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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, vineri, 31 oc
tombrie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C,C. al P.C.R.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat RAPORTUL PRIVIND ASI
GURAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII
PRODUSELOR ȘI ACTIVITATEA DE ME
TROLOGIE ÎN TRIMESTRUL III/1986.
,S-a apreciat că, prin aplicarea măsurilor
stabilite, au fost înregistrate o serie de re
zultate bune în ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, în întărirea con
trolului pe toate fazele de fabricație.
Pornind de la exigențele tot mai mari pri
vind calitatea produselor ce se manifestă atît
pe piața internă, cît și pe eea externă. Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului,
ministerelor, centralelor industriale și între
prinderilor, Inspectoratului General de Stat
pentru Controlul Calității Produselor să ia,
în continuare, măsuri hotărîte pentru ridi
carea la un nivel superior a întregii activi
tăți din acest domeniu. în mod deosebit, a
fost subliniată necesitatea de a se asigura
respectarea întocmai a prevederilor legii
privind calitatea produselor, a programului
de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al
produselor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, a cerut să se ia mă
suri hotărîte pentru ca preocuparea pentru
calitate să se manifeste cu putere pe toate
fazele, începînd de Ia activitatea de cerce
tare, proiectare și pină la realizarea produ
sului finit. S-a cerut, în acest sens; să se
acționeze mai ferm pentru înfăptuirea prac
tică, în viață, a programelor de modernizare
a tehnologiilor și produselor, pentru perfec
ționarea in continuare a acestora, pentru
aplicarea unor soluții constructive avansate,
de înaltă eficiență, care să asigure fiecărui
produs un nivel calitativ ridicat, perfor
manțe tehnico-funcționale superioare. A fost
subliniată necesitatea de a se acționa cu
hotărîre pentru perfecționarea întregii acti
vități de proiectare, pentru o schimbare ra
dicală în gindirea, conceperea și realizarea
tuturor produselor, astfel incit acestea să
răspundă, din toate punctele de vedere, exi
gențelor revoluției tehnico-științifice, să se
situeze la nivelul celor mai reușite realizări
pe plan mondial.
Comitetul Politic Executiv a examinat, în
continuare, RAPORTUL PRIVIND ÎNDE
PLINIREA PLANULUI DE REPARAȚII
CAPITALE, MODERNIZĂRI ȘI REVIZII
GENERALE ALE FONDURILOR FIXE ÎN
PERIOADA 1 IANUARIE — 30 SEPTEM
BRIE 1986.
Avind în vedere realizările obținute, pre
cum și Neajunsurile manifestate in acest

sector. Comitetul Politic Executiv a cerut să
se acționeze cu mai multă hotărîre pentru
perfecționarea activității în acest domeniu,
pentru îmbunătățirea calității reparațiilor,
reducerea duratei de executare a acestora,
precum și a costurilor lor.
Subliniind că toate lucrările de reparații
capitale trebuie privite ca o parte integrantă
a activității de investiții, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri
hotărîte pentru ca fiecare reparație capitală
să asigure neapărat o îmbunătățire a para
metrilor tehnico-economici ai utilajelor sau
instalațiilor respective, ai fiecărei capacități
de producție, să ducă, practic, Ia creșterea
producției și productivității muncii, reduce
rea consumurilor de materii prime, materia
le, combustibili și energie, la sporirea efi
cienței economice. S-a indicat să se revadă
și să se perfecționeze în continuare regle
mentările și normele de realizare a lucrări
lor de reparații capitale, modernizări și re
vizii generale ale fondurilor fixe. în acest
spirit s-a cerut guvernului să analizeze in
continuare situația reparațiilor capitale și să
prezinte propuneri concrete pentru introdu
cerea unui înalt spirit de ordine și respon
sabilitate, îmbunătățirea radicală a întregii
activități din acest domeniu.
în continuare. Comitetul Politic Executiv
a dezbătut și aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA DESFĂȘURAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI POLITICO-IDEOLOGIC ÎN ANUL
1985—1986 ȘI MASURILE CE SE IMPUN
PENTRU NOUL AN DE STUDIU.
Analizînd rezultatele obținute. Comitetul
Politic Executiv a stabilit măsuri privind
îmbunătățirea, în continuare, a organizării
și desfășurării invățămîntului politico-ideo
logic în anul de studiu 1986—1987. Măsurile
stabilite asigură — in lumina exigențelor
Programului ideologic al partidului, a
orientărilor și sarcinilor stabilite de se
cretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — creșterea rolului învățămintului politico-ideologic în ridicarea ni
velului de pregătire a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, în infăptuirea hotăririlor partidului și statului, a legilor țării, in
dezvoltarea spiritului revoluționar, a com
bativității și responsabilității cadrelor de
partid și de stat, a fiecărui om al muncii la
locul de producție și în societate. în acest
spirit, s-a stabilit desfășurarea invățămîn
tului politico-ideologic intr-un sistem unitar,
atît pentru cadrele și activul de partid, cit
și pentru ceilalți comuniști și oameni ai
muncii, urmărindu-se îmbinarea organică a
pregătirii ideologice n acestora cu însușirea
temeinică a problemelor privind perfecțio
narea in continuare a activității economicosociale, a organizării și conducerii democra
tice a societății, în cadrul procesului general
de dezvoltare socialistă a țării. întreaga des

fășurare a învățămîntului de partid va tre
bui sâ asigure creșterea rolului organizații
lor de partid, al consiliilor oamenilor muncii
in soluționarea problemelor economice, ale
organizării muncii și producției, însușirea
temeinică de către comuniști, de toți oame
nii muncii a problemelor fundamentale ale
conducerii științifice a societății, ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești, a
tezelor de bază ale materialismului dialectic
și istoric, a Programului partidului privind
făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comu
nism.
în cadrul ședinței a fost prezentată o
INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA
OFICIALĂ DE PRIETENIE EFECTUATĂ
ÎN ȚARA NOASTRĂ, ÎN PERIOADA 15—
18 OCTOMBRIE, DE PREȘEDINTELE RE
PUBLICII LIBERIA, SAMUEL KANYON
DOE.
Comitetul Politic Executiv a apreciat re
zultatele convorbirilor dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Samuel
Kanyon Doe. care au pus în evidență hotărirea comună de a dezvolta în continuare
relațiile româno-liberiene, pe diferite pla
nuri, și în mod deosebit în domeniul co
laborării economice. în acest sens, a fost re
levată însemnătatea Acordului pe termen
lung privind dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor comerciale
între Republica Socialistă România și Re
publica Liberia, semnat în timpul vizitei,
care asigură extinderea conlucrării bilate
rale, în concordanță cu posibilitățile econo
miilor naționale ale celor două țări, cu pro
gramele lor de dezvoltare econortiico-socială.
A fost reliefată, totodată, importanta
schimburilor de vederi pe care președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Samuel
Kan.von Doe le-au avut in probleme actuale
ale vieții internaționale. A fost apreciată
hotărîrea României și Liberiei de a conlucra
tot mai strîns pe arena mondială, în lupta
pentru dezarmare și pace, pentru rezol
varea pe cale pașnică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice internaționale, pentru in
staurarea trainică a unui climat de destin
dere, securitate, înțelegere și colaborare în
Europa, Africa și în întreaga lume.
Aprobînd înțelegerile și documentele con
venite cu prilejul vizitei, Comitetul Politic
Executiv a cerut să se ia măsuri pentru
transpunerea lor în viață, pentru întărirea
continuă a colaborării și cooperării românoliberiene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

După cum s-a mai anunțat tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, o primit la 2 septembrie
a.c, pe Enayet Karim, redactorul-șef ți editor al revistei „The Tide1'
din Bangladesh, și pe Fahmida Karim, redactor de politică externă
la aceeași revistă, cărora le-a acordat un interviu.
Interviul o apărut la 31 octombrie intr-un număr special al re
vistei „The Tide", consacrat României. împreună cu interviul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, sint inserate articole, ilustrate cu fo
tografii, care prezintă realizările poporului român m anii construcției
socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist
Român, de cind in fruntea partidului ți statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Redăm textul interviului :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, viata și activitatea
dumneavoastră și istoria Româ
niei moderne sint inseparabile.
Ați dori să ne spuneți ce deo
sebire există intre România de
azi și România cind dumnea
voastră aveați 15 ani ? Cum ve
deți România de miine ?
RĂSPUNS : La începutul ani
lor ’30, România era o țară slab
dezvoltată, cu o industrie care nu
reprezenta nici 20 la sută în ve
nitul național, o țară „eminamente
agricolă" — cum o caracterizau pe
atunci unii economiști —, dar eu o
agricultură, de asemenea, înapoiată.
Această stare de lucruri era de
terminată de perioada foarte lungă
de dominație străină, apoi de pătrun
derea monopolurilor străine imperia
liste, care dețineau, în acea perioa
dă, cea mai mare parte a capitalu
rilor din România. Spre exemplu,
una din bogățiile importante ale
României — petrolul — se afla aproape in întregime în mîinile socie
tăților imperialiste.
Această situație s-a agravat în
timpul celui de-al doilea război
mondial, ca urmare a jafului practi
cat de Germania hitleristă, dar și a
consecințelor războiului propriu-zis.
în comparație cu situația din această perioadă — mă refer concret
la anul 1944, cind a avut loc revolu
ția de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și
cînd România a ieșit din războiul
dezlănțuit de Germania hitleristă și
s-a alăturat Uniunii Sovietice și aliaților din coaliția antihitleristă —, pro
ducția industrială a României este
în acest an de circa 111 ori mai
mare, iar producția agricolă a cres
cut de peste 4 ori.
Dar numai aceste cifre nu sînt su
ficiente pentru a caracteriza puterni
ca dezvoltare industrială a României.
Practic, industria românească pro
duce astăzi cele mai moderne mașini
și utilaje din toate domeniile, in
clusiv din domeniul nuclear și al
aviației.
România s-ar putea caracteriza
astăzi ca o țară industrial-agrară
in plin proces de modernizare și
dezvoltare în toate domeniile de ac
tivitate. Venitul național a crescut de
peste 32 de ori. Pe această bază s-a
ridicat nivelul de trai, material și
spiritual, al poporului. Veniturile
reale au crescut in aceeași perioadă
de aproape 8 ori. S-a realizat un
uriaș volum de construcții social-culturale. Anul trecut, circa 80 la sută
din populație locuia în locuințe noi.
construite în ultimii 40 de ani, de
fapt realizate in cea mai mare parte
în ultimii 20 de ani.
România era, în trecut, o țară în
care analfabetismul reprezenta 40 la
sută. Am lichidat de mult această
situație. Am generalizat invățămîntul
de 10 ani obligatoriu și gratuit, iar
laproape 80 la sută din tineretul țâ
rii urmează învățămîntul de 12 ani.
Invățămîntul superior asigură pre
gătirea tuturor cadrelor necesare si,
în același timp, dă posibilitatea unui
număr important de tineri din alte
țări — peste 15 000 — să învețe in
România.
Deci se poate spune că, în anii
socialismului. România a parcurs
mai multe etape de dezvoltare, de
la societatea burghezo-moșierească
cu adinei rămășițe feudale — cum
o caracterizăm noi — la societatea
socialistă, și a trecut, la făurirea
unei faze superioare, aceea a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Realmente . putem afirma că,
față de acum 50 de ani, România
s-a transformat în mod radical, în
toate domeniile — a devenit o țară
socialistă în plin progres, care asigură întregului popor condiții de
muncă, de viață, o deplină egalita

te in drepturi pentru toți cetățenii
țării, fără nici un fel de deosebire.
Am dezvoltat larg formele de
mocratice de conducere a societății.
Am creat, de fapt, o nouă formă,
a democrației muncitorești-revoluționare, în care masele populare, în
tregul popor participă la conducerea
tuturor sectoarelor de activitate.
Pornim de la faptul că societatea
nouă pe care o realizăm trebuie să
se bazeze pe cea mai largă de
mocrație. să asigure participarea tu
turor categoriilor sociale, a întregu
lui popor la conducerea societății, a
diferitelor sectoare ale vieții eco
nomice si sociale.
Din toate aceste înfăptuiri decurg
și perspectivele pentru viitor. Con
gresul al XIII-lea al partidului a
elaborat un amplu program de dez
voltare pină în 1990 și, în perspec
tivă, pină în 2000. Avem în ve
dere ca, în următorii 5 ani. Româ
nia să intre intr-un nou stadiu de
dezvoltare, iar pină in anul 2000 să
devină o țară socialistă multilateral
dezvoltată și să trecem Ia înfăptui
rea în practică .a unor principii de
muncă și de viață comuniste.
Ne-am propus să punem accentul
pe dezvoltarea intensivă a industriei
și a celorlalte ramuri de activitate,
să înfăptuim noua revoluție tehnico-științifică și noua revoluție agra
ră. care presupun organizarea în
tregii activități pe baza celor
mai noi cunoștințe ale tehnicii și
științei, creșterea puternică a efi
cienței economice, a productivității
muncii, realizarea unei înalte pro
ducții agricole. Despre ceea ce în
seamnă aceasta voi da un singur
exemplu. Recent, am acordat unui
județ titlul de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare" pentru rezultatele din
agricultură. Aceasta înseamnă o pro
ducție de peste 6 000 kg grîu la hec
tar, peste 7 000 kg orz la hectar,
peste 21 000 kg porumb știuleți la
hectar și, în mod corespunzător,
producții mari și la celelalte culturi.
Deci obiectivele noii revoluții agrare
presupun realizarea in întreaga țară
de producții asemănătoare, ceea ce
va asigura un progres foarte mare al
întregii agriculturi. încă anul acesta,
primul an al noului cincinal, vom
realiza cea mai mare producție de
cereale pe care a avut-o țara noas
tră pină acum. Ne v6m apropia de
obiectivul stabilit pentru 1990 — de
a realiza circa 30 milioane tone ce
reale.
în mod corespunzător, venitul na
țional urmează să crească cu 70—80
la sută, asigurindu-se pe această
bază întreaga dezvoltare economicosocială, inclusiv ridicarea nivelului
de trai al poporului. Deci ne-am
propus să folosim condițiile create
pină acum, precum și progresele ob
ținute in ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale, științifice ale
maselor populare, pentru a realiza
un progres general în toate domeniile
de activitate. în condiții de pace
avem toate posibilitățile să înfăp
tuim cu succes aceste obiective.
ÎNTREBARE : Criza econo
mică mondială afectează grav
toate economiile naționale, dar
cu deosebire pe cele ale țărilor
in curs de dezvoltare. Cum ve
deți dumneavoastră, domnule
președinte, rezolvarea dificilei
probleme a datoriilor acestor
țări ?
RĂSPUNS : în primii cinci ani din
acest deoeniu. situația economică
mondială a fost deosebit de gravă.
S-a accentuat decalajul dintre țări
le bogate si sărace, ca urmare a po
liticii imperialiste a monopolurilor și
capitalului financiar, a dobinzilor ex
cesiv de mari, a politicii de preturi.
De fapt, toate acestea au dus la o
scădere puternică a veniturilor țări

lor în curs de dezvoltare, la o acu
mulare de bogății și de venituri de
către monopolurile internaționale și
țările imperialiste, la creșterea da
toriei externe a țărilor in curs de
dezvoltare, care a ajuns la aproape
1 000 miliarde dolari.
Noi considerăm că este necesară
o schimbare radicală în relațiile economice internaționale. Va trebui
să se nună capăt politicii economi
ce de pină acum, să se aiungă la
relații noi. bazate pe principiile egalitătii și avantajului reciproc, la
realizarea unei noi ordini economi
ce mondiale care să permită pro
gresul mai rapid al țărilor în curs
de dezvoltare, accesul la tehnologii
în condiții avantajoase, să asigure
o stabilitate și o politică justă a pre
turilor și a raporturilor dintre pre
turile materiilor prime și cele ale
produselor industrializate.
Desigur, in acest cadru, o atenție
deosebită ar trebui acordată proble
melor agriculturii, finind seama de
faptul că o parte importantă a popu
lației nu are asigurate condiții ele
mentare de hrană, de alimentație.
în acest cadru se impune soluțio
narea globală a problemei datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare. încercările care se fac acum
pentru soluționarea acestei probleme
cu fiecare tară în parte nu pot duce
la rezultate reale. Această orienta
re are. de fapt, ca scop de a men
ține divizate țările în curs de dez
voltare si de a li se impune con
diții grele de către organizațiile fi
nanciare, inclusiv de Fondul Mone
tar Internațional.
In acest cadru. România conside
ră că ar trebui să se pornească de
la necesitatea anulării complete a
datoriilor pentru țările cu un venit
național de pină la 500—600 dolari
pe locuitor, să aibă Ioc o reducere
între 50 și 70 la sută a datoriei pen
tru alte state în raport de venitul
national, o reducere generală cu
40—50 la sută a tuturor datoriilor ță
rilor în curs de dezvoltare, reeșajonarea ne termen lung, de 15—20 de
ani. a datoriilor care rămîn. cu o
dobîndă minimă sau chiar fără dobîndă — dar în orice caz dobinda
nu ar trebui să depășească 4 la sută
pentru datoriile reeșalonate —. pre
cum si asigurarea de noi credite, cu
o dobindă. de asemenea, rațională,
care să permită relansarea activită
ții economice și dezvoltarea economico-socială a acestor țări. Aceasta
răspunde intereselor nu numai ale
țărilor în curs de dezvoltare, dar și
ale țărilor dezvoltate, pentru că nu
mai o dată cu soluționarea problemei
datoriilor și a subdezvoltării se poa
te asigura o schimbare radicală in
activitatea economică mondială, se
pot crea condiții pentru depășirea
crizei economice si pentru a asigu
ra progresul general al tuturor sta
telor. Nici economia țărilor dezvol
tate nu se poate reface și nu poa
te progresa fără soluționarea proble
melor subdezvoltării.
România consideră că ar fl bine
ca toate aceste probleme să se so
luționeze pe calea negocierilor în
tre țările în curs de dezvoltare și
țările dezvoltate. Considerăm că ar
fi deosebit de importantă organizarea
unei conferințe. în cadrul O.N.U.,
care să ducă la găsirea celor mai
bune căi pentru o soluționare ge
nerală a acestor probleme.
în același timp, apreciem că ță
rile .în curs de dezvoltare trebuie să
întărească mai mult solidari iaten șl
conlucrarea lor atît în ce privește
stabilirea unor poziții comune in tra
tativele cu țările dezvoltate, cit. mai
ales, să colaboreze mai strîns intre
ele în domeniul economic Si tehno
logic pentru a putea depăși o se
rie de greutăți.
ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dacă imi permiteți,
aș dori să vă pun o între
bare in legătură cu acest as
pect. Sub conducerea dumnea
voastră, România a reușit să
reducă in mare măsură dato
riile sale externe. Doriți să co
mentați acest aspect ? ■

RĂSPUNS : Criza economică mon
dială din ultimii ani a afectat,
într-o anumită măsură, și Româ
nia. Am reușit însă să de
pășim in cea mal mare parte
aceste dificultăți. în cincinalul tre(Continuare în pag. a Vl-a)

ȘTIINȚA Șl INVĂTĂMINTUL
- puternici factori ai progresului
economico-social al patriei
în atmosfera de puternică mobi
lizare pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan pe primul
an al actualului cincinal, joi s-au
desfășurat lucrările plenarei Con
siliului Național al Științei și învățămintului, eveniment de o deo
sebită importantă pentru întreaga
viață social-politică a patriei. în acest cadru, a fost analizată pe larg.
Intr-un spirit de inaltă exigență și
responsabilitate comunistă, activi
tatea privind îndeplinirea planului
de cercetare ■ științifică, dezvoltare
tehnologică și de introducere a
progresului tehnic pe anul 1986. cit
și cea din domeniul învățămîntului
și perfecționării pregătirii forței
de muncă. Au fost stabilite, tot
odată. direcțiile activității din pe
rioada următoare, activitate ce tre
buie să fie In întregime dedicată
îndeplinirii și realizării exemplare
a sarcinilor trasate de partid, de
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. acestor impor
tante domenii de activitate, pentru
perioada actualului cincinal și in
perspectivă, In lumina hotărlrilor
Congresului al XIII-lea al P.C.R.
Plenara a dat o vibrantă expresie
sentimentelor de nețărmurită dra
goste pe care toți cei ce muncesc
in domeniul cercetării și al invățâmintului le poartă tovarășului
Nicolae Ceaușescu. de profundă re
cunoștință pentru rolul său hotărîtor in fundamentarea, pentru
prima oară în istoria țării, a stra
tegiei pe termen lung de dezvol
tare a științei și tehnologiei, deve
nită parte integrantă a Programu
lui partidului, in promovarea sus
ținută a revoluției tehnico-ștlințifice, in sporirea răspunderilor șco
lii în viața societății și perfecțio
narea continuă a procesului instruetiv-educativ, în creșterea aportului acestor factori primordiali
la progresul multilateral al patriei.
în același timp, s-a dat expresie
prețuirii deosebita față de presti

gioasa activitate desfășurată de
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, eminent om
de știință, de largă recunoaștere
internațională, activist de seamă al
partidului și statului nostru, care,
cu înaltă competență, îndrumă și
Coordonează întreaga muncă pe tărimul cercetării, invățămîntului și
culturii, orientează ferm potenția
lul științific și tehnic în direcția
soluționării problemelor majore
privind dezvoltarea intensivă, mo
dernă a economiei naționale, pro
gresul general al țării.
Lucrările plenarei acestui impor
tant și reprezentativ organism de
îndrumare șl coordonare a muncii
de cercetare științifică si de edu
cație din țara noastră, desfășurate
sub președinția tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. a! P.C.R.. prim vi*
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și Învățămîntului. au dat
expresie elocventă preocupării con
stante pe care partidul, secretarul
său general o acordă rolului știin
ței și învățămîntului in dezvolta
rea accelerată a societății noastre
socialiste. Ca principală forță de
progres și civilizație, știința este
solicitată astăzi mai mult ca oricînd să-și sporească contribuția la
transpunerea in viață a cerințelor
noii revoluții tehnico-științifice și
ale noii revoluții agrare, a obiec
tivului strategic stabilit de Con
gresul al XIII-lea al partidului de
trecere a României, pină în anul
1990. intr-un stadiu superior de
dezvoltare și de realizare a unei
calități noi a muncii și vieții între
gului popor. Or, așa cum arăta
tovarășa Elena Ceaușescu in cuvân
tarea rostită la deschiderea plena
rei — cuvintare urmărită cu
profund interes și deosebită aten
ție de participanți, cuprinzind
orientări de inaltă valoare teoretică

și practică pentru munca de
cercetare și invâțămint. o ana
liză de înaltă competență a rea
lizărilor obținute și o evidențiere
multilaterală a obiectivelor de în
făptuit — se impune „angajarea
tot mai profundă a cercetării știin
țifice in întreaga operă dc dezvol
tare economico-socială a țării, pro
movarea susținută a progresului
tehnic, sporirea continuă a apor
tului științei și tehnologiei la dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale și la modernizarea forțelor
de producție, la valorificarea tot
mai eficientă a întregului potențial
material și uman al țării".
În opera de edificare a noii so
cietăți. știința și învățămîntul au
■dobîndit un rol dintre cele mai im
portante. Datorită orientărilor de
amplă
perspectivă.
concepției
profund științifice a secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, increderil sale
nemărginite în forța științei și in
potențialul productiv și creativ al
clasei muncitoare. România se situează astăzi la un nivel de Ia care
pot fi abordate cu competentă și
realism saltul calitativ, dezvoltarea
intensivă, promovarea rapidă și pe
scară largă a progresului științific
și tehnologic în toate sferele vie
ții economice și sociale.
Sarcini deosebite revin cercetă
rii științifice și ingineriei tehnolo
gice in acest al optulea cincinal al
devenirii noastre socialiste. Practic,
nu există capitol al Planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială a României pe perioada
1986—1990, nu există program de
măsuri stabilit la nivel de ramură,
minister, centrală sau întreprinde
re menite să asigure realizarea în
cele mai bune condiții a obiective
lor actualului cincinal care să nu
se afle sub incidența directă a re
zultatelor cercetării științifice. Așa
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întreprinderea de contactoare din Buzău. Se verifică o instalație destinată exportului
j

ț
.
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RAPORT MUNCITORESC ÎN ÎNTRECERE
Producție-marfă
peste prevederi
Prin mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, prin aplicarea
consecventă a programelor de mo
dernizare. colectivele mai multor
unități economice din județul Sălaj
și-au realizat și depășit sarcinile
de plan aferente perioadei care a
trecut din acest an. Astfel, s-au
produs suplimentar 29 500 tone
cărbune net, 14 000 MWh energie
electrică. 16 000 tone calcar. 36 000
armături din fontă, 14 000 armături
din oțel, 2 milioane cărămizi și
blocuri ceramice, importante canti
tăți de produse ale industriei elec
trotehnice. Se evidențiază în
treprinderea de materiale Izolatoa
re din Șimleu-Silvaniei, Intreprin-

derea minieră Sărmășag. brigada
de antrepriză construcții industria
le. întreprinderea electrocentraie.
întreprinderea de produse ceramice
din Zalău. (Eugen Teglaș).

