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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a reintilnit vineri, 27 
iulie. în stațiunea Neptun. cu tova
rășul Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez, care, la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, se află in vizită în tara noastră.

In timpul convorbirilor a continuat 
schimbul de vederi in probleme ale 
relațiilor bilaterale, ale situației po
litice mondiale și ale mișcării comu
niste si muncitorești internaționale.

Cu acest prilej au fost exprimate 
satisfacția pentru rezultatele convor
birilor avute, precum si convingerea 
câ noul dialog va contribui la dez

voltarea si adîncirea continuă a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez, dintre 
România și Franța, dintre popoarele 
român și francez.

Intilnirea șl convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă tovărășeas
că. de prietenie si cordialitate.
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Deschizînd noi perspective pentru amplificarea, pe multiple planuri,

a relațiilor de colaborare dintre Republica Socialistă România

și Republica Volta Superioară

S-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă, 
la invitația președintelui Nicolae Ceausescu, 

de președintele Thomas Sankara
CEREMONIA 
PLECĂRII

Vineri, 27 iulie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat-o în 
țara noastră căpitan Thomas San
kara, președintele Consiliului Națio
nal al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară.

Ceremonia plecării înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul inter
național .,Mihail Kogălniceanu" din 
Constanța.

Pe frontispiciul aerogării, împodo
bită sărbătorește, se aflau portre
tele celor doi președinți, încadrate 
de drapelele de stat ale României 
și Voltei Superioare. Pe o mare 
pancartă era înscrisă , urarea „Să 
se dezvolte relațiile de prietenie și 
conlucrare dintre Republica Socia
listă România șl Republica Volta 
Superioară, in interesul ambelor po
poare, al politicii de pace, colabo
rare și înțelegere internațională !“.

Pe aeroport se aflau numeroși 
constănțeni, care au făcut președin
telui Nicolae Ceaușescu șl preșe
dintelui Thomas Sankara o primire 
deosebit de cordială, manifestîn- 
du-și astfel deplina satisfacție față 
de rezultatele dialogului la nivel 
înalt româno-voltez, față de înțele
gerile și documentele convenite, 
care vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și popoarele 
noastre, în folosul lor reciproc, al 
cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

O unitate de marină, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Voltei Superioare.

Cei doi președinți au trecut în 
revistă garda de onoare.

Președintele Thomas Sankara și-a 
luat apoi rămas bun de la tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, de 
la celelalte, persoane oficiale române 
prezente pe aeroport.

Erau de față președintele Comi
tetului executiv al Consiliului
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popular al județului Constanța, 
Nicolae Mihalache, alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat pe Daouda Traore, membru 
al Consiliului Național al Revolu
ției, Hama Arba Diallo, ministrul 
afacerilor externe, Diagbougou 

Diagnoagou, membru al Consiliu
lui Național al Revoluției, pe cele
lalte persoane oficiale care l-au în
soțit pe șeful statului voltez in vi
zita in țara noastră.

Un grup de pionieri au oferit ce
lor doi președinți frumoase buchete 
de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Thomas Sankara și-au luat un căl
duros rămas bun, și-au strins mii- 
nile îndelung, s-au imbrățișat.

La ora 10,30, aeronava preziden
țială cu care călătorește înaltul oas
pete a decolat.

DEJUN OFERIT DE TOVARAȘUl NICOEAE CEAUȘESCU Șl TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU
ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI GEORGES

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit, 
vineri, un dejun in onoarea tovară
șului Georges Marchais și a soției 
sale, Liliane Marchais.

COMUNICAT
cu privire la convorbirile dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Georges Marchais
In zilele de 10 și 27 iulie a.c„ to

varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut convorbiri cu tova
rășul Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez. care face o vizită de prietenie 
in Republica Socialistă România, la 
invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

în numele Partidului Comunist 
Francez, al conducerii sale, tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
al partidului, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducerii Parti
dului Comunist Român, tuturor co
muniștilor români. întregului popor 
român un cald salut tovărășesc și 
urări de noi succese in opera de e- 
dificare a socialismului desfășurată 
în cei 40 de ani care au trecut de 
la revoluția de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit tovarășului Georges Mar
chais pentru urările adresate si a 
rugat să se transmită conducerii 
Partidului Comunist Francez, comu
niștilor și tuturor oamenilor muncii 
francezi mesajul de prietenie și so
lidaritate al poporului român, pre
cum și urări de succes in sarcina 
ce-i revine de a realiza, prin uni

Au participat tovarășii Manca 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Ion Stoian, membru supleant al 

tatea forțelor de stingă și progresis
te. schimbări innoitoare in cadrul so
cietății franceze, răspunzînd astfel 
năzuințelor de progres, bunăstare, 
libertate și pace ale’ clasei munci
toare si poporului francez.

După un schimb de informații pri
vind evoluția situației în cele două 
țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au acordat o aten
ție deosebită problemelor vieții in
ternaționale, păcii și dezarmării, ale 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale.

în timpul convorbirilor s-a ex
primat îngrijorarea profundă a celor 
două partide față de agravarea si
tuației internaționale, de numeroase
le manifestări ale politicii de forță 
și dictat — inclusiv acțiuni militare 
— de reîmpărțire a zonelor de in
fluență, de amestec în treburile in
terne ale altor state, de Încălcare 
a independenței și suveranității po
poarelor. Au fost subliniate am
ploarea fără precedent a iraționalei 
escaladări a înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor nucleare, creș
terea încordării și agravarea situa
ției din Europa in urma amplasării 
de către Statele Unite ale Americii 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune in unele țări vest-europene și. 
ca urmare, a trecerii la realizarea de

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R,

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

către Uniunea Sovietică a contramă- 
surilor nucleare anunțate. Sporirea 
numerică a acestor ; -me, creșterea 
caracterului lor disțr..știv și sofisti
cat reprezintă o serioasă primejdie 
pentru viitorul omenirii, al indepen
denței, securității și libertății po
poarelor.

Cei doi secretari generali au subli
niat că este necesar să se facă to
tul pentru a se opri amplasarea ra
chetelor americane in Europa și, tot
odată, aplicarea contramăsurilor 
anunțate de U.R.S.S., pentru a con
tribui la reluarea negocierilor so- 
vieto-americane, in vederea ajunge
rii la o înțelegere care să ducă la 
eliminarea de pe continentul euro- 
pean a rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune, a oricăror arme 
nucleare. Pornind de la realitatea că 
armele nucleare constituie o gravă 
primejdie pentru viața și libertatea 
tuturor popoarelor europene, este ne
cesar ca toate statele europene, in
diferent de alianța militară căreia ii 
aparțin, să participe activ — intr-o 
formă sau alta — la tratative, pen
tru a-și aduce contribuția la reali
zarea unui acord in această proble
mă. în acest cadru, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Georges Marchais au

(Continuare în pag. a V-a)

DECLARAȚIE COMUNA
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Repubiica Volta Superioară

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste România, că
pitan Thomas Sankara, președintele Consiliului 
Național al Revoluției din Republica Volta Su
perioară, șef al statului, a efectuai o vizită ofi

cială dc prietenie in Republica Socialistă Româ
nia. in perioada 25—27 iulie 1984.

Președintele Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară si persoanele 
care l-au insotit au vizitat obiective economice 
și social-culturale din București și din provin
cie.

înaltii oaspeți voltezi au fost primiți pretu
tindeni cu stimă si caldă ospitalitate, expresie 
a sentimentelor de prietenie existente între cele 
două țări și popoare.

Cei doi președinți au avut convorbiri oficiale 
care s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, de 
prietenie, înțelegere și încredere reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului ; Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe ; Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor si telecomunicațiilor ; 
Ion Lăzărcscu, ministrul minelor : Ioan Folea, 
ministrul geologiei : Alexandru Roșu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Internaționale ; 
I’etrc Tănăsie. director in Ministerul Afacerilor 
Externe. ‘

Din partea volteză : Daouda Traore, membru 
al Consiliului Național al Revoluției ; Hama 
Arba Diallo, ministrul afacerilor externe ; 
Diagbougou Diagnoagou. membru al Consiliului 
Național al Revoluției ; Philippe Ouedraogo, mi
nistrul echipamentelor si comunicațiilor ; Hama 
Boubacar. ministrul comerțului, dezvoltării in
dustriale si minelor ; Nayabtigungu Congo Ka- 
borc. secretar general al Consiliului de Mi
niștri ; Amade Ouedraogo. ambasador extraor
dinar și plenipotențiar.

9
Relevind lmnelc raporturi de prietenie și co

laborare statornicite intre Republica Socialistă 
România si Republica Volta Superioară, cei doi 
președinți au fost dc acord să se acționeze pen
tru o mai largă dezvoltare a cooperării româno- 
voltezc. in domeniile politie, economic, tchnico- 
stiintific. cultural și in alte domenii de interes 
comun.

Cei doi șefi dc stat au subliniat importanta 
deosebită a cooperării economice si comerțului 
pentru dezvoltarea generală a raporturilor din
tre cele două țări și întărirea legăturilor dintre 
poporul român si poporul voltez. Ei au hotărit 
să intensifice cooperarea economică dintre cele 
două țări in domeniile minier, transporturilor, 
agriculturii și industriei. S-a convenit partici
parea României la exploatarea minereului de 
mangan din regiunea Tambao.

în acest scop, cei doi președinți au semnat 
Acordul-prograni pentru dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale între Republica Socia
listă România si Republica Volta Superioară.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Thomas Sankara au convenit să fie convocată 
in prima parte a anului 1985 prima sesiune a 
Comisiei mixte de cooperare economică și teh
nică și să fie întărit rolul acesteia in coordona
rea acțiunilor pentru promovarea relațiilor eco
nomice româno-volteze.

Cei doi șefi dc stat au hotărit, de asemenea, 
să fie intensificate legăturile dintre cele două 
țâri în domeniile învătămintului, culturii, știin
ței, tehnologiei, sănătății și sportului și să se 
lărgească schimburile pe linia organizațiilor de 
sindicat, tineret, femei și altor organizații de 
masă.

II
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Consiliului National al Revoluției 
din Republica Volta Superioară au examinat 
împreună problemele complexe ale lumii con
temporane. Ei au exprimat profunda lor îngri
jorare fată de încordarea deosebit dc gravă la 
care s-a ajuns in viața internațională ca urma
re a politicii de forță și dictat, de amestec in 
treburile interne ale altor state, de menținere și 
reîmpărțire a zonelor de influență, a intensifi
cării fără precedent a cursei inarmărilor, în
deosebi a inarmărilor nucleare, a agravării unor 
conflicte din diferite zone ale lumii.

Cei doi președinți și-au manifestat, de ase
menea, preocuparea pentru agravarea decala
jelor dintre țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare in condițiile prelungirii consecințe
lor crizei economice mondiale și lipsei de pro
gres in eforturile pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, mai drepte și 
mai echitabile.

Fa(ă de această situație, care amenință pacea 
și securitatea internațională și afectează profund 
interesele popoarelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Thomas Sankara 
consideră eă trebuie luate măsuri hotărite și 
urgente pentru â se pune capăt cursului spre 
confruntare și război, pentru promovarea unei 
politici de destindere, de respect al independen
ței naționale, de pace și colaborare intre 
națiuni.

în acest scop, este necesar să se acționeze 
cu fermitate pentru așezarea relațiilor interna
ționale pe fundamentul solid al principiilor res
pectului independenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, egalității 
în drepturi, nerecurgerii la forță și la amenin-
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Capitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară, șef al statului y

O ampla prezentare a rea
lităților din domeniul în-

ț vățămîntului în România, ■ 
ț care, in anii construcției ’ 
ț noii orinduiri, s-a dezvoltat ' 
ț puternic, în strînsâ legătură î 
ț cu cerințele de progres ale ? 
ț societății noi, socialiste (IN ? 
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^EPOCA CEAUȘESCU11, EPOCĂ UNOR MĂREȚE,

- factor de cultură și civilizație socialistă
De-a lungul zbuciumatei noastre istorii, învă

țătura s-a bucurat întotdeauna de dragoste 
și prețuire fără seamăn, pentru că in aspi

rația lor permanentă spre formele superioare de 
organizare națională și socială, românii au făcut 
din știința de carte o nobilă armă, iar din școală, 
o demnă tribună de luptă. Militantismul specific 
culturii noastre își află aici întiiul său izvor. Școala 
românească și-a împletit existența cu Istoria, cu 
munca și lupta poporului. De-a lungul timpului, 
generații înttegi s-au contopit într-atita cu idealul 
învățăturii înalte, incit istoria școlii românești re
produce și, într-o anume măsură, prefigurează în
treaga noastră istorie națională.

In această perspectivă, revoluția socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 dobîndește valoarea unui înalt act de 
restituție. Pentru prima oară, acum, lumina învă
țăturii începe programatic să fie îndreptată asupra 
tuturor celor ce i-au venerat strălucirea, iar școala 
devine, prin importanță și dimensiuni, întiiul izvor 
de cultură și civilizație. Din primele zile ale cuce
ririi puterii și pînă astăzi, Partidul Comunist 
Român a desfășurat cu consecvență o politică de 
dezvoltare a învățămîntului de toate gradele, i-a 
lărgit necontenit sfera de cuprindere și caracterul 
democratic, i-a asigurat baza materială în proporții 
Impresionante, i-a perfecționat structura și i-a în
tărit finalitatea socială in acord cu exigențele 
procesului de edificare a socialismului și comu
nismului în România. In acest proces,fepoca inau
gurată de Congresul al IX-lea al partidului se în
scrie ca cea mai fertilă_ și mai înfloritoare din 
întreaga istorie a școlii românești. Este epoca 
in care învățămîntul nostru de toate gradele bene
ficiază de pe urma concepției integrării lui cu 
cercetarea și producția, concepție originală, mo
dernă, profund științifică, elaborată ca o strategie 
de amplă perspectivă de către secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prin aplicarea principiilor Integrării, școala româ
nească de toate gradele a dobindit o orientare și 
o structură pe măsura exigențelor societății noastre 
în plin progres, a repus în drepturile ei firești edu
cația în cultul iubirii de țară, al muncii, al crea
ției în folosul patriei și, în acest spirit, și-a lărgit 
și și-a întărit caracterul de participare nemijlocită 
la dezvoltarea în ritm rapid a societății româ
nești. Orientată în acest spirit profund patriotic, 
se poate spune că școala românească de astăzi 
a contribuit și contribuie la consolidarea sentimen
tului de încredere în forțele noastre, în capacita
tea de creație a poporului nostru, din rîndurile căru
ia se nasc, se formează și se afirmă noile genera
ții de specialiști cu înaltă pregătire, capabile să-și 
înscrie activitatea la cele mai înalte exigențe ale 
lomii moderne; 'învățătura de toate gradele a fost 
asociată muncii, uzinele au fost transformate in 
școli și școlile In factori de creație intensă și 
multilaterală, intr-un proces a cărui continuă evo
luție cuprinde milioane și milioane de oameni de 
toate vîrstele.

Școala românească a dobindit, mai mult decît 
oricind, conștiința valorii de sine și, prin chiar 
acest fapt, capacitatea autoperfecționării necon
tenite. întărirea educației patriotice, revoluționare 
și realizarea, pe această cale, a unei sinteze ar
monioase în pregătirea tinerilor pențru muncă și 
viață, îmbunătățirea programelor și manualelor 
școlare, a predării tuturor disciplinelor, cu deose
bire a limbii șl literaturii române, care sintetizează 
mare parte din valențele formative ale învățămîn- 
tuluî nostru, adincirea colaborării școlii cu familia, 
cu unitățile economice unde tinerii lucrează sau 
vor lucra după absolvire, perfecționarea pregătirii 
întregului corp profesoral - iată doar citeva dintre 
direcțiile de acțiune prin care învățămîntul româ
nesc poate și trebuie să-și consacre energiile 
obiectivului trecerii la o nouă calitate în formarea 
tinerei generații.

Școala nouă - emblemă contemporană a fiecărei așezări românești

Intre 1944 și 1984, rețeaua unităților de învățămînt 

a cunoscut o amplă dezvoltare
nale și școlilor de maiștri a sporit de la 
688 1a 1882

® Numărul instituțiilor de învățămînt 
superior s-a ridicat de la 17 la 44

® Numărul grădinițelor, școlilor pri
mare și gimnaziale a crescut de la 15926 
la 27281

® Numărul liceelor, școlilor profesio-

A învăța - un verb pentru 
toate vîrstele

lată genericul sub care, în 
România socialistă, milioane de 
oameni ai muncii din cele mai 
diverse domenii participă la 
diferite forme de perfecțio
nare necontenită a pregătirii, în 
acord cu cerințele revoluției ști
ințifice și tehnice contemporane 
și cu exigențele muncii de cali
tate ale societății noastre. Pro
gramele de reciclare a pregăti
rii, inițiate, în acest sens, pe

măsura creșterii gradului de 
complexitate tehnică și tehnolo
gică, a extinderii utilizării teh
nicii de calcul, a ciberneticii și 
informaticii, dotărilor noi cu 
mașini și instalații automatizate, 
au cuprins în 1983 aproape 2 
milioane de muncitori, tehni
cieni și specialiști, urmînd ca în 
1984 numărul acestora să atin
gă circa 2,2 milioane.

