcat la 7,9 la sută — cea mai ridicată din ultimii șap

te ani. Mișcarea grevistă — scrie agenția China Nouă — urmează să cuprindă transporturile publice, porturile, șantierele de construcții, industria energetică, construcțiile de mașini, poșta și telecomunicațiile, universitățile, pompierii și stațiile de radio și televiziune.
Demonstrație în orașul spaniol SalamancaMADRID 17 (Agerpres). — Peste 20 000 de agricultori spanioli au participat la o amplă demonstrație organizată în orașul Salamanca, pentru a protesta împotriva politicii Pieței comune în domeniul prețurilor agricole, informează agenția Efe. Demonstrația a avut loc in jurul clădirii in care se desfășoară

întîlnirea miniștrilor agriculturii din țările C.E.E.Demonstranții, care scandau lozinci împotriva politicii agrare a C.E.E., erau supravegheat! de numeroase unități de poliție, terestră și călare, precum și dintr-un elicopter, zburînd la joasă altitudine.

Rezultatele finale 
ale alegerilor 
din ArgentinaBUENOS AIRES 17 (Agerpres). — în capitala Argentinei au fost anunțate rezultatele finale ale alegerilor de duminică din țară. Frontul Jus- tițialist de Unitate Populară (FREJUPO), avîndu-1 pe Carlos Saul Menem drept candidat la funcția supremă în stat, a obținut 47,3 la sută din sufragii, ceea ce îi asigură 310 din totalul de 600 electori care au misiunea să proclame, la 10 august, pe noul președinte al Argentinei.Uniunea Civică Radicală — de gu- vemămînt a întrunit 32,4 la sută din voturile exprimate duminică, adică dispune de 211 electori în favoarea candidatului său la funcția supremă în stat, Eduardo Angeloz.Se remarcă un avans notabil al forțelor de stînga, grupate în alianța „Stînga Unită", care, pentru prima dată de la inițierea actualului proces democratic din Argentina, reușește să fie reprezentată în parlament, notează agenția Efe.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt I

transnaționale și spolierea țărilor 
in curs denaționale și statele naționale, dintre „societatea mamă" și filialele sale externe, intre acestea din urmă, luate separat.în acest nou complex de relații, cele dintre societățile transnaționale și statele naționale ridică probleme deosebite. Dacă relațiile a- cestor firme cu statele lor de origine sînt, de regulă, relații între parteneri aflați de aceeași parte a baricadei, relațiile societăților transnaționale cu țările pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea — țări capitaliste sau în curs de dezvoltare — apar mult mai complicate, chiar pline de încordare. Prin mecanismul de funcționare care le este specific, societățile transnațio

dezvoltarepitaluri uriașe, transferîndu-Ie de la o țară la alta. în intervale de timp record, fapt care le aduce ciștiguri considerabile. în ultimul deceniu, societățile transnaționale au obținut profituri de patru ori mai mari decît valoarea investițiilor directe e- fectuate în statele in curs de dezvoltare.Centrul de decizie poate dicta, de asemenea, politica de folosire a brațelor de muncă sau politica de salarii, să hotărască unde și cit anume să exporte fiecare filială. Scopul activității sale fiind maximizarea profitului pe ansamblu, societatea transnațională poate impune uneia dintre filialele externe restrîngerea activității, transferul de capital, con
• Marile monopoluri - un abil și rafinat mecanism de jaf și 
exploatare • Profituri de patru ori mai mari decît volumul 
investițiilor directe realizate în țările în curs de dezvoltare ® 
Practicile neocolonialiste adincesc contradicțiile dintre țările 
bogate și cele sărace • In favoarea unui „Cod de conduită 

pentru societățile transnaționale"

nale intră, adesea, in contradicție cu interesele țării-gazdă.în practica marilor firme capitaliste există principiul deținerii pachetului de acțiuni de control al filialelor lor din străinătate. Or, in aceste condiții, centrul de decizie coordonator impune filialei dintr-o anumită țară liniile directoare ale activității sale generale. Urmărind, de pildă, reducerea cuantumului impozitelor pe veniturile datorate sta- tului-gazdă, societatea transnațională, preocupată de maximizarea profitului global, manipulează prețurile pentru a micșora beneficiul filialei din țara unde rata impunerii este ridicată, si invers. în felul acesta, profitul este transferat de la o filială la alta sau adus în țara de origine. Țara-gazdă pierde de pe urma suprafacturării importurilor și a subfaclurării exporturilor de către filialele străine, balanța sa de plăți externe fiind influențată negativ. Cînd o devalorizare pare a fi iminentă, societatea transnațională va căuta să scoată din țara respectivă cea mai mare parte a profitului și să o îndrepte către țările cu monedă forte. Speculînd fluctuațiile valutare sau diferențele dintre ratele naționale ale dobinzii, firmele transnaționale manevrează ca-

