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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit delegațiile guvernamentale participante la ședința a 42-a

a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți. 4 noiembrie, delegațiile gu
vernamentale participante la șe
dința a 42-a a sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
București.

Au participat delegațiile conduse 
de : Gheorghi Atanasov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria ; Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului R.S. Ceho
slovace ; Carlos Rafael Rodriguez. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat si al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba ; Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane ; Dumaaghiin 
Sodnom. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole ; Zbig
niew Messner, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone : 
Gyorgy Lăzăr, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare ; 
Nikolai Rijkov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. ; Vo 
Chi Gong, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. S. 
Vietnam.

A luat parte, de asemenea, de
legația guvernamentală a Republi
cii Socialiste Federative Iugosla
via. condusă de Ianez Zem- 
liarici. vicepreședinte al Con-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.Aș dori să exprim deplina satisfacție a conducerii noastre de partid și de stat, a mea personal, pentru desfășurarea în bune condiții și cu rezultate pozitive a actualei sesiuni a C.A.E.R.Sesiunea aceasta are loc în primul an al cincinalului 1986—1990, în care toate țările noastre — pe baza hotărîrilor a- doptate de congresele partidelor din țările respective — au trecut Ia o etapă nouă de dezvoltare, de perfecționare și modernizare a activității economi- co-sociale, de aplicare mai fermă a cuceririlor științei și tehnicii în toate domeniile.Ordinea de zi a sesiunii a permis un schimb larg de păreri, dar și discutarea unor probleme de interes comun privind perfecționarea activității C.A.E.R., intensificarea colaborării între țările noastre, în vederea înfăptuirii atît a hotărîrilor partidelor și a planurilor de dezvoltare din fiecare țară, cît și a acordurilor de lungă durată, a Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000.Noi avem convingerea că țările noastre dispun de tot ce este necesar pentru a obține rezultate bune în realizarea planurilor și programelor, a acordurilor de lungă durată și că, pe baza unei mai bune colaborări în cadrul C.A.E.R., fiecare țară va putea realiza cu succes planul său de dezvoltare, că, pe ansamblu, țările noastre vor obține rezultate importante în creșterea forței economice, tehnico-științi- fice, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al popoarelor noastre. Aceasta va reprezenta și o contribuție importantă la creșterea prestigiului socialismului, al țărilor socialiste, la sporirea contribuției lor la progresul general, la cauza păcii și colaborării internaționale.Avem, fără nici o îndoială, rezultate bune în colaborarea în cadrul C.A.E.R.. Dar sînt și multe probleme care necesită o îmbunătățire pentru ca eficiența C.A.E.R. să fie mai puternică. Știu că în sesiune s-au dezbătut unele din aceste probleme. Noi am dori ca, în viitor, C.A.E.R. să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul său privind specializarea și cooperarea în producție, în direcția folosirii mai bune a bazei materiale de care dispun țările socia

liste, ca o condiție a înfăptuirii obiectivelor pe care și le-a propus și trebuie să le înfăptuiască C.A.E.R.Toți avem părerea că, în noua etapă de dezvoltare, știința, tehnica, progresul științei și tehnicii constituie un factor primordial pentru înfăptuirea programelor noastre de dezvoltare, pentru a- firmarea forței și superiorității societății socialiste. în fiecare țară s-au elaborat programe în această direcție ; avem un program comun în privința aceasta. Sîntem la început, dar noi considerăm că trebuie să acționăm în așa fel încît întreaga colaborare dintre țările noastre să se bazeze pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în toate domeniile. Aceasta presupune să intensificăm colaborarea pentru a obține rezultate bune în cercetarea științifică și tehnologică, astfel ca acest cincinal să marcheze o schimbare radicală în creșterea rolului științei și tehnicii, în ridicarea nivelului calitativ și tehnic al activității noastre. Trebuie să facem în așa fel încît să fie lichidată o anumită rămînere în urmă din unele domenii, ca țările noastre din C.A.E.R. să se poată afirma, și în domeniul științei și tehnicii, ca promotoare ale celor mai noi cunoștințe din toate domeniile. Consider că forța cercetării științifice din țările noastre, din toate domeniile, poate să realizeze, într-o perioadă relativ scurtă, acest obiectiv de mare însemnătate.Noi acordăm o mare însemnătate acestor probleme pentru că pornim de Ia faptul că socialismul și comunismul nu se pot realiza decît pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. înseși socialismul și comunismul sînt rezultatul celor mai nobile și înaintate cuceriri ale științei, în relațiile sociale, în gîndirea umană, și, deci, și în toate domeniile științei și tehnicii. Avem obligația față de popoarele noastre, față de însăși cauza socialismului să facem în așa fel încît să demonstrăm forța și superioritatea socialismului în toate domeniile, deci și în domeniul științei și tehnicii !Sînt o serie de probleme de ordin economic și financiar, în care avem o experiență destul de îndelungată. Dar sînt și unele lucruri care trebuie perfecționate și îmbunătățite, începînd cu precizarea și clarificarea mai 

bună a ceea ce reprezintă rubla transferabilă, a locului și cursului ei, a sistemului de formare a prețurilor în C.A.E.R. Nu doresc să intru în nici un fel de amănunte, dar sînt probleme cărora noi considerăm că trebuie să le acordăm o atenție deosebită și să găsim și soluționarea lor corespunzătoare.în toate țările noastre, în congresele partidelor noastre s-a pus un mare accent pe problemele cointeresării materiale și morale— dar mai cu seamă pe problemele cointeresării materiale— ale perfecționării sistemului de relații în cadrul fiecărui stat, inclusiv de retribuire și cointeresare materială a maselor. Dar problema cointeresării materiale printr-o bună cooperare, specializare și colaborare în C.A.E.R. are o importanță deosebită —- și eu consider că una din problemele perfecționării activității C.A.E.R. și creșterii eficien* ței sale este de a găsi și căile îmbunătățirii acestei cointeresări în colaborarea economică și tehni- co-științifică între țările noastre.Dispunem de o experiență, avem în fiecare țară economiști, finanțiști, oameni politici care trebuie să găsească soluțiile corespunzătoare.Toți vorbim de modernizare, de reforme ! Dar, hai să începem să facem această reformă și în C.A.E.R. ! Aceasta constituie o necesitate a bunei desfășurări a activității, a întăririi colaborării și creșterii rolului C.A.E.R.în ce o privește, România dorește să participe activ la soluționarea tuturor acestor probleme de interes comun. Dorim să dezvoltăm larg relațiile, în toate domeniile, cu toate țările membre ale C.A.E.R. sau care participă la activitatea C.A.E.R. și bilateral. Dorim să participăm activ la soluționarea în comun a o serie de probleme în C.A.E.R, așa cum dorim, desigur — și acționăm — să dezvoltăm relațiile cu toate țările socialiste, și cu cele care nu sînt în C.A.E.R., pornind de la faptul că este în interesul tuturor țărilor socialiste să se dezvolte o colaborare largă și să se asigure progresul economic și social, succese cît mai mari în construcția socialistă din toate țările.în acest cincinal noi ne-am propus să obținem o schimbare calitativă a întregii noastre activități, să trecem la un nou stadiu de dezvoltare. Am trecut la 

dezvoltarea intensivă a întregii economii. Punem un accent deosebit pe creșterea rolului științei și tehnicii în toate domeniile.Vă pot spune că am început cu unele rezultate bune primul an ăl cincinalului, deși sîntem la început. Știu că în toate țările dumneavoastră — după datele pe care le-am cunoscut și le cunosc — sînt rezultate bune. în toate s-a trecut, cu hotărîre la realizarea planurilor și programelor de dezvoltare.în numele conducerii noastre, aș dori să urez tuturor partidelor și popoarelor dumneavoastră rezultate cît mai bune în realizarea planurilor, a programelor de dezvoltare, de modernizare și perfecționare a întregii activități !Și noi am adoptat o serie de programe de perfecționare a activității de conducere. în realizarea acestora pornim însă de la necesitatea întăririi și aplicării ferme a principiilor socialiste, considerînd proprietatea socialistă ca factor primordial pentru înfăptuirea programelor și pentru construcția cu succes a socialismului și comunismului.Și în continuare alocăm circa 30 la sută din venitul național pentru dezvoltare, considerînd că, pe baza legităților economice generale — nu numai socialiste, ci ale economiei generale — fără o acumulare și fără fonduri corespunzătoare de dezvoltare nu se poate obține nici un progres economic-social.Am adoptat programe speciale de modernizare a tehnologiilor, a activității de afirmare a autoconducerii, autogestiunii, în toate sectoarele, de o nouă normare financiară-economică.Dezvoltăm larg formele democratice de conducere în economie. Noi, pe baza experienței de aproape 20 de ani, am ajuns la concluzia că participarea în diferite forme democratice — în consiliile de conducere, în adunările generale — a maselor populare la conducere constituie factorul hotărîtor pentru creșterea interesului și participării active a poporului la conducerea întregii activități. Ne-am convins că democrația socialistă, muncitorească, participarea maselor la conducere reprezintă un factor determinant pentru întărirea unității întregului popor, a hotărîrii sale de a acționa cu toate forțele pentru înfăptui-
(Continnare in pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Sultan Aii Keshtmand,

membru al Biroului Politic al C.C. al P.D.P.A., președintele Consiliului

de Miniștri al Republicii Democratice Afganistan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe 
Sultan Aii Keshtmand, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democratice Afganistan, 
conducătorul delegației țării sale la 
lucrările ședinței a 42-a g, sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care se desfășoară la Bucu
rești.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Afganistan a mulțumit pen
tru întrevederea acordată și a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut, împreună cu urări de 
succes in întreaga activitate, din 
partea conducerii politice si de stat 
a Republicii Democratice Afganistan, 
personal a tovarășului Najibullah,

Reprezentantul permanent al O.E.P. la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republică 
Socialiste România, a primit, marți. 

secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, conducerii de partid și de 
stat a Republicii Democratice Afga
nistan, tovarășului Najibullah un 
salut călduros și cele mai bune 
urări.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare, întemeiate pe prin
cipiile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. S-au 
evidențiat posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea acestor relații, pe 
plan politic, economic și în alte 
domenii de activitate, în interesul 
și spre binele ambelor țări și po

pe Izzat Farid Abou Al Rub. repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
București. Ia cererea acestuia.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 

poare. al cauzei păcii. înțelegerii sl 
colaborării în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio
nale. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
este înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, și 
asigurarea păcii. S-a subliniat nece
sitatea întăririi conlucrării tuturor 
țărilor și popoarelor în vederea so
luționării pe cale pașnică, prin tra
tative. a problemelor litigioase din
tre state, pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini e- 
conomice mondiale, pentru asigu
rarea păcii în lume.

La primire au participat Moham
mad Aziz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D. Afganis
tan, și Habib Mangal, ambasadorul 
Republicii Democratice Afganistan 
în România.

fost înmînat un mesaj din partea 
președintelui Comitetului Executiv 
*1 Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat.
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Adunările generale ale oamenilor muncii

Mai multă preocupare
pentru reducerea consumurilor

energetice I
acesta am îmbu- 
de funcționare Ița 

care in prezent 
10 tone de abur

„Deși nu am realizat integral pro
ducția fizică planificată în perioada 
care a trecut din acest an, totuși am 
depășit consumul energetic ; am 
consumat în plus o cantitate de 
combustibil echivalentă cu necesarul 
întreprinderii pe aproape o săptămi- 
nă“. Calculul aparține inginerului 
Petre Cătană și a fost prezentat in 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea dc alumină din Tulcea.

Am început astfel relatarea noas
tră. intrucit problema ridicată de 
tînărul inginer a constituit tema de 
fond a dezbaterilor care au avut loc 
în adunarea generală de aici. Și era 
firesc să fie așa. în perioada care 
a trecut din acest an activitatea de 
ansamblu a acestei unități a fost 
necorespunzătoare. Desigur, au exis
tat și anumite greutăți în aprovizio
narea cu 
păcură și 
Dar, așa 
pantii la 
teri, 
ceste 
producția 
cată de 
putea fi 
tă. Datorită 
pășirii 
rilor 
s-a _______ _
adunare, cheltuielile materiale au 
fost depășite cu 
de lei 
esențială 
trate la --------------
— aprecia maistrul Dumitru Corbu
— o constituie funcționarea sub pa
rametrii proiectați a principalelor 
instalații, oprirea repetată a unor 
utilaje din cauza defecțiunilor, a 
slabei lor întrețineri. ^Instalația de 
descompunere, de exemplu, funcțio
nează de mai multă vreme doar cu 
70 Ia sută din capacitate ; 6 vase de 
descompunere sînt oprite, iar alte 6 
realizează doar jumătate din produc
ția planificată. Motivul 7 Nu au 
fost curățate la timp de crustă. 
Funcționind sub parametri, se con
sumă abur tehnologic fără a obține 
producțiile stabilite. Pentru a rezolva 
problemele din această instalație, de 
care depinde în mare măsură bunul 
mers ai fluxului tehnologic, trebuie 
să găsim soluții tehnice de înlătu
rare a crustei de pe pereții vaselor, 
să urgentăm spălarea chimică a aces
tor recipienți, operație care se amină 
de mai multe luni".

