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Marcînd o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea prieteniei 

româno-iugoslave, deschizind noi perspective conlucrării multilaterale, 

ieri ș-a încheiat

TOVARĂȘA ELENA' CEAUȘESCU

S-AU REÎNTORS ÎN PATRIE

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUSESCU. IN R. S. F. IUGUSLAVIA

Plecarea din Belgrad
Vineri, 13 decembrie 1985, s-a 

încheiat vizita oficială de prie
tenie in iugoslavia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația tovară
șului Radovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și a tovarășu
lui Vidoie Jarkovici, președintele 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au sosit la 
aeroportul Beograd împreună cu to
varășii Radovan Vlaikovici și Vidoie 
Jarkovici.

Ceremonia plecării a fost marcată 
de inalte onoruri militare. Pe fron
tispiciul clădirii centrale a aeropor
tului erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări. S-au intonat im
nurile de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Radovan Vlai

kovici au trecut in revistă garda de 
onoare. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat ră
mas bun de la tovarășii Radovan 
Vlaikovici și Vidoie Jarkovici. de la 
celelalte persoane oficiale iugoslave. 
Erau prezefiți tovarășii Iliaz Kurteși, 
președintele Adunării R.S.F. Iugosla-, 
via, Dușan Cikrebici, președintele 
Prezidiului Adunării R.S. Serbia, la- 
nez Zemliarici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, Raif 
Dizdarevici, secretarul federal pen
tru afacerile externe, Milenko Bota
nici, secretar federal pentru comer
țul exterior, ■ Stanislav Stoianovici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iugo
slaviei la București-.

Un grup de copii au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena. Ceaușescu, frumoase bur 
chete de flori.

La ora 14.30, aeronava preziden
țială a decolat, indreptindu-se‘ spre 
patrie.

• Convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu tovarășul 
Vidoie Jarkovici

• Dejun oficial oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

• Comunicat comun
în pagina a lll-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
revenit, vineri, in Capitală, din vi
zita oficială de prietenie efectuată in 
Republica Socialistă Federativă Iu-' 
goslavia.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit in această vi-, 
zită de tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, II ie 
Văduva, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la sosire de membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de secretari ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi

liului de Stat și ai .guvernului. <W'" 
reprezentanți ăi unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali.

Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iugoslaviei la 
București și membri ai ambasadei.

La coborirea din avion, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost oferite 
buchete de flori de un grup de pio
nieri.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucurește- 
ne, aflați la aeroport, au întimpinat 
cu deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei prezenți au 
aplaudat îndelung, au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— pace !". dind glas deplinei satis
facții a întregii noastre națiuni față 
de rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie Întreprinse de conducătorul 
partidului și statului nostru in

'TTStF.' Iugoslavia — moment de în
semnătate deosebită pentru întă
rirea in continuare a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre ță
rile și popoarele noastre.

Primirea călduroasă, plină de în
suflețire făcută de cetățenii Capi
talei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pune in 
evidență, in mod pregnant, senti
mentele de aleasă dragoste și pre
țuire pe care națiunea noastră le 
nutrește față de conducătorul parti
dului și statului, profundei recu
noștințe ce i-o poartă pentru exem
plara sa activitate consacrată pro
gresului neîntrerupt al patriei noas
tre, sporirii bunăstării întregului 
popor, creșterii prestigiului Româ
niei în viața internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie entuziastelor manifes
tări ale bucur oștenilor.

Colinele Tutovei. Noiem
brie. la inginarea cu sem
nele iernii. în dreapta și 
in stingă șoselei, șiruri ne
întrerupte de brazde. 
Curbele de nivel au cobori t 
de pe hartă și au devenit 
rigori ale arăturilor adinei 
de toamnă.

Siloz,urile burdușite cu 
știuleți aurii — spre care 

-vin incă, prin burnița mă
runtă. ultimele atelaje și 
camioanekpline — cele trei 

„mari .sjl.oztirj cu fin in ve
cinătatea. cărora un trac
tor tasează . „colina" altor' 
rezerve de furaje, uriașe
le „nave" cu paie și co
ceni de la „saivane", graj
durile ale căror ferestre și 
uși poartă urma recentă a 
reparațiilor pentru iarnă, 
scrîșnatele unui gater ne
obosit configurează, la se
diul C.A.P. Ciorăști. din 
C.U.A.S.C. Ghidigeni, jude
țul Galați, un spațiu al 
hărniciei și al împlinirii. 
Numeroși cooperatori se 
află din zori la cimp. Se 
string ultimii coceni. Tină- 
rul mecanizator Valeriu 
Borza, cu echipa lui de 
zece tractoare, .are cale des
chisă către ultimul dispo
zitiv ! Cele mai bune trac
toare. conduse de oameni 
incercați, vor lucra și 
noaptea. Dragostea pentru 
pămint înseamnă și aici, a- 
cum, ineheierea urgentă a 
arăturilor adinei. O inves
tiție in calitatea pămintu- 
lui. Un mod de a concepe 
agricultura, ca o răspun
dere.

Denumirea moștenită, a 
locurilor. „Ciorăști", pare o 
rezonanță toponimică Ia 
condițiile aspre, la o na
tură vitregă : primăveri 
scurte și secetoase, veri 
lungi și călduroase exce
siv. sfirtecate de averse’ 
violente cu grindină, adu
cătoare de pagube, ierni cu 
zăpadă puțină și spulbera
tă. Omul nu stă cu mii- 
nile încrucișate. Oamenii 
luptă, s-au călit în aceas
tă bătălie continuă cu for-

X,_________________________

fele naturii — ține să ne 
spună inginerul-șef al 
C.U.A.S.C., Spiridon Ni- 
colau. Devenite obișnuințe, 
acțiunile născute din grija 
pentru pămint sînt tot mai 
mult ca la ele acasă 1 
Meandrele pîrîului Peres- 
chiv au fost regularizate și 
redate agriculturii însem
nate suprafețe... Sînt da
ruri însemnate cele pe care

tru stăpînirea naturii, pen
tru cultivarea fiecărei pal
me de pămint — semnala 
că 50 hectare de pășune se 
degradează, lipsind vitele 
de iarbă, iar o livadă, tot 
de 50 hectare, ar „face mai 
multă umbră decît fructe". 
La 9 noiembrie, scrisoarea 
a -fost- trimisă spre solu
ționare Comitetului . jude
țean de partid Galați.

Pornind de la o scrisoare 

sosită la redacție 

Pămîntul 
- pasiune 
și datorie

cooperatorii acestui sat le 
primesc, in schimb, de la 
pămînt. Să ne gîndim nu
mai la cultura sfeclei de 
zahăr, care a produs aici, 
in condiții de neirigare, 
32 000 kilograme la hectar. 
Dar aceste mii de kilogra
me de „dulceață" a pămin- 
tului au fost trezite din să- 
mință, ocrotite, prășite, 
scoase dintre frunze și tri
mise*  la fabrică de miinile 
acestor agere femei, ale 
acestor bărbați vrednici, 
care știu mai bine ca ori- 

-ține ce înseamnă să as
culți, să lucrezi și să ocro
tești, pămîntul.

Și totuși... O scrisoare 
adresată redacției — fără a 
aminti meritoriile biruințe 
ale oamenilor de aici pen

Două săptămini mai tîrziu, 
la secția de resort a comi
tetului județean respectiv 
nu am putut da de urma 
scrisorii — ceea ce, desi
gur.- este regretabil și de 
neadmis. De aceea am re
curs la consultarea directă 
a organismelor agricole 
județene, a specialiștilor 
din consiliul agroindustrial, 
la cercetarea realităților 
satului respectiv — cate 
ne-aît pus la îndemînă 
imagini, fapte, rezultate ce 
stabilesc un echilibru intre 
c<ț s-a realizat pozitiv și 
ceea ce s-ar fi putut îm
plini și mai bine acolo, in
tr-un sat de sub colinele 
Tutovei.

Avind cooperativa agri
colă, îndreptățite priviri a-

tente către „culturile de 
bază", izlazul — atit cel 
propriu, cu și cel in folo
sință de la consiliul popu
lar — a fost lăkat oare
cum să producă „de la 
sine". Cit despre livadă, 
plantată în urmă cu peste 
30 de ani, gerurile năpras
nice din iarna trecută si 
două reprize de grindină, 
vara, i-au grăbit declinul, 
în ciuda unor tăieri seve
re de primăvară, cu rost 
de a trezi mugurii dor- 
minzi. numai 300 de pruni 
din cei de zece ori pe atit 
au mai legat oarecare rod. 
întreg acest perimetru po
micol, de 40 hectare, pre
văzut in plan (in ciuda 
virstei respectabile rf live
zii) cu o producție de 6 540 
kg la hectar, a putut livra 
doar 4 000 kg, de pe în
treaga suprafață.

Pentru că 40 ha de li
vadă. oricit de bătrină, 
constituie totuși o su
prafață care nu poate fi 
omisă din strategia iubirii 
și răspunderii pentru pă
mint. consiliul de conduce
re n-a rămas indiferent. 
Despre situația acestei „li
vezi in amurg" se cunoaș
te la uniunea județeană a 
cooperativelor agricole, la 
direcția județeană pentru 
agricultură și industria a- 
limentară. la O.C.O.T., la 
trustul horticulturii. Ia 
consiliul unic agroindus
trial.

Iată cîteva opinii : „Stro
pirile și tăierile n-au folo
sit. De săpat și arat n-a 
mai fost vorba. Ochii dor- 
minzi, care speram să 
prindă viață pe -ramuri, nu 
s-au prea trezit. Semn că 
noi trebuie să avem ochii 
deschiși, să vedem bine 
cum folosim pămîntul" 
(ing. Ion Pescaru, șef de 
fermă la C.A.P. Ciorăști). 
„Pe asemenea livezi, în te-

Mihaj NEGUEESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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PROBLEMĂ 
DE MAXIMĂ 

ÎNSEMNĂTATE, PREOCUPARE 
DE MAXIMĂ RĂSPUNDERE în lumina indicațiilor și recomandărilor exprese ale secretarului 

general al partidului. în prezent se desfășoară un amplu program de 
modernizare a sectoarelor calde — prin acestea ințeiegindu-se toate sec
țiile de turnare a pieselor din otel, fontă si alia ie neferoase, de forje 
și tratamente termice existente în unitățile industriale din țară. Este 
o acțiune vastă, începută încă din acest cincinal, ce se va finaliza în 
cincinalul 1986—1990 și care iși propune realizarea unui salt calitativ al 
întregii activități din acest domeniu extrem de important de care de
pinde, intr-o măsură hotăritoare, buna desfășurare a activității tuturor 
sectoarelor prelucrătoare ale industriei constructoare de mașini.

~ f + Ț—-- -

0 sarcină prioritară a noului an și viitorului cincinal

GENERALIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
Experiența practică demonstrează că aceasta constituie 
o sursă hotărîtoare a reducerii consumurilor energetice

Pentru buna funcționare a termocentralelor 
CĂRBUNE MAI MULT Șl DE BUNĂ CALITATE!

Din depărtare se zăresc cele trei 
coșuri uriașe ale termocentralei din 
Rovinari, care scot caiere de fum al- 
bicios, semn că agregatele funcțio
nează. Benzile transportoare cară 
continuu cărbunele negru, alt semn 
al unei activități neobosite, de mare 
răspundere și de Înaltă conștiință al 
unor adevărați eroi, al minerilor din 
carierele și din abatajele Rovinarilor. 
O forfotă mare de mașini și de 
oameni, mai ales de oameni, care 
au o singură preocupare : să asigure 
cărbunele necesar pentru termocen
trala din zonă, să vadă zilnic și în 
fiecare noapte fumul albicios ieșind 
pe uriașele coșuri, ca o primă certi
tudine că în arterele magistrale ale 
rețelelor electrice se pulsează ener
gie. De fapt, aceasta este deviza de 
muncă a tuturor oamenilor din zona 
Rovinarilor, a acestor minunați oa
meni care sînt minerii, excavatoriș- 
tii, electricienii, șoferii, buldozerlștii, 
lăcătușii, inginerii și specialiștii, 
energeticienii : să transforme uriașa 
bogăție a lignitului în energie elec
trică, în cit mai multă energie elec
trică atit de necesară economiei 
noastre naționale.

IZVORUL NESECAT 
AL DATORIEI 

FATĂ DE ȚARĂ

Fără îndoială, livrarea unor canti
tăți cit mai mari de cărbune, de cea 
mai bună calitate, reprezintă princi
palul obiectiv al activității minerilor. 
Iar dacă ținem seama că in acest an 
termocentralele au dispus întotdeau
na de cărbunele necesar pentru 
funcționarea din plin a grupurilor 
energetice putem spune că minerii 
știu să-și respecte angajamentele, că 
știu să-și facă datoria față de țară.

Iată însă că precipitațiile căzute în 
ultimul timp, scăderea temperaturii 
au îngreunat mult exploatarea căr
bunelui și transportul Iui din bazinul 
carbonifer al Rovinarilor. Nici cali
tatea lignitului nu mai este aceeași 
ea în vară. Treptele de lucru din 
carierele de extracție s-au înmuiat, 
utilajele sint tot mai dificil de ma
nevrat, benzile transportoare lucrea
ză tot mai greu, gp. ipfundă ma
terialul excavat, îmbibat cu apă, cli
sos. care se lipește de cauciucul ben
zilor, de pereții buncârelor. Pe ben
zile înclinate, cărbunele și fcu f atît 
mai mult materialul steril nu urcă, 
solicitind tamburii, rupînd covoarele 
de cauciuc groase de cițiva centi
metri și armate cu fire din oțel ca 
pe niște coli de hirtie. Vulcanizatorii 
sint solicitați pretutindeni și a fost 
nevoie ca formațiile lor de lucru să 
fie întărite cu muncitori din alte 
sectoare. Deși in ultimul timp precl-

CORESPONDENȚĂ DIN BAZINUL MINIER ROVINARI (D
pitațiile nu au mai fost atit de abun
dente, pompele continuă să funcțio
neze neîntrerupt, iar excavatoare de 
dimensiuni mai mici fac șanțuri pen
tru drenarea apelor. Se încearcă toa
te soluțiile pentru a opri apa să pă
trundă in stratul de cărbune. Țara 
are nevoie de cărbune, de cit mai 
mult cărbune de calitate superioară 
pentru ca termocentralele să producă 
energia electrică necesară economiei 
noastre naționale.

MUNCA
ARE ACUM O SIN
GURĂ UNITATE DE 
MĂSURĂ : CALITA
TEA CĂRBUNELUI 

LIVRAT

La o oră destul de matinală, în bi
roul directorului general al Combi
natului minier Rovinari ascultăm 
rapoartele de muncă ale celor care 
au lucrat in schimbul de noapte. Cit 
cărbune s-a extras de la Gîrla, de la 
Rovinari-Est sau de la cele două ca
riere Tismana I și II ? Cit steril a 
fost descopertat la Roșia ori la Peș- 
teana ? Ce probleme deosebite s-au 
ivit ? Se dau comenzi scurte, se pun 
întrebări la care vin răspunsuri la 
fel de concise și de sigure, se stabi
lesc operativ măsurile ce trebuie lua
te pentru ca toate utilajele să lu
creze din plin.

— Am avut cîteva zile grele, în 
care producția de cărbune a scăzut 
— ne spune directorul general al 
combinatului, ing. Emil Huidu, după 
ce încheie raportul de muncă. Acum 
ne străduim să refacem condițiile 
normale de exploatare, reparăm uti
lajele care s-au defectat, vulcanizăm 
un mare număr de covoare de cau
ciuc. Facem totul pentru a livra in 
continuare termocentralei din zonă 
cărbune' proaspăt și de calitate, de
oarece lignitul din stocuri este îm
bibat cu apă. Am livrat in cele trei 

,scMmhtțri,de ieri aprp^pșmii 
’ de tone de cărbune db bună calitate. 

Deci reintrăm in normal cu produc
ția. Aș vrea să precizez că, acum, 
grija noastră pentru calitatea cărbu
nelui livrat este deosebită. Am avut, 
într-adevăr. destule probleme cu ca
litatea lignitului. Trebuie să știți 
însă că’ ea depinde și de condițiile 
naturale ale stratului de cărbune, și 
de evoluția vremii, de precipitațiile 
căzute, care perturbează activitatea 
de extracție. Dar cel mai mult și mai 
mult, calitatea cărbunelui depinde de

om, în cariere de excavatoriști, iar 
în subteran de mineri. Ne-am stră
duit și ne străduim in continuare să 
facem o temeinică educații» celor 
care minuiesc excavatoarele pentru 
respectarea cu strictețe, a tehnologii
lor de lucru. ■

— Fără indoială, se știe care este 
calitatea cărbunelui din zona Rovi
nari. care și ea diferă de lă un ză- 
cămint la altul. Esențial este ca fie
care strat de lignit să fie exploatat 
selectiv, să nu fie amestecat cu ste
ril sau alte corpuri străine.

— Nu am acceptat niciodată și nici 
nu vom accepta ca, in zăcămint, căr
bunele să aibă o anumită calitate, 
iar la termocentrală să ajungă cu 
alte caracteristici, inferioare. Ca să 
mă exprim mai exact, în stratul de 
cărbune, așa cum ni l-a dat natu
ra. nu sint nici bucăți de metal, nici 
lanțuri ori șuruburi, nici bucăți de 
lemn. Ca să înțeleagă mai bine 
greutățile provocate la termocentra
le de aceste corpuri străine din căr
bune i-am dus pe unii excavatoriști 
și mineri din subteran în vizită la 
termocentrala Rovinari, pe care o 
aprovizionăm in principal. Este o 
formă de educație care a dat roade, 
în cadrul Combinatului minier Rovi
nari lucrează peste 20 de mii de oa
meni, fiecare din ei avind un rol 
important în realizarea cantitativă a 
planului, în exploatarea unui căr
bune de cît mai bună calitate.

Am reținut din discuția cu direc
torul general al Combinatului minier 
Rovinari multe aspecte bune, dar și 
unele neajunsuri din munca oameni
lor de aici, lă care ne vom mai re
feri pe parcursul însemnărilor noas
tre. însoțiți de o mai veche cunoștin
ță a noastră, ing. Alexandru Ciun- 
gulescu, director adjunct al între
prinderii miniere Rovinari, să por
nim însă acum pe drumul cărbunelui 
de la cariere pînă în termocentrală 
sau la punctele de încărcare în va
goane pentru alți beneficiari.

UN EXCAVATOR
Șl UN’RECORD

La. cariera Tismana I și chiar în' 
întregul bazin carbonifer al Gorjului. 
este bine cunoscut numele brigadie
rului Gheorghe Bobei, șeful echi
pajului de pe excavatorul 1300-03. 
Un veritabil recordman al muncii, 
care exploatează cu parametri înalți 
utilajul pe care lucrează. A extras 
in cincinalul care se va încheia 
în curind peste un milion și jumă
tate tone de cărbune, un adevărat 
record in bazinul minier al Gorjului.

Dar de 50 de minute excavatorul nu 
mai mușcă din stratul de cărbune. 
De fapt, stau și excavatoarele 1400-01 
și 1317. De ce oare ?

— Dacă ar fi să socotim numai 
timpul de astăzi cît au fost oprite 
benzile transportoare, oprire dictată 
de dispeceratul central, inseamnă că 
am pierdut o producție de cel puțin 
800 tone de cărbune, ne spune briga
dierul Bobei. De ce nu lucrăm acum? 
Poate nu o să credeți, dar nu mai 
este loc pentru cărbune în buncărele 
termocentralei și, ca întotdeauna in 
astfel de cazuri, s-a oprit banda 
transportoare. Așa că ne-am oprit și 
noi din lucru. Din această cauză 
avem destul de multe stagnări in 
producție. Am discutat în repetate 
rînduri această problemă, dar de
geaba. Nu există soluții ? Există. 
Foarte simplu ar .fi să se comute 
banda spre circuitul din depozitul 
termocentralei sau la punctele de în
cărcare in vagoane. în felul acesta, 
utilajele ar putea fi mult mai bine 
folosite.

PE URMELE 
TIMPULUI PIERDUT

în cabina dispeceratului carierei, o 
tînără muncitoare, Domuța Ioana, 
cu privirea ațintită pe tabloul elec
tronic de urmărire a utilajelor, cu
noaște tot ce se întîmplă în carieră.

— Ce-i cu excavatorul 1400-02 ? — 
o întrebăm. Nici el nu lucrează?

— De mai bine de o săptămină se 
muncește la amenajarea unei platfor
me de vehiculare. Ploile abundente 
și' zăpada l-au scos din activitate. 
S-au cărat pină acum cîteva zeci de 
basculante de pietriș și în curind va 
putea fi repornit.

Cu inginerul-șef al carierei, Con
stantin Predoiu, vorbim prin stație, 
cu ajutorul dispecerului de serviciu. 
Nu poate să ajungă la noi și nici noi 
nu putem ajunge pină in locul unde 
supraveghează repararea cuplajelor 
unui motor de acționare a benzii 402. 
„De azi dimineață am cerut o ma
cara pentru a elimina cit mai ope
rativ defecțiunea și iată că pînă la 
ora prinzului nu a sosit, se aude în 
difuzor glasul metalic al ingineru
lui. Ioana, ia interesează-te cine este 

. tșp£eF.ul<?‘i, Afțăni , că cel întîrZiat. este 

...Ifiți Țțyna)u, ,de ne automacaj-aua 
6996, Se mai. intimplă și așa.

— Opririle acestea atit de. dese de 
la termocentrală ne dereglează foar
te mult activitatea, ne spune inginerul 
CiunguleScu. însoțitorul nostru. în- 
timplător am o situație din care vă 
pot spune că. numai in acest an. pînă 
în luna septembrie, aceste opriri au 

, însumat 2 792 de ore, timp în care 
utilajele au stat. Azi, totuși, s-a lu
crat bine. La Tismana I, excava
toarele au mers 11 ore și un sfert, 
livrînd la concasorul nr. 1 din ter
mocentrală 7 372 tone, iar din stoc 
alte 2 000 de tone.

Și în timp ce discutăm cu directo
rul adjunct, sub ochii noștri se rupe 
banda 100 A- „Cauciucul și pinzele 
s-au exfoliat. Un covor care func
ționează numai din luna ianuarie, ne 
spune conducătorul de formație. Du
mitru Pupăzan. Covoarele sint făcu
te la noi in județ, la Tirgu Jiu. Mai 
mult de 30 la sută din timpul de lu
cru îl pierdem cu) vulcanizările. 
Poate că cei care le fabrică ar trebui 
să vină.mai des prin cariere să vadă 
și să aprecieze munca lor, calitatea 
produselor pe care le realizează".

Pe parcursul documentării noastre 
aveam să ne interesăm mai în deta
liu despre acțiunile întreprinse pen
tru sporirea cantităților de cărbune 
extras și, mai ales, pentru imbunătă- 
țirea calității lignitului. Despre toa
te acestea intr-un viitor reportaj.