cedieri. Astfel de decizii luate de Ia mii de kilometri distanță, și care pot privi sectoare importante de activitate, lezează suveranitatea națională a statului-gazdă. în mod evident, în asemenea circumstanțe, societățile transnaționale se manifestă ca organisme supranaționale. La începutul anilor ’80, firmele transnaționale controlau cea mai mare parte a exporturilor unor produse tradiționale ale țărilor în curs de dezvoltare : 85—90 la sută la bumbac, cafea, cacao și tutun ; 80 la sută la ceai ; 70—75 la sută la banane ; 60 la sută la zahăr.Chiar dacă societățile sînt transnaționale, centrul lor de decizie ră- mîne național, devenind treptat un centru de hegemonie. în aceste condiții, puterea nu se mai exercită decît într-un singur sens, ceea ce conduce la inegalitate în raporturile dintre state. După cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu, în prezent „are Ioc o intensificare deosebită a activității companiilor supranaționale, care încearcă să-și sporească profiturile in dauna suveranității și intereselor naționale ale popoarelor, ceea ce provoacă puternice manifestări de opoziție, chiar in țările capitaliste dezvoltate, față de politica și acțiunile societăților

supranaționale, ale marilor monopoluri internaționale". în unele țări capitaliste dezvoltate s-a trecut deja la o limitare a dreptului de participare a firmelor străine la capitalul pe acțiuni al societăților indigene. Nu puține sînt cazurile cind guvernele acestor țări au opus veto-ul lor achiziționării unor întreprinderi autohtone de către corporații străina.Deosebit de energică a devenit o- ?oziția tinerelor state independente, n aceste țări se remarcă o puternică reacție impotriva corporațiilor transnaționale, a căror activitate este, pe drept cuvînt, privită cu suspiciune. Se știe prea bine că, nu o dată, atunci cînd și-au văzut interesele de profit amenințate, societățile transnaționale, fie ele americane, engleze, franceze sau belgiene, n-au ezitat să intervină brutal în afacerile interne ale unor state.Totodată, au devenit de notorietate publică practicile abuzive ale băncilor transnaționale in relațiile lor cu țările în curs de dezvoltare ; deși au obținut profituri uriașe de pe urma împrumuturilor acordate acestor țări, ele refuză să renego- cieze dobînzile excesive la aceste credite, adică tocmai elementul care afectează grav balanța de plăți externe a statelor debitoare. Așa cum s-au desfășurat pînă în prezent, negocierile de reamenajare a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare au scos în evidență faptul că băncile transnaționale sint departe de a fi preocupate de soarta țărilor sărace, de respectarea suveranității lor, de lichidarea subdezvoltării în' lume, politica lor fiind, de fapt, principalul factor de agravare a crizei relațiilor financiare Nord- Sud, a contradicției dintre țările bogate și- cele sărace. De altfel, marile bănci au respins pînă acum orice încercare de abordare globală și integrată a problemei creditului și datoriilor externe. Chestiunea este esențială, deoarece abordarea „de la caz la caz" a problemei datoriilor este de natură să împiedice unitatea țărilor debitoare, punîndu-le în situația să accepte fiecare, rind pe rînd, condițiile economice și politice dorite de creditori. Pornind de la asemenea realități, în cuvîntarea rostită la DrObeta-Turnu Severin, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia: „Trebuie să se renunțe cu de- săvtrșlre la politica imprimată de monopolurile imperialiste, de marile bănci internaționale, de a impune anumitor țări calea de dezvol