Din cuvîntul participanților la 
dezbateri am desprins că și în alte 
secții de producție au apărut astfel 
de situații. „Despre repararea ne
corespunzătoare a bateriilor de 
autoclave, spunea maistrul Dumitru 
Neagu, secretarul biroului organiza
ției de partid din cadrul instalației 
de leșiere. se discută de mai mulțl 
ani. Am dezbătut această problemă 
și în adunarea de partid din secția 
noastră. S-au făcut atunci numeroa
se propuneri. Nu s-a urmărit însă 
aplicarea lor pină la capăt. Registre
le de încălzire a autoclavelor sînt 
de slabă calitate. Așteptăm să le 
producă întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din București. 
Eu consider că le-am putea confec
ționa cu forțe proprii, după noua 
soluție pe care o experimentăm in

bauxită, 
chiar cu 
cum au 
dezba- 

chiar în a- 
conditii. 
planifi- 
alumină 
realiza- 

de- 
consumu- 

energetice, 
subliniat în

leșie de sodă, 
energie electrică, 
subliniat partici-

prezent. în felul 
nătăți parametrii 
cele 10 autoclave, 
consumă aproape 
pe oră fără să producă nimic".

„Multe opriri au avut loc și din 
cauza defectării compresoarelor — 
arăta în cuvîntul său lăcătușul Ha- 
ralambie Stamatid. Compresoarele 
din întreprinderea noastră sînt 
vechi, consumă multă energie și au 
randamente foarte scăzute. Cu toate 
că au depășit de mult timpul normat 
de funcționare, nu au fost planificate 
pentru reparații capitale. De aceea, 
propun ca în programul de moder
nizări pentru anul viitor să fie 
cuprinse și aceste utilaje 
depinde bunul mers ai 
rii și deci reducerea 
energetic". Faptul că 
consumul energetic a 
substanțial reflectă, pe 
festarea unor cazuri de indisciplină 
tehnologică, cum

anul viitor să 
de care 

întreprinde- 
consumului 

in acest an 
fost depășit 
lingă mani-

întreprinderea 
de alumină din Tulcea

__  2 lei 
productie-marfă. 
a depășirilor 
consumurile

la 1000 
..Cauza 

inregis- 
energetice

ar fi funcționarea 
instalațiilor sub 
parametrii pla
nificați din cau
za nesupraveghe- 
rii corespunză
toare a procesului 
tehnologic, exe
cutarea unor re
parații de calita
te slabă, existen- 
în urmărirea con-ta unor neajunsuri 

sumului energetic pe fluxul de pro
ducție. Mai multi vorbitori au subli
niat că, deși situația impune un nou 
stil de muncă în conducerea activită
ții, consumul de energie electrică și 
de abur tehnologic se urmărește 
„global", pe tona de alumină calci
nată, nu pe fiecare instalație și uti
laj in parte. în aceste condiții, nu 
se știe precis unde se risipește, de 
ce se pierde abur tehnologic și cine 
poartă răspunderea.

Concluzia care s-a desprins din 
dezbaterile adunării generale este că 
atît cadrele de conducere, cit și cei 
ce muncesc în această întreprindere 
cunosc bine propriile lipsuri și 
dispun de capacitatea de a le înlă
tura cit mai curînd posibil-. Acest 
lucru este dovedit și de spiritul 
exigent și responsabil în care s-au 
desfășurat discuțiile, de propunerile 
concrete formulate. Astfel, pornind 
de Ia propunerile făcute, adunarea 
generală a hotărît constituirea unei 
formații specializate pentru revizui
rea și izolarea rețelelor termice din 
întreprindere. De asemenea, s-a 
stabilit să se devanseze termenul de 
punere în funcțiune cu un an a 
noului tip de calcinator, care asigură 
reducerea consumului energetic cu 
40 la sută ; în atelierul mecanic al 
întreprinderii va fi asimilată o gamă 
mai largă de piese de schimb, re- 
organizindu-se totodată activitatea 
de reparații. Toate acestea dovedesc 
spiritul responsabil în care oamenii 
muncii din această întreprindere au 
dezbătut una din problemele esen
țiale ale muncii lor : realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan pe anul 
viitor.

Neculal AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii"

Depășirea planului de producție 
pe 16 luni ale anului cu aproape 40 
milioane lei constituie o realizare, 
cu care s-ar mîndri orice colectiv 
de muncă. Și, totuși, reprezentanții 
oamenilor muncii din Antrepriza de 
construcții hidroenergetice „Șiret" 
— Bacău la adunarea generală de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 1987 
nu au privit activitatea lor numai 
prin prisma acestei realizări. Ei au 
analizat cu spirit revoluționar, critic 
și autocritic, întreaga activitate des
fășurată în acest prim an al actua
lului cincinal.

„Este adevărat, planul la construc- 
ții-montaj a fost depășit, dar tre
buie să spunem că pe unele șantiere, 
cum ar fi cele de la Cernavodă, 
Bolboci. Stînca-Costești. Moroleni, 
avem serioase rămîneri în urmă — 
arăta inginerul Mircea Rusu, directo
rul antreprizei. Ca să pășim cu 
dreptul in anul care vine, cînd avem 
de realizat un volum mult mai mare 
de lucrări, trebuie mai întîi să re
cuperăm în întregime restantele și 
să îndeplinim planul pe acest an 
la toti indicatorii".
Ideea a fost con
tinuată si susți
nută cu propu
neri concrete, ju
dicioase, 
conducă 
minarea 
surilor ce se ma
nifestă pe șantie
rele respective si 
de maiștrii Ni
colae Grădinaru, 
Ion
panti la dezbateri. „înălțăm hidro
centrale de care economia noastră 
are atîta nevoie și firesc ar fi ca 
fiecare lucrare, fiecare obiectiv să 
fie terminat înainte de termen, așa 
cum ne-a cerut conducerea parti
dului atît la cel de-al III-lea Con
gres al oamenilor muncii, cît și la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral. Iată de ce nu înțeleg de ce fo
rul nostru tutelar, consiliul de con
ducere al antreprizei nu se îngri
jesc să avem pe șantier la vreme 
toate materialele necesare 7 — se 
întreba în adunare inginerul Ion 
Bîrjoveanu, șeful unei brigăzi de pe 
șantierul Berești-Sascut. Dacă aveam 
la timp plasa de sîrmă sudată am 
fi putut termina încă din vară pe- 
reele la digurile de apărare și la 
canalul de fugă. Am sesizat acest 
fapt la momentul respectiv, dar con- 
siliul de conducețe nu a intervenit 
cu promptitudine și, ca urmare, va 
trebui să executăm această lucrare 
acum, pe timp friguros".

Analizând cu înaltă responsabili
tate muncitorească stilul și metodele 
de muncă ale consiliului oamenilor 
muncii, maistrul Aurel Răileanu, 
tehnicianul Constantin Cîndea. ingi
nerii Alexandru Ionescu și Nicolae 
Catană au cerut organului de con
ducere colectivă să dea dovadă de 
mai multă operativitate în rezolva
rea unor probleme de muncă de pe 
șantierul hidrocentralei Călimănești, 
astfel ca pină la finele anului să se 
încheie lucrările de etanșare din 
incinta barajului și centralei elec
trice. precum și terasamentele pen
tru devierea Șiretului pe o nouă al
bie în zona Ciorani-Pufești. Totoda
tă, ei au propus măsuri concrete 
care să conducă la intensificarea lu
crărilor de montaj la fabrica de be-

care să 
la eli- 

neajun-

Lazăr, de
Polizu și

Antrepriza de construcții 
hidroenergetice 
„Șiret" — Bacău

muncitorul Gris- 
de plți pârtiei-

toane și la stația de sortare a agre
gatelor; astfel ca obiectivele res
pective să înceapă să producă chiar 
din primele zile ale anului 1987.

Pentru îndeplinirea în cît mai 
bune condiții a planului pe acest 
an, ca și a prevederilor lunii ia
nuarie din anul 1987, inginerul Ion 
Vizimberg propunea in adunarea 
generală să se acorde mai multă 
atenție introducerii unor tehnolo
gii moderne de lucru. Se impune, 
totodată, să se treacă mai repede la 
realizarea prefabricatelor pe șantie
re, la redistribuirea utilajelor tehno
logice și a mijloacelor de transport 
auto în funcție de volumul lucrări
lor pe fiecare șantier, la executarea 
in devans a rețelelor electrice de 
înaltă tensiune, la asigurarea com
pletă a documentației tehnice.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, pe bună dreptate, nelndeplini- 
rii sarcinii de creștere a productivi
tății muncii. „Avem programe 
bune, cu măsuri concrete, care să 
conducă la creșterea corespunzătoa
re a productivității muncii pe fieca
re șantier, dar ele nu sint urmărite 

pentru a fi tradu
se în viață nici de 
conducerile bri
găzilor și nici de 
consiliul oameni
lor muncii" — a- 
răta maistrul Ion 
Nistor. La rîndul 
lui, inginerul Con
stantin Atudosie 
a precizat că una 
din cauzele nere- 
creștere a produc- 

i constituie folo- 
a dotării tehnice, 

„Au fost

alizării sarcinii de i 
tivității muncii o 
sirea incompletă 
a utilajelor, și mașinilor 
zile, și chiar săptămîni de-a rîndul, 
arăta el. cînd din lipsa unor piese 
de schimb sau a slabei organizări 
a muncii au stat degeaba un mare 
număr de buldozere, screpere, încăr
cătoare și alte utilaje. Trei dintre 
acestea, de mare productivitate, 
le-am dat disponibile de mai multe 
luni de zile, dar nimeni din con
ducerea antreprizei nu a intervenit 
să le trimită pe alt șantier" Alți vor
bitori au fost de părere că nereali- 
zarea productivității planificate a 
muncii se datorează și unor mani
festări de indisciplină de pe șantier : 
absențe nemotivate, concedii fără 
plată etc. S-a făcut chiar și un 
calcul : numai in cele aproape 2 500 
om/ore absențe nemotivate înregis
trate de Ia începutul anului s-ar fi 
putut realiza o producție in valoa
re de cel puțin 2 milioane lei.

Ca buni gospodari, in calitatea lor 
de proprietari, producători și benefi
ciari, toți cei care au luat cuvîntul 
în adunare au făcut propuneri ju
dicioase, concrete. înscrise într-un 
program de măsuri politico-organi- 
zatoric’e și tehnico-economice menit 
să asigure îndeplinirea în bune con
diții a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe 1987. Desfășurată înțr-un 
pronunțat caracter de lucru, adu
narea generală a reprezentanților 
constructorilor de hidrocentrale din 
Bacău a 
bună in 
nifestat 
a munci 
na la vreme și chiar în avans toate 
obiectivele planificate.

constituit o adevărată tri- 
care oamenii și-au ma- 
din nou hotărîrea fermă de 
cu pasiune pentru a termi-

Cititorii noștri - corespondenții noștri
Dimensiunile modeme 

ale unui străvechi oraș
Pe scurt, 

din scrisori

Magazinul „Tomis" din municipiul Constanța
V
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Folo : Eugen Dichiseanu

Valoarea practică a inițiativei
si fermității comuniste

în luncile mlăștinoase de Ia ră
sărit de Iași, in smîrcurile in care 
apa băltea odinioară de cu primă
vara, devreme, și pină toamna, tîr- 
ziu, la căderea înghețului. în locu
rile acelea joase am întîlnit oameni 
ai ascensiunilor. Cățărați la înălțimi 
amețitoare, suspendați acolo în cen
turile lor de siguranță, oamenii din 
echipele de montaj de pe șantierul 
Centralei electrotermice Holboca II 
Înalță tot mai sus complicatele bro
derii metalice ale marelui obiectiv 
energetic. „Alpinlștii" vastului șan
tier nu se mărginesc să uree singuri, 
nu se mărginesc să lucreze acolo 
ziua și noaptea, la lumina soarelui 
sau la cea a reflectoarelor, ci suie 
la înălțimi de peste 50 de metri 
piese grele între 5 și aproape 100 de 
tone, treabă dintre cele mai compli
cate. o adevărată demonstrație a cu
rajului și iscusinței. Aflăm că urca
rea la 55 de metri înălțime a tambu
rului de 97 tone de la cazanul nr. 2 
— lucrare executată sub conducerea 
maistrului comunist Ionel Grozea — 
s-a făcut intr-un timp record, nemai- 
întîlnit pină acum pe șantier. De 
altfel, peste tot oamenii se strădu
iesc să desfășoare lucrările într-un 
ritm susținut. Acesta este răspunsul 
pe care-1 
montorii 
general 
Nicolae 
reînnoit la oel de-al III-lea Congres 
al oamenilor muncii — de a se asi
gura punerea în funcțiune Ia 
men a obiectivelor energetice.

drul căreia lăcătușii Vasiliu și Gră- 
dinaru, inginerul Kaufman, maistrul 
Cosma și alți comuniști au criticat 
sever această stare de lucruri, fă- 
cînd totodată numeroase propuneri 
și angajîndu-se să pună umărul la 
redresarea situației. Adunarea gene
rală a 
suri a 
rită zi 
trarea

— Așadar, „intrarea în ritm" se 
asigură prin depășirea, prin învin
gerea greutăților...