Climatul superior al formării 
și împlinirii noilor generații 
de constructori ai socialismului

Politehnica din București este o 
instituție de invătămint superior 
cu un trecut de două secole, dar, 
totodată, si una dintre cele mai ti
nere instituții de invătămint supe
rior. care si-a dobindit actuala în
fățișare abia în ultimii 15 ani. prin 
grija deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, omul pe care-1 
numim cu respect si indreptătită 
mindrie arhitect de tară nouă, cti
tor al invătămintului modern ro
mânesc. în urmă cu numai două 
decenii, activitatea Politehnicii se 
desfășura in vechiul local din stra
da Poiizu. local care in curind va 
implini venerabila virstă de 100 ani. 
Procqsul de invătămint. în care 
erau cuprinși circa 1 000 studenți. 
se desfășura cu destule dificultăți 
din cauza spatiilor devenite nein- 
căpătoare. a bazei materiale aplica
tive in bună parte depășite si 
chiar a absentei totale a unor la
boratoare de cercetare, ateliere de 
microproducție, stații-pilot etc.

Astăzi, institutul dispune de mo
dernul local bine cunoscut, cu am
fiteatre spațioase, cu săli de semi- 
narii șl de producție, cu peste 300 
de laboratoare didactice si de cer
cetare, unde se pregătesc circa 27 
mii de studenti si doctoranzi, cu 
cămine spațioase — de fapt, un ve
ritabil orășel universitar care com
pletează strălucit peisajul luminos 
al Capitalei patriei noastre. Noile 
edificii moderne, baza materială Ia 
nivelul tehnicii actuale, potențialul 
științific ridicat al corpului profe
soral fac ca fiecare dintre cele 12 
facultăți din cadrul Politehnicii 
bucurestene să reprezinte unități 
puternice de invătămint, cercetare 
și producție.

Dind viată prețioaselor indicații 
primite nemijlocit din partea se
cretarului general al partidului, cu 
prilejul numeroaselor vizite de lu
cru. efectuate împreună cu tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceausescu in școala noastră, 
de a adinei colaborarea cu specia
liști din cercetare și producție, 
cadrele didactice și studenții noș

tri au reușit ca numai in 1983 să 
coordoneze sau să colaboreze la re
zolvarea a peste 600 teme de cerce
tare, dintre care 21 teme din pro
gramele prioritare coordonate de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologic. Prin realizarea si de
pășirea planului de integrare oe 
1983 si ne primele două trimestre 
din 1984. școala noastră a obținut, 
între altele, o producție de peste 
8,5 milioane lei destinată exportu
lui. Eforturile noastre de autofi
nanțare au aiuns in ultimii ani la 
peste 90 milioane lei si ne propur 
nem să ajungă la circa 120 milioa
ne lei în 1985. Putem afirma că, 
prin grija secretarului general a! 
partidului. Politehnica bucurestea- 
nă reprezintă azi o platformă de 
invătămint, cercetare si producție 
avind legături puternice de colabo
rare cu multe unități de cercetare 
și cu întreprinderi in care toate la
turile esențiale ale integrării prind 
viată.

Firește, asemenea aprecieri pot 
fi formulate cu privire la întregul 
invătămint românesc, care benefi
ciază astăzi de un cadru supe
rior, material si spiritual, de dez
voltare, de împlinire, de un climat 
al creației, al împlinirii mărețelor 
obiective fixate prin Programul 
partidului, prin sarcinile și orien
tările formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un element 
inedit. înscris cu majuscule 10 
strategia politicii partidului si sta
tului nostru de antrenare a mase
lor largi la actul de conducere. îl 
constituie, pentru invătămint. legi
ferarea organizării congreselor 
educației și invătămintului la fie
care 5 ani. forumuri reprezentative 
ale slujitorilor școlii, in care se 
dezbat si se aprobă principalele di
recții de dezvoltare ale întregului 
invătămint din tara noastră. Acti
vitatea dintre congrese a Consiliu
lui Superior al Educației si învă- 
tămintului asigură continuitatea 
participării nemijlocite a cadrelor 
didactice la actul de conducere a

Întregului invătămint din tara 
noastră, asa cum la nivelul facul
tăților și institutelor, conducerea 
democratică este asigurată de adu
nările generale ale cadrelor didac
tice. de consiliile profesorale si de 
senatele universitare. Toate aceste 
organisme cu largi atribuții si Înal
te responsabilități in aplicarea in 
viată a Legii educației si invătă- 
mintulul se constituie intr-un mo
del democratic unic, care asigură 
un superior statut social, moral si 
profesional tuturor cadrelor didac
tice si se inscriu armonios in efor
turile de perfecționare necontenită 
a societății românești.

Pentru toate aceste condiții su
perioare de activitate, de învățătu
ră. cadrele didactice, studenții. în
tregul personal muncitor din Insti
tutul politehnic bucureștean. odată 
cu omagiul fierbinte adresat tova
rășului Nicolae Ceausescu, arhitec
tul vieții noastre noi. aduc un pri
nos de recunoștință si aleasă pre
țuire tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și savant de reputație 
internațională, neobosit îndrumător 
al invătămintului. artei si culturii 
din tara noastră. Avem sentimen
tul prezentei permanente a secre
tarului general al partidului si a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu in mijlocul 
studenților si cadrelor didactice, 
printr-o preocupare statornică pen
tru continua dezvoltare a scolii ro
mânești in strînsă legătură cu ce
rințele vieții de azi. cu exigentele 
marilor obiective la care specialiș
tii pe care-i pregătim sint chemați 
să-si aducă contribuția. Viata șco-' 
Iii noastre se desfășoară si evo
luează sub veghea deosebită a pre
ședintelui tării, asa cum se desfă
șoară și se perfecționează întregul 
invătămint românesc.

Prof. dr. in«j. Volcu TACHE 
rectorul Institutului politehnic 
din București

în ultimii 40 de 
ani s-au realizat

■fi

814500
locuri in grădinițe

77890
săli de clasă

111500
locuri de instruire 

in ateliere

263500 
locuri în internat® 

81880 I 
locuri în cămine 

studențești

1298.910
mp clădiri pentru 

învățămîntul superior
75,8 la sută din totalul su

prafeței desfășurate a clădi
rilor școlare existente azi în 
România au fost realizate în 
ultimii 40 de ani, iar dintre 
acestea 70 LA . SUTĂ AU 
FOST CONSTRUITE NUMAI 
IN ULTIMELE DOUĂ DECENII.

Echivalentul construcțiilor ri
dicate în ultimele 4 decenii 
pentru nevoile învățămîntului 
reprezintă 14 ORAȘE CU 
100000 LOCUITORI fiecare; 
10 DINTRE ACESTE ORAȘE 
AU FOST ÎNĂLȚATE ÎN ULTI
MELE DOUĂ DECENII.
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LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI
Putem spune că învățămîntul românesc de toate gradele a ajuns la un nivel de dezvoltare și la o bază materială care îi 

permit să rezolve cu succes orice probleme în domeniul pregătirii cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. Intr-a
devăr, pentru realizarea acestei baze minunate de învățămînt, atît în învățămîntul general și liceal, cît și în învățămîn- 
iul superior, statul nostru, poporul au făcut eforturi mari. Am cheltuit sume uriașe pentru realizarea bazei materiale 
a învățămîntului, am asigurat o dotare la nivelul tehnicii și cunoașterii științifice actuale. Am ajuns deci la o acumu
lare care ne permite acum să punem în fața învățămîntului obiectivul trecerii la o nouă calitate - de la cantitate la 
o calitate superioară în formarea tinerei generații, atît din punct de vedere profesional, științific și tehnic, cît și politic.

NICOLAE CEAUȘESCU

WiBRJIKTft E«PRESI£ A PREOCUPĂRII PENTRU DEZVOLTAREA SCESliE PENTRD EDUCAREA TINEREI GENERAȚII
A devenit un fapt de nobilă tra

diție a epocii noastre ca inaugura
rea fiecărui an de învățămînt ro
mânesc să se desfășoare sub cele 
mai înalte auspicii, într-o atmosfe
ră de sărbătoare, dar și de activi
zare a eforturilor, beneficiind de 
participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Datorită stilului de lu
cru specific secretarului general al 
partidului, școala beneficiază de 
indicații prețioase, de sarcini clare 
și orientări fundamentale impri
mate întregului proces de instruire 
și de educare a noilor generații, 
întâlnirea secretarului general 
partidului cu cadre didactice, 
elevi și studenți, cu activiști 
partid și de stat care lucrează
acest domeniu, dialogul fructuos 
de lucru instituit cu asemenea pri
lejuri, cît și primirea caldă, vi
brantă ce i se rezervă pretutindeni 
în unitățile școlare și universitare 
consacră de fiecare dată prețuirea 
deosebită de care se bucură școala 
românească și slujitorii săi, rolul 
ce le revine în formarea tinerilor 
ca oameni cu un superior profil -ț 
moral și spiritual, patrioți înflăcă
rați, însuf lețiți de vocația autoper- 
fecționării, angajați plenar în 
opera de ridicare a României pc 
culmile socialismului și comunis
mului.

al 
cu 
de 
în

■-*1

\ 
\

I

*

15 SEPTEMBRIE 1983 : Grandioasa adunare populară prilejuită de vizita secretarului general al partidului in județul Cluj și de deschiderea noului an de învățămînt «

Pregătirea temeinică, multilaterală pentru toți fiii țării
® Enciclopedia României (voi. 1, 1938) : „De- 

abia 5,4 la sută din tineretul înscris în școala pri
mară rurală a trecut în învățămîntul secundar în 
timp de 11 ani de prosperitate a acestuia". Acce
sul copiilor din mediul rural la școli secundare 
practice înregistrează procente și mai scăzute : 
0,2 la sută — școli profesionale, 0,5 la sută - școli 
comerciale, 0,6 la sută — școli de meserii, 0,2 la 
sută — școli de agricultură, iar în raport cu popu

lația înscrisă în școala primară, în timp de 11 ani, 
reveneau numai 1,5 la sută studenți înscriși („să 
se observe că un student figurează ca înscris de 
3—7 ori, după numărul anilor de studiu în fiecare 
facultate") și 1,2 la mie licențiați.

® Politica de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor și localităților țării, inițiată și desfășurată 
de partidul nostru comunist, a condus la elimina
rea acestor dureroase ahomalii, astfel în cît:

® în anul școlar 1983—1984, față de 1938—1939,

1. Numărul de absolvenți ai liceului crește de 
aproape 26 ori.

2. Numărul absolvenților școlilor profesionale 
și de maiștri crește de peste 30 ori.

3. Numărul absolvenților învățămîntului supe1- 
rior crește de aproape 6 ori.

POPULAȚIA ȘCOLARĂ TOTALĂ A ANULUI 1983-1984 ESTE DE 3,2 ORI MAI MARE 
DECÎT CEA DIN 1938-1939 SI REPREZINTĂ 25,1 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA TĂRII

© în anul școlar 1983—1984, față de 
1938—1939,
1. Numărul copiilor cuprinși în gră

dinițe a sporit de aproape 10 ori.
2. Numărul elevilor din licee, școli 

profesionale și școli de maiștri a 
crescut de peste 16 ori ca urma
re inclusiv a generalizării învăță
mîntului de 10 ani în anul 1977. 
între anii 1965—1984, numărul 
elevilor din licee, școli profesio
nale și școli de maiștri a crescut 
de la 625 945 la 1 560 000.

© Numărul studenților a urcat la 
174 042 de la 26 489,

© Accesul liber, egal și gratuit la cele 
mai înalte trepte de învățătură este 
asigurat tuturor fiilor țării. Conse

cință a generoasei politici a partidu
lui nostru de asigurare a unor con
diții superioare pentru împlinirea 
și afirmarea personalității umane, 
pentru întărirea frăției tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în țara noastră func
ționează astăzi 3130 unități de 
învățămînt (grădinițe, școli genera
le, licee, școli profesionale ș.a.) cu 
predare în limbile naționalităților 
conlocuitoare, ceea ce reprezintă 
10,7 la sută din totalul unităților de 
învățămînt. Anual, elevii care în
vață aici primesc gratuit, asemenea 
tuturor tinerilor de vîrstă școlară 
din România socialistă, manualele 
în limba lor maternă.

Pagini realizate de Mihaî IORDĂNESCU 
Fotografii : Eugen DICfflSEANU
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LA SECERIȘUL GRÎULUI 

-fiecare oră bună de lucru să (ie folosită din plin!

In județul Mehedinți s-a încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii de pe ogoarele județului Mehedinți au încheiat, in 

seara zilei de 27 iulie, recoltarea griului de pe Întreaga suprafață cul
tivată.

în telegrama adresată cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, de comitetul județean de partid, se 
arată :
Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 

în prezent, se acționează cu aceeași răspundere la eliberatul terenului și 
însămințarea culturilor succesive, la stringerea și depozitarea furajelor, 
valorificarea producțiilor din legumicultura și pomicultură și la irigarea 
culturilor.

Iloiâriți să ihtîmpine cele două mari evenimente din viața partidului 
și a țării — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al 
partidului — cu noi și tot mai importante succese, lucrătorii ogoarelor 
mehedințene, alături de toți oamenii muncii de pe aceste străvechi și 
înfloritoare plaiuri, vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor face totul pentru a spori necontenit rodnicia pămin- 
tului, pentru a-și aduce o contribuție cit mai însemnată la înfăptuirea 
țelului suprem al politicii partidului și statului nostru — creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și spiritual al întregii noastre națiuni 
socialiste. (Agerpres)

BACĂU: Acolo unde nu pot pătrunde 
combinele, intră secerătorii și cosașii

In zona de sud-est a județului 
Bacău, mai exact in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din con
siliile- agroindustriale Dealu Morii, 
Podii'Turcului, Sascut, Răcăciuni, 
unde griul s-a copt, se muncește cu 
toate forțele La strinsul recoltei. ACo- 
mandamentul județean pentru agri
cultură a transferat în. unitățile din 
zona respectivă combinele și alte 
mijloace mecanice din consiliile 
agroindustriale Moinești și Helegiu, 
unde recoltarea griului începe mai 
tirziu. De asemenea, organizațiile de 
partid și consiliile populare au mo
bilizat la cîmp un mare număr de 
cooperatori, de oameni ai muncii de 
la sate, pentru ca, acolo unde nu pot 
pătrunde combinele, griul să fie re
coltat cu secerile și coasele. Peste tot 
se lucrează în flux continuu, sub 
directa îndrumare a specialiștilor, a 
activiștilor de partid și de stat. în
treagă recoltă este transportată la 
bazele de recepție în aceeași zi, de
pozitată cu grijă pe piste de beton, 
unde echipe de cooperatori o lopă
tează pentru reducerea umidității.

Graba este cu atît mai mare cu cit 
prin părțile Bacăului ploile continuă 
să cadă de cite două și chiar trei ori 
pe zi. Se muncește in „ferestrele" 
dintre ploi, folosindu-se fiecare oră 
bună - de lucru in lanuri. Ca urmare 
a hărniciei mecanizatorilor si coope
ratorilor. in prima zi de muncă la 
secerișul griului, chiar in condiții 
mai grele de lucru, a fost pusă la 
adăpost recolta de pe o suprafață 
mai mare de 2 000 de hectare. Ingi
nerul Gheorghe Antochi. directorul 
direcției agricole județene, ne spune 
că aiț, fost asigurate .toate condițiile 
ca recolta de griu'de pe cele 53 550 
hectare să fie strînsă intr-un timp 
cit mai scurt. în acest scop, celor 
923 combine existente in județ li se 
vor alătura alte circa 300 din zonele 
sudice ale țării, unde campania de 
recoltare s-a încheiat.

Am urmărit Ia fața locului cum se 
desfășoară recoltarea griului în mai 
multe unități din consiliile agroin
dustriale Sascut și Răcăciuni. La 
cooperativa agricolă Valea Seacă, pe 
o tarla din Lunca Șiretului lucrau 14 
combine. Nouă autocamioane și trac
toare cu remorci transportau recolta 
la baza de recepție, unde o echipă de 
25 de oameni lopătau și solarizau 
griul pentru a-i reduce umiditatea. 
Inginerul-șef al unității, Titus Alexa,

în județul ialomița: Producția de lapte 
s-a dublat In mai puțin de doi ani

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, producția de lapte s-a du
blat . în mai puțin de doi ani. 
creșterea înregistrată reprezenttnd 
peste 1 300 litri pe vacă furajată. 
Această performanță este considera
tă un punct de plecare spre rezulta
te superioare. Dealtfel, rezultatele 
obținute în primul semestru din acest 
an asigură realizarea obiectivului 
stabilit : obținerea unei producții 
medii de 4 000 litri de lapte pe vacă 
furajată in întreprinderile agricole 
de stat Si 3 litri in cooperativele 
agricole. Această creștere substan
țială a producției de lapte se .dato
rează măsurilor luate de biroul și 
secretariatul comitetului județean de 
partid pentru asigurarea șl echili
brarea balanței furajere, creșterea și 
ameliorarea efectivelor de animale, 
modernizarea fermelor zootehnice, 
permanentizarea și calificarea Îngri
jitorilor. în rindurile ce urmează ne 
vom referi mai in amănunt la expe
riența acumulată in această privință.