Petre CRISTEA 
Dumitru PRUNA

în realizarea acestui amplu efort 
de introducere a progresului tehnic 
in sectoarele calde, cercetarea știin
țifică, ingineria tehnologică și pro
iectarea de profil sint solicitate din 
plin pentru a elabora, împreună cu 
specialiști din producție, cele mai 
eficiente soluții, tehnici și tehnolo
gii de virf. Toate acestea vor deter
mina importante sporuri de calitate 
și productivitate, reducerea accen
tuată a rebuturilor, a consumurilor 
de materiale, de energie și combus
tibil. Directorul Institutului de cer
cetare științifică, inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru sectoarele 
calde, ing. Mircea Drăgulin, ne pre
cizează că o mare parte din tehno
logii au și fost elaborate și aplicate 
cu bune rezultate, s-ar putea spu
ne chiar exoepționale, în unele uni
tăți economice din țară. Altele se 
află in diferite faze de elaborare și 
experimentare. Chiar și la o suma
ră trecere in revistă a efectelor eco
nomice ale soluțiilor tehnice concepu
te de către specialiștii institutului 
este relevant, prin valorile sale can
titative, indicatorul cu cea mai mane 
pondere : reducerea consumului de 
energie și combustibil. „Este firesc 
să fie așa, ne explică directorul in
stitutului. Din întreaga cantitate de 
energic consumată in industria con
strucțiilor de mașini — și aici avem 
in vedere toate unitățile industriale 
din cele trei ministere ale ramurii 
— aproape o treime se utilizează în 
sectoarele calde. Firește, este încă 
mult, comparativ cu datele existente 
în țările cele mai dezvoltate indus
trial. Așa cum afirma secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., numai prin pro
movarea cu curaj a noilor tehnologii 
vom reuși și in acest domeniu redu
cerea continuă a consumului de 
energie și combustibil. Iată de ce în 
programul său de activitate institu
tul și-a propus elaborarea și imple
mentarea in domeniul sectoarelor 
calde a unor soluții noi, eficiente, 
in măsură să asigure, pînă în anul 
1990, reducerea consumului de ener
gie si combustibil în așa fel ca a- 
cesta să fie comparabil cu cel exis
tent, pe plan mondial".

Care sînt tehnologiile noi elabo
rate de institut ? Cu ce rezultate se 
aplică ele în prezent ? Ce posibili
tăți de generalizare există ? Iată în
trebările la care am încercat să gă
sim răspuns din discuțiile avute cu 
cițiva dintre cercetătorii și proiec
tanta acestor tehnologii.

Oțel și fontă 
cu mai puțin cocs 
și energie electrică ws. 4'ZBia »,nraw(i*  Anri ■■ . Iov

v- Un prim.domeniu, vizat de specia
liști: este cel elaborării și turnării 
otelului sau fontei. Așa cum ne spu
nea ing. Mircea Marincescu — fiind 
vorba de metal aflat la temperaturi 
ridicate, evident, in acest sector se 
consumă mari cantități de energie. 
Prin tehnologiile elaborate s-a urmă
rit tocmai , optimizarea acestor con
sumuri. Una din soluțiile tehnice 
elaborate, care în următorii ani se 
va generaliza în multe turnătorii din 
țară, are în vedere dezoxidarea și 
modificarea oțelului in stare lichidă. 
Prin aplicarea acestei tehnologii du
rata.de elaborare a șarjei se scurtea
ză și. prin urmare, consumul de 
energie se diminuează cu circa 20 
kWh pc tona de oțel. Procedeul se 
aplică in prezent la întreprinderile 
„23 August" din București și de con
strucții de mașini din Reșița pentru 
elaborarea a circa 18 000 tone de 
otel. Procedeul se va aplica însă si 
în alte mari întreprinderi, ceea ce va 
duce la reducerea consumului ener
getic cu 900 MWh pe an. Cit privește 
însusi procesul de elaborare a fon
tei în cubilouri. specialiștii institu
tului sint in măsură. încă de pe a- 
cum. să extindă un procedeu ce con
duce la reducerea cu 10—12 la sută a 
consumului de cocs. Este vorba de o 
nouă soluție constructivă care constă 
în insuflarea de aer la două niveluri. 
Se aulică în prezent la cinci cubi
louri, urmind să fie extinsă la alte 
68 cubilouri. în acest mod se va di
minua consumul de cocs cu echiva
lentul a 12 000 tone combustibil 
convențional pe an.

Turnare centrifugală 
pentru piese... dreptunghiulare

în ce privește metodele moderne, 
neconvențianale, de turnare a piese
lor, dintre, tehnologiile elaborate in 
institut reținem procedeul de turna
re centrifugală. Firește, această teh
nologie nu este nouă și nici inven
tată de noi. Inedită este soluția gă
sită de cercetătorii institutului ce 
permite turnarea centrifugală a 
unor piese care nu au o geometrie 
circulară. Efectele economia;, și in 
primul rind cele care vizează consu
mul de energie, sint cu adevărat 
spectaculoase. De pildă, pentru o li
nie de turnare a cutiilor de vaseli
nă, cu o capacitate de un milion de 
bucăți pe an, destinată întreprin
derii de osii și boghiuri din Balș, se 
realizează anual o economie de 
energie de 7 000 MWh. După oum ni 
se spune, realizatorii procedeului au 
în studiu aplicarea tehnologiei pen
tru turnarea a circa 200 de alte re
pere — printre care chiar corpuri de 
motoare hidraulice — cu geometrii 
diferite. Avantajul major : o redu
cere a consumurilor de energie și 
combustibil cu 30 la sută.

Roboți pentru forj'e
Sectorul deformărilor plastice sau, 

altfel spus, cel al forjelor este un 
alt domeniu spre care și-au îndrep
tat atenția cercetătorii. Explicația 
este firească : anual, în țara noas
tră, sint realizate circa 1,2 milioane 
tone piese forjate. Iar dacă avem în 
vedere că pentru fiecare tonă de pie
se forjate se consumă in medie 2 400 
kWh este cit se poate de evident că 
reducerea doar cu cîteva procente a 
consumului de energie ar totaliza 
mai multe milioane de kWh. Este 
posibil acest lucru ? Categoric da, 
răspund specialiștii. în acest do
meniu se are în vedere, ne spunea 
ceroetătorul științific Armand Vasi- 
liu, un amplu și complex program 
de modernizare, care va determina 
reducerea substanțială a consumuri
lor specifice energetice, cît. și meca
nizarea operațiilor de forjare. Rolul 
principal îl vor juca manipulatoarele 
de forje, adică roboți special con- 
cepuți pentru executarea acestor 
operații. Specialiștii din institut au 
proiectat deja o gamă largă, tipiza
tă de astfel de mecanisme, capabile 
să manipuleze piese între 0.5 și 200 
kilograme forță. Avantajele sînt mul
tiple. în primul rind, utilizind 
manipulatoare, durata încălzirii pie
sei se reduce ia jumătate și deci, în 
mod corespunzător, și consumul de 
energie. Simțitor se reduce consumul 
de metal — prin micșorarea adaosu
lui de prelucrare ceelt ce, de ase
menea, poate fi transpus in economii 
de energie. în fine, prin automatiza
rea operațiilor, se înregistrează și o 
mare economie de manoperă, echi
valată, pentru sfîrșitul cincinalului 
viitor, la circa 500 000 ore pe om și 
an.

Tot din domeniul deformărilor 
plastice reținem și alte tehnologii de 
virf în curs de generalizare in unele 
întreprinderi constructoare de ma
șini. Matrițarea de precizie este una 
dintre acestea. Procedeul urmează 
să se aplice, în viitorii ani, într-o 
proporție de trei ori mai mare față 
de anul 1985, determinînd o econo
mie de energie de 3 700 MWh pe an. 
La fel. în urma extinderii unei me
tode și instalații concepute de spe
cialiștii institutului, ce permite men
ținerea un timp mai îndelungat a 
temperaturii maselotei peste dome
niul de solidificare a metalului, in
dicele de utilizare a oțelului va 
crește la 75—85 la sută, cifre, supe
rioare celor existente astăzi in lume.

Iată deci o serie de soluții tehnice și tehnologii care în prezent nu 
numai că sint elaborate, dar și aplicate în multe din întreprinderile 
noastre din ramura construcțiilor de mașini. Ele trebuie de urgență pre
luate și generalizate peste tot unde există sectoare calde. Pentru aceasta 
este necesară, în primul rînd, mobilizarea tuturor forțelor, atit a cerce
tătorilor. proiectanților și mai cu seamă a specialiștilor din producție. 
Se impune, totodată, un mai accentuat spirit de răspundere și inițiativă 
din partea conducătorilor unităților industriale în aplicarea noilor solu
ții tehnologice oferite de cercetarea științifică, aceasta fiind, așa cum 
ne-o demonstrează rezultatele concrete din țară și din întreaga lume, 
calea cea mai directă și mai sigură de reducere a consumului de energie 
și combustibil.

Vlalcu RADU

Gaze inerte sau... vid, 
in locul hidrocarburilor

Asupra rolului deosebit de impor
tant al tratamentelor termice cre
dem că este inutil să insistăm. Cert 
este că această operație este indis
pensabilă pentru fabricarea unor 
piese din oțel ce trebuie să aibă 
proprietăți fizico-mecanice speciale. 
Din păcate, procesul, o știm cu 
toții, este energointensiv. Dar aceas
ta nu înseamnă, așa cum afirma ing. 
Vaier Pantea, șeful laboratorului de 
tratamente termice din institut, 
că aici nu sînt posibilități de a di
minua consumul de energie și com
bustibil. Cele mai grăitoare dovezi 
sint înseși procedeele gîndite, expe
rimentate și aplicate de cercetătorii 
acestui laborator. Reținem din mul
titudinea soluțiilor pe cele care se 
aliniază unor tendințe existente as
tăzi pe plan mondial : înlocuirea 
hidrocarburilor (gaz-metan) ca ge
neratoare de atmosfere de protecție 
în cuptoarele de tratamente termice, 
cu atmosfere sintetice pe bază de 
azot sau de vid.

în ambele cazuri, cercetările spe
cialiștilor noștri au condus la rezul
tate remarcabile ce pot fi de-acum 
generalizate. Realizînd, de pildă, 
prototipul unui purificator de azot, 
instalat in prezent pe 11 cuptoare, 
s-a înregistrat o diminuare a consu
mului de energie eu 120 MWh/an la 
fiecare cuptor. Soluția tehnică ur
mează să fie aplicată, in viitorii ani, 
la alte 52 cuptoare, ceea ce va însem
na o economie de 18 milioane mc 
gaz metan pe an. Posibilitățile de 
generalizare sint, după cum ni se 
spune, și mai mari și ar putea fi și 
mai avantajoase dacă, in paralel, 
cercetări de inginerie chimică ar 
conduce la o soluție de obținere a 
azotului direct din atmosferă. La 
fel, cel puțin deocamdată, extinderea 
procedeului de tratamente termice 
în vid, ceroetat și dezvoltat in in
stitut, este limitat de producerea 
unor echipamente necesare tehni
cilor de creare a vidului. Și acest 
procedeu, deja omologat, se aplică 
în prezent la 12 cuptoare de trata
mente termice, urmind să fie extins 
pentru alte 120 de cuptoare. Rezul
tate concrete au demonstrat că nu
mai la un singur cuptor economia 
de gaz metan este de 400 000 mc, iar 
de energie electrică de 110 MWh pe 
an.

Arzător cu recuperare totală
Una dintre cele mai valoroase 

realizări ale specialiștilor institutu
lui, cu efecte deosebit de mari in re
ducerea consumului de gaz metan la 
cuptoarele de forje și tratamente 
termice, este arzătorul cu recuperare 
totală de energie. Care sint perfor
manțele sale ? în esență, acest arză
tor este capabil să recupereze inte
gral căldura gazelor arse reziduale. 
In mod obișnuit, aceste gaze se eva
cuează din cuptoare la temperaturi 
cuprinse între 600 și 1 300 grade. în 
cazul utilizării noului arzător, tem
peratura gazelor la ieșire este de 
circa 100 de grade. Adică, apropiată 
de cea a gazelor arse din țeava de 
eșapament a unui automobil. Ce se 
intimplă cu diferența’ de tempera
tură ? în loc să se piardă in at
mosferă ea este recuperată de însuși 
arzătorul complex conceput de spe
cialiștii institutului. Consecința fi
rească — o diminuare cu cel puțin 
30 la sută a consumului de gaze na
turale.

Iată deci o performanță cu adevă
rat notabilă, dacă ținem seama mai 
ales de numărul mare de asemenea 
instalații energetice la care se pre
tează noul arzător. în prezent, noul 
arzător este instalat la citeva cup
toare de forjă și tratamente termice 
la întreprinderile „23 August", de 
mașini grele din Capitală și la Com
binatul de utilaj greu din Iași.

Așa cum ni se spune, dacă ar fi 
rezolvată problema realizării arză
toarelor de către un furnizor gene
ral, soluția s-ar putea extinde încă 
din această iarnă in foarte multe în
treprinderi. Generalizată, la nivelul 
întregii economii, ar putea conduce 
la o diminuare a consumului de gaz 
metan cu 87 milioane mc.

(competență, răspundere In conducerea unităților agricolei)
Situate la o distanță de 

circa 6 kilometri una de 
alta — in zona colinară a 
consiliului agroindustrial 
Iernut — cooperativele a- 
gricdle Sălcud și Cucerdea 
prezintă multe similitudini 
in privința configurației și 
a condițiilor pedoclimatice. 
Este suficient să amintim 
că, la Sălcud, 60 la sută din 
suprafața arabilă are ex
ces de umiditate, iar, la 
Cucerdea —r 70 la sută, 
ceea ce, potrivit aprecierii 
specialiștilor de aici, le si
tuează in zona a treia și 
chiar a patra de favorabi- 
litate. Dar, intr-un trecut 
nu prea indepârtat, asemă
nările erau și in privința 
producțiilor realizate. Să 
exemplificăm. Cu un de
ceniu in urmă, produc
țiile medii la hectar obți
nute de cooperatorii din 
Sălcud la principalele cul
turi arătau astfel : 1045
kilograme la griu, 1 898 
kilograme la porumb și 
abia 5 011 kilograme la 
sfecla de zahăr. Corelate 
cu alte ncrealizări față de 
plan, acestea au făcut ca, 
în 1975, C.A.P. Sălcud să 
înregistreze o datorie față 
de stat, la creditele acor
date, de peste 1 milion lei. 
Dar nici producțiile din 
unitatea vecină nu erau cu 
nimic mai presus. Dovada: 
în 1980 — considerat un an 
favorabil pentru agricultu
ră — cooperatorii din Cu
cerdea abia realizau, in 
medie, la hectar 1 696 kg 

de griu, 1 730 kg porumb 
și 16 000 kg sfeclă de zahăr.

Pornind de la datele de 
mai sus, se pune întreba
rea : Ce au întreprins spe
cialiștii și cadrele de con
ducere din cele două uni
tăți pentru redresarea 
grabnică a situației in anii 
din urmă ; cu ce rezultate 
au încheiat ultimul an al 
actualului cincinal ? In a- 
cest scop, considerăm ca 
interesantă experiența con
turată la C.A.P. Sălcud, 
unde priceperea specialiș
tilor, îmbinată cu hărnicia 
cooperatorilor, a dus la re
dresarea economică a uni
tății și la obținerea în 
cursul aeestui cincinal a 
unor producții constant 
bune, în continuă creștere. 
Fapt pentru care o expu
nem mai pe larg in cele ce 
urmează.

„Șansa de a lucra aici, 
încă de la absolvirea facul
tății, a fost hotăritoare 
pentru formarea mea ca 
specialist — ne spune Ni
colae Șoș — inginerul-șef 
al cooperativei. Mai cu sea
mă intr-o unitate cu re
zultate slabe poți verifica, 
poți urmări în timp efec
tul aplicării științei agri
cole. Aceasta presupune 
însă atît cunoașterea per
fectă a potențialului real 
al pămintului, a oamenilor, 
cit și asigurarea continui
tății in muncă, fără de care 
creșterea producțiilor ră- 
mine, la urma urmei, un 

deziderat. Spun aceasta în- 
trucit, în 1976, cind am ve
nit aici, m-am întilnit cu 
următoarea situație. Peste 
85 la sută din cele 847 hec
tare teren arabil era infes
tat cu buruieni, iar 60 la 
sută avea exces de umidi
tate. în plus, la Sălcud, sat 
izolat, oamenii trăiau încă

Pămîntul - același; dar recoltele diferă...
Față în față concepțiile despre organizare și muncă, precum și rezultatele 

obținute în două cooperative agricole din județul Mureș

cu vechea mentalitate, po
trivit căreia : „rarul umple 
carul". Sintetizind, aș spu
ne că, la noi, munca pentru 
asigurarea fertilității solu
lui, de amplasare judicioa
să a culturilor a constituit, 
întîi și întii de toate, preo
cuparea de bază a condu
cerii unității, care, in pa
ranteză fie spus, este a- 
ceeași de peste 10 ani".

Concret, ce s-a întreprins 
în acest scop ? Map intîi, 
reținem amănuntul — 
subliniat de toți cei cu care 
am stat de vorbă — că 
pentru combaterea buruie
nilor (odosului și a pirului, 
îndeosebi), s-a avut in ve
dere, in urma cartării agro- 

chimice riguroase și repe
tate a solului, „însănătoși
rea" pămintului prin tra
tarea solului destinat cul
turii porumbului cu erbici- 
de totale, pe circa 200 hec
tare. și cultivarea, pe a- 
ceeași suprafață, trei ani 
la rind, a porumbului după 
porumb, după care terenul 

a intrat în. rotația norma
lă a culturilor. O altă re
marcă : se utilizează, cu 
precădere, hibrizii noi de 
porumb, intensivi, care se 
pretează la realizarea unor 
densități mari. Prin asigu
rarea unei densități supe
rioare de plante la hectar, 
producția medie realizată 
pe unele sole a fost, chiar 
și in acest an mai puțin 
prielnic, de peste 10 000 kg 
porumb știuleți la hectar.

Am dat exemplul po
rumbului, dar, pe baza car
tării agrochimice a solului, 
a fiecărei parcele in parte 
s-a acționat și in cazul 
griului, sfeclei de zahăr, 
orzului și altor culturi cu 

o pondere în zonă. Aceste 
acțiuni corelate cu aplica
rea riguroasă a îngrășă
mintelor chimice și natura
le in dozele stabilite și 
executarea la timp și de 
bună calitate a tuturor lu
crărilor — de la arat, se
mănat și recoltat la trans
portul operativ al produse

lor — explică în mare mă
sură saltul calitativ înre
gistrat de această coopera
tivă agricolă. Iată numai 
citeva exemple : produc
ția medie de griu a crescut 
de la 1 045 kilograme in 
1975 la 4 193 kilograme în 
acest an ; cea de porumb 
— de la 1 898 kg la 5 207 
kg, iar cea de sfeclă de za
hăr — de la numai 5 011 kg 
la peste 33 000 kg, C.A.P. 
Sălcud realizînd în acest 
an un beneficiu net de pes
te 1 milion lei. Cu produc
țiile din acest an coopera
tiva agricolă a ocupat lo
cul 2 pe județ Ia porumb, 
și locul I pe consiliul agro
industrial Iernut la toate 

culturile. De altfel, în tot 
cursul acestui cincinal, coo
peratorii de aici au obți
nut, la griu, in mod con
stant producții medii de 
peste 4 000 kg Ia hectar și 
de 5 000 kg la porumb, pro
ducții mari inregistrind la 
sfecla de zahăr, orz și alte 
cultun.

Din păcate, în unitatea 
vecină — in care lucrează 
nu mai puțin de 6 ingineri 
agronomi — redresarea e- 
conomică se lasă incă aș
teptată. Dovada : față de 
producțiile planificate, coo
peratorii din Cucerdea au 
obținut in acest an mai 
puțin cu 1 000 kg de grîu 
la hectar, aproape 2 000 kg 
orz, peste 2 000 kg porumb 
și aproape 9 000 kg sfeclă 
de zahăr. Că acest lucru 
nu a fost deloc intîmplător 
denotă că, in întreaga pe
rioadă 1981—1985, indicato
rii de plan nu au fost rea
lizați. Incercind o explica
ție a acestei stări de fapt, 
Dorel Moșneag, inginerul- 

șef al cooperativei agricole, 
ne-a spus : „întrucît peste 
70 la sută din terenul nos
tru arabil (2 111 hectare) 
are exces de umiditate, 
trebuiau executate, in timp 
util, drenări și scarificări 
pe mari suprafețe. Dar, din 
lipsa forței de muncă, ele 
abia au fost, efectuate pe

176 hectare". Fără îndoială, 
pentru creșterea producții
lor agricole, aceste lucrări 
au un rol important. Dar 
nu hotăritor. Argumente în 
acest sens ne-au oferit 
chiar oameni din C.A.P. 
Cucerdea. Dar să-l ascul
tăm pe unul din ei. „Și te
renul nostru are exces de 
umiditate — ne spune Iova 
Popa, șeful brigăzii din sa
tul Bord — dar coopera
torii noștri s-au convins de 
un adevăr : că numai să
parea canalelor de scurgere 
nu aduce automat produc
ții mari. Hotărîtoare e, mai 
ales, grija statornică pen
tru asigurarea densității 
optime și executarea la 

timp și de bună calitate a 
lucrărilor de intreținere. 
Procedind astfel, noi am 
realizat în acest an, pe 190 
hectare, o producție medie 
de 4 340 kilograme porumb 
la hectar". Este un rezultat 
cu atit mai concludent cu 
cit aici — adăugăm noi — 
a revenit în medie peste 
două hectare pe fiecare 
braț de muncă. Că nu pes
te tot s-a procedat așa re
zultă și din alt exemplu. 
Bunăoară, cu toate că uni
tatea numără aproape 500 
de membri cooperatori ac
tivi, lucrările de intreține
re au întîrziat in acest an 
cu aproape două săptă- 
mini, ceea ce a dus la di
minuarea producției cu a- 
proape 1 000 kg porumb la 
hectar. Dar o atare menta
litate a fost păgubitoare și 
in cazul altor culturi. Se 
Înțelege, acest aspect, co
relat cu unele deficiențe 
organizatorice, nu puteau 
duce in mod normal la re
dresarea economică a . uni
tății. Așa, de exemplu, 
cum să fie urmărită aici 
îndeplinirea ritmică a unui 
program de redresare, dacă 
in ultimii 7—8 ani C.A.P. 
Cucerdea a avut nu mai 
puțin de 4 președinți ? 
Fluctuație se înregistrează 
și in cazul unor specialiști.

Pot fi obținute aici rezul
tate mai bune ? Firește că 
da. Actualul inginer-șef, 
Dorel Moșneag, cadru cu 
multă experiență în practi
ca agricolă și bine inten

ționat, ne spunea că in 
preocuparea conducerii co
operativei agricole se află 
îndeplinirea neabătută a 
unui complex de măsuri 
care să ducă la redresarea 
grabnică a unității. Iată și 
citeva argumente: drenaje
le, efectuate in ultima pe
rioadă pe o suprafață de 
176 hectare, și efectuarea in 
timp util a lucrărilor de 
întreținere a culturilor au 
făcut ca și in acest an pro
ducția realizată pe unele 
parcele să fie cuprinsă in
tre 9 000 kg—14 000 kg po
rumb știuleți la hectar, 
3 325 kg la griu, 3 571 kg la 
orz și aproape 30 tone la 
sfeclă de zahăr. Totodată, 
măsurile luate au vizat re
darea în circuitul arabil a 
unei suprafețe de 80 hec
tare teren neproductiv și 
continuarea, in perioada 
iernii, în ritm susținut, a 
drenajelor, scarificărilor și 
a altor lucrări de elimina
re a excesului de umidita
te. Am reținut, de aseme
nea, că pentru producția a- 
nului viitor au fost execu
tate arături adinei pe în
treaga suprafață planifica
tă și au fost fertilizate, în 
dozele stabilite, suprafe
țele destinate culturilor 
păioase, ceea ce constituie 
o serioasă opțiune pentru 
realizarea producțiilor pla
nificate în primul an al 
viitorului cincinal.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii

durata.de
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A JOVARĂȘULU NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. S. E. IUGOSLAVIA

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, în zilele de 12 și 13 decem
brie 1985, la invitația tovarășului 
Radovan Vlaikovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și a tovarășului 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Centrul memorial și au depus o co
roană de flori la mormintul lui I.B. 
Ti to.

Intilnirea și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Radovan 
Vlaikovici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia — care reprezintă o conti
nuare a contactelor tradiționale la 
cel mai înalt nivel — s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială și des
chisă, în spiritul înțelegerii și res
pectului reciproc, caracteristice re
lațiilor dintre cele două țări vecine 
și prietene.