— De regulă nu așteptăm ivirea 
acestor situații .dificile. Inițiativa 
comuniștilor previne greutățile si 
acționează cu bune rezultate.

— Putem apela și în această pri
vință la un exemplu 7

— Desigur. In cadrul unei discu
ții purtate in biroul organizației de

aprobat un program de mă- 
cărui înfăptuire a fost urmă- 
de zi, asigurindu-se astfel in- 
în ritm.

ACTIVITATEA DE PARTID
dau constructorii și 

îndemnului secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu — îndemn

PE MARILE ȘANTIERE 
ALE ENERGIEI

ter-

Construcții trainice, 
pentru prezent și viitor

Discuția cu maistrul mecanic 
Gheorghe Costan, secretarul organi
zației de partid a brigăzii de mon- 
tori, are Ioc la blocul nr. 2. unde 
sînt concentrate acum toate efortu
rile.

— Preocupările organizației de 
partid 7 In principal : ritmul și ca
litatea lucrărilor. Pentru îndeplini
rea lor desfășurăm întreaga noastră 
muncă politică și organizatorică.

— Concret, cum ați procedat, to
varășe secretar, pentru 
obiectivelor propuse 7

— Iată, într-o vreme, 
de montaj cazane condus 
rul Gicu 
tăți ivite 
nepermis 
lucrări.
adunarea

realizarea

în sectorul 
de ingine- 
unor greu- 

„lungit" 
unor

Lefter. datorită 
pe parcurs, s-a 
de mult executarea 
Chestiunea a fost pusă în 
generală de partid. în ca-

Ca toate localitățile patriei, și 
municipiul nostru, Tîrgu Jiu, re
ședință a județului Gorj, a înre
gistrat profunde prefaceri înnoitoa
re. cu deosebire de la Congresul al 
IX-lea, de cînd la conducerea 
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului. In 
acești ani ai construcției socialiste, 
viața economică a municipiului a 
cunoscut 
devenind 
trial, cu 
zentative 
ar fi : combinatele de prelucrare a 
lemnului, de lianți și azbociment, 
întreprinderi constructoare de ma- 
șini-unelte și utilaj minier, de ar
ticole 
cauciuc 
le de ___
rea producției-marfă realizate în 
acest an în Tîrgu Jiu este de 
aproape 3 ori mai mdre decit 
producția industrială a anului 1965, 
în întreprinderile sale realizîndu- 
se 45 la sută din producțin-marfă 
industrială a , județului și 58 la sută 
din prestările de servicii neindus
triale. Cum este firesc, 
puternica 
Tîrgu Jiu 
de vedere

o continuă dezvoltare, el 
un modern centru indus- 
numeroase unităti repre- 
în diferite ramuri, cum

tehnice din 
regenerat, 
construcții

cauciuc și 
de materia- 
etc. Valoa-

pe linsă 
dezvoltare industrială, 
s-a înnoit șî din punct 
edilitar, ajungînd astăzi

la 20 000 apartamente. Demn de 
remarcat este și faptul că cei peste 
25 000 preșcolari, elevi și studenți 
din Tîrgu Jiu au la dispoziție 30 
grădinițe, 12 școli gimnaziale, zece 
licee, șapte școli profesionale, trei 
școli de maiștri, o secție de sub- 
ingineri etc. Baza materială a în- 
vățămîntului cuprinde în prezent 
400 săli de clasă, 62 laboratoare, 
54 ateliere școlare, internate și 
cantine școlare etc., de formarea și 
educarea tinerei generații ocupin- 
du-se 1 200 cadre didactice, 150 in
gineri și peste 200 maiștri. Pen
tru desfășurarea activității spiri
tuale. cultural-educative, locuitorii 
orașului beneficiază de trei case 
de cultură, trei cinematografe, bi
bliotecă 
cămine 
Iară de 
rare și

Și ce-i mai important este fap
tul că o dată cu orașul au crescut 
oameni noi, constructori de nă
dejde ai noii societăți.

• CHITILA SE ÎNNOIEȘTE. La 
parterul blocului A. de pe strada 
Aurel Vlaicu. nr. 2 A. din apropie
rea gării Chitila. au fost 
funcțiune trei noi unităti comer
ciale (un centru de lapte, unul de 
pîine și un atelier foto), 
această comună, cu participarea în 
orele libere a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de piese de 
schimb, s-a amenajat Complexul 
sportiv I.U.P.S. Chitila. Complexul 
va fi extins cu încă un teren de 
fotbal pentru copii, cu o pistă de 
atletism, terenuri de handbal, te
nis. volei ș.a. (Zaharia Ciulei, co
respondent voluntar).

date in

Tot în

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii

Imagine a întreprinderii de amidon și glucoza din Calafat
Foto : Dan Stănescu

și muzeu județean, patru 
culturale, o școală popu- 
artă, cinci cenacluri lite- 
ale artiștilor plastici etc.

Ion TARBAC 
maistru, 
întreprinderea de mașlni-unelte 
pentru presare și forjare - 
Tg. Jiu

partid și avînd drept obiectiv asigu
rarea unui ritm înalt al lucrărilor, 
ing. Adrian Tiron a venit cu o pro
punere. care s-a dovedit oportună : 
părăsind vechiul mod de muncă, 
eșalonat pe etape distincte, să se lu
creze concomitent atît la montajul, 
cît și la izolarea turnurilor de us
care a cărbunelui. După ce a fost 
dezbătută și aprobată de birou, ini
țiativa a fost pusă pe ordinea de zi 
a unei adunări generale extraordi
nare a organizației de partid. Comu
niștii Nicolae Dima. Ionel Grozea și 
alții au susținut propunerea. îmbo
gățind-o cu substanțiale idei practi
ce. Aprobată de organizația de 
partid, inițiativa este transpusă în 
viață.

— Cu ce eficiență 7
— Se asigură scurtarea cu șase 

luni a execuției turnurilor de uscare 
a cărbunelui.

— Spuneați că, pe lingă 
altă preocupare de seamă a 
zației de partid este și cea 
calitatea lucrărilor.

— Sînt două direcții de 
în mină, situîndu-se 
Ritm înalt, dar și o 
cusur. De aceea, 
constatat la cazanul

ritm, o 
organi- 
privind

acțiune
care merg mină 
pe același plan, 
calitate fără de 
imediat ce s-au 
numărul 1 niște suduri de rezistență 
necorespunzătoare, pentru care a 
fost nevoie de remedieri, biroul or
ganizației de partid a inițiat în ca
drul adunării generale o dezbatere 
privind calitatea. Poziția unor co
muniști, cum sînt electricianul 
Gheorghe Manole, maistrul Vasile 
Gheorghiță, precum și măsurile po
li tico-organizatorice 
determinat în rîndul 
puternic curent de 
sporirea exigenței

adoptate au 
colectivului un 
opinie pentru

cu oamenii

Operativitate,
Și municipiul nostru. Buzău, ca 

și alte orașe ale țării a cunoscut 
în anii din urmă o dezvoltare edi
litară de mare amploare. S-au con
struit blocuri noi, moderne, au 
apărut noi cvartale de locuințe. 
Acest important fond de locuințe 
trebuie gospodărit cu grijă, atît de 
către noi, locatarii care-1 folosim, 
cit și de către întreprinderea spe
cializată din cadrul consiliului 
popular. Intrucit de aproape un an 
și jumătate nu reușim să primim 
sprijinul necesar din partea unită
ții de gospodărie comunală și lo- 
cativă din municipiu pentru înlă
turarea unor defecțiuni apărute la 
blocul nostru nr. 120 B de pe 
strada Karl Marx, ne vedem ne- 
voiți să folosim și această cale 
spre a determina lucrătorii respec
tivei întreprinderi să rezolve cu 
mai multă operativitate sesizările 
cetățenilor. Concret, incă în luna 
aprilie 1985 am semnalat conduce
rii I.J.G.C.L.-Buzău unele neajun
suri în funcționarea instalației de 
încălzire și apă caldă, necesitatea 
înlocuirii unor conducte și robinete 
din subsolul tehnic. 
Juna decembrie, anul 
venit cițiva lucrători 
diat unele defecțiuni, 
plecare o parte din

Abia prin 
trecut, au 

și au reme- 
„uitînd" ia 

robinete în-

nu glumă!
chise, pentru a căror redeschidere 
a fost nevoie de intervenții repe
tate.

Am revenit cu alte sesizări, de
oarece prin țevile deteriorate se 
inunda mereu subsolul. In care 
băltește de multă vreme apa cu 
toate consecințele ce decurg din 
acest neajuns. în locul executării 
unor reparații corespunzătoare in 
subsolul tehnic al blocului, mese
riașii I.J.G1C.L. au tăiat cu apara
tul de sudură, prin luna mai a.c., 
unele țevi de alimentare cu apă 
caldă pe unde se scurge suplimen
tar apă în subsol, degradîndu-1. 
De atunci nu ne-a mai „deranjat" 
nici un meseriaș, iar noi locatarii 
încercăm atît cît ne permit nor
mele tehnice și priceperea să mai 
remediem cite ceva.

Sperăm că de această dată sesi
zarea noastră va avea ecoul cuve
nit la organele competente ale con
siliului popular, la conducerea 
I.J.G.C.L. și blocul nostru se va 
bucura de atenția cuvenită, pri
mind sprijinul necesar pentru buna 
lui întreținere.

• TERMENE™ CU TERMENUL 
DEPĂȘIT. In luna septembrie a.c. 
am cumpărat dintr-o farmacie 
produsul „Mecopar forte" care ex
pirase în Iulie 1986. Dar nu este 
unicul caz de acest gen. De regulă 
se sârie pe etichete : Valabil 2 
ani.... 8 luni ș.a.m.d., fără a mal 
indica si data fabricației. Chiar 
dacă este vorba numai de o pungă 
cu ceai sau cu tăitei de casă, un 
pachet de biscuiți sau o ciocolată, 
un borcan cu gogoșari sau unul 
cu roșii în bulion. termenul de 
valabilitate trebuie însotlt. ca să 
aibă vreun sens, de cel al datei de 
fabricație. (Ion Boșcan, strada C. 
Bolliac, nr. 2. Focșani).

• UN BOB ZĂBAVĂ. La solici
tarea locatarului de la ap. nr. 8 al 
blocului D4. cartierul „Aurel Vlai
cu" din orașul Hațeg, s-a deplasat 
la fața locului o echipă a I.G.C.L. 
Hațeg, pentru a constata cauzele 
defecțiunii apărute la instalația de 
apă și care punea in pericol si
guranța unui plafon. Dar așa cum 
au venit au si plecat. Au promis 
că revin, dar... au uitat. Este o 
practică ce nemulțumește cetățe
nii și pătează firma întreprinderii. 
(Nicu Sbuchea, corespondent vo
luntar. Hațeg).

DESCOPERĂ 7 în 
a.c.. un grup de ti- 
întreprinderea ARO

Argeș, după- 
amestec din

Pompiliu MUȘAT
și alți 17 locatari din blocul 120 B, 
strada Karl Marx, Buzău

• CINE ÎI
14 septembrie 
neri de la 
Cîmpulung. județul
ce au preparat un 
var și clor, l-au deversat în rîul 
Buchea, „reușind" să prindă apro
ximativ 10 kg de mreană. Dar pa
guba este mult mai mare. Milioane 
de puieti s-au dus la vale pe 
luciul apei. O faptă necugetată 
care nu trebuie să rămină nepe
depsită. (Ecolog Ioan Dobrescu, 
Cîmpulung).