ASIGURAREA ȘI FOLOSIREA 
RAȚIONALĂ A FURAJELOR. Asi
gurarea furajelor se bazează pe op
timizarea structurii plantelor de nui 
treț, în sensul măririi ponderii lu- 
cernei, cultură care ocupă 72 la sută 
din suprafețele arabile destinate ba
zei furajere. Anul trecut, de exem
plu, s-au asigurat cîte 800 kg fin 
pentru fiecare unitate vită mare, 
cantitate care va crește in acest an 
la 1 000 kg. Dealtfel, pînă acum au 
fost strînse și depozitate cu 5 000 
tone mai mult fin față de graficele 
zilnice. Cele mai mari cantități de 
fin s-au depozitat in cooperativele 
agricole Girbovi, Grindu, Muntenii 
Buzău, Poiana. Sf. Gheorghe Movi
lita. O bună parte a finului este pus 
in finare. la adăpost de intemperii, 
în ultimii ani. în unitățile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
s-au amenajat finare pentru 20 000 
tone de fin. iar altele cu o ca
pacitate de 10 000 tone vor fi gata 
pentru viitoarele recolte de lucernă. 
Sub diferite forme — masă verde, 
fîn .s.au semisiloz — lucerna intră în 
rația „tuturor speciilor de animale. 
Asigurarea furajelor pentru perioa
da de vară se bazează pe crearea 
pășunilor cultivate și ameliorarea 
izlazurilor, acțiune care reprezintă 
un început bun. dar deocamdată nu
mai un început. Suprafața de 11 000 
hectare izlaz este insuficientă, iar 
producția de masă verde în zonele 
neirigate este redusă. Dealtminteri, 
se resimte lipsa unor studii aprofun
date privind eficienta economică și 
proporția optimă dintre lucernă și 
pășunile cultivate.

O bună experiență ău acumulat 

ne-a Informat că recoltarea a început 
de două zile și că, pină la ora prin- 
zului din ziua raidului, se adunase 
griul de pe aproape 150 de hectare 
din cele 540 hectare aflate în cul
tură. Din urmă, trei balotiere și două 
mașini de adunat și căpițat strîngeau 
paiele. Totuși, stringerea paielor este 
rămasă în urmă față de recoltare 
atît din cauza ploilor, cit și datorită 
ritmului lent in care lucrează oame
nii repartizați la această operațiune, 
fapt care împiedică înaintarea mai 
rapidă a mecanizatorilor care execu
tă arături. Aflat de față, inginerul 
Mihai Pantelimon, directorul S.M.A. 
Sascut. ne-a spus că au și fost lua
te măsuri pentru suplimentarea for
țelor la eliberarea cit mai rapidă a 
terenului și executarea arăturilor.

Se recolta intens și in cooperative
le agricole din Sascut. Corbasca. Tă- 
tărăști și Urechești. La cooperativa 
agricolă din Sascut. bunăoară, unde 
sint de recoltat peste 1 100 hectare 
cu griu. sosiseră în ziua respectivă 
încă trei combine de la unitățile din 
zona submontană. care au intrat 
imediat în lanuri, alături de cele 18 
existente. Primarul comunei. Dumi
tru Popa, ne-a asigurat că. in ritmul 
în care se muncește și cu forțele 
existente. întreaga suprafață de griu 

Foto : Marcel CanciuRecoltarea griului la C.A.P. „Ogorul" Pecica, județul Arad

unitățile agricole din județul Ialo
mița si în ce privește utilizarea și 
gospodărirea furajelor. In toate fer
mele de vaci ale cooperativelor agri
cole s-au construit bucătării fura
jere. dotate cu instalații moderne de 
tocare si măcinare a nutrețurilor, iar 
administrarea acestora în hrana ani
malelor se face sub formă de ames
tec unic. In cursul iernii, echipele 
pentru prepararea furajelor sint 
completate cu cooperatori din fer
mele vegetale.

SELECȚIA ȘI AMELIORAREA 
RASELOR. Printr-o organizare te
meinică a reproducției și selecttai s-a 
urmărit ca fiecare nouă generație de 
animale să aibă însușiri superioare 
celor precedente. „Viitoarele cirezi 
de vaci vor avea un potențial pro

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

ductiv și mai mare datorită creșterii 
in totalitate a vițelelor din prăsilă 
proprie, faptului că fiecare vacă 
programată să fie reformată are ală
turi o junincă gestantă înlocuitoare 
— ne spune ing. zootehnist Nicolae 
Dumitru, director al direcției agrico
le. Pentru lucrările de combatere a 
sterilității am organizat marcarea 
vițelelor și constituirea loturilor pen
tru montă sau însămintări artificia
le. Aceste măsuri au contribuit la 
creșterea indicelui de natalitate in 
cooperativele agricole de la 66 la 
sută in 1982 la 75 la sută anul tre
cut și Ia 87 la sută în acest an. In 
fiecare cooperativă agricolă s-au 
amenajat maternități cu boxe de tă
tare si crese pentru întreținerea vi
țeilor pe pardoseli din lemn și aș
ternut de paie, ceea ce a permis re
ducerea procentului de mortalitate 
sub indicele admis". Selecția anima
lelor se face pe criterii precise, in 
raport cu obiectivele stabilite în fie
care fermă. La cooperativa agricolă 
Grindu, obiectivul selecției este rea
lizarea unei producții de cel puțin 
5 000 litri lapte pe vacă furajată, 
față de 4 700 litri cit s-a prevăzut în 
acest an. De la lotul de selecție de 
douăzeci de vaci pe care-1 are în 
primire, cooperatorul Vasile Alexan
dru realizează cite zece vagoane de 
lante pe an. împreună cu specialiștii 
Oficiului județean de reproducție și 
selecție a animalelor, aici au fost 
selecționate 138 de vaci, de la care 
se obțin tăurași a căror valoare 
ajunge la 30 000—40 000 lei.

MODERNIZAREA CONSTRUCȚII

va fi recoltată în cel mult opt zile 
bune de lucru.

Munca este organizată temeinic și 
în cooperativa agricolă din Răcă
ciuni. La ferma Doja. pe terenurile 
unde a băltit apa, ca și pe cele unde 
recolta era culcată Ia pămînt de 
vinturi și ploi, griul este recoltat cu 
secerile și coasele. Aproape 100 de 
cooperatori — tineri și virstnici — 
secerau griul și-l legau in snopi 
pentru a fi treerat in Staționar. în 
urmă, copiii strîngeau spicele. în
treaga muncă era supravegheată și 
îndrumată de soții Florina și Emil 
Sava, respectiv șefa de fermă și in- • 
ginerul-șef al cooperativei din Răcă
ciuni, doi specialiști care nu lipsesc

TELEORMAN: Mllltfi 
suplimentar cereale

După încheierea recoltării cereale
lor păioase, pe cele aproape 147 000 
hectare, mecanizatorii, cooperatorii 
și ceilalți oameni al muncii din agri
cultura județului Teleorman conti
nuă să lucreze la eliberarea de paie 
a terenurilor și însămințarea cultu
rilor succesive.

La ordinea zilei se află, de ase
menea, livrarea cantităților de cerea
le contractate de unitățile agri
cole la fondul de stat. Un mare nu
măr de unități agricole au livrat la 
fondul de stat cantități suplimentare 
de orz și orzoaica, pe măsura recol
telor mari realizate. Dintre acestea 
se remarcă in mod deosebit cele din 
Comoara, Drăcșani, Baciu, Didești, 
Scurtu, Cernetu, Seaca, Beuca. Uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Turnu Măgurele au livrat, in 
plus 1 100 tone, cele din consiliile 
Drăcșenei — 700 tone, Nanov și Con
tești — cite 400 tone. Purani și Dră- 
gănești-Vlașca — cite 300 tone.

Pînă joi seara, cooperativele 
agricole din județul Teleorman au 
livrat Ia fondul de stat 66 la sută 
din cantitățile prevăzute de griu. iar 
transportul producției continuă. Spre 
lauda și cinstea lor, membrii multor 
cooperative’ agricole — Segarcea 
Vale. Lița, Slobozia Mîndra. Roșiori 
de Vede, Segarcea Deal — după ce 
și-au reevaluat necesitățile reale 
pentru consum, au hotărit să supli
menteze livrările la fondul de stat 
cu sute de tone de griu, pentru care 
vor beneficia de importante venituri 
bănești. Cooperativa agricolă din 
comuna Lița. bunăoară, a transpor
tat la baza de recepție cu peste 300 
tone mai mult griu față de canti
tatea contractată. „Acesta este, de 
fapt, răspunsul nostru la sprijinul

LOR ZOOTEHNICE. Lucrările efec
tuate au asigurat introducerea apei 
in grajduri, amenajarea bucătăriilor 
furajere, extinderea mulsului meca
nic in proporție de 80 la sută. Men
ționăm că in ultimii ani s-au intro
dus 250 instalații de muls mecanic, 
a căror funcționare și întreținere 
este asigurată de autolaboratoarele 
din cadrul stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii Slobozia, Gir
bovi și Țăndărei. Fiecare autolabora- 
tor este dotat cu aparatură de mă
sură și control, seturi de piese de 
schimb etc. Același tip de „service" 
funcționează si in cadrul întreprin
derilor agricole de stat. Organele 
agricdle județene se preocupă, tot
odată, de instruirea judicioasă a me
canicilor si îngrijitorilor, astfel incit 

să se asigure funcționarea normală 
a instalațiilor de muls mecanic.

PERMANENTIZAREA ȘI CALI
FICAREA ÎNGRIJITORILOR. în 
unitățile ialomițene care aveau cele 
mai slabe rezultate — Amara, Poia
na, Bucu, Iazu și altele — redresa
rea fermelor zootehnice s-a făcut cu 
aceiași îngrijitori. Cu aceiași oa
meni, dar cu mai multe cunoștințe 
in meserie și cu o alta mentalitate 
față de zootehnie. La Amăra, bună
oară, aceiași îngrijitori care. în pri
mele sase luni din 1982. au muls 
abia 527 litri lapte pe vacă furajată, 
în perioada corespunzătoare din a- 
cest an au realizat 2 260 litri. în me
die, de la un efectiv de 700 vaci. 
Acum, toți cei 105"?ooperatori care 
lucrează in zootehnie sint localnici, 
îngrijitorii au fost ajutați să-și ridi
ce nivelul de calificare profesională, 
prin cursurile organizate aici, și ca 
atare ei aplică corect normele de 
furajare și îngrijire a animalelor, 
„înainte furajam vacile după ochi, 
acum toate nutrețurile sint prepa
rate și cîntărite" — ne spune unul 
din îngrijitori. De asemenea, coope
ratorii lucrează în acord global și 
sint direct interesați să obțină pro
ducții sporite. Se aplică principiul 
„după muncă și răsplată", adică în 
raport cu producția de lapte și nu
mărul de vitei obținuți.

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI — 
ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII DE 
PARTID LA SATE. Rezultatele bune 
obținute in zootehnia județului au 
la bază un amplu program de măsuri 
elaborat de comitetul județean de 

nici un moment din cîmp. Tovarășul 
Constantin Tomozei, președintele 
consiliului agroindustrial Răcăciuni, 
ne spune că la fel de bine se mun
cește și în cooperativele agricole din 
comunele Nicolae Bălcescu. Cleja, 
Fărăoani. Parava, Tamaș ș.a.

Peste tot, atit in consiliile agroin
dustriale amintite, cit și consiliile 
agroindustriale Traian. Stefan cel 
Mare, Filipești și Hemeiuș. mecani
zatorii și cooperatorii muncesc fără 
preget, fiind hotăriți să stringă 
griul intr-un timp cit mai scurt și 
fără pierderi.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scinteii"

unități livrează 
la fondul de stat 
pe care îl primim din partea statu
lui in creșterea producției — ne spu
ne inginera Iuliana Drăgulinescu, 
președinta cooperativei agricole. Be
neficiem de îngrășăminte chimice, de 
irigații, de mașini și utilaje agricole 
moderne, de semințe din soiuri de 
mare producție. Este deci firesc ca 
și noi, sporind recolta, să livrăm la 
fondul de stat cantități suplimentare 
de cereale".

într-o recentă analiză a comanda
mentului județean pentru agricul
tură s-au stabilit măsuri pentru ur
gentarea transportului și livrării ce
realelor la fondul de stat. în unită
țile agricole mai există depozitate 
pe platforme betonate, pentru a fi 
lopătate și solarizațe, precum și în 
arioaie, circa 40 000 tone de griu. Ră- 
mîneri in urmă la livrarea cerealelor 
se înregistrează în cooperativele 
agricole Răzmirești, „Timpuri noi" — 
Troianu, Poroschia, Urluiu. Lăceni, 
Băbăița, Vedea, Bragadiru, Balta Să
rată și Pietroșani. Principala cauză 
o constituie deficiențele existente în 
organizarea transportului producției 
de la locurile temporare de depozi
tare la bazele de recepție.

După cum ne-a spus inginerul 
Teodor Dragu, directorul întreprin
derii județene de contractare, achi
ziționare și păstrarea produselor 
agricole, în următoarele trei-patru 
zile acțiunea de livrare a cantități
lor de grîu contractate la fondul de 
stat se va încheia în toate unitățile 
agricole. în acest scop au fost luate 
noi măsuri pentru folosirea Ia în
treaga capacitate a mijloacelor de 
transport repartizate.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

partid, care prevede, între altele, în
tărirea muncii de partid in acest 
sector. în această privință au o efi
ciență bună analizele efectuate sis
tematic direct în unitățile agricole. 
Membrii comitetului județean de 
partid, cadrele cu munci de răspun
dere, specialiștii organelor agricole 
județene sint repartizați pe ferme și 
complexe zootehnice, unde urmăresc 
și sprijină aplicarea programelor de 
creștere a producției zootehnice. A- 
ceastă repartizare nu are un carac
ter formal ; rezultatele sint anali
zate periodic, ceea ce permite să fie 
luate măsuri operative in cazul nein- 
deplinirii planului. Oriunde se con
stată o scădere a producției, cauze
le sint analizate săptăminal, împreu
nă cu secretarul comitetului comu
nal de partid, președintele sau di
rectorul unității respective. Odată cu 
aceste analize se stabilesc și măsu
rile concrete de redresare a situației, 
a căror aplicare este probată de re
zultate. într-o discuție cu directorii 
zooveterinari din alte județe veniți 
să cunoască experiența ialomițeană 
în dezvoltarea zootehniei, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid. Gheorghe Tănase. sublinia 
preocupările pentru creșterea răs
punderii organizațiilor de partid, a 
conducerii unităților agricole și con
siliilor populare față de dezvoltarea 
acestui sector de bază al agriculturii, 
pentru instaurarea unui climat de 
ordine, disciplină și răspundere în 
toate fermele și complexele zooteh
nice. Aproape fără excepție, ziua de 
muncă a președintelui cooperativei 
agricole incepe și se încheie in fer
ma zootehnică. Organizațiile de 
partid ialomițene au inițiat forme 
variate de stimulente morale : in
stituirea „zilei zootehnistului" și or
ganizarea cu acest prilej a unor 
schimburi de experiență intre îngri
jitori și între unități învecinate cu 
rezultate diferite, inminarea unor 
distincții intr-un cadru festiv sau 
evidențierea la panoul de onoare.

Experiența acumulată pină acum, 
schimbarea atitudinii cadrelor de 
conducere și a îngrijitorilor față de 
zootehnie, intensificarea lucrărilor 
de modernizare și sistematizare a 
fermelor zootehnice, ameliorarea ra
selor de animale existente, aplicarea 
în continuare a formelor de stimu
lare materială și morală a celor ce 
lucrează in acest sector constituie 
premise dintre cele mai bune pen
tru obținerea de rezultate superioare 
în dezvoltarea zootehniei județului.

Constantin BORDEIANU 
Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

O CALITATE NOUĂ, SUPERIOARĂ, iN ACTIVITATEA

Într-o perspectivă largă, cuprinzătoare, 
formarea unor comuniști de nădejde

Cum prospectează organizațiile de 
partid ne cei din rindul cărora ur
mează să aleagă pe cei mai buni 
dintre cei mai buni oameni ai mun
cii pentru a deveni purtători ai car
netului roșu de comunist ? Aceasta 
a fost tema dezbaterii in cadrul ..me
sei rotunde" la care au participat se
cretari ai unor birouri de organiza
ții și comitete de partid din secto
rul 5 al Capitalei — a cărei primă 
parte am publicat-o in ziarul nos
tru de joi 26 iulie. O dezbatere prin 
care, asa cum am mai anunțat. inau
gurăm o suită de articole consacra
te activității desfășurate de organe
le si organizațiile de partid pentru 
traducerea în viată a obiectivului 
fundamental privind creșterea rindu- 
rilor partidului, si anume că.. în a- 
cest moment, accentul trebuie pus 
nu pe creșterea numerică, ci pe 
creșterea calitativă. Reluăm deci 
opiniile exprimate în cadrul ..me
sei rotunde".