în cadrul convorbirilor s-a efectuat 
un schimb larg de opinii privind sta
diul relațiilor și colaborării bilatera
le, precum și asupra posibilităților 
de dezvoltare și amplificare a aces
tora și în legătură cu problemele ac
tuale ale situației internaționale. S-a 
făcut, totodată, o informare reciprocă 
asupra dezvoltării interne din cele 
două țări.

La convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Radovan Vlaikovici, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, au 
participat :

Din partea română -4 tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, precum și tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ilie Văduva, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Paula Prioteasa, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român 
și președintelui Republicii Socialiste 
România, Dumitru Popa, ambasado
rul Republicii Socialiste România in 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, Lucian Petrescu, director 
în Ministerul Afacerilor Ex’terne.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Raif Dizdarevici, secretar federal al 
afacerilor externe, Milenko Boianici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru comerț 
exterior, președintele părții iugo
slave în comisia mixtă de colabo
rare economică, Miloș Melovski, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în Re
publica Socialistă România, Dușan 
Litvinovici, consilier pentru proble
me de politică externă al președin
telui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Dușan Vucici, șeful cabinetului pre
ședintelui Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Zlatan Kikici, directorul di
recției pentru țările vecine din Se
cretariatul Federal pentru Afacerile 
Externe. 

reciproce — atît pe plan bilateral, cit 
și internațional — in folosul celor 
două țări, în concordanță cu intere
sele fundamentale ale popoarelor lor.

Cei doi președinți au apreciat evo
luția pozitivă a relațiilor bilaterale, 
subliniind, în același timp, necesita
tea depunerii unor eforturi perma
nente pentru întărirea și dezvoltarea 
lor in continuare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Radovan Vlaikovici, au 
apreciat că raporturile tradiționale, 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Iugoslavia, dintre popoa
rele celor două țări se dezvoltă cu 
succes in toate domeniile, pe bazele 
trainice stabilite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și Ipsip Broz Tito. 
S-a reafirmat, și cu acest prilej, că 
relațiile de bună vecinătate româno- 
iugoslave sînt expresia respectului 
și încrederii reciproce și constituie 
un exemplu de colaborare între două 
țări vecine și prietene.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia au apreciat pozitiv dezvol
tarea continuă a colaborării dintre 
parlamentele, guvernele, organiza
țiile politice și obștești din cele două 
țări. A fost subliniată importanța 
colaborării dintre județe și republici, 
respectiv orașe și provincii.

Cei doi președinți au acordat o 
atenție deosebită relațiilor economice 
dintre cele două țări. S-a subliniat 
că, in realizarea într-o măsură și 
mai mare a celor convenite, un rol 
deosebit revine guvernelor celor 
două țări, comisiei mixte de colabo
rare economică, celorlalte organe și 
organizații economice din cele două 
țări.

A fost evidențiată hotărîrea celor 
două țări de a intensifica eforturile 
pentru extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii industriale și specializării în pro
ducție pe termen lung, folosindu-se 
mai intens avantajele decurgînd din 
vecinătatea celor două state. In acest 
sens au fost analizate noi acțiuni, 
căi și metode pentru dezvoltarea co
laborării economice bilaterale.

în mod deosebit, s-a convenit să 
se concretizeze eforturile în direc
ția conlucrării economice în dome
niile materiilor prime, industriilor 
electronică, electrotehnică, petrochi
mică, de echipament energetic, ma- 
șinilor-unelte, construcțiilor na
vale și în alte ramuri de activitate 
de interes comun.

Au fost apreciate rezultatele obți
nute in cadrul consultărilor organe
lor de planificare din cele două țări 
privind programele lor. de dez
voltare economică pe, perioada 
1986—1990, consemnate in,.Protoco
lul încheiat la București la 19 sep
tembrie 1985, precum și importanța 
Acordului privind schimburile co
merciale dintre România și Iugosla
via pe perioada 1986—1990 și a 
Protocolului comercial pe anul vii
tor, semnate la București, la 5 
noiembrie 1985.

Cei doi președinți au relevat că 
trebuie să se acționeze cit mai ope
rativ in vederea prelungirii valabi
lității înțelegerilor de cooperare și 
specializare in vigoare și pentru în
cheierea de noi convenții, pornin- 
du-se de la necesitățile realizării, in 
colaborare, de produse la un nivel 
tehnic și tehnologic superior, atit 
pentru satisfacerea cerințelor celor 
două țări, cit și pentru terțe piețe.

A fost reafirmată importanța co
laborării româno-iugoslave în con
struirea și utilizarea sistemelor 
hidroenergetice și de navigație Por
țile de Fier I și Porțile de Fier II, 
obiective economice înfăptuite prin 
eforturile comune ale celor două țări 
vecine și prietene. S-a subliniat im
portanța care se acordă încheierii 
cit mai curind a construcției siste
mului Porțile de Fier II.

S-a evidențiat că pentru*  extinde
rea schimburilor economice româno- 
iugoslave trebuie să se întreprindă 
noi eforturi in direcția practicării 
mai largi a operațiunilor în compen
sație, a colaborării intre instituțiile 
financiare- și bancare.

I
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele Prezidiului, Radovan 
Vlaikovici, au subliniat importanța 
deosebită a întîlnirilor la cel mai 
înalt nivel și a principiilor reafir
mate cu aceste ocazii pentru apro
fundarea continuă a relațiilor tradi
ționale, de prietenie și colaborare, 
dintre cele două țări.

Dezvoltarea continuă a raporturi
lor româno-iugoslave și a colaboră
rii pe multiple planuri este rezulta
tul aplicării cu consecvență și res
pectării neabătute a principiilor in
dependenței, suveranității, integrită
ții teritoriale, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc, neamestecului 
in treburile interne, al respectării 
căilor proprii de dezvoltare și 
poziției internaționale a celor 
două țări — și constituie baza 
trainică a bunei vecinătăți. S-a 
subliniat că dialogul între conducă
torii Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia a dat și dă permanent noi 
impulsuri și dimensiuni colaborării

Remarcindu-se că în ultimii ani s-a 
înregistrat o creștere a dinamicii și 
ritmicității transportului de mărfuri 
în cadrul schimburilor bilaterale, cit 
și pentru mărfurile aflate îri tranzit, 
s-a convenit să se acționeze în- conti
nuare pentru îmbunătățirea colabo
rării in acest domeniu, ținind seama 
și de potențialul însemnat pe care îl 
oferă Dunărea în această privință și, 
in acest context, Canalul Dunăre- 
Marea Neagră.

A fost subliniată necesitatea inten
sificării colaborării tehnico-științifice 
dintre cele două țări pe linia dezvol
tării in comun de tehnologii moder
ne și aplicării acestora în producție.

S-a apreciat activitatea Comisiei 
mixte de colaborare economică din
tre cele două țări și s-a convenit să 
se întreprindă in continuare măsuri 
în vederea realizării înțelegerilor 
stabilite.

A fost subliniată importanța dez
voltării colaborării în domeniile cul
turii, învățămintului, științei, sănătă
ții, mijloacelor de informare, sportu
lui ș.a. și s-a exprimat hotărîrea de 
a se acționa pentru adincirea acesto
ra in continuare.

A fost reafirmată poziția exprima
tă în Declarația comună româno- 
iugoslavă din 1983 cu privire la na
ționalități.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia au evidențiat că dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor româno- 
iugoslave și întărirea lor permanen
tă reflectă nivelul superior de încre
dere și înțelegere realizat, corespun
de intereselor popoarelor celor două 
țări socialiste vecine.

II

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul Ra
dovan Vlaikovici, au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale vieții internațio
nale și au exprimat îngrijorarea ță
rilor lor în legătură cu gravitatea si
tuației mondiale, urmare a intensi
ficării cursei înarmărilor, în primul 
rînd nucleare, a existenței numeroa
selor conflicte și stări de tensiune, 
a crizei economice mondiale — în
deosebi a situației grele a țărilor in 
curs de dezvoltare — a politicii de 
forță, de amestec brutal în trebu
rile interne ale altor state.

O atenție deosebită a fost acorda
tă întăririi păcii și securității în 
lume, opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, întăririi pro
cesului de securitate și colaborare în 
Europa, realizării aspirațiilor gene
rale de a se ajunge Ja destindere in 
relațiile internaționale.

S-a apreciat că, în actualele îm
prejurări, problema fundamentală a 
contemporaneității este oprirea înar
mărilor și trecerea la dezarmare, în
deosebi nucleare, asigurarea păcii și 
securității în lume.

De asemenea, s-a subliniat că so
luționarea problemelor dezarmării și 
securității njjy.esțțr ppși^ilă.. fără re
zolvarea situației economice grave a 
țărilor în curs de dezvoltare; care 
influențează negativ relațiile interna
ționale și pacea în lume.

Cei doi președinți au apreciat im
portanța întîlnirii de la Geneva din
tre Mihail Gorbaciov. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Ronald 
Reagan, președintele S.U.A., aceasta 
constituind reluarea dialogului la 
nivel înalt dintre cele două țări. în
țelegerile la care s-a ajuns privind 
necesitatea reducerii încordării in 
relațiile bilaterale și cu privire la 
realizarea de întîlniri periodice, pre
cum și însuși faptul că s-a căzut 
de acord că un război nuclear este 
inadmisibil și că nici una din părți 
nu aspiră la supremația militară cre
ează condiții pentru revenirea la po
litica de destindere și colaborare in 
relațiile internaționale. Avînd în ve
dere că problemele fundamentale 
continuă să rămînă nesoluționate, 
se impune să fie intensificate e- 
forturile in scopul ajungerii, cit mai 
curind posibil, la înțelegeri privind 
încetarea cursei înarmărilor pe pă- 
mint și preintîmpinarea extinderii 
ei in Cosmos, înfăptuirea dezarmă
rii, in primul rînd nucleare, in con
formitate cu interesele și năzuințele 
tuturor popoarelor.

Acum, ar fi deosebit de important, 
în condițiile reluării dialogului și 
negocierilor, să nu fie întreprinși 
pași care să vină în contradicție cu 
intențiile prezentate in comun la 
întilnirea de la Geneva și, Îndeosebi, 
cu interesul larg al tuturor țărilor 
pentru întărirea procesului spre 
dezarmare, destindere și negocieri.

Cei doi președinți au subliniat că 
fără o destindere universală, bazată 
pe principiile coexistenței pașnice, 
nu pot fi asigurate pacea și secu
ritatea in lume. în acest context a 
fost subliniat rolul deosebit al tu
turor țărilor și al Organizației Na
țiunilor Unite în realizarea diminuă

rii încordării în viața internațio
nală.

Președintele. Nicolae Ceaușescu și 
președintele Prezidiului, Radovan 
Vlaikovici, au subliniat importanța 
deosebită a respectării consecvente, 
în relațiile internaționale, a princi
piilor independenței, suveranității, 
egalității în drepturi, integrității te
ritoriale, inviolabilității frontierelor 
și neamestecului in treburile interne 
ale altor state.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru intensificarea activității or
ganismelor și conferințelor interna
ționale consacrate dezarmării, co
laborării, securității și păcii in Eu
ropa și în lume. S-a subliniat câ 
trebuie făcut totul pentru desfășu
rarea și încheierea cu rezultate cit 
mai bune a Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa și la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Iugoslaviei de a acționa în 
continuare pentru dezvoltarea cola
borării bi și multilaterale intre țări
le balcanice, p.entru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii, 
securității, colaborării și înțelegerii, 
fără arme nucleare. Ceie două părți 
sprijină eforturile pentru promovarea 
colaborării balcanice in domenii
le transporturilor, telecomunicațiilor, 
cooperării industriale, culturii, invă- 
țămintului și turismului, precum și 
in alte sectoare de interes comun. 
Români? și Iugoslavia sprijină pro
punerea organizării unei reuniuni ia 
nivel inalt a țărilor balcanice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Prezidiului, Radovan 
Vlaikovici, au reafirmat atașamentul 
țărilor lor la principiul rezolvării ex
clusiv prin mijloace pașnice, pe calea 

.tratativelor, a tuturor problemelor și 
conflictelor, pe baza principiilor Car
tei O.N.U. Ei s-au pronunțat cu ho- 
tărîre pentru excluderea totală a fo
losirii forței sau amenințării cu forța 
în relațiile internaționale.

A fost subliniată îngrijorarea deo
sebită determinată de nesoluționarea 
focarelor, de criză și apariția altora 
noi în diferite regiuni ale lumii. Re
zolvarea acestor probleme, elimina
rea focarelor de criză din viața in
ternațională' impun, in mod inevitabil, 
necesitatea participării tuturor țări
lor din zonele în cauză, respectarea 
strictă a intereselor lor. ca și a prin
cipiilor și hotăririlor corespunzătoare 
ale O.N.U.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia au acordat o mare atenție 
situației economice mondiale. S-a 
apreciat că actuala criză economică 
mondială — care afectează toate ță
rile, și in mod deosebit de grav țări
le in curs de dezvoltare — repre
zintă o sursă permanentă de încor
dare și instabilitate generală în lume. 
S-a reafirmat necesitatea dezvoltării 
colaborării economice dintre țările 
dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare pe principii de ega
litate și s-a subliniat importanța 
trecerii la desfășurarea unor trata
tive reale pentru soluționarea globa
lă a problemelor subdezvoltării, in
clusiv a datoriilor externe ale țări
lor in curs de dezvoltare.

S-a relevat rolul pozitiv al politicii 
de nealiniere, ca factor independent, 
în afara blocurilor, in relațiile inter
naționale.

Cei doi președinți au subliniat rolul 
determinant și semnificația Organi
zației Națiunilor Unite in lupta pen
tru pace și securitate în lume, pentru 
dezvoltarea independentă a tuturor 
țărilor și promovarea colaborării in
ternaționale multilaterale, egale în 
drepturi.

★
Tovarășii Nicolae 'Ceaușescu și Ra

dovan Vlaikovici âu dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor vizitei și au 
subliniat că ea reprezintă o manifes
tare puternică a prieteniei româno- 
iugoslave și va da un nou impuls 
lărgirii și întăririi colaborării multi
laterale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat tova
rășului Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, invi
tația de a face o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Belgrad, 13 decembrie 1985

Convorbirile tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 

România, si tovarășei Elena Ceausescu cu tovarășul 
Vidoie Jarkovici, președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comunistiinr din Iugoslavia 
COMUNICAT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut convorbiri, la 13 
decembrie 1985, la Belgrad, cu to
varășul Vidoie Jarkovici, președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

La convorbiri au participat : Dobri- 
voie Vidici, membru al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Stanislav Stoianovici, se
cretar executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

In cadrul convorbirilor a fost apre
ciat pozitiv stadiul actual al dezvol
tării raporturilor și colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via și s-a exprimat satisfacția că a- 
ceste relații, ca și cele dintre cele 
două țări, se dezvoltă cu succes. S-a 
subliniat că și această intîlnire — 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și cordialitate și ‘în 
spiritul respectului reciproc și înțe
legerii ce caracterizează relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via. dintre cele două țări socialiste 
vecine — reprezintă o nouă contri
buție la dezvoltarea raporturilor bi
laterale, de prietenie și colaborare, 
ale căror baze trainice au fost sta
bilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito. 
S-au exprimat dorința și hotărîrea 
reciprocă privind dezvoltarea' în 
continuare a acestei colaborări, con
tinuarea întîlnirilor și a dialogului 
la cel mai înalt nivel, pe baza prin
cipiilor, reafirmate în comun, ale 
egalității în drepturi, independenței 
și respectului reciproc. S-a consta
tat că o asemenea colaborare multi
laterală, precum și schimbul perma
nent de păreri cu privire la expe
riența în construirea socialismului 
sînt în interesul reciproc al popoare
lor României și Iugoslaviei și au o 
largă importanță internațională pe 
linia întăririi condițiilor păcii șl 
colaborării internaționale egale in 
drepftfri.

Dejun oficial oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Vidoie Jarkovici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, vineri, Ia 
un dejun oficial, oferit în onoarea 
lor de tovarășul Vidoie Jarkovțci, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Ilie 
Văduva, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului RADOVAN VLAIKOVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului VIDOIE JARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Părăsind teritoriul Iugoslaviei prietene, doresc să vă 
adresez incă o dată, in numele meu și al tovarășei mele, 
cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei 
noastre în țara dumneavoastră.

Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile purtate 
împreună și înțelegerile la care am ajuns vor da noi 
impulsuri tradiționalelor raporturi româno-iugoslave, în
tărind și mai mult prietenia și colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Federa

tivă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, în interesul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei înțelegerii și păcii in 
Balcani, in Europa și in lume.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, cordiale urări de sănătate și fericire, iar popoarelor 
Iugoslaviei prietene noi realizări in dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, în edificarea noii orinduiri și in 
lupta pentru pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
au efectuat o informare reciprocă 
asupra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale celor două partide 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială în cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat rezultatele obținute de 
poporul român in activitatea de în
făptuire a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, de încheiere cu rezultate cit 
mai bune a cincinalului 1981—1985 
și trecerea în bune condiții la 
realizarea sarcinilor și obiectivelor 
celui de-al optulea cincinal.

Tovarășul Vidoie Jarkovici a pre
zentat activitățile Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia pe plan intern, 
precum și pentru realizarea rolului 
conducător al U.C.I, în etapa actua
lă de construcție a societății socia
liste bazate pe autoconducere. Oas
peții au fost informați, de asemenea, 
despre direcțiile principale de pre
gătire a Congresului al XIII-lea al 
U.C.I., precum și despre eforturile 
ce se depun pentru depășirea difi
cultăților economice actuale și înde
plinirea programului de stabilizare 
economică pe termen lung.

In convorbirile privind situația 
internațională s-a constatat nivelul 
înalt al înțelegerii dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia în legătură 
cu punctele de vedere asupra celor 
mai importante probleme interna
ționale actuale. S-a apreciat că in 
viața internațională s-a ajuns la o 
agravare serioasă, ca o consecință a 
intensificării cursei înarmărilor, în
deosebi nucleare, nesoluționării pro
blemelor economice și a altor pro
bleme internaționale arzătoare. S-a 
apreciat că lupta pentru pace repre
zintă cea mai importantă sarcină a 
popoarelor, a forțelor politice pro
gresiste și s-a reliefat necesitatea 
intensificării angajării tuturor state
lor și națiunilor, a întregii opinii pu
blice iubitoare de pace din lume pen
tru a se preîntîmpina pericolul unei 
CațaStfbfe fitjcleare și a se mțuraja" și

Au fost prezenți tovarășii Dobri- 
voie Vidici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Stanislav Stoianovici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., alte persoane oficiale.

In timpul dejunului, care a avut 
loc într-o ambianță caldă, priete
nească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Vidoie Jarkovici au 
rostit toasturi, exprimind satisfacția 
pentru rezultatele vizitei și convor
birilor la cel mai înalt nivel, care 
au deschis noi perspective conlucrării 
româno-iugoslave pe multiple pla
nuri, în interesul partidelor și popoa
relor noastre, al cauzei socialismului. 

dezvolta procesul reluării destinde
rii, al reducerii încordării in rela
țiile internaționale. S-a subliniat că 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia vor 
acționa prin eforturi hotărite în a- 
ceastă direcție și in viitor, dezvol- 
tînd o largă colaborare cu mișcarea 
muncitorească, de eliberare na
țională, precum și cu alte mișcări 
progresiste și democratice din lume. 
A fost subliniată importanța politicii 
de nealiniere in lupta pentru reali
zarea acestor obiective.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Vidoie Jarkovici au reafirmat im
portanța respectării consecvente a 
principiilor independenței, egalității 
in drepturi, respectului reciproc, ne
amestecului in trebhrile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și e- 
labora de sine stătător politica in
ternă și externă. Deosebirile de pă
reri între partidele comuniste și 
muncitorești și alte mișcări progre
siste și partide — la care se poate 
ajunge ca rezultat al condițiilor in
terne și internaționale specifice in 
care acționează fiecare țară și partid 
— nu trebuie să reprezinte un ob
stacol în calea dezvoltării colaborării 
pe bază de egalitate și a dialogului 
constructiv dintre acestea.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Vidoie Jarkovici, au ex
primat satisfacția pentru rezultatele 
convorbirilor purtate și au subliniat 
că dialogul româno-iugoslav la ni
vel înalt va da un nou impuls dez
voltării în continuare a relațiilor 
dintre cele două partide, în intere
sul întăririi prieteniei popoarelor 
român și iugoslave, al colaborării 
internaționale, păcii și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a adresat 
președintelui Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia invitația de a efectua o 
vizită în România. Invitația a fost 

*tice0jftâtă“tu plăcere. ’• • 

păcii și colaborării internaționale. Cu 
această convingere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Vidoie Jarko- 
vici au toastat pentru dezvoltarea 
tot mai strînsă a prieteniei și cola
borării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, dintre po
poarele celor două țări, pentru noi 
succese in dezvoltarea economico-so- 
cială, în edificarea noii orinduiri, 
în lupta pentru pace, destindere și 
înțelegere in lume.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Mij
loacele de informare în masă apă
rute, vineri, in capitala iugoslavă 
oglindesc pe larg principalele mo
mente ale vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o .efectuează in 
Iugoslavia, la invitația tovarășilor 
Radovan Vlaikovici, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Ample reportaje, cu titluri mari, 
sint inserate in primele pagini, în
soțite de imagini infățișind eveni
mentele prilejuite de programul 
din prima zi. Ziarul „POLITIKA11 
publică reportajul „Confirmarea 
permanentă a bunei vecinătăți", 
iar ziarul „BORBA" — „Relații 
cordiale".

In relatarea inserată de ziarul 
..Politika'1 se relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
Republicii Socialiste România 
vecine, a avut convorbiri cu pre
ședintele Prezidiului R.S.F.I., la 
Palatul Alb, in cadrul cărora cei 
doi președinți „au căzut de acord 
că frecventele intilniri iugoslavo-

„Dialogul la nivel înalt — un puternic 
dintre cele doua țâri socialiste

române la nivel inalt și continui
tatea îndelungată a dialogului con
firmă elocvent relațiile politice 
bune dintre cele două țări. Numai 
anul acesta, de pildă, este pentru 
a treia oară cind la aceeași masă 
s-au aflat interlocutori cu cele mai 
inalte funcții in cele două țări 
vecine balcanice".

„In cursul convorbirilor cordiale 
și prietenești — continuă ziarul — 
cei doi președinți au abordat un 
mare număr de teme care pot fi 
incluse in trei grupe principale : 
problemele colaborării bilaterale, 
informarea reciprocă cu privire la 
dezvoltarea internă din cele două 
țări, precum și situația interna
țională".

în domeniul colaborării reciproce, 
cei doi vecini balcanici au acordat 
cea mai mare atenție relațiilor e- 
conomice. S-a exprimat, de ambe
le părți, dorința de a se înfăptui cit 
mai deplin obiectivele schimburilor 
de mărfuri pe termen lung in ur
mătoarea perioadă de cinci ani. Un

asemenea interes este mai mult de- 
cit justificat, dacă se are in ve
dere faptul că cifrele planificate 
sint deosebit de ambițioase. Un 
mare rol în realizarea obiectivplor 
planificate ar urma să-1 joace coo
perarea industrială și specializarea,

nea, aspecte majore ale vieții po
litice internaționale. De ambele 
părți s-a subliniat că actuala situa
ție internațională este împovărată 
de numeroase pericole și crize, care 
amenință pacea și securitatea in 
lume.

stimulator al colaborării 
vecine și prietene"

într-o atmosferă evident cordială și 
prietenească, o asemenea formă a 
legăturilor a fost apreciată ca fiind 
necesară pentru viitor. Cu atît mai 
mult, cu cit, în noiembrie, la Bucu
rești, cu prilejul vizitei președinte
lui Consiliului Executiv Federal,

Revista presei iugoslave
domenii în care au fost deja obți
nute rezultate încurajatoare.