Realizări ale minerilor
Harnicul colectiv de muncă de
la cariera minieră Vețel—Deva,
unitate aflată în fruntea întrecerii
socialiste cu întreprinderile de
profil din țară, obține randamente,
superioare la toate capacitățile de
producție, Aici s-au produs su
plimentar in acest an importante
cantități de plumb, zinc și cupru în
concentrate, precum și 130 tone
sulf șl 1900 tone bentonită brută.
Pentru pregătirea din timp a vii
toarelor capacități, planul la descopertă a fost depășit cu 33 la sută,
■i

iar Ia deschiderea a noi fronturi
de lucru cu 18 la sută. (Sabin
Cerbul.

Produse noi,
cu consumuri materiale
reduse
Nomenclatorul de produse al
întreprinderii „Electrotimiș" —
Timișoara, unitate distinsă cu
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste", a sporit in perioa
da care a trecut din acest an
cu noi utilaje tehnologice. între
noile produse se numără mașini
și instalații pentru fabricația de
aparatură optică, de cinescoape,
linii automate de sudat, utilaje
pentru prelucrări prin tehnologii
neconvenționale, mașini de trefilat
nW’Ș'i-'VTli'rt,

șt bobinat sirmă, diferite tipuri de
matrițe și ștanțe.
— Ca urmare a statornicei
preocupări pentru creșterea gradu
lui de tehnicitate și complexitate
al producției — ne spune inginerul
Arke Marcus, directorul întreprin
derii — ponderea produselor noi și
modernizate în valoarea producțieimarfă reprezintă 28,7 .la sută, cifră
superioară celei prevăzute pentru
primul an al actualului . cincinal,
Aș mai menționa că la fabricația
noilor produse, precum și la reproiectarea și modernizarea celor din
producția curentă am adoptat 'so
luții constructive care contribuie în
mod substanțial la reducerea con
sumurilor specifice de materii
prime, materiale, energie șl com
bustibil. (Cezar Ioana).
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oldova... Țari românească scrisă în hronicul neamului cu litere de
aur și glorie. Munții fi văile Moldovei păstrează si astăzi, nestinsă,
amintirea lui Bogdan, a lui Ștefan cel Mare, amintirea plăieșilor
care și-au apărat cu vitejie moșia străbună, a ziditorilor de țară și
de vreme. Dar ani mulți, pînă in timpurile noastre, ținutul acesta
a însemnat și sărăcie, țîrguri rămase in urmă, stagnare. Scria Sadoveanu :
„Aici nu se poate întimpla nimic... Nimic. Oamenii iși primesc destinul
cu fruntea plecată ; ochii au o răceală de mlaștină, in care putrezesc tran
dafirii toamnelor". Și cum să fi fost altfel, cind așa erau, la. vremea
aceea, mai toate tirgurile acestei părți de țară ? Apoi, peste tirgușoarele
amorțite ale Moldovei — ca și cum n-ar fi fost de ajuns sărăcia, mo
notonia și lipsurile in care se zbăteau cei mai mulți — s-a abătut
cea mai cumplită șl mai zguduitoare dramă. Destinul a făcut ca peste
Moldova să treacă, mai necruțător decit oriunde, tăvălugul războiului.
Răsfoim cu inima strînsă paginile de reportaj scrise de Geo Bogza, in
1945 — „Pe urmele războiului in Moldova" : „Gloria de a fi fost bombar
date și nimicite n-a putut scoate sărmanele tirguri moldovene din condiția
lor din totdeauna : neimportanta, puținătatea, sărăcia și umilința. Drama
pulverizării a sute de cămlnuri, distrugerea unei intregi așezări omenești
se înfățișează ochilor sub forma unui biet morman de cărămizi, de cele
mai multe ori de pămint nears. Tot tirgul se rezumă la citeva grămăjoare
cenușii, făcîndu-te să crezi că o mină de oameni cu citeva roabe n-ar avea
ce alege din ele in jumătate de zi". Cele două drame, cea „lentă și mi
zeră a provinciei" și „aceea năprasnică și apocaliptică a războiului", au
avut ca teatru larg de desfășurare această parte de țară atit de greu
încercată.
Abia în anii socialismului Moldova și-a șters lacrimile de pe obraz și
și-a privit cu seninătate chipul în oglinda vremii. De uitat n-a uitat nimic.
Cu attt mai mult ne răscolesc aceste pagini înscrise cu singe și cu foc in
memoria Moldovei, ca și a întregii țări, în aceste zile cind destinul de pace
al României se reafirmă printr-un demers istoric — reducerea cu 5 la sută
a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare — cu voința fermă,
unanimă, ca asemenea drame să nu se mai repete. Astăzi, cind Moldova
zilelor noastre, înflorită ca niciodată în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
trăiește ritmul întregii țări, doar filele îngălbenite de vreme mai evocă
locuri „unde nu s-a întlmplat nimic". Ca mărturie a roadelor politicii
partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei sint și
două dintre localitățile situate in această zonă geografică — Roman și
Pașcani.

M

Roman, oraș multisecular ce oferă astăzi o imagine grăitoare a civilizației socialiste

roman :
Pentru că orașul vine din is
torie — a fost atestat documen
tar acum aproape sase secole
ca o cetate puternică, moștenire
de la Mușatinii „întemeietori de
tară“ — numele noilor cartiere
și ale străzilor au rezonantă is
torică; lucru firesc în spațiul
acesta, unde fiecare palmă de
pămint mustește de istorie. în
spațiul acesta în care au trăit,
au simtit și și-au ridicat glasul
și pana, susținînd și argumentind originea, unitatea și con
tinuitatea neamului nostru ro
mânesc. cronicarii.
Lăsăm în urmă centrul orașu
lui. blocurile noi. concurînd în
înălțime „turnul de veghe1* de
odinioară, cu linii elegante, in
spirate — ca si marile ctitorii
medievale ce fac faima acestor
meleaguri — din arhitectura
populară, si pătrundem într-un
cartier unde monumentele pre
zentului. noile construcții, gra
vitează in jurul unui monument
însuflețit :
Stejarul
Unirii,
plantat de unionist! la 24 Ianua
rie 1859. cînd își vedeau, cum
spune poetul, „visul cu ochii** :
Unirea Moldovei cu Muntenia,
primul pas spre întregirea tării.
Stejarul a crescut viguros, ocrotit și venerat ca un simbol
al dragostei de tară și la fel ca
stejarul a crescut și orașul, de
la an la an mai bogat si mai
puternic.
— Anii socialismului, si În
deosebi perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui. au însemnat, pentru muni
cipiul Roman, cei mai frumoși
ani, anii trezirii la viată. Această trezire la viată, această
desprindere din lincezeala de
tîrgușor provincial o datorăm
puternicului avint industrial.

Lingă Stejarul Unirii, mîndrele ctitorii ale prezentului'

Industria este cea care a gene
rat schimbarea destinului locui
torilor săi. Cine caută la Ro
man orașul de acum două de
cenii nu-1 mai regăsește. Află
un oraș cu totul nou. cu o via
tă economică, socială și cultu
rală bogată, un oraș în care zil
nic se petrece un eveniment de
producție sau de cultură, un
oraș cu chipul tînăr si. cu oa
meni vrednici.
Spunînd aoeste lucruri, pri
marul municipiului, tovarășul
Marin Apetrei, ne înfățișează
fotografii vechi, reînviind în fața
ochilor „locul unde nu s-a întimplat nimic" — imagini de
tîrgușor cu căsuțe dărăpănate și
prăvălioare umile. între care,
după cum reiese din enumera
rea „impunătoarelor clădiri"
conservate pînă azi. numărai pe
degete construcțiile mai acătării.
Acum, acestea din urmă, con
solidate și ocrotite precum „Ste
jarul Unirii", se răsfață între
bijuterii arhitectonice pe care
privirea nu se mai satură să le
cuprindă.
— Am construit mult — con
tinuă primarul. E și firesc. Au
apărut uzine si fabrici noi. Ro
manul devenind unul dintre pu
ternicele centre muncitorești
din această parte de tară. Pen
tru muncitorii Romanului s-au
construit peste 16 000 de aparta
mente. numeroa.se edificii socialculturale. importante spații co
merciale și de prestări servicii.
Și cum să nu se fi construit,
cînd industria, făcîndu-și loc
cu putere, a dat dinamism în
tregii vieți a orașului și a atras
după sine toate schimbările ce
au urmat ? Aici, unde altădată
exista doar o fabrică de zahăr,
apartinînd capitalului străin, și

un atelier „industrial", transfor
mat ulterior în arsenal al arma
tei, avem astăzi 16 întreprin
deri reprezentative ale .econo
miei naționale, care realizează
o producție industrială de pes
te 11 miliarde lei anual, adică
de 6 ori mai mult decît în anul

sine despre schimbările ce și-au
făcut loc în viata orașului.
— Zestrea începutului. „in
dustria" pe care am moștenit-o,
se regăsește astăzi la alte di
mensiuni — ne spune tovarășa
Mariana Blaj, secretara comite
tului de partid de la întreprin

l

• Investiții de peste 12 miliarde
lei - la baza impetuoasei dezvoltări
economico-sociale din anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu4
© Astăzi se realizează la Roman
o producție industrială de 6 ori mai
mare decît în anul Congresului al
IX-lea al partidului
® întreaga producție din 1965 se
Congresului al IX-lea al parti
dului. La nivelul acestui an.
întreaga producție a anului 1965
se realizează în două luni de
zile, iar cea a anului 1938 — în
numai 3 zile.
însoțiți de tovarășul Vasile
Popa, activist al comitetului
municipal de partid, străbatem
Romanul întinerit, în care
trecutul legendar aureolează
un prezent de mîndre ctitorii,
mărturii ale unei epoci de elan
constructiv. Pe locul vechii oetăți mușatine, cetățile prezentu
lui. ale industriei, vorbesc de la

pașcani :

derea de industrializare a sfeclei
de zahăr. Unitatea noastră, deși
cea mai veche din oraș, este și
una dintre cele mai noi. Fabri
ca de zahăr de altădată a făcut
loc unei unități noi, moderne,
cu o capacitate de prelucrare
de 4 000 tone în 24 de ore. Ve
chea construcție adăpostește in
prezent doar o secție de produc
ție. Practic, dispunem de o uni
tate de mare capacitate, echipa
tă modern, cu oameni bine pre
gătiți. .potrivit cerințelor actua
le. Dar și celelalte întreprinderi
se mîndresc cu noi și puternice

capacitățl. construite în ultimii
ani.
într-adevăr. „Atelierul indus
trial" de odinioară a lăsat locul
întreprinderii mecanioe. care,
după oe a debutat cu unelte agricole — pluguri, sape si grape
— realizează azi strunguri caru

1

înfăptuiește acum în numai două
luni
® Produse de calitate, cunoscute
în 40 de țări aie lumii
© Cele 16000 de apartamente
construite în ultimele două decenii
au schimbat structural înfățișarea
tîrgului de odinioară
sel și mașini pentru prelucra
rea lemnului, de un înalt nivel
tehnic. întreprinderea de țevi
— prima unitate metalurgică
construită în anii socialismului
in această parte a tării — se
mîndrește cu modernele capaci
tăți puse în funcțiune în ulti
mele două decenii și care au
transformat-o
în
principala
producătoare de material tubu
lar fără sudură din tară. Intre
acestea, laminorul de 20 țoii este
construit din indicația secreta
rului general al partidului nos

din orășel
cunoscut doar
ca un centru feroviar — cele
bru prin solidarizarea, în 1907,
a ceferiștilor cu țăranii răscu
lat! — Pașcaniul a devenit un
puternic centru industrial. Cea
mal veche, dar reconstruită din
temelii, și cea mai cunoscută
este întreprinderea mecanică de
material rulant — fostă „atelie
rele C.F.R.". Dar notați că mai
există aici o întreprindere de
perdele și tricotaje recent dis
tinsă cu înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste", că „Inte
grata" noastră de țesături din
in este binecunoscută în tară și
în lume prin produsele sale, că
avem, de asemenea, o tînără
întreprindere de scule și acce
sorii speciale, precum și o în
treprindere de industrializare a
sfeclei de zahăr, de mare capa
citate. După cum vedeți — in
dustrie nouă, oraș nou. S-au
construit, în ultimele două de
cenii, peste 10 000 de apartamen
te. precum și numeroase alte edificll edilitare — rod al nume
roaselor vizite de lucru efectua
te aici de secretarul general al
partidului
nostru. tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Fiu al Pașcaniului. Mihail Sa
doveanu ne-a lăsat un portret
al tirgușorului de demult :
„Hanul era han, ca pentru vre
mea aceea, ca o cetate. Dar du-
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construcții, întreprinderea de
fire și fibre poiiamidice. secția
de obnfecții. întreprinderea de
nutrețuri combinate. întreprin
derea de tricotaje „Smirodava".
Fabrica de lapte praf. O largă
gamă industrială, făcînd loc unul
larg evantai profesional : laminoriști. chimiști. strungari, lăcă
tuși. mecanici, constructori ș.a.
Ar mai trebui să adăugăm că
toate noile unităti ale industriei
romașcane au avut. încă de la
înființare, importante sarcini de
export, consolidîndu-și de la an

Ia an prestigiul, astfel că. în
prezent, mai bine de un sfert
din productia-marfă este solici
tată in peste 40 de țări ale
lumii.
Creșterea puternică a indus
triei a fost posibilă ca urmare
a marelui volum de investiții ce
i-a fost alocat municipiului în
ultimii 21 de ani — peste 12 mi
liarde lei, miliarde oe se regă
sesc. ridicate la putere. în noi
le și puternicele citadele in
dustriale ale Romanului înti
nerit.
O dată cu alocarea fondurilor
destinate dezvoltării economice,
importante fonduri de investiții
au fost îndreptate spre realiza
rea acelor obiective social-culturale și edilitar-gospodărești
care au transformat radical ve
chiul tîrg de pe malul Moldo
vei într-un oraș modern, crescînd. de la an la an. gradul de
urbanizare și nivelul de trai
material și spiritual al locuito
rilor. El muncesc în cele 16 în
treprinderi. învață in cele 6 li
cee de specialitate sau. cei mai
mici, intr-una din cele zece
școli generale sau în cele 19
grădinițe din municipiu. Prac
tic. fiecare al patrulea cetățean
al orașului este cuprins într-o
formă de învățămint. peste 900
de cadre didactice ocupîndu-se
de „schimbul de miine".
Stăm de vorbă, despre Roma
nul de azi și de miine. ca și des
pre schimbul de mîine, cu co
munistul Vasile Enea. maistru
la întreprinderea
mecanică,
unde lucrează alături de fiul
său Valentin. în vîrstă de 18
ani, și de fiica sa Violeta — 22
de ani. Vasile Enea este unul
dintre cei sub ochii căruia a
crescut orașul.

— Totul s-a înnoit, pretutin
deni au apărut construcții noi.
pentru oameni noi. După cum
vedeți, mi-am și asigurat, aici,
la fabrică, schimbul : băiatul lu
crează la turnătorie, fata este
lăcătuș, deci nu las două miinl,
ci două perechi de mîini care să
muncească pentru viitorul Ro
manului. S-a construit mult, dar
tot mai avem multe de făcut și
cred că așa gîndesc toți locui
torii municipiului nostru.
Maistrul Enea ne mai poves
tește cum, pentru calitățile sale
profesionale, a fost rugat cindva
(de reprezentanți ai unei între
prinderi cu care uzina avea re
lații de cooperare) să meargă la
Brașov. „E un oraș așezat — mi
s-a spus — unul dintre cele mai
mari orașe ale tării, copiii au
acolo alte perspective...". „Și
ce, de aici nu au? — se burzuJuise bătrînul. Datoria noastră
este să rămînem aici si să ridi
căm Romanul la nivelul altora,
nu să dăm fuga unde ni se pare
că e totul așezat".
Dacă vom compara Romanul
cu el însuși, cel de acum cîtiva
ani. vom constata că nici nu este
foarte greu, cu un asemenea
ritm de dezvoltare, să alungă
din urmă si să se compare cu
orașele „așezate". Iar acest ritm,
propriu atîtor localități ale pa
triei noastre pînă nu de mult
lăsate in uitare — este rever
berat de miile de inimi ale celor
ce. prin munca lor de zi cu zi,
contribuie Ia creșterea sa. Lăsînd urmașilor un oraș cum nici
nu puteau visa odinioară, creîndu-le posibilitatea să împlineas
că în continuare mai mult, mai
bine, mai frumos. Ca într-un
arc istoric în care vibrează sen
timentul dragostei de tară.

Un oraș-manifest pentru pace

Oamenii care-și amintesc de Pașcaniul distrus de război privesc cu admirație orașul

Este o bucurie a ochiului să
urci treptele spre inima orașu
lui. admirînd armonia conturu
rilor geografice îmbinate cu cele
arhitectonice. La Pașcani, totul
este nou. Fiindcă distrugerile
războiului, cumplite de-a lun
gul și de-a latul Moldovei, au
căpătat aici dimensiuni de un
mare tragism. Scria reporterul :
„în Moldova se găsește orașul
care stă în fruntea tuturor, ca
proporții ale distrugerii : Paș
cani. E ras de pe fața pămintului". Un oraș redus la un mor
man de cenușă, cu populația
împuținată de război, de tifos,
de foamete, a găsit forța, la
chemarea partidului comunist,
de a porni de la capăt. Supra
viețuitorii și-au durat mai întîi... bordeie. Tot era mal mult
decît nimic. Apoi, în anii re
construcției, orașul s-a vinde
cat. încet-încet. de urmele răz
boiului, renăscînd din propria
cenușă. Au fost ani de eforturi
crîncene — efortul de a alunga
din suflet și din amintire spec
trul războiului. Prin însuși des
tinul său. Pașcaniul este un
manifest pentru pace.
— Tot ce vedeți în jur — ne
spune primarul, tovarășul Ni
colae Rățoi — poartă peoetoa
aoestui timp. Orașul s-a dez
voltat îndeosebi în anii oe au
urmat Congresului ai IX-lea
al partidului, ani în care.

tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
urmare a vizitei de lucru din
septembrie 1980. întreprinderea
constituie, de altfel, un punct
de referință pe harta munici
piului. alături de alte noi uni
tăți industriale, printre care în
treprinderea de materiale de

ghenele erau ca vai de lume :
Trei dughene — Trei lulele...".
Și. mai departe : „Gardurile că
deau, fără proptele și vechilii
$1 vătafii trăiau ca niște hoțo-

piii și tineretul — ne spune to
varășa Petronela Tutu, secretar
cu probleme sociale al comite
tului orășenesc de partid. Poate
de aceea Pașcaniul a căpătat o

T---------- ------------------- ------------ ~------}
• Față de 1965, producția indusț trială a Pașcaniului a crescut de
ț aproape 14 ori. în această perioadă,
j economia orașului a beneficiat de
) importante fonduri de investiții: circa
5 miliarde iei
i
© De la o singură unitate indusj trială, de reparații, la o constelație
j de întreprinderi industriale dotate
J la un înalt nivel tehnic
mani, de capul lor. fără milă,
fără grijă...**.
Reținem că pe locul oropsitu
lui tirg de odinioară trăiesc as
tăzi 40 000 de locuitori, cu o me
die de vîrstă ce abia trece de
20 de ani.
— Peste 60 la sută din popu
lația orașului o reprezintă co

adevărată vocație pentru nou.
Tot ce visăm și tot ce construim
se dovedește pe măsura entu
ziasmului.
A entuziasmului și a hărni
ciei, am putea completa. Iată,
de pildă, la întreprinderea de
perdele și tricotaje, unitate
care. în mai puțin de 13 ani de

la intrarea in producție, și-a
dublat capacitatea pe spațiile
existente, tinărul colectiv oferă,
anual, 2 500—3 000 de modele.
— Prin chiar specificul intre-

renăscut din temelii

piele și marochinărie etc. De
reținut că utilizăm numai ma
terie primă indigenă — fire sin
tetice de la combinatele din
țâră. Iar peste 80 la sută din

® O modernă întreprindere mecanică de material rulant pe locul
vechilor ateliere ale ceferiștilor
© 10000 de apartamente și numeroase dotări social-culturale înălțate în ultimele două decenii
• Populație tînără, activă, cu o
medie de vîrstă în jur de 20 de
ani, într-o așezare reîntinerită
prinderii noastre — precizează
tovarășa Reta Sandu, inginerașefă a intreprinderii — produc
ția se înnoiește de două ori pe
an. Se impun mereu alte mode
le. alte tonuri, precum și alte
tipuri și sortimente de produse
din tricot, cu destinații tehni
ce : tapițerii auto, imitații de

J
J
ț
j
ț
J
ț
j

totalul producției noastre este
solicitat la export.
în spatele acestor realizări,
prezentate firesc, ca niște lu
cruri obișnuite, stă. de fapt, un
efort continuu, susținut, de cău
tări. de creație, de ingeniozitate.
— Deși la Pașcani nu exista
tradiție în domeniul industriei

textile — remarca primarul —
rezultatele întreprinderii nu
surprind, fiindcă, este știut,
aici și-au găsit aplicarea,
pe o nouă treaptă. îndeletniciri
tradiționale ale femeii. în care
se convertesc deopotrivă fante
zia. priceperea, hărnicia și gus
tul pentru frumos. Dar si în
tr-o unitate industrială de tra
diție, cum este cea de material
rulant, nimic nu mai este ca pe
vremuri : nici întreprinderea ca
atare, nici producția, nici tehno
logiile. Și nici oamenii, bineîn
țeles. Se lucrează acum cu ma
șini moderne, cu comandă nu
merică. Dintr-o fostă întreprin
dere de reparații, întreprinde
rea a devenit o unitate produ
cătoare de material rulant pen
tru economia națională. A ră
mas. neștirbită, tradiția munci
torească a lucrului bine făcut.
Și e dusă mai departe.
La I.M.M.R. Pașcani, cunos
cută citadelă muncitorească (în
treprinderea a luat ființă în
1869). ne sint din nou evocate,
cu dragoste și recunoștință, vi
zitele de lucru ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
— Cu prilejul primei vizite în
întreprinderea noastră, in 1973,
aici incă se mai lucra cu unelte
simple, executam doar reparații
de material rulant — isi amin
tește Vasile Ursulică. secretarul
comitetului de partid din secția
de prelucrări mecanice. Ni s-a
cerut să cutezăm, să trecem la

modernizări pe scară largă. Pa
tru ani mai tîrziu. cu prilejul
unei noi vizite, uzina noastră
era de nerecunoscut. Urmind
indicațiile secretarului general
al partidului, am reușit. într-un
timp relativ scurt, dar cu efor
turi nu ușoare, să facem dintr-o
veche uzină o unitate modernă,
la nivelul cerințelor timpului
nostru.
Cu un colectiv muncitoresc
călit, harnic și devotat uzinei
(ștafeta meseriei se predă din
tată-n fiu. firește pe alte trep
te. la nivelul altor exigențe), nu
e de mirare că I.M.M.R. Pașcani
se înscrie, lună de lună, printre
unitățile de frunte, dind în ace
lași timp viață unor initiative
notabile privind economia de
metal, prelungirea duratei de
viață a materialului rulant, ri
dicarea continuă a calității pro
ducției. Bătrina Si totuși mereu
tinăra întreprindere, potrivindu-și pașii in cadența moderni
zării. a progresului tehnic, con
stituie rpîndria Pașcaniului. O
realitate definitorie pentru spi
ritul de angajare și creație al
acestei așezări cu un destin atit
de aparte, oraș greu încercat de
război, oraș-manifest al păcii,
puternic înflorit în anii ce au
urmat Congresului al IX-lea al
partidului.