tare eeonomico-socială, politica economică — ce s-a dovedit că duce Ia ruină, la sărăcie, in folosul ma- rilor-monopoluri și marii finanțe internaționale".Fapt este că societățile transnaționale, industriale sau bancare, se află la originea unui grav fenomen care a apărut și a căpătat amploare în ultimul deceniu — inversarea fluxurilor financiare internaționale, începînd cu anul 1982, ieșirile nete de capitaluri din țările in curs de dezvoltare în beneficiul țărilor capitaliste dezvoltate au devenit tot mai evidente. Este o politică deliberată de sărăcire a țărilor din lumea a treia. în America Centrală nu s-au șters din amintire practicile de tip sclavagist ale „monstrului verde", cum era supranumită societatea transnațională americană „United Fruit" (actualmente „United Brand").Dat fiind actualul raport de forțe dintre țările sărace și societățile transnaționale, se conturează tot mai clar ideea solidarității între aceste țări, a adoptării unei poziții comune. Lupta unită ia locul luptei izolate. Raporturile dintre țările in curs de dezvoltare și corporațiile transnaționale pășesc, astfel, într-o nouă etapă, caracterizată prin- tr-o radicalizare a politicii tinerelor state independente. Pe linia acțiunilor comune, menite să mărească eficacitatea luptei pentru independență economică și suveranitate națională, se înscrie și inițiativa elaborării in cadrul O.N.U. a unui „Cod de conduită pentru societățile transnaționale", care să le determine să se abțină de a mai interveni în a- facerile interne ale unor state, să țină seama de prioritățile țărilor în curs de dezvoltare și să le furnizeze, în condiții echitabile, asistența tehnică și financiară de care ele au nevoie. Dar, adoptarea unui asemenea cod și, ceea ce este mai important, aplicarea prevederilor sale presupun statornicirea. în primul rînd între statele naționalte, a unor relații de deplină egalitate și echitate.Viața atestă cu putere că statele naționale sînt chemate să aibă, și în continuare, un rol determinant în lupta îjipotriva politicii imperialiste, neocolonialiste, pentru lichidarea vechilor relații de inegalitate, de exploatare și așezarea raporturilor internaționale pe principii noi, democratice. Tocmai de aceea, este necesară întărirea funcțiilor statului, a capacității statale, îndeosebi în cazul țârilor în curs de dezvoltare, în acest fel, va deveni posibilă și reglementarea efectivă a activității societăților transnaționale, eliminarea practicilor lor, ce contravin cerințelor progresului general.
Conf. univ. dr.
Sterian DUMITRESCU
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ÎMPOTRIVA imixtiunii in treburile interne ale republicii pa- 
NAMA. Partidul Revoluționar Democratic (P.R.D.) din Panama - de guvernămint — a hotărit crearea unui Front de rezistență națională împotriva încercărilor de imixtiune în treburile interne panameze — transmite agenția Efe. Comitetul Executiv Național al P.R.D. s-a declarat în „sesiune permanentă" și a anunțat că Frontul de rezistență națională va include toate sectoarele sociale și politice din țară care se angajează să lupte pentru apărarea suveranității naționale și consolidarea independenței țării.ROLUL FEMEILOR IN PROCESUL DEZVOLTĂRII. într-o rezoluție referitoare la rolul femeilor In procesul dezvoltării, Comitetul pentru probleme sociale al ECOSOC a cerut acestui organ al Națiunilor Unite să recomande guvernelor statelor lumii să acorde o înaltă prioritate eforturilor de promovare a participării femeilor pe frontul muncii Ia procesul de adoptare a deciziilor, de aplicare a programelor și a accesului lor la serviciile legate de învățămînt, asistență medicală și socială. Documentul conține o evaluare a efectelor actualei crize economice și a programelor de ajustare economică, a aplicării strategiilor privind promovarea femeilor.

se prezintă o moțiune de neîncredere în actualul cabinet francez.PLENARA. în capitala Algeriei a avut loc plenara C.C. al Frontului de Eliberare Națională, care a hotărit convocarea congresului extraordinar al partidului între 28 și 30 octombrie. Participanții la plenară au examinat proiectul de program al F.E.N. Documentul prevede continuarea luptei pentru consolidarea independenței naționale și dezvoltarea multilaterală a țării.
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LA VIENA se desfășoară lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru dreptul comercial internațional, la care iau parte reprezentanți ai celor 36 de țări membre ale comisiei, precum și experți ai unor organizații și organisme neguvernamentale. Sesiunea dezbate raportul referitor la elaborarea unor reguli uniforme cu privire la vînzările de mărfuri, chemate să contribuie la dezvoltarea comerțului internațional, la extinderea colaborării reciproce între state cu sisteme economice diferite.TENTATIVA DE LOVITURA DE STAT DEJUCATA. Un comunicat al Consiliului de Stat al Republicii Populare Democrate Etiopia a anunțat că la Addis Abeba, trupele guvernamentale au dejucat, luni, o tentativă de lovitură de stat pusă la cale de un grup re- strîns de militari, informează a- gențiile de presă. Comunicatul lansează cetățenilor etiopieni, forțelor armate apelul de a acționa pașnic în direcția menținerii stabilității și unității naționale.DEMISIE. Junya Yano, președintele partidului Komeito, cel de-al doilea partid de opoziție din Japonia, și-a prezentat demisia, fiind implicat într-un scandal de corupție legat de societatea de electronică Meidenko Co., informează agenția Kyodo.MOȚIUNE DE NEÎNCREDERE. I Adunarea Națională a Franței a respins, in cursul nopții de marți spre miercuri, o moțiune de nein- I credere în guvern în legătură cu politica față de C.E.E. în favoarea respingerii moțiunii au fost expri- Lmate 269 de voturi, față de 192 pentru adoptarea documentului. Este pentru a doua oară în ultimele șase luni cînd, în parlament,