Cei doi președinți s-au informat 
detaliat despre actuala situație din 
cele două țări, au fost reliefate o 
serie de rezultate obținute in con
strucția socialistă și s-a vorbit în 
mod deschis și despre unele difi
cultăți ce se ivesc pe calea dezvol
tării.

In cursul convorbirilor de la Pa
latul Alb s-au analizat, de aseme

. Ziarul ,.BORBA“. referindu-se ta 
convorbirile de la Belgrad, mențio
nează că, in ceea ce privește colabo
rarea reciprocă, s-a evidențiat „că 
schimbul de păreri continuu impul
sionează în mod însemnat colabo
rarea celor două țări socialiste ve
cine'1. De altfel — adaugă ziarul 
— aceasta este cea de-a treia in
tîlnire la nivel inalt din cursul aces
tui an. De această dată, Ia Belgrad,

au fost evidențiate și direcțiile de 
colaborare economică care trebuie 
să fie aplicate'1.

In continuare, ziarul arată că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
informat pe larg gazdele despre 
preocupările pe plan intern, ilus- 
trind, prin cifre și date, succesele 
evidente și vorbind deschis despre 
problemele care se ivesc pe planul 
dezvoltării sociale.

Cei doi președinți — arată ziarul 
— au constatat, abordind situația 
internațională actuală, că. printre 
altele, s-a făcut foarte puțin sau 
aproape nimic pentru ca focarele 
să fie stinse, iar planeta noastră 
să fie salvată de posibile cataclisme.

Cei doi președinți — menționea
ză ziarul in continuare — au atras 
atenția asupra "faptului că escalada 
cursei înarmărilor nu slăbește, si
tuația țărilor in curs de dezvoltare 
se înrăutățește și există multe 
exemple de amestec grosolan în 
treburile interne ale statelor su
verane.

După ce amintește punctele pre
văzute în programul țle vineri al 
vizitei, „Borba“ inserează toastu
rile rostite de cei doi președinți la 
dineul oferit în cinstea oaspeților 
români.

Ziarul „VIESNIK11 — care apare 
la Zagreb — publică reportajul vi

zitei înalților oaspeți români, sub 
titlul „A sosit Ceaușescu", iar in 
supratitlu menționează că vizita 
președintelui. României se realizea
ză în cadrul practicii statornicite, 
ca cei mai înalți conducători ai 
celor două țări vecine și prietene 
să se intilnească o dată pe an.

Actuala vizită a președintelui 
Ceaușescu in Iugoslavia, mențio
nează ziarul, va contribui, așa cum 
este de așteptat, ca pe planul co
laborării bilaterale. îndeosebi pe cel 
al colaborării economice a celor 
două țări, să se Înregistreze noi 
impulsuri.

„Vecini buni11 este titlul sub care 
ziarul „POLITIKA EKSPRES11 re
latează despre sosirea înalților oas
peți români la Belgrad și începerea 
convorbirilor oficiale.

Pe larg au oglindit principalele 
momente ale vizitei și POSTURI
LE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE. 
In telejurnalele de seară, informa
țiile despre vizită au fqst amplu 
ilustrate cu imagini filmate de la 
sosire, depunerea coroanei de flori 
la Centrul memorial „Iosip Broz 
Tito11, începerea convorbirilor ofi
ciale, dineul oferit de conducerea 
R.S.F.I. in onoarea înalților soli ai 
poporului român.

0
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DEZVOLTAREA ECONOMIEI - ÎNFLORIREA NAȚIUNILOR, 
un raport de interdependență, în lumea de azi

Anii actualului deceniu se remarcă, între al
tele, și prin intensificarea dezbaterilor și con
fruntărilor de idei asupra strategiilor dezvoltă
rii economiilor naționale și 'a economiei mon
diale în ansamblul său. Mîrtiveie interesului deo
sebit suscitat de problematica dezvoltării sint 
numeroase. Pe prim-plan se situează fără în
doială nevoia imperioasă de a găsi un răspuns 
la situația dramatică cu care se confruntă ță
rile sărace, marcate profund de dezastruoasa 
„moștenire" colonială, de ravagiile politicilor

neocoloniafiste postbelice, de efectele nocive ale 
uneia din cele mai îndelungate crize economi
ce mondiale cunoscute de omenire.

In concepția partidului nostru, în lumi,na de
mersului științific întreprins în anii de după Con
gresul al IX-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în spiritul consecvent al materialismului dialectic 
și istoric, o însemnătate cardinală pentru prac
tica socială contemporană revine ideii că dez
voltarea complexă, multilaterală, a economiei re

prezintă temelia afirmării națiunilor in lumea de 
azi.

Dezbaterea de față, la care participă conf. 
univ. dr. Virgil Gheorghiță, prof. univ. dr. Con
stantin Mecu, prof. univ. dr. Alexandru Puiu, își 
propune să releve semnificațiile teoretice și im
plicațiile practice ale raportului dialectic din
tre dezvoltarea economiei și afirmarea statelor 
naționale, în contextul desfășurării procesului re
voluționar mondial.

Echipele de conțroț g/ oamenilor numim în acțiune

EFICIENTA MĂSURILOR STIMULEAZĂ INIȚIATIVA 

.Jar inițiativa determină măsuri eficiente

Dedesubturile unor teorii
Al. P. : Printre fenomenele de 

largă valabilitate care caracterizea
ză lumea contemporană, cu toate 
evoluțiile sale contradictorii, la loc 
de frunte se situează aspirația fier
binte. in mare măsură îndeplinită, 
a popoarelor spre independentă si 
suveranitate, coroborată cu efortul 
constant al majorității țărilor pen
tru dezvoltarea economică, pentru 
progres social-economic si tehnico- 
stiintific. Oricine compară harta 
politică prezentă a planetei noas
tre cu aceea existentă în 
chiar cu numai 20—25 de ani con
stată schimbările radicale produse 
ca urmare a apariției a zeci si 
zeci de state libere si independen
te. Acesta ni se pare a fi unul 
dintre fenomenele cele mai spec
taculoase ale celei de-a doua ju
mătăți a secolului nostru. Viat-a 
demonstrează, de asemenea, că ob
ținerea independentei politice, de 
stat, constituie abia începutul unor 
eforturi, presărate adeseori cu di
ficultăți imense, pentru obținerea 
unei veritabile independente eco
nomice.

C. M. : Aceasta este astăzi în
suși miezul amplelor confruntări de 
poziții pe plan international. Cu di
ferite prilejuri sint formulate teze 
care susțin că rezultatele descu- 
raiante in dezvoltarea economico- 
socială obținută pînă in prezent de 
diferite țări. îndeosebi de cele din 
lumea a treia, s-ar datora îngus
timii cadrului lor national. Un au
tor occidental sublinia intr-o lu
crare. relativ recentă, că ..un mare 
număr din aceste țări sint prea 
mici în frontierele lor artificiale 
pentru a reuni mijloacele necesa- 
re pentru asigurarea dezvoltării 
lor". Invocînd si influenta negati
vă exercitată de îngustimea piețe
lor interne ale unor state mici a- 
supra procesului dezvoltării econo
mice. același autor conchidea că 
..viitorul lumii a treia, dispersată 
în 114 state. în 114 micronationa- 
lisme este fără ieșire in lumea în 
care noi vom trăi".

Iată concepții care îndreptățesc 
pe deplin aprecierea partidului

urmă

nostru potrivit căreia De plan fi
lozofic si teoretic se desfășoară o 
vastă activitate pentru a convin
ge popoarele că trebuie să renun
țe la independentă si suveranitate 
sau măcar să cedeze o însemnată 
parte din aceasta, lăsindu-si soar
ta. viitorul in miinile organisme
lor supranationale. care nu repre
zintă, de fapt, decit o nouă formă 
a politicii de dominație si asupri
re. In esență se Urmărește perpe
tuarea politicii de ingerință si ex
ploatare a bogățiilor naționale ale 
altor state, frînarea dezvoltării si 
afirmării socialismului, precum si 
diminuarea rolului tinerelor state 
independente în viata contem
porană.

Al. P. : Orientările „mondialis- 
te“. teoria „echilibrului puterilor", 
doctrina „disocierii statului", teoria 
„transferului de competentă" si al
tele 
mat 
iar 
s-ar ..__ _ . ..
din lumea contemporană, care si 
asa este destul de fragil. Pe plan 
economic. întt-o anumită măsură, 
se menține încă asa-zisa teorie a 
„locomotivelor economice", cores
punzător căreia dezvoltarea uneia 
sau a cîtorva mari puteri econo
mice ar fi suficientă pentru relan-

de acest gen creează un eli
de neîncredere, de suspiciune, 
transpunerea lor în practică 
solda cu ruperea echilibrului

desfacere, competitivitatea scăzută 
a produselor unor industrii in sta
diile inițiale ale dezvoltării lor 
etc., se depun eforturi pentru a 
..lămuri" popoarele din țările în 
curs de dezvoltare că ar fi mai 
înțelept din partea lor să renunțe 
la industrializare, mai ales la dez
voltarea unor ramuri de bază, mo
derne — construcțiile de mașini, in
dustria chimică etc. — si să-si 
mențină ..vocația" lor de a produ- 

, ce si oferi pe piețele mondiale re
surse primare, conservînd astfel 
vechea structură de ramură — uni
laterală. îngustă, ineficientă. Tre
buie spus că asemenea concepții 
sint respinse de popoarele cărora 
le .sint adresate, care văd în ele 
expresia politicii neocolonialiste. 
promovate de monopolurile inter
naționale. de puterile imperialiste, 
de menținere in stare de domina
ție si de exploatare în continuare 
a resurselor lor naționale. Dificul
tățile reale evocate dreot pretext al 
unor asemenea „sfaturi" sint de 
fapt expresia nu a unei dezvoltări 
prea ample a forțelor lor de pro
ducție. a unei diversificări prea 
mari a nomenclatorului produselor 
lor prelucrate, ci. dimpotrivă, a unei 
dezvoltări insuficiente a economii
lor naționale, a conservării unor 
locuri înguste în structurile lor de 
ramură, a unei dezvoltări insufi
ciente a ramurilor economice mo
derne. contemporane. Aceste difi
cultăți se datoresc nu în mică mă-
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6area creșterii economice la scară 
Planetară, teorie infirmată de rea
litățile economiei mondiale din anii 
postbelici.

Statul — o realitate istorică obiectivă
C. M. : Tezele cosmopolite con

temporane. îndreptate împotriva 
independentei naționale a popoare
lor. fie că sînt prezentate într-o 
haină „mondialistă", „globalistă", 
ori integrationistă. primesc replica 
viguroasă a forțelor democratice, 
progresiste de pretutindeni, inclu
siv > din țările dezvoltatei 'Aceastau 
demonstrează că statul national ,ră-. 
rpine de fant si de drept o nece
sitate imperioasă a societății con
temporane si nici o forță nu-1 poa
te înlocui în funcțiile lui esenția
le. Ele se pronunță pentru apăra
rea si întărirea independentei na
ționale. pentru încorporarea cres
cindă a factorului national în e- 
fortul de accelerare a ritmului pro
gresului economico-social al țărilor 
lor. Aprecierea factorului national 
drept componentă esențială a Pro
cesului dezvoltării a devenit o o- 
rientare de bază, durabilă, a gin- 
dirii si acțiunii practice a țărilor 
în curs de dezvoltare, a teoreticie
nilor din aceste țâri.

In confruntările de idei asupra 
procesului dezvoltării, gindirea e- 
conomică si social-politică româ
nească. magistral ilustrată de do
cumentele partidului nostru si ope
ra secretarului său general, șe dis
tinge prin respingerea hotărită. pe 
baza unor argumente temeinice, a 

globalist-mondialiste si 
_________ subliniind totodată 
rolul decisiv ce revine factorului 
national, bazării pe forțele pro
prii. în concepția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, națiunea se a- 
firmă în zilele noastre ca o forță 
motrice de seamă a dezvoltării e- 
conomice si sociale, fiind chema
tă să joace încă mult timp un rol 
deosebit de important in progresul 
societății.

Al. P. : Evoluția social-economi- 
că a lumii demonstrează că dez
voltarea independentă si suverană 
a tarilor constituie o cerință fun
damentală a creșterii economice, a 
progresului durabil al acestora. O 
dată cu asigurarea independentei 
naționale, pentru realizarea dina
mismului economic în_ vederea a- 
tingerii acestui scop sint necesari, 
în cumul, o serie de alti factori 
structurali. social-politici. rolul 
hotăritor detinîndu-1 cei interni. 
Totodată, un rol însemnat în po
tențarea sau frînarea procesului de

teoriilor 
suprastatale.

dezvoltare economică îl dețin fac
torii externi, relațiile economice in
ternaționale. Astfel, experiența din- 
totdeauna — si aceasta isi menține 
pe deplin valabilitatea si in zile
le noastre — demonstrează că do
minația străină, aservirile de ori
ce fel nu aduc nici unui popor o 

•stare înfloritoare chiar dacă, in
tr-o situatje sau alta, cohiuncti-ț- 
rală. din diferite motive politice, 
marile imperii economice au asi
gurat aparente trecătoare favorabi
le de genul civicului principiu ..o 
anumită ocrotire pentru supusi". In 
fond, dacă in prezent există de
calaje economice, tehnice, științifi
ce si culturale considerabile între 
diferite tari ale lumii, acestea se 
datoresc in mod hotărîtor îndelun
gatei perioade de dominație impe
rialistă. colonială, diferitelor forme 
de asuprire si exploatare a unor 
țări subdezvoltate de către alte
le. in care s-au acumulat mari bo
gății.

Dimpotrivă, cristalizarea si con
solidarea complexelor economice 
naționale au constituit, de regulă, 
suportul trainic pentru renașterea 
la viată a popoarelor lumii, pen
tru înscrierea lor pe orbita ascen
dentă a progresului social-econo
mic. Aceste adevăruri general va
labile se verifică si ne exemplul 
tării noastre. Astfel, obținerea in
dependentei de stat în secolul tre
cut. înfăptuirea Marii Uniri în anul 
1918 au constituit momente impor
tante în formarea complexului e- 
conomiei naționale, in dezvoltarea 
acestuia. în perioada care a urmat 
înfăptuirii visului de aur al po
porului nostru, constituirea Româ
niei. in pofida unor vicisitudini de 
tot felul, a limitelor regimului so
cial-politic al vremii, economia ro
mânească. si în primul rind. in
dustria. a cunoscut o anumită dez
voltare. stiinta si cultura naționa
lă au dat reprezentanți de seamă 
care au contribuit la îmbogățirea 
patrimoniului spiritual universal. 
Rolul națiunii independente si su
verane în enoca contemporană se 
exprimă in capacitatea Pe care o 
are în cadrul său national de a se 
asigura ridicarea ne noi treote a 
civilizației industriale, lichidarea 
subdezvoltării si a marilor decalaje 
economice.

sură si gravelor anomalii ale re
lațiilor economice contemporane, 
caracterului lor inechitabil. îngust, 
faptului că servesc prioritar inte
resele țărilor bogate, ale companii
lor transnaționale. Drept urmare, in 
lume. îndeosebi în lumea a treia, 
se dezvoltă in prezent un puternic 
curent de opinie dună care dezvol
tarea trebuie abordată ca un pro
ces complex, articulat organic si 
izvorind din realitățile proprii ale 
fiecărei economii naționale, urmă
rind dezvoltarea armonioasă a tu
turor sferelor reproducției sociale.

La crearea Si consolidarea trep
tată a concepției dezvoltării armo
nioase, multilaterale, bazată îh mod 
precumpănitor pe efortul probriU-al - 
fiecărUI popor, o contribuție^ teo- 
retică si practică, de recunoscut’’' 
prestigiu international, a adus-o po
porul român, Partidul Comunist 
Român. In lumina experienței 
României, progresul social-econo
mic contemporan impune cu ne
cesitate, înainte de toate, dezvol
tarea și modernizarea forțelor de 
producție, prin incorporarea per
manentă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice. Aceasta este 
premisa indispensabilă a asigurării 
echilibrului dinamic al întregii 
dezvoltări economico-sociale. a de
pășirii dificultăților inevitabile ce 
apar pe parcursul derulării proce
sului dezvoltării, a consecințelor 
negative ale unor factori externi.

V. Gh. : Se cuvine adăugat că. 
chiar in perioada crizei economi
ce mondiale care ne-a afectat si 
pe noi in timp ce țări capitalis
te dezvoltate au înregistrat recu
luri sau ritmuri de creștere abia 
-perceptibile. economia 
asa cum sublinia 
Nicolae Ceaușescu. la
plenară a C.C. al P.C.R.. a avut

noastră, 
tovarășul 

recenta

în ultimii ani si are ritmuri 
jativ inalte de creștere (6—7 
sută) ; volumul comerțului exte
rior a sporit continuu, ceea ce a 
permis realizarea unor 
merciale excedentare.

Sînt. de asemenea, 
datele care pledează si 
terea calitativ socială 
rii ; în cei 40 de ani 
toria revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă si an- 
tiimperialistă s-au creat 6 milioa
ne de noi locuri de muncă, șoma
jul rămînînd doar o amintire a 
României antebelice ; venitul na
tional pe locuitor a crescut de la 
2170 lei în 1950 la 7 684 lei în 1965 
Si la 31 600 lei în 1984 ; 80 la sută 
din populația tării, care este în 
creștere, s-a mutat în case noi ; 
s-au realizat si sînt prevăzute în 
continuare mari obiective social- 
politice. paralel cu vaste moderni
zări si sistematizări ale orașelor si 
6atelor noastre.

Asa cum subliniază partidul nos
tru. mai sînt multe de realizat, ne 
confruntăm cu neajunsuri. cu 
greutăți, dar nu se poate să nu se 
recunoască faptul că dacă Româ
nia n-ar fi acordat atentia cores
punzătoare industrializării oe baza 
tehnicilor celor mai avansate, am 
fi rămas in continuare o tară slab 
dezvoltată, dependentă de țările in
dustrializate. indiscutabil n-ar fi 
fost posibilă abordarea unor pro
iecte de asemenea anvergură cum 
sint : Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. Transfăgărășanul. salba de 
hidrocentrale si termocentrale, me
troul bucurestean. sutele de mari 
platforme industriale amplasate în 
toate județele tării si atîtea alte 
lucrări de mari proporții si com
plexitate tehnică ; nu s-ar fi pu
tut dezvolta si moderniza agricul
tura. nu s-ar fi putut asigura teh
nica si tehnologia tuturor ramuri
lor economiei naționale si nici am
plasarea rațională a forțelor de pro
ducție ne tot cuprinsul tării si im
plicit asigura creșterea continuă a 
nivelului material si spiritual al po
porului.

C. M. : 
de altfel 
confirmă 
sivă a edificării în cadrul- proce
sului dezvoltării a unui complex 
economic național echilibrat, armo
nios. bazat ne o industrie puterni
că. modernă, disnunind de ramu
rile, si sectoarele-cheie. decisive 
pentru stimularea si implementarea 
progresului tehnico-stiintific în 
toate celelalte ramuri ale economiei 
naționale, pe asigurarea unei pu
ternice dezvoltări a bazei energe
tice si de materii prime, oe edi
ficarea unei agriculturi puternic 

, angajate intr-o spirală ascendentă. ' 
capabilă să înfăptuiască cerințele- 
si ■ eticele noii revoluții, științifice 
si tehnologice din acest domeniu, 
pe un sector al cercetării științi
fice care să constituie un factor 
activ in valorificarea superioară a 
bogățiilor naționale, in dezvoltarea 
intensivă a întregii economii națio
nale.

Experiența contemporană de
monstrează că procesul dezvoltării 
economico-sociale nu poate fi lă
sat la voia intîmplării. a hazardu
lui. a locului liber al legilor pie
ței. Dată fiind complexitatea sa, 
sarcinile imense pe care le im
plică puternica dezvoltare a forțe
lor de producție, amplificarea deo
sebită a activităților economico-so
ciale. necesitatea perfecționării re
lațiilor de Producție, acest proces 
trebuie să fie stăpinit. dirijat si 
condus in mod conștient. Aceasta 
impune creșterea rplului factoru
lui politic, amplificarea acțiunii or
ganizatorice a statului. Iată încă 
un argument în favoarea întăririi 
independentei si suveranității sta
telor.

re
ia

balanțe co-

revelatoare 
pentru cres- 
a dezvoltă- 
de la vic-

Experiența României, ca 
si a altor țări ale lumii, 
importanta majoră, deci-

Funcția progresistă a colaborării 
internaționale

Efortul propriu - garanția 
dezvoltării economice rapide

V. Gh. : Strategia dezvoltării 
României socialiste se întemeiază 
ne gindirea creatoare a partidului.' 
ne uriașul efort propriu desfășurat 
de întregul ponor român, efort care 
include si lupta continuă cu pro
priile noastre greutăți, cu vicisitu
dinile de tot felul de oe olan mon
dial. In asemenea condiții. Roma
nia s-a transformat. într-o perioa
dă scurtă, dintr-o tară slab dez
voltată. într-o tară cu o economie 
predominant modernă si o agricul
tură socialistă în plină dezvoltare. 
Producția industrială de azi este de 
peste 100 de ori. cea agricolă de 
circa 7 ori. iar venitul national de 
32 ori mai mari fată de anul 1938.

Indicatorii globali, oricit de sin
tetici si grăitori ar fi ei. exprimă 
doar latura cantitativă a dezvol
tării. Forța industriei noastre con
stă în faptul că a devenit ramură 
conducătoare în economia naționa
lă. că industria constructoare de 
mașini este capabilă să asigure cea 
mai mare parte din tehnica si teh
nologia necesare tării, inclusiv Pen
tru ramurile de virf.

Aceeași latură calitativă o_ evi
dențiază dezvoltarea complexa,/ar
monioasă a industriei, amplasa
rea forțelor de producție in toa
te zonele tării, creindu-se astfel 
condiții tot mai bune de muncă si 
viată tuturor locuitorilor. O dată cu

cincinalul 1986—1990 
pășește intr-un nou

intrarea în 
tara noastră 
stadiu de dezvoltare.

C. M. : In concepția partidului 
nostru. înflorirea deplină a națiu
nii. asigurarea unității si indepen
dentei naționale sînt condiționate 
direct de nivelul dezvoltării eco
nomice. de dinamismul si echili
brul acesteia, de eficienta comple
xului economic national. ..Poporul 
român — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — cunoaște din 
proprie experiență din îndelungata 
sa istorie, eă o națiune isi poate 
asigura independenta reală numai 
în măsura în care reușește să pună 
bazele unei economii puternice, 
moderne care să-i permită să 
colaboreze în deplină egalitate cu 
celelalte țări si popoare, să-i asi
gure un nivel de viată tot mai ri
dicat".

In ultimul timp au fost reactiva
te unele concepții care păreau, eu 
cîtiva ani în urmă, de domeniul tre
cutului. prin care se încerca să se 
semene îndoiala asupra necesității 
si oportunității industrializării ță
rilor rămase în urmă, asupra efor
turilor lor de a ridica gradul pre
lucrării interne a resurselor natu
rale. Invocîndu-se drept ..argu
mente" dificultățile stăpinirii si a- 
propierii progresului tehnic si cos
turile sale înalte, linsa de piețe de

C. M. : Asigurarea unei dezvol
tări economice rapide, armonioase 
si echilibrate necesită mobilizarea 
tuturor resurselor umane, materia
le si financiare de care dispune in 
fiecare moment un popor si alo
carea lor rațională, in funcție de 
un program care să stabilească ri
guros obiectivele strategice ale dez
voltării. prioritățile acestui proces, 
modalitățile specifice de alocare a 
resurselor existente. Aceasta pre
supune ca națiunea, reprezentanții 
săi. guvernul să dispună in mod 
deplin, suveran, de toate resurse
le tării, de pirghiile de comandă 
din economie, să aibă deplina li
bertate de a stabili direcțiile dez
voltării economico-sociale in func
ție de năzuințele ponorului, de ce
rințele reale ale vieții, de posibi
litățile existente. Numai in aces
te condiții, de deplină independen
tă națională — politică si econo
mică — un popor poate da întrea
ga măsură a potențialului său crea
tor. isi va incorda eforturile pen
tru o perioadă îndelungată de timp 
în vederea depășirii dificultăților si 
ridicarea continuă ne treote su
perioare a nivelului dezvoltării eco
nomico-sociale a tării.