Anlca FLORESCU
Foto : S. CRISTIAN
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PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII
- înfăptuite riguros, in toate județele, in toate unitățile!

Certitudini, dar și unele nepotriviri

intre principii și practică in acțiunea
de organizare a teritoriului și asolamentelor
O cerință de mare însemnătate pentru creș
terea puternică a producției agricole - subli
niată cu pregnanță de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și la,
Congresul al lll-lea al țărănimii — o constituie
trecerea la înfăptuirea programelor speciale
adoptate la începutul acestui an, privind dez
voltarea și modernizarea diferitelor sectoare ale
producției agricole. Unul din aceste programe,
elaborate din inițiativa șl sub directa îndruma
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se referă
la organizarea teritoriului și creșterea fertili
tății solurilor în perioada 1986-1990. In fapt,
este vorba de două acțiuni distincte, dar care
se întrepătrund organic. Organizarea teritoriu
lui și a asolamentelor pe unități agricole și
ferme determină crearea unui cadru adecvat
aplicării în mod unitar a complexului de mă
suri agropedoameliorative specifice în scopul
creșterii fertilității solurilor.
Este cît se poate de evident că, datorită di
versității mari a condițiilor din fiecare zonă, or
ganizarea teritoriului unităților agricole reprezin-

fă o activitate tehnico-economică deosebit de
complexă. Obiectivele ei esențiale constau în
asigurarea folosirii raționale și depline a în
tregului fond funciar, a creșterii producției agri
cole și desfășurarea optimă a proceselor de pro
ducție corespunzător condițiilor naturale și economico-sociale specifice. Deosebita importanță
a acestei acțiuni rezidă și din faptul că orga
nizarea teritoriului, in curs de desfășurare, tre
buie să aibă un caracter definitiv. Orice mo
dificări ulterioare sînt de natură să deregleze
întregul mecanism privind organizarea activită,ții productive în unitățile agricole. Acesta este
elementul ce evidențiază pregnant marea răs
pundere ce revine acum colectivelor de specia
liști de la județe pentru stabilirea celor mai
corecte soluții, fundamentate științific, care să
permită rezolvarea definitivă a tuturor proble
melor ce vizează organizarea teritoriului dintr-o
unitate sau alta.
Direcția de specialitate din Ministerul Agri
culturii a întocmit un îndrumător tehnic pen

tru activitatea de organizare a teritoriului și
asolamentelor în unitățile agricole socialiste.
Acesta reprezintă un instrument de lucru util
pentru colectivele de specialiști de la județe
însărcinate cu rezolvarea organizării tentoriului.
Dar oricît de complex ar fi un asemenea în
drumător, el nu poate cuprinde în totalitate
problematica largă, de mare diversitate a aces
tei activități. Aici intervine rolul creator al spe
cialiștilor însărcinați cu această acțiune, de a
găsi cele mai bune soluții fiecărei situații parti
culare.
Cum a demarat această acțiune ? Ce proble
me sînt de soluționat pentru ca organizarea te
ritoriului și a asolamentelor — lucrare eșalo
nată pe parcursul a cinci ani — să se desfă
șoare în cele mai bune condiții ? în legătură
cu aceste aspecte, publicăm opinii ale unor
specialiști din producție și de la organele agri
cole județene, consemnate cu prilejul unei „mese
rotunde", organizată de redacție, în județul
Argeș.

Combinatul siderurgic de la Galați. Laminorul de tablă groasă nr. 2 - loc de unde țara primește laminatele atît
de necesare economiei naționale
Foto : Ațerpres

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ,
EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ
-prin perfecționarea organizării și modernizarea producției

întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel Zalău asigură
necesitățile interne de armături pen
tru echipamente energetice și na
gurarea unei baze furajere îndestu
de simplă. Reducînd într-o anumită
Redacția : Concret, ce rezultate
tivi sîntem în situația de a nu pu
vale. instalații petrochimice, centrale
lătoare, de cea mai bună calitate.
proporție ponderea cerealelor păioa
tea rezolva favorabil introducerea
s-au obținut pini acum in acțiunea
nuclearo-electrice. precum și armă
se și mărind corespunzător suprafa
asolamentelor specifice terenurilor
turi de uz general. Totodată, o bună
de organizare a teritoriului ?
Desigur, acțiunea de organizarea
ța cultivată cu plante leguminoase
podzolice, care constituie o verigă
parte din produsele realizate aici
teritoriului și a asolamentelor. mai cu
perene. In felul acesta putem intro
de bază a întregii acțiuni.
CONSTANTIN GIURGEA, direc
sînt destinate exportului în nume
seamă sub aspectul soluționării la
duce asolamentul de șase ani cu solă
torul Oficiului județean de cadastru
roase țări din Europa. America și
turilor calitative, se află în faza de
amelioratoare, care ar rezolva foar
Asia.
și organizarea teritoriului : Mai inRedacția : Se pare că este o afir
început. Pentru momentul de față
te multe probleme. Pentru a înlătu
tîi sînt necesare citeva precizări. Ca
mație fără acoperire. In îndrumăto
ÎN PRIM-PLANUL PREOCUPĂ
însă cerința practică este ca orga
rul tehnic elaborat de Ministerul
ra orice îngrijorare privind reduce
racteristică pentru județul Argeș. este
RILOR — TRANSPUNEREA RI
nele competente să creeze condițiile
rea suprafeței de cereale păioase,
Agriculturii se arată in mod expres
marea diversitate a formelor de re
GUROASA ÎN PRACTICA A INDIcare să ne permită să adoptăm cele
trebuie să precizez că prin aceasta
lief. Avem trei zone distincte : de
că organizarea teritoriului arabil in
mai corecte soluții. în cazul organi ' CAȚIILOR CONDUCERII PARTI
producția
totală
de
cereale
păioase
asolamente trebuie să asigure creș
șes, colinară și de deal și montană.
DULUI. Eșalonat pe două etape,
zării asolamentelor sînt necesara
ce o avem de realizat nu va scădea,
terea capacității de producție a păAceasta impune ca organizarea teri
programul de modernizare a pro
unele schimbări în structura și pon
ci, dimpotrivă, va crește substanțial
toriului să se facă diferențiat după
mintului, ameliorarea solurilor slab
ducției la această întreprindere eta
derea culturilor, în sensul creșterii
datorită efectului ameliorator al le
productive (cum este și podzolul —
specificul fiecărei zone. Problemele
cu 5—6 mii hectare a suprafeței cu
lon pe ramură, avînd drept scop
guminoaselor perene, care determină
n.n.), prevenirea degradării ele. Cu
cele mai complexe le avem in zona
dublarea productivității muncii în
plantp tehnice și cu 10 000—12 000
sporirea fertilității podzolului.
de șes a județului, care cuprinde
alte cuvinte, specialiștii aU mină li
actualul cincinal, a demarat cu bune
hectare a suprafeței cu leguminoase
beri să aleagă tipul de asolament
150 178 hectare teren agricol, din
rezultate, existind toate premisele
perene pentru sămîntă. care au o
NANU
DOBRIN
:
Avem
în
acest
care
să
răspundă
acestor
cerințe.
care
terenul arabil reprezintă
ca, la sfirșitul anului 1988, ampla
mare căutare la export. Or. tocmai
sens calcule. Iată o variantă. Supra
134 293 hectare. Important este că în
acțiune de modernizare să fie, în
în acest domeniu, al producerii se
fața de cereale păioase scade cu 9
CONSTANTIN TAMAGA : Aceste
aplicarea Programului actual de or
linii generale, încheiată,
mințelor
mici,
dacă
în
urmă
doar
cu
precizări
metodologice
de
principiu,
la
sută
și
crește
corespunzător
aceea
ganizare a teritoriului nu pornim de , foarte importante și bine venite sînt
cîțiva ani tara noastră era exporta
— în acest an am avut deosebita
cultivată cu leguminoase perene. în
la zero. în perioada 1970—1984, in
toare, acum sîntem deficitari. Iată
cinste de a fi vizitați din nou de to
acest
caz,
intr-un
singur
an,
mai
însă,
cel
puțin
deocamdată,
in
con

două etape, s-au efectuat unele lu
de
ce,
introducerea
asolamentelor
cu
varășul
Nicolae Ceaușescu. secre
exact
in
anul
doi
de
cultură
al
tri

tradicție cu realitatea. Structura ac
crări de organizare a teritoriului,
solă amelioratoare cultivată cu le
tarul general al partidului. Aprecie
foiului, nu se obține o producție to
tuală a culturilor și, în mod deose
care au avut ca efect parcelarea în
guminoase perene pentru sămîntă
rile făcute cu acest prilej, indicațiile
tregii zone de șes a județului in sole
vine în sprijinul realizării sarcinii
deosebit de prețioase pe care le-am
mici și'mijlocii, in total 1103 sole,
trasate Ministerului Agriculturii pri
primit au mobilizat și mai’ mult co
cu o mărime medie de 80—120 hec
vind extinderea producerii de se
lectivul nostru pentru realizarea
CITEVA OPINII DESPRE PROBLEMELE
tare, ceea ce corespunde dimensiu
mințe mici, și în primul rînd pentru
unor produse de o înaltă calitate și
nilor stabilite în program. Tot in aleguminoasele perene furajere, de
competitivitate — ne-a spus ing.
ceastă perioadă, pe o lungime de
mare valoare nutritivă. în cazul
SPECIFICE PODZOLULUI
Pompiliu Tămaș, directorul între
555 km au fost amenajate drumuri'
acesta cultivarea de leguminoase
prinderii. „Trebuie să deveniți o
de exploatare agricolă raționale, ca
perene în asolament se poate da ca
uzină de prim rang nu numai în
limite intre sole, in afara limitelor
indicator de plan, ceea ce ar consti
țară, dar și in Europa și aveți aceas
naturale. Drumurile au fost echipate
tui rezolvarea problemei. Iar in ju
bit ponderea ridicată a unor cul
tală de griu de 1 502 tone (calcula
tă posibilitate" — au fost cuvintele
<■11 toate lucrările necesare — po
dețul Argeș se justifică din toate
turi în această structură, nu permit
tă pe baza producției medii planifi
secretarului
general al partidului
dețe, canale, canale marginale și
punctele 1 de vedere, cultivarea mai
aplicarea asolamentului specific so
cată la hectar), corespunzător dimi
rostite la întîlnirea cu oamenii mun
bombament pentru scurgerea' ape
ales
a
trifoiului
pentru
ameliorarea
lurilor podzolice.
nuării suprafeței cu 9 la sută. In
cii din întreprindere și as dori să
lor, multe fiind pietruite, căpătind
podzolului. Mai mult, în județ există
anul următor insă, prin cultivarea
subliniez faptul că ele reprezintă in
astfel un caracter definitiv. Păstrind
NANU DOBRIN, inginerul-șef al
o bună experiență în acest sens, ceea
griului după trifoi, luind în calcul
prezent țelul nostru pentru care mi
acest cadru care corespunde cerin
consiliului unic agroindustrial Cosce dă garanția realizării producțiilor
un spor de producție de numai 800
lităm
și vom milita neabătut pe
țelor cuprinse in Programul de or
tești : In consiliul nostru, din cauza
de semințe stabilite ; de asemenea,
kg la hectar, spor depășit cu mult
toate căile.
ponderii ridicate a cerealelor păioaganizare a teritoriului,. în anul 1985
cistigul
pe
linia
ameliorării
podzo

la Stațiunea de cercetări agricole
Multe din măsurile cuprinse în
am început acțiunea de organizare a
se in structura culturilor — 55 la
lului ar fi imens. Acestea sînt con
Albota, se obține o producție totală
prima etapă a programului de .mo
teritoriului și asolamentelor la nivel
sută din suprafață, și a terenurilor
diții obligatorii pentru introdu
de 3 616 tone, dar de pe o supra
dernizare
au și fost transpuse în
reduse, de numai 3,5 la sută, repar
de fermă, in sole mici și mijlocii.
cerea asolamentului specific pe te
față cu 9 Ia sută mai mică. Acest
practică. Efectul acestora, precum si
tizate bazei furajere, singurul asola
In perioada 1986—1990 avem de în
renurile podzolice. De altfel, aceste
spor de producție se obține apoi an
cel al măsurilor aflate in curs de
tocmit asemenea proiecte pentru 107
ment pe care-1 putem aplica pentru
aspecte privind căile de ameliorare
de an, ca efect al solei ameliora
aplicare în actualul trimestru vor
unități agricole de stat și coopera-;
a evita monocultura de grîu este cel
și punere în valoare deplină a solu
toare. Comparînd cele două cifre
permite sporirea cu 11 la sută a pro
de 8 ani, fără solă amelioratoare.
tiste, din care la 20 de unități tre
rilor podzolice au fost dezbătute pe
concluzia se impune ’ de la sine.
ductivității muncii în cursul anului
Dar și în acest caz sintem obligați
buie să finalizăm lucrările in anul
larg și în paginile ziarului „Scîncurent.
Printre măsurile materiali
să semănăm suprafețe mari cu griu
1988.
VASILE DUȚA : Dincolo de spo
teia“, și multe lucruri noi nu mai
zate sau aflate în curs de aplicare,
după griu în anul intii și doi, cu
sînt de spus. Avantajele asolamen
rul de producție realizat pe baza ao deosebită importanță au cele re
Redacția : Care este etapa imediat
toate consecințele ce decurg de aici.
cestui tip de asolament sint de re
tului cu solă amelioratoare cultivată
feritoare la modernizarea turnăto
următoare in elaborarea proiectelor
VASILE DUȚA, directorul general
ținut efectele binefăcătoare ale solei
cu leguminoase perene pentru săriei de oțel, mecanizarea montării
al direcției agricole județene : Situa
de organizare a teritoriului ?
amelioratoare care se manifestă pe
mînță sînt incontestabile, demonstra
robinetelor,
perfecționarea tehnolo
ția din consiliul unic agroindustrial
multiple planuri. în primul rind. îm
te de cercetarea științifică și de
giei de execuție la prelucrări meca
CONSTANTIN TAMAGA, director
Costești este valabilă pentru toată
bogățește conținutul de azot din sol
practica multor unități agricole. Toc
nice prin proiectarea și executarea
cu producția vegetală la direcția azona de șes a județului. întrucît ce
cu circa 150 kg in, substanță activă
mai de aceea, acum, cînd avem sar
în Întreprindere a unor dispozitive
realele păioase dețin o pondere pe
gricolă județeană : Urmează poate
la hectar și, apoi afinează solul în
cina de a înfăptui un program de
speciale, îmbunătățirea funcționării
cea mai importantă verigă, anume
județ de 60 la sută din structura
asemenea amploare și importanță,
profunzime și-i reface structura.
mașinilor-agregat, mecanizarea trans
stabilirea tipului optim de asola
culturilor, sintem obligați ca pe
cum este organizarea teritoriului și
Altfel spus, leguminoasele perene,
portului intern, modernizarea tehno
ment, în ntăsură să asigure folosirea
60—70 la sută din suprafață să fo
creșterea
fertilității
solurilor
în
pe

obligatorii pe terenurile podzolice,
logiilor de formare în atelierul de
deplină a resurselor de fond fun
losim o rotație simplă, neindicată.
rioada 1986—1990, consider nimerit
produc energie, in loc de a consuma
fontă (prin care coeficientul de scoa
ciar, creșterea producției, concomi
Din această cauză, in mod obișnuit
ca forurile în drept să ia măsurile
tere a metalului crește cu 12 la sută),
pentru a obține aceleași efecte prin
tent cu sporirea fertilității solurilor.
35—40 la sută din suprafață se cul
ce se impun pentru ca această lu
mecanizarea alimentării ghilotinei
diferite lucrări costisitoare. Nu mai
Se poate afirma că stabilitatea orga
tivă cu griu după grîu unul sau mai
crare să se poată realiza în cele mai
ș.a.
nizării teritoriului și. în ultimă in
multi ani la rînd. Consecințele nu au
puțin important este și faptul că in
bune condiții, potrivit specificului
stanță, eficiența întregii acțiuni, de
Trebuie menționat că în întreprin
întirziat să apară. Monocultura a
felul acesta se rezolvă definitiv asi
fiecărei zone.
dere există o stare de spirit angapind de stabilirea unui asolament
proliferat unii dăunători deosebit de
adecvat condițiilor specifice de sol.
periculoși. Numai pentru comba
jantă. profund revoluționară privind
Dincolo de particularitățile privind organizarea propriu-zisă a teri
Or, in județul Argeș, unde terenu
terea unuia dintre acești dăunători
traducerea în viață a măsurilor de
toriului, determinate de specificitatea proprie fiecărei zone, aspectele
rile arabile sint formate în marea
a trebuit să cheltuim în acest an
modernizare. Bunăoară. în secția tur
aduse
în
discuție
de
participanții
la
„masa
rotundă",
referitoare
la
mo

lor majoritate din soluri podzolice,
peste 20 milioane lei. Și aceasta
nătorie II. prin reproiectarea mode
dalitățile concrete de organizare a asolamentelor adecvate pe terenu
rezultatele cercetării științifice, dar
lelor, cutiilor de miez și prin ampla
numai din cauza lipsei unui asola
rile podzolice sint comune pentru un areal mult mai întins. Și aceasta
ment adpcvat.
sarea modelelor pe placă, producti
și practica multor unități agricole au
dovedit că singurul asolament viabil
vitatea muncii s-a dublat, ajungînd
deoarece, in țara noastră, solurile podzolice și alte soluri acide ocupă
Redacția : Cum poate fi rezolvată
este acela de patru sau sase ani cu
de la 3—4 tone pe schimb la 6—7
peste două milioane de hectare, care, evident, trebuie tratate diferit.
solă amelioratoare cultivată cu plan
problema introducerii asolamentului
tone, ba chiar si la opt tone. Coefi
Tocmai de aceea, intr-un număr viitor al ziarului, vom aduce punctul de
specific pe solurile podzolice ?
te leguminoase perene. Din păcate
cientul de scoatere a pieselor tur
vedere
al
unor
specialiști
și
cadre
cu
munci
de
răspundere
din
cercetare
nate a crescut de la 35—40 la sută
însă. acum, cind avem sarcina de a
și
de
la
organele
agricole
centrale.
NICOLAE PETRESCU, președin?
la 50—60 la sută. Tot aici a fost rea
face o organizare științifică a terito
tele consiliului unic agroindustrial
lizată o bandă de cauciuc cu separa
riului, care să aibă un caracter defi
Aurel PAPAD1UC, Gheorqhe CÎRSTEA
Costești : Soluția este cît se poate
nitiv, din cauza unor factori limita
tor electromagnetic, care preia —

(Urmare din pag. 11

cum a reieșit din dezbaterile ple
narei. încă din acest an. sub con
ducerea tovarășei academician doc-;
tor inginer Elena Ceaușescu. colec
tivele institutelor centrale, uni
tăților de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică, proiectare și
producție, cadrele didactice din învățămintul superior, mobilizindu-și
întreaga capacitate creativă, au dobindit succese importante pentru
îndeplinirea exemplară a planului,
pentru încheierea cu rezultate cit
mai bune a acestui prim an al ac
tualului cincinal. în acest an au
fost introduse in producție peste
900 de tehnologii noi și moderniza
te. iar prin introducerea în fabri
cație a unor produse de nivel teh
nic ridicat, pentru export și nevoi
le interne, s-a asigurat înnoirea
producției industriei prelucrătoare
în proporție de 15 la sută. Un rol
hotăritor in obținerea acestor re
zultate a avut acțiunea inițiată de
conducerea partidului pentru per
fecționarea organizării si moderni
zarea proceselor de producție, care
a cuprins practic toate sectoarele
de activitate si a mobilizat întrea
ga forță creativă din cercetare si
înuățăm’ntul superior, mase largi
ue oameni ai muncii din producție.
Subliniind rezultatele bune obți
nute in domeniile cercetării și învățămintului. plenara a scos in evidență și unele neajunsuri și neîmpliniri. S-a arătat, de pildă, că
în anumite sectoare s-au înregis
trat o serie de restanțe in asimila
rea de noi produse și în promova
rea tehnologiilor moderne ; in unele locuri au fost introduse in fa
bricație produse cu performanțe

mecanizat — materialele pînă la în
cărcarea autobasculantei. Pînă acum,
această activitate o făceau 6 munci
tori pe schimb. Totodată, a fost pusă
la punct tehnologia de curățire au
tomată a ramelor, operațiune reali
zată. înainte, de 4 muncitori pe
schimb.
AUTOUTILAREA — CALE ESEN
ȚIALA DE ASIGURARE A MIJ
LOACELOR TEHNICE PENTRU
MODERNIZAREA
PRODUCȚIEI.
Sectorul de autoutilare din cadrul
întreprinderii, profilat pe realizarea
de mașini-unelte. în cooperare cu
institute de proiectare de profil, și-a
orientat eforturile spre dotarea sec
țiilor cu mașini-unelte specializate
pe producția de armături. îmbună
tățirile aduse mașinilor-unelte din
dotare, precum și tehnologiile ela
borate după concepție proprie au în
vedere, cu deosebire, creșterea pro
ductivității muncii fie prin reali
zarea concomitentă a mai multor
operații de către o mașină, fie prin

La întreprinderea
de armături industriale
din fontă și oțel Zalău
polideservirea mașinilor-agregat. Da
exemplu, prin adoptarea unor dispo
zitive'realizate în întreprindere, alezarea și filetarea fitingurilor sa
efectuează concomitent.
— Nu de mult a fost introdus în
fabricație 'un produs nou. destinat
exportului, pentru realizarea căruia
a fost organizată o linie de fabri
cație care execută ■ mecanizat rodarea și spălarea armăturilor — ne-a
spus ing. Ștefan Zah, șeful atelie
rului nr. 2 de proiectare. Un singur
om deservește trei mașini de ăcest
fel. Urmarea : în numai două luni
se realizează — la aceste repere —
întreaga producție a anului 1984. Și
să reținem că produsele la care ne
referim sînt de nivel tehnic mon
dial. Realizatorii liniei : colectivul
de proiectare și secția mecano-energetică.
Și pot fi date multe asemenea
exemple. Operațiile de strunjire co
nică și alezare, de pildă, se execută
simultan pe mașini specializate. Trei
utilaje sînt deservite de un singur
muncitor. La reperul respectiv, pro
ductivitatea a crescut de 5—6 ori.
Realizatorii mașinii, printre care Va
ier Crișan și Kovacs Paul, au toate
motivele să fie mîndri de ceea ce
a ieșit din mîinile lor. în secția mecano-energetică I remarcăm o ma
șină pentru prelucrat flanșe desti
nate unor parteneri străini.
— Am aflat că sinteti autorul
acestei mașini realizate prin autodotare. Ce avantaje prezintă în ac
tivitatea de prelucrare ?
— Productivitatea a crescut de trei
ori. ne spune Iosif Belea, șeful sec
ției. în loc de un vagon de flanșe
într-o lună producem trei vagoane.
După cum se observă, a fost finali
zată și cea de-a doua mașină de
acest fel, perfecționată față de cea
dinții.
TOATE PRODUSELE — LA UN
ÎNALT NIVEL CALITATIV ȘI DE
FIABILITATE. Probarea armăturilor fabricate, dat fiind faptul că
acestea trebuie să fie montate și să