Cine nu-1 cunoaște 
pe inginerul Nicolae 
Margan. directorul în
treprinderii „Electro- 
banat". are impresia, 
la prima vedere, că e 
un om rece, distant. 
Numai după ce intri 
în dialog cu el si afli 
cît de preocupat este 
de „latura umană" a ' 
actului conducerii 
constati cît de înșelă
toare sînt uneori a- 
parențele. Directorul 
„Electrobanatului" e, 
intr-adevăr, un con
ducător integru si 
sever atunci cînd ac
tele decizionale cer a- 
semenea atitudini — 
si o cer de multe ori. 
E însă deosebit de a- 
tent cu 
umane" 
derii. 
mală, 
lă, ci determinată 
convingerea sa că 
reprezintă „una 
cheile principale 
muncii de conducere".

Ne-a reținut în mod 
deosebit atenția a- 
ceastă explicație si 
am încercat să-i des
cifrăm 
Iova.

..problemele 
ale întreprin- 

Atentie nefor- 
neconjunctura- 
..................... de 

ele 
din 
ale

sensul, 
secretarul 

junct al 
de partid, ne-a fosi 
cel dinții 
tor". „întrebati-l. ne-a 
spus, de ce ingineri
lor tineri, stagiari, le 
spune, de regulă, co
legii mei de azi. con-

Emil 
ad- 

comitetului

..tălmăci

O idee si______ »

mîine alducătorii de 
unității".

Directorul 
este și nu este 
prins de 
Este — pentru că ar 
vrea să știe cine n-a 
înțeles nici pină acum 
rostul acestor preocu
pări. Nu este — pen
tru că răspunsurile

Margan 
sur- 

întrebare.

în cursul anilor. Știu 
cîti au rămas. Peste 
80 la sută. Și mai știu 
că acest lucru s-a da
torat si modului în 
care s-au simtit de la 
început integrați in 
activitatea colectivu
lui nostru".

Necesitatea de a-i 
integra pe tineri cit

Muncind concret,
In amplul perimetru al obiectivu

lui energetic Holboca II isi desfă
șoară acțiunea vreo zece mari 
trusturi de construcții și montaj din 
Iași, București și Bacău. Este o ac
tivitate extrem de complexă, care 
se întrepătrunde continuu, care tre
buie neîntrerupt coordonată, sincro
nizată, armonizată. In mod firesc. 
Comitetul municipal de partid Iași 
s-a implicat profund, prin activiștii

săi, in buna desfășurare a muncii pe 
marele șantier.

Luăm parte la ceea ce se cheamă 
aici o întrunire de „comandament". 
Este condusă de secretarul cu pro
bleme economice al Comitetului mu
nicipal de partid Iași, ing. Dimitrie 
Gheorghiu. Participă secretari ai 
comitetelor de partid, directori și in- 
gineri-șefi ai tuturor unităților care 
lucrează la Holboca. Asistăm Ia o 
dezbatere de-a dreptul pasionantă. 
Discuțiile sînt aprinse. Uneori — 
contradictorii. Și asta deoarece rit
murile diferite de lucru, stadiile di
ferite Ia care se ajunge creează con
tradicții, puncte de stagnare, rărai- 
neri în urmă care sînt puternic puse 
în evidență de participanții la șe
dința de comandament. Se iau pe 
loc măsuri operative. Se 
sarcini precise. Tendința 
versare. concepția că „nu 
primesc replici hotărîte.

Se trece, apoi, la verificarea pe 
teren a stadiilor fizice ale lucrări
lor. Sînt străbătuți mulți kilometri, 
de-a lungul cărora se aliniază con
strucțiile. Oprim la punctele-cheie. 
Scurte analize la fața locului. îm
preună 
cru, cu 
dalități 
tăților, 
sporite.

Pe drumul dintre două obiective 
de pe șantier, secretarul comitetu
lui municipal de partid ne relatează:

— Măsurilor luate aici, pe loc, li 
se adaugă și cele stabilite la nivel 
de municipiu și județ.

— în ce direcție 7
— Realizarea unei ample mobili

zări de forțe, asigurarea unor livrări 
cit mal ritmice din partea întreprin
derilor furnizoare, stabilirea, împre
ună cu conducerile ministerelor in
teresate, a unui program care să 
asigure buna desfășurare a lucrări
lor. Și încă ceva : urmărirea perma
nentă a îndeplinirii acestui program.

— Este Vorba de Un mare efort 
colectiv...

— ...La care — ținînd seama de 
interesul pe plan local și național 
al acestui obiectiv — comitetul mu
nicipal de partid a antrenat și ma
rile întreprinderi din Iași. Astfel, 
„Nicolina" a confecționat peste plan 
flanșele pentru instalațiile de înal
tă tensiune. întreprinderea metalur
gică — țevile speciale pentru con
ducta de gaz metan, iar proiectanții 
au rezolvat operativ unele probleme 
de concepție și execuție.

— Vă aflați zilnic aici, tovarășe 
secretar. Așadar, acest șantier este 
unu! dintre locurile dumneavoastră 
de muncă.

— E firesc 1 Așa după cum ne-a 
indicat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, lo
cul activistului de partid este acolo 
unde se hotărăște îndeplinirea pla
nului. Dificultățile sint Învinse 
mai punînd umărul la greu.

Ne oprim Intr-un alt punct 
șantierului. Se constată stadiul 
care s-a ajuns cu izolațiile. Există 
o anumită răminere în urmă. Se sta
bilesc măsuri. Totodată. comitetul 
municipal de partid va solicita spri
jinul unor echipe de izolatori de la 
alte întreprinderi ieșene.

Soarele a apus de mult. S-a Întu
necat. Pe firul Bahluiului și al Ji- 
jiei pătrunde un vint aspru, un vint 
rece, prevestind trecerea la alt ano
timp. în noapte, la răsărit de Iași 
strălucesc luminile șantierului Cen
tralei electrotermice Holboca II. S-a 
încheiat incă o zi de muncă. începe 
încă o noapte de muncă.

definesc 
de tergi- 
se poate"

cu șefii formațiilor de lu- 
muncitorli se stabilesc mo- 
concrete de depășire a greu- 
de asigurare a unor ritmuri

nib

și 
Ia

Gh. ATANASIU 
Manole CORCAC1 
corespondentul „Scinteii1

valoarea ei
întrebări : Ce-ati vă
zut interesant în uzi
na noastră pină a- 
cum 7 Ce vă place si 
ce nu vă place 7 Dacă 
ati fi director, ce mă
suri ati lua pentru 
perfecționarea activi
tății. pentru introdu
cerea progresului teh
nic 7 Aveți vreo idee

prinderii, trec rapid 
peste așa-zisele etape 
de acomodare si de
vin deosebit de activi 
în soluționarea pro
blemelor de producție 
încă din faza de sta- 
giatură. Al doilea se 
referă la faptul că. 
prin temele propuse 
de ei sau date de noi

încrederea în capacitatea
inginerilor stagiari

practice, date de con
ducerea întreprinde
rii la întrebarea res
pectivă. au de acum 
un contur bine defi
nit. Cum de ce le spu
ne stagiarilor „colegii 
mei 
torii 
piu.
sînt. E drept, poate 
multi directori 
dese asa. Dar Nicolae 
Margan a dat acestei 
gîndiri un suport ma
terial. Pe care ii ex
plică astfel : „Avem 
în întreprindere a- 
proape 400 de ingineri 
și subingineri. Nu știu 
ciți au plecat din ciți 
ne-au fost repartizați

de azi. conducă- 
de mîine ?“. Sim-
Pentru că asta

gin-

mai repede este o ce
rință generală. Vala
bilă aici și oriunde. 
Esențial este nu de a 
recunoaște importan
ta acestei necesități, 
ci de a ști ce soluții să 
adopți pentru materia
lizarea ei. Acest lu
cru nu ti-I spune ni
meni. Acest lucru tre
buie să-l simtă si să-l 
gindească fiecare con
ducător de unitate. Iar 
directorul „Electroba- 
natului" l-a gindit 
asa. Cel puțin o dată 
pe trimestru se întîl- 
nește cu ingineri sta
giari într-o ședință 
fără ordine de zi. Ba 
nu. cu o ordine de zi 
dominată de asemenea

tehnică pe care ati 
vrea s-o rezolvați și 
pentru a cărei soluțio
nare solicitați 
rul conducerii 
prinderii 7

Ce eficientă _ _. . 
și are acest dialog 7 
— îl întrebăm. în fi
nal. ne director. Aces
ta se gindește o cli
pă. dună care răs
punde argumentat, ca 
si cum ar fi așteptat 
de mult întrebarea : 
..Există mai muite fe
luri din care poate fi 
privită această efi
cientă. Prima ar fi că 
tinerii. prin modul 
concret în care-i an
trenăm de Ia început 
în problemele între-

ajuto- 
între-

a avut

spre rezolvare in 
ceastă perioadă, 
prelungim, fără a 
fluenta costurile pro
ducției. statutul de 
..ingineri aflatl in 
studiu", avînd posibi
litatea să-și aplice 
propriile idei. Al trei
lea vizează ideea de 
a-i forma încă din a- 
ceastă perioadă să 
gindească economic și 
tehnic ca viitori con
ducători. Ce 
mai spun 7 Că 
60 Ia sută din 
veniti in uzină 
timii ani sint 
de inovații.
sau perfecționări teh
nice ale producției. 
Că 20 la sută din a-

a- 
le 

in-

să vă 
peste 

tinerii 
in ul- 
autori 

invenții

ceștia s-au imnus in 
scurt timp si ocupă 
astăzi munci de răs
pundere in diferite e- 
șaloane ale întreprin
derii. Că în ‘ 
întreprinderii 
de a-și depăși 
lună sarcinile de plan, 
de a se încadra in in
dicatorii înalti de efi
ciență și calitate, si
tuație în care ne a- 
flăm de peste 10 ani. 
aportul lor este prin
tre cele mai substan
țiale 7 în rezultatele 
lor eu văd și reuși
tele sau nereușitele 
noastre, ale conduce
rii. Deși am convin
gerea că ultimele 
sint din ce in ce mai 
puține. Dar nu pot fi 
neglijate pentru a 
trage concluzii. Atît 
eu, cît și colegii mei 
tineri, conducătorii de 
mîine, în sensul larg 
al cuvîntului, ai în
treprinderii".

încheiem relatarea 
de fată — ca și în ca
zul altora apărute la 
această rubrică — cu 
sugestia ca si alti con
ducători 
deri să 
valoarea 
tate si. . . . .
posibilitatea de a de
veni și în unitățile 
respective „o idee pro
prie".