Sublinierea rolului primordial al 
factorului national în dezvoltarea 
economică nu reduce cu nimic im
portanta colaborării si conlucrării 
internaționale a popoarelor, pentru 
accelerarea acestei dezvoltări. In 
concepția partidului nostru. între 
acești doi factori există o strînsă 
interdependentă si numai îmbina
rea lor corectă poate asigura dez
voltarea optimă a economiilor na
ționale si a economiei mondiale în 
ansamblu. Sporirea capacității unei 
țări de a-si valorifica resursele na
ționale prin dezvoltarea industria
lă. modernizarea agriculturii, a ce
lorlalte ramuri creează premisele 
necesare pentru participarea amplă 
si eficientă la schimburile econo
mice internaționale, la diviziunea 
mondială a muncii. Această parti
cipare. la rindul ei. este o condi
ție necesară pentru că efortul pro
priu să poată da rezultate. Nece
sitatea participării izvorăște din in
terdependenta crescindă dintre na-

«

tiuni. care în perspectivă se va ac
centua ca rezultat al intensificării 
colaborării economice, științifice, 
culturale, cit si datorită procesului 
Obiectiv al internaționalizării forțe
lor de producție legat de dezvol
tarea stiintei si tehnicii contem
porane. Activitatea practică a 
României ilustrează edificator a- 
ceastă teză prin consecventa mobi
lizării continue si plenare a efor
tului national în vederea asigură
rii propășirii tării si. deopotrivă, 
prin ampla participare la schimbu
rile economice internaționale.

Al. P. : Este un fant bine cu
noscut că partidul nostru militea
ză statornic pentru asigurarea unei 
colaborări internaționale bazate Pe 
principiile respectării independen
tei si suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altor state, a- 
vanțaiului reciproc. Respectarea a- 
cestor principii prezintă o im
portantă deosebită în zilele noas
tre cind se accentuează interde
pendentele dintre națiunile lumii, 
cind apar si se amplifică unele 
probleme globale care necesită e- 
forturile conjugate si constructive 
ale tuturor țărilor lumii. Soluționa
rea acestor probleme necesită 
restructurarea relațiilor economice 
international^, democratizarea a- 
cestora. în sensul de a asigura ac
cesul tuturor tarilor mari sau mici 
la deciziile care privesc prezentul 
si viitorul omenirii, intr-un climat 
constructiv de colaborare. Interde
pendentele nu trebuie însă să se 
transforme în dependentă. ..Trebuie 
să se pornească în toate împreju
rările — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu — de la ade
vărul că principiul suveranității 
este universal valabil și același 
pentru toate statele, indiferent de 
mărime sau orinduirea lor socia
lă. că el nu poate fi conceput de- 
cit intr-un singur sens si in nici 
un caz nu poate fi aplicat sau in
terpretat in mod diferit de la o 
tară la alta".

Dezbatere realizată de
Ioan ERHAN

Intre formele democratice de participare a maselor la 
conducerea societății se înscrie și activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii. Mii, zeci de mii de munci
tori, tehnicieni, specialiști din diferite domenii, gospodine, 
tineri își consacră o parte a tjmpului și energiei acestor 
acțiuni de mare însemnătate pentru bunul mers al socie
tății, prin controalele efectuate, prin recomandările făcute, 
ei contribuind efectiv la îmbunătățirea activității în 
domenii de cel mai larg interes cetățenesc.

In această perioadă au loc CONSFĂTUIRI ALE ECHI
PELOR DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII în care

De la un control la altul, progrese 
evidente. Considerînd că efectuarea 
unui control pe trimestru este prea 
puțin, majoritatea echipelor vizitează 
lunar unitățile ce le sînt arondate". 
Astfel se explică faptul că 
cele 105 echipe au efectuat, 
în zece luni, peste o mie de acțiuni 
de control în unități comerciale, 
sanitare, de gospodărie comunală, 
creșe, grădinițe, cămine de nefami- 
liști. De reținut două cifre foarte 
semnificative : din cele 112 propu
neri formulate, 98 și-au găsit soluția.

— Dacă nu am vedea prinzind 
viată propunerile pe care Ie facem, 
sincer vorbind, poate că ni s-ar 
diminua entuziasmul sau, mai bine- 
zis, voința, însuflețirea de a relua 
mereu și mereu de la capăt această 
activitate obștească, ne spunea 
Elena Radu, responsabila uneia din 
echipe.

Despre efectul stimulator al acti
vității echipelor ne-a vorbit to
varășa Maria Popa, secretara consi
liului municipal al sindicatelor (83 
din cele 105 echipe aparțin sindica
telor). reliefînd același fenomen — 
o „reacție in cerc" pozitivă : asigu
rarea eficientei controlului, adică 
înfăptuirea unor măsuri practice, 
determină intensificarea șl îmbună
tățirea activității echipelor, ceea ce 
determină noi sugestii sau observa
ții judicioase ș.a.m.d. „Constatările 
pe teren, cit și observațiile făcute 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii — ne relatează interlocutoa
rea — s-au concretizat in măsuri 
importante pentru bunul mers al 
lucrurilor în mai multe domenii de 
interes public. Iată cîteva exemple : 
s-a realizat o îmbunătățire a cali
tății piinii. diversificarea specialită
ților de panificație, concomitent cu 
înființarea de noi puncte de desfa
cere in incinta întreprinderilor și în 
preajma școlilor ; am stăruit — și 
am obținut — o varietate de produse 
de cofetărie și patiserie preparate 
„ca acasă" mult apreciate de copii; 
au fost amplasate noi unități comer
ciale ; în cartierul 23 August, car
tier cu o populație tînără și mulți 
copii de vîrstă preșcolară, la solici
tarea populației s-au amenajat noi 
spații pentru grădinițe ; căruțașii 
care transportau combustibilul la do
miciliu au trecut în subordinea ex
ploatării de gospodărie comunală, 
astfel că serviciile prestate au acum 
tarife legale ; magazinele cu articole 
de uz casnic au fost aprovizionate, 
din vreme, cu articole specifice ier
nii : sobe, burlane, purfix, foraibăre 
etc. ; datorită greutăților cu care se 
mai țprtfrtință orașul in aprovizio
narea cu apă era deosebit de nece
sară existența unei surse proprii 'da'' 
apă pentru spital, lucrare ce a fost 
realizată".

Un sprijin concret, eficient. Multe 
din întreprinderile controlate au 
unități răspîndite brin diverse zone 
ale orașului. Oricit s-ar strădui 
conducătorii acestora să fie prezenți

sînt evidențiate experiența pozitivă, rezultatele obținute, 
se fac propuneri pentru dinamizarea activității și sporirea 
eficienței acesteia. Pregătirea acestor întîlniri a constituit 
un prilej de evaluare a rezultatelor, de reliefare a pro
blemelor ce-și așteaptă rezolvarea.

Este ceea ce am putut constata la Tecuci stind de vorbă 
cu un mare număr de responsabili de echipă, cu condu
cători ai unităților controlate și, bineînțeles, cu reprezen
tanți ai consiliului municipal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub egida căruia se desfășoară această 
importantă activitate obștească.

în întreaga rețea acest lucru nu este 
cu putință. De aceea, aportul echi
pelor de control al oamenilor muncii 
este deosebit de prețios in munca de 
îndrumare a fiecărei unități în 
parte, în buna cunoaștere a cerințe
lor publicului.

— Acordăm cea mai mare atenție 
sugestiilor venite din partea echipe
lor de control, ne încredința Mariana 
Chelariu, președinta consiliului oa
menilor muncii de la I.C.S. Alimen
tara. Am instituit o evidență spe
cială, cu termene de rezolvare a 
căror respectare o urmărim cu stric
tețe. In mai multe rinduri, în C.O.M., 
in organizația de partid a fost pusă 
in dezbatere receptivitatea șefilor de 
unități față de recomandările echi
pelor. Acolo unde am constatat 
dezinteres, am aplicat sancțiunile dc 
rigoare, atît în unități, cit și în

însemnări din municipiul 
Tecuci

serviciile comerciale, pentru a sub
linia foarte clar că luarea în consi
derare a observațiilor pe care le fac 
membrii echipelor de control nu 
este cituși de puțin facultativă.

Și la întreprinderea comercială 
de stat pentru mărfuri industriale 
există aceeași grijă pentru ca pro
punerile și sugestiile echipelor să nu 
rămină între filele registrelor unice 
de control. Tovarășa Maria Arhip, 
președinta C.O.M., ne vorbește despre 
îmbunătățirile aduse bunei serviri a 
populației. Asemenea aprecieri am 
auzit și din partea tovarășei Violeta 
Tatomir, secretară cu probleme so
ciale a comitetului municipal de 
partid, care răspunde de activitatea 
tuturor domeniilor în care își exer
cită dreptul de control echipele da 
oameni ai muncii.

O agendă artificial încărcată. Și 
totuși există neajunsuri sesizate de 
echipe care nu au fost, deocam
dată, rezolvate. Nu numai din ca
tegoria acelora care necesită timp 
pentru studiu sau investiții. Sînt 
probleme pentru care ar fi însă 
suficientă o mai bună utilizare a 
posibilităților locale, o mai mare 
concentrare a atenției forurilor de 
resort. Am reținut, ca pozitivă, 
preocuparea alimentației publice 
pentru diversificarea preparatelor și 
semipreparatelor. culinare, îndeosebi 
a acelora pe bază de pește și 
legume; acțiunile periodice de tes
tare a opiniei cumpărătorilor. Expo
zițiile cu vînzare organizate au 
demonstrat, prin viteza cu care s-au 
„evaporat." exponatele, că ele au 
plăcut. De ce, atunci, nu se Înmul
țesc unitățile și secțiile „gospo
dina" ? Sau de ce nu s-a găsit, nici 
pînă acum, o soluție pentru propu
nerea de a se înființa o ceainărie

pe lingă „Plafar" ? La C.F.R. — 
arată constatările echipelor — există 
o cantină foarte bună pentru fero
viari — semn al grijii pentru pro
blemele oamenilor. De ce nu se ma
nifestă aceeași grijă și pentru buna 
gospodărire a căminului de nefami- 
liști, de ce lucrările de reparații Ia 
dispensar au fost abandonate (după 
ce au fost aduse materialele), iar 
cele de la căminul pentru personalul 
de tren ce se pregătește pentru ple
carea la drum — au fost oprite la 
jumătate ?

Iată de ce In pregătirea consfă
tuirii ce urma să aibă loc, la nivel 
de municipiu, cu toate echipele de 
control al oamenilor muncii, to
varășul Constantin Iftode. președin
tele consiliului municipal al 
F.D.U.S. își notase cîteva probleme 
pe care intenționa să le supună 
dezbaterii.

— Sîntem preocupați, ne-a spus 
interlocutorul, de creșterea rolului 
pe care echipele îl au in toate 
domeniile .vieții economice și so
ciale. Ne-am gindit, în acest sens, 
la specializarea echipelor, de obicei 
foarte eterogene, componenta lor 
fiind acum adaptată domeniului 
specific pe care-1 controlează. Chiar 
.și instruirea o vom face potrivit 
acestui specific, informind despre 
prioritățile și greutățile existente în 
acel sector, astfel incit, controlul să 
cistige in competență și deci in 
profunzime. Ca și pină acum, vom 
analiza cazurile de nesocotire sau de 
minimalizare a criticilor adresate 
de echipele de control. Chiar recent 
s-a luat atitudine împotriva practici
lor constatate la întreprinderea de 
gospodărie locativă, care, așa cum 
sesizau echipele, incasa bani de la 
cetățeni pentru servicii a căror 
prestare o tergiversa la nesfîrșit. 
Se mai fac simțite și anumite re
zistențe și la diferite unități din co
merț, in transportul în comun și în 
alte domenii. Se iau cu intîrziere — 
sau deloc — măsurile recomandate, 
deși uneori e vorba de treburi pen
tru care nici nu ar trebui să vină 
cineva din afară să le arate, pro
bleme elementare de curățenie, igie
nizare etc. Comitetul municipal de 
partid urmărește cu atenție efici
ența muncii depuse, din convingere 
și cu înalt spirit civic de cei pesta 
500 de membri ai echipelor de con
trol al oamenilor muncii și se stră
duiește să intervină atunci cind re
ceptivitatea unora față de critică 
mai lasă de dorit.

Rezultatele bune ale activității ce- 
> - lor peste o sută • de-echipe de con

trol al oamenilor muncii din Tecuci, 
ca și modul responsabil în care sint 
analizate carențele ce mai există 
sint premise bune pentru ridicarea 
acestuia pe o treaptă calitativ supe
rioară, în raport direct cu exigen
tele sporite ce stau în fața tuturor 
colectivelor din unitățile asupra că
rora își exercită dreptul de control.

Rodica SERBAN

LUMINI ȘI UMBRE ÎN SFERA ETICII COTIDIENE
Intr-un articol anterior 

(„Scinteia" 13 468 din 11 XII 
1985), încheiam cu întrebă
rile privind feluritele argu
mente ale celor care-și scad 
singuri cursul valorilor la 
„bursa" cinstei de fiecare 
zi. întrebări întemeiate, 
deoarece, se știe, o singură 
abdicare de la drumul 
drept al corectitudinii poa
te produce iremediabila 
fractură într-o existență 
pină atunci fără pată, 
exemplară. Existența baza
tă pe cinste. O întrebăm pe 
Maria Despina Mihai, 
procuror-șef adjunct la 
Procuratura sectorului 4 
din București :

— La urma urmei, ce 
anume socotiți că facili
tează accesul la această ca
litate morală ?

— De acord ou termenul 
acces. Da. cinstea se de
prinde prin educație : în 
școală, in familie. în prac
tica muncii. Cind această 
trăsătură etică se înrădăci
nează puternic, oamenii 
refuză pur și simplu să 
trăiască cu povara minciu
nii pe umeri. Deunăzi, 
chiar pe scaunul pe care 
stați, s-a aflat o femeie. 
Mama unui băiat care a 
încălcat legea. O mamă 
care-și iubește nemăsurat 
fiul. Venise, totuși, nu pen
tru a-1 apăra, ci pentru a 
pune in lumină toate cir
cumstanțele care au avut 
drept punct terminus pa
sul greșit. La sfirșit. cind 
am intrebat-o ce a îndem
nat-o la o asemenea du
reroasă decizie, mi-a spus :

„Sintem o familie de oa
meni cinstiți și sper că 
măcar în ceasul al doispre
zecelea și băiatul nostru să 
priceapă acest lucru".

— Cinstea tine cumva 
mai mult de vîrstă, de ex
periența vieții ?

— Ține de om. Regreta
bilele distorsiuni care se 
mai produc în această pri
vință nu au nimic a face 
cu virsta. Vorbesc. în gene
re. de vîrstă in care se 
statornicește puterea de 
discernămint necesară. In
tr-un proces de succesiune, 
de exemplu, trei oameni în 
vîrstă — între 60 și 70 de 
ani — depun mărturie, „cu 
mina pe inimă", că au 
văzut nu știu ce bunuri în 
casa Dărții interesate. S-a 
dovedit pină la urmă că 
repetau o... lecție învățată 
și. in această împrejurare, 
au trebuit să suporte, după 
lege, consecințele minciu
nii cu care singuri își în
cărcaseră conștiința.

— O motivație a unor 
asemenea mărturii împo

triva adevărului trebuie să 
existe ?

— Sînt mai multe. Cei’ 
trei o făceau pur și simplu 
pentru a-și „ajuta" un 
vecin. La alții, lașitatea 
este aceea care îi împinge 
pe drumul necinstei. Iată, 
intr-uri accident de circu
lație, șoferul, care condu
cea sub influența alcoolu
lui, avea în dreapta sa pe 
un nepot — om în toată 
firea, de meserie frezor. 
Fug de la locui faptei, se 
întorc, văd victima acolo 
și iarăși se mistuie în 
noapte, cu lașitate. Gestul 
făptașului are strictă înca

ață albă, se insistă să se 
vadă care e de fapt adevă
rul. Și se află, nici mai 
mult, nici mai puțin, că 
tatăl făptașului în cauză 
pusese la bătaie... o mie 
de lei pentru minciuna ros
tită în sala de judecată. 
Plus amenințările de ri
goare. Martorul-victimă, 
„slab de înger", n-a rezis
tat presiunilor și nici ten
tației. Șansa lui a fost că 
pină la urmă a dat totul 
în vileag, ajutind astfel ca 
instigatorul la mărturie 
mincinoasă, pe căile amin
tite, să fie sancționat după 
lege.

Cinstea și necinstea 
în talgerele 

spiritului civic od

drare In articolele codului 
penal. Dar tăcerea, tăinui
rea lașă a singurului mar
tor ? Nu devine, in atari 
împrejurări, complicitate, o 
gravă complicitate morală, 
în primul rind ?

— Observ că abdicarea 
de la conduita cinstei, din 
lașitate vă indignează cel 
mai mult.

— Asta nu Înseamnă că 
este stadiul cel mai grav al 
necinstei. Mai există — 
rară, e drept — și catego
ria acelora care-și „dau 
cinstea pe rușine".

— Mai explicit, vă rugăm.
— Sînt și unii dispuși 

să-și vindă pur și simplu 
cinstea. Nu cu multă vre
me în urmă s-a dat sentin
ța intr-un proces care a 
stirnit un interes deosebit 
din acest punct de vedere. 
Pe scurt. despre ce este 
vorba : trei inși pătrund 
intr-o casă și săvîrșesc o 
faptă aspru condamnată de 
lege. La proces, una din 
victime (care făcuse rccla- 
mația !) revine asupra de
clarației inițiale, dată din 
proprie voință, și încearcă 
să scoată „basma curată" 
pe unul din inculpați. Cum 
„schimbarea la față" era 
evidentă și, mai ales, ne
așteptată, adevărată „lovi
tură de teatru", iar argu
mentele invocate cusute cu

Mergînd pe fluxul aces
tor idei, un alt slujitor al 
justiției, Georgcta Onica, 
vicepreședintă a Judecăto
riei sectorului 2 din Capi
tală, pune în lumină cîteva 
nuanțe ale necontenitei 
confruntări dintre cinste și 
necinste, așa cum se înfă
țișează ea pînă la pronun
țarea sentinței, într-o cau
ză sau alta.

— Nu întotdeauna dru
mul spre adevăr este aju
tat cu loialitate. Unii com
plică premeditat acest pro
ces de cristalizare — forma 
cea mai gravă a necinstei 
— alții fără a-și da seama.

— Rolul activ al oricărei 
instanțe, unde cinstea și 
necinstea prezintă obliga
toriu „biletul la control", 
tocmai in atari împrejurări 
își relevă utilitatea.

— Exact asupra acestui 
punct voiam să insist. Iar 
pentru a fi mai explicită, 
să mă opresc asupra unei 
împrejurări concrete. Cină 
copii minori iau din maga
zia unui șantier citeva bi
doane cu vopsea. Faptă 
contrară legii. Cu atît mai 
gravă cu cit autorii erau 
niște adolescenți aflați in 
pragul maturității. Ce se 
va întimpla cu drumul lor 
în viată, de aici încolo ? 
Este o întrebare pe care 
ți-o pui ca judecător și.

deopotrivă, ca om, ca pă
rinte. Sint motivele pentru 
care am cerut lărgirea sfe
rei de cunoaștere a tuturor 
circumstanțelor : cine sint 
copiii in caiuză, cum învață 
la școală, ce anturaj au, 
cum se ocupă părinții de 
ei, ce părere au vecinii 
despre fiecare etc. Și, ca 
de fiecare dată, prin adău
garea de asemenea elemen
te, unele mărunte, altele de 
o mare însemnătate, ne-a 
fost dat să cunoaștem in 
profunzime lucrurile, să 
departajăm vinovățiile, să 
ajungem la o hotărire in 
raport direct cu realitatea, 
oferind fiecărui făptaș șan
sa de îndreptare pe care o 
merita, după gradul de 
vinovăție.

— înțelegem, din ce spu
neți, că drumul spre ade
văr nu-i întotdeauna ne
ted...

— Am făcut remarca 
asta dintru început. Mai 
regretabil este însă alt
ceva : sînt incă oameni 
care nu învață din propriile 
lecții de viață. Care ignoră 
pur și simplu avertismen
tele ei. Mă refer aici, con
cret, la fenomenul recidi
vei. Poți admite că la o 
răscruce sau alta a existen
ței un om n-a rezistat ten
tației, a săvirșit, conștient 
sau nu. reprobabilul pas de 
la drumul drept al vieții și 
muncii cinstite. Replica 
primită te aștepți să-1 tre
zească, să-i determine pro
cese de conștiință, să-i 
limpezească adevărul ele
mentar că viața nu merită 
să fie risipită aiurea, nu 
trebuie trăită sub semnul 
provizoratului, al lipsei de 
demnitate. Cei mai multi 
exact asemenea învățături 
extrag din astfel de expe
riențe nedorite. Unii insă 
mizează mai departe pe 
cartea necinstei, cu decont 
precis și aspru, și ajung, 
invariabil, pe orbita cercu
lui vicios care le strică 
definitiv viața.

— Ce s-ar cuveni între
prins pentru a opri aceas
tă stare de derivă ?

— Fără vorbe de prisos, 
o solidaritate a cinstei față 
de necinste. Climatul nos
tru social afirmă din plin o 
asemenea solidaritate. Toc
mai pentru că înfăptuirea 
dreptății sociale presupune 
și promovarea, in toate 
împrejurările vieții — în 
muncă, în viață, in socie
tate — a cinstei la scară 
socială.

Hie TANASACHE

a
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Noi și rodnice perspective 
pentru dezvoltarea colaborării 
prietenești româno-cehoslovace

Conferința țărilor dunărene pentru probleme 
de gospodărire a apelor fluviului Dunărea

înalt 
de 

țara

contribuția sa 
la dezvoltarea 
partidele, 

noastre, 
generale a

colaborării internaționa- 
prilejul împlinirii

țările 
la

deosebită 
colaborării 

și po- 
promovarea 

socialismului,
Și

Cu sentimente de profundă satis
facție intregul nostru popor salută 
rezultatele rodnice care au încunu
nat convorbirile la nivel 
româno-cehoslovace prilejuite 
vizita de lucru întreprinsă în 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
cehoslovac de la București, întreaga 
desfășurare a convorbirilor oficiale, 
momente ca inmînarea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu tovară
șului Gustav Husak a ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste Româ- 
nia“ clasa I, cu eșarfă — conferit 
pentru 
adusă 
dintre’ 
poarele 
cauzei 
Păcii 
le, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani — orientările stabilite 
pentru extinderea conlucrării în 
opera de construcție socialistă, re
zultatele rodnice ale vizitei, a căror 
sinteză o reflectă Comunicatul co
mun au pus în evidență, o dată în 
plus, trăinicia și profunzimea legă
turilor ce unesc între ele partidele 
și popoarele noastre.