StSnia si invătânântu! - puternici factori ai progresului ecooomico-social al patriei
necorespunzătoare si oosturl ridi
cate; în proiectarea investițiilor se
admit incă soluții care nu se ridi
că la nivelul exigențelor actuale, se
folosesc materiale scumpe, se aplică tehnologii depășite. De ase
menea. acțiunea de tipizare și nor
mare este rămasă în urmă, oeea ce
a dus la efecte negative asupra
eficienței producției. Toate aceste
aspecte s-au aflat in centrul dez
baterilor plenarei. insistindu-se
asupra perfecționării muncii si eli
minării
tuturor
neajunsurilor,
pentru găsirea și stabilirea unor
măsuri ferme în vederea îndepli
nirii in cele mai bune condiții a
planuiui tehnic.
Parcurgem in momentul de față
o etapă deosebit de importantă pen
tru realizarea cu succes a obiecti
velor Programului partidului. Ac
tualul cincinal reprezintă — așa
cum s-a subliniat și în actuala ple
nară — o perioadă ce trebuie să se
distingă prin intensificarea efortu
rilor in toate domeniile, prin
munca neobosită a întregului
popor, a specialiștilor din do
meniul cercetării științifice și
tehnologice, din învățămintul de
toate gradele, in vederea transpu
nerii in viată a programelor de
dezvoltare stabilite de Congresul
al XIII-lea. a celorlalte obiective
strategice ale dezvoltării multila
terale a patriei noastre. In acest
sens, este cit se poate de limpede
faptul că înfăptuirea dezideratului
de trecere de la dezvoltarea exten
sivă la cea intensivă in industrie

ca si realizarea noii revoluții agra
re vizează in mod direct activita
tea de cercetare științifică, activi
tate care este neoesar să cunoască
o mobilizare tot mai puternică, să
fie orientată nemijlocit către re
zolvarea eficientă, rapidă, la nive
lul cerințelor mondiale, a proble
melor concrete ale producției, ale
economiei naționale. Astfel, reali
zarea programului vizînd asigura
rea în tot mai mare măsură a ne
cesarului de energie din resurse
proprii necesită, pe lingă creșterea
producției de cărbune, petrol și
gaze, pe lingă valorificarea la ma
ximum a potențialului hidroener
getic. intensificarea cercetărilor
noilor surse de energie, ca și a ce
lor destinate reducerii oontinue a
consumului de energie si combus
tibil. Probleme similare se pun și
în cazul dezvoltării mai puternioe
a bazei .de materii prime, dezvol
tării activității de cercetare geo
logică. valorificării tuturor resurse
lor de 'care dispunem. Realizarea
de noi materiale cu caracteristici
superioare reprezintă un alt obiec
tiv care . se înscrie, pe aceeași li
nie. in ansamblul de sarcini care
stau in fața cercetării științifice și
tehnologioe, ca de altfel și reduce
rea consumurilor materiale, recu
perarea și refolosirea materialelor,
pieselor, subansamblelor.
Creșterea calității și nivelului
tehnic ăl produselor, creșterea pro
ductivității muncii — asigurindu-se
57 la sută din creșterea planifica
tă a acestui important indicator

numai pe baza progresului tehnic,
a automatizării, electronizării si
robotizării producției — reprezin
tă. la rindul lor. direcții importan
te, mobilizatoare în care trebuie să
se îndrepte atenția cercetării știin
țifice și tehnologice.
Așa cum s-a subliniat în impor
tanta cuvîntare a tovarășei Elena
Ceaușescu. un domeniu deosebit in
care cercetarea științifică trebuie
să se implice tot mai activ il con
stituie agricultura, problemele com
plexe privind producția vegetală și
animală. creșterea potențialului
productiv al pămintului.
O atenție sporită va trebui, tot
odată. să se acorde științelor eco
nomice și sociale, orientării mai
ferme a aoestora spre problemele
legate de perfecționarea activității
economice și aplicarea mecanismu
lui etonomico-financiar. întărirea
autoconduoerii si autogestiunii
muncitorești, cît și asupra acelora
ce au in vedere asigurarea stării
de sănătate a poporului, protecției
mediului înconjurător, creșterii ca
lității vieții. A fost subliniată, incă
o dată, neoesitatea de a se îmbina
mai strins activitatea dintre cer
cetarea aplicativă și cercetarea fun
damentală pentru a putea spori
aportul științei naționale atît la
înfăptuirea obiectivelor cincinalului
1986—1990, cît și la asigurarea re
zervei de soluții tehnice necesare
dezvoltării economico-sociale a tă
rii pe perioada următoare, la îmbo
gățirea tezaurului de cunoaștere
universală. Cercetarea științifică

românească, angajată In prezent în
realizarea a peste 700 de obiective
dc cercetare și dezvoltare econo
mică internațională, va participa
activ și va dezvolta pe multiple
planuri cooperarea tehnico-științifică cu alte state, la realizarea
unui mare număr de acțiuni cu
prinse în Programul complex de
colaborare tehnico-științifică în
cadrul C.A.E.R. pină în anul 2000.
într-o organică legătură cu pro
blemele dezvoltării economico-sociale. cu știința și producția, invățămîntului de toate gradele îi re
vin sarcini deosebit de mari în în
făptuirea obiectivelor cincinalului
1986—1990 și în perspectivă. „Dez
voltarea intensivă a economiei, re
voluția în domeniul științei și teh
nicii nu se pot înfăptui fără o nouă
revoluție în nivelul de formare a
cadrelor, a specialiștilor din toate
domeniile", s-â subliniat în cuvintarea tovarășei Elena Ceaușescu.
Evident. în această privință, învățămîntului îi revine un rol de
cea mai mare însemnătate. Țara
noastră dispune astăzi. de un învățămînt modern, întemeiat pe o
concepție unitară, științific funda
mentată, care poate aduce o con
tribuție esențială la formarea spe
cialiștilor de înaltă calificare, pre
cum și la reciclarea și policalifi
carea personalului muncitor, pro
ces de importantă esențială pen
tru împrospătarea și îmbogățirea
cunoștințelor profesionale. O da
torie de onoare a școlii a fost și
rămîne, așa cum s-a relevat și în

lucrările plenarei, educația revo
luționară, profund științifică și
larg umanistă a tinerelor generații,
învățămintul are. de asemenea,
datoria de a contribui la formarea
omului nou. cu o înaltă conștiință
revoluționară, comunistă, educat în
spiritul dragostei față de muncă,
de dreptate și echitate socială, de
respect și apărare a avuției națio
nale.
în concordantă cu valorile și
idealurile profund umaniste cărora
le sint subordonate știința și școa
la este cum nu se poate mai fi
rească noua inițiativă de pace a
României, a președintelui ei, to
varășul Nicolae Ceaușescu. con
cretizată în hotărîrea de reducere
unilaterală, cu 5 la sută, incă din
cursul acestui an, a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare
ale țării noastre. Iată de ce participanții la plenară și-au ma
nifestat totala adeziune la politica
externă a partidului și statului
nostru, deplina aprobare și înalta
prețuire față de strălucitele iniția
tive, acțiuni și demersuri întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu
pe arena mondială — vibrante
chemări la rațiune și responsabili
tate, la acțiuni ferme și imediate
pentru apărarea păcii, bunul cel
mai de Piet al omenirii. în „Ape
lul pentru dezarmare și pace in
Europa si în lume", pe care plena
ra Consiliului Național al Științei
și învățămîntului l-a adresat savanților, cercetătorilor, intelectualilor
de pretutindeni, precum și condu

funcționeze fără cea mai mică
eroare în echipamente energetice,
petrochimice ș.a. are o deosebită
importanță în ansamblul produc
ției. Ca atare, tot prin autodotare au
fost realizate standurile combinate
pentru probe pneumatice și hidrau
lice. A fost mecanizată, de aseme
nea, operația de lăcuire a inelelor de
etanșare în corpuri și la organele de
obturare. Mecanizarea operației a
dus la triplarea productivității mun
cii la această fază de fabricație, con
comitent cu reducerea efortului fi
zic al muncitorilor. Prin automati
zarea procesului de execuție a ine
lelor de etanșare din alamă, pe un
strung normal se efectuează, succe
siv, mai multe operații, potrivit unei
programări prealabile. în general, o
preocupare de bază a colectivului de
proiectanți,
ingineri,
tehnicieni,
maiștri și muncitori din secțiile de
prelucrare o reprezintă adaptarea
mașinilor universale pentru efec
tuarea de operații specializate, po
trivit cerințelor specifice ale fabrica
ției de armături.
Au fost organizate linii tehnologi
ce integrate pentru producerea robineților cu cep din fontă destinați
exportului, precum și pentru reali
zarea flanșelor. sporind în acest fel
atît productivitatea, cît și nivelul
calitativ al produselor.
Eficiența măsurilor la care ne-am
referit este dovedită de realizările
„la zi“ ale colectivului intreprin___ ___
derii : 30,6 milioane lei producțiemarfă suplimentară, depășindu-se
prevederile cu 37 976 bucăți armături
din fontă și 15 236 bucăți armături
din oțel. în același timp, cheltuie
lile planificate la 1 000 lei producțiemarfă au fost reduse cu 11,2 Iei,
fapt care a influențat pozitiv asupra
beneficiului, sarcinile la acest indi
cator fiind depășite cu 26 milioane
lei. Tot ca urmare a măsurilor în
treprinse pentru sporirea producti
vității muncii, a îmbunătățirii per
formantelor tehnico-calitative ale
produselor, a utilizării superioare a
materiilor prime și materialelor, o
tonă de armături din oțel se valori
fică, în anul 1986. cu 16 000 lei mai
eficient decît anul trecut.
— Măsurile ce vizează a doua
etapă de modernizare sînt îndrăz
nețe, dar și deosebit de eficiente. în
sensul că vor permite schimbarea
radicală a fluxurilor de fabricație —
ne-a spus directorul întreprinderii.
Printre altele, ne-am propus să in
troducem linii automate de formareturnare. precum și cuptoare cu ran
damente sporite, să dotăm secțiile de
prelucrări mecanice cu linii de
transfer și celule flexibile. în scopul
reducerii efortului fizic al oameni
lor și sporirii productivității am pre
văzut dotarea cu roboti pentru de
servirea ciocanelor matrițoare. pre
lucrarea unor repere pe celulă flexi
bilă cu manipulare robotizată.
Sînt numai citeva din acțiunile
întreprinse și preocupările în pers
pectivă ale colectivului întreprinderii
din Zalău în domeniul perfecționării
organizării și al modernizării pro
ducției menite să asigure dublarea
productivității muncii în actualul
cincinal.
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cerilor de stat, guvernelor, tuturor
oamenilor politici este exprimată
cu putere voința unanimă a oame
nilor de știință din tara noastră, a
slujitorilor școlii de a-și uni efortu
rile — în cadrul Comitetului natio
nal român „Oamenii de știintă și
pacea", condus de către tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu — în lupta pentru pace,
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare, și în primul rînd
pentru dezarmarea nucleară, dea
nu permite ca rezultatele cunoaș
terii să fie utilizate în scopuri dis
tructive, pentru a face să dispară
cumplitul spectru al unei distru
geri totale și definitive a vieții pe
Pămînt.
Pătrunși, deopotrivă, de senti
mentul înflăcărat al mîndriei pa
triotice, de simțămintul înaltei
responsabilități fată de partid,
fată de întregul popor, oamenii
de știintă. cadrele didactice, toți
lucrătorii din domeniul cercetării
și învățămîntului sînt hotărîti si
pe mai departe — așa cum se sub
liniază în telegrama adresată de
participanții la plenară secretarului
general al partidului, președintele
țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— să participe tot mai activ la dez
voltarea multilaterală a patriei,
cu convingerea nestrămutată că
munca rodnică, neobosită, creația
științifică, învățătura constituie
imense bogății naționale, adevărați factori revoluționari, in măsu
ră să adauge noi valori societății,
să contribuie la fundamentarea
unui mod nou, superior, de exis
tentă individuală șl colectivă, la
ridicarea României pe trepte tot
mai înalte de progres și civilizație
socialistă.
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tv
J3.00 Telex
13,05 La Sflrșlt de săptămlnă (partial
color) • Floarea cîntecului, floa
rea dorului — melodii populare
• Gala desenului animat • Tot
ce are țara mai frumos — Oameni
șl Inițiative. Reportaj • Zbor de
cfocJrlil... Melodii populare româ
nești • Inimă, casă a dorului —
moment poetic • Marile momente
ale baletului • Istorie și cultură
• Tablouri din Galeria Națională
• Telesport • Autograf muzical
14,40 Octombrie — Cronica evenimente
lor politice
15,00 închiderea programului
10.00 Telejurnal
19.20 Țeleenclclopedla (colori
19.45 Varietăți cu... surprize (colori
30.45 Film artistic (color). „Salvatorul"
22.20 Telejurnal
32,30 închiderea programului

Umbli șl ’ literaturii române, a ști
inței și artelor te expresie româ
nească era conceput de întemeietori.
Progresul societății românești se
putea realiza mai bine prin cunoaș
terea trecutului poporului, prin stu
dierea lui și educarea maselor in
lumina tradițiilor de luptă ale ro
mânilor ardeleni, ale poporului ro
mân in genere. Se preconiza ela
borarea unui compendiu de istoria
Transilvaniei, care să reconstituie
cu deosebire mișcările sociale și na
ționale ale românilor ardeleni. Unul
din conducătorii Astrei. George Ba
rițiu, afirma in acei ani că „studiu!
istoriei patriei și a națiunii este pen
tru națiunea românească una din
condițiile esențiale de viață. Dacă
limba unei națiuni se numește cu tot
dreptul a! ei suflet, apoi istoria ei
este acel mijloc minunat prin care
se manifestă viata sa națională, ea
este diploma de Iegitimațiune cu
care un popor se prezintă in socie
tatea și în concertul celorlalte po
poare". In același sens, 1. V. Rusu
rostea la adunarea generală a Astrei
ținută la Șomcuta Mare te august
1869 discursul „Despre necesitatea
de a ne studia istoria patriei din
punct de vedere național". în dece
niile ce au urmat, în periodicele
românești transilvănene sînt publi
cate numeroase studii istorice, ma
teriale documentare de arhivă, me-

125 DE ANI DE LA
ÎNTEMEIEREA ASTREI
morii șl acte te legătură cu revoluția
de la 1848, iar la centenarul răscoa
lei lui Horea
cu privire la marea
ridicare îa luptă pentru eliberare
socială și națională din 1784. Sînt
inițiate acțiuni de cercetare și constituire de fonduri arhivistice, de
anchete științifice în vederea alcătuirii de corpusuri documentar-istorice, a unor colecții de inscripții,
de artă, etnografie și folclor. Sint
antrenați învățătorii
________ satelor,
_____ elevii
__ ..
și studenții școalelor din Transilva
nia, alți Intelectuali ai satelor în
ample acțiuni de adunare și conser
vare a valorilor culturale românești,
întreaga acțiune avea și un pro
nunțat rol educativ-patriotic, con
tribuind la formarea tineretului ro
mân in spiritul marilor valori isto
rice și culturai-artistice create de
înaintași în această parte a spațiului
românesc.
Astra s-a preocupat, chiar de la
începuturi, de „starea agriculturii"
la românii dțn interiorul arcului
carpatic. Sînt oferite sfaturi și cu
noștințe folositoare pentru îmbună
tățirea modulul de cultivare a pămintului, cu privire la rolul pe care
putea să-l aibă știința chimică asu
pra agriculturii, asupra solului de
cultură. Erau adresate repetate în
demnuri pentru dezvoltarea horti
culturii și silviculturii, a albinăritului și creșterii pe baze științifice a
animalelor, Îmbunătățirii raselor de
comute și păsări. Astra Iși propu
nea și desfășura o vastă activitate
pentru lărgirea orizontului de cunoaștere și
. îmbunătățirea mediului
de viață al poporului român.
Pentru a răspunde acestor deziderate, Astra iși inființează secțiile
științifice (filologică, istorică si fizico-naturală), care, dupâ 1866. cînd
se întemeiază la București Societa
tea Literară Academică, devenită
apoi Academia Română, vor Între
ține cele mai strlnse legături cu
secțiile similare ale acesteia. In 1900,
celor trei secții li se mai adaugă
două : școlară șl economică, tocmai
te scopul lărgirii activității practice
a asociației, a desfășurării de ac
țiuni concrete în sinul poporului.
Secția economică îmbrățișează acum
nu numai sfera agriculturii și ocu
pațiilor anexe, ci și meseriile, co
merțul, activități economice în care
românii din monarhia dualistă tre
buiau să-și ocupe locul corespunză
tor numărului pe care îl reprezen
tau, constituind majoritatea popu
lației, contribuției pe care o aveau
la susținerea edificiului statului
prin obligațiile fiscale la care erau
supuși.

La rindul el, secția școlară a
Astrei coordona acum lupta si re
zistența românească pe teren școlar,
unde, prin legi și o politică de
deznaționalizare, erau desființate
școlile românești, învățămîntu! in
limba națională. Ca urmare a poli
ticii de asuprire națională instau
rată de dualismul austro-ungar și
în pofida numeroaselor solicitări ale
fruntașilor politici români de înfiin
țare a unei instituții de invățămint
superior în limba română pentru
instruirea
tineretului
aparținfnd
populației majoritare a Transilvaniei, se deschide, în 1872, la Cluj,
o universitate maghiară. Astra iși
intensifică, in acest context, acțiu
nile cultural-politice, devenind prin
cipala apărătoare a limbii si culturii
românești, a școlii în limba națio
nală. Prin secțiile științifice ea a
oferit suportul teoretic luptei politico-naționale românești, iar prin
cele economică și școlară modalități
de acțiune concretă împotriva poli
ticii promovate de cercurile conducătoare din vremea dualismului
austro-ungar.
Pentru a valorifica activitatea
științifică și culturală
..... ..............
și a........
lărgi
cîmpul de activitate in afara mem
brilor săi. Astra și-a constituit un
organ științific, de presă — revista
„Transilvania", subintitulată „Foaia
Asociațiunii
transilvane
pentru
literatura română și cultura po
porului român", apărută la Brașov.
In paginile sale vor publica cei mai
de seamă cărturari ai neamului, pu
blicația devenind o tribună vie,
călăuzitoare de conștiințe, Astra va
funda la Sibiu, te 1907, revista cultural-literaxă „Țara noastră", căreia au
toritățile dualiste ii vor intenta mai
multe procese de presă. Pentru spri
jinirea „industriilor" la români,
Astra editează încă din 1899 „Re
vista industrială", din 1902 patronînd
colecția „Biblioteca profesiunilor
industriale" și din 1891 „Biblioteca
poporală", una din cele mai răspindite și gustate de publicul cititor
colecții românești. între inițiativele
cultural-științifice de largă adeziune
și cuprindere se numără Enciclope
dia română (3 volume apărute la
Sibiu intre 1898—1904. însumlnd
circa 40 000 de articole), la care
colaborează cărturari din toate teri
toriile locuite de români. De aseme
nea, Biblioteca Centrală a Asocia
♦iei, înființată ta Sibiu, adună cu
sîrg de albină
valorile culturale
românești. Ea va ajunge în 1918
la un fond de carte ce număra
22 158 de volume. îndeplinind, pe
lingă funcția de bibliotecă pu
■blică și științifică, pe cea de conservare a producției spirituale ro
mânești, materializată Jn cartea tipă
rită. Biblioteca Centrală a Asocia
ției a îndrumat bibliotecile despărțămlntelor, prin care erau puse la
îndemîna țăranilor șt meșteșugarilor
români broșuri, publicații, o litera
tură diversă privind principalele as
pecte ale vieții și muncii lor.
Prin eforturi mai îndelungate, ma
terializate mai intîi prin expozițiile
organizate cu ocazia adunărilor ge
nerale ale Astrei, se va înființa, in
1905, Muzeul Asociațiunii, de fapt
un muzeu național, menit să adune
și să conserve valorile materiale și
culturai-artistice românești din mo
narhia austro-ungară.
Astra a contribuit, astfel, la pre
gătirea maselor populare, a genera
ției de intelectuali și luptători poli
tici. care îsi vor intensifica acțiunile
după inceputul secolului nostru, in
condițiile destrămării monarhiei austro-ungare, generație care va con
duce masele populare românești la
înfăptuirea marelui act politic din
1918, cînd Transilvania se unește
pentru totdeauna cu România, desăvîrșindu-se statul național unitar
român.
Cinstind astăzi, în anii socialismu
lui biruitor, de mărețe împliniri ai
„Epocii Nicolae Ceaușescu", lupta
pentru ridicare culturală. pentru
eliberarea socială și națională dusă
de români in cadrul Astrei. cinstim
cele mai scumpe tradiții revoluțio
nare ale luptei poporului român
pentru emancipare si progres social,
ai căror continuator glorios
Partidul Comunist Român.

Cont. dr. Nicolae EDROIU
Universitatea din Cluj-Nopoca

Inițiativele sporesc întotdeauna realizările,
justificările le pot doar diminua
Este sugestiv să relevăm încă din
începutul însemnărilor noastre fap
tul că Focșaniul, vechiul tîrg de altă
dată. in care se aflau citeva ateliere
meșteșugărești, niște tăbăcării si o
moară, dispune in prezent de fon
duri fixe industriale în valoare de
peste 17 miliarde lei. de nouă ori
mai mari decit în 1965. Deosebit de
concludent este faptul că in cele 21
Întreprinderi ale municipiului se
realizează in acest an o producție in
dustrială de peste 9 miliarde lei.
Focșaniul industrial este insă un
univers mult mai vast decit sugerea
ză datele statistice : in toate sectoa
rele si compartimentele vieții sale
economico-sociale se face tot mai
simtită trecerea de la dezvoltarea
extensivă la cea intensivă, se pune
tot mai mult accentul pe întărirea
laturilor calitative ale producției si
ale muncii, se desfășoară pe fronturi
largi o susținută activitate politicoorganizatorică pentru o calitate su
perioară. pentru o eficientă cit mai
înaltă.
ORGANIZAȚIILE DE PARTID —
ÎN FRUNTEA LUPTEI PENTRU ÎN
DEPLINIREA PLANULUI. PENTRU
PROMOVAREA NOULUI. Fără în
doială. rolul decisiv in promovarea
a tot ceea ce este nou si înaintat,
in mobilizarea colectivelor de oa
meni ai muncii la îndeplinirea exem
plară a hotăririlor de partid si a
planului de stat. In combaterea men
talității „atit se poate face" și înlăturarea deficientelor îl au organizatitle de partid. Despre aceste preoCupărl. tovarășul Grigore Dima,
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Focșani al P.C.R., ne-a relatat :
„Avind In permanentă, la baza în
tregii noastre ■activități, orientările si
sarcinile reieșite din documentele
de partid, din cuvîntările secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, acționăm cu per
severență pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor noastre de muncă,
pentru concentrarea tuturor forțelor
spre obiectivele prioritare In vede
rea înfăptuirii planului si angaja
mentelor pe care ni le-am luat în
întrecerea socialistă. A intrat în
practica noastră ca. în plenare, ședtnțe de birou si secretariat, in ca
drul acțiunilor de îndrumare si con
trol, să examinăm cu factorii de răs
pundere din unităti diversitatea pro
blemelor legate de realizarea indi
catorilor cantitativi si de eficientă ai
Planului, dar si preocuparea orga
nizațiilor de partid si a conduceri
lor colective pentru aplicarea mă
surilor de perfecționare a organizării
și modernizare a producției, de în
noire si diversificare a sortimente
lor de produse fabricate, de ridicare
a nivelului tehnic si calitativ al acestora în concordantă cu exigentele
beneficiarilor interni și partenerilor
externi. Totodată, ne preocupă in
tr-un înalt erad folosirea mai depli-

nă a potențialului pe care-1 repre
zintă activul de partid, îndrumarea
și sprijinirea organizațiilor de sin
dicat și U.T.C.. a conducerilor co
lective din unitățile industriale pen
tru ca ele să acționeze convergent
in vederea creșterii mai accentuate
a productivității muncii, valorificării
superioare a potențialului tehnic și
uman. întăririi răspunderii, ordinii
si disciplinei In rindul personalului
muncitor".
Este revelator faptul că. deși In
acest an productia-marfă industria
lă crește față de aceea din anul pre
cedent cu 17,1 la sută — ceea ce va
loric înseamnă peste 1.6 miliarde lei
— totuși pe 9 luni acest indicator a
fost realizat in proporție de 100.6 la
sută, in condițiile reducerii cheltuie
lilor totale la 1 000 lei productie-

duetlvitătii muncii, de economisire a
materiilor brime si materialelor, crin
introducerea unor noi tehnologii și
procedee m.odarne de muncă, folo
sirea la Întreaga capacitate a utila
jelor si a timpului de muncă sint
departe de a fi fost epuizate, ele
cerindu-se să fie valorificate grab
nic. cit mai deplin. Este, desigur,
meritul comitetului municipal de
partid de a fi analizat temeinic, in
spirit revoluționar, posibilitățile si
neajunsurile existente, de a fi de
terminat organele si organizațiile de
partid, conducerile colective din uni
tăti să acționeze cu exigentă te. ve
derea trecerii la o nouă calitate a
muncii în toate domeniile și de a
aprecia nivelul activității de partid
in funcție de rezultatele economice
obținute. ..Nu avem nici un motiv