Redacția : Ce arată experiența 
practică ? Cum e mai bine : in per
spectivă să fie cuprinși un număr 
mai mare sau unul cit mai apropiat 
de posibilitățile reale ale fiecărei or
ganizații de bază pentru primirea in partid

Perspectiva să fie cit mai cuprin
zătoare. „O vreme la noi — explică 
tovarășa Maria Petre, secretara co
mitetului de partid din cadrul între
prinderii „Tînăra gardă" — părerile, 
în această privință, erau împărțite. 
Unii tovarăși din comitetul de 
partid opinau ca perspectiva să cu
prindă un număr cît mai apropiat 
de cel pe care îl putem primi anual 
in partid : alții, dimpotrivă, ca nu
mărul să fie cit mai cuprinzător. Am 
optat și optăm pentru varianta a 
doua. Și aceasta din mai multe mo
tive. în condițiile întreprinderii 
noastre, aproape 90 la sută din rîn
dul celor primiți în partid provin 
din cadrul organizației U.T.C.. pen
tru că avem foarte mulți tineri. Or, 
cu cît perspectiva este mai largă, 
mai cuprinzătoare, cu atit selecția e 
mai calitativă. Pe de o parte, pentru 
că avem posibilitatea să facem o se
lectare riguroasă, calitativă, pe de 
alta, pentru că determinăm în rindul 
tovarășilor respectivi o adevărată 
emulație de a se pregăti cit mai 
temeinic, de a-și compara calitățile 
cu „modelul" celor care primesc „vo
tul de încredere" al comuniștilor.

Stabilirea unei perspective mai 
cuprinzătoare obligă, este adevărat, 
la o muncă mai concretă, mai aten

METALUL
- riguros economisii prin reproiectarea constructive 

a produseior si perfecționarea tehnologiilor
întreprinderea de radiatoare din 

Brașov este principalul producător 
de schimbătoare de căldură din țară. 
Aici se realizează radiatoare de apă, 
de ulei și instalații de încălzire pen
tru întreaga gamă de mijloace de 
transport și tracțiune, ca autovehi
cule, locomotive electrice si hidrau
lice, nave maritime și fluviale, trac
toare, pentru instalații de foraj etc. 
In ansamblu, se produc 250 de tipo- 
dimensiuni de radiatoare. Alături de 
laminatele feroase, principalele ma
teriale care intră in componența 
acestor produse sint metalele nefe
roase — cupru și alikie ale acestuia, 
aluminiu, staniu. plumb — care, se 
cunoaște, au o valoare ridicată și 
trebuie economisite riguros. Cum ac
ționează colectivul întreprinderii 
pentru a gospodări cît mai rațional 
aceste metale ?

— Cerința economisirii și valorifi
cării superioare a metalului, in ge
neral, și a metalelor' neferoase in 
mod deosebit, a fost subliniată in 
repetate rinduri de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne-a spus inginerul 
Sergiu Șerbânescu, directorul între
prinderii. Prin munca politică stă
ruitoare desfășurată de organizațiile 
de partid s-a întărit și dezvoltat spi
ritul gospodăresc al întregului nos
tru colectiv de muncitori și specia
liști. Cu toții au înțeles că este in 
interesul economiei naționale să uti
lizeze cit mai rațional, cu maximum 
de eficiență materialele cu care lu
crează. Ce argumente aduc in acest 
sens ? în anul 1981, noi valorificam 
tona de laminate finite pline — gru
pa cea mai importantă de materiale 
— cu 536 000 lei, pentru ca în primul 
semestru din acest an s-o valorifi
căm cu 685 600 Iei. Sau un alt exem
plu : in acest an noi realizăm o tonă 
de produse finite din 1,068 tone ma
teriale. față de 1,1578 tone în 1982. 
Ca atare, indicele de valorificare a 
materialelor a ajuns la 94 la sută.

Continuăm discuțiile pe această 
temă in compartimentele de concep
ție si pregătire a fabricației. Inter
locutori : inginerii Elisabeta Dănilă, 
șeful atelierului de proiectări con
structive, Attila Zoitan. șeful atelie
rului de proiectări tehnologice, și 
Virgil Rașcu, șeful compartimentului 
de pregătire a fabricației.

— Pentru reducerea Consumului 
de metal, in special la neferoase și 
aliajele de lipire — menționează in
ginerul Virgil Rașcu — punem în 
principal accentul pe reproiectarea 
constructivă și tehnologică a produ
selor noastre de bază. Noi apreciem 
aceasta drept o acțiune cu „bătaie 
lungă" pentru creșterea gradului de 
valorificare a materialelor.

Reținem că această acțiune a în
ceput cu produsele de serie mare și 
care înglobează in ele cantitatea cea 
mai mare de metal. Anul trecut au 
fost reproiectate trei dintre produ
sele de bază : radiatorul de apă pen
tru autoturismul „Dacia 1300", Ia care 
aripioarele plane din cupru au fost 
înlocuite cu aripioare ondulate, ra
diatorul de climatizare pentru ace
lași autoturism și radiatorul de în
călzire a cabinei autocamionului 
ROMAN, la care țevile de cupru au 
fost înlocuite cu țevi din aluminiu, 
metal mai ușor și cu parametri ter
mici la fel de buni. Pe aceste căi, 
la cele trei produse se realizează 
anual o economie dă aproximativ 75 
de tone cupru.

— La ora actuală, pe planșetele 
proiectanților se găsesc alte cinci 
produse de serie mare — ne spune 
inginera Elisabeta Dănilă. Și în 
cazul lor, obiectivul principal ur
mărit prin reproiectare ii con
stituie reducerea și chiar elimi

tă de cunoaștere și pregătire a ce
lor ce urmează să devină membri 
ai partidului. In ce mă privește, 
mi-am propus ca, periodic, să mă 
intilnesc in cadrul fiecărei organi
zații de bază cu toți tovarășii cu
prinși in perspectiva de primire în 
partid. De ce fac acest lucru ? Atit 
pentru a-i cunoaște pe oameni, ni
velul lor general de pregătire, dar 
și pentru a afla ce preocupări și 
frămintări au, cu ce probleme se 
confruntă. Pentru a-i obișnui cu 
acest mod comunist, deschis, de a 
discuta atit problemele personale 
cît și pe cele de interes general, 
întrucit un număr mare de tineri, 
aflați in perspectiva de primire in

Opinii și experiențe 
ale unor secretari 

de partid din sectorul 5 
al Capitalei

partid a organizațiilor de bază nr. 1 
și 2, au făcut cu prilejul unor ase
menea întîlnîri propuneri deosebit 
de importante pentru perfecționarea 
activității de producție, am cerut 
birourilor organizațiilor de bază 
respective să coopteze pe unii din
tre ei — tineri cu o pregătire pro
fesională temeinică, deosebit de in
ventivi — in colectivele care se 
ocupă de realizarea și îmbunătățirea 
programelor de creștere a producti
vității muncii. Și activitatea pe care 
o desfășoară ne îndreptățește să 
apreciem că am procedat bine".

Redacția : Acolo unde perspectiva 
de primire in partid este alcătuită 
mai mult din femei și tineri e nevoie 
de o muncă specifică, diferențiată in 
orientarea opțiunii lor ?

A avea răbdare înseamnă a asi
gura calitatea. „Și experiența noas
tră dovedește că pe cei mai buni 
nu-i poți alege — intervine tova
rășa Ioana Petculescu, secretara co
mitetului de partid de la întreprin
derea „Aurora" — decît dintr-un 
număr cit mai mare. Noi. în 1983. am 
primit in partid 80 de femei dintr-o 
perspectivă care cuprindea aproape 
200. Cînd ai o perspectivă largă, 
cind îi cunoști bine pe oameni, poți 
efectiv să faci o muncă atentă, cu 
răbdare. de selectare a celor mai 
buni dintre cei buni. Faptul că per
spectiva noastră de primire în partid 

narea consumului dc cupru și ala
mă, prin înlocuirea acestor metale 
cu aluminiu ori cu mase plastice. 
Din calculele preliminare rezultă că 
pină acum s-au găsit soluții pentru 
economisirea a circa 100 tone de 
cupru și alamă. Desigur, cu o preci
zare : reproiectarea radiatoarelor 
respective și inlocuirea cuprului și 
alamei cu alte materiale nu va afec
ta cu nimic funcționalitatea, calita
tea și fiabilitatea lor. Dimpotrivă, 
ele devin mai ușoare, mai funcțio
nale. O demonstrează cu prisosință 
rezultatele din timpul încercărilor.

Cum este și firesc, reproiectarea 
constructivă a produselor a impus 
reproiectarea și perfecționarea unor 
tehnologii dc execuție. Inginerul 
Attiîa Zoitan ne oferă in acest sens 
citeva exemple concludente :

— Pină nu de mult, materialele din 
cupru și plantă le primeam sub for
mă de table si benzi, conform stan
dardelor in vigoare. Pe noi nu ne 
satisfăcea insă acest lucru, deoarece 
in urma croirii rezultau multe mar
gini și capete neutilizabile. De aici, 
pierderi de metil. în urma analize-

La întreprinderea 
de radiatoare din Brașov

lor amănunțite pe care le-am făcut, 
am ajuns la concluzia că dacă aceste 
materiale ne-ar fi livrate la grosimi 
mai mici și la lungimi multiple (in 
cazul țevilor și barelor) ori la lun
gimi fixe — in cazul table
lor șf benzilor, am avea po
sibilitatea să reducem aceste pier
deri. Esențial este că furnizorii, 
in special principalul nostru furnizor 
— Întreprinderea „Metrpm" din Bra
șov — au înțeles rațiunea propune
rilor pe care le-am făcut și ne-au 
expediat laminatele in funcție de ce
rințele noastre. în acest mod am în
registrat o scădere substanțială a 
pierderilor și, bineînțeles, a consu
murilor de metal. Un singur exem
plu: prin reducerea grosimii benzii 
folosite la executarea aripioarelor 
pentru radiatorul de apă al autotu
rismului ARO. consumul de alamă 
se diminuează cu 16 tone anual.

Totodată, pornind de la faptul că 
utilizarea metalului sub forma benzi
lor, in locul tablelor, determină re
ducerea cu circa. 60—70 la sută a 
cantității de margini și capete re
zultate la debitare, specialiști din în
treprindere au acționat, perseverent 
pe această cale, astfel incit ponderea 
benzilor in totalul materialelor din 
cupru și alamă a ajuns la 80 la sută. 
Din abeasta a mai rezultat un avan
taj important: posibilitatea mecani
zării unor operații tehnologice, cu 
efect pozitiv asupra creșterii produc
tivității muncii.

Deosebit de eficientă s-a dovedit 
și soluția schimbării tehnologiei de 
asamblare a elementelor componente 
la unele dintre schimbătoarele de 
căldură, care constă în inlocuirea 
operației de lipire cu aliaj de cositor 
și plumb cu cea de îmbinare cu 
garnituri de etanșare. Eficienta : la 
nivelul acestui an, consumul de co
sitor s-a redus cu 30 la sută pe an
samblul întreprinderii față de cel din 
anul 1981. Aplicarea acestei soluții și 
în cazul celor cinci produse in curs 
de reproiectare va permite elimina
rea completă a consumului de cositor.

O importantă rezervă de reducere 
a consumului de metal o reprezintă 
proiectarea judicioasă a S.D.V.-uri- 
!or. In acest domeniu, în întreprin
dere s-a instaurat bunul obicei ca 
serviciul tehnologic să primească lu

este formată, datorită specificului 
întreprinderii, mai mult din femei 
imprimă de la început muncii de 
cunoaștere mai multă răbdare, mai 
mult tact. Femeile au obligații deo
sebite in familie, in gospodărie, au 
timpul mai drămuit. Dacă nu ții 
seama de aceste particularități, nu 
poți ajunge la rezultatele așteptate".

„Nu spun o noutate — arată Ni
colae Buzica, secretarul organizației 
de bază nr. 12 montaj final din ca
drul uzinei „Autobuzul" — că și la 
noi peste 80 la sută din cei incluși 
în perspectiva pentru a fi pregătiți 
în vederea primirii în partid provin 
din rindul organizației U.T.C. Cea 
mai bună cale de prospectare a for
țelor pentru întărirea calitativă a 
rindurilor organizațiilor de partid o 
constituie pentru noi. secretarii or
ganizațiilor de bază, cunoașterea și 
sprijinirea îndeaproape a activității 
organizațiilor U.T.C. Personal parti
cip la toate adunările acestei orga
nizații. Mă preocupă să știu ce dis
cută tinerii, cît de legată este acti
vitatea lor de cerințele majore ale 
producției, cu ce greutăți se con
fruntă, cum trebuie ajutați. Cunoaș
terea lor, prin cunoașterea vieții lor 
de organizație, este una dintre cele 
mai temeinice".

încheiem aici dezbaterea din ca
drul „mesei" noastre rotunde. Nu 
înainte de a anunța că in articole
le următoare vom aduce în prim- 
plan asemenea momente (si teme) 
ale procesului complex de pregătire 
pentru primirea in partid : cum se 
ocupă organizațiile de bază de pre
gătirea celor aflati în perspectiva de 
primire in partid ; ce sarcini le în
credințează și cum veghează asupri 
creșterii lor profesionale si politice ; 
cum îndrumă organizațiile U.T.C. 
pentru a-i antrena Ia o activitate 
profesiona'ă si politică cit mai in
tensă pe tinerii aflati în perspectiva 
de primire în partid : cum se ocu
pă comuniștii cu experiență de pre
gătirea si formarea celor aflati in 
perspectivă, cum controlează organi
zațiile de bază activitatea desfășu
rată de aceștia : cum este pregătit 
momentul primirii in partid : ce sar
cini Ii se încredințează celor nou 
primiți in partid pentru ca ei să se 
integreze cit mai repede in viata de 
organizație.

Această tematică reprezintă doar 
un proiect. Așteptăm de aceea, și 
din partea cititorilor, sugestii pentru 
îmbogățirea ei.

Constantin PRIESCU

nar din partea sculăriei situația 
stocurilor de materiale pentru scule 
pentru a fi luate in considerație la 
proiectarea noilor scule. în trecut se 
iveau situații in care, datorită necu
noașterii stocurilor de materiale 
existente în sculări?, pentru reali
zarea noilor proiecte de S.D.V.-uri 
se solicitau materiale suplimentare 
sau de alte dimensiuni.

în acțiunea de utilizare rațională 
a metalului, un loc important ii ocu
pă recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile, îndeosebi a 
marginilor și capetelor rezultate de 
la debitare și a sculelor uzate. Ingi
nera Cornelia Coapși ne-a prezentat 
un catalog intocmit în întreprindere 
cu categoriile de materiale refolosi
bile si cu reperele la care sint uti
lizate. Pe această cale se asigură in 
acest an valorificarea a 15 tone ma
teriale refolosibile. din care circa 10 
tone sint materiale din alamă. Pe 
baza perfecționării tehnologiilor in 
cazul benzilor de cupru și aluminiu 
s-a ajuns în situația, evident pozi
tivă, de a rezulta din debitări mai 
puține resturi de materiale.

Soluțiile de ordin tehnic au fost 
insolite de măsuri de ordin gospo
dăresc. prin introducerea unei stric
te evidențe a tuturor materialelor ce 
intră și ies din depozite și magazii 
și. in general, prin instaurarea unei 
discipline severe in utilizarea aces
tora. Cositorul, spre exemplu. [ este 
dirijat direct de către inginerul-șef 
al întreprinderii. In depozite s-a in
staurat o ordine desăvirșită. Au fost 
reduse in intregime pierderile in 
timpul transportului, manipulării și 
depozitării materialelor. Fiecare ba
lot de tablă sau bandă se aduce nu
mai in conteinere. preintimninindu-se 
astfel orice deteriorare a materiale
lor. Apoi, acestea nu se mai manipu
lează cu podurile rulante, care le 
deformau uneori, ci exclusiv cu 
ajutorul motostivuitoarelor.

Se poate spune deci că rezultatele 
obținute de colectivul întreprinderii 
în utilizarea rațională a materiilor 
prime și a materialelor sint efectul 
unei perseverente și constante preo
cupări pentru reducerea consumuri
lor specifice, nu la modul general, 
ci pe fiecare produs și reper. Așa s-a 
ajuns ca. in șase luni din acest an. 
la nici unul dintre cele 10 produse 
principale, cu o pondere de 70 la 
sută in totalul consumului de mate
riale pe ansamblul întreprinderii, să 
nu fie depășite normele de consum 
stabilite. în acest an. cheltuielile 
materiale Ia 1 000 lei producție- 
marfă vor fi cu cel puțin 70 lei sub 
nivelul celor din anul 1981.

Muncitorii și specialiștii cu care 
am stat de vorbă apreciază in mod 
realist că sursele de utilizare rațio
nală a materialelor n-au fost epui
zate. Acțiunea de reproiectare con
structivă si tehnologică a produselor 
care, după cum ni s-a spus, va fi ac
celerată, rămine mai departe calea 
cea mai importantă și sigură in acest 
scop. Există de asemenea reale po
sibilități in privința reducerii in con
tinuare a pierderilor tehnologice, in 
primul rind, a rebutului și chiar in 
domeniul recuperării si valorificării 
resurselor materiale refolosibile.

Climatul de creativitate tehnică, 
de bună gospodărire care s-a instau
rat în întreprindere constituie o ga
ranție sigură că acțiunea de reducere 
a consumurilor materiale va fi con
tinuată cu aceeași perseverentă, 
deoarece aici există o strategie bine 
definită a posibilităților ce pot fi 
puse în valoare în acest domeniu.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii*
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DECLARAȚIE COMUNA 
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării între 

Republica Socialistă România și Republica Volta Superioară
(Urmare din pag. I) lirea politicii de apartheid și discriminare ra

sială din Africa de Sud și asigurarea de drepturi 
egale, democratice pentru toți cetățenii tării. 
S-au pronunțat, de asemenea, pentru respec
tarea suveranității naționale și integrității te
ritoriale a statelor din Africa australă, pentru 
respectarea de către Africa de Sud a obliga
țiilor asumate prin aranjamentele cu țările din 
zonă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Thomas Sankara au subliniat că in actua
lele condiții, de înmulțire a focarelor de ten
siune in lume, trebuie făcut totul pentru solu
ționarea tuturor situațiilor conflictuale și dife
rendelor dintre state numai și numai pe calea 
negocierilor. Ei consideră că numai pe această 
bază pot și trebuie să fie rezolvate conflictele 
existente in Orientul Mijlociu, Africa, Asia, 
America Centrală și alte regiuni ale globului.