Referindu-se la 
ascendent ' al 
româno-cehoslovace.
NICOLAE CEAUȘESCU ________
„Doresc să exprim, și în acest cadru, 
înalta apreciere pe care partidul și 
poporul nostru o dau bunelor re
lații- de prietenie și colaborare 
româno-cehoslovace. întemeiate trai
nic pe principiile socialismului, pe 
deplină egalitate în drepturi, pe 
respect al independenței și suvera
nității naționale, neamestec în tre
burile interne și avantaj reciproc, 
pe solidaritate și întrajutorare to
vărășească, aceste relații au cu
noscut și cunosc o dezvoltare con
tinuă, in interesul și spre binele 
ambelor popoare, al construcției so
cialiste în țările noastre, al întăririi 
forțelor socialismului, progresului și 
păcii in întreaga lume".

La rîndul său, tovarășul GUSTAV 
HUSAK, relevind semnificația înal
tei distincții inminate cu prilejul 
vizitei, declara : „Văd în această 
distincție și o înaltă apreciere a 
îndelungatelor relații frățești dintre 
popoarele 
aceste 
valoare a prezentului nostru și 
factor 
Dorim 
slovaco-române 
și să se extindă și 
teresul popoarelor 
zei comune a păcii

Legăturile dintre 
au rădăcini adinei 
luptă comună .......................... ...... ....
independență națională, pentru înlă
turarea oprimării străine și făurirea 
unei vieți mai bune, fiind cimentate 
prin sîngele vărsat in comun în anii 
războiului antihitlerist, cînd ostașii 
armatei române, în strinsă frăție de 
arme cu ostașii armatei sovietice, 
cu patrioții cehi și slovaci, au adus 
o contribuție de seamă la eliberarea 
Cehoslovaciei, la victoria asupra 
fascismului. O puternică dezvoltare 
au cunoscut relațiile de prietenie și 
colaborare româno-cehoslovace in 
anii construcției socialiste.

Așa cum s-a relevat și în cursul 
actualei vizite, colaborarea dintre 
forțele conducătoare din cele două 
țări — Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia

— întâlnirile și convorbirile la nivel 
înalt constituie un factor hotăritor 
în intărirea prieteniei, extinderea și 
adîncirea relațiilor româno-cehos
lovace in toate domeniile. în lumina 
rezultatelor rodnice de pînă acum, 
capătă o deosebită însemnătate ho- 
tărîrea celor doi conducători de a 
extinde în continuare contactele 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
de a lărgi schimbul de experiență 
in construirea noii orînduiri între 
organizațiile de partid, de stat și 
obștești din România și Cehoslova
cia.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună dezvoltarea de ansamblu pe 
care o cunosc relațiile româno-ce
hoslovace, în conformitate cu pre
vederile Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, a 
înțelegerilor și hotărîrilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel înălt. 
A crescut an de an volumul schim
burilor comerciale. Este semnifica
tiv pentru dinamica acestor 
buri faptul că Protocolul 
recent prevede o creștere a 
lor reciproce cu peste 40
față de realizările preliminate pen
tru actualul cincinal.

Fără îndoială că atît programele 
de dezvoltare ale celor două țări, 
cît și potențialul lor economic în 
continuă creștere oferă, așa cum s-a 
subliniat și cu acest prilej, ample 
posibilități pentru o și mai strînsă 
conlucrare. In acest sens, convorbi
rile de la București au reliefat în
semnătatea identificării unor noi 
forme și modalități de promovare 
a colaborării reciproc avantajoase, 
între altele indicindu-se ministere
lor economice din cele două țări să 
urgenteze definitivarea acțiunilor de 
cooperare și specializare în produc
ție, astfel ca ponderea produselor 
realizate în cadrul acestor acțiuni 
să crească substanțial in volumul 
schimburilor de mărfuri.

Ca o expresie a dorinței de a asi
gura o bază și mai trainică relați
ilor 
adinei 
rarea 
varășii 
Husak 
lemn, _ ... _____
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice între 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă pină 
în anul 2000, document de deosebită 
însemnătate, care jalonează ample 
perspective conlucrării prietenești 
dintre țările și popoarele noastre.

Programul conține prevederi im
portante pentru diverse comparti
mente ale economiilor ambelor țări. 
Astfel, se prevede, între altele, rea
lizarea de noi tehnologii și perfec
ționarea celor existente în vederea 
valorificării superioare a surselor de 
energie, obținerea de economii de 
combustibil ; colaborarea in gospo
dărirea rațională a fondului funciar, 

pentru libertate .și în realizarea de prospecțiuni geolo
gice, perfecționarea tehnologiei ex
tracției miniere, a utilajelor meta
lurgice. Obiective de mare însem
nătate cuprinde partea din Program 
referitoare la construcția de mașini, 
electrotehnică și electronică. Astfel, 
cele două părți vor extinde cola
borarea in proiectarea și fabricarea 
de noi produse lâ nivel tehnic prac
ticat pe plan mondial, care să asi
gure economisirea de energie, ma
terii prime și materiale, forță de 
muncă, un grad superior de prelu
crare a materiilor prime, mecani
zarea și automatizarea completă a 
proceselor de producție. Colaborarea 
în acest sector privește, între altele, 
producția de ansamble și suban- 
samble, echipamente de investiții,

cursul mereu 
raporturilor 

tovarășul 
sublinia : _

noastre. Considerăm că 
relații reprezintă o mare 

un 
pentru viitor... 
relațiile ceho- 
se aprofundeze 
în viitor, in in- 
noastre, al cau- 
și socialismului**,  
popoarele noastre 
in trecutul de,

• Teatrul Națio’nai (14 71 71, sala 
mica) : Ploșnița — 17,30; (sala Ate
lier) : Cheile orașului Breda — 15; 
(sala Teatrului „Nottara", 59 31 03) : 
Poveste din Hollywood — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Recital Va- 
leriu Sterian și Doru Stănculescu — 
16,30; 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Pinocchio — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur — 
17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Maria Tănase și alte 
portrete — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nil regret nimic •— 
17; Bărbierul din Sevilla — 18; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Arta conversației 
- 18.
© Teatrul satirid-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 17,30; (sala Cosmo- 
nauților) : Dragoste la prima vedere 
— 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoi*icelul și păpușa — 15; 
(sala Cosmopauților) : Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 15.

important 
sincer ca 

să

Pămintul - pasiune și datorie
(Urmare din pag. I)
rase individuale, lucrările 
de întreținere nu se pot e- 
leclua mecanizat și, de a- 
ceea. necesită cheltuieli 
mari. Sint vlăguite și nâ- 
rentabile. Soluția — recu
perarea terenului : arabil 
(10 ha) și pășune (30 ha). 
S-au întocmit acte, urmea
ză ca Direcția generală a 

horticulturii să avizeze**
(Dragoș Săhleanu, inglner- 
șef al O.C.O.T.). „Livezile, 
după un număr de ani, în
cetează să mai fie rentabi
le. Caisul, piersicul dau 
producții bune pină la 12 
ani. mărul pină la 18—20, 
prunul — la fel. Exigențe
le actuale impun ferma 
specializată — măr sau 
cais, sau piersic, sau vi
șin, sau cireș — cu 150—200 
ha plantație intensivă, si
tuată cît mai aproape de 
locul de prelucrare, depo
zitare sau desfacere a pro

ducției" (ing. Victor Hon- 
ciu. director al trustului 
horticulturii).

Județul Galați dezvoltă 
azi livezi intensive, moder
ne, eficiente — la Slivna. 
Bucești, Smirdan, Dealul 
Bujorului, Valea Mărului

ȘAH. • în runda a 4-a a cam
pionatului republican feminin de șah 
de la Băile Herculane, Dana Nuțu, 
jucind cu piesele negre, a invins-o 
pe marea maestră Margareta Mure- 
șan, in timp ce Elisabeta Polihro- 
niade a remizat cu Gabriela Olărașu.

Alte rezultate : Ghindă — Ioniță 
1—0 ; Ionescu — Cozma 1—0 ; Ni- 
coară — Nichifor remiză ; Jicman — 
Teodorescu 1—0 ; Chiricuță — Ol- 
teanu remiză ; Boicu — Baumstark 
1—0. în clasament, pe primul loc a 
trecut Dana Nuțu, cu 3.5 puncte, ur
mată de Elisabeta Polihroniade și 
Eugenia Ghindă, cu cite 3 puncte. 
• Campionatul mondial de șah pen
tru junioare a continuat în locali
tatea iugoslavă Dobrna. cu runda a 
3-a. în care maestra Cristina Bădu- 
lescu, avînd piesele negre, a cîști- 
gat la Dahlman, iar Arahamia a în
vins-o pe Miriana Măriei.

schim- 
semnat 
livrări- 
la sută

româno-cehoslovace, de a 
și perfecționa colabo- 

reciproc avantajoasă, to- 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
au semnat, intr-un cadru so- 
Programul de lungă durată

ș.a., urmărind astfel a-și 
asigura autonomia in apro
vizionarea cu fructe. Un 
aviz, probabil favorabil, va 
permite extinderea, la Cio- 
răști, a suprafeței arabile 
și a pășunii. Despre cit de 
necesară e pășunea aici 
vorbește o oarecare caren
ță în asigurarea cu fin 
pentru iarnă. Or, respecti
va cooperativă agricolă 
dispune doar de 67 la sută 
din finul necesar, la su- 
culente-siloz — de 18 la 
sută și numai grosiere au 
fost asigurate în întregime. 
Ca urmare a producției 
mari de sfeclă, vor bene
ficia, este drept, de canti
tăți suplimentare de borhot 
și tăiței. de la fabrica de 
zahăr, dar o pășune bună 
ar fi prins bine toata 
vara.

Cedînd. firesc, cele mai 
bune terenuri pentru agri
cultură. pășunea s-a retras 
pe nisipuri, pe săraturi, pe 
coaste repezi de dealuri, 
întreprinderea județeană 
pentru întreținerea. îmbu
nătățirea și exploatarea pa
jiștilor deține o experien
ță în lupta pentru fortifi
carea acestei resurse a zo
otehniei — iarba islazuri

lor. „Stă in puterea noas
tră să înnobilăm ce ne-a 
rămas ca teren nearabil, ne 
spune tovarășul Aurel 
Dinu, directorul întreprin
derii. Fertilizarea, regene
rarea prin arături și gră- 
pări, supraînsâmînțarea in 
amestec (golomăț, festucă, 
bromus, sparcetă, lucerna, 
trifoi ș.a.) sporesc aportul 
nutritiv al pășunii**.

Și la C.A.P. Ciorăști s-au 
făcut, în ultimii trei ani 
fertilizări parțiale, cu
rățări de mărăcinișuri, cu 
aportul tineretului și ele
vilor, nivelări și reinsă- 
mințări pe 20 ha. Pășunile 
răzlețe, cele mai supuse 
degradării s-au aflat poa
te mai puțin în atenție.

Din experiența muncii în 
zootehnie se desprind în
vățăminte pe care condu
cerea cooperativei, fiecare 
șef de fermă sau simplu în
grijitor le păstrează și le 
urmează într-un spirit de 
ordine și răspundere spo
rită. E acesta însuși glasul 
bunului simț, al omului 
care, unit prin efort cu pă
mintul sau crescind — tot 
prin efort — animale și-a 
format o conștiință a da
toriei, a grijii pentru a-

Alte rezultate : Madl — Hamsen 
1—0 ; Lisovska — Polakova 1—0 ; 
Amura — Dahlgren 0—1 ; Leroy — 
Kewer 1—0. în clasament conduc 
Arahamia (U.R.S.S.) și Madl (Unga
ria), cu cite 3 puncte, urmate de 
Cristina Bădulescu (România) — 2,5 
puncte. • în runda a doua a fina
lei campionatului republican mascu
lin de șah, care se dispută la Ti
mișoara, marele maestru Florin 
Gheorghiu l-a învins pe Ion Cosma, 
iar Mihai Șubă a remizat cu Theo
dor Ghițescu. Alte rezultate : Bărbu- 
lescu — Stanciu 1—0 ; Grilnberg — 
Ciolac remiză.; Ștefanov — Lupu 
0—1; Olteanu — Stoica 0—1; Foișor — 
— Mărășescu 1—0; Ghindă — Armaș 
1—0. Turneul se desfășoară „sistem 
elvețian**,  in 11 runde, cu partici
parea a 26 de jucători.

BASCHET. Astăzi, la Cluj-Napoca 
începe returul campionatului repu
blican feminin de baschet, cu un 

mașini-unelte, utilaje metalurgice — 
inclusiv pentru cocserii — echipa
mente energetice și miniere, pro
ducția de automobile, mașini pentru 
construcții, tractoare, nave, motoa
re, pompe. în sfera electrotehnicii 
și electronicii, colaborarea se referă 
la producția de sisteme cu comandă 
numepca pentru mașini-unelte, de 
utilaje tehnologice pentru electro
nică, utilaje pentru telecomunicații, 
de aparate de măsură și control și 
altele. Alte prevederi privesc sec
toarele industriei chimice și petro
chimice, industriei ușoare, agricul
turii și industriei alimentare, trans
porturilor și telecomunicațiilor.

Realizarea sarcinilor prevăzute în 
Program va însemna, fără îndoială, 
o contribuție importantă la adinci- 
rea, în continuare, a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, la 
dezvoltarea dinamică a colaborării 
reciproce, la creșterea eficienței eco
nomiilor naționale ale celor două 
state, precum și la intărirea ge
nerală a colaborării dintre țările so
cialiste.

Noul dialog româno-cehoslovac la 
nivel inalt a prilejuit, totodată, un 
schimb de păreri asupra probleme
lor majore ale vieții internaționale 
actuale. Pornind de la situația de 
încordare existentă in lume, creată 
mai ales de intensificarea înarmă
rilor nucleare, s-a subliniat că pro
blema fundamentală a contempora
neității o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re, in primul rind la dezarmarea 
nucleară.

In cadrul convorbirilor a fost re
levată importanța intilnirii sovieto- 
americane la nivel înalt de la Ge
neva pentru realizarea de progrese 
la negocierile privind încetarea 
cursei Înarmărilor pe Pămint și pre- 
întimpinarea ei în spațiul cosmic, 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale. în același timp, în 
împrejurările actuale este necesar 
ca toate statele, in primul rind ță
rile N.AT..O. și ale Tratatului de la 
Varșovia, să contribuie activ la efor
turile vizind reducerea și eliminarea 
armelor nucleare din Europa, la 
realizarea de progrese la negocierile 
în această problemă.

Pentru asigurarea unei păci trai
nice in Europa și în lume — se 
subliniază în Comunicatul comun — 
o importanță deosebită are respec
tarea actualelor realități teritorial- 
politice statornicite în Europa. în a- 
cest sens, cei doi conducători au sub
liniat necesitatea de a se pune capăt 
oricăror tendințe revanșarde de re
vizuire a frontierelor dintre statele 
europene, oriunde s-ar manifesta, 
tendință care influențează negativ 
climatul politic pe continentul eu
ropean și în lume.

De o mare importanță, în actua
lele împrejurări internaționale, este 
soluționarea justă, pe calea tratati
velor, a conflictelor din diferitfe zone 
ale lumii. Cele două, țări împărtă
șesc poziții comune ’și in celelalte 

.probleme fundamentale ale vieții 
internaționale, acționind - pentru so
luționarea lor în conformitate 
năzuințele de pace, independență 
progres ale tuturor popoarelor.

Prin însemnătatea înțelegerilor 
concluziilor puse în evidență, prin 
documentele adoptate, vizita de lu
cru făcută la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de tovarășul 
Gustav Husak, constituie o contri
buție' de seamă la intărirea priete
niei și adîncirea colaborării dintre 
partidele,- țările și popoarele noastre, 
in interesul reciproc, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și cola
borării internaționale 

cu
Și

Și

Vasile OROS

cest avut obștesc. într-ade- 
văr, un număr restrins de 
vite ale fermei zootehnice 
nu mai sint chiar tinere. 
Explicația ? Nevoia de re
facere a efectivelor, după 
sacrificarea, cu cițiva ani in 
urmă, a 31 de capete ca 
urmare a unor concentra
ții greșite a ureei admi
nistrate in hrana vitelor. 
„Citeva etichete lipite cu 
lipsă de răspundere de 
furnizori — își amintește 
cu amărăciune inginerul- 
șef al C.U.A.S.C. — și, deși 
pagubele s-au recuperat, 
urmările se mai simt și a- 
cum în calitatea efective- 
lor-matcă. Strașnică învă
țătură de minte !“.

Colinele Tutovei. la în- 
gînarea cu vestirile iernii. 
Printre eforturi și încer
cări. drame și bucurii, via
ta cooperatorilor din Cio
răști așazâ pe cadranele 
acestui timp însemnul stră
daniei de a nu-și trăda vița 
de „fii ai pămintului", de 
a aduce înflorire, rodnicie 
și demnitate prin fapta și 
gindul lor satului, coope
rativei, propriilor lor fa
milii. Temeiul pe care iși 
ridică mîndria, casa și îm
plinirile se cheamă : PA- 
MtNT.

prim turneu, în ziua inaugurală fiind 
programate, de la ora 11, meciu
rile : Chimistul Rm. Vilcea — Co
merțul Tg. Mureș ; Crișul Oradea — 
Progresul București ; Olimpia Bucu
rești — Rapid București ; Politehni
ca Timișoara — Politehnica Bucu
rești. înaintea acestui turneu, primul 
loc in clasament este ocupat de Uni
versitatea Cluj-Napoca — 19 puncte, 
urmată de Voința București și Olim
pia București — cîte 18 puncte. 
• în sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni'* * la baschet 
feminin, la Vicenza, echipa italiană 
Primigi a întrecut cu scorul de 89—51 
formația Universitatea' Cluj-Napoca. 

într-un alt joc contind pentru a- 
ceeași grupă A, a „sferturilor**,  la 
Belgrad, Levski-Spartak Sofia a dis
pus cu 98—83 de echipa locală Parti
zan.

Din inițiativa Guvernului Repu
blicii Socialiste România, în perioa
da îl—13 decembrie a avut loc, la 
București, Conferința țărilor dună
rene pentru probleme de gospodă
rire a apelor fluviului Dunărea, la 
care au participat delegații din Aus
tria, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, R.F. Germania, R.S.F. Iugosla
via, Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară și Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentanți ai unor or
ganisme internaționale. Cu acest 
prilej au fost dezbătute probleme 
referitoare la folosirea rațională a

JUDEȚUL VÎLCEA: Planul cincinal 
la producția marfă - îndeplinit

Oamenii muncii din județul 
Vilcea au raportat realizarea cu 
18 zile mai devreme a sarcinilor ce 
le-au revenit la indicatorul produc
ției marfă industriale pe perioada 
actualului cincinal. Au fost create 
astfel premise pentru obținerea 
pină la finele anului a unei pro
ducții suplimentare in valoare de 
peste 700 milioane lei.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de către 
comitetul județean de partid, se 
spune, între altele : în aceste zile 
de confluență a două cincinale, 
organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din județul 
nostru, asemenea întregului popor, 
sint angajați cu fermitate pentru 
punerea in valoare a tuturor re
zervelor existente, pentru crearea

HUNEDOARA : Minereu de fier peste prevederi
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea minieră Hu
nedoara, hotărît să înfăptuiască 
exemplar sarcinile ce îi revin din 
programul de creștere a producției 
de materii prime, a obținut în acest 
an însemnate sporuri de producție. 
Printr-o organizare superioară a

tv vremea
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (color) 

• Refrene orchestrale • Gala 
desenului animat • M-am născut 
pe-aqest pămînt — melodii popu
lare • Oameni de la noi — re
portaj © Atlas muzical © Cîn- 
tecul cuvintelor : „Sint legată de 
tine, plai mioritic" — moment 
poetic • Telesport • Autograf 
muzical

14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19.45 Steaua fără nume (color). Emi- 

siune-concurs cu tineri interpreți 
de muzică ușoară (etapa I)

20.45 Film artistic (color). De unul sin-
Fr , ■ .

22,05 Telejurnal
22,15 Romanța „Crizantemei".'(coloț)
22,30 închiderea programului

LA CENTRALA INDUSTRIALĂ MECANICĂ Șl DE ARTICOLE CASNICE

Produse noi, competitive, de largă utilitate
„Automodelele astea au o hibă", 

și-a zis. Le-a luat acasă, le-a pus 
in stare de funcționare, a „pro- 
gramat**  un concurs ad-hoc și, în 
afară de copiii lui, a chemat și 
cițiva din bloc să-și dea „avizul**.  
Așa a inceput cursa in... sufrage
ria inginerului Dumitru Popescu, 
șeful secției de design, din cadrul 
Centrului de cercetare și inginerie 
tehnologică al Centralei indus
triale mecanice și de articole cas
nice din București. „Se poticnesc, 
nu merg ca la un raliu adevărat**/  
și-au spus cu toții, părinți și co
pii. Deci trebuia revăzută stația 
radio-comandă, trebuiau făcute noi 
investigații la motorașele electri
ce. pentru ca după aceea automo- 
deiele să fie prezentate pentru a- 
vizare in fața unei echipe alcătui
te din cercetători unul și unul, 
arhitecți, ingineri, designeri, eco
nomiști.

O secvență de viață, de cerceta
re, cu implicații directe in produc
ția de jucării. Pentru că.in sarci
na cercetătorilor acestui centru in
tră și conceperea și testarea jucă
riilor. La care se adaugă nume
roase alte produse casnice. La ora 
actuală, se lucrează la prototipu
rile de termosuri cu dozatori și cu 
golire prin pompă, la cele din vase 
de aluminiu, «ia o serie de roboți 
de bucătărie, se concep noi modele 
de mașini de gătit și sobe de În
călzit, vehicule pentru copii, tacâ
muri, articole de pescuit, de sp’ort- 
turism etc.

Cei care au vizitat ediția din 
acest an a Tirgului internațional 
București își amintesc, desigur, că 
in pavilionul central erau concen
trate o serie de produse reprezen
tative realizate de întreprinderi 
din cadrul Ministerului Industriei 
Electrotehnice. Ei bine, printre a- 
cestea. erau prezente și cele 16 în
treprinderi subordonate Centralei 
industriale amintite, cu o diversi
tate de articole casnice și de uz 
gospodăresc printre care mașini de 
gătit și încălzit multifuncționale 
care folosesc combustibili solizi și 
gazoși, vase emailate, diverse ar
ticole din inox, ceasuri, articole 
de sport-turism, camping și altele.

Stabilind ca obiective prioritare 
reînnoirea producției, diversifica
rea acesteia. creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
mărirea gradului de valorificare a 
materiei prime, sporirea com
petitivității pe piața externă, 
conducerea Centralei noas
tre — ne spune directorul 
general, inginerul Nicolae Popescu 
— și-a inscris pe ordinea de zi. in 
primul rind, modernizarea struc
turii de producție pentru vasele 
din aluminiu. S-au și elaborat pri
mele prototipuri. Se fac cercetări 
privind definitivarea tehnologiilor 
moderne de fabricație, se lucrează 
la elaborarea tehnologiilor de de
corare a acestora. Concomitent, o 
serie de investigații au dus la ela
borarea unor tehnologii de placa
re a vaselor din inox cu aluminiu 
folosind materiale din țară. Acce
lerarea punerii în funcțiune a ma
șinii de placat cu curenți de me

apelor Dunării și, în special, pro
tecția lor împotriva poluării.

în încheierea lucrărilor a fost 
semnată „Declarația privind colabo
rarea statelor dunărene în probleme 
de gospodărire a apelor Dunării și, 
în special, de protecție a apelor flu
viului împotriva poluării, adoptată 
la București-*.

Conducătorii delegațiilor partici
pante au fost primiți de tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, abordîndu-se cu acest 
prilej, probleme ale dezvoltării co
laborării în domenii de interes re
ciproc.