în municipiul Focșani
marfă cu 9.6 lei. din care cele ma
teriale cu 5 lei. și creșterii producti
vității muncii cu 589 lei pe o persoa
nă. Municipiul Focșani se înscrie, tot
asemenea, pe trei trimestre, cu eco
nomii de 142 tone metal. 6 300 tone
combustibil convențional si 5.9 mi
lioane kWh energie electrică.
Rezultatele bune obținute In această perioadă evidențiază faptul
că marea majoritate a colectivelor
de oameni ai muncii, puternic mo
bilizate de organizațiile de partid, au
Înțeles înaltele comandamente ale
actualei etaoe.
necesitatea unei
schimbări revoluționare în gindirea
Si munca lor, a sporirii responsabilitătii In reallzarea
.______ sarcinilor
_______ eco.
nomice. Sînt notabile te acest sens
eforturile susținute depuse de oa
menii muncii de la întreprinderea de
scule și elemente hidraulice, între
prinderea de confecții. Fabrica de
utilaj si piese de schimb pentru in
dustria chimică, întreprinderea de
aparatai electric pentru instalații,
întreprinderea avicolă de stat. Fila
tura de fire tip lină si din alte uni
tăti economice pentru a-si îndeplini
constant, lună de lună, toti indica
torii calitativi, de eficientă ai pla
nului.
ANALIZA TEMEINICA A NEA
JUNSURILOR — CALE SIGURA
SPRE PERFECTIONAREA ÎNTRE
GII ACTIVITĂȚI. Sînt. intr-adevăr,
rezultate meritorii care au contri
buit in mare măsură ca industria
județului Vrancea să se situeze ne
locuri fruntașe în întrecerea socia
listă dintre județe. Nu este insă mai
puțin adevărat că importante rezer
ve de creștere a producției si pro

pentru a adopta o atitudine de automulțumire — ne spunea în această
ordine de idei primul secretar al co
mitetului municipal de partid. Deși
prevederile la indicatorul ..nroducție-marfă" sînt îndeplinite și depă
șite pe ansamblul industriei munici
piului. totuși avem unităti. ca în
treprinderea metalurgică. Combina
tul de prelucrare a lemnului. Între. prinderea de tricotaje, care nu le-au
realizat integral. Ca atare, aceste
Întreprinderi au diminuat rezultatele obținute de celelalte colective
de oameni ai ■muncii din munidplu și n-au asigurat economiei
naționale importante cantităti de mo
bilă. tricotaje și alte produse. O con
cluzie care se desprinde este că tre
buie să acționăm cu mai multă per
severență în vederea formării si dez
voltării conștiinței muncitorești, pen
tru instaurarea la fiecare loc de
muncă a unei ordini și discipline
desăvîrșite. pentru întărirea răspun
derii fată de bunul mers al procesu
lui de producție.
Nerealizările șl neîmplinirile la
care mă refer se datoresc în primul
rind unor carențe existente in stilul
de muncă al unor comitete de partid
și organe de conducere colectivă,
cum sint cele de la întreprinderea
metalurgică. Combinatul de prelu
crare a lemnului, întreprinderea de
tricotaje. întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, în nu pu
ține cazuri, pentru lipsă de inițiati
vă si răspundere în îndeplinirea sar
cinilor și atribuțiilor ce revin unor
cadre de conducere din unitățile eco
nomice menționate, comitetul muni
cipal. biroul si secretariatul său au
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SIGURANȚA Șl CIVILIZAȚIE ÎN TRAFICUL RUTIER
dentat pe o stradă din Brașov pe
un biciclist, care circula regulamen
tar. și. laș. fugind de la locul faptei,
nu s-a mai oprit decit in cimp, pe
tarlaua unde trebuia să se afle din
zorii zilei. Văzîndu-1 in starea in
care se afla, șeful formației de lu
cru din care făcea parte l-a trimis
— și bine a făcut — acasă, dîndu-i
și un șofer să-i conducă mașina,
spre a nu face vreun accident, nebănuind că el 11 și făcuse. Cum
drumul de întoarcere nu era altul de
cit prin locul in care fusese lovit
biciclistul, un șofer de pe un camion
care urmărise, cit putuse, autoturis
mul cu pricina, i-a tăiat calea.
Făptașul, aflat alături de șofer, a
încercat să dea bir cu fugi ții. dar
oameni! strinși in jurul bicicletei
răsturnate (stăplnul el, accidentat,
fusese dus Intre timp la spital) l-au
imobilizat pină la sosirea echipajului
miliției. Am aflat, cu stupoare, că
făptașul, deși de profesie Inginer
agronom, se încadrase ca muncitor
necalificat (7 ! ?) la întreprinderea
județeană de legume și fructe, și că
nu era prima dată cind pornea la
drum asupra chefului. Așa cum a
procedat și Ion Iancu, surprins In
Ploiești
conducted
autoturismul
2-GR-6012, tot sub influența alcoolu
lui. Fiind a doua contravenție de
acest fel în răstimp de două luni —

ne spunea maiorul Bratu Copeica
— permisul de conducere ii va fi anulat. Ceea ce ar trebui să dea ție
gîndit și celor aflați la volanul
autoturismelor 2-BV-8539, l-PH-3570,
l-BV-6498 și altora care au fost
găsiți la volan tot sub influența
alcoolului. Ca si conducătorului auto
basculantei 31-CV-945 din municipiul
Sf. Gheorghe, despre care căpitanul
Nicolae Ivan ne-a spus că a fost
surprins la volan de-a dreptul mah
mur la ora 7 dimineața, și Încă
într-o cursă ilegală.
E toamnă, e vremea tulburelului,
dar este și interzisă cu desăvîrșire
conducerea oricărui autovehicul sub
influenta alcoolului. Și e bine de
știut — nu numai pentru cei care au
avut prilejul să constate te timpul
raidului nostru. ci și pentru alții
— că, te afară de clasica fiolă,
formațiunile de circulație din intreaga țară sînt dotate acum și cu
un aparat mic, de buzunar, complet tranzistorizat, numit „Alcool..
test". Funcționează cu baterii proprii
sau prin cuplare la bateria mașinii
celui testat, cu un consum infim de
energie electrică, dar cu o mare
exactitate în stabilirea alcoolemiei.
Printr-o suflare foarte ușoară, ca și
cind ai vorbi la un microfon, un
traductor extrem de sensibil sesi
zează prezența vaporilor de alcool
(dacă e sau nu e cazul), iar aceștia
sint „prelucrați" în interior, printr-un
ingenios sistem de circuite integrate.
Da? cel mai bine și mai bine e ea
nimeni să nu aibă de-a face niei cu
fiola, niei cu noul aparat. Cu atit
mai mult, in condițiile meteo-rutiere
ale acestui sezon, cu ploi și ceață,
cu drumuri alunecoase și vizibilita
te redusă, eu zile mai scurte și
nopți mal lungi, ceea ce solicită din
partea omului de la volan o maximă
concentrare și atenție. Aceeași atenție deosebită trebuie acordată și
stării tehnice a autovehiculelor, ast
fel ca acestea să circule In perfectă
stare de funcționare. Dar asupra
acestui ultim aspect, ca și asupra
altora consemnate in timpul raidu
lui-anchetă întreprins in cele cinci
județe ale tării, vom relata intr-unui
din numerele viitoare ale ziarului.
Petre POPA
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V aloarea
cîștigului

într-un sever claxon de atenție si
pentru alții. După cum. in același
scop, vom prezenta pe scurt. în rindurile următoare, o altă cauză gene
ratoare de evenimente rutiere nedo
rite: conducerea autovehiculelor sub,
influența alcoolului. După ce. disde-dimineată. in loc de oeai s-a tot
„cinstit" de unul singur, cu vin. la
ceas de amiază lui Aurel Văsioiu
i-a venit „chef" de muncă, amintindu-și că în ziua respectivă trebuia
aă fie pe un cimp, in apropiere de
Brașov, la recoltatul legumelor. S-a
urcat la volanul autoturismului unei
rude (2-BV-3048), și a pornit Ia
drum. Amețit de băutură, el a acci-
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a obligațiunilor C.E.C.
Ieșite ciștigâtoare la tragerea la sorți
suplimentară din 31 octombrie 1986

N um ărul
cu ren t al
obligațiunii

Obstacole nedorite pe traseele răspunderii civice
4
Pasagerii din mașina condusă de
mentare se poate solcia cu accidente
dintre cele mai grave.
un șofer cu experiență spre zona de
un pitoresc aparte a Pîriului Rece,
Este în afară de orice discuție că
din apropierea Predealului, admirau
angajarea intr-o depășire care pune
simfonia de culori a toamnei. Aceeași
In pericol siguranța circulației con
priveliște de o neasemuită frumu
stituie un act iresponsabil. Cum alt
sețe o admirau și pasagerii din au
fel poate fi calificată fapta tulceatoturismul condus de un începător
nului Mihai Naciadiș, surprins în
comuna Coșereni — Ialomița, „forintr-ale volanului. între mașina ce
țind" o depășire în viteză, în tirnp
lui cu experiență și cea a începăto
ce din sens opus se apropia de el
rului se afla un vîrf de deal, iar in
apropiere de virful dealului — ca
o autosalvare cu girofar, care
mionul 21-SB-3744. Deodată, absolut
transporta un bolnav,
in stare
_____
foarte gravă, pentru o intervenție
fără nici un motiv de grabă, intrucit era simbătă și se afla lntr-o
chirurgicală cit mai urgentă la un
călătorie de agrement, primul apasă
spital din București ? Și cum să nu
pedala de accelerație și se anga
fie admonestat și sancționat Aurejează, chiar pe coama dealului, fără
nici o vizibilitate, în depășirea, ex
trem de riscantă, a camionului sibian. Tocmai atunci, din sens opus,
i-a apărut in față, circuited regula
mentar, cu viteză moderată, șoferul
începător Cu 2-BV-9992. Izbirea
frontală a celor două autoturisme
lian Grozea din Fetești, pe care
era iminentă. Speriat, șoferul înce
l-am surprins depășind cu autoturis
pător a ales, totuși, soluția salvamul l-IL-8740 o coloană întreagă de
Mașina
spre
dreapta.
toare. virînd
autovehicule de tot felul, intr-o
a. doua
s-a răsturnat o dată. apoi
..
curbă lipsită de vizibilitate
____ „ și exact
oară. A fost grav avariată. Din fe
te zona marcată de indicatorul „de
ricire, pasagerii săi n-au fost acci
pășire interzisă" 7 Tot intr-o curbă
dentați. Și, în timp ce aceștia se
periculoasă, pe teritoriul județului
priveau cu uimire, nevenindu-le să
Covasna, Sipos Francisc, la volanul
creadă că scăpaseră teferi, „expe
autoturismului 2-BV-464, a depășit
rimentatul" automobilist iși continua
autoturismul 2-NT-4507, in timp ce
netulburat plimbarea de agrement.
din față, circuited regulamentar, i-a
A fost însă repede depistat, stopat,
apărut un alt autoturism. Condu
sancționat...
cătorul acestuia, spre a evita coli
Am relatat maî pe larg acest caz
ziunea, a frlnat brusc șl a părăsit
— unul din cele întllnite în timpul
șoseaua, spre a-i faoe loc „zmeului"
raidului-anchetă întreprins in jude
să treacă. La fel cum s-a Intimplat
Și cu alt „zmeu" de la volanul
țele Ialomița, Buzău, Covasna, Bra
autoturismului 16-B-8649, obligindu-i
șov și Prahova, însoțind un echipaj
ai Direcției circulație din Inspecto
pe alți doi conducători auto, care
rulau din sensuri opuse pe benzile
ratul General al Miliției — pentru
câ el readuce te atenție modul te . lor de circulație, să riște răsturna
care se cere efectuată cea mai com
rea în șanț sau Izbirea de pomii de
plexă manevră a traficului rutier :
pe marginea șoselei, pentru a-i tace
depășirea. O manevră care trebuie
loc să treacă milimetric printre ei.
executată numai atunci cînd sînt
Am mai scris — și nu o dată —
create toate condițiile pentru reușita
în ziarul nostru despre accidente
din vina celor care se angajează te
ei. Conducătorul auto este obligat
astfel de depășiri deosebit de ris
să-și ia toate măsurile de asigurare
cante pentru ei și pentru ceilalți
înainte, în timpul și după efectua
participanți la traficul rutier. O fa
rea ei, astfel Incit să nu producă
cem și de această dată, te nădejdea
perturbațil și pericole pentru nici
că relatarea acestor cazuri — doar
unul din ceilalți parteneri de drum.
cîteva dintre cele întîlnite te timpul
Orice încălcare a acestor reguli eleraidului-anchetă — se va constitui

acceptat cu' ușurință justificări. In
loc să manifeste exigentă, fermitate
în găsirea unor soluții imediate si
eficiente care să determine înlătu
rarea grabnică a deficientelor de or
ganizare a producției și a muncii,
folosirea judicioasă a potențialului
tehnic și uman de care dispun aceste
unităti".
Este de relevat că neajunsurile la
care s-a referit primul secretar al
comitetului municipal de partid nu
sînt simple constatări. Ele au fost temeinic analizate recent de biroul comitetului municipal de partid, Cu
acest prilei au fost repartizați în
unitățile economice care se confrun
tă cu probleme deosebite in aceas
tă perioadă colective conduse de
membrii biroului, in componenta
cărora intră activiști de partid, cadre
din consiliul municipal de control
muncitoresc al activității economicosociale. din unitățile *de sinteză, Aceste colective au ca principală sar
cină să acționeze energic. împreună
cu organele de partid si organele de
conducere colectivă, pentru Îmbună
tățirea muncii politico-organizatorice.
să soluționeze prompt toate proble
mele care condiționează realizarea
sarcinilor de plan. Prin acțiunile în
treprinse a fost intensificată activi
tatea de aplicare a măsurilor de per
fecționare a organizării si moderni
zare a producției, prioritate avînd
cele cu termen scadent în acest an.
în această amplă acțiune a-a acor
dat o atenție deosebită antrenării tu
turor specialiștilor, muncitorilor cu
experiență și înaltă calificare, gene
ralizării inițiativelor muncitorești cu
eficientă economică deosebită. La în
treprinderea de scule si elemente
hidraulice, cele 24 măsuri care au
fost aplicate au asigurat, ne lingă
obținerea unui spor de productiemarfă în valoare de 72 milioane lei.
o creștere a productivității muncii cu
16 mii lei pe o persoană, o economie
de 66 tone combustibil convențional,
17 MWh energie electrică, 339 tone
metal, realizarea unor beneficii su
plimentare în valoare de 23,4 mi
lioane lei. De asemenea, la întreprin
derea de confecții, cele 25 măsuri
aplicate au asigurat un spor de pro
ducție pentru export în valoare de
65 milioane lei. o reducere a costu
rilor de producție de 16 milioane
lei si o creștere a productivității
muncii cu 30 mii lei pe o persoană,
Sînt doar numai o parte din fan
tele care dovedesc că acolo unde
nu-și face loc automulțumirea si se
caută stăruitor noi căi si mijloace
de îmbunătățire a muncii, a stilului
de conducere, unde spiritul de exi
gentă si responsabilitate se manifes
tă puternic, permanent, rezultatele
economice sînt cele scontate, iar
aprecierea activității de partid pa
măsura lor.

a obligațiunilor C.E.C. ieșite elșH»
gătoare la tragerea Ia sorți lunară
din 31 octombrie 1986
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La 23 octombrie/4 noiembrie 1881
se Unea la Sibiu adunarea consti
tuanta a Asociațiunii transilvane
pentru literatura română și cultura
poporului român, fiind puse astfel
bazele Astrei, centru al vieții cul
turale românești din teritoriul intra
carpatic. Astra a avut totodată un
important rol în lupta politico-națională a românilor din teritoriile afla
te sub dominație străină, contribuind
Ia pregătirea maselor populare ro
mânești pentru înfăptuirea unirii
politice.
Astra iși are originile in rezolu
ția de la 1848, a cărei generație, in
perioada ce i-a urmat, elabora noi
modalități de acțiune politică șl cul
turală, de adunare a energiilor ro
mânești și canalizare a lor spre
obiectivul principal al întregii miș
cări : eliberarea de sub dominația
Străină și unirea tuturor românilor
intr-un singur stat. O universitate
proprie, în limba populației ce con
stituia majoritatea absolută în Tran
silvania. și o asociație culturală
pentru
răspindirea cunoștințelor
folositoare în popor erau dorințele
fierbinți, în anii ce au urmat revo
luției, nu numai ale fruntașilor po
litici ca Simion Bărnuțiu. Avram
Iancu, George Barițiu și multor al
tora, ci totodată ale unor pături șl
categorii sociale mal largi ale so
cietății românești. „Națiunile se feri
cesc cu știința fiindcă știința e
puterea", «firma, in 1852, Simion
Bărnuțiu.
înființarea unei asociații culturale
românești în Transilvania și Banat
a fost grăbită de Unirea Moldovei și
Munteniei, realizată în 1859, prin
care se puneau bazele statului na
țional român modern. Lărgind con
tactele cu românii din Principatele
Unite, cu cei din Bucovina, fruntașii
pollttci ai românilor transilvăneni
netezeau în anii 1859—1861 drumul
spre constituirea unui cadru larg de
activitate, care — cu statut cultu
ral — să realizeze și o activitate
politică. învingind împotrivirea no
bilimii conservatoare și a Curții vieneze, cărora nu le puteau scăpa sen
sul politic al întregii acțiuni, frun
tașii politici români reușesc să se
întrunească. în marile 1861, la Si
biu. într-o „adunare consultătoare".
care definitivează statutele asociației
și hotărăște întreprinderea demersu
rilor necesare pentru obținerea apro
bărilor de înființare. Limitată la ac
tivități în domeniul „științific" și
„reținerea de la amestecarea In trebile religionare și politice", de care
se temeau cercurile conducătoare
vieneze, Astra se înființează în adu
narea constituantă din 4 noiembrie
1861, cînd este ales ca președinte
Andrei Șaguna, ca vicepreședinte
Timotei Cipariu. iar secretar George
Barițiu.
In anii Imediat următori, cadrul
organizatoric al Astrei s-a extins,
fiind primiți drept membri români
din toate părțile pămîntului româ
nesc. Intre ei se numărau Mihail
Kogălniceanu și Alexandru Odobescu. C. Hurmuzaki si Aron
Pumnul, C. A. Rosetti, G. Sion, Damaschin Bojincă. Pină la întemeie
rea Academiei Române. Astra a fost
astfel, cea mai reprezentativă aso
ciație românească de cultură și ști
ință. De la 745 de membri clți nu
măra în primul an de existență,
Astra va înregistra în anii premer
gători Unirii din 1918 peste 10 000
de membri, constituind in cea de-a
doua jumătate a secolului al XIXlea șl la începutul secolului nostru
cea mai cuprinzătoare organizație
cultural-politică românească din mo
narhia austro-ungară, care, prin ac
țiunile întreprinse, ținea trează con
știința națională a poporului român.
încă de la înființarea Astrei, frun
tașii politici români din Transilva
nia au fost preocupați de lărgirea
cadrului ei organizatoric, de con
tactul direct cu masele populare ro
mânești. Membrii asociației erau
impărțlți, astfel, după zona in care
trăiau șl îșl desfășurau activitatea,
încă din primul deceniu de existentă
fiind create așa-numitele despărțăminte conduse de subcomitete, că
rora le erau subordonate agenturile
comunale. De la 22 de asemenea
despărțămtnte, Astra cunoaște, in
anul 1918, arondarea In 87 de despărțămlnte, avînd un teritoriu de
extensiune care o făcea reprezenta
tivă pentru Întregul teritoriu româ
nesc aflat sub dominația habsburgică. In ultimul deceniu al secolului
al XIX-lea, Astra și-a extins acti
vitatea și asupra Banatului. Aradu
lui, Crlșanei și Maramureșului, unde,
după modelul ei, fuseseră întemeiate
asociații pentru literatura română șl
cultura poporului român care acti
vau in strinsă legătură cu asociația
transilvană.
Programul cultural-științlfic al As
trei urma liniile afirmate in cursul
revoluției de la 1848, el fiind pus în
legătură cu libertatea națională, fără
de care nu putea exista cultură
națională. In memorabilul său dis
curs rostit la Blaj, în preziua Marii
Adunări Naționale din mai 1848,
Simion Bărnuțiu afirmase răspicat :
„Cultura e puterea cea mai tare pe
Pămlnt... o cetate nouă a unității na
ționale". Trebuia acționat pentru în
ființarea de școli populare, institute
și asociații naționale in domeniul
științelor șl artelor, culturii In ge
neral, pentru înfăptuirea „culturii
naționale cu puteri unite". Astra
venea să răspundă acestor deziderate
ale luptei politlco-naționale româ
nești din monarhia austro-ungară,
unde după instaurarea dualismului
s-a intensificat asuprirea naționali
tăților, in primul rind a celei româ
nești.
După cum avea înscris și în de
numirea adoptată în statutele el,
Astra urma să acționeze pentru
„înaintarea literaturii române și cul
tura poporului român in deosebite
ramuri prin studiu, elaborarea si
editarea de opere, prin premii și sti
pendii pentru diferite specialități de
știință și arte și alte asemenea".
Un vast program de propagare a

Prioritățile economice — pe agenda activității de partid

N um ărul
cu ren t
al obligațiunii

UN MOMENT MEMORABIL IN LOPTA PENTRO
LIBERTATE Șl UNITATE NAȚIONALĂ
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100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

13 422

10 000
323
114
5 000
872
180
3 000
105
39
3 000
237
12
1 000
52
162
1000
56
134
1 000
29
72
08
1 000
183
800
77
54
67
147
800
112
800
92
91
114
800
138
800
24
70
87
800
41
85
800
50
73
300
90
22
800
TOTAL: 14 020 000

Cîștigurile întregi revin obligațiunilor
de 200 de lei. In valoarea câștigurilor
este cuprinsa șl valoarea nominală a obllgatlunllor ieșite ciștigâtoare.
Plata cîștigurllor se efectuează prin
sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C, din
seriile
000001—099999 care au numerele curente
cuprinse iijtre 81—200 la confruntarea
cu lista oficială, primul o de ia serie nu
se ia in considerare.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
55
68
181
60
93
97

3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
800
2 035 000

Ciștlgurlle întregi revin obligațiunilor
<Je 200 de lei. In valoarea clștlguriior
este cuprinsă șl valoarea nominală a
obligațiunilor Ieșite ciștigâtoare.
Plata ctștigurllor se efectuează prin
sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din
seriile
000001—099999 care au numerele curente
cuprinse intre 81—200 la confruntarea
cu lista oficială, primul zero de la se
rie nu se la te considerare.

LOTO-PRONOSPORT

INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO.
DIN 31 OCTOMBRIE 1986
Extragerea I : 43 8 49 12 77 84 64
25 9.
Extragerea a n-a ! 15 73 13 1 21
38 36 48 42,

Fond total de ctștiguri; 878 897
lei. din care 114 319 lei, report la
categoria 1.