în legătură cu Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți au reafirmat convingerea lor că reali
zarea unei păci trainice, juste și globale în 
această regiune nu se poate înfăptui decit prin 
retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupa
te in urma războiului din 1967. soluționarea 
problemei poporului palestinian prin exercitarea 
dreptului său la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat independent propriu, prin 
asigurarea existenței, integrității și securității 
tuturor statelor din zonă. Ei s-au pronunțat 
ferm pentru organizarea unei conferințe inter
naționale, sub egida O.N.U.. Ia care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant le
gitim al poporului palestinian, precum și alte 
țări care pot contribui Ia soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu.

Cei doi șefi de stat au apreciat evoluțiile po
zitive spre o înțelegere între forțele politice și 
sociale din Liban, s-au pronunțat pentru retra
gerea trupelor israeliene din această țară, fără 
condiții prealabile, pentru asigurarea indepen
denței Și suveranității naționale, a unității și 
integrității Libanului.

Referindu-se Ia enormele pierderi de vieți 
omenești și marile pagube materiale pe care le 
provoacă continuarea războiului dintre Irak 
și Iran, precum și la pericolul pe care il creează 
pentru pacea și stabilitatea in zonă și in întrea
ga lume, președintele României și președintele 
Voltei Superioare au subliniat necesitatea de a 
se pune capăt neintîrziat războiului, de a se în
ceta definitiv acțiunile militare din Golf, de a 
se retrage trupele in interiorul frontierelor re
cunoscute pe plan internațional și de a se trece 
Ia negocieri in vederea soluționării pașnice a 
problemelor dintre cele două țări.

Relevînd consecințele grave pentru toate ță
rile ale persistenței crizei economice, energe
tice și monetar-financiare, ale menținerii feno
menului subdezvoltării în zone vaste ale globu
lui, cei doi președinți consideră că o cerință im
perativă pentru pacea și securitatea popoarelor, 
pentru însuși viitorul omenirii, o constituie li
chidarea subdezvoltării, reducerea treptată a 
decalajelor dintre țările bogate și țările sărace 
și edificarea unei noi ordini economice mon
diale.

în acest sens, ei au subliniat importanța pe 
care o are o largă promovare a colaborării eco
nomice mondiale în vederea eliminării măsuri
lor protecționiste, asigurării comercializării ma
teriilor prime la prețuri remuneratorii și echi
tabile. convenirii unor programe speciale de 
ajutorare a țărilor in curs de dezvoltare in do
meniile agriculturii, industriei, transporturilor și 
alte sectoare de activitate, asigurării transferu
lui de tehnologie modernă, formării de cadre 
naționale, sporirii substanțiale a fondurilor ne
cesare pentru dezvoltare.

Luind in considerație situația gravă care 
s-a creat ca urmare a politicii dobînzilor inalte 
practicate de țările dezvoltate, cei doi șefi de 
stat au apreciat necesară o rezolvare globală, 
care să ducă la anularea datoriilor pentru ță
rile cele mai sărace, reducerea dobinzilor pen
tru celelalte țări, reeșalonarea pe termen lung 
și cu- dobinzi mici a datoriilor și acordarea de 
noi credite pentru țările in curs de dezvoltare.

Constatind cu îngrijorare că in cadrul nego
cierilor purtate pină în prezent la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale nu s-au obținut re
zultate susceptibile să contribuie la o redre
sare durabilă a economiei mondiale și Ia pro
gresul economic al țărilor in curs de dezvol
tare, cei doi președinți au reliefat necesitatea 
începerii neîntîrziate și desfășurării negocieri

lor globale pe baza unei voințe politice con
structive.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Thomas Sankara au apreciat ca fiind deo
sebit de importantă extinderea și adincirea 
cooperării economice dintre țările în curs de 
dezvoltare, întărirea solidarității și unității lor 
dc acțiune. în acest sens, s-au pronunțat pen
tru organizarea unei conferințe la nivel înalt a 
țărilor în curs de dezvoltare, în vederea dez
voltării cooperării dintre ele și stabilirii unei 
strategii comupe pentru negocierile cu țările 
dezvoltate.

Cei doi șefi de stat sint de părere că Orga
nizația Națiunilor Unite constituie cadrul cel 
mai potrivit pentru desfășurarea negocierilor 
multilaterale vizînd rezolvarea problemelor 
internaționale. în vederea îndeplinirii acestui 
obiectiv, cei doi șefi de stat consideră că tre
buie acționat pentru creșterea rolului și efi- ! 
cienței organizației mondiale în consolidarea 
păcii, securității, dezvoltării și cooperării, pen
tru democratizarea structurilor și activităților 
sale, adaptarea ei la cerințele și realitățile ac
tuale și de perspectivă ale comunității inter
naționale.

Cei doi președinți au apreciat adoptarea Ia 
O.N.U. a Declarației asupra reglementării paș
nice a diferendelor internaționale Și au subli
niat importanța creării in cadrul organizației a 
unui organism permanent de bune oficii, me
diere și conciliere in vederea sporirii contri
buției O.N.U. la prevenirea conflictelor și so
luționarea pașnică a celor existente.

Președinții României și Voltei Superioare au 
reafirmat convingerea lor că toate statele, in
diferent de mărime, sistem social-politic șl 
potențial economic și militar, trebuie să parti
cipe activ, în condiții de deplină egalitate in 
drepturi. Ia soluționarea problemelor de interes 
general. Ei consideră că țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate 
trebuie să joace un rol mai însemnat în dez
baterea și soluționarea problemelor internațio
nale actuale. în această ordine de idei, ei au 
reliefat importanța mișcării țărilor nealiniate 
iu lupta împotriva imperialismului, colonia
lismului, neocolonialismului, rasismului și 
apartheidului, pentru pace, securitate și inde
pendență națională, pentru oprirea cursei înar
mărilor și dezarmare, pentru edificarea noii 
ordini economice internaționale.

Cei doi președinți au hotărit să fie intensifi
cată conlucrarea dintre cele două țări pe arena 
internațională, in cadrul O.N.U. și al instituții
lor sale specializate, al Grupului „celor 77“ și 
al mișcării țărilor nealiniate în scopul crește
rii contribuției lor la reglementarea justă, 
democratică a problemelor majore ale vieții 
internaționale, pentru promovarea păcii, secu
rității și cooperării în întreaga lume.

III
Președintele Republicii Socialiste România și f 

președintele Consiliului Național al Revoluției 
din Republica Volta Superioară au exprimat de
plina satisfacție pentru dialogul Ia nivel înalt 
româno-voltez, pentru convorbirile și înțelegerile 
la care s-a ajuns, fiind încredințați că acestea 
reprezintă o valoroasă contribuție la aprofunda
rea raporturilor de prietenie si colaborare dintre 
cele două țări, în interesul și spre binele po
poarelor român șl voltez, al cauzei păcii, dezvol
tării independente, progresului și cooperării in
ternaționale. Cei doi șefi de stat au apreciat că 
rezultatele vizitei confirmă rolul deosebit de im
portant al întilnirilor Ia nivel înalt in determi
narea cursului dezvoltării raporturilor româno- J
volteze. I

Președintele Consiliului^Național al Revoluției I
din Republica Volta Superioară; șef a! Statului, s
căpitan Thomas Sankara, a exprimat, in numele 
său și al delegației care l-a însoțit, calde mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, poporului ro
mân prieten pentru ospitalitatea deosebită ce 
le-a fost rezervată in timpul vizitei in România.

Căpitanul Thomas Sankara, președintele Con
siliului Național al Revoluției din Republica |
Volta Superioară, șef al statului, a invitat pe j
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, Să efectueze, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de prietenie in Republica Volta Supe
rioară. Invitația a fost acceptată eu plăcere, data 
vizitei urmind să fie stabilită pe canale diplo
matice.
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tarea cu forța, avantajului reciproc, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine 
stătător calea dezvoltării economice și sociale.

Cei doi președinți consideră că problema fun
damentală a lumii contemporane este oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare și îndeosebi la dezarmarea nu- 

' cleară, asigurarea unei păci trainice în lume.
în acest context, ei au evidențiat necesitatea 

de a se trece neintîrziat la interzicerea gene
rală și totală a experiențelor cu arma nucleară, 
încetarea producției și reducerea treptată a 
stocurilor de arme nucleare, pînă Ia completa 
lor lichidare, interzicerea folosirii armei nu
cleare, interzicerea creării unor noi tipuri și 
sisteme de arme de distrugere in masă, redu
cerea cheltuielilor militare, lichidarea bazelor 
militare, crearea de zone denuclearizate și zone 
ale păcii in diferite regiuni ale lumii, desființa
rea pactelor militare.

Cei doi șefi de stat au subliniat că resursele 
financiare rezultate din reducerea cheltuielilor 
militare trebuie folosite pentru solutionarea pro
blemelor fiecărei țări și, în special, pentru spri
jinirea tarilor in curs de dezvoltare în vederea 
accelerării progresului lor economico-social.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului National al Revoluției 
din Republica Volta Superioară au exprimat 
deosebita lor preocupare fată de situația gravă 
care s-a creat în Europa in urma trecerii de 
către S.U.A. Ia amplasarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune si, ca urmare, a anun
țării contramăsurilor nucleare de către Uniunea 
Sovietică. Ei s-au pronunțat pentru oprirea am
plasării rachetelor americane cu rază medie de 
acțiune și a aplicării contramăsurilor sovietice, 
pentru reluarea tratativelor sovieto-americane 
in vederea realizării unui acord care să ducă 
la eliminarea rachetelor cu rază medie de ac
țiune și a oricăror arme nucleare de pe continent.

Cei doi șefi de stat au reliefat, totodată, im
portanta dezvoltării colaborării și bunei vecină
tăți in Balcani, transformării acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și baze militare străine. Ei s-au pronun
țat pentru crearea unor asemenea zone în nor
dul și centrul Europei și in alte regiuni ale 
lumii.

Referindu-se la lucrările Conferinței de Ia 
Stockholm, cei doi președinți au subliniat rolul 
important pe care îl poate avea buna desfășu
rare a acestei reuniuni in dezvoltarea contacte
lor și conlucrării intre țările europene, pentru 
întărirea încrederii și securității pe continent, 
pentru dezarmare.

Analizind situația din Africa, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Thomaș 
Sankara au relevat afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor și statelor africane de a 
trăi în deplină libertate, de a-și consolida inde
pendenta națională, de a adinei cooperarea eco
nomică dintre ele si de a întări unitatea lor de 
acțiune.

Ei au subliniat rolul important care revine 
I O.U.A. in lupta împotriva politicii imperialiste, 

colonialiste și neocolonialiste. a rasismului și 
politicii de apartheid pe continent, ca și efor
turile pentru solutionarea politică a diferende
lor existente m Africa.

Cei doi președinți consideră că problema 
Ciadului trebuie rezolvată de către poporul cia- 
dian insuși, fără amestec din afară, pe baza 
reconcilierii naționale.

Cu privire Ia Sahara Occidentală, ei s-au 
pronunțat pentru o soluționare politică pe baza 
rezoluțiilor corespunzătoare ale O.U.A. și celei 
de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale a b.N.U.

Președinții României și Voltei Superioare au 
evidențiat necesitatea de a se asigura accesul 
neintirziat al Namibiei la independență, a drep
tului poporului namibian de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării sale viitoare. Cei doi 
președinți au reafirmat solidaritatea celor două 

j țări și sprijinul lor deplin față de lupta pentru
I independentă a poporului namibian, sub con

ducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant 
legitim. Cei doi șefi de stat au reliefat, de ase
menea, necesitatea de a fi depuse toate efor
turile pe Plan internațional și a se lua măsuri 
eficiente pentru aplicarea rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. privind indepen
dența Namibiei.

Cei doi președinți s-au pronunțat pentru abo

SIMPOZIONla Institutul Central de Cercetări Economice

COMUNICAT
cu privire Ia convorbirile dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Georges Marchais

în Capitală au avut loc. vineri, lu
crările simpozionului „Epoca 
Ceaușescu. epocă de realizări istorice 
in dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei românești", manifestare or
ganizată de Institutul Central de 
Cercetări Economice in cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și a 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român. A fost reliefată 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind amplificarea ro
lului științei in asigurarea progresu
lui economico-social al tării, dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
economiei naționale, necesitatea ac
centuării laturilor calitative ale con
strucției socialiste.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantei la simpozion au 
adresat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

Ne exprimăm satisfacția profundă 
și adeziunea deplină față de hotărî- 
rca plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire Ia realegerea dumneavoastră, la 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., in 
funcția sunremă de secretar general 
al partidului. Elocventă ref'ectare a 
voinței unanime a nonorului. această 
hotărîre are semnificația unui măreț 
act politic și reprezintă o vie recu
noaștere a neprețuitelor dumnea
voastră merite, a nobilei activi
tăți pe care o desfăsurați în frun
tea partidului si a țării, conducând 
națiunea noastră sire noi culmi ale 
progresului și civilizației socialiste.

vremea
de meteo-o’oetle si hi'^o- 

lottfe comunică. ti^ip”I proHaH1 
zilele de 29, 30 $i 31 iulie. în țară : 
Vreme in curs de încălzi”^,
din vestul tării. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea averse locale de ploaie. 

Administrația de Stat Loîo-Pronosjsod informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 27 IULIE 1981

Extragerea I : 60 5 82 46 54 30 47 16 67

Extragerea a Il-a : 10 12 80 69 87 28 8 40 33

Fond total de cîștiguri : 807 932 lei.

în aceste momente, gindurile noas
tre se îndreaptă, totodată, eu adincă 
recunoștință și prețuire către tova
rășa academician doctor ingiuer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, savant de 
reputație mondială, sub a cărei' în
drumare permanentă știința cunoaște 
o puternică afirmare. Prin presti
gioasa sa. activitate științifică a 
deschis noi orizonturi științei, cul
turii și invățămintului românesc, a 
adus o contribuție hotăritoare la 
creșterea rolului lor in îndeplinirea 
cerințelor dezvoltării economici na
ționale.

Cei 19 ani care au trecut de la is
toricul Congres al IX-Iea al P.C.R.* 
de cind cu o deosebită înțelepciune, 
pasiune și devotament conduceți ac
tivitatea partidului și destinele na
țiunii. se subliniază în telegramă, 
poartă pecetea gindirii și acțiunii 
dumneavoastră revoluționare, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a stilului de muncă dinamic și cu
tezător, definesc cea mai fertilă pe
rioadă din istoria țării — „Epoca 
Ceaușescu" — marcată de înfăptuiri 
mărețe în toate domeniile, dc creș
terea prestigiului României socia
liste pe arena internațională.

Folosim acest prilej de a vă 
mulțumi, cu recunoștință, pentru 
sprijinul pe care ni-l acordați per
manent, pentru valoroasele indicații 
teoretice și practice izvorite din con
cepția dumneavoastră modernă des
pre stiin'ă si creșterea rolului cer
cetării științifice in făurirea cu suc
ces a soetaltsmului și comunismului 
in România.

(Agerpres)

mai ales în regiunile din estul tării, la 
începutul intervalului. Apoi, ele vor 
deveni răzlețe. Vîn*ul va sufla mode
rat, cu intensificări la înceo ’tul i->tr”'- 
valului. nredomimnd din sectorul nor
dic. Temoeratu-i’e rqfntme vor fi cu
prinse între 7 și 17 c^ade. izo’^t m~’ 
cobo-îte în deo-^siuni. iar valorVe ma
xime vo- oscila între 18 st 28 de
mai ridicate în a doua parte a inter
valului. Ceață dimineața, in vestul tă
rii.

Din inițiativa Casei culturii Repu
blicii Socialiste Cehoslovace din 
București, vineri la amiază a avut, 
loc vernisajul expoziției ..Pictura si 
sculptura românească contemporană", 
consacrată celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă și an
tiimperialistă.

Lucrările expuse înfățișează as
pecte din istoria poporului român.

t V
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfîrșlt de săptămină (parțial 

color). Din cuprins : © Tară dra
gă. țara mea — melodii, populare 
© Ecran de vacanță : ,,Amintiri
din copilărie*4 (ultima parte) 
© Tainele naturii : ,,Elefantul a- 
frican44 (ultima parte) © Gala de
senului animat © Magnetoscop 
muzical © Tot ce are țara mai 
frumos. Oameni, locuri, fapte 
în anul 40 al devenirii noastre : 
„Dezvoltarea economico-socială a 
Drăgășanilor44 — reportaj

16.20 Orașe peruane. Documentar
16,40 Iulie — cronica evenimentelor po

litice
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sub 

semnul anului jubiliar
19.20 Teleenciclopedia
19,50 Film artistic : „AI treilea salt 

mortal44 (color). Premieră TV. pro
ducție a Casei de filme patru. Cu: 
Ion Dichiseanu, Jean Constantin, 
Maria Clara Sebdk, Ioseflnl, Vis-

INFORMAȚII
LOS ANGELES 27 (Agerpres). — 

Pe stadionul ..Coliseum Memorial" 
din Los Angeles va avea loc astăzi, 
28 iulie, festivitatea de deschidere a 
celei de-a 23-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară, competiție de am
ploare ce reunește sportivi și spor
tive din 140 de țări, intre care și 
România. Timp de două săptămini, 
pină la 12 august, participanții se vor 
întrece la 23 de discipline inscrise in 
programul jocurilor.