efortul 
noastre 
lună de

de întreprin- 
reflecteze la 

ideii prezen- 
mai ales, la

Constantin 
PRIESCU

I
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la primirea delegațiilor guvernamentale participante la ședința a 42-a

a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
(Urmare din pag. I)rea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială.Considerăm că este necesar să întărim schimburile de păreri, colaborarea între organismele noastre economice ; dar nu numai pentru a face schimburi de delegații și de păreri, de dragul schimbului de delegații, ci pentru a asigura o largă colaborare în diferite domenii de activitate.Abordăm în mod corespunzător și problemele contactelor directe — însă pe baza colaborării și specializării în producție sau în diferite sectoare de activitate — și orice alte forme de colaborare care răspund necesităților intensificării dezvoltării economico-sociale, progresului fiecărei țări, al tuturor țărilor socialiste și creșterii prestigiului socialismului în general.Noi considerăm că, în toată a- ceastă activitate, este necesar să avem permanent în vedere că trebuie să obținem o dezvoltare cît mai puternică și o egalizare relativă a nivelurilor de dezvoltare ale țărilor noastre — pentru că numai pe baza dezvoltării fiecărei țări, a creșterii forțelor <Je .producție,;a. dezvoltării științei, învățărpîntului și celorlalte sectoare putem asigura făurirea cu succes a socialismului, întărirea coeziunii și solidarității țărilor noastre.Rămînerea în urmă a unei țări sau alteia înseamnă, în fond, un sector care nu poate ține pasul cu dezvoltarea — și o asemenea situație nu se poate să nu se reflecte negativ în dezvoltarea generală. De aceea, sîntem cu toții deopotrivă interesați să facem totul pentru progresul și dezvoltarea armonioasă, echilibrată a 

fiecărei economii naționale și a țărilor din C.A.E.R. în general.Știu că în actuala sesiune a C.A.E.R. ați adoptat o serie de hotărîri. Aș dori ca ele să contribuie la îmbunătățirea în scurt timp si întregii activități !Este adevărat, peste cîteva zile urmează ca secretarii generali ai partidelor din țările din C.A.E.R. să se întîlnească la Moscova. Sper ca hotărîrile ce vor fi adoptate în final de sesiunea C.A.E.R., care are loc la București în aceste zile, să fie de asemenea natură încît să permită secretarilor generali să facă o apreciere bună a rezultatelor ei și să a- dreseze felicitări participanților la sesiune.
Stimați tovarăși,»în cadrul discuțiilor din se* siunea C.A.E.R. s-au abordat și unele probleme ale vieții internaționale.într-adevăr, situația mondială continuă să fie deosebit de gravă. S-au acumulat multe probleme. Și în acest an au continuat de fapt experiențele nucleare în Statele Unite ale Americii, s-au acumulat noi arme nucleare, noi armamente.......... ...............Intîlnirea din Islanda s-a încheiat fără realizarea unor acorduri concrete, deși s-a discutat un cerc larg de probleme, iar tovarășul Gorbaciov a propus, în numele Uniunii Sovietice, un program privind soluționarea cî- torva probleme importante, printre care și aceea a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa.S-a ajuns la o serie de înțelegeri și s-au făcut pași importanți asupra unora din problemele care s-au discutat. Și noi 

considerăm că este necesar să se pornească de la ceea ce s-a realizat în Islanda și să se facă totul pentru a se, ajunge la a- corduri concrete, reale, de dezarmare nucleară și de dezarmare generală.După părerea noastră — mă refer la țările din Europa, din C.A.E.R., dar și la toate țările europene — ar trebui să se facă totul pentru ca, în problemele rachetelor nucleare din Europa, ale eliminării lor, să se ajungă la un acord în cel mai scurt timp.Noi avem părerea că această problemă nu ar trebui să fie tratată în complexul problemelor și că ea trebuie să fie abordată ca o problemă în sine ; asupra acesteia s-a și ajuns la multe înțelegeri și puncte de vedere foarte apropiate. Țările europene sînt deopotrivă interesate, doresc și insistă ca, în cel mai scurt timp, să se ajungă la un acord în a- ceastă problemă.Avem o hotărîre pe care țările din C.A.E.R. — care sînt și membre ale Tratatului de la Varșovia — au adoptat-o la Budapesta cu privire la reducerea cu 25 la sută a armamentelor convenționale. Va trebui să ne propunem să fim mai activi, și în această privință, pentru că guvernele, pe lîngă problemele economice, au și o mare răspundere și un rol foarte important în înfăptuirea politicii generale a partidelor și statelor noastre, de dezvoltare a colaborării, de dezarmare, în toate sectoarele de activitate.Deși nu este o problemă care figurează la ordinea de zi, dar discutînd problemele progresului economico-social, ale înfăptuirii vastelor, programe de dezvoltare economico-socială, nu putem să 

nu discutăm și despre felul cum să acționăm pentru soluționarea problemelor grave ale situației mondiale și, în primul rînd, a problemelor dezarmării.Noi am ajuns la concluzia că nu vom putea realiza programul ce ni l-am propus — și cred că nici o țară socialistă și nici alte state nu vor putea să-și realizeze, în bune condiții, programul lor de dezvoltare economico-socială, dacă nu vom trece la dezarmare, dacă nu vom pune capăt cursei înarmărilor.Este un lucru arhicunoscut și, teoretic, formulat de mulți conducători politici și ideologi socialiști — și mai vechi și mai noi — că nu este posibilă o dezvoltare economico-socială fără a se reduce radical cheltuielile militare, fără a pune capăt cursei înarmărilor !Fiind la o sesiune a C.A.E.R, noi considerăm că trebuie să ne propunem să ne preocupăm mai mult de problemele subdezvoltării, ale situației țărilor în curs de dezvoltare, de problemele noii ordini economice mondiale. Țările noastre întrețin legături cu aproape toate țările în curs de dezvoltare, cunosj bine aceste probleme și știu că soluționarea subdezvoltării și noua ordine economică, cu tot ce cuprinde ea, constituie un factor de importanță deosebită pentru situația economică mondială, inclusiv pentru progresul țărilor noastre și dezvoltarea economico-socială generală. Noi nu sîntem izolați de restul lumii și trebuie să pornim de la faptul că situația economică din diferite părți ale globului, mai cu seamă situația marii majorități a populației planetei, ne privește deopo

trivă și are nemijlocit influență asupra întregii dezvoltări.Trebuie, desigur, să dezvoltăm relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, să participăm activ la diviziunea internațională a muncii. Este necesar să realizăm a- ceasta pe baza egalității, a avantajului reciproc, avînd în vedere interdependența tot mai strînsă între diferite sisteme economice, din economia mondială.De altfel, politica de dezarmare, de colaborare internațională, implică și colaborarea economică și tehnico-științifică între toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială.Noi am dori ca, în cadrul activității C.A.E.R., să acordăm o atenție corespunzătoare tuturor acestor probleme. S-au început tratativele între C.A.E.R. și Piața Comună ; există și alte organisme internaționale. Trebuie, deci, să acționăm în așa fel încît să perfecționăm și să dezvoltăm colaborarea economică, tehnico-științifică — ca un factor primordial al securității, al colaborării în Europa, dar și al păcii și colaborării în întreaga lume.La Moscova avem în vedere să facem și un schimb de păreri — cel puțin așa ne-am înțeles la Budapesta — asupra dezvoltării construcției socialiste în țările noastre și a diferitelor măsuri de modernizare, de reforme care sînt adoptate într-o țară sau alta. Noi considerăm că este, într-adevăr, necesar un asemenea schimb de păreri, pentru că, într-o formă sau alta, toate țările noastre au ajuns la concluzia că ne găsim într-un asemenea stadiu de dezvoltare încît trebuie să renunțăm la unele practici, la unele lucruri învechite, care nu mai corespund etapei actuale, cuceririlor științei și tehnicii moderne. Să adoptăm noi forme economice, de conducere, de re

lații economice, dar pornind de la necesitatea consolidării și a- firmării ferme a principiilor socialiste în toate domeniile !Cel puțin în ce ne privește, în toate măsurile și în tot ceea ce dorim și ne gîndim să realizăm, pornim de la aceste principii. Noi nu avem nici, un motiv să ne entuziasmăm de unele stări de lucruri vechi, pe care le-am cunoscut în trecut. Se poate discuta mult, dar țările noastre n-au promovat și n-au progresat nici una în sistemul așa-zisei „piețe libere", al așa-zisei „economii de piață".Problemele care se pun, după părerea mea — și eu consider că în C.A.E.R. noi trebuie să le discutăm — sînt legate de perfecționarea activității. Desigur, fiecare țară își adoptă în mod independent măsurile proprii; nu doresc în nici un fel să fie interpretat că am avea de gînd să acceptăm amestecul în treburile unei țări sau alteia — și noi sîntem împotrivă, și nu vom face acest lucru. Dar un schimb de păreri și discutarea unor probleme teoretice, înseși a căilor noastre de dezvoltare viitoare constituie o necesitate. Sîntem comuniști, ne-am propus să construim socialismul, ne propunem să mergem spre comunism și trebuie să discutăm împreună cum să realizăm în condiții cît mai bune toate aceste obiective, în așa fel încît popoarele noastre să se angajeze cu toate forțele și să sprijine în întregime politica partidelor și țărilor noastre !Am menționat numai aceste probleme pentru că eu consider că, propunîndu-ne, pînă în 2000, niște programe vaste de trecere, în fiecare țară, la un nou nivel de dezvoltare, trebuie să avem în vedere că trebuie să schimbăm 

păreri despre felul cum va arăta socialismul, cum vor arăta țările noastre în anul 2000 ! Fără îndoială, socialismul anilor 2000 nu va mai semăna cu cel din anii ’80. Dar trebuie să fie un socialism cu rezultate mai bune, mai uman, mai democratic, de mai mare eficiență economică — care să demonstreze că aceasta reprezintă singura cale pentru ca omenirea să-și asigure o viață mai demnă, să lichideze șomajul, inegalitățile de tot felul, să asigure deplina egalitate între toate națiunile, între toți oamenii muncii !Avem obligația și trebuie să ne gîndim cum vom acționa și ce facem ca socialismul anilor 2000 să se afirme ca singura orînduire socială care asigură omenirii prosperitatea, bunăstarea, pacea și independența fiecărei națiuni !în acest spirit, noi dorim să participăm activ la activitatea C.A.E.R., la dezvoltarea colaborării în toate domeniile, avînd convingerea că țările noastre dispun de tot ce este necesar pentru a realiza obiectivele ce ni le-am propus fiecare pînă în anul 2000 și pentru a obține o transformare radicală, pentru a ne prezenta în anul 2000 cu o afirmare nouă a socialismului în toate domeniile !Cu aceasta, doresc să închei, urînd încă o dată succes tuturor partidelor și popoarelor țărilor dumneavoastră în realizarea planurilor și programelor !Vă rog să transmiteți conducerilor de pgrtid și de stat salutul meu, al conducerii de partid și de stat a țării noastre.Dumneavoastră vă doresc succes în întreaga activitate și mul* tă sănătate 1 (Aplauze puternice, prelungite).
/ ■

Primirea delegațiilor guvernamentale participante la ședința a 42-a a sesiunii C.A. E. R.
(Urmare din pag. I)
siliului Executiv Federal. care 
participă la lucrări în conformi
tate cu convenția încheiată între 
C.A.E.R. și guvernul acestei țări.

Au fost prezenți reprezentanții 
țoilor ce iau parte la actuala 
ședință a sesiunii C.A.E.R. în ca
litate de observatori : Sultan Aii 
Keshtmand, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Afganis-

tan ; Henry Ruiz Hernandez, mi
nistrul colaborării economice ex
terne, reprezentantul 
Nicaragua în Comisia 
C.A.E.R.—Nicaragua; Faraj
Ghanem,
R.D.P. Yemen ; 
vicepreședinte 
țional pentru 
tralizată al 
Thongsavath 
ambasadorul 
România.

Republicii 
mixtă 

Bin 
ministrul planificării al 

; Addisour Tedla, 
al Comitetului Na- 

Planificarea Cen- 
Etiopiei Socialiste ; 
Khaykhamphithoun, 
R.D.P. Laos în

La întrevedere au participat 
tovarășii Constantin Dăscâlescu, 
Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, 
Cornel Pacoste, Ion Ursu.

A fost prezent V. V. Sîciov, 
secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost transmise, din .partea 
conducătorilor de partid și de stat 
ai țărilor reprezentate la ședința 
de la București, un cald salut 
tovărășesc, împreună cu urări de

sănătate, de noi succese în în
treaga activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se 
transmită conducătorilor de partid 
și de stat salutul său călduros și 
cele mai bune urări.

La începutul întrevederii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat, în numele conducerii de 
partid și de stat a țării noastre 
și al său personal, pe toți 
participanții la actuala ședință a 
cesiunii' C.A.E.R. și a urat ca lu

crările acesteia să se încheie cu 
rezultate cit mai bune.

în continuare, au luat cuvîntul 
tovarășii Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, și N. I. 
Rijkov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Informînd despre desfășurarea 
lucrărilor actualei ședințe a se
siunii C.A.E.R., ei au scos în evi

dență locul important acordat pre
zentării succeselor obținute de po
poarele din fiecare țară în con
strucția socialistă, în înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, adoptate de congre
sele partidelor respective. Vorbi
torii au arătat că în cadrul reuniu
nii de la București au fost dez
bătute aspecte importante ale co
laborării dintre statele membre, ale 
perfecționării în continuare a ac
tivității în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. S-a' ex

primat convingerea că transpunerea 
în viață a hotărîrilor celei de-a 
42-a ședințe a sesiunii C.A.E.R, 
va constitui un nou pas înainte 
spre întărirea colaborării dintre ță
rile noastre.

în încheiere, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So- 
cialiste România, a rostit o cu- 
vîntare, urmărită cu deosebit in
teres de toți cei prezenți.