SClNTEIA — simbătă 1 noiembrie 1986
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'Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Sprijin entuziast fată de strălucita
inițiativă a tovarășului Nicalae Ceausescu
pentru înfăptuirea dezarmării

Am primit cu plăcere și recunoștință amabilele dumneavoastră felicitări
și urări, pe care mi le-ați adresat cu ocazia realegerii mele, pentru un
nou mandat, ca președinte al Emiratelor Arabe Unite.
Vă doresc multă fericire dumneavoastră personal și continuu progres
poporului român prieten.
Cu stimă și înaltă considerație,

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Referendumul de la 23 noiembrie—expresia voinței unanime a poporului român

Proiecte pentru secole de pace

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

România dă lumii un exemplu
luminos de mobilizare a forțelor
națiunii pentru construirea unei
țări noi. pentru înălțarea unor cti
torii de mare prestigiu, aspirații de
virf ale forței creatoare a poporu
lui nostru.
Acum. România oferă lumii un
alt exemplu în identificarea multi
plelor căi spre care cu voință in
tr-adevăr sinceră se poate păși
spre pace, către evitarea pericolu
lui nuclear. Reducerea cu 5 la sută
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, exemplul româ
nesc de antrenare a forțelor păcii
la acțiuni practice este puternic
susținută de colegii mei de muncă.
Același gînd îl nutresc și ceilalți
concetățeni din Alba Iulia. locata
rii celor aproape 15 000 apartamen
te construite in orașul Unirii. Dacă
toate țările ar urma pentru înce
put acest exemplu, cite proiecte
minunate nu ar încolți în mințile
îndrăznețe ale arhltecților lumii 7

Cite proiecte la care autorii lor as
piră nu ar prinde astfel viață 7 Ar
hitectura orașelor nu ciștigă nimic
în vecinătatea silozurilor de rache
te nucleare și a rampelor de lan
sare. Ferestrele caselor lumii tre
buie să se deschidă numai spre
pace, spre zorii luminoși ai viito
rului.
Glasul României va răsuna tot
mai clar în forumurile internațio
nale. demn și consecvent în apă
rarea păcii ca o nobilă chemare pe
care poporul nostru o adresează ce
lorlalte popoare. în fața celui mai
grav pericol cu care omenirea se
confruntă. Această idee constructi
vă are limpezimea izvoarelor noas
tre de munte, strălucirea soarelui
care mîngîie ferestrele caselor noi
și. neîndoios, acolo unde există ra
țiune, ea trebuie să triumfe.

Arhitect Florin VOICA

Centrul județean de proiectări
Alba Iulia

Să fie izolate forțele ce mai mizează pe arme
și război
Țăranul român. în marea lui dra
goste pentru pămînt, pentru mun
că și viață a urit dintotdeauna în
vrăjbirea intre popoare, războaiele,
care l-au împiedicat să-și lucreze
holdele, să producă si să pună pe
masă plinea cea de toate zilele.
Iată de ce noi, locuitorii satelor,
cooperatori, mecanizatori, acum
cind președintele tării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a propus ca
încă in acest an să se reducă cu 5
la sută armamentele, efectivele si
cheltuielile militare, ne exprimăm
sprijinul total la politica de pace
pe care România o promovează
consecvent, pentru ca noi toți să
putem trăi în pace, iar în lume să
domnească colaborarea si înțele
gerea intre popoare.
Din cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu am reținut în
demnul ca oamenii politici să nu
se lase descuraiați în fața proble
melor complicate care au împie
dicat realizarea de înțelegeri con
crete cu privire la dezarmare. Sin
gura concluzie justă este aceea că

trebuie depuse eforturi si mai mari
pentru a determina trecerea la
dezarmare, pentru că în zilele noas
tre nu există problemă mai im
portantă decit înlăturarea primej
diei de război. Dar garantarea păcii
cere să se acționeze așa cum pro
cedează România, care tocmai în
aceste momente grave a întreprins
acțiunea sa pilduitoare. Si sperăm
că rațiunea va triumfa, că se va
trece cît mai degrabă la reducerea
și apoi la lichidarea armelor nu
cleare. a celorlalte tipuri de arme,
că nu se va îngădui militarizarea
Cosmosului. Numai în acest fel oa
menii politici își pot Îndeplini răs
punderea ce le revine în fata pro
priilor popoare, ca si a lumii în
tregi.
Datorită politicii înțelepte a
partidului, satul românesc de as
tăzi s-a schimbat din temelii, iar
o dată cu el si viata noastră, a lu
crătorilor ogoarelor. Dispunem acum
de mașini și utilaje complexe, lu
crăm pămîntul după cuceririle ști

inței agricole, pentru a fructifica
cit mai eficient marile investiții
făcute de statul nostru în vederea
transformării agriculturii într-o
ramură modernă de bază a econo
miei românești. Toate aceste efotturi le-am făcut în perspectiva
unei păci trainice și nu vrem să le
vedem zădărnicite cu nici un preț.
Prin votul de la 23 noiembrie vom
demonstra că trecerea la dezar
mare este pe deplin posibilă dacă
se voiește să se acționeze în acest
sens. Avem case frumoase, copii
viguroși care au toate condițiile de
a creste si a se forma ca cetățeni
de nădejde ai. tării. Eu si cei cinci
copii ai mei. întreaga familie ne
bucurăm din plin de roadele mun
cii noastre, si nu vrem în nici un
chip ca viața pe care o trăim să
ne fie întunecată de ororile războ
iului.

Lazăr SURUGIU

țâran cooperator,
comuna Șag, județul

Timiș

Un DA hotărit pentru viața liniștită a oamenilor
Tricotajele și confecțiile ne care
le realizează colectivul întreprin
derii noastre sînt cunoscute nu nu
mai în tară, ci și în multe alte sta
te ale lumii și e firesc să facem
totul pentru ca ele să fie tot mai
frumoase, mai trainice, să procu
re bucurie celor ce le folosesc. Dar
viata oamenilor, bucuriile si liniș
tea lor sint indisolubil legate de
pace, care nu poate fi garantată
decît prin înlăturarea primejdiei
unui război nuclear nimicitor.
Ca secretar al comitetului de
partid si președinte al consiliului
oamenilor muncii am avut dese
ori prilejul să discut cu tovară
șele mele de muncă despre con
secințele nefaste ale cursei înar
mărilor. despre absurda irosire de
mijloace pentru fabricarea unor
arme de distrugere tot mal per
fecționate. Dau glas, așadar, și gîndurilor lor. alături de ale mele, atunci cind exprim calda noastră
recunoștință secretarului general al

partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceausescu, pen
tru tot ce face spre binele țării
si al omenirii, pentru înlăturarea
norilor negri ce amenință pacea.
Aprobăm cu toată căldura inimi
lor noastre noua și strălucita sa
inițiativă privind reducerea de că
tre tara noastră cu 5 la sută a ar
mamentelor. efectivelor si cheltu
ielilor militare. Socotesc sl eu. ca
si toti cetățenii patriei, că sume
le ce se cheltuiesc azi in lume
pentru înarmare pot si trebuie să
capete alte destinații, spre binele
oamenilor si nu spre distrugerea
lor.
Majoritatea covlrșitoare a celor
care muncesc în întreprinderea
noastră sint mame ca si mine șl
nu poate să le fie indiferent vii
torul copiilor lor. să nu le doreas
că nu numai o copilărie fericită,
ci si perspectiva unei vieți în pace
si liniște. Dacă exemplul Româ

niei ar fi urmat, dacă toti con
ducătorii politici ar acționa con
cret pentru realizarea dezarmă
rii. atunci destinele popoarelor ar
intra pe făgașul lor firesc, al reali
zării unei lumi fără arme si fără
războaie, capabilă să rezolve toa
te marile probleme cu care \gste
confruntată omenirea la ora ac
tuală. Acesta este temeiul ce ne
îndeamnă să spunem un DA hotărit
la referendumul de la 23 noiem
brie. adeziune pe care o întărim
prin munca noastră, prin tot ceea
ce facem, spre a contribui la în
frumusețarea vieții oamenilor, la
progresul si înflorirea patriei
noastre.

EUsabeta MOISE
maistru,
președintele consiliului oamenilor
muncii de la intreprinderea
de tricotaje „8 Martie",
din Piatra Neamț

Expresie a grijii și responsabilității
pentru viitorul planetei
Noua și strălucita Inițiativă de
pace a iubitului nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex
presie a permanentei griji și înal
tei responsabilități față de desti
nele patriei și viitorul planetei
noastre, a avut și în inimile noas
tre, ale tuturor oțelarilor din ce
tatea cu foc veșnic viu a Reșiței,
un larg și profund ecou, ba refe
rendumul de la 23 noiembrie, intr-o
deplină unanimitate de voință și
acțiune cu întreaga națiune româ
nă, și noi vom spune DA, cuvlnt
cu putere de simbol, convinși fiind
că prin această opțiune vom oferi
un pilduitor exemplu, care, dacă
ar fi urmat fără Intîrziere de că
tre toate statele, s-ar putea avan
sa pe calea asigurării păcii, spre
înțelegere și colaborare.
Vom spune DA gindindu-ne că
astfel vom face noi, românii, un
pas concret spre dezarmare, spre

TELEORMAN. în mai multe lo
calități se desfășoară „Săptămîna
științei și tehnicii pentru tineret",
manifestare complexă înscrisă în
Festivalul
național
..Cîntarea
României" și dedicată „Anului In
ternational al Păcii". în organizarea
Comitetului județean al Uniunii
Tineretului Comunist are loc o pa
letă largă de acțiuni — simpozioa
ne. dezbateri, mese rotunde, schim
buri de experiență, sesiuni de co
municări și referate tehnico-știlnțiflce — care antrenează un mare
număr de tineri din întreprinderi și
instituții, din școli și din alte do
menii de activitate. (Stan Ștefan).

reducerea efectivă a arsenalelor
militare, a pericolului unei devas
tatoare conflagrații mondiale. Vom
spune DA ca expresie a atașamen
tului nostru profund față de înțe
leaptă și clarvăzătoarea politică
internă și externă a partidului și
statului nostru, al cărei neobosit
artizan este mult iubitul și stima
tul nostru secretar generai, condu
cător încercat, personalitate politi
că proeminentă a contemporanei
tății, stimat și apreciat ca un
autentic erou al păcii de toate
popoarele lumii.
Vom spune DA, hotărîți să ne
punem întreaga capacitate de mun
că și creație în scopul îndeplinirii
exemplare a sarcinilor de produc
ție încredințate, astfel ca realiză
rile noastre să slujească ridicării
continue a nivelului de trai al po
porului, contribuind la amplifica
rea strălucitoarelor izbînzi dobindi-

CARNET CULTURAL
teriale. energie și combustibil. Or
ganizate de secția de propagandă a
comitetului județean de partid, asemenea dezbateri au avut Ioc in
aceste zile la filaturile de bumbac
din Cimpulung Moldovenesc și
Gura Humorului. întreprinderea de
prelucrare a lemnului din Rădăuți,
uzina de construcții și reparații utilaje și piese de schimb din Vatra
Dornei. cooperativa meșteșugăreas
că „Zorile" din Fălticeni. (Sava Bejinariu).

SUCEAVA. în unități economice
din județul Suceava se desfășoară
NEAMȚ. După ce a fost restau
dezbateri cu factorii muncii politi
rată și amenajată, vechea Curte
ce de masă pe teme privind for
domnească din Piatra Neamț, con
mele și metodele folosite de consi
struită in secolul XV. a devenit un
liile de educație politică și cultură
șl interesant obiectiv muzeis
socialistă, de organizațiile de masă nou
tic. în una din incăperi a fost ame
și obștești pentru mobilizarea oa
najată o expoziție cu obiecte și
menilor muncii la realizarea pro
lucrări de artă medievală, realigramelor de organizare și moderni .zate în vechile localități din județ.
zare a proceselor de producție în
(Constantin Blagovici).
scopul îndeplinirii indicatorilor
planului, creșterii mal accelerate a
SIBIU. S-a încheiat Ia Sibiu
productivității muncii, reducerii faza națională a concursului bri
consumului de materii prime, ma- găzilor artistice de amatori din în

te în arcul de timp pe care cu jus
tificată mindrie patriotică și ne
mărginită satisfacție îl numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Acest DA reprezintă evaluarea
lucidă a înfăptuirilor și perspecti
velor acestui timp socialist și co
munist al patriei, înalta dovadă a
iubirii de țară și destinele ei. Noi,
tinerii căliți la dogoarea metalului
incandescent, convinși fiind că tot
ce am înălțat înseamnă trudă, efort. sacrificiu nu ne dorim ceva
mai scump decît să trăim în pace
și înțelegere cu toate popoarele lu
mii, aspirație fundamentală a na
țiunii române exprimată și prin
acest nou act de mare valoare po
litică și morală de a reduce unila
teral armamentele, cheltuielile și
efectivele militare ale țării.

Ion CIONTU
oțelar la Combinatul siderurgic
Reșița

treprinderile
industriei ușoare.
Concursul, la care au participat 27
de colective artistice din 19 județe
ale țării, a evidențiat actualitatea
acestui gen artistic și puternicele
sale valențe educative și formati
ve în rindul colectivelor de muncă.
(Ion Onuc Nemeș).

IAȘI. S-a desfășurat în județul
Iași „Decada cărții românești", ma
nifestare organizată de Comitetul
județean de cultură și educație so
cialistă, Consiliul județean al sin
dicatelor,
biblioteca
județeană
„Gheorghe Asachi", editura „Juni
mea" și centrul de librării. Progra
mul a cuprins prezentări de cărți
și expuneri despre noile apariții editoriale, întîlnlri ale scriitorilor cu
cititori, expoziții de cărți și altele.
(Manele Corcaci).
TULCEA. Sala de audiții muzi
cale a Bibliotecii județene din Tulcea a găzduit manifestări educative
in cadru! ciclului ..Muzică si comu
nicare". Concertul de muzică sim
fonică prezentat cu acest prilej a
fost susținut de studenții de la Con
servatorul Ciprian Porum bescu
din București, urmat de dezbateri.
(Necuîai Amihulesei).

DEMOCRATICE Șl POPULARE
Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională,
Președintele Republicii Algeriene Democratice ți Populare

Președintele Emiratelor Arabe Unite

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

întotdeauna cuvintul PACE îl asodez cu cel de casă, care semnifi
că. cred, cel mai bine viata, aspi
rația ființei umane spre viitor, lumină și certitudine. Această aso
ciere este legată intr-un fel și de
profesia mea de arhitect Proiecte
le pe care le realizăm la Centrul
județean de proiectări din Alba
Iulia sint gindite in timp și spațiu
pentru o perioadă îndelungată de
ani, pentru multe secole de pace.
De aceea, declarindu-mi adeziunea
fierbinte față de conținutul cuvîntării rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale, document
de istorică însemnătate, gîndul se
îndreaptă firesc către proiectele
mele și ale colegilor mei, către re
alizările de pină acum. Proiectăm
în prezent centrul civic al muni
cipiului Alba Iulia. Dorim să înăl
țăm un oraș pentru viitor. Ce poa
te fi mai firesc decît năzuința de a
vedea cum aceste proiecte se înalță
și prind viață sub soarele păcii !

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE

Președintele Republicii Socialiste România

de participanții la Plenara Consiliului Culturii
și Educației Socialiste
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participant!! la Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste
tsi îndreaptă grindurile cu nețărmurită dragoste si profundă recunoștință
spre dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ctitor înțelept și temerar al României moderne, cel mai prețuit si iubit
fiu al poporului român, patriot înflăcărat, conducător neobosit si vizio
nar. promotor al spiritului novator, dinamic și riguros științific ce carac
terizează întreaga dezvoltare socială, politică, economică si culturală din
țara noastră.
Plenara a relevat rezultatele importante obținute in intensificarea
muncii cultural-educative de masă pentru formarea conștiinței socialiste
a oamenilor muncii, pentru mobilizarea maselor populare la înfăptuirea
cu succes a programelor de dezvoltare economico-socială trasate de
partid si a evidential totodată realizările importante dobindite in cadrul
Festivalului national „Cîntarea României" in domeniul creației tehnicostiintifice dc masă, al activității literar-editoriale. al muzicii, artelor plas
tice. cinematografiei, artelor interpretative — realizări care ilustrează
in mod concludent puternicul dinamism si efervescența creatoare carac
teristice acestei epoci de înflorire fără precedent a societății noastre,
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Participanții ia plenară au adresat, cu adine respect și sentimente de
aleasă prețuire, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim viceprim-ministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, eminent savant,
activist de frunte al partidului și statului nostru, întreaga gratitudine
pentru înalta competență cu care îndrumă nemijlocit activitatea desfășu
rată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, de organele și instituțiile
de cultură, pentru sprijinul permanent acordat acestui important domeniu.
Dînd o înaltă aprobare politicii externe a partidului și statului nos
tru, ale cărei coordonate științifice, pătrunse de un profund spirit uma
nist, și-au găsit o nouă și puternică expresie in memorabila dumnea
voastră cuvintare rostită recent de la tribuna Marii Adunări Naționale,
dorim să exprimăm hotărîrea tuturor oamenilor de cultură și artă, a în
tregului activ din domeniul culturii și educației socialiste, de a sprijini
cu toate forțele generoasele dumneavoastră inițiative de pace, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, consacrate opririi cursei înar
mărilor, eliminării armelor nucleare, triumfului păcii și rațiunii in în
treaga lume. Vă asigurăm că, răSDunzind vibrantului apel la dezarmare
pe care l-ați adresat tuturor popoarelor lumii, vom spune un DA hotărit
la apropiatul referendum național --opunerii de reducere unilaterală cu
5 la sută, de către țara noastră, pină Ia sfirșitui acestui an, a efectivelor,
armamentelor și cheltuielilor militare — măsură care va da o nouă si grăi
toare expresie noliticli si acțiunii consecvente dc pace promovate în mod
magistral de dumneavoastră, proeminentă personalitate a lumii contem
porane, Erou al păcii.
Participanții la Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste ex
primă angajamentul unanim al oamenilor de cultură din țara noastră de
a nu precupeți nici un efort pentru a-șl aduce contribuția deplină la în
făptuirea Programului Partidului Comunist Român, a orientărilor și indi
cațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe
Nico’ae Ceausescu, pentru creșterea rolului activității cultural-educative și
artistice in formarea si dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice, revo
luționare a maselor și înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.
*
★
late de secretarul general al parti
Vineri a avut loc Plenara Consi
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
liului Culturii și Educației Socialiste.
La lucrările plenarei au luat parte
cu privire la formarea omului nou,
cu o înaltă conștiință socialistă" și
membrii consiliului, președinții co
mitetelor de cultură și educație so
o informare privind desfășurarea
etapei de masă a celei de-a Vl-a
cialistă din județe și municipiul
București, reprezentanți ai uniunilor
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României", precum și măsurile
și, asociațiilor de creatori, conducă
torii centralelor și instituțiilor
ce se impun pentru pregătirea și
subordonate C.C.E.S., redactori-șefl
desfășurarea etapelor ulterioare ale
festivalului.
ai revistelor culturale, activiști ai
în încheierea lucrărilor a fost aconsiliului.
doptată o telegramă adresată to
Plenara a analizat „Raportul du
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
privire la modul de aplicare în viată
secretar general al Partidului Comu
a prevederilor Programului adoptat de
nist Român, președintele Republicii
Congresul ai XIII-lea al partidului,
Socialiste România.
a orientărilor și indicațiilor formu-

ADUNĂRI

FESTIVE

consacrate celei de-a 69-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 69-a ani
versări a victoriei Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, la Buzău,
Oltenița și Vaslui au avut loc, vi
neri. adunări festive la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești, oa
meni ai muncii.
a
Au fost prezentl membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit : la clubul zonei
industriale din Buzău — Gheorghe
Doniga. secretar al comitetului mu
nicipal de partid, vicepreședinte al
Consiliului popular municipal, si L. B.
Polișiuk, consilier al ambasadei
U.R.S.S. : la clubul Șantierului na
val Oltenița — George Bozeanu. di
rectorul șantierului, si L. A. Afana
siev. reprezentant comercial al
U.R.S.S. în tara noastră, iar la între
prinderea mecanică din Vaslui — Vi

orica Țocu, secretar al comitetului
municipal de partid, și V. V. Zamorov,
prim-secretar al ambasadei sovietice.
Vorbitorii au relevat realizările obți
nute de oamenii muncii din Uniunea
Sovietică și România în construc
ția noii orinduiri, evidențiind tra
diționalele relații de prietenie și
solidaritate militantă statornicite In
tre partidele, țările și popoarele
noastre. Ei au subliniat. în context,
rolul determinant al întilnlrilor și
convorbirilor româno-sovietice la cet
mai înalt nivel în consolidarea si
extinderea legăturilor bilaterale. în
interesul celor două țări si popoare,
al cauzei socialismului. înțelegerii și
Păcii în lume.
Participanții au vizitat expoziții de
fotografii înfătișînd aspecte din via
ta si realizările popoarelor Uniunii
Sovietice, au asistat la spectacole
susținute de formații artistice de
amatori.
(Agerpres)

Cronica zilei

INFORMAȚII SPORTIVE

Cu prilejul aniversării a 36 de ani
de la crearea forțelor de autoapă
rare ale Japoniei, ambasadorul aces
tei țări la București. Masanari
Ozaki. împreună cu atașatul apără
rii. colonel Hideo Hirota. au oferit,
vineri, o recepție. Au participat ge
nerali si ofițeri, atașați militari, aero
și navali acreditați în tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 noiembrie, ora 20—4 no
iembrie, ora 20. în țară : Vreme în
curs de răcire, începînd din nord-vest.
Ceru] va fi variabil, mai mult noros.
Vor cădea precipitații locale sub formă
de burniță și ploaie la început în
estul și sud-estul țării, apoi mai ales
în nord. La munte, precipitațiile vor
fi și sub formă de lapoviță și ninsoare:
Trecător șl izolat. In zonele deluroase
din nord și nord-est. ploile se vor pu
tea transforma în lapoviță șt ninsoare
în a doua parte a intervalului. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări la munte și in regiunile
estice și sud-estice din sectorul nordic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 4 și 6 grade, mai coborite în
depresiuni și în nord în partea a doua
a intervalului, dar mai ridicate pe Li
toral, iar cele maxime între 4 și 12
grade, local mal ridicate în prima zi.
Local se va produce brumă, mai ales
în nordul și centrul țării, șt îngheț la
sol în a doua narte a intervalului. Di
mineața, pe alocuri, ceață.

FOTBAL. în cadrul etapei a Xl-a
a campionatului diviziei A se vor
desfășura duminică. 2 noiembrie, ur
mătoarele meciuri : Dinamo — F.C.
Argeș; Rapid — Flacăra; S.C. Ba
cău — Petrolul; Universitatea ClujNapoca — Victoria; Gloria — Corvinul; F.C.M. Brașov — Oțelul. Toate
partidele vor începe la ora 14.

SCRIMA. în sala Floreasca din Ca
pitală s-a desfășurat etapa finală a
„Cupei României" Ia spadă, la care
au participat 92 de scrimeri. Victo
ria a revenit lui Felix Nicolae
(Steaua),, care l-a învins în intîlnirea decisivă cu 10—7 pe Nicolae Bodoezi (C.S. Satu Mare). In asaltul
pentru locurile 3—4. Sorin Saitoc
(Steaua) a dispus cu 10—8 de coe
chipierul său Mihai Pop.
TENIS. La Londra a înoeput tra
diționalul meci de tenis pentru
„Cupa Wightman". în care se întîlnesc echipele feminine ale Angliei și
S.U.A. După prima zi de întreceri,
soorul este favorabil cu 2—0 jucă
toarelor americane.
Rezultate tehnice: Kathy Rinaldi
— Sara Gomer 6—3, 7—6; Stephanie
Rehe — Annabel Croft 6—3. 6—1.

HOCHEI. La Brno s-a disputat cel
de-al doilea meci internațional amical
de hochei pe gheață dintre selecțio
natele Cehoslovaciei și U.R.S.S. Hocheiștii sovietici au obținut victoria
cu scorul de 3—2 (1—1, 1—1. I—0). în
primul joc. desfășurat cu o zi in
urmă la Praga. echipa U.R.S.S. cîștigase cu scorul de 2—1.