La actuala ediție a Jocurilor Olim
pice de vară, sportivii români vor lua 
parte la întrecerile de atletism, box. 
caiac-canoe, canotaj academic, gim
nastică. haltere, handbal, inot, judo, 
lupte, scrimă, tir și gimnastică rit
mică.

Din loturile sportivilor din țara 
noastră fac parte campioni olimpici, 
mondiali și europeni, recordmani ai 
lumii, medaliațt la mari concursuri 
internaționale, intre care gimnastele 
Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, 
Cristina Grigoraș, canoiștii Ivan 

realizări dobindite in anii socialismu
lui. peisaje.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Uniunii artiștilor 
plastici. Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură si artă, un 
numeros public.

Au fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București, membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

trian Roman. VirglI Ogășanu, 
George Motol, Silviu Stănculescu, 
Nicolae Barosan. Cornel Coman. 
Camelia Zorlescu, Cornelia Teodo- 
slu, Geo Salzescu. Scenariul : Ni
colae Mărgeanu șl Atanasie Toma. 
Regla : Al. G. Croitoru

21.10 Varietăți, varietăți (color) 
22,00 Telejurnal (parțial color)
22,15 Intr-un parc... intr-un cerdac... — 

romanțe și cîntece vesele
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2 X
19,00 Telejurnal ® Sub semnul anului 

Jubiliar
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,33 Moștenire pentru viitor. Istoria 

patriei, sursă permanentă de in
spirație pentru scriitorii noștri

20.10 Tinere talente. Aspecte de la Fes
tivalul tinerilor dirijori — Bușteni 
1984 (I)

20,30 Marea epopee revoluționară. Bă
tăliile eliberării noastre

21.10 Orizont tehnlco-ștlintific
21,35 Melodii populare
21,45 De pretutindeni. Orașe europene : 

Lisabona
22,00 Telejurnal
22,15 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

SPORTIVE
Patzaichin, Toma Simionov, Costică 
Olaru, caiacistul Vasile Dîba, luptă
torii Ștefan Rusu, Ion Draica, atle
tele Anișoara Cușmir-Stanciu, Vali 
Ionescu, Maricica Puică, Doina Me
lilite, țintașul Corneliu Ion, înotătoa
rele Carmen Bunaclu, Anca Pătrășco- 
iu, scrimerli Petru Kuki, Ioan Pop, 
Cornel Marin, Elisabeta Guzganu, 
Aurora Dan, boxerii Viorel Ioana, 
Mircea Fulger, Georgică Donici, 
handbaliștii Nicolae Munteanu, Va
sile Stingă, Marian Dumitru, schifis- 
tele Valeria Răcilă, Rodlca Arba, Ele
na Horvat, halterofilii Dragomir Cio- 
roslan, Gelu Radu, Gheorghe Mattel 
și tinerii judoka Mircea Frățică, Mi
hai Cioc și Constantin Niculae.

întrecerile vor începe efectiv du
minică, 29 iulie, cind vor intra in con
curs gimnaștii, halterofilii, boxerii, 
cicliștii, călăreții, înotătorii, partici
panții la competiția de tir. In aceeași 
zi se va da startul și în turneele de 
baschet, fotbal, hochei pe iarbă, volei.

(Urmare din pag. I)
exprimat sprijinul lor față de orice 
Inițiativă care vizează oprirea acu
mulării de noi arme, limitarea și re
ducerea tuturor armamentelor in Est 
ca și în Vest, pe baza unui echili
bru militar la un nivel cit mai scă
zut și' asigurarea securității egale a 
tuturor părților.

Pină Ia eliberarea Europei de ori
ce fel de arme nucleare, o mare în
semnătate ar avea crearea de zone 
denuclearizate în Balcani, în nor
dul Europei si in alte zone ale lu
mii. interzicerea tuturor armelor 
chimice, precum si a militarizării 
spațiului cosmic.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Georges Marchais au subliniat în
semnătatea Conferinței pentru secu
ritate. încredere si dezarmare de la 
Stockholm, necesitatea de a se ac
ționa pentru a se ajunge la un 
acord corespunzător, astfel încit con
ferința să reprezinte un moment im
portant in reducerea încordării si în
tărirea securității. încrederii si coo
perării în Europa, inclusiv în obți
nerea unor progrese reale pe calea 
dezarmării.

S-a evidențiat că în actualele Îm
prejurări internaționale, deosebit de 
grave si complexe, trebuie să se facă 
totul pentru eliminarea forței și a- 
menintării cu forța din relațiile din
tre state, pentru solutionarea pro
blemelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin negocieri, ne baza 
respectării intereselor si voinței pro
prii a fiecărui popor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român si secretarul gene
ral al Partidului Comunist Francez 
au apreciat că este mai necesar de
cit oricînd ca toate statele., indife
rent de mărime si orînduire socia
lă. toate popoarele, forțele politice 
progresiste, organizațiile sindicale, 
comunitățile religioase, oamenii de

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE IN TARA NOASTRA A SECRETARUIUI COMITETULUI POPULAR 
GENERAL AL J AM AHIRIEI ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE, MOHAMED Al-ZAROUQ RAJAB

Vineri dimineața s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, și secretarul Comitetului 
Popular General al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, Mohamed 
Al-Zarouq Rajab.

Desfășurate într-o ambianță de 
prietenie, colaborare, stimă și înțe
legere reciprocă, convorbirile au scos 
în evidentă dorința României și Li
biei de a pune mai bine in valoare 
posibilitățile de care dispun țările 
noastre in vederea extinderii și apro
fundării cooperării în diferite sectoa
re economice, dezvoltării și diversi
ficării schimburilor comerciale, in 
spiritul hotărîrilor convenite. între to
varășul Nicolae Ceaușescu și colo
nelul -Moammer EI Geddafi:

A fost exprjmată satisfacția celor 
două părți pentru vizita secretarului 
Comitetului Popular General al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, pentru rezultatele acestei vi
zite, care reprezintă o nouă contri
buție la extinderea in continuare a 
conlucrării româno-libiene. In acest

COMUNICAT
privind vizita oficiala în Republica Socialistă România a secretarului 

Comitetului Popular General al jamahiriei Arabe libiene Populare Socialiste
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
secretarul Comitetului Popular Ge
neral al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Mohamed Al- 
Zarouq Rajab, a efectuat o vizită 
oficială în tara noastră, in perioada 
25—27 iulie 1984.

In cursul vizitei, secretarul Comi
tetului Popular General al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socialis
te a fost primit de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de mesaje de orietenie în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Moammer El Geddafi. conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

Intre tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al guver
nului român, și Mohamed Al-Zarouq 
Rajab, secretarul Comitetului Popu
lar General libian, au avut loc con
vorbiri oficiale care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de stimă 
si resnect recinroc. în cadrul con
vorbirilor. cele două părți au anali
zat stadiul actual al raporturilor de 
prietenie și cooperare româno-libie- 
ne. exprimîndu-se satisfacția pentru 
cursul lor mereu ascendent. S-a sub
liniat că realizarea înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite cu prileiul in- 
tîlnlrilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceause.scu si colonelul Moammer El 
Geddafi are un rol determinant in 
extinderea si dezvoltarea colaborării 
dintre cele două tari și popoare.

In timpul discuțiilor, primul mi
nistru al guvernului român și secre
tarul Comitetului Popular General 
libian au analizat posibilitățile și căi
le de creștere a schimburilor comer
ciale și extindere a cooperării eco
nomice dintre România și Libia* sta
bilind. in acest scop, măsurile ce ur
mează a fi întreprinse de organele 
de resort din cele două țări.

Avind in vedere experiența pozi
tivă acumulată pină in prezent in 
realizarea in comun in Libia a unor 
obiective economice și social-cultura- 
le, precum și perspectiva largă sta
bilită prin Înțelegerile la cel mai inalt 
nivel, cele două părți au convenit 
măsuri concrete pentru amplificarea 
si diversificarea cooperării bilaterale 
șl angajarea de noi proiecte in do
meniile industriei, agriculturii și pro
ducției animaliere, apelor si solului, 
construcțiilor, industriei ușoare, chi
miei. transoorturilor si telecomunica
țiilor, explorarea și exploatarea ți
țeiului. materiale de construcții, echi
pamente și instalații de forai. Tot
odată. s-a convenit să se găsească 
formele cele mai adecvate pentru 
dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
țifice, precum și in domeniile cul
turii. stiintei. invățămintului. sănătă
ții și presei.

Cele două părți au căzut de aoord 

diferite credințe si concepții, toti cei 
care iubesc viata si pacea să-și 
unească eforturile si să acționeze cu 
hotărîre pentru a opri cutsa înarmă
rilor. pentru a bara drumul spre o 
catastrofă nucleară, spre distrugerea 
lumii. S-a subliniat că popoarele, 
mișcările pentru pace, securitate și 
înțelegere intre popoare din Europa 
trebuie să-și facă tot mai puternic 
auzit cuvîntul. să ceară să primeze 
rațiunea și spiritul de răspundere. 
Interesele păcii, ale apărării dreptu
lui suprem al omului — la viată, 
pace si libertate.

Pornind de la faptul că subdezvol
tarea constituie, in același timp, un 
factor profund inuman și de tensiune 
in climatul international, cele două 
părți au reafirmat necesitatea de a 
se acționa, in direcția lichidării aces
teia. pentru înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale, pentru 
solutionarea globală a datoriei ex
terne a țărilor in curs de dezvolta
re. pentru realizarea condițiilor care 
să permită progresul acestor țări, 
inclusiv prin alocarea în folosul 
acestora a unei părți din resursele 
eliberate ca urmare a măsurilor de 
dezarmare.

Cei doi conducători de partide au 
exprimat solidaritatea cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru libertate, inde
pendentă națională, democrație, pen
tru progres și socialism.

Avind în vedere importanta deo
sebită pe care o are unirea efortu
rilor popoarelor, ale tuturor forțelor 
înaintate in vederea soluționării con
structive a marilor și complexelor 
probleme ce confruntă omenirea con
temporană, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Georges 
Marchais au subliniat hotărirea lor 
de a acționa în vederea dezvoltării 
colaborării și conlucrării partidelor 
comuniste și muncitorești cu parti

sens a fost reafirmată hotărirea ce
lor două guverne de a transpune cit 
mai curind și m cele mai bune con
diții în practică măsurile adoptate, 
menite să servească intereselor po
poarelor român și libian, cauzei ge
nerale a păcii și colaborării interna
ționale.

La încheierea convorbirilor a fost 
convenit un comunicat cu privire la 
vizită.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
Mohamed Al-Zarouq Rajab au sem
nat Protocolul privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice din
tre Republica Socialistă România și 
Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă.

Cu același prilej a fost parafat 
acordul general de cooperare econo
mica, științifică și tehnică intre "cele 
două țări.

La ceremonia semnării documen
telor au luat parte membrii celor 
două delegații.

★
Vizita oficială întreprinsă în țara 

noastră, la invitația primului minis
tru al Guvernului Republicii Socia

să fie intensificate eforturile pentru 
a se stabili programe și înțelegeri pe 
termen lung de natură să asigure un 
continuu dinamism comerțului și 
cooperării economice dintre România 
și Libia.

Pentru dezvoltarea acestei coope
rări. s-a convenit lărgirea cadrului 
juridic, prin finalizarea negocierilor 
privind : Acordul de evitare a dublei 
impuneri. Acordul de promovare și 
garantare reciprocă a investițiilor. 
Acordul privind statutul personalului 
care lucrează pentru realizarea pro
iectelor economice și de cooperare 
tehnică în cele două țări și Acor
dul in domeniul asigurărilor socia
le. Totodată s-a stabilit să fie în
cheiat un aranjament bancar între 
Banca Română de Comerț Exterior 
și Banca Centrală a Libiei.

Pentru a asigura relațiilor econo
mice dintre România și Libia o mai 
mare stabilitate, precum și pentru a 
deschide noi orizonturi relațiilor eco
nomice. în timpul vizitei a fost nego
ciat și parafat Acordul general de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, care urmează să 
fie- semnat la cel mai înalt nivel.

De asemenea, primii miniștri au 
convenit să fie întreprinse măsurile 
necesare de ambele părți pentru pu
nerea în aplicare a hotărîrilor adop
tate de Comisia mixtă guvernamen
tală de cooperare economică și teh- 
nico-știintifică româno-libiani care 
a avut loc în aprilie a.c.

Principalele rezultate ale convorbi
rilor au fost consemnate intr-un 
Protocol privind dezvoltarea schim
burilor economice și tehnice dintre 
Republica Socialistă România și Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. care a fost semnat de primul 
ministru al guvernului român și se
cretarul Comitetului Popular General 
libian la încheierea vizitei.

In cursul vizitei a avut Ioc un 
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme ale lumii contem
porane. Cele două părți au constatat 
că evoluția vieții internaționale a 
confirmat pe deplin iustetea nuncte- 
lor de vedere si a aprecierilor înscri
se în documentele convenite Ia cel 
mai inalt nivel. îndeosebi in Comu
nicatul comun semnat la București, 
in ianuarie 1983. de către conducă
torii României și Libiei. S-a expri
mat îngrijorarea față de starea de în
cordare la care s-a aiuns ca urmare 
a intensificării fără precedent a 
cursei înarmărilor, a faptului că o 
serie de conflicte nu au fost solu
ționate. că cele mai acute probleme 
ale țărilor in curs de dezvoltare au 
rămas nerezolvate, fenomene care 
pun in pericol pacea si stabilitatea 
în întreaga lume. Cele două părți 
s-au pronunțat pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară. în
treprinderea de acțiuni centru elimi
narea subdezvoltării, edificarea unei 

dele socialiste, social-democrate, cu 
alte forte democratice, progresiste și 
antiimperialiste. Ei au apreciat că 
întărirea acțiunii unite și a efortu
rilor conjugate ale acestor forte, ale 
tuturor popoarelor corespunde unei 
necesități istorice, conforme cu nă
zuințele de pace, prietenie, progres 
și de colaborare ale tuturor națiuni
lor. de făurire a unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au reafirmat hotă
rirea de a acționa și în viitor pen
tru lărgirea contactelor și a dialo
gului activ dintre conducerile celor 
două partide, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez. Aceste relații se bazează 
pe stimă, încredere și înțelegere 
reciprocă, pe respectarea dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabo
ra de sine stătător politica in
ternă și externă, strategia și tactica 
revoluționară, corespunzător condiția 
ilor istorice, naționale și sociale din 
propria țară. In acest cadru au fost 
subliniate legăturile istorice de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, reafirmindu-se. 
hotărirea de a acționa pentru întări
rea prieteniei dintre poporul român 
și poporul francez, a colaborării din
tre cele două țări — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural, 
precum și în alte domenii — în con
cordantă cu interesele lor reciproce, 
in slujba păcii și cooperării în Eu
ropa și în întreaga lume.

De comun acord s-a apreciat că vi
zita în România a tovarășului 
Georges Marchais, convorbirile, cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au pri
lejuit un fructuos Schimb de păreri 
si experiență, constituind o contribu
ție însemnată la întărirea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez, dintre 
cele două țări și popoare prietene.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, cordială.

liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, de secretarul Comitetului 
Popular General al Jamahiriei Arabă 
Libiene Populare Socialiste, Mohamed : 
Al-Zarouq Rajab, s-a incheiat vineri.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
Împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, Mohamed Al-Zarouq 
Rajab și celelalte persoane oficiale 
au fost salutați de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ion Pătan, Petre Gigea, Ion 
Stănescu, miniștri, Ion Ceaușescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat, al- 
Planificării, Lucian Drăguț, secretar 
al Consiliului de Miniștri, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezențl Abdtilhamid S. Ziii-' ■ 
tani, secretar .al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei. 
Arabe Libiene Populare Socialiste la • 
București, și membri ai Comitetului"' 
Popular al Biroului Popular.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste și Republicii Socialiste 
România. “’j.'.;

noi ordini economice internaționale, 
reducerea decalajelor între țările bo
gate și sărace, depășirea crizei eco
nomice și așezarea economiei mondi
ale pe baza unor relații noi, echita
bile pentru toate tarile lumii.

In acest context s-a reliefat în
semnătatea deosebită a asigurării 
securității și realizării unor măsuri 
concrete de dezarmare în Europa, ne
cesitatea ajungerii la acorduri și în
țelegeri care să ducă Ia eliminarea 
oricăror arme nucleare de pe conti
nent.

Referindu-se la pericolul pe care 11 
creează pentru pace, progres și dez
voltarea popoarelor stările de criză și 
conflict existente în diferite regiuni 
ale lumii, părțile au subliniat inte
resul, celor două țări pentru rezolva
rea cit mai rapidă, pe cale pașnică, a 
acestor conflicte, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state. în legătură 
cu aceasta au relevat necesitatea asi
gurării urgente a unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlociu, 
pe baza retragerii Israelului din teri
toriile arabe ocupate, inclusiv din 
Ierusalimul arab, și a soluționării 
problemei poporului palestinian, prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unul 
stat propriu, independent. Cele două 
părți s-au pronunțat pentru retrage
rea imediată și necondiționată a tru
pelor israeliene din sudul Libanului, 
pentru respectarea deplină a inde
pendenței, suveranității și integri
tății Libanului.