(Agerpres)

celor mai bune condiții tehnico- 
materiale și organizatorice in 've
derea desfășurării normale a acti
vității pe anul 1986, acordind prio
ritate înfăptuirii întocmai a progra
melor de dezvoltare a extracției de 
cărbune, petrol și gaze, producerii 
de energie electrică, îmbogățirii și 
valorificării superioare a bazei de 
materii prime și materiale, perfec
ționării organizării producției și a 
muncii, ridicării eficienței întregii 
activități economico-sociale.

Vă asigurăm solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Vîlcea vor ac
ționa fără preget, cu abnegație și 
pasiune revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin din documentele celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, care prefigurează in mod stră
lucit viitorul comunist al scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

muncii, în subteran și la suprafață, 
prin perfecționarea metodelor de 
lucru, întărirea ordinii și discipli
nei, minerii din Teliuc și Ghelar au 
extras, peste prevederile de plan, 
mai mult de 4 000 tone minereu de 
fier marfă și au produs peste pre
vederi 80 000 tone dolomită și 3 000 
tone talc siderurgic. (Sabin Cerbu).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 14 decembrie, 
ora 20 — 17 decembrie, ora 20. In țară: 
Vremea se menține în general închi
să. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie în sud-estul 
țării și îndeosebi sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare în regiunile nordice. In 
celelalte zone, precipitațiile vor fi cu 
totul izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări trecătoare 
din secatorul nordic în nord-estul țării 
și la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 și 4 grade, 
pe alocuri mai coborîte în depresiunile 
intramontane, iar maximele intre mi
nus 2 și 8 grade, izolat mai ridicate. 
La București : Vremea se menține în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ploaie, cu tendințe 
de transformare temporară în lapoviță 
și ninsâare. . Vîntul va sufla slab, pînă 
•lamioderati Temperaturile ^minime- vor, 
fi cuprinse între minus 3 și 1 .grad, 
iar maximele între 1 și 4 grade.

die frecvență existentă la „Meta- 
loglobus" va rezolva in curind a- 
cest deziderat. In domeniul ceasu
rilor. s-au găsit soluții privind ex
tinderea producției acestora cu 
mecanism electric. In ce privește 
jucăriile, programul Centralei me
canice și de articole casnice face 
parte integrantă din Programul 
național pentru dezvoltare și di
versificare a jucăriilor pentru pe
rioada 1986—1990. Specialiștii Cen
tralei și ai Centrului de cercetare 
și inginerie tehnologică și-au con
centrat eforturile pentru asimila-, 
rea de păpuși cu grad mare de 
mobilitate, dotate cu accesorii ne
cesare simulării prin joc a unor 
activități profesionale, ca și pen
tru realizarea unor jucării coman
date de la distanță cu sisteme’ de 
comandă sonoră și vizuală, a unor 
jocuri pentru asimilarea de cunoș
tințe de tip matematic și lingvis
tic etc., precum și a unor vehi
cule cu telecomandă.

în cadrul întreprinderilor Cen
tralei industriale mecanice și de 
articole casnice se realizează zeci 
de mii de produse. Printre unită
țile din cadrul centralei fac parte 
întreprinderile „23 August**  din 
Satu Mare, cunoscute prin produc
ția de aragaze, „Emailul Roșu**  
Mediaș, de pe porțile căreia ies 
anual milioane de vase de gătit 
emailate, ambele cu un mare vo
lum de desfacere la export. „Me- 
talica“-Oradea, cu o mare divdbsi- 
tate de produse de uz casnic și 
gospodăresc precum și accesorii 
ornamentale pentru industria de 
confecții și cea de marochinărie, 
„Viitorul“-Oradea, furnizoare de 
produse din masă plastică, „Victo- 
ria“-Arad, cu ceasuri în peste 200 
de modele. ,,Arădeanca“-Arad, re
putată pentru gama foarte variată 
de păpuși, „Bunuri metalice“-Arad, 
cunoscută prin diversitatea de um
brele. Sint doar citeva din între
prinderile Centralei, fiecare cu un 
profil aparte, cu produse unicat, 
realizate mai cu seamă în ultimul 
timp, în urma unor perseverente

VIAȚA ECONOMICO-ȘOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEII"

GALAȚI : O nouă 
și complexă unitate 

medicală
De curînd, la Galați, pe marea 

platformă siderurgică s-a dat in 
folosință o nouă și modernă uni
tate medicală. Este vorba de Dis
pensarul policlinic C.S.G., obiectiv 
social prin care se întregește re
țeaua dispensarelor uzinale, care 
oferă servicii medicale pentru 
marea familie a siderurgiștilor gă- 
lățeni. Acest important edificiu so
cial este amplasat într-un spațiu 
organizat corespunzător, cuprin- 
zind 11 specialități medicale, cabi
nete cu o dotare modernă deservi
te de un număr de 50 de cadre, 
dintre care 25 cu pregătire de spe
cialitate superioară. La dispoziția 
oamenilor muncii din combinat 
stau, printre altele, cinci cabinete 
de stomatologie, un cabinet de 
balneoterapie, cabinete de gineco
logie, un serviciu permanent de 
urgență, stație de salvare pentru 
cazurile care necesită asistență 
medicală in alte unități din re
țeaua sanitară, (Ștefan Dimitriu), 
corespondentul „Scinteii").

ARGEȘ : Extinderea 
rețelei comerciale

In noile cartiere ale municipiu
lui Pitești, orașelor Cimpulung, 
Curtea de Argeș, Topoloveni și 
Costești se deschid in aceste zile 
la parterul blocurilor de locuințe 
noi unități comerciale și de servire 
a populației. Numai in acest an 
numărul unităților comerciale nou 
create se ridică la 33. cu o supra
față ce însumează 10 000 mp. Alte 
cifre reliefează că rețeaua comer
cială a județului Argeș dispune la 
ora actuală de 2 480 unități, a 
căror suprafață se ridică la 
286 000 mp. Este în creștere și vo
lumul desfacerilor. în 11 luni, pla-, 
nul de vînzare în magazinele co
merciale a fost depășit cu 179 mi
lioane lei. (Gheorghe Cirstca, co
respondentul „Scinteii**).

BACĂU : în funcțiune, 
noi microhidrocentrale

în cadrul eforturilor ce se depun 
pentru înfăptuirea programului ju
dețean de valorificare a potențialu
lui energetic al apelor de munte, 
colectivul întreprinderii de rețele 
electrice Bacău a pus în funcțiune 
la Hemeiuși și Andrieșești două noi 
microhidrocentrale. Prima a fost 
construită pe vechea albie a Bis
triței. iar cea de-a doua pune in 
valoare apele piriului Limpedea. 
Cantitatea de energie produsă de 
aceste două microuzine este sufi
cientă pentru a acoperi necesarul 
unei localități cu citeva mii de oa
meni. Asemenea microhidrocentrale 
eleătHce "âtl1 fokt; construit^Tși’ibuScP' 
în filiicțiilți^ in 'ultima vrettfe și?’ la

strădanii de autoutilare și autodo- 
tare. Să menționăm numai că. prin 
autodotare, la „Emailul Roșu---Me- 
diaș s-au realizat prese eu ’ tran
sfer automat unice in țară, mașini 
de fasonat vase, instalații de emai
lat prin pulverizare ; ia „Metali- 
ca“-Oradea, specialiștii intreprin- 
derii au realizat o întreagă linie 
de fabricație pentru accesorii or
namentale. iar „ViitoruL-Oradea 
și-a realizat toate instalațiile teh
nologice la noua investiție prin 
autoutilare. Rod al colaborării per
manente intre specialiștii Centra
lei mecanice, Centrului de cerce
tare și cercetarea uzinală, utilajele 
menționate sint moderne, cu per
formanțe tehnice superioare. Ca și 
utilajele, la fel de autohtone sint 
și produsele. „Nu am cumpărat 
nici o licență, nici un brevet, ab
solut toate produsele noastre sint 
de concepție românească**  — ne 
spune, cu firească mindrie, direc
torul general al Centralei. Produ
se care se exportă in peste 30 de 
țări din toată lumea.

Conceperea planului tehnic al 
Centralei mecanice se face cu spe
cialiștii Centrului de cercetare și 
ai intreprinderilor, avind ca punct 
de plecare programele prioritare 
pe economie, studiile de marke
ting ale acestora, pe familii de 
produse, studiile de prognoză, an
chetele privind cererea pentru 
piața internă și la export. Adepți 
ai devizei „produsul trebuie să fie 
neapărat un purtător de eficiență 
economică", specialiștii Centrului 
de cercetare, după cum ne mărtu
risește directorul acestuia, ing. 
Mircea Ionescu — Muscel, au gă
sit noi tehnici de fabricare a va
sului de aluminiu, care permite 
formele bombate, rotunde, noi mo
dele de carcase pentru ceasuri, noi 
soluții pentru asimilarea unor ro
boți casnici. Este încă una din ex
plicațiile că in întrecerea socialis
tă. Centrala industrială mecanică 
și de articole casnice deține un loc 
prioritar.

Marfa CUIBUȘ 

Minăstirea Cașin. Belci, Dofteana, 
Scutaru și în alte localități din ju
dețul Bacău. Pînă la finele anului, 
vor mai fi date in exploatare mi- 
crohidrocentralele de pe Oituz și 
Cașin, aflate la ora actuală in faza 
finală de execuție. (Gh. Baltă, co
respondentul „Scinteii").

DÎMBOVIȚA : Produse 
realizate peste plan

în unitățile industriale ale jude
țului Dîmbovița șe desfășoară, ac
țiuni ample de sporire a producției, 
punindu-se accent, în acest scop, 
pe creșterea productivității mun
cii, utilizarea la întreaga lor 
capacitate a utilajelor și instalații
lor, valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor, ener
giei electrice și combustibilului. Ca 
urmare, bilanțul de pînă acum al 
acestui an cuprinde sporuri sub
stanțiale la un însemnat număr de 
produse solicitate de economia na
țională și la export. Astfel, indus
tria dimbovițeană a livrat, peste 
prevederi, importante cantități de 
gaze asociate utilizabile, lignit, uti
laj petrolier, armături industriale, 
lacuri, vopsele și alte produse in
dustriale și bunuri de consum. 
(Gheorghe Manea, corespondentul 
„Scinteii").

IALOMIȚA : Prima 
manifestare la căminul 

cultural din comuna 
Sudiți

In ziua de 12 decembrie, lo
cuitorii comunei ialomițene Sudiți 
au luat parte la inaugurarea cămi
nului cultural, locaș care oferă 
multiple posibilități pentru organi
zarea unor bogate activități poli
tico-educative și cultural-artistice. 
Noua construcție, o adevărată bi
juterie, cu o sală de festivități cu 
1100 locuri, bibliotecă și sală de lec
tură, club, camere pentru repetiții 
și cabină pentru proiecți de filme a 
fost realizată prin contribuția tutu
ror locuitorilor acestei așezări, care 
au prestat peste 20 000 ore de mun
că patriotică, muncă ce le umple 
acum sufletul de bucurie.

Prima activitate desfășurată în 
noul cămin cultural din comuna 
Sudiți a fost o interesantă și in
structivă „Tribună a democrației**,  
prilej eu care cetățenii s-au in- 
tilnit într-un adevărat sfat al 
viitorului cu tovarășul Gheorghe 
Tănase, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R., cu 
reprezentanți ai mai multor orga
nisme județene. „Tribuna demo
crației" a fost urmată de un reu
șit spectacol prezentat de forma
țiile artistice din localitate și de 
ansamblurile folclorice din muni
cipiul Slobozia și orașul Țăndărei.

*' (MHtafo'iAvișohi; .'X'dorespondetltul-. 
• „SOl’titeli'1). ’ ■ : now

cinema
• Căsătorie cu repetiție : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17: 19, SALA MICĂ A PALATULUI
— 17,15: 19,30.
• După repetiție („Gala filmului
suedez") : STUDIO (59 53 15) — 19.
© Aripi de zăpadă : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
0 Promisiuni : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Evadarea : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Bădăranii : MTORITA (14 27 14) — 
9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Mușchetarul român : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12; 15; 18, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15,30: 18,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 11 ; 13,45: 16,30; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18.
• Trenul din Kraljevo : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19, MELO
DIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Legenda dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12: 15; 18.
• La răspintie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17: 19.
• Bătălia, pentru Roma : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18.
• Spectacol la „Miraj" : DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15: 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Potopul (seriile III și IV): IJNION
(13 49 04) — 9; 12; 15: 18.
• Șansa : PROGRESUL (23 94 04) — 
15; 17: 19.
• Cactus Jack : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13: 15: 17,15; 19,30.
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30; 11.30; 15; 18.
• Locotenent Bullit : CAPITOL
(16 29 17) — 9: 1.1,30: 14; 16,30; 19.
• Superpolițistul: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre

/



NAȚIUNILE UNITE 1

• Problema bunei vecinătăți între state pro
pusă de țara noastră în dezbaterile forumului 

mondial
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărit, cu acordul tuturor 
delegațiilor, continuarea examinării 
problemei bunei vecinătăți între sta
te, înscrisă pe ordinea de zi la ini
țiativa țării noastre, în vederea a- 
profundării acestei teme de impor
tanță majoră pentru dezvoltarea co
laborării și înțelegerii internaționa
le și a elaborării unui document co
respunzător al Națiunilor Unite.

Dînd expresie concepției și acțiu
nii politice consecvente a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de statornicire și 
dezvoltare a unor relații de Înțele
gere. cooperare și respect reciproc 
cu toate statele lumii, și în primul 
rind cu țările vecine și cele din a- 
ceeași zonă, această inițiativă este 
menită să ducă la consacrarea unui 
cadru pozitiv optim, la generalizarea 
principiilor și normelor raporturilor 
de bună vecinătate, a practicii pozi
tive a relațiilor dintre vecini.

Dezbaterile din acest an au prile
juit reafirmarea cerinței esențiale 
ca raporturile dintre statele vecine, 
ca și cele din aceeași zonă, să fie 
întemeiate pe respectarea strictă a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in

terne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța,, integrității te
ritoriale și inviolabilității frontiere
lor, reglementării pașnice a dife
rendelor, cooperării și avantajului 
reciproc, de respingere a oricăror 
acțiuni tinzînd să stabilească zone 
de influență sau de dominație.

Răspunsurile transmise de nume
roase state, propunerile și comenta
riile bogate in idei in legătură cu 
tema complexă și cuprinzătoare 
a bunei vecinătăți au evidențiat 
cu putere necesitatea clarificării, 
dezvoltării și intăririi acestui con
cept, a definirii unui cadru de 
conduită al raporturilor dintre ve
cini. Intre acestea, un loc deosebit 
îl ocupă documentul de lucru pre
zentat de România, amplă sinteză a 
concepției și practicii țării noastre 
privind conținutul, căile și modali
tățile de întărire a bunei vecină
tăți.

La această sesiune a fost creată o 
subcomisie pentru buna vecinătate, 
Adunarea Generală hotărind să-și 
continue lucrările la viitoarea se
siune, in vederea cristalizării unei 
concepții universale asupra conținu
tului bunei vecinătăți și modalități
lor de acțiune pentru dezvoltarea și 
întărirea ei in raporturile dintre 
state, în toate regiunile lumii.

® Necesitatea încetării racolării de cadre 
calificate din țările în curs de dezvoltare 

Rezoluție inițiată de România, adoptată de Comitetul 
pentru problemele economice al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager- 

pres). — Comitetul pentru proble
mele. economice al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat o rezoluție, 
prezentată de „Grupul celor 77", la 
inițiativa țării noastre, în legătură cu 
combaterea racolării de cadre cali
ficate din țările in curs de dezvol
tare.

Reafirmîndu-se hotăririle ante
rioare ale Adunării Generale in do
meniul respectiv. în rezoluție se sub
liniază necesitatea adoptării, de ur- * 
gență, a unor politici care să pre
vină „exodul de competențe" din 
țările în curs de dezvoltare și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
acestora, in care scop este nevoie de 
soluții durabile, cu participarea de
plină a tuturor părților interesate.

Rezoluția cere, totodată, convoca
rea unei reuniuni de experți guver
namentali, cafe-să examineze toate 
aspectele situației actuale ale feno
menului racolării de cadre, concen- 
trîndu-se asupra naturii, dimensiu
nilor șl consecințelor sale asupra ță
rilor în curs de dezvoltare și să facă 
propuneri de acțiuni viitoare care 
să ducă la combaterea efectelor no
cive ale exodului de personal cali
ficat.

® Lucrările Adunării
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
aprobat o serie de rezoluții privind : 
i'teiycerea cu acmc
rmemăre, convoWreâ Tfii'di cdtirerințe' 
internaționale pentru pace in Orien
tal Mijlociu : crearea dă zone l'ibefb 
«Ie arme nucleare in Orientul Mijlo
ciu, Africa, precum și aplicarea Tra
tatului privind interzicerea armei

Hotărirea adoptată se înscrie pe 
linia inițiativelor anterioare și pre
ocupărilor constante ale țării noas
tre privind prevenirea racolării de 
cadre calificate din țările in curs de 
dezvoltare și crearea unui cadru de 
cooperare internațională, care să 
permită înlăturarea consecințelor 
profund dăunătoare ale acestui fe
nomen asupra lor, inclusiv prin 
compensarea țărilor afectate pentru 
pierderile cauzate, ca parte inte
grantă a eforturilor pentru instaura
rea noii ordini economice internațio
nale.

Adoptarea rezoluției, printr-un vot 
■cvasiunanim (cu excepția unei sin
gure delegații),, arată că țările lu
mii, inclusiv țările capitaliste dez
voltate, sint conștiente de dimensiu
nile fenomenului exodului de cadre 
calificate din țările in curs de dez
voltare, precum și de necesitatea 
unei largi cooperări internaționale 
pentru ajungerea la soluții concrete 
de prevenire și înlăturare a urmă
rilor profund nocive ale racolării de 
cadre, care să contribuie la instau
rarea unor relații echitabile intre 
țările în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate, la eforturile de progres 
economic și social in toate țările 
lumii.

Generale a O.N.U.
nucleare în America Latină ; inter
zicerea armei chimice și bacteriolo
gice ;. înghețarea armelor nucleare 
de către, toate statale, ppșeșoarij, ca 
prim păs in direcția' fecfticcrii și li
chidării lor ulterioare ; continuarea 
eforturilor în vdcleSeâ realizării 
neintîrziăte a unui acord privind 
oprirea cursei înarmărilor în Cos
mos.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — La 

Beirut s-au înregistrat, vineri, noi 
incidente intre milițiile rivale.

în sectorul central al orașului, de-a 
lungul liniei de demarcație dintre 
sectoarele de est și de vest, au avut 
loc dueluri cu mortiere, aruncătoare 
de grenade antitanc și arme automa
te de mare calibru, informează agen
ția Reuter. Ciocnirile izbucnite in 
primele ore s-au intensificat pe par

cursul zilei, provocind moartea a 
cinci persoane și rănirea mai multor 
altora.

în celelalte zone ale Beirutului si
tuația s-a menținut calmă. Forța co
mună de menținere a securității in 
partea apuseană a capitalei — in a 
cărei componență intră elemente ale 
armatei naționale și poliției libane
ze — și-a continuat activitatea pen
tru normalizarea situației in această 
zonă.

! Noi acțiuni si luări de poziție '

j pentru oprirea (ursei înarmărilor ț
In ultimele 24 de ^re, in diverse țări de pe toate continentele au 

ț avut loc noi demonstrații consacrate apărării păcii și înfăptuirii dezarmă- 
. rii, in primul rind a dezarmării nucleare - deziderate majore ale ome- 
' nirii. Oprirea cursei înarmărilor și trecerea imediată la reducerea uria- 
ț șelor arsenale militare continuă să preocupe in cel mai înalt grad opî- 
l nia publică internațională. Numeroase personalități politice, oameni de 

știință și cultură subliniază tot mai ferm necesitatea transferării unei părți 
1 din bugetele militare in fondurile destinate combaterii subdezvoltării, foa- 
\ metei și analfabetismului, flageluri care afectează peste 
i populația globului.

'„Omenirea trebuie ocrotită de primejdia nucleară

i STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
’ Bombardamentele atomice asupra 
ț orașelor japoneze Hiroshima și 
i Nagasaki, acum patru decenii, au 
* constituit începutul celei mai gra- 
l ve epidemii din istoria umanității 
, — epidemia aberantei arme nu- 
ț cleare — a declarat președintele 
i organizației „Medicii lumii pentru 
’ preîntîmpinarea războiului nu- 
1 clear", Bernard Lown, profesor la 
/.Universitatea Harvard din S.U.A. 
ț Intr-o alocuțiune rostită la Stock- 
t holm, in fața organizației „Medi- 
’ cii suedezi împotriva armei nu- 
ț cleare", profesorul american a 
i subliniat că prin arma nucleară a 
’ fost creată „mașina morții și dis- 
i trugerii umanității, o amenințare 
' inspăimintătoare de care lumea 
ț trebuie să fie ocrotită".
ț 

ț 
I 
ț 

ț

un sfert din

Cu același prilej, 
nul sovietic Evgheni Ciazov, 
el președinte al acestei 
nizații, a relevat că i 
tele cercetărilor oamenilor 
știință sint descurajante. 
mai pe continentul european, 
cazul izbucnirii unui război 
clear, și-ar pierde viața, imediat, 
mai bine de jumătate dintre cei 617 
milioane de locuitori ce trăiesc în 
acest spațiu geografic. Medicina 
s-ar dovedi neputincioasă in fața 
consecințelor unei catastrofe nu
cleare. Aberanta amenințare nu
cleară trebuie stăvilită, omenirea 
trebuie să fie ocrotită de distru
gerea atomică — este concluzia oa
menilor de știință.

Cosmosul - spațiu al colaborării, 
nu al confruntărilor militare

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
încheierea utiui simpozion desfă
șurat la Londra, Comitetul Exe
cutiv al conferințelor internaționa
le Pugwash a dat publicității o de
clarație in care se cere inițierea 
unor măsuri eficiente și rapide de 
control al armamentelor, precum 

i și respectarea strictă a tratatelor 
t deja încheiate — informează agen- 
l ția A.D.N. în document se aprfi- 

ciază că ar fi mult mai bine ca pe- 
1 ricolul de confruntare nucleară să

academicia-
și 

i orga- 
rezulta- 

de 
Nu- 

în
nu-

fie contracarat numai prin mă
suri de control al armamentelor, 
deoarece programe ca Inițiativa 
de Apărare Strategică (S.D.l.) nu 
fac debit să complice situația, ne- 
cesitind mari cheltuieli și dînd 
naștere la noi riscuri. Perspective 
mult mai promițătpare „ar deschi
de un program Est-Vest de coope
rare in folosirea in scopuri pașni
ce a Cosmosului, care ar spori și 
încrederea reciprocă", se afirmă in 
document.

R.s.A.: Se intensifică acțiunile represive
împotriva populației africane majoritare

HARARE 13 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Harare, Alfred 
Nzo. secretar general al Congresu
lui Național African, a relevat că 
regimul de apartheid din R.S.A. este 
afectat de o puternică criză politi
că și. social-economică. în țară se 
intensifică campania de teroare îm
potriva populației africane care luptă 
pentru abolirea- politicii inumane de 
apartheid, a spus el. In actualele e- 
venimente din R.S.A. se constată o 
creștere a rolului clasei muncitoa
re, care se află in fruntea mișcării 
antirasiste, a relevat Nzo, subliniind 
că organizația Congresului Național 
African acționează pentru intensifi
carea campaniei de izolare deplină 
a regimului de la Pretoria. '

★
Pe de altă parte, aproximativ o 

mie de persoane au fost ucise, in ul-
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Sesiunea Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria

SOFIA 13 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat vineri lucrările sesiu
nii Adunării Populare a R. P. Bul
garia — relatează agenția B.T.A. 
Participanții la sesiunea forului le
gislativ suprem bulgar au aprobat 
proiectul planului unic de dezvoltare 
economică și socială a țării și al bu
getului de stat pe anul 1986, precum 
și alte documente. La încheierea lu
crărilor, a luat cuyîntul Todor Jiv- 
kov, secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, care a evi
dențiat sarcinile principale în înde
plinirea planului de dezvoltare soci
al-economică pe anul viitor.