DEMONSTRAȚIILE DE LA KWANGJU. In orașul sud-coreean Kwangju, scena unor vaste manifestații pentru drepturi și libertăți democratice ale populației, au a- vut loc noi acțiuni ale studenților. Peste 10 000 de tineri au ieșit pe străzile orașului cerînd încetarea acțiunilor represive ale autorităților împotriva maselor largi populare. Poliția a intervenit și de astă dată folosind bastoane de cauciuc și grenade cu gaze lacrimogene.POPULAȚIA GLOBULUI crește anual cu 90 milioane de persoane, in prezent ea cifrindu-se la circa 5,2 miliarde de locuitori, a anunțat directorul executiv al Fondului O.N.U. pentru activități în domeniul populației (F.N.U.A.P.), Nafiș Sadik. Ea a arătat totodată că, potrivit estimărilor O.N.U., în anul 2100 pe glob vor trăi circa 14 liarde de persoane. mi-
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IO FURTlfNA PUTERNICA 

abătut asupra unor regiuni 
nordul Bulgariei, afectind îndeosebi 
orașele Ruse, Svistov și Razgrad. I 
Ploile torențiale și grindina au | 
distrus recolta de pe mari suprafe
țe agricole, pagubele fiind estima
te la aproximativ 15 000 000 leva. 
Calamitatea naturală a provocat 
moartea a șase persoane — preci
zează agenția B.T.A.
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IPOLUARE RADIOACTIVA. în apropierea laboratorului nuclear I experimental de la Santa-Suzana- Field (statul California), aparținind concernului „Rockwell Internatio- nai", o comisie specială a Ministerului Energiei al S.U.A. a de- J pistat urme de poluare radioactivă,, și chimică a solului și a freatice — relatează ziarul Angeles Daily News". Sursa de poluare radioactivă s-a dovedit a fi i un mare depozit, unde reziduurile I radioactive și toxice rezultate din * laboratoare au fost stocate în cantități mari, încălcîndu-se normele I de securitate existente pentru de- I pozitarea și păstrarea acestora.
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O realitate tragică
Feste 100 milioane de copii din întreaga lume 

lipsiți de mijloace minime de subzistență
MANILA 17 (Ager

pres). — Organizate sub 
auspiciile UNICEF, 
la Manila s-au încheiat 
lucrările primei confe
rințe regionale consa
crate copiilor fără locu
ință, la care au parti
cipat reprezentanți gu
vernamentali și ai unor 
organizații specializate 
din 10 țări asiatice, pre
cum și din alte zone ale 
lumii. Timp de o săp
tămână, . participanții au

examinat situația dra
matică a celor circa 30 
de milioane de copii din 
Asia, lipsiți de orice 
sprijin și instruire, fără 
mijloace sigure și oneste 
de subzistență. în con
text, s-a relevat că, in 
situații similare se află 
in prezent aproape 100 
milioane copii din în
treaga lume, numărul 
lor urmind să se duble
ze, la începutul mile
niului următor, în ab

sența unor măsuri fer
me și urgente pentru 
eradicarea acestui fla
gel. Agenția A.D.N. re
latează că, in cadrul lu
crărilor, a fost elaborat 
un program de acțiune 
pe o primă perioadă de 
trei ant, la care să-și 
aducă contribuția, prin 
eforturi proprii, fiecare 
țară in parte, in colabo
rare cu organisme re
gionale și internaționa
le de profil.
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