Relevînd afirmarea tot mai puter
nică a luptei popoarelor pentru dez
voltare liberă și independentă, părțile 
au reafirmat sprijinul țărilor lor față 
de cauza dreaptă a poporului namL- 
bian și s-au pronunțat pentru accesul 
neintirziat la independentă al Nami
biei, in conformitate cu rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U.

în timpul convorbirilor s-a consta
tat similitudinea sau marea apropiere 
a pozițiilor celor două țări în proble
mele discutate și s-a afirmat hotări
rea lor de a intensifica conlucrarea 
în cadrul O.N.U. si al altor foruri 
internaționale.

Primul ministru al guvernului ro
mân și secretarul Comitetului Popu
lar General libian și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele convorbi
rilor, apreciind că acestea reprezintă 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea in continuare a raporturilor ro
mâno-libiene' în toate domeniile, in 
conformitate cu orientările stabilite 
Ia cel mai înalt nivel.

Secretarul Comitetului Popular Ge
neral libian, Mohamed Al-Zarouq 
Rajab, a exprimat mulțumiri pentru 
primirea caldă, prietenească, de care 
s-a bucurat în cursul vizitei sale în 
România. A adresat tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, invitația de a efectua o 
vizită oficială în Jamahiria Arabă Li
biană Populară Socialistă. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmind a fi stabilită ulterior.
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BURUNDI

Mirt de mesaje Intre 
președintele Nicolae Ceausescu 

si președintele lean Baptiste Bagaza
BUJUMBURA 27 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretai- general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-au 
transmis președintelui Uniunii pen
tru Progres National (U.P.R.O.N.A.i, 
președinte al Republicii Burundi, 
Jean Baptiste Bagaza. un salut cor
dial, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, de pace 
și prosperitate poporului burundez, 
de succes in activitatea partidului.

Mulțumind călduros pentru salutul 
adresat, președintele Jean Baptiste 
Bagaza a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate, de suc
cese tot mai mari în activitatea ce o 
desfășoară in fruntea partidului și 
statului, înalta sa apreciere pentru

★
în raportul prezentat la congres, 

Jean Baptiste Bagaza, președintele 
partidului și președinte al Republicii 
Burundi, a înfățișat realizările obți
nute de poporul burundez in făurirea 
unei societăți noi, ca și obiectivele de 
viitor pentru dezvoltarea social-eco-

eforturile șefului statului român în 
direcția păcii, dezarmării, a respec
tării drepturilor la dezvoltare liberă 
și independentă ale tuturor popoa
relor. El a evocat cu multă plăcere 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Republica Burundi și 
a apreciat realizările obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Jean Baptiste Bagaza a reprezentan
tului Partidului Comunist Român la 
lucrările celui de-al II-Iea Congres 
al Partidului Uniunea pentru Progres 
Național, Ion Cîrcei. membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Colegiu
lui Central de Partid.

★
nomică a țării. El a subliniat, tot
odată, necesitatea extinderii cooperă
rii cu toate statele lumii, indiferent 
de sistemul lor politic și social-eco
nomic, și a reafirmat sprijinul acor
dat de Burundi mișcărilor de elibe
rare națională din Africa Australă.În favoarea soluționării prin negocieri a conflictelordin America Centrală

CARACAS 27 (Agerpres). — Mi
nistrul relațiilor externe al Guate- 
malei, Fernando Andrade, a decla
rat, la Caracas, unde se află in vi
zită, că ț-ara sa acceptă fără modi
ficări „Actul de pace și cooperare in 
America Centrală" propus de „Grupul 
de la Contadora" — informează a- 
genția I.P.S. El a adăugat că gu
vernul guatemalez sprijină, fără con
diții, eforturile statelor membre ale

grupului — Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela — considerind că 
numai pe calea negocierilor politico
diplomatice se poate ajunge la o re
glementare a conflictelor din re
giune.

„Actul de pace și cooperare în 
America Centrală" a fost remis de 
„Grupul de la Contadora" spre exa
minare guvernelor țărilor centro- 
americane la jumătatea lunii trecute.

Inițiativa unui grup de laureați ai premiului Nobel
MANAGUA 27 (Agerpres). — La 

Puerto Corinto, în Nicaragua, a an
corat o „navă a păcii" purtind pa
vilion norvegian, avînd la bord un 
grup de laureați ai premiului Nobel 
care au inițiat această acțiune de 
solidaritate cu Nicaragua — rela
tează agențiile United Press Interna
tional și Associated Press. Printre 
aceștia se află scriitorul Perez 
Esquivel din Argentina și omul de 
știință american Linus Pauling.

La bordul vasului norvegian se 
află alimente. îngrășăminte chimice, 
medicamente, materiale cu caracter 
educativ, precum si hîrtie de tipar 
pe care se vor imprima buletinele

de vot ce vor fi utilizate la alege
rile generale și prezidențiale ce vor 
avea loc, in noiembrie, in Nicaragua.

★
Lupte puternice între forțele ar

mate populare sandiniste (E.P.S.) și 
grupuri de contrarevoluționari au 
fost înregistrate în zonele muntoase 
din departamentele Matagalpa și 
Nueva Segovia, situate in nordul 
Nicaraguei — informează agenția 
France Presse. Potrivit unui comu
nicat al Ministerului nicaraguan al 
Apărării. în cursul atacurilor lan
sate de contrarevoluționari, unitățile 
E.P.S. au scos din luptă peste 50 
agresori.Cereri de reducere a nivelului dobînzilor înaltepracticate de S.U.A.

BUENOS AIRES 27 (Agerpres) — 
Intr-o declarație făcută la Centrul 
argentinian de relații internațio
nale, ministrul francez al relațiilor 
externe, Claude Cheysson, a criticat 
cu asprime politica dobînzilor înal
te practicată de Statele Unite — 
relatează agenția France Presse.

Pe de altă parte, Cheysson a de
clarat că, în tot mai multe țări in 
curs de dezvoltare, ca si în unele 
state occidentale industrializate, 
crește curentul de opinie în favoa
rea unei diminuări a dobinzilor și a 
deficitelor bugetare ale S.U.A., pre
cum și pentru reluarea dialogului 
Nord-Sud, măsuri menite să contri
buie — după opinia sa — la depă
șirea dificultăților economice ce se 
manifestă în prezent pe plan mon
dial.

WASHINGTON 27 (Agerpres) — 
Guvernul Statelor Unite a anunțat 
joi un plan de salvare a băncii 
Continental Illinois din Chicago,

care, potrivit agenției tj.P'.T., este 
cea mai importantă acțiune de acest 
fel din istoria S.U.A.

Agenția Federală de Asigurare a 
Depunerilor Bancare (F.D.I.C.) a a- 
nunțat că va oferi băncii Continen
tal Illinois 4,5 miliarde dolari, pre- 
luînd 80 la sută din capitalul acesteia.

Continental, a opta bancă ameri
cană ca mărime, deținea un capital 
activ de 41 miliarde dolari înaintea 
declanșării crizei de încredere care, 
în ultimele două luni, a provocat re
tragerea a circa 20 miliarde dolari 
depuneri. Planul prevede ca F.D.I.C. 
să preia, la un preț preferențial de 
3.5 miliarde dolari, credite nesigure 
în valoare de 4,5 miliarde dolari ale 
băncii. F.D.I.C. va/ mai investi, pe 
lingă aceasta, un miliard de dolari, 
ceea ce-i va conferi controlul asupra 
a 80 la sută din capitalul băncii. Di
ficultățile băncii americane se dato
rează îndeosebi implicațiilor dobin
zilor înalte asupra sistemului finan
ciar internațional.

Antananarivo: Șeful statului malgaș
l-a primit pe ambasadorul României

ANTANANARIVO 27 (Agerpres) — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
președintelui Republicii Democratice 
Madagascar, Didier Ratsiraka, un 
cordial salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres, bunăstare și pace poporului 
malgaș prieten.

Mulțumind, președintele Didier 
Ratsiraka a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu sincere 
și cordiale urări de sănătate și fe
ricire, iar poporului român prieten — 
urări de progres, prosperitate și pace.

Președintele R.D. Madagascar a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală ro- 
mâno-malgașe și a adresat, totodată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porului român, calde felicitări, cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia prezentării de către Vasile 
Mușat a scrisorilor de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Democra
tică Madagascar.

Festivitate cu prilejul Zilei insurecției
naționale

HAVANA 27 (Agerpres). — In ora
șul Cienfuegos, din Cuba, a avut loc 
festivitatea care a marcat împlinirea 
a 31 de ani de la asaltul asupra ca
zărmii Moncada — Ziua insurecției 
naționale cubaneze. Cu acest prilej, 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, a 
rostit un amplu discurs. Referindu-se 
la succesele obținute de poporul cu
banez, el a relevat că, în acest an, a 
fost realizată o producție-record de 
zahăr, una din cele mai mari din 
istoria țării. Totodată, Fidel Castro a 
declarat că țara sa va depune pe mai

cubaneze
departe eforturi în direcția reducerii 
tensiunii în regiune și in lume și a 
reafirmat dispoziția Cubei de a con
tinua negocierile inițiate de curind 
cu S.U.A. pentru rezolvarea unor pro
bleme ale contenciosului cubanezo- 
american.

Oprindu-se asupra situației econo
mice dificile cu care se confruntă 
țările latino-americane, in general 
cele in curs de dezvoltare, ca ur
mare a uriașei lor datorii externe, 
Fidel Castro a criticat politica dobîn
zilor ridicate practicată de băncile 
occidentale și inegalitățile existente 
în comerțul internațional.

R. P. POLONA

Proiectul pianului economic centralizat pe anul 1985
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Co

misia de planificare de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R. P. Polone a 
dat publicității, joi, proiectul pla
nului economic centralizat pe anul 
1985, care va fi supus dezbaterii pu
blice. In introducerea la acest docu-

ment se arată că anul 1985 va marca 
încheierea perioadei aplicării unor 
planuri pe termen scurt, care au fost 
necesare pentru depășirea situației 
de criză și va deschide o etapă de 
planificare pe termen lung.

Consultări ale guvernului spaniol in probleme economice
MADRID 27 (Agerpres). Pre

ședintele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, a inceput o serie de con
sultări cu reprezentanți ai sindicate
lor și ai organizațiilor patronale, in 
vederea ameliorării situației econo
mice a tării, transmite agenția 
France Presse. El a conferit, la Pa
latul Moncloa. cu Marcelino Ca
macho. secretar general al Confede
rației Sindicale a Comisiei Muncito
rești, și Nicolas Rodondo. secretar 
general al Uniunii Generale a Mun
citorilor din Spania, precum și cu 
secretarul general al Confederației 
spaniole a 
Jose Maria

gerile generale din 1986, a declarat 
Alfonso Guerra, vicepreședinte al 
guvernului, transmite agenția Reu
ter. Intr-un interviu acordat cotidia
nului „El Pais", el a spus că Spania 
rămine ferm angajată in Alianța 
Atlantică, dar că nu se pune proble
ma ca ea să facă parte din structu
rile militare integrate ale N.A.T.O.

organizațiilor patronale. 
Cuevas.

★
spaniol intenționeazăGuvernul

să-și respecte promisiunea in ce pri
vește organizarea unui referendum 
in problema continuării participării 
Spaniei la N.A.T.O.. înainte de ale-

Dosarul bugetar 
al Pieței comune 

din nou în actualitate
STRASBOURG 27 (Agerpres). — 

Parlamentul (vest-) European — or
gan consultativ al Pieței comune — 
s-a pronunțat, vineri, pentru bloca
rea plăților, compensatorii către 
Marea Britanie in exercițiul bugetar 
curent, în sumă de 750 milioane uni
tăți de cont (630 milioane de dolari), 

. ca măsură de răspuns la refuzul An
gliei de a achita cota ce ii revine 
sub formă de avans pentru acoperi
rea deficitului bugetar al C.E.E. pe 
1984. informează agenția U.P.I. 
Această cotă se ridică la suma de 
1 760 000 dolari, precizează agenția. 
Votul — comentează agenția U.P.I. 
— amenință Piața comună cu o nouă 
criză în problemele bugetare.

„Mediterana 
mare a păcii!"

Reuniune internațională 
împotriva cursei înarmărilor

ROMA 27 (Agerpres). — ..Medi
terana — mare a păcii" — sub a- 
ceastă deviză . s-a i deschis vineri la 
Comiso. în Sicilia, lucrările, unei 
reuniuni internaționale ce se desfă
șoară sub auspiciile comitetelor ita
liene de luptă pentru pace si ale 
unor organizații similare din țări ale 
bazinului mediteranean. Participant™ 
dezbat probleme ale strategiei acțiu
nilor in favoarea păcii. împotriva 
cursei înarmărilor. îndeosebi 
mărilor nucleare..

Organizatorii reuniunii au 
intr-o declarație, că au ales
unde se află amplasate racheta nu
cleare cu rază medie de acțiune ale 
N.A.T.O. ca loc de întilnire pentru 
ca Sicilia și această localitate să 
devină un punct al unității militan- 
tilor pentru pace.

a inar-

arătat, 
Comiso.

Convorbiri privind 
normalizarea situației 

din Liban
BEIRUT 27 (Agerpres). — O nouă 

întilnire intre președintele Libanu
lui. Amin Gemayel, și primul minis
tru al guvernului de uniune națio
nală. Rashid Karame, a avut loc. vi
neri. in legătură cu punerea in apli
care a planului de reunificare a sec
toarelor de est și vest ale Beirutu
lui. După cum transmite agenția 
UiP.I., brigăzi ale Comitetului de 
securitate însărcinat cu supraveghe
rea încetării focului și-au continuat, 
concomitent, activitatea, menită să 
asigure deschiderea a incă două dru
muri de acces peste linia de demar
cație. care ar urma să fie total su
primată in zilele următoare.

DAMASC 27 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută înainte de înapoie
rea sa la Beirut, după vizita de o zi 
întreprinsă, joi, la Damasc, primul 
ministru al guvernului libanez de u- 
niune națională, Rashid Karame, și-a 
exprimat încrederea că procesul „sal
vării Libanului înregistrează progre
se in fiecare zi". El a spus câ oficiali
tățile siriene sprijină măsurile de 
securitate adoptate de cabinetul liba
nez la Beirut și extinderea treptată 
a planului de securitate și asupra al
tor regiuni ale țării. Rashid Karame 
a subliniat că Siria sprijină, de ase
menea, eforturile guvernului libanez 
pentru obținerea unei retrageri is- 
raeliene necondiționate din sudul Li
banului.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Excelenței Sale
Domnului FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru
LIMA

Cea de-a 163-a aniversare a proclamării independentei Republicii Peru 
îmi oferă prilejul de a transmite Excelentei Voastre, in numele poporului 
român și al meu personal, sincere felicitări, precum și cele mai bune urări 
pentru dezvoltarea și adincirea raporturilor prietenești dintre poporul român 
și poporul peruan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru și ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Peru. Sandro Maria- 
tegui Chiappe. cu prilejul aniversă-

rii proclamării independentei acestei 
țări. In telegramă sint adresate cal
de felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de progres și 
prosperitate 
prieten.

pentru poporul peruan

E

Agențiile de presă
SI - pe scurt
arflwÂiW j'A. u; v a-».

REZOLUȚIE A ECOSOC iN PROBLEMA APARTHEIDULUI. Consiliul 
Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), ale cărui lucrări se desfășoară 
la Geneva, a adoptat o rezoluție care exprimă«-sprijinul pentru lupta 
mișcărilor de eliberare ale popoarelor din Africa australă. Documentul 
condamnă politica de apărtheid a regimului rasist minoritar sud-african, 
precum și colaborarea unor state occidentale și a unor corporații trans
naționale cu regimul de la Pretoria. Ocuparea Namibiei de către R.S.A. 
este calificată drept ilegală. Rezoluția cere, totodată, adoptarea de mă
suri eficiente pentru curmarea colaborării monopolurilor transnaționale cu 
regimul rasist de apartheid.

CONVORBIRI CHINO—SOVIE
TICE. La Harbin au avut loc lu
crările ședinței Comitetului chino- 
sovietic privind traficul feroviar de 
frontieră, anunță agențiile China 
Nouă și T.A.S.S. Reprezentanții ce
lor două țări au discutat căile de 
sporire a volumului transportului 
internațional de mărfuri si 
nătățirea organizării acestor 
porturi.

ÎNTILNIRE. După cum 
me'ază agenția T.A.S.S.,

imbu- 
trans-

infor- 
Andrei

GromikO; prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. s-a 
intilnit cu George McGovern, om 
politic american. In cadrul convor
birii au fost abordate probleme ale 
relațiilor sovieto-americane, situa
ția din domeniul limitării înarmă
rilor, precum 
internaționale.

și unele probleme

SESIUNEA
ȚIONALE A

ADUNĂRII NA- 
POPORULUI DIN

Poporul peruan săr
bătorește astăzi împli
nirea a 163 de ani de 
la actul istoric din 
28 iulie 1821. cînd. in 
urma victoriei repur
tata asupra trupelor 
coloniale spaniole, a 
fost proclamată inde
pendenta de stat 
Republicii Peru.