ALGER

Cu prilejul- celei de-a 32-a aniversări a revoluției algeriene, Imi face o
deosebită plăcere să vă adresez, in numele poporului român, al Partidului
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, precum și al
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
partidele șl țările noastre, precum și conlucrarea lor pe plan mondial se
vor dezvolta tot mai mult în interesul popoarelor român șl algerian. al cau
zei păcii, dezarmării și înțelegerii in lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului algerian
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționa
le a Republicii Algeriene Democra
tice si Populare, tovarășul Constantin
Dăscălescu, membru ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste 'România, a trimis
lui Abdelhamid Brahimi, mem
bru supleant al Biroului Politic al
C.C. al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, o telegramă prin

La 1 noiembrie, poporul algerian
sărbătorește „Ziua revoluției", marcind unul dintre cele mai impor
tante momente ale zbuciumatei
sale istorii. Ziua revoluției este
ziua în care, cu 32 de ani în urmă,
a fost declanșată lupta armată de
eliberare națională, care avea să
ducă în vara anului 1962 la procla
marea independentei de stat a Al
geriei și la inaugurarea unei etape
noi, de adinei prefaceri economicosociale în viața poporului acestei
țâri.
Așa cum se știe. Republica Al
geriană Democratică și Populară
este cea mai întinsă țară a Africii
de nord, avînd o suprafață de pes
te 2 381 700 kmp și o populație de
aproape 20 milioane de locuitori,
care este concentrată in regiunile
din preajma Mediteranei. Restul
teritoriului, situat la sud de mun
ții Atlas, îl reprezintă deșerturile.
sub ale căror întinderi se găsesc
bogate zăcăminte de petrol, mine
reu de fier, zinc, fosfați, cărbuni
etc.
în anii care au trecut de la pro
clamarea independentei, in dorința
de a pune capăt înapoierii econo
mice moștenite din trecut, poporul
algerian a depus eforturi susținute
pentru valorificarea tuturor acestor
bogății in folosul propriu, reușind
sâ obțină o serie de importante
succese. Pe cuprinsul țării au fost
înălțate numeroase fabrici si uzine,
baraje și hidrocentrale care au
schimbat radical înfățișarea locuri
lor și viața oamenilor. O atenție
deosebită a fost acordată însă va
lorificării resurselor
petroliere,
știut fiind că Algeria, cu o produc
ție anuală de aproximativ 50 mi

care li adresează calde felicitări sl
cele mai bune urări de sănătate si
fericire personală, de succes în acti
vitatea sa de înaltă răspundere. în
telegramă se exprimă convingerea că
întărirea conlucrării dintre cele două
guverne va contribui la extinderea
și aprofundarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre România și
Algeria în interesul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii șl
înțelegerii în lume.
lioane tone, este al treilea produ
cător african. Astăzi, poporul al
gerian se mindrește pe drept cuvint cu marile rafinării și com
plexe petrochimice de la Arzew.
Alger, Skikda. Anaba. Concomitent,
fonduri importante sint alocate
dezvoltării celorlalte sectoare ale
economiei naționale, și in primul
rînd a agriculturii. în cadrul pla
nului de cinci ani 1985—1989, volu
mul acestora se ridică la peste 41
miliarde de dinari : ele vor contri
bui la ridicarea a 20 de noi baraje
și la extinderea considerabilă a re
țelei de canale de irigații și a su
prafețelor împădurite. Numai in
anii 1984—1985. în Algeria au fost
plantați 23 milioane de puieți. ceea
ce a dus la crearea unui adevărat
„briu verde" în calea deșertului.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele
care au pășit pe calea dezvoltării
de sine stătătoare. România socia
listă urmărește cu interes și sim
patie succesele obținute de poporul
algerian în direcția făuririi unei
vieți noi. Prietenia româno-algeriană s-a manifestat încă în anii
grei ai luptei de eliberare naționa
lă a Algeriei, cînd poporul nostru
i-a acordat întregul său sprijin.
După proclamarea independentei
Algeriei relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări au
cunoscut un curs mereu ascendent,
o contribuție hotăritoare adueînd-o
convorbirile la cel mai înalt nivel,
care, prin acordurile si înțelegerile
convenite, au deschis largi orzsnective conlucrării româno-algeriene.
In interesul ambelor țări șl popoare,
al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOaAUSMULUIJ

PECETEA ÎNNOIRILOR
piere, mîini indemînatice montează,
Anticul Dyrrach. mai tîrziu Durazzo, actualul Diirres, unul din după complicate scheme, tipuri noi
de radioreceptoare și televizoare.
principalele orașe-port ale Alba
Si în zonele agricole ale districtu
niei. se întinde într-o largă depre
lui,
ca urmare a eforturilor oame
siune, presărată ici-colo de coline.
nilor
muncii, s-au obținut rezultate
De o parte și de alta, riurile Mat si
Shkumbirr. întocmai unor bariere remarcabile. De pe cele circa 20 003
ha teren arabil se recoltează canti
așezate parcă pentru a delimita
tăți de produse altădată de neîn
orașul, își poartă spre Adriatica
chipuit pentru o tară înapoiată cum
apele acum liniștite, obosite de dru
a
fost Albania. Se elaborează și se
mul zbuciumat parcurs pînă aici
din Alpii albanezi. O întindere de aplică tehnologii menite să pună in
valoare noi suprafețe agricole, pînă
pămint fertil, un golf propice acti
vității maritime, căi lesnicioase de nu demult, neproductive.
Districtul Dtlrres cuprinde 4 ora
pătrundere spre interior — elemen
șe, 14 comune și 116 sate. înainte
te care au oferit din cele mai vechi
de 1944. ca pretutindeni in vechea
timpuri condiții propice dezvoltării
comunităților umane pe aceste Albanie, și aici, cu excepția unor
dane portuare, nu existau unități
tărimuri.
Poposind la Diirres. chiar si pen economice mai importante. Numă
tru un timp scurt, pătrunzi in fră- rul cadrelor cu pregătire superioară
mintate epoci de istorie, poți cu nu depășea citeva zeci. Agricultura
era practicată cu mijloace din cele
noaște, mai ales, ce-au însemnat
mai rudimentare, 60 la sută din
anii postbelici pentru oamenii apopulație suferea de malarie, iar
cestor meleaguri.
cea mai mare parte a locuitorilor
în primele ceasuri ale popasu
erau ainalfabeti.
lui ne-a însoțit
în anii puterii
un profesor de
însemnări
populare, aceas
istorie. Ne-a pur
tă regiune a cu
tat pe traseul
din R.P.S. Albania
noscut o amplă
unor locuri unde
și profundă dez
coloane din pia
voltare. Sectorul industrial, care
tră', capiteluri, mozaicuri, ape
s-a
extins
și
diversificat,
pro
ducte compuneau vechea așe
duce In circa 2 zile ceea ce se
zare pe care Cicero o numea
producea în perioada antebelică
„orașul admirabil". Nu poți, oriintr-un an. Din întreaga producție
cît ai fi de grăbit, să nu remarci
marele amfiteatru, băile, statuile industrială a țării, districtului
Diirres îi revin 12 la sută. Un sin
dăltuite în marmură sau piatră,
gur oraș, Kavaja. din acest district,
edificii și monumente care prin mi
realizează
peste 75 la sută din În
lenii își păstrează nealterată valoa
treaga valoare a producției indus
rea istorică și artistică. în apropie
triale a Albaniei din 1938. Saltul
rea vestigiilor antice — foste pala
ș-a petrecut print.r-o susținută po
te regale, în care se adunau și se
litică de industrializare, prin pune
risipeau cfndva roadele trudei po
rea
în valoare a potențialului ma
porului albanez.
terial și uman existent, prin mobi
Luîndu-șl rămas bun. profesorul
lizarea populației la Înfăptuirea
de istorie ne-a șoptit cu blîndețea
dascălului ce-si petrecuse viața unor proiecte ambițioase. Numărul
inoculînd unor generații de tineri angajaților din unitățile industriale
dragostea pentru valorile trecutu a sporit de 20 de ori In ultimele
lui : „Acum veți înțelege mai ușor trei decenii, iar efectivul specialiș
tilor eu Înaltă pregătire care acti
Albania zilelor noastre". Si. intr-a
devăr, in vechiul Diirres. ca și la vează la Diirres este de 4,5 ori mai
Kruje, acolo unde „vulturii" legen mare decît totalul acestora din în
darului Skanderberg i-au înfruntat treaga Albanie a anilor antebelici.
Pe baza folosirii unor metode
pe otomani, sau la Tirana — intr-o
modeme de muncă, prin noile
casă modestă, unde se puneau ba
obiective intrate in exploatare și,
zele partidului comunist — sau in
preajma numeroaselor monumente mai ales, prin activitatea susținută
evocînd eroii antifasciști, gîndul a oamenilor muncii, districtul
acesta prindea contur, legînd firesc Dtlrres și-a adus o contribuție de
momente semnificative din trecut seamă la înfăptuirea, pe ansamblul
tării, a prevederilor cintinalului
de faptele prezentului, de proiecte
încheiat. Pentru perioada 1986—1990,
le viitorului.
'
Chiar la Diirres. In vecinătatea unitățile industriale și agricole din
district și-au propus realizarea unor
zidurilor roase de trecerea secole
lor s-au înălțat noile „cetăți" : uni obiective economico-sociale de na
tăți economice moderne, așezăminte tură să sporească productivitatea,
muncii, să valorifice mai
de învățămint și cultură, cartiere calitatea
experiența acumulată.
de locuințe, centre comerciale. De eficient
Vizitînd anticul Dyrrach. cunospe terasa Casei de cultură a tine
cindu-i trecutul bogat în fapte de
retului, panorama orașului se des
eroism
luptele purtate pentru
chide larg, cuprinzînd in perimetrul libertate.în întilnindu-i
pe locuitorii
său un peisaj in continuă înnoire.
săi de astăzi, vîrstnici și tineri, fie
La cheiuri, nave maritime sub di
la cheiurile portului atît de animat,
ferite pavilioane încarcă și descarcă
fie in miezul faptelor de muncă,
mlneruri. Îngrășăminte, tractoare, consemnezi secvențe grăitoare ale
utilaj industrial, produse ale indus eforturilor ce se întreprind centru
triei ușoare. După cum. mai In sud. a adăuga străvechii așezări noi
la șantierul naval, aflat intr-un zidiri remarcabile, pe măsura
continuu proces de înnoire, sint
timpurilor de azi.
lansate nave tot mai mari și
Ioan T1MOFTE
mal moderne. Undeva, în apro
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei „The Tide" din Bangladesh
(Urmare din pag. I)

cut, 1981—1985, am realizat o creș
tere a producției industriale de pes
te 20 la sută, iar a venitului național
de peste 26 la sută. In același timp,
practic, am redus la mai puțin de 50
la sută datoria pe care o aveam în
1981. Ne-am propus ca, în următorii
cițiva ani, să lichidăm complet această datorie și sperăm să reali
zăm acest lucru. Am putut să depă
șim mai ușor aceste greutăți tocmai
datorită industriei puternice pe care
am realizat-o, precum și creșterii
producției agricole. In același timp,
România nu a redus activitatea de
investiții; dimpotrivă, am menținut
și am alocat același procent — de
circa 30 la sută — din venitul 'na
țional în scopul dezvoltării.
Din
experiența noastră am ajuns la con
cluzia că numai alocînd permanent
o parte însemnată din venitul națio
nal — respectiv de circa 30 la sută —
pentru dezvoltare se pot asigura
condițiile necesare pentru progresul
general și, pe această bază, ridi
carea nivelului de trai al poporului.
De aceea, și pentru următorul cin
cinal noi prevedem să continuăm
alooarea a 30 la sută din venitul na
țional în scopul dezvoltării. Este sin
gura cale ce permite ca țările care
doresc să se dezvolte independent
să poată obține un progres real și
să-și ridice nivelul general de dez
voltare. Cu ajutor străin, nici o țară
nu s-a dezvoltat și nu se va dezvol
ta niciodată ! Progresul fiecărei țări,
întărirea economico-socială sînt le
gate, în primul rînd, de munca și
eforturile fiecărui popor ! Desigur,
este necesară o largă colaborare in
ternațională — nici un popor nu se
poate izola —, dar această colabo
rare se poate realiza în bune con
diții tocmai pe măsura eforturilor
pe care le face fiecare națiune
pentru a-și asigura progresul econo
mico-social.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați subliniat adesea
rolul mișcării de nealiniere in
lumea contemporană. Care este
poziția României față de miș
carea de nealiniere și cit de
strinse sint relațiile țării dum
neavoastră cu aceste state 2
RĂSPUNS : În activitatea sa in
ternațională, România s-a pronunțat
totdeauna — și se pronunță și acum
— pentru relații între toate statele,
fără deosebire de orînduire socială,
bazate pe deplina egalitate în drep
turi, pe respectul independenței și
suveranității naționale, neamestecul
în treburile interne, avantajul re
ciproc, pe renunțarea la forță și la
amenințarea cu forța.
Noi considerăm că la soluționarea
problemelor complexe mondiale tre
buie să participe toate statele, indi
ferent de mărime sau de orînduire
socială. Am acordat și acordăm o
mare insemnătate țărilor mici și mij
locii, in general. Considerăm că aceste țări trebuie să participe mult
mai activ la viața internațională, la
rezolvarea corespunzătoare a problemelor în interesul fiecărui popor,
al păcii și colaborării între toate
națiunile lumii.
în acest cadru, am acordat și acor
dăm o deosebită însemnătate miș
cării de nealiniere, care cuprinde un
număr mare de state și se pronunță
pentru o politică de neparticipare la
diferite blocuri militare.
România participă în calitate de
Invitat la activitatea mișcării de ne
aliniere. La recenta conferință de la
Harare, țara noastră a luat parte cu
o delegație condusă de ministrul de
externe.
Poziția țărilor nealiniate față de
problemele fundamentale ale lumii de
azi este o poziție pe care o consi
derăm justă, îndeosebi în ce privește
problemele păcii și dezarmării, ale
dezvoltării colaborării pe principiile
la care m-am referit.
Așa cum am menționat. România
întreține relații cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială. în prezent avem relații diplo
matice cu 155 de state. Este deci
evident că avem relații cu toate ță
rile din mișcarea de nealiniere. Ac
ționăm pentru dezvoltarea și extin
derea relațiilor cu aceste țări, cu
țările în curs de dezvoltare și —
subliniez încă o dată — cu toate
țările mici și mijlocii.
Considerăm că In actualele îm
prejurări rolul mișcării de nealinie
re devine mai însemnat, ea puțind
să aibă o contribuție mal impor
tantă la soluționarea diferitelor pro
bleme mondiale. Este însă necesar
să se acționeze pentru depășirea unor divergențe șl conflicte dintre
țările nealiniate, pentru întărirea
unității și colaborării acestor țări.
Aceasta va permite Întărirea soli
darității lor și, mai ales, va consti
tui și un exemplu de felul cum se
pot soluționa unele conflicte sau di
vergențe pe calea negocierilor, a tra
tativelor. Este greu să promovezi ca
lea tratativelor și să acționezi pen
tru soluționarea problemelor inter
naționale numai prin tratative — și
să nu reușești să soluționezi, in ca
drul mișcării țărilor nealiniate, aceste probleme. Aceasta ar spori
mult influența și rolul mișcării de
nealiniere in soluționarea diferitelor
prohleme internaționale.
în orice caz, noi considerăm că
trebuie făcut totul — și în ce ne
privește vom acționa in direcția în
tăririi unității și colaborării cu toate
țările nealiniate — pentru soluțio
narea unor conflicte dintre aces
te țări numai pe calea tratativelor.
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PREMIERUL CONSILIULUI DE
STAT AL R.P. CHINEZE. Zhao

Ziyang. șl președintele Consiliului
de Miniștri al Italiei. Bettino
Craxi. au avut o convorbire la
Beijing, cu prilejul căreia au ex
primat satisfacția fată de cursul
ascendent al relațiilor economice,
comerciale si culturale dintre cele
două țări, și dorința de a le dez
volta în continuare. Abordînd une
le probleme ale situației interna
ționale actuale, ei au subliniat im
portanta continuării dialogului EstVest si a evitării confruntării, pen
tru salvgardarea păcii în întreaga
lume.
ÎN CADRUL ȘEDINȚEI COMU
NE A CELOR DOUA CAMERE
ALE ADUNĂRII R.S.F. IUGOSLA
VIA au fost prezentate proiectul

Lde rezoluție cu privire la dezvol
tarea economico-socială a țării în

în general. România se pronunță
ferm pentru rezolvarea tuturor con
flictelor dintre state numai prin tra
tative. Considerăm că numai aceasta
corespunde intereselor popoarelor
respective, ale păcii și colaborării
internaționale.

ÎNTREBARE: tn condițiile
actualei situații internaționale
_____ .____
deosebit de grave, cum vedeți,
domnule președinte, soluționarea
multiplelor conflicte din lume?
Cum ar putea fi definită poziția
României față de problema palestinvană ?
RĂSPUNS : Am menționat că
România se pronunță pentru solutio
narea tuturor conflictelor dintre sta
te numai prin tratative. Trebuie să
pornim de la faptul că existenta
acestor conflicte în diferite zone duce
la înrăutățirea continuă a situației
mondiale, la creșterea pericolului
generalizării si transformării aces
tora intr-un război mondial, cu con
secințe foarte grave.
în acest sens, ne pronunțăm cu
toată fermitatea pentru soluționarea
problemelor din Orientul Mijlociu
numai pe calea negocierilor politice.
Considerăm că. în actualele împre
jurări. cea mai bună cale este aceea
a organizării unei conferințe in
ternaționale. la care să participe
toate țările interesate, inclusiv
O.E.P., ca reprezentant unic al po
porului palestinian, și, desigur.
Israelul, precum si membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.
în pregătirea conferinței interna
ționale considerăm că se poate avea
în vedere realizarea unui dialog în
tre țările interesate, pentru a se pu
tea ajunge la un acord corespunză
tor privind organizarea conferinței
și obiectivele ei. Asemenea con
tacte în pregătirea conferinței
Internationale s-ar putea orga
niza sub auspiciile Consiliului
de Securitate sau ale reprezentan
ților O.N.U. în momentul în care ne
pronunțăm pentru o conferință in
ternațională, pornind de la faptul
că problemele nu se pot soluționa
decît pe baza negocierilor, atunci se
impune ca o necesitate și realizarea
unui dialog preliminar. Inclusiv, în
acest cadru, între O.E.P. și Israel,
sub auspiciile O.N.U. Este necesar
să dispară teama de întîlniri și dis
cuții. Oricine dorește să-și soluțio
neze problemele trebuie să înțeleagă
că nu poate lăsa aceasta pe seama
altora, ci trebuie să-și asume direct
răspunderea pentru felul cum își re
zolvă problemele care îl privesc. De
sigur, sînt necesare conferințele in
ternaționale. sprijinul internațional,
dar toate acestea nu pot înlocui răs
punderea statelor și organizațiilor
direct interesate în soluționarea pro
blemelor. De altfel, oriunde ne uităm
in lume constatăm că se și acțio
nează în acest fel.
O soluție trainică și justă în Ori
entul Mijlociu presupune asigurarea
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare, la crearea unui stat
palestinian independent, asigurarea
independenței fiecărui stat, inclusiv
a țărilor direct interesate, a noului
stat palestinian și a Israelului.
România se pronunță pentru înce
tarea în cel mai scurt timp a răz
boiului dintre Iran și Irak și solu
ționarea problemelor dintre aceste
state prin negocieri, în scopul resta
bilirii relațiilor de bună vecinătate, de
respect al integrității teritoriale, în
cadrul frontierelor internaționale re
cunoscute. Apreciem propunerile
Irakului, care se pronunță pentru o
soluționare a conflictului în cel mai
scurt timp, pe baza acestor principii.
Sperăm că și Iranul va ajunge la
concluzia că trebuie făcut totul pen
tru a se renunța la calea militară și
pentru o soluție politică a conflic
tului. Aceasta răspunde intereselor
ambelor țări, ale tuturor țărilor din
Golf și ale păcii mondiale în general.
In același sens ne pronunțăm și
pentru soluționarea altor conflicte,
inclusiv a problemelor din Indochi
na. a situației din Kampuchia. Noi
ne pronunțăm ferm pentru o recon
ciliere națională între toate forțele
din Kampuchia. pentru un stat inde
pendent. nealiniat si pentru retra
gerea totală a trupelor vietnameze
din Kampuchia. Susținem lupta
S.W.A.P.O. pentru independenta. Na
mibiei si condamnăm cu toată fermitatea politica de apartheid din
Africa de Sud.
t

ÎNTREBARE : Cele două pac.
te militare — N.A.T.O. șl Trata
tul de la Varșovia — îndreptat
unul inpotriva celuilalt, mențin
încordată tensiunea internațio
nală. In aceste condiții, cum apreciati, domnule președinte, că
poate fi ameliorat climatul po
litic international ? Cum ar pu
tea fi evitat holocaustul nu
clear I
RASPUNS : România apreciază că
situația internațională se menține
deosebit de gravă. Aceasta se datorește în primul rînd continuării
cursei înarmărilor. îndeosebi a celor
nucleare, politicii de forță, de ame
nințare cu forța, de amestec brutal
în treburile altor state. La agravarea
situației internaționale contribuie
însă și alti factori, inclusiv situația
economică gravă, subdezvoltarea,
existenta diferitelor conflicte în lume.
Este adevărat că N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia dețin cea mai
mare parte a armamentelor și aproa
pe totalitatea armelor nucleare, care
sînt deținute de S.U.A. și Uniunea
Sovietică.

Noi ne pronunțăm ferm- pentru
desființarea concomitentă a celor
două blocuri militare — N.A.T.O. și
Pactul de la Varșovia. Considerăm
că nu este necesară — și nici nu a
fost necesară — existența acestor
blocuri militare. Ne pronunțăm pen
tru relații de colaborare, pentru tra
tate corespunzătoare, care să excludă
orice acțiuni militare si conflicte în
tre aceste țări.
Sîntem pentru înfăptuirea în mod
hotărît a reducerii și apoi a elimi
nării complete a armelor nucleare.
Ne pronunțăm pentru oprirea ime
diată a amplasării de noi rachete
nucleare în Europa și retragerea ce
lor existente. Milităm pentru înce
tarea imediată a experiențelor nu
cleare. Sîntem pentru reducerea con
comitentă a armamentelor conven
ționale, pentru realizarea pînă în
anul 2000 a unei reduceri de cel pu
țin 50 la sută a acestora.
în mod corespunzător ne pronun
țăm pentru reducerea cheltuielilor
militare, care au ajuns la suma de
aproape un trilion de dolari. O par
te din acești bani ar urma să fie alocați în scopul dezvoltării și solu
ționării problemelor sociale din fie
care țară, iar o parte pentru ajuto. rarea țărilor în curs de dezvoltare.
Este neapărat necesar ca toate po
poarele să-și intensifice eforturile
pentru a determina trecerea la de
zarmare, în primul rînd la dezarma
rea nucleară, pentru realizarea unei
păci traînice pe planeta noastră. Tre
buie jă fim pe deplin conștient! că
un război mondial, cu folosirea ar
melor nucleare, ar duce la dispariția
a înseși condițiilor pentru existența
vieții pe planeta noastră. Avaria nu
cleară de la Cernobîl a demonstrat
că energia nucleară eliberată sau
scăpată de sub controlul omului nu
mai poate fi stăpînită. într-un răz
boi nuclear nu va exista nici un în
vingător — toți vor fi învinși : vom
asista la distrugerea a înseși condi /
țiilor vieții pe planeta noastră.
Armele nucleare nu privesc numai
țările care le dețin, pentru că efec
tele lor vor afecta toate statele lu
mii. Deci toate statele lumii au răs
punderea și trebuie să acționeze
pentru înlăturarea armelor nuclea
re. Numai pe această cale se va pu
tea asigura o politică reală de des
tindere, de_ colaborare între toate
națiunile, fără deosebire de orîndui
re socială, se va înlătura pericolul
distrugerii omenirii, se va asigura
dreptul oamenilor, al popoarelor Ia
existentă, Ia libertate, la pace.