_____ y
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Producție fizică 
de înaltă calitate

Acțiunile întreprinse de consilii
le oamenilor muncii din unitățile 
econojnice ale județului Cluj pen
tru înfăptuirea sarcinilor de plan 
s-au concretizat în realizarea, pes
te prevederi, a unor importante 
cantități de produse fizice de înal
tă calitate, solicitate de beneficiarii 
interni și la export. Astfel, în pe
rioada de pînă acum din acest an, 
s-au fabricat suplimentar mijloace 
de automatizare electronice în va
loare de 23 milioane lei. produse 
de mecanică fină însumind aproape 
20 milioane lei, 510 tone utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, ma
șini și utilaje pentru agricultură în 
valoare de aproape 15 milioane lei, 
65 000 tone ciment, laminate finite 
din oțel, oțel-beton. materiale a- 
brăzive, produse miniere nemetali- 
fere. produse chimice, tricotaje, ar
ticole de sticlărie și de ceramică 
fină pentru menaj și altele. Au 
fost depășite prevederile la produc- 
ția-marfă și productivitatea mun
cii, cele mai mari realizări fiind în
registrate de combinatul minier, 
întreprinderile „Carbochim", „Sa- 
nex“, ..Sinterom". „Mucart“ din 
Cluj-Napoca, întreprinderea chimi
că și Combinatul de lianți si mate
riale refractare din Turda, și altele. 
(Marin Oprea).

Livrări suplimentare 
la export

Acționînd cu înaltă responsabi
litate pentru înfăptuirea orientări
lor și indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului pri
vind realizarea integrală și la ter
menele stabilite a producției pen
tru export, colectivele muncitorești 
din unitățile economice ale județu
lui Timiș, cu sarcini în acest do
meniu, raportează onorarea exem
plară a contractelor încheiate cu 
partenerii de peste hotare. Mai 
mult decît atit. la solicitarea unor 
parteneri străini au fost executate 
și livrate în avans utilaje tehnolo
gice, mașini și instalații, produse 
electrotehnice, chimice, petrochimi
ce, confecții și alte mărfuri în 
valoare de 170 milioane lei. Suc
cesul are la bază aplicarea in toa-

Realizări în economie
te unitățile cu activitate de export 
a unor măsuri tehnice și de orga
nizare vizind înnoirea și diversi
ficarea continuă a producției, rea
lizarea numai de produse cu pa
rametri calitativi, economici și de 
fiabilitate superiori, adaptarea ope
rativă a fabricației la cerințele 
pieței externe, organizarea de sec
ții și formații specializate în rea
lizarea producției pentru export. 
Rezultate deosebite în îndeplinirea 
acestei sarcini prioritare economi
ce au înregistrat colectivele de 
muncitori și specialiști de la între
prinderile „Electrobanat", „Elec- 
trometal". .,Electrotimiș“ și altele. 
(Cezar Ioana).

Inițiativă muncitorească
Angajat cu toate forțele In 

ampla întrecere socialistă ce se 
desfășoară pentru îndeplinirea pla
nului și a programului suplimentar 

în secția utilaj minier de la întreprinderea mecanica din Timișoara Foto : Sandu Cristian

de producție pe 1986, harnicul co
lectiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă Buzău aplică în pro
ducție un număr însemnat de mă
suri tehnico-organizatorice care vi
zează creșterea productivității 
muncii și a calității produselor, 
precum și inițiative menite să con
tribuie la reducerea consumurilor 
și cheltuielilor de producție.

— Aplicînd cu consecventă ini
țiativa muncitorească „în interesul 
producției, să realizăm singuri uti
laje și piese de schimb" — ne spu
ne tovarășul loan Stan, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii — in perioada care a trecut 
din acest an s-au valorificat supe
rior noi resurse și disponibilități 
interne, care au contribuit la rea
lizarea prin autoutilare a circa 200 
tone de mașini și utilaje. De ase
menea, în atelierele unității noas

tre au fost recondiționate piese de 
schimb în valoare de peste 39 mi
lioane lei. (Stelian Chiper).

Ritm intens de lucru 
la hidrocentrala 

Gura Lotrului pe Olt
După ce constructorii din cadrul 

Antreprizei de construcții hidro
energetice Olt-Superior au terminat 
amenajările pe cele două maluri 
ale viitorului lac de acumulare al 
hidrocentralei Gura Lotrului, for
mațiile de montori de la Grupul 
antrepriză energo-montaj Oltenia- 
Ardeal au încheiat lucrările de 
pozare a vanelor pe cele 5 des
chideri ale barajului, precum și a 
celorlalte echipamente din cadrul 
centralei. Aceasta a permis înce
perea acumulării apei în lac, mo
ment care inaugurează pregătirile 

finale de care depinde racordarea 
ultimei hidrocentrale de pe cursul 
mijlociu al Oltului la sistemul 
energetic național. (Ion Stanciu).

O nouă fabrică
în comuna Lechința. județul 

Bistrita-Nâsăud. a intrat în func
țiune o nouă întreprindere pentru 
prelucrarea sfeclei de zahăr. Noul 
obiectiv a fost realizat de mun
citorii și specialiștii Antreprizei de 
construcții industriale Bistrița. în
treprinderii de antrepriză pentru 
montai și service automatizări și 
telecomunicații și ai întreprinderii 
de antrepriză, montaj, construcții 
și reparații centrale termice, am
bele din București. Dotată cu li
nii tehnologice fabricate de între
prinderile noastre constructoare de 
mașini, care au asigurat si asis
tentă tehnică, noua unitate prelu
crează 1 000 tone sfeclă de zahăr 
în 24 de ore. De asemenea. în in
cinta obiectivului a fost construi
tă o centrală termică. (Gheorghe 
Crișan).

Creșteri 
ale productivității muncii 

în industria județului Mureș, 
preocuparea stăruitoare pentru 
modernizarea continuă a procese
lor de producție si creșterea, pe 
această bază, a productivității 
muncii s-a concretizat lună de lună 
in însemnate sporuri de producție. 
Ca urmare. în perioada care a tre
cut de la începutul anului și pînă 
în prezent, industria județului a li
vrat suplimentar o productie-marfă 
în valoare de aproape un miliard lei. 
Aceasta se concretizează. între al
tele. în producerea si livrarea unor 
mari cantităti de produse electroteh
nice și de mecanică fină. 414 tone 
utilaje pentru exploatarea si prelu
crarea lemnului. 42 000 tone amo
niac de sinteză. 29 000 tone îngră
șăminte chimice. 19 295 mc cheres
tea. confecții textile, ceramică fină 
si altele. De remarcat că aceste 
sporuri de producție au fost obți
nute în cea mai mare narte prin 
creșterea accentuată a productivi
tății muncii, care. în perioada 
menționată, a înregistrat, fată de 
plan, o depășire de 9 661 lei pe fie
care lucrător. (Gheorghe Giurgiu).

NOUTĂȚI TEHNIC0-ȘTIINȚ1FICE ROMÂNEȘTI
„Polifunct“ sau marea performanță

în domeniul fabricării mașinilor 
și utilajelor, creșterea productivi
tății muncii și a preciziei de pre
lucrare impun perfecționarea con
tinuă atit a mașinilor-unelte. cit si 
a sculelor așchietoare. In acest al 
doilea domeniu, o experiență bună, 
cu rezultate deosebit de valoroase 
există la politehnica din Iași. în 
cadrul Catedrei de masini-unelte 
și scule. Cercetările. începute cu 
aproape un deceniu in urmă, asu
pra frezelor cu dinți demontabili, 
multipli au fost continuate și ex
tinse și asupra cuțitelor de strung, 
urmărindu-se proiectarea cuțitelor 
cu dinți demontabili. multipli, mul
tifuncționali. limitarea varietăți
lor constructive prin tipizare.

Rezultatele s-au concretizat prin 
crearea și omologarea. în între
prinderea de scule si elemente hi
draulice Focșani, a unui complex 
de cuțite de strung de înaltă per
formantă, denumit „Polifunct",

Sporirea
Calitate și productivitate sporită, 

economii de materiale și energie, 
reducerea importurilor — acestea 
sînt efectele pe care le determină 
noua tehnologie de durificare la 
suprafață a pistoanelor pompelor 
de extracție a petrolului, concepu
tă de un colectiv de specialiști ai 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru in
dustria construcțiilor de mașini din 
București. Acest prooedeu, ce 
constituie o noutate pe plan națio
nal. constă in depunerea ne su
prafața pieselor a unui aliaj dur. 
rezistent la uzură abrazivă si co- 
rozivă. cu ajutorul unei instalații 
tip „Termospray". de asemenea 
concepută si realizată in secțiile 
productive ale institutului. Tehno
logia se aplică ia întreprinderea 
I.R.M.G.I.P. — Poiana Cimpinei, 

care permite prelucrarea suprafe
țelor longitudinale exterioare, ci
lindrice sau conice, a suprafețelor 
frontale plane sau a pragurilor pe 
dreapta sau stingă, de orioe dimen
siune, sub orice unghi de atac. 
Aceste operații se pot realiza doar 
cu două tipuri de cutite. spre deo
sebire de cazul clasic — cind sint 
necesare 8 tipuri de cutite. O altă 
caracteristică de bază a noului 
complex de scule este forma foar
te compactă, rezultată în urma 
perfecționării părții de prindere 
care a fost redusă la un alezai, din 
care rezultă o reducere a consu
mului de metal cu 75 la sută pe 
cuțit. Asemenea cutite au o capa
citate de așchiere crescută și ca 
urmare a faptului că sînt prevă
zute cu răcire interioară. Acest lu
cru permite uzinarea unor mate
riale greu prelucrabile. inclusiv a 
cilindrilor de laminare cu crustă 
dură.

durabilității
atît pentru fabricarea pistoanelor 
noi. cit și la recondiționarea celor 
uzate.

Avantajele tehnice si economice 
ale noului procedeu sînt conside
rabile. înlocuind procedeul clasic 
de călire prin curenti de înaltă 
frecventă a otelului din care se 
confecționează pistoanele. noua 
soluție asigură o durabilitate a 
pieselor de 6 ori mai mare. Acest 
lucru conduce, asa cum este si fi
resc. la prelungirea funcționării 
neîntrerupte a pompelor, fapt ce 
determină scăderea numărului de 
intervenții, ceea oe se traduce, 
pentru fiecare sondă. într-un spor 
de productivitate de circa 12 la 
sută. Realizindu-se în tară, atît 
tehnologia cit si instalația se ob
ține o economie valutară de circa 
5,5 milioane lei. (Vlaicu Radu).
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Orientări și exigențe ale activității educative in societatea socialistă

CONCEPȚIA MATERIALIST-ȘTIINȚIFICĂ 
Șl FORMAREA OMULUI NOU

„Marile transformări revoluționare, noile re
lații sociale și economice, cuceririle științei, ale 
cunoașterii universale - sublinia tovarășul 
Nicolae CeaUșescu in cuvîntarea la Congresul 
al lll-iea al oamenilor muncii - impun ca o 
necesitate intensificarea activității politico-edu
cative, de ridicare a conștiinței revoluționare a 
oamenilor muncii, a întregului popor".

Formarea omului ca subiect activ al propriei 
sale deveniri presupune, desigur, și depășirea 
stării de dependență față de concepțiile spiri
tualiste despre lume. In această direcție, apare 
astăzi evident că desfășurarea unei activități 
susținute de educație materialist-științifică este 
cu atit mai actuală în condițiile în care rezul
tatele cunoașterii, ale științelor contemporane 
probează de fiecare dată materialitatea lumii

și determinarea proprie a tuturor proceselor 
dezvoltării, excluzind intervenția oricărei forțe 
supranaturale. Persistența unor concepții mistice 
apare astăzi, pe de o parte, în contradicție 
evidentă cu datele cunoașterii contemporane și, 
pe de altă parte, ca o consecință a unor ne
ajunsuri în activitatea educativă și in practica 
socială, în afirmarea autentică a omului prin 
propriile lui forțe.

Depășirea acestor stări de lucruri, înlăturarea 
premiselor înstrăinării religioase a omului con
temporan nu reprezintă, desigur, un scop în 
sine, ci constituie o parte componentă a pro
cesului de transformare înnoitoare a societății, 
de edificăre a unui mod de muncă și de viață 
istoricește superior. înfăptuirea acestui obiectiv

este implicată organic in întregul proces de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate, în realizarea de ansamblu a programu
lui constructiv elaborat de Congresul al Xlll-lea 
al partidului.

Aceste teme, cu ample semnificații pentru 
munca politico-educativă desfășurată de orgo- 
nele și organizațiile de partid in spiritul pro
gramului ideologic adoptat de Congresul al 
Xlll-lea, au constituit obiectul dezbaterii orga
nizate de redacția noastră. Participă prof. univ. 
dr. ION DRAGAN — Universitatea din București, 
prof. univ. dr. FLORIN GEORGESCU — Institutul 
de medicină și farmacie, LAZĂR BĂCIUCU, se
cretar al Comitetului județean Botoșani a! 
P.C.R.