Ca și alte tari

a
de 

pe continentul latino- 
american. Republica 
Peru se află angajată 
pe calea consolidării 
independentei politice 
printr-o cit mai largă 
independentă econo
mică. prin redobin- 
direa controlului asu
pra resurselor națio
nale și valorificarea 
lor in interesul 
priei dezvoltări, 
siderată dreot 
de prim ordin pentru 
accelerarea progresu
lui. industrializarea a 
obținut succese mar
cante in măsură să 
creeze cadrul propice 
dezvoltării unei eco
nomii moderne, echi
librate. Existența unui 
sector public puter
nic a. creat condițiile 
trecerii la prelucrarea 
superioară a bazei de 
materii prime (cupru, 
fier, cărbune, petrol.

nro- 
Con- 

factor

zinc, fosfați). Trans
formări structurale 
s-au petrecut și în 
agricultură, prin în
făptuirea reformei 
agrare.

La ora actuală, un 
accent deosebit se 
pune . pe extinderea 
industriei producătoa
re de energie, consi- 

• derată un element 
prioritar in conti
nuarea procesului de 
dezvoltare economică 
a tării. In actualul 
deceniu, se prevede 
majorarea puterii 
stelate într-un 
mediu anual de
la sută, astfel incit în 
1990 puterea instalată 
totală să ajungă la 
6 000 MW. . în acest 

cadrul pro- 
energetic 

prevede 
sfirșitul

in- 
ritm 
7—8

sens, in 
gramului 
național 
ca pină 
anului 1985 să intre in 
funcțiune centralele 
electrice Carhuaquero, 
Charcani V și Ma
chu Picchu. In pli
nă desfășurare se află 
lucrările de construc
ție din cadrul marelui 
complex hidroenerge
tic Sheque-Transvase 
del Mantaro, care cu
prinde o serie de cen
trale hidroelectrice de

ANGOLA (parlamentul) și-a des
fășurat lucrările la Luanda. Au 
fost aprobate rapoartele privind 
indeplinirea planului de dezvoltare 
economică și socială a țării și a 
bugetului de stat pe anul 1982. 
Parlamentul a hotărit, de aseme
nea, să fie pus în discuția întregu
lui popor proiectul Legii familiei.

ÎMPOTRIVA ORICĂROR MA
NIFESTĂRI ALE NEONAZISMU- 
LUI. Luînd ctivlntul la un miting 
consacrat memoriei victimelor fas
cismului, cancelarul federal ai 
Austriei. Fred Sinowatz, a cerut 
să nu se uite niciodată învățămin
tele trecutului, să se lupte cu con
secvență împotriva oricăror ma
nifestări ale neonazismului. Vorbi
torul a arătat că. așa cum o cere 
experiența istoriei, este necesar să 
se lupte cu fermitate împotriva 
neofascismului. in așa fel 
se preintimpine pericolul 
acesta îl generează pentru 
independenta popoarelor.

incit să 
pe care 
pacea si

LIDERII COMANDAMENTULUI 
NAȚIONAL AL MUNCITORILOR 
(C.N.T.), organizație ce reunește 
cele mai importante grupări sindi
cale din Chile, au remis șefului sta
tului o petiție in care reafirmă ne-

se 
la

capacitate medie și 
mare, insumind peste 
1 000 MW.

Poporul român 
urmărește cu interes 
și simpatie eforturile 
pe calea dezvoltării 
ale poporului peruan 
prieten. Tradiționalele 
legături de prietenie 
și colaborare, stimula
te de afinitățile de 
limbă și cultură, be
neficiază de un cadru 
prielnic prin similitu
dinea preocupărilor 
in domeniul dezvoltă
rii naționale, a efortu
rilor pe plan extern 
pentru instaurarea 
noii ordini economice 
internaționale. O con
tribuție de cea mai 
mare însemnătate la 
amplificarea relațiilor 
româno-peruane 
adus vizita 
in Peru 
ședințele 
Ceaușescu. 
cu ’ tovarășa 
Ceaușescu. vizită care 
a deschis noi și largi 
perspective cooperă
rii pe multiple pla
nuri între cele două 
țări și popoare. în 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

a 
efectuată 

de pre- 
Nicolae 

împreună 
Elena

cesitatea revenirii țării la demo
crație și restabilirii drepturilor și 
libertăților sindicale și cetățenești. 
Documentul cuprinde, de asemenea, 
revendicări de ordin economic, so
cial și politic.

DECLARAȚIE. Prezidiul Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști 
din R. F, Germania a dat publi
cității, la Bonn, o declarație in care 
iși exprimă îngrijorarea în legătură 
cu intensificarea activității organi
zațiilor neofasciste și revanșarde 
diil R.F.G. In document se reite
rează cererea de a fi interzise toa
te organizațiile neofasciste și uniu
nile foștilor SS-iști, precum și pro
paganda nazistă, ceea ce ar fi in 
conformitate cu prevederile Consti
tuției R.F.G.

COSMONAUȚII SOVIETICI Leo
nid Kizim, Vladimir Soloviov. Oleg 
Atikov, Vladimir 
Svetlana Savitkaia 
continuă activitățile 
bordul complexului 
din „Saliut-7“ 
„Soiuz T-12“. 
rimente 
T.A.S.S.
posibilitățile realizării de noi mate
riale pentru corpul navelor cosmice 
și stațiilor orbitale, cu ajutorul in
stalației „Electrotopograf“.

Djanibekov, 
și Igor Volk, 

de cercetare la 
orbital format 

— „Soiuz T-il“ și 
Unul dintre \expe- 
relatează agenția 

are scopul să studieze

“1
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OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE MUTH EXTEBNC TOMATE BE TAM NOASTUA, DE PRESHMMTHE NICOLAE CEflBSESCU 

21. Cu consecvența, pentru eliminarea folosirii forței 
în relațiile internaționale I

România se pronunță cu toată fermitatea pentru a se re
nunța la folosirea armelor și a se exclude din viața internațională 
confruntarea militară ca mijloc de soluționare a problemelor. 
Este în interesul tuturor popoarelor, în interesul progresului, al 
civilizației de a se pune capăt pentru totdeauna forței și recurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța.

NICOLAE CEAUȘESCU
Unul din obiectivele fundamentale 

ale politicii externe promovate de 
partidul și statul nostru in intreaga 
perioadă de după mărețul act de la 
23 August 1944 l-a constituit și-l 
constituie abolirea forței și amenin
țării cu forța din relațiile interna
ționale. Prin contribuțiile hotăritoa- 
re ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in perioada ce a urmat Congresului 
al IX-lea, această orientare a do- 
bîndit noi dimensiuni, consacrind 
România ca unul dintre cei mai 
fermi luptători pe plan mondial pen
tru inlăturarea forței sub toate for
mele sale de manifestare.

Un imperativ al actuali
tății Partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au analizat mul
tilateral și au pus in lumină efectele 
profund nocive ale politicii de forță. 
Dintotdeauna. folosirea forței — 
această tristă reminiscență a impe
rialismului, a lumii junglei, practică 
demnă de preistoria omenirii — a 
urmărit și urmărește scopuri expan
sioniste. supunerea, înrobirea po
poarelor mai mici de către cele pu
ternice. Țara noastră a scos mereu 
în evidentă legătura de la cauză la 
efect dintre folosirea forței și de
clanșarea războaielor de agresiune, 
cel mai cumplit flagel cunoscut de 
omenire. Cercetările arată în acest 

sens că recurgerea la forță a costat 
omenirea nu mai puțin de 15 000 de 
războaie, in care au pierit peste pa
tru miliarde de oameni, aproape 
echivalentul populației actuale a 
lumii.

în lumina învățămintelor istoriei, 
partidul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au dezvăluit cu toată cla
ritatea pericolele fără precedent pe 
care le prezintă recurgerea la for
ța militară. îndeosebi în prezent, în 
condițiile in care globul terestru 
este suprasaturat de arme nucleare. 
Așa cum a subliniat mereu secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, un război atomic ar 
primejdui existenta omenirii, a ge
nerațiilor de azi si a celor ce încă 
nu s-au născut, ar distruge înseși 
condițiile vieții Pe planete noastră. 
Tocmai pornind de la riscurile uriașe 
ale unui război in zilele noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
nici o împrejurare, nici un motiv nu 
pot justifica recurgerea la forță, evi
dențiind totodată obligativitatea ce 
revine tuturor statelor de a renunța 
cu desăvîrșire Ia asemenea acțiuni, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru promovarea unei politici noi. de 
pace și înțelegere.

Un merit de seamă al partidului 
nostru este acela de a fi pus puter
nic în lumină adevărul că recurge
rea Ia forță, la mijloacele militare 

nu a dus niciodată și nici nu poate 
duce la rezolvarea problemelor, ci 
numai la complicarea lor. In această 
optică. România a subliniat nocivita
tea. folosirii forței nu numai la sca
ră mondială, ci și pe plan local, re
gional. Faptele atestă pe deplin con
cluziile partidului nostru că tocmai 
ca urmare a ușurinței cu care s-a 
recurs și se recurge la soluții de for
ță. la acțiuni militare au apărut și 
persistă atîtea conflicte și focare de 
încordare in diverse regiuni ale lu
mii. Experiența arată că in toate si
tuațiile — fie că este vorba de Ori
entul Mijlociu. Asia ori de America 
Centrală — pentru a ne referi doar 
la aceste exemple — prevalenta for
ței asupra căilor politico-diplomati- 
ce comportă riscul extinderii con
flictelor. al degenerării acestora in
tr-o conflagrație cu urmări incalcu
labile pentru popoare. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este mult mai ușor să se înceapă un 
conflict, să se provoace o stare de 
tensiune într-o parte sau alta a lu
mii. dar este mult mai greu să se 
ajungă la oprirea acestora. Din 
această teză tara noastră a desprins 
Cerința politică practică de a se face 
totul pentru a se evita recurgerea 
la forță, de a se acționa nu pentru 
exacerbarea conflictelor, ci pentru 
restringerea si încetarea lor. Tn acest 
spirit, România, președintele ei au 

adoptat in mod constant o atitudine 
fermă împotriva oricăror acte agre
sive, indiferent in ce zonă a lumii 
s-au ivit, a oricăror manifestări ale 
politicii de forță, au luat apărarea 
popoarelor aflate în luptă pentru 
apărqrea dreptului lor la existentă 
liberă și demnă.

Conștientă de faptul că eradicarea 
forței în viata internațională necesi
tă un efort susținut din partea tutu
ror statelor, tara noastră a desfășu
rat ea însăși o intensă activitate po- 
litipă practică in acest sens.

înfăptuirea dezarmării — 
cale sigură pentru aboli
rea forței Cu deosebită putere 
a pus in evidență România legă
tura strinsă dintre eradicarea for
ței și înfăptuirea dezarmării. Sub
liniind că înarmările sint principalul 
mijloc de promovare a politicii 
imperialiste de forță șl dictat, 
de încălcare a suveranității și in
dependenței popoarelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat adevărul 
axiomatic că realizarea dezarmării, în 
primul rind a dezarrpării nucleare, 
constituie calea cea mai sigură pen
tru eliminarea politicii de forță. 
Este marele merit al președintelui 
României de a fi pus în atenție, ca 
o concluzie majoră, faptul că opri
rea cursei înarmărilor, realizarea 
dezarmării constituie problema fun
damentală a epocii noastre. Si este 
evident că orice măsură în direcția 
dezarmării ar fi un pas in direcția 
abolirii forței. Numeroasele propu
neri si Initiative Pe care le-a a- 
vansat tara noastră privind proble
matica dezarmării sub toate aspec
tele sale au tocmai menirea de a 
contribui la eliminarea definitivă a 
forței și asigurarea dreptului po
poarelor de a trăi libere, stăpîne pe 
destinele lor. Fie că este vorba de 
măsuri cu caracter parțial, menite să 

întărească înțelegerea dintre state, să 
stăvilească cursa înarmărilor, de li
chidarea bazelor militare de pe te
ritorii străine si crearea de zone 
denuclearizate fie de propunerile vi- 
zind oprirea creșterii arsenalelor a- 
tomice si reducerea lor la nivelul cel 
mai scăzut, pină la eliminarea ar
melor nucleare din Europa și din 
întreaga lume — toate inițiativele și 
propunerile tării noastre urmăresc 
reducerea sferei de acțiune a poli
ticii de forță, lărgirea terenului de 
înțelegere si colaborare internațio
nală.

Importante contribuții la 
întărirea rolului dreptului in
ternațional. ° intensâ activita
te a desfășurat și desfășoară țara 
noastră in diverse foruri inter
naționale pentru a se asigura res
pectarea strictă si generală a prin
cipiului nerecurgerii la forță. Aceas
tă activitate si-a găsit materializa
re încă în 1970 în Declarația refe
ritoare Ia principiile de drept inter
national privind relațiile de priete
nie si colaborare intre state, in con
formitate cu Carta O.N.U.. adoptată 
prin consens de Adunarea Generală 
a Națiilnilor Unite. Declarația con
sacră obligația statelor de a se ab
ține de la propaganda în favoarea 
războaielor de agresiune, de la fo
losirea forței si amenințării cu for
ța pentru încălcarea frontierelor in
ternaționale existente sau ca mijloc 
de rezolvare a diferendelor. Ca ur
mare a unei alte initiative a Româ
niei. pentru prima dată pe agenda 
O.N.U. a fost înscrisă. în 1979. ca 
problemă distinctă, propunerea pri
vind abolirea forței si reglementa
rea pașnică a diferendelor. Pe baza 
acestei propuneri, in urma unor am
ple si aprofundate dezbateri, a fost 
adoptată în 1982 Declarația asupra 
reglementării pașnice a diferendelor 
internaționale. Statuînd îndatorirea 

statelor de a acționa in vederea evi
tării diferendelor dintre ele. docu
mentul consacră norma că nici exis
tenta unui diferend, și nici eșuarea 
unei proceduri de reglementare paș
nică a acestuia nu autorizează vreu
na din părți să recurgă la forță sau 
la amenințarea cu forța.

Aceleiași stăruitoare preocupări i 
se circumscrie propunerea României 
privind adoptarea în cadrul O.N.U. 
a unui Cod de conduită cu caracter 
universal, in care să fie statuate 
dreptul statelor la existentă liberă, 
la pace si securitate, precum și o- 
bligatia lor de a se abține în rela
țiile dintre ele de la forță, sub ori
ce pretext, in orice împrejurare și 
sub orice formă. O altă propunere 
a României vizează constituirea în 
cadrul O.N.U. a unei Comisii per
manente pentru bune oficii, medie
re si conciliere, menită să-si asume 
un rol activ in prevenirea recurgerii 
la forță, a izbucnirii unor situații 
conflict uale.

O atentte deosebită acordă Româ
nia eradicării forței in relațiile din
tre state pe continentul european, 
de unde au pornit cele două răz
boaie mondiale si unde sint concen
trate cele mai mari mijloace de dis
trugere din istorie. In acest sens, ca 
urmare a propunerilor României. Ac
tul final de la Helsinki incorporează 
un capitol special prin care statele 
semnatare s-au angajat să facă e- 
fectivă îndatorirea lor de a se ab
ține să recurgă la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța în relațiile 
lor reciproce, de la orice manifes
tare de tortă tinzînd să determine 
un alt stat să renunțe la exercitarea 
deplină a drepturilor sale suverane.

Pornind de la cerința respectării 
neabătute a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, la actuala Con
ferință de la Stockholm. România a 
prezentat, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un complex de 
măsuri vizind asigurarea nerecurge

rii la forță, tn acest cadru se 
degajă prin însemnătatea sa propu
nerea de a se încheia un Tratat ge
neral european de nerecurgerc la 
forță si la amenințarea cu forța. Un 
asemenea tratat ar încorpora măsuri 
de natură să facă efectivă respecta
rea securității și integrității terito
riale. independentei si suveranității 
naționale ale fiecărui stat partici
pant. Formulind această propunere. 
România a pornit de la consideren
tul primordial că. asumindu-si anga
jamentul de a nu recurge la forță, 
în primul rînd la folosirea arma
mentului nuclear, statele participan
te ar aduce o contribuție de excep
țională însemnătate la inlăturarea 
primejdiei unui război atomic, la 
frinarea cursei înarmărilor, la întă
rirea încrederii si crearea condițiilor 
pentru înfăptuirea unei securități 
trainice pe continentul nostru si în 
intreaga lume.

Este cunoscut, de asemenea, că 
România aduce o contribuție de deo
sebită însemnătate la consacrarea 
caracterului absolut a! interdicției 
forței pe planul relațiilor sale bi
laterale. în acest sens, numeroasele 
declarații solemne, declarații co
mune.' alte documente încheiate de 
șeful statului român cu șefi de sta
te de ne toate continentele consacră 
obligația tarilor semnatare de a se 
abține în relațiile lor internaționa
le de la amenințarea cu forța sau 
folosirea ei.

In viziunea partidului si statului 
nostru, acest deziderat trebuie ma
terializat într-un sistem de relații in
ternaționale nou. întemeiat pe ra
țiune. ne egalitate si echitate. în ca
drul căruia fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber si suveran, la 
adăpost de orice nrimeidii din afa
ră. potrivit aspirațiilor si drepturilor 
sale legitime, cerințelor păcii. înțe
legerii si colaborării.

Al. CAMPEANU
J
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