Sprijin eforturilor 
„Grupului 

de la Contadora"
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — Ministrul mexican al rela
țiilor externe. Bernardo Sepulveda, 
a subliniat necesitatea ca guvernele 
țărilor cen'troamericane să înțeleagă 
că lor le revine responsabilitatea in 
procesul de instaurare a păcii în re
giune — informează agenția Prensa 
Latina. într-o alocuțiune rostită la 
Ciudad de Mexico, el a avertizat că 
in America Centrală au sporit ten
siunile, acțiunile provocatoare și 
destabilizatoare care alimentează cli
matul de confruntare și intoleranța 
politică. Falsei soluții militare, 
„Grupul de la Contadora" propune 
o alternativă a concertării politice 
și a acordurilor negociate.

Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. despre necesitatea 
înfăptuirii dezarmării

MOSCOVA 13 (Agerpres). — în 
cadrul convorbirii avute cu . Louis 
Mermaz, președintele Adunării Na
ționale a Franței, aflat in vizită la 
Moscova, la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a subliniat, între 
altele, că pentru U.R.S.S, cea mai 
importantă și urgentă sarcină este, 
în prezent, oprirea cursei înarmări
lor, folosirea oricărei posibilități pen
tru o cotitură spre mai bine in si
tuația internațională. Astăzi, ca nici
odată in trecut — a spus el — este 
nevoie de o gindire nouă în politica 
externă, de o nouă abordare a rela
țiilor dintre state. Tocmai acestea 
au fost criteriile după care s-a con
dus Uniunea Sovietică la intilnirea 
sovieto-americană la nivel înalt.

M. Gorbaciov a reafirmat că ho
tărirea Uniunii Sovietice de a face

tot ce depinde de ea pentru soluțio
narea problemelor dezarmării este 
confirmată de o serie de acțiuni 
practice majore. El a subliniat că, in 
spiritul celor declarate in Franța, cu 
prilejul vizitei sale din luna octom
brie, Uniunea Sovietică și-a retras, 
din proprie inițiativă, din serviciul 
operațional, rachetele „SS-20" ampla
sate suplimentar în zona europea
nă și s-a angajat ca instalațiile de 
lansare ale acestor rachete să fie 
demontate în răstimp de două luni. 
U.R.S.S. — a spus el — și-a în
deplinit promisiunea — demontarea 
a fost încheiată.

La rindul său, L. Mermaz s-a pro
nunțat pentru o dezvoltare in conti
nuare a dialogului intre Est și Vest 
și a subliniat că Franța este pentru 
dezvoltarea colaborării cu Uniunea 
Sovietică, in interesul intăririi păcii, 
opririi cursei înarmărilor și neextin- 
derii acesteia in Cosmos.

Prima sesiune a Conferinței 
interguvernamentale anglo-irlandeze

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
Belfast au luat sfirșit lucrările pri
mei sesiuni a conferinței intergu
vernamentale la nivel de miniștri, 
britanic și irlandez, stabilită prin 
acordul anglo-irlandez incheiat la 
Hillsborough, la 15 noiembrie, in
formează agenția France Presse. 
Conferința, la care au participat 
ministrul de externe al Republicii 
Irlanda, Peter Barry,, și ministrul 
britanic pentru problemele Irlandei 
de Nord, Tom King, are sarcina

dezbaterii și înaintării de soluții ți 
propuneri pentru o serie de pro
bleme din domeniile politic, de 
securitate și juridic ale Ulsterului, 
urmărind în primul rind să se pre
vină actele de violență.

în cursul lucrărilor conferinței 
au avut loc demonstrații organi
zate de comunitatea protestantă, 
care consideră „inadmisibil" dreptul 
guvernului de la Dublin de a aborda 
probleme ale Ulsterului.

pe scurt
GENTIILE DE PRESA

timele șaisprezece luni. în cursul re
presiunii declanșate de regimul mi
noritar rasist de la Pretoria împo
triva populației de culoare — trans
mite agenția France Presse. citind un 
comunicat al Institutului sud-african 
de relații, apărut la Pretoria. Po
trivit documentuiui, 483 de persoane 
și-au pierdut viața după instituirea, 
la 21 iulie. <'a stării de urgență. S-a 
precizat, de asemenea, că. numai in 
luna noiembrie, peste o sută de per
soane au fost ucise de forțele poli
țienești sud-africane in campania lor 
represivă împotriva populației majo
ritare, care demonstra in favoarea 
respectării drepturilor și libertăților 
lor, pentru un regim democratic in 
Africa de Sud, pentru abolirea po- 

ț liticij- de ••discriminare rasială .și 
apartheid.

GENERAL
DE COOPERARE

(C.C.G.), Abdu- 
subliniat necesita- 
conflictului dintre, 
pentru restabilirea 

regiune. Statele 
Saudită, Bahrein, 

Unite, Kuweit, 
vor întreprinde 

posibile pentru

SECRETARUL 
CONSILIULUI 
AL GOLFULUI 
llah Bislțara, a 
tea încetării 
Iran și Irak, 
securității in 
C.C.G. (Arabia
Emiratele Arabe 
Oman și Qatar) 
toate eforturile 
găsirea căilor de soluționare paș
nică a acestui conflict, a spus el.

I MINISTRUL__
R. F. GERMANIA,
Genscher, s-a pronunțatI organizarea de dezbateri în cadrul
N.A.T.O. asupra consecințelor pro- 

I gramului S.U.A. de cercetări vizînd
crearea unui sistem antirachetă in 
spațiul cosmic (S.D.L). El a apre
ciat că aceste dezbateri ar trebui 
să înceapă imediat pentru a iden- I tifica consecințele S.D.l. asupra
Alitfnței nord-atlantice, securității 

-I europene și stabilității strategice
dintre Est și Vest.

DE EXTERNE AL 
Hans-Dietrich 

pentru

lor. De. altfel, in întreaga tară se 
înregistrează numeroase luări de 
poziție împotriva acestor periculoa
se „jocuri de-a războiul".

ȘEFUL STATULUI NIGERIAN, 
generalul Ibrahim Babangida, a 
anunțat că țara sa a hotărit să nu 
mai urmărească obținerea unui 
credit de 2.5 miliarde dolari, ne
cesar restructurării economiei, din 
partea Fondului Monetar Interna
țional, și să întrerupă negocierile 
in acest sens inițiate în 1983. EI a 
spus că decizia a fost luată in 
urma unei ample consultări publice.

social-economic, pentru, o 
că externă independentă.

politi-

Apel la vigilență față de activitățile grupărilor 
neonaziste

GENEVA 13 (Agerpres). — în cu- 
vintul rostit la Simpozionul de la 
Geneva al organizațiilor neguverna
mentale. dedicat celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fas
cismului, Theo van Boven, profesor 
de drept internațional la Universi
tatea Maastricht (Olanda), fost di
rector al Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului, a lansat un apel 
la vigilență in ce privește activită
țile neonaziste.

La rindul său, reprezentantul Ligii 
antifasciste din R.F.G., Max Oppen

heimer, a prezentat o informare 
despre activitățile organizațiilor și 
grupărilor de extremă dreaptă vest- 
germane, care incearcă să reinvie 
nazismul și să ațîțe ura de rasă.

Reprezentantul Consiliului Mon
dial al Păcii a opinat că o infor
mare mai bună a popoarelor tre
buie să inceapă, in actuala situație, 
cu prezentarea pericolelor cursei 
înarmărilor, căci de împiedicarea 
unui război nuclear depinde soarta 
întregii umanități.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL GRECIEI a blocat sem
narea unui acord de către o firmă 
greacă pentru reînnoirea liniilor te
lefonice ale unei baze militare a- 
mericane din apropierea Atenei, a 
anunțat un purtător de cuvint gu
vernamental. El a precizat -~ 
asemenea acord ar fi fost 
politicii guvernamentale.

ca un 
contrar

Echipa-

L

MANEVRE MILITARE.
jele avioanelor de pasageri nipone 
care survolează insula Hokkaido a- 
preciază că manevrele militare a- 
mericano-nipone care au început 
joi. in această insulă constituie un 
pericol pentru securitatea zboruri-

Creșterea rolului O.N.U.-un imperativ al promovării 
păcii, legalității și destinderii internaționale

„România se pronunță cu hotărîre pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale in 
soluționarea democratică, pe baza dreptului internațional, a tutu
ror problemelor mondiale, cu participarea tuturor statelor lumii și, 
îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a statelor nealiniate și a celor 

• în curs de dezvoltare, care sint vital interesate în politica de inde
pendență, libertate și pace".

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu trei decenii în urmă, la 14 de

cembrie 1955, România devenea 
membră a Organizației Națiunilor 
Unite, afirmindu-și solemn atașa
mentul față de țelurile și princi
piile organizației, hotărirea fermă de 
a milita pentru transpunerea lor in 
viață, corespunzător năzuințelor tu
turor popoarelor de libertate și in
dependență națiofială, de pace, secu
ritate și dezvoltare pe calea progre
sului economic și social.

Călăuzită de asemenea obiective, 
România a acordat și acordă o aten
ție deosebită O.N.U., pornind de la 
convingerea că prin țelurile și prin
cipiile pe care le proclamă, prin 
mijloacele și mecanismele de care 
dispune pentru soluționarea dife
rendelor dintre state, prin cadrul de
mocratic pe care îl oferă pentru ma
nifestarea activă și armonizarea pozi
țiilor statelor, indiferent de mărime, 
potențial, orinduire socială, organi
zația constituie un important instru
ment de întărire a legalității și justi
ției internaționale, de prorftovare, 
prin eforturi conjugate, a unor so
luții juste și viabile pentru marile 
probleme ale contemporaneității — 
în primul rind a problemelor salv
gardării păcii mondiale, imperativul 
suprem al epocii. Partidul și statul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au făcut din creșterea rolului și 
eficacității O.N.U. în viața interna
țională o componentă de bază a poli
ticii externe românești. Activitatea 
desfășurată de țara noastră la O.N.U.,

îndeosebi în cei douăzeci de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, a proiectat numele și 
prestigiul României printre cele ale 
țărilor cu o contribuție din cea mai 
substanțială la cauza păcii, securită
ții și înțelegerii internaționale.

O privire retrospectivă asupra ce
lor trei decenii ■ de participare a 
României la O.N.U. evidențiază de 
altfel că principalele acțiuni și ini
țiative întreprinse de țara noastră, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ca
drul organizației mondiale au fost 
și sînt axate tocmai pe problemele 
cardinale ale lumii contemporane, 
în fruntea acestor probleme se si
tuează cele care videază întărirea 
păcii, oprirea cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, și trecerea 
la măsuri efective de dezarmare ; so
luționarea pe calea tratativelor a 
diferendelor și situațiilor conflic- 
tuale dintre state și prevenirea de 
noi conflicte armate in viitor ; depă
șirea stării de subdezvoltare și in
staurarea unor noi raporturi, echita
bile intre țările bogate și cele sărace; 
asigurarea respectării neabătute de 
către toate statele a principiilor fun
damentale ale legalității internațio
nale; întărirea rolului și eficacității 
Organizației Națiunilor Unite in ve
derea soluționării echitabile a tutu
ror acestor probleme care confruntă 
cu atita acuitate omenirea.

Țara noastră a adus astfel o con
tribuție însemnată la ansamblul dez
baterilor privind problematica atit

de arzătoare a dezarmării. Se cuvi
ne a reaminti de documentul de am
plă semnificație „POZIȚIA ROMÂ
NIEI ÎN PROBLEMELE DEZARMĂ

organ multilateral de negocieri în 
domeniul dezarmării. Prin trei ra
poarte speciale, elaborate de O.N.U. 
la inițiativa țării noastre, s-a atras 
atenția opiniei publice mondiale asu
pra consecințelor economice și socia
le deosebi| de nocive ale cursei Înar
mărilor și a efectelor ei profund dă
unătoare pentru pacea și securitatea 
internațională, acțiune deosebit de 
importantă in contelui mobilizării 
popoarelor la lupta impotriva perico
lului nuclear. Țara noastră a acțio
nat consecvent in sprijinul unor 
măsuri reale, eficiente menite să 
conducă la oprirea cursei înarmări
lor, in primul rind nucleare, la în
ghețarea și reducerea bugetelor mili
tare, la reducerea forțelor armate și 
a armamentelor la niveluri cit mai

ca o contribuție majoră Ia diminua
rea primejdiei unui nou război mon
dial, la însănătoșirea climatului po
litic internațional. România a adus 
contribuții semnificative la formula
rea și adoptarea rezoluțiilor Adună
rii Generale și Consiliului de Secu
ritate ale O.N.U. prin care s-au sta
bilit principiile și modalitățile de 
reglementare pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu și din alte zone 
conflictuale ale lumii. De o largă au
diență s-au bucurat adoptarea prin 
consens, in 1.982, din inițiativa țării 
noastre, a „DECLARAȚIEI ADUNĂ
RII GENERALE A O.N.U. CU PRI
VIRE LA REGLEMENTAREA PAȘ
NICA A DIFERENDELOR INTER
NAȚIONALE", apreciată unanim ca 
aducind îmbunătățiri și completări e-
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RII. ÎN PRIMUL RÎND ALE DE
ZARMĂRII NUCLEARE ȘI IN IN
STAURAREA UNEI PĂCI TRAI
NICE ÎN LUME", difuzat la sesiunea 
din 1975 a Adunării Generale. Româ
nia a fost deosebit de activă in ce 
privește organizarea și desfășurarea 
celor două sesiuni speciale ale Adu
nării Generale ale O.N.U. consacrate 
dezarmării, avînd lin aport important 
la elaborarea documentului final al 
primei din aceste sesiuni, în care au 
fost convenite obiectivele și princi
piile negocierilor de dezarmare, ca
drul pentru elaborarea unui program 
global de dezarmare și răspunderile 
mecanismelor O.N.U. de examinare a 
problemelor dezarmării și de nego
cieri în acest domeniu de însemnăta
te vitală pentru destinele civilizației 
umane. De numele țării noastre sînt 
strîns legate acțiunile care au dus la 
democratizarea Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, ca unicul

scăzute, ca singura cale realistă de 
diminuare și înlăturare a pericolului 
de război și de instaurare a unei păci 
trainice in lume. In rezoluțiile ini
țiate în toate aceste aspecte. Româ
nia a dezvoltat ideea autoreținerii, a 
măsurilor unilaterale ca o valoroasă 
cale de promovare a încrederii reci
proce intre state, ca element indis
pensabil pentru obținerea de rezul
tate concrete și semnificative în ne
gocierile de dezarmare.

Pe plan mondial se bucură de o 
largă recunoaștere și apreciere rolul 
țării noastre, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în eforturile în
dreptate spre stingerea conflictelor 
dintre state, prevenirea izbucnirii in 
viitor a noi conflicte armate. Con
știentă de faptul că soluționarea paș
nică a tuturor situațiilor conflictuale 
se impune nu numai ca singurul mij
loc de încetare a imenselor distru
geri cauzate părților în conflict, ci și

sențiale acestui important principiu 
al dreptului internațional, ca și pro
punerea României de creare, în ca
drul O.N.U., a unei COMISII DE 
BUNE OFICII, MEDIERE ȘI CON
CILIERE. La actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost adop
tat in unanimitate APELUL SO
LEMN către toate statele aflate in 
conflict de a pune capăt, fără întîr- 
ziere, acțiunilor armate și a soluțio
na problemele dintre ele pe calea 
tratativelor și ANGAJAMENTUL 
statelor membre ale O.N.U. de a re
glementa stările de încordare și con
flict, diferendele existente exclusiv 
pe cale politică, de a se abține de la 
folosirea forței și amenințarea eu 
forța, de la orice intervenție în tre
burile interne ale altor state — o 
nouă și valoroasă inițiativă a țării 
noastre în acest domeniu fundamen
tal al relațiilor internaționale con
temporane.

PLENARA. La Ciudad de Pana
ma s-au desfășurat lucrările ple
narei Direcțiunii Naționale a 
Partidului Revoluționar Democra
tic (P.R.D.), de guvernămînt, con
sacrate unor probleme organizato
rice. Participanta au ales in una
nimitate pe Romulo Escobar Bet- 
hancourt in funcția de secretar 
executiv (președinte) el P.R.D. In
tr-o declarație făcuta cii acest pri
lej, noul lider'ăl P.R.D., Romulo 
Escobar Bethancourt, a reafirmat 
obiectivele de bază ale programu
lui politic al partidului — lupta 
pentru dreptate socială, pentru 
promovarea principiilor de neali
niere, pentru autodeterminarea p6- 
poarelor, pentru pace și progres

REUNIUNE N.A.T.O. în 
nicatul final al reuniunii ........
Jiului Ministerial al N.A.T.O.. des
fășurată timp de două zile in ca
pitala Belgiei, se arată că țările 
participante vor continua politica 
lor de pină acum in domeniul ar
mamentelor fără a căuta să obțină 
„superioritatea militară". Ei reafir
mă, totodată, sprijinul față de po
ziția S.U.A. la negocierile cu 
U.R.S.S. de la Geneva. Comunica
tul arată, de asemenea, că țările 
membre ale N.A.T.O., exprimin- 
du-și Îngrijorarea față de prolife
rarea și utilizarea armelor chimice, 
se pronunță în sprijinul unui acord 
privind „interzicerea generală și 
completă a acestui tip de arme și, 
distrugerea stocurilor existente".

comu- 
Consi-

CABINET DE COALIȚIE. în 
landul ^est-german Hesșa a fost 
constituit primul cabinet de Coali
ție între Partidul soctalrdemo- 
crat’și Partidul ecologist, 13 nivel 
de land. Primul ministru al landu
lui, Holger Borner, l-a numit pe 
Joschka Fischer ministru pentru 
mediul înconjurător și energie, 
acesta devenind primul reprezen
tant al Partidului ecologist desem
nat într-o funcție de stat.

.CATASTROFA AERIANA. La 
(Canada) un aparat „DC-8“. âvînd
8 membri ai echipajului, s-a prăbușit.. In accident și-au pierdut viața 
toate persoanele aflate pe aeronavă. Purtătorul de cuvint al Casei Albe; 
Larry Speakes. a precizat că primele cercetări nu relevă indicii potrivit 
cărora prăbușirea aparatului ar fi fost determinată de explozii la bord. 
Purtătorul de cuvint al Pentagonului a precizat că militarii de la bordul 
avionului făceau parte din contingentul S.U.A. din cadrul Forțelor mul
tinaționale de menținere a păcii in Peninsula Sinai și urmau să revină 
in Statele Unite după efectuarea stagiului.

decolarea de pe aeroportul Gander 
la. bord $50 de militari americani si

Este semnificativ faptul că nu pu
ține din acțiunile și inițiativele între
prinse de-a lungul celor trei decenii 
de România la O.N.U. au avut un 
caracter larg de anticipație și previ
ziune. au constituit bază și puncte de 
pornire pentru dezvoltări calitativ 
noi pe arena mondială. In 1965, de 
pildă, cînd se contestau incă posibili
tatea și perspectivele instaurării u- 
nor raporturi noi intre țările euro
pene, Adunarea Generală a adoptat 
o rezoluție — ACȚUNI PE PLAN 
REGIONAL ÎN VEDEREA IMBU- 
-NATAȚIRII RELAȚIILOR DE 
BUNA VECINĂTATE DINTRE STA
TE EUROPENE APARȚININD U- 
NOR SISTEME SOCIAL-POLITICE 
DIFERITE — care afirma o concep
ție nouă privind căile de menținere 
și consolidare a păcii și securității in 
Europa, aceea a dezvoltării unor ra
porturi largi de cooperare, între toa
te statele, pe baza principiilor drep
tului internațional, ca singura alter
nativă rațională la menținerea și 
perpetuarea blocurilor militare. In 
an» care au urmat, ideea de bază a 
acest_ei_ inițiative românești, ampli
ficată în procesul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
și-a găsit o expresie strălucită in 
Actul final de la Helsinki.

Tot in 1965, Adunarea Generală a 
adoptat prin consens, la inițiati
va țării noastre. „DECLARAȚIA 
CU PRIVIRE LA PROMOVAREA ÎN 
RÎNDURILE TINERETULUI A 
IDEALURILOR DE PACE, RES
PECT RECIPROC ȘI ÎNȚELE
GERE ÎNTRE POPOARE". Prin a- 
ceastă declarație s-a inaugurat un 
amplu dialog internațional asupra 
ansamblului problemelor privind 
formarea, rolul și răspunderile tine
retului in societatea contemporană, 
contribuția sa la apropierea între po
poare și la soluționarea problemelor 
majore ale umanității. Acest dialog, 
în a cărui promovare România a ju
cat în permanență un rol central, și-a 
găsit încoronarea în proclamarea a- 
nului 1985 drept „Anul Internațional 
al Tineretului" sub deviza „PARTI
CIPARE, DEZVOLTARE, PACE" — 
culminînd cu organizarea, irk cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Genera
le, a Conferinței mondiale a O.N.U. 
pentru A.I.T.

Și intr-un alt domeniu de însem
nătate cardinală a vieții internațio
nale România s-a afirmat prin con
tribuțiile sale remarcabile. încă 
intr-un moment cînd puține sta
te sesizaseră amploarea pe care a-

vea să o capete problemele cooperă
rii economice dintre state și ale dez
voltării, țara noastră a sugerat la 
O.N.U. ideea elaborării unei declara
ții asupra principiilor „pe care ar 
trebui să se întemeieze relațiile eco
nomice între toate statele membre, 
mari și mici, bogate și sărace". Pri
vită retrospectiv, această inițiativă 
românească apare' astăzi ca un punct 
de pornire in direcția unui, obiectiv 
care ulterior a devenit central pen
tru relațiile internaționale contempo
rane— edificarea noii ordini econo
mice internaționale. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au adus 
o contribuție originală, de substanță 
la cristalizarea și fundamentarea a- 
cestui concept. Un moment de searpă 
în această privință l-a constituit pre
zentarea la O.N.U., în 1975, a docu
mentului „POZIȚIA ROMÂNIEI CU 
PRIVIRE LA INSTAURAREA U- 
NEI NOI ORDINI ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE".

In fine, se cuvine amintit de acti
vitatea perseverentă a României în
dreptată spre întărirea continuă a 
rolului Organizației Națiunilor Uni
te, astfel ca aceasta să devină un in
strument internațional mai puternic 
și mai eficient, in măsură să răspun
dă cu adevărat aspirațiilor de pace, 
colaborare și progres ale tuturor po
poarelor. Documentul „POZIȚIA 
ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA ÎM
BUNĂTĂȚIREA ȘI DEMOCRATI
ZAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, LA ÎN
TĂRIREA ROLULUI SĂU ÎN REA
LIZAREA colaborării Intre 
TOATE STATELE, FAFtA DEOSE
BIRE DE ORINDUIRE SOCIALA, A 
UNEI LUMI MAI BUNE ȘI MAI 
DREPTE, A UNEI PĂCI TRAINICE" 
a cristalizat considerente și propu
neri deosebit de valoroase în acest 
sens.

. Prin vasta sa activitate desfășurată 
‘ de-a lungul celor trei decenii in ca

drul O.N.U., reprezentînd un bilanț 
deosebit de bogat, prin perseverența, 
fermitatea și înaltul spirit de răspun
dere care caracterizează întreaga po
litică a țării noastre, România și-a 
adus și-și aduce o contribuție de sea
mă la apărarea și consolidarea păcii 
și securității mondiale, la făurirea u- 
nei lumi bazate pe înțelegere și coo
perare între toate statele, ca obiectiv 
fundamental al organizației ca aspi
rație vitală a tuturor statelor și 
popoarelor.

Radu BOGDAN
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