Ridicarea pe o treaptă 
calitativ-superioară a procesului 

de formare a omului nou

Sprijin entuziast fată de strălucita 
inițiativă a Remăniei socialiste 
pentru înfăptuirea dezarmării

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

Recorduri în agricultură, 
nu in înarmări și cheltuieli militare

Ion Drăgan : Dialectica procesului 
de dezvoltare multilaterală și armo
nioasă a societății noastre socialiste 
faoe necesară îmbunătățirea și di
versificarea formelor și mijloacelor 
de acțiune politico-educativă pen
tru formarea concepției materialist- 
științifice despre lume. înstrăinarea 
religioasă reprezintă unul din fac
torii care frînează afirmarea deplină 
a omului, dezvoltarea multilaterală 
a personalității sale.

In practica vieții sociale, relația 
dintre societatea socialistă si religie 
constituie fără îndoială una dintre 
problemele de cea mai mane com
plexitate. Studiul multidisciplinar al 
evoluției, în mod evident descenden
te, a religiozității — dar nu liniară 
si lipsită de sinuozități — se dove
dește absolut necesar pentru funda
mentarea și elaborarea unui pro
gram menit să asigure promovarea 
la scara întregii societăți a concep
ției umaniste, materialist-științifice. 
Linia dominantă a involuției reli
giozității în societatea noastră în pe
rioada construcției socialiste este 
Însoțită de multiple fenomene con
tradictorii, de deplasări, adaptări și 
reactivări în peisajul atit de variat 
al cultelor religioase, fenomene 
care se cer studiate și cunoscute te
meinic, în toată diversitatea și parti
cularitățile lor zonale și socio-cul- 
turale, pentru a putea fi preîntîmpi- 
nate efectele sociale negative ale 
refugiului religios. Scăderea gene
rală a religiozității, cu marile ei 
consecințe social-politice și umane 
pozitive, se desfășoară în contextul 
unor fenomene dintre cele mai com
plicate. inedite, a căror cunoaștere 
necesită cercetări și analize atente, 
intensificarea preocupărilor și creș
terea rolului organelor de partid in 
conduoerea unei susținute activități 
do perfecționare a relațiilor so
ciale. a activității politico-ideo- 
logice si a educației materia- 
list-științifice a maselor. Trebuie 
combătute unele iluzii care își 
fac loc în legătură cu posibilitățile 
dispariției spontane a fenomenelor 
de înstrăinare religioasă, viziuni si 
abordări simpliste, stări de mulțumi
re și expectativă, de slăbire a com
bativității revoluționare, de subesti
mare a disfuncțiilor sociale pe care 
le generează, de pildă, noile mani
festări în sfera prozelitismului sec
tant.

Florin Georgescu : Transformările 
înnoitoare care au avut loc în socie
tatea noastră nu pot fi privite izolat 
de prooesul înnoitor care se petrece 
la nivelul conștiinței oamenilor, de 
ridicarea nivelului general de cu
noaștere și însușirea la scară de 
masă a idealurilor și valorilor pro
prii noii societăți. Formarea con
științei socialiste a omului nou re
prezintă. desigur, un proces de mare 
complexitate, mai dificil îrf multe 
privințe decît edificarea unei econo
mii moderne. Este un adevăr una
nim recunoscut că dezvoltarea de an
samblu a societății, afirmarea rela
țiilor sociale noi, a suprastructurii 
socialiste, a culturii noi și a valori
lor umanismului socialist creează în 
mod procesual cadrul necesar pentru 
umanizarea tuturor raporturilor so
ciale, pentru înlăturarea premiselor 
sociale ale înstrăinării religioase. Dar 
pentru depășirea efectivă a înstrăi
nării de tip religios este necesa
ră. în același timp, o asiduă 
muncă educativă. Fără a se 
rezolva exclusiv în perimetrul vieții 
spirituale, contradicția dintre credin
țele religioase și cerințele progresu
lui contemporan își găsește în sfera 
vieții morale a individului un teren 
specific de acțiune. De aceea, elibe
rarea conștiinței individuale de cre

La baza acțiunilor politico-educative - 
cunoașterea aprofundată 

a vieții și preocupărilor oamenilor
Ion Drăgan : In ultimii ani cu

noaște o' dezvoltare constantă cer
cetarea științifică — în perspectivă 
pluridisciplinară — asupra evoluției 
fenomenului religios în țara noastră, 
ceea ce a permis o cunoaștere mai 
profundă a schimbărilor și tendințe
lor ce apar în dinamica Stării de re
ligiozitate, conducînd în același timp 
la o mai eficientă orientare și la 
diversificarea acțiunilor social-edu
cative. Finalitatea acestor acțiuni 
este aceea de a forma și mobiliza o 
atitudine hotărîtă împotriva diferite
lor manifestări mistice și obscu
rantiste. care împiedică înțelegerea 
cerințelor obiective ale dezvoltării 
sociale și constituie o frînă în lupta 
omului pentru făurirea conștientă a 
propriului său destin.

Ca rezultat al transformărilor 
structurale din economia națională, 
din viața social-politică și cultural- 
educătivă a poporului nostru, s-a 
conturat o tendință de evoluție a 
unor largi categorii de populație 
spre starea ateistă, un fenomen am
plu de eliberare a unor mari grupuri 
umane, din toate clasele și catego
riile sociale, de ideile și practicile 
mistico-religioase. Are loc în aoelași 
timp un proces de creștere semnifi
cativă a indiferentismului religios, 
ca treaptă intermediară a distanță
rii definitive a populației de gindi- 
rea. atitudinile și reprezentările re
ligioase. Se poate constata pe de 
altă parte o tendință mai generală 
de slăbire a intensității stării de re
ligiozitate. de secularizare și desa- 
cralizare treptată a unor tradiții și 
obiceiuri și revenirea la semnificația 
lor laică, deplasarea accentului obi

dința in existența unor forte supra
naturale presupune în permanență 
promovarea unei atitudini combative 
față de mentalitățile înapoiate, fată 
de pasivitatea socială și refugiul re
ligios care împiedică afirmarea acti
vă a omului în viata socială. Tipul 
de comportament etic și practic so
cial al omului religios este în con
tradicție cu solicitările dinamioe ale 
vieții, ale progresului economic si 
social contemporan.

Este de la sine înțeles că lupta 
pentru împlinirea autentică a omu
lui presupune o desfășurare com
plexă. atit în planul vieții spirituale
— prin inițiative educative — cit și 
în planul vieții practice — prin an
trenarea subiecților religioși, alături 
de toți oamenii muncii, in dinamica 
vieții sociale și economice, acolo 
unde își pot proba capacitatea lor 
de a se realiza ca personalități au
tentice. de a-și făuri in mod liber 
propriul lor destin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia în acest sens la Congresul al 
Xlll-lea al partidului cerința ca in 
întreaga activitate politico-ideolo- 
gică să se manifeste „o atitudine 
hotărită împotriva diferitelor mani
festări mistice și obscurantiste, care 
împiedică înțelegerea raporturilor 
reale dintre om și natură, a legilor 
care guvernează universul, a cerin
țelor obiective ale dezvoltării sociale
— și care constituie o frînă în lupta 
omului pentru făurirea conștientă a 
propriului său destin".

Lazăr Ilăciucu : înfăptuind pro
gramul Ideologic adoptat de Con
gresul al Xlll-lea. în activitatea 
consacrată educației materialist-ști- 
ințifice a oamenilor muncii din ju
dețul nostru au fost cuprinse an de 
an categorii tot mai largi. Organele 
și organizațiile de partid, toți cei
lalți factori educaționali au adoptat 
în acest scop măsuri concrete, con
jugate în permanență cu o intensă 
muncă politico-ideologică si cultural 
științifică la cane sînt angajate toate 
forțele de care dispunem. Materia
lizarea măsurilor adoptate este ur
mărită permanent, prin implioarea 
directă a comitetului județean de 
partid, ceea ce a condus în mod 
efectiv la intensificarea muncii de 
educație materialist-științifică.

Având in vedere dimensiunile 
mari ale unor colective de muncă, 
specificul activității lor sau disper
sarea mare a locurilor de muncă — 
cum este cazul constructorilor sau al 
forestierilor — se impune, desigur, 
adaptarea formelor de acțiune edu
cativă și socială la fiecare din aces
te condiții în parte. Au loc de aceea 
în mod curent schimburi de expe
riență organizate pe zone și pe do
menii distincte la care participă toți 
ftictorii educaționali, precum și re
prezentanți ai factorilor de decizie 
în plan local care pot contribui la 
soluționarea operativă a problemelor 
de muncă și de viață ce pot apărea 
într-un loc sau altul.

Eficiența acțiunii educaționale și 
a celei sociale întreprinse va fț de
sigur mai mare atunci cînd s-a for
mat în rîndul colectivului de mun
că. al comuniștilor și al tuturor mem
brilor colectivului conștiința înaltei 
răspunderi pentru înfăptuirea pro
gramelor constructive în care este 
angajat întregul nostru popor, a răs
punderii pentru crearea condițiilor 
materiale și spirituale pentru pro
pria realizare umană și pentru îm
plinirea autentică a aspirațiilor 
noastre de progres. Această răspun
dere se conjugă în permanență cu 
hotărîrea de a acționa consecvent 
împotriva a ceea ce este vechi și 
perimat, a manifestărilor retrograde 
și a concepțiilor străine de valorile 
umaniste ale societății noastre. 

ceiurilor spre caracterul lor social 
și sărbătoresc laic.

Cercetările efectuate relevă șl o 
serie de tendințe, de fenomene si 
evoluții negative, exprimate mai 
ales prin creșterea numerică a mem
brilor unor culte noi și intensifica
rea activității lor. prin preocuparea 
tuturor cultelor (tradiționale sau 
noi) de a-și intensifica și moderniza 
acțiunile de influențare religioasă, 
de a-și rafina metodele persuasive, 
mai ales pe calea individualizării a- 
cestora și a folosirii tehnicilor de 
grup. Cercetările au dezvăluit, de 
asemenea, o serie de neajunsuri ale 
activității sociale, educative și cultu
rale în combaterea misticismului re
ligios. Important de subliniat este și 
faptul că noile religii, in efortul lor 
de extindere socială și de prozeli
tism, se îndreaptă cu predilecție spre 
anumite grupuri si categorii sociale. 
S-a constatat astfel că proporția fe
meilor religioase este pe ansamblul 
cultelor sensibil mai ridicată. iar 
unele culte, cu deosebire în anumite 
zone, tind deliberat spre o accentua
tă feminizare a componenței credin
cioșilor ca o cale eficientă de trans
formare a grupului familial în agent 
al religiozității.

Florin Georgescu : Fără îndoială 
că îndepărtarea religiei din viața so
cietății nu echivalează cîtuși de pu
țin cu îndepărtarea subiecților reli
gioși de la viata socială. Dimpotrivă, 
tocmai prin antrenarea acestora la 
viața colectivităților de muncă, la 
viata socială și culturală a localită
ților poate fi favorizată transforma
rea convingerilor și conștiinței aces

tora. Despărțirea de trecut, inclusiv 
de mentalitățile trecutului, nu poate 
fi decît actul de -voință al individu
lui însuși, iar în această privință 
educația științifică și integrarea so
cială au menirea de a asigura ca 
opțiunea morală a individului să se 
facă, pe de o parte. în cunoștință de 
cauză și. pe de altă parte. în condi
țiile în care acesta și-a format în 
colectivitate trebuințe noi. autentic 
umane, prin a căror împlinire să se 
poată regăsi integral în valorile uma
niste pe care societatea noastră le 
promovează.

Desigur că acțiunea educativă nu 
constituie decît una din direcțiile 
principale în acest proces de deve
nire a conștiinței omului contempo
ran ; ea nu este suficientă pentru a 
schimba convingerile acestuia. A re
zuma procesul social complex de e- 
mancipare a omului de religie nu
mai la componenta sa educativă ar 
însemna — așa cum s-a mai relevat 
în dezbaterea noastră — a reedita 
eroarea iluministă, ignorînd adevă
rurile concepției materialiste despre 
factorii fundamentali ai devenirii is
torice.

Caracterul multidimensional 
al educației socialiste

Ion Drăgan : în analiza fenome
nului religios și în strategia educa
ției ateiste sînt luate azi în conside
rare în tot mai mare măsură aspec
tele sale existențiale, condițiile de 
viață care duc la prozelitism reli
gios, precum și rolul unor factori 
psihologici, al modului cum este „trăi
tă" religia. Aceasta se manifestă 
precumpănitor ca un „mod de trăire 

'a vieții", și nu ca un simplu mod de 
gîndire. De aici cred că trebuie por
nit și în proiectarea acțiunii de pro
movare a educației ateiste.