ÎNTREBARE : In Asia de
sud. ființează, din decembrie
1985, Asociația din Asia de sud
pentru cooperare
regională
(S.A.A.R.C.). Am fi bucuroși să
aflăm opinia dumneavoastră în
legătură cu această asociație.
Poate juca ea un rol eficient in
dezvoltarea economică a regiu
nii noastre 7

RĂSPUNS : înființarea Asociației
din Asia de sud pentru cooperare
regională reprezintă un factor im
portant al colaborării statelor res
pective, în vederea soluționării pro
blemelor dintre ele prin tratative,
al progresului economico-social și
ridicării nivelului de trai al popoare
lor, al consolidării independentei
economice și politice a acestor state.
Noi considerăm că realizarea unei
colaborări regionale între
___ _____
diferite
state — așa cum este și Asociația
din Asia de sud — reprezintă, in
actualele împrejurări, un factor im
portant care trebuie să permită o
unire a eforturilor diferitelor state,
mai cu seamă — aș menționa — în
domeniul științei și tehnologiei, în
vederea asigurării progresului eco
nomico-social. Deci nu pot decît să
salut înființarea acestei asociații și
să-i urez să obțină rezultate cit mai
bune.
România Întreține relații cu toate
statele din această asociație și, în ce
ne privește, dorim să extindem co
laborarea cu fiecare stat, dar sîntem
gata — în măsura în care și Aso
ciația își asumă răspunderi în re
lațiile cu alte state — să colaborăm
nemijlocit și cu Asociația în direc
ția dezvoltării colaborării economi
co-sociale, așa cum facem și cu alte
organisme internaționale, de exem
plu, cu Piața comună. Desigur,
România este ea însăși membră in
C.A.E.R. șl dezvoltă relații și parti
cipă activ Ia colaborarea cu țările
din C.A.E.R., inclusiv în domeniul
științei și tehnicii. Dar, așa cum
am menționat, avem relații directe
nu numai cu țările din Piața comu
nă, ci și cu Piața comună ca atare.
De aceea am și menționat că, dacă
Asociația din Asia de sud își va
asuma șl un rol În cooperarea inter
națională, România —- care are re
lații bune cu toate statele — este
gata să coopereze și cu Asociația
ca atare.
în încheiere;, aș dori să mențio
nez, cu multă satisfacție, că între
România și Bangladesh sînt relații
bune, de colaborare economică, tehnico-științifică, precum și de con
lucrare activă pe plan internațional,
în cadrul O.N.U. și al altor organis
me internaționale, în vederea solu
ționării problemelor complexe ale
lumii contemporane. Considerăm că
sînt toate condițiile ca aceste relații
să se ridice la un nivel și mai înalt.
Aș dori să urez întregului popor
al țării dumneavoastră succese tot
mai mări în dezvoltarea economicosocială, bunăstare, prosperitate și
pace.

GENȚIILE DE PRESA
e scurt
'

1987 și proiectul de modificări în
sistemul economic. Se preconizea
ză. între altele, ca anul viitor pro
dusul social să crească cu cel pu
țin 3,5 la sută, producția industria
lă — cu 4 la sută, producția agri
colă — cu circa 3 la sută, produc
tivitatea muncii — cu 1,3 ia sută,
iar gradul de ocupare a tortei de
muncă — cu 2,3 la sută.
POSTUL DE RADIO VIENTIA

NE, citat de agenția T.A.S.S., anunță că Fumj Vongvicit, membru
al Biroului Politic al C.C. al Parti-

'.'.'o. fuK*

dului Popular Revoluționar Lao
țian. vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, a fost numit președin
te interimar al R.D.P. Laos. După
cum menționează T.A.S.S.. hotărîrea a fost adoptată la ședința
comună a Adunării Populare Su
preme si a Consiliului de Miniștri
ale R.D.P. Laos, avindu-se în ve
dere starea sănătății președintelui
Republicii. Souphanouvong.
CONSFĂTUIRE. La Sofia a avut loc o consfătuire consacrată
problemelor asigurării unui oonsum

ANUL INTERNAȚIONAL
PĂCII
LUME

BARIERELOR PROTECTIONISTE
DIN COMERȚUL
MONDIAL
•
»
Dezbaterile din Comitetul pentru probleme economice
ai Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : Co
mitetul pentru probleme economice
al Adunării Generale a O.N.U. a în
cheiat dezbaterile asupra punctului
intitulat „Comerțul și dezvoltarea",
care au prilejuit o examinare apro
fundată a situației și problemelor
grave cu care sînt confruntate țările
în curs de dezvoltare ca urmare a
crizei economice mondiale și a ter
menilor inechitabili din raporturile
comerciale dintre state.
în luările lor de cuvînt. majorita
tea eovîrșitoane a reprezentanților
statelor membre. în special delegații
țărilor tn curs de dezvoltare, au ară
tat că in condițiile persistentei feno
menelor de criză din economia mon
dială, ale tergiversării unei soluții
corespunzătoare in problemele pre
sante ale subdezvoltării, datoriei ex
terne și decalajelor economice, si
tuația țărilor în curs de dezvoltare
în oomertul internațional a conti
nuat să se înrăutățească. S-au evi
dențiat în mod deosebit efectele
profund negative pe care le are da
toria externă a țărilor în curs de
dezvoltare asupra eforturilor de
dezvoltare, progres și o viată mai
bună ale acestor state, arătîndu-se
că, în condițiile persistentei unor
inechități mari în schimburile eco
nomice și comerciale internaționale,
ale refuzului unor state industriali
zate de a angaja un dialog construc
tiv asupra ansamblului problemelor
din economia mondială în Vedete^
instaurării noii ordini eoonomioe.
țările sărace își văd serios amenin
țate, iar în unele cazuri chiar ani
hilate programele de dezvoltare
economico-socială. sînt nevoite să
facă sacrificii imense pentru achita
rea serviciului datoriei externe.
Numeroși reprezentanți ai țărilor
în curs de dezvoltare au formulat
critici la adresa încercărilor princi
palelor state industrializate occiden tale de a rezolva în cadru
restrîns problemele economice și
financiare mondiale care prezintă
interes pentru toate statele, de a
arunca pe umerii țărilor sărace

efectele crizei economice, de a
recurge la măsuri cu caracter
coercitiv împotriva unor țări in
curs de dezvoltare.
S-a relevat necesitatea adoptării,
într-un spirit de urgență, a unor
măsuri care să ducă la reglemen
tarea situației anormale existente
în prezent in comerțul mondial prin
negocieri serioase, desfășurate cu
voința politică de a se ajunge la
acorduri, cu participarea tuturor
statelor. dezvoltate și în curs de
dezvoltare. Aceste negocieri și mă
surile ce vor fi convenite trebuie
să conducă la eliminarea tendințe
lor protecționiste, a celorlalte ba
riere artificiale și restricții de orice
l'el din calea derulării normale a
comerțului internațional, la crearea
condițiilor favorabile pentru ac
cesul neîngrădit al produselor țări
lor în curs de dezvoltare pe piețele
statelof industrializate, la corectarea
și eliminarea termenilor de schimb
inechitabili din comerțul mondial
prin stabilizarea la niveluri acceptabile a prețurilor materiilor prime și
ale produselor industriale.
Un mare număr de delegații au
evidențiat necesitatea ca viitoarea
rundă de negocieri comerciale multi
laterale din cadrul G.A.T.T., conve
nită în acest an la reuniunea minis
terială de la Punta del Este, să
procedeze la examinarea concretă a
dezechilibrelor și inechităților din
comerțul mondial și să-și aducă o
contribuție de substanță la frînarea
și eliminarea măsurilor protecționis
te și la liberalizarea schimburilor
economice interstatale. De aseme
nea. s-a subliniat necesitatea ca cea
de-a VlI-a sesiune a Conferinței
O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.), care va avea loc în
1987, să adopte măsuri concrete,
astfel îneît comerțul internațional
să servească mai eficient la dezvol
tarea tuturor națiunilor, în primul
rînd a țărilor rămase în urmă din
punct de vedere economic, la îmbu
nătățirea generală a climatului politic internațional, la promovarea
înțelegerii și păcii în întreaga lume.

Puternice demonstrații împotriva regimului de la Seul
SEUL 31 (Agerpres). — Regimul
dictatorial de la Seul a mobilizat
peste 5 000 de polițiști pentru a lua
..cu asalt" clădirea Universității Kon
kuk, ocupată de trei zile de circa
1 200 de studenți care cereau demisia
imediată a actualului „președinte"
Chun Du Hwan, încetarea represiu
nilor împotriva forțelor democratice
din Coreea de Sud, îmbunătățirea
condițiilor de studiu. Contra studen
ților, a căror acțiune este apreciată de
agențiile de presă ca o revoltă de
amploare împotriva regimului de te
roare din Coreea de Sud, au fost
utilizate elicoptere, bombe cu gaze
lacrirhogene și tunuri cu apă.
Potrivit martorilor oculari, citați de
agenția Reuter, între tinerii protes
tatari și poliție s-au produs ciocniri
deosebit de violente, soldate cu răni
rea gravă a cel puțin 70 de studenți.

in Grecia
ATENA 31 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu. a procedat joi la o rema
niere ministerială parțială, cea de-a
doua de la instalarea guvernului său,
după alegerile generale din vara
anului 1985. De data aceasta au fost
schimbați titularii portofoliilor mun
cii, al industriei, energiei si tehno
logiei, al comerțului și al transpor
tului și telecomunicațiilor. în același
timp, au fqst desființate 11 posturi
de subsecretari, numărul' acestora
fiind redus de la 47 la 36. Noii mi
niștri intrați în guvern sint Kostas
Papanayotou (muncă), Anastasios
Peponis (industrie), Vasilis Sarantitis (comerț) și Kostas Bantouvas
(transporturi).
înlocuirile sînt interpretate de ob
servatorii de la Atena ca o încercare
de ameliorare a raporturilor guver
nului șl partidului de guvemămînt
— P.A.S.O.K. — cu celelalte partide
de stînga și cu sindicatele, după re
centele alegeri municipale din țară.
Pe de altă parte, menținerea ace
lorași titulari la ministerele econo
miei, de externe, interne, asigurări
sociale, lucrări publice etc, confir
mă intenția premierului elen de a
continua politica sa economică și a
acționa pentru aplicarea programu
lui de austeritate adoptat în toamna
trecută in scopul redresării econo
miei grecești.

Mișcarea
Socialistă
Panelenă
(P.A.S.O.K.) — de guvemămirit — a
adresat celorlalte formațiuni politice
de stingă din Grecia un apel de
cooperare in cadrul eforturilor gu
vernului de realizare a programului
de redresare a economiei. Partidul
Comunist din Grecia și Partidul Co
munist din Grecia (interior) — in
formează agenția Taniug — au ac
ceptat. în principiu, apelul P.A.S.O.K.
și i-au solicitat precizări privind
domeniile concrete de acțiuni și ini
țiative comune.

rațional de energie electrică, în
cadrul căreia s-a relevat necesita
tea creșterii răspunderii fiecărui
copsumator — de la cei mai energofagl pină la fiecare familie in
parte — față de economisirea ener
giei electrice.
UNIFICARE. In Urma convorbi
rilor care au avut loc intre repre
zentanți ai Partidului . Democratic
al Poporului și ai Organizației de
Avangardă a Qamenilor Muncii din
Afganistan s-a realizat înțelegerea
privind unificarea celor două par
tide în cadrul Partidului Democra
tic al Poporului. Cele două forma
țiuni politice au făcut apel la mem
brii lor să-și întărească unitatea în
lupta împotriva contrarevoluției,
pentru construirea unei societăți
noi. democratice, în Afganistan.

Cei aproape 1 200 de participanți la
acțiunea de protest, între care 394
studente, au fost arestați.
Intervenția brutală a forțelor de or
dine nu. a stăvilit insă valul nemul
țumirii populare. Aceleași agenții
relatează că, la numai o oră după
asaltul asupra Universității Konkuk,
alte mii de tineri de la școlile și fa
cultățile din Seul. Pusan și alte ora
șe, sprijiniți de populație, au demon
strat pe străzi cerind eliberarea celor
arestați și democratizarea vieții social-politice.

• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Scriitorii în lupta pentru pace
SOFIA 31 (Agerpres). — La So
fia s-a desfășurat a șasea reuniune
internațională a scriitorilor „Pacea
, — speranța planetei“, relatează agenția B.T.A. Au participat 207
scriitori din 57 de țări, inclusiv din
1

ț

\
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România. Reuniunea a adoptat o
declarație prin care scriitorii adre
sează tuturor oamenilor, persona
lităților politice, oamenilor de ști
ință apelul de a milita pentru apă
rarea păcii.

Oameni de știință britanici se opun programului
„războiul stelelor"
LONDRA 31 (Agerpres). — Peste

denumit „războiul stelelor"

(
*
*

500 de oameni de știință britanici nință vitalitatea științei consacrate
* s-au
angajat, într-o declarație, să scopurilor civile impunînd alte
refuze orice participare la progra priorități de cercetare.
de cercetări din cadrul Iniția
După cum a apreciat cercetătorul
t mul
tivei de Apărare Strategică (S.D.I.)
promovată de Statele Unite. Sem David Caplin, de la Imperial Col- i
* natarii
declarației — în cea mai lege din Londra, „cvasltotalitatea ;
mare parte expert! în domeniile comunității științifice universitare 1
din Marea Britanie se opune «răz- ț
matematicii și electronicii
ț —fizicii,
apreciază că programul amintit boiului stelelor»".
( In favoarea încetării imediate a experiențelor nucleare ■
j VIENA 31 (Agerpres). — Intr-un zent există» mijloace pentru reali- i
mesaj adresat mișcării austriece zarea unui control eficient asupra '
pentru pace, citat de agenția respectării unui acord privind în-i
ț T.A.S.S.,
ministrul de externe al cetarea exploziilor.
Austriei, Peter Jankowitsch. s-a
Pe de altă parte, reprezentantul *
pronunțat pentru încetarea imedia Austriei la O.N.U. a anunțat că gu
a tuturor exploziilor nucleare, vernul său se pronunță pentru în
ț tăca parte
componentă a unui proces

*
*
*
i
*
i
1
i

general de dezarmare nucleară. El
a arătat că. după părerea Austriei,
ca și a mulțor altor țări. în preI

cetarea experiențelor nucleare și
pentru încheierea unui tratat inter
național corespunzător.

Necesitatea intensificării eforturilor
în direcția dezarmării
ROMA 31 (Agerpres). — Lupta
pentru pace, dezarmare și destin
dere pe plan internațional rămîne
una dintre sarcinile majore ale
Partidului Comunist Italian — a
declarat, în cadrul unei conferințe
de presă organizate la Roma, Giorgio Napolitano, membru al Direc-

*
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țiunii P.C.I. După Intîlnirea de la
Reykjavik — a menționat vorbi
torul —, forțele de stînga din Eu *
ropa occidentală trebuie să-și in
tensifice
eforturile pentru ca ideile
________________
valoroase prezentate in cadrul în- i
tîlnirii sovieto-americane la nivel ’
înalt să poată fi materializate.
ț

Convorbiri ungaro-cehoslovace
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — în
comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Janos
Kadar. secretar general al P.M.S.U.,
și Gustav Ilusak, secretar general al
C.C. al P.C.C., președintele R.S.
Cehoslovace, care a efectuat o vizită
de prietenie la Budapesta, cele două
părți relevă că, după Intîlnirea sovieto-americană Ia nivel înalt de la
Reykjavik, lupta pentru pace a atins
o treaptă superioară, ceea ce impune
cu necesitate intensificarea eforturilor

pentru consolidarea păcii și securită
ții internaționale, pentru prevenirea
unei catastrofe nucleare si întărirea
încrederii si colaborării dintre popoare.
Conducătorii P.M.S.U. și P.C.C.
și-au exprimat satisfacția fată de adîncirea colaborăriii multilaterale
dintre partidele și țările lor și au
semnat Programul pe termen lung
de colaborare economică si tehnicoștiințifică dintre R.P. Ungară și R.S.
Cehoslovacă pină in anul 2000.

Dezvoltarea largă a colaborării cu toate statele
- factor important al progresului economico-social,
al păcii și înțelegerii în lume
Una din orientările definitorii ale
politicii externe a României socialis
te, reafirmată în recenta cuvintarc
a tovarășului Nicolae Ceaușescu de
la tribuna Marii Adunări Naționale,
o constituie extinderea si diversifi
carea colaborării cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire. de
mărime sau grad de dezvoltare. In
spiritul acestei poziții de principia,
colaborarea pe plan economic, teh
nico-științific și cultural cu celelal
te state a cunoscut o continuă dez
voltare. ilustrativ în aoest sens fiind
faptul că în prezent tara noastră în
treține relații economice cu 155 de
țări de pe toate meridianele globu
lui. La baza tuturor acestor relații
România situează in mod constant
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectului independentei si su
veranității naționale, neamestecului
în treburile interne și avantajului re
ciproc. aducând totodată o contribu
ție importantă la afirmarea lor in
viata internațională. Respectarea aoestor principii constituie, in concep
ția tării noastre, a președintelui ei.
condiția fundamentală a valorificării
avantajelor colaborării economice in
ternaționale, asigurării unui pro
gres mai rapid al fiecărei țări, a
păcii și înțelegerii între popoare.
în aoest cadru, așa cum este cu
noscut. partidul și statul nostru, situind pe primul plan. în întreaga
activitate internațională, dezvoltarea
prieteniei și colaborării multilaterale cu toate statele angajate in opera de edificare a
noii orânduiri, socialiste, atribuie
o importantă deosebită
_______ adînci____
rii conlucrării reciproc avantajoase
cu țările membre ale Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.),
organizație al cărei scop, definit in
însuși statutul ei, este de a con
tribui la dezvoltarea economiilor na
ționale ale țărilor participante, la
creșterea bunăstării popoarelor lor,
la afirmarea socialismului, a cauzei
Generale a progresului și păcii,
n acest sens, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia ; „Acor
dăm o mare însemnătate înfăptuirii
programelor de lungă durată, a acor
durilor cu țările socialiste din
C.A.E.R., a acordului de cooperare
tehnico-științifică pină in anul 2000.
Considerăm că sînt necesare măsuri
botărite in vederea înfăptuirii aces
tor acorduri, realizării in condiții
mai bune a specializării și coope
rării in producție, soluționării cu
forțe comune a problemelor comple
xe ale științei și tehnicii, in vederea
înfăptuirii neabătute de către fie
care țară a hotăririlor congreselor
partidelor lor, a planurilor de dez
voltare economico-socială".
Fără îndoială că realizările dobîndite în dezvoltarea economică, a ști
inței și tehnicii de către fiecare
țară membră a C.A.E.R. oferă pre
mise pentru ridicarea la un nivel
și mai înalt a colaborării, la extin
derea specializării și cooperării în
producție. Subliniind importanța pro
gramelor si acordurilor de lung*

durată încheiate între țările membre
ale C.A.E.R., țara noastră consideră
că oeea ce se impune în momentul
de față este treoerea cu mai multă
fermitate la măsuri care să asigure
transpunerea lor în viată. în vederea
realizării programelor de dezvoltare
ale fiecărei țări.
Un rol esențial în accelerarea dez
a convoltării economico-sociale,
i
revine, după
strucției socialiste
cum este bine cunoscut, științei,
Importanța
tehnicii șil tehnologiei.
_
.
.
acordată în cadrul C.A.E.R. științei
și tehnologiei și-a găsit expresie in
adoptarea, în urmă cu un an. a Pro
gramului complex al progresului
tehnico-științific pînă în anul 2000.
Elaborat ca urmare a hotărîrii
Consfătuirii economice la nivel înalt
a țărilor membre ale C.A.E.R., acest
program este menit să ofere un
cadru larg și eficient de extindere,
într-o largă perspectivă, a cooperă
rii tehnico-științifice, în vederea
asigurării progresului multilateral
al statelor participante.
Misiunea istorică a socialismu
lui
—
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — rezidă tocmai
in afirmarea sa drept orinduirea
cea mai avansată, cea mai eficientă
nu numai din punct de vedere so
cial, orinduirea' noastră socialistă
fiind infinit superioară față de
orice altă orinduire socială, ci și din
punct de vedere al organizării, al
științei și tehnologiei, obiectiv pe
care îl poate îndeplini numai afirmîndu-se ca principal purtător al
progresului
tehnico-științific. In
acest sens, este o realitate faptul că
țările membre ale C.A.E.R., țările
socialiste in general dispun de un
vast potențial tehnico-științific, ma
terial și uman, inclusiv de imensul
avantaj al conducerii planificate a
acestei activități. Or, este incontesta
bil că numai folosind în întreaga
economie cele mai noi realizări ale
revoluției tehnico-științifice este po
sibilă atingerea unei înalte produc
tivități a muncii, ridicarea sensibilă
a nivelului calitativ al produselor,
creșterea pe această bază a compe
titivității lor pe piața mondială, va
lorificarea superioară, la un Înalt
grad de eficiență, a resurselor de
materii prime, materiale și energie,
a forței de muncă.
tn ceea ce o privește, România și-a
reafirmat hotărîrea de a acționa
neabătut in vederea înfăptuirii obiec
tivelor înscrise în Programul com
plex. adoptind în acest scop o serie
de măsuri implicind participarea
concretă a institutelor noastre de
cercetări, ministerelor, centralelor
industriale la realizarea acțiunilor de
cooperare tehnico-științifică și eco
nomică. atît bilaterală, cît si multi
laterală.
Militînd neabătut pentru adîncirea
conlucrării între țările membre ale
C.A.E.R.. tara noastră dezvoltă, tot
odată, colaborarea economică și ști
ințifică cu toate celelalte țări socia
liste, ceea ce corespunde atît inte
reselor naționale ale fiecărei țări, cit

si intereselor generale ale socialismu
lui, ținîndu-se seama de faptul că
forța socialismului în ansamblu creș
te cu atît mai mult, cu cît este mai
puternică fiecare țară socialistă în
parte.
O mare însemnătate acordă, tot
odată, țara noastră dezvoltării rela
țiilor economice cu țările în curs de
dezvoltare, ceea ce își găsește ex
presie și în faptul că aceste țări
și-au sporit constant ponderea in
ansamblul schimburilor noastre eco
nomice, Un Ioc important în cadrul
acestor relații îl ocupă acțiunile de
cooperare în producție, sprijinul acordat de țara noastră in ce pri
vește edificarea unor obiective eco
nomice în aceste state.
Este cunoscut, de asemenea, că. In
același timp, țara noastră dezvoltă
larg. în spiritul coexistentei pașni
ce. relațiile economice si tehnico-știîntifice cu țările capitaliste dezvol
tate. participînd activ la diviziunea
internațională a muncii, la schimbul
mondial de valori materiale si spi
rituale.
Atît, la O.N.U.. cît si în alte foruri
internaționale. România militează
pentru înlăturarea piedicilor exis
tente în calea schimburilor economi
ce. lichidarea practicilor discrimina
torii si restrictive, pentru instau
rarea unui comerț liber și echitabil,
în folosul tuturor statelor si po
poarelor.
In concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. parti
ciparea tuturor statelor la diviziu
nea internațională a muncii răspun
de unei necesități obiective, datori
tă interdependenței tot mai accen
tuate dintre economiile naționale,
rolului tot mai important al științei
si tehnicii ca factor dinamizator al
progresului. Fără îndoială că extin
derea colaborării dintre state poa
te aduce o contribuție efectivă la
solutionarea problemelor complexe
ce confruntă omenirea contempora
nă, cum sînt cele legate de criza
economică si financiar-valutară. cri
za energetică, a materiilor prime, de
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi ordini economice inter
naționale.
Este incontestabil că dezvoltarea
schimburilor și a cooperării are nu
numai importantă economică, ci și
o deosebită însemnătâte politică,
fiind bine știut că între colaborare
și pace există o strinsă interacțiune :
pacea, destinderea creează condiții
optime pentru lărgirea colaborării,
tot astfel cum colaborarea contri
buie la creșterea încrederii, la con
solidarea păcii. In acest spirit,
România acționează cu neabătută
consecventă pentru intensificarea
colaborării reciproc avantajoase cu
toate statele lumii, milițind deopo
trivă pentru o strinsă conlucrare pe
olan internațional, pentru eforturi
comune în vederea dezarmării, a
asigurării unei păci trainice, corespunzător intereselor si aspirațiilor
tuturor popoarelor.
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