Mizînd pe această rezonanță a re
ligiei la problemele vieții, are loc in 
prezent o deplasare a centrului de 

, greutate al religiozității. în. sfera , 
axiologiei și psihologiei, a trăirilor 
moral-afective. Ea este ilustrată cel 
mai puternic de proliferarea noilor 
culte și mai ales a fenomenului sec
tant. Atitudinea atee se cere a fi 
concepută ea însăși nu numai ca un 
rezultat și o expresie a cunoașterii 
lumii, ci ca o nouă atitudine exis
tențială. ca o nouă trăire si înțele
gere a experienței umane.

Uneori în educația materialist-ști
ințifică sînt subliniate doar virtuțile 
ateiste ale științelor naturii (astro
nomiei, mecanicii, biologiei îndeo
sebi). subestimîndu-se importanța 
excepțională a disciplinelor de știin
țe sociale și umane, care oferă răs
punsuri la întrebările răscolitoare, 
referitoare la rostul si destinul omu
lui, la căile libertății sale, răspun
suri de care depind sentimentele lui 
de certitudine, de securitate, de în
credere în putința realizării lui de
pline.

Este cel puțin la fel de important 
ca în demonstrarea materialității și 
infinității lumii, a primordialității 
materiei față de conștiință să oferim 
răspunsuri consistente și clare în 
problemele subiectivității umane, 
pentru că acesta este terenul pe 
care s-a format și ființează religia, 
teren pe care adeseori îl neglijăm in 
predarea științelor sociale și umane, 
ca și în tematica cercetării sociale.

Lazăr Băciucu : Experiența mun
cii educative a evidențiat pregnant 
faptul că în acțiunile ce le între
prindem se impun conjugate în per
manență planul cognitiv cu cel a- 
fectiv și volitiv. Stimulînd continuu 
procesul cunoașterii, adevărurile se 
transformă mult mai repede in con
vingeri. în atitudini atunci cînd in
tervin sentimentul de aderare la va
lorile înaintate si voința autotrans- 
formării. O amplă acțiune vizînd 
implicarea în mai mare măsură a 
intelectualilor în viața economico- 
socială și politico-ideologică a loca
lităților a fost inițiată in acest sens 
în județul nostru. Concluziile reieși
te în cadrul unor studii efectuate de 
secția propagandă a comitetului ju
dețean de partid In cîteva comune 
din județul Botoșani au fost anali
zate în plenare deschise ale comite
telor de partid comunale și orășe
nești. Cu acest prilej, comuniștii, in
telectualii invitați au făcut nume
roase propuneri care au contribuit 
la perfecționarea acestei activități. 
S-a evidențiat astfel, între altele, și 
faptul că, în unele situații în care 
s-a acționat cu bune intenții, dar 
fără ca realitățile să fie profund cu
noscute, intervențiile făcute veneau 
în sprijinul unor practici religioase, 
în loc să le contracareze.

Ion Drăgan : A evita limitarea ac
tivității de educație materialist-ști
ințifică la o acțiune „iluministă", cu 
caracter abstract și general, închisă 
în schemele discursivismului și di
dacticismului searbăd, ruptă de via»- 
ta practică, de cerințele. întrebările 
și frămîntările reale ale omului, sau 
chiar concepută după canoanele 
„scientismului" sec, constituie o 
necesitate majoră pentru ridicarea 
calității, audienței și eficienței în
tregii munci educative. Munca edu
catorului trebuie să fie continuu 
dublată de acțiunea practică, de in
tervenția socială — în spiritul prin
cipiilor morale și al umanismului 
nostru revoluționar. Această activi
tate trebuie să răspundă, desigur, 
prin concepția, conținutul și organi
zarea ei, nu numai nevoilor intelec
tuale de informare,, cerințelor gîndi- 
rii abstracte, ci. deopotrivă, trebuin
țelor general umane, cum sînt cele 
de comunicare afectivă, de angajare 
emoțională, elanurilor generoase, 
romantice ale tineretului, asigurîn- 
du-se un conținut cît mai bogat vie
ții spirituale a fiecărui om. Așa cum 
experiența a probat, acțiunile edu

Este o realitate de necontestat că 
socialismul realizează procesual de
pășirea condițiilor economice și so
ciale care au generat înstrăinarea 
religioasă. Dar de aici nu trebuie să 
se tragă concluzia grăbită că efortul 
pentru .emanciparea omului s-ar re
duce de acum încolo exclusiv la pla
nul vieții spirituale. Religia nu mai 
este în socialism un reflex imediat 
al vieții sociale, dar ca sistem social 
complex, ca realitate ce subzistă în 
cadrul vieții sociale ea nu poate fi 
redusă cîtuși de puțin la o simplă 
„reflectare falsă" a lumii și a rapor
turilor omului cu natura.

Integrarea socială, participarea 
activă la viata economică, politică și 
culturală constituie, in cele din 
urmă, calea esențială de formare a 
unor trebuințe autentic umane și de 
împlinire a lor. Acesta este neîndo
ielnic drumul formării personalită
ții noi, care nu numai că îngemă
nează valorile umaniste create de-a 
lungul istoriei, dar le și promovează 
în mod concret, în practica efectivă, 
în participarea activă a fiecărui 
membru al societății Ia înflorirea 
vieții noastre materiale și spirituale.

cative și culturale de masă se cer 
completate sistematic cu cele la ni
velul grupurilor mai mici, îndeosebi 
de muncă și de viață cotidiană, și cu 
metodele de „individualizare" și 
„personalizare" a educației, putîn- 
du-se satisface astfel întreaga gamă 
de așteptări, nevoi și aspirații ale 
oamenilor, în marea lor diversitate.

Lazăr Băciucu : Sînt cîțiva ani de 
cînd, la întreprinderea mecanică 
pentru- agricultură din Botoșani, o 
inițiativă a comitetului de partid a 
prins rădăcini și a devenit tradiție 
de muncă și viață a întregului co
lectiv. în ce constă ? Evenimentele 
deosebite ce apar in viața unora din
tre lucrătorii .unității sînt marcate 
aici de fiecare dată cu participarea 
și sprijinul unei bune părți a perso
nalului muncitor. Căsătoria, naște
rea unui copil, mutarea în casă nouă, 
momente aniversare sînt sărbătorite 
astfel împreună cu tovarășii de 
muncă, într-un climat muncitoresc, 
ferit de influențele unor practici re
ligioase. Pe de altă parte. în baza 
cunoașterii amănunțite a fenomenu
lui religios din cadrul colectivului 
de aici, persoanele ce se aflau pu
ternic inrîurite de unele secte reli
gioase au fost integrate și implicate 
în acțiuni educative organizate de 
comitetul de partid sau de organiza
ția de tineret, au fost antrenate în 
activitatea culturală, consolidind a- 
cele raporturi umane de tip nou care 
contribuie la o integrare activă în 
colectivitate, preîntîmpină eșecurile 
de socializare care duc uneori la re
fugiul religios.

Inițiativa acestui colectiv munci
toresc. soldată cu efecte educative 
notabile, a produs un larg interes în 
rîndul altor organizații de partid din 
județ. Expuse pe larg intr-una din 
ședințele biroului județean de partid, 
în instruiri ale activului și propa
gandiștilor, procedeele și metodele 
folosite au fost preluate și aplicate 
apoi diferențiat de comitetele de 
partid de la „Electrocontact", între
prinderea textilă „Moldova", între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb etc., precum și în unele co
mune (Prut, Voncești. Vîrfu Cîmpu- 
lui etc.). Ea este aplicată acum, de 
asemenea. în mai multe școli și licee.

Această inițiativă a evidențiat în 
primul rînd faptul că activitatea de 
educare materialist-științifică pre
supune în mod necesar cunoașterea 
stării de lucruri, a formelor speci
fice de manifestare a religiozității.

Ion Drăgan : în această optică a- 
pare necesară cunoașterea temeinică 
a oamenilor, a nevoilor și probleme
lor lor si. totodată, crearea acelui 
climat social care să favorizeze inte
grarea cit mai deplină a fiecărui in
divid în colectivitatea sa de muncă. 
Participarea la activități sociale, po
litice și culturale, la manifestări săr
bătorești, la acțiuni de conținut — 
nu formale și artificial festiviste — 
constituie cel mai bun cadru pentru 
formarea unor oameni cu psihologie 
și o atitudine tonice, încrezători în 
ei înșiși, feriți de tentația refugiului 
religios.

In aceeași direcție, se impune o 
grijă cu adevărat umană pentru toa
te cazurile deosebite, pentru acele 
împrejurări dificile de viață în care 
se află temporar omul, ajutîndu-1 să 
le depășească și evitînd astfel re
cursul posibil la pseudosoluțiile ilu
zorii oferite de religie. în relațiile 
de muncă și de viață, acționînd pen
tru instaurarea unor relații de au
tentică întrajutorare tovărășească în 
toate colectivitățile umane, pentru 
promovarea spiritului de dreptate și 
echitate se realizează premise esen
țiale ale unei educații umaniste, 
atee.

Pornind de Ia faptul că starea de 
religiozitate este un fenomen social 
complex și nu doar un simplu ele
ment de natură subiectivă, apare ne
cesar ca munca de educație materia- 
list-științifică să fie tot mai mult în
țeleasă ca o parte constitutivă a ac
tivității generale de educație socia
listă a maselor, a mecanismelor în
făptuirii practice a idealurilor uma
nismului socialist. Ea poate și tre
buie să fie cuprinsă într-o strategie 
unitară de acțiune socială, de influ
ențare și de educație, integrată in 
ansamblul procesului de perfecțio
nare a vieții sociale, în opera com
plexă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Dezbatere realizată de 
Ioan STANESCU

îmi stăruie în minte cuvintele de 
înalt umanism rostite de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la marea adu
nare populară din municipiul Sla
tina cu prilejul recentei sărbători 
a „Zilei recoltei", cînd arăta că 
pentru a putea înfăptui planurile 
de dezvoltare economico-socială. 
noi și alte popoare avem nevoie 
de pace, de înlăturarea gravelor 
primejdii care amenință viața, ci
vilizația. La numai cîteva zile, 
de Ia înalta tribună a Marii Adu
nări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresa o nouă 
chemare la acțiuni concrete în fa
voarea păcii, a dezarmării.

Această stăruință cu care condu
cătorul iubit al partidului si statu
lui nostru luptă pentru pace, pen
tru o lume în care fiecare să poată 
munci liber pentru bunăstarea si 
progresul propriu; este sinonimă cu 
aspirația fierbinte a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean al pa
triei noastre. Si atît timp cît 
există pericolul de război vom ma
nifesta puternic această dorință.

Locuiesc in comuna Orlea si lu
crez ca mecanizator la secția de 
aici a S.M.A. Ianca. împreună cu

Un NU hotărît înarmărilor

— un DA hotărît triumfului rațiunii
Sînt mlndru că fac parte din cei 

peste 2 000 de oameni ai muncii 
de la fabrica de locomotive din ca
drul celei mai mari întreprinderi 
din județul Dolj. „Electroputere". 
unde se fabrică locomotive diesel 
Peptru căile ferate ăle tării, dar 
și pentru export în Europa si Asia, 
pe magistralele cărora produsele 
noastre poartă neîntrerupt mesajul 
României socialiste de pace si în
țelegere între toate națiunile lumii. 
Asemenea întregului nostru popor, 
și noi ne exprimăm totala adeziu
ne la hotărîrile adoptate de Plena
ra C.C. al P.C.R. și de forumul 
legislativ suprem al tării cu pri
vire la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor si cheltu
ielilor militare și organizarea unui 
referendum. în care întreg poporul 
să se pronunțe în mod democratic 
asupra acestei probleme importan
te a partidului si statului nostru. 
Hotărîrea de a se trece pînă la 
sfîrsitul acestui an la reducerea 
unilaterală de către tara noastră a 
acestor cheltuieli dă glas năzuin
ței nestrămutate a poporului nos
tru de a trăi și munci în liniște 
și pace, departe de pericolul unui 
război nimicitor. Această nouă și 
strălucită inițiativă de pace si

t V
13,30 Fotbal : Steaua — Anderlecht (în 

„Cupa campionilor europeni"). 
Transmisiune directă

20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Luminile patriei, luminile păcii 

(color). Versuri șl cîntece
20,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ideologice • Deschi
derea spre nou — trăsătură esen
țială a spiritului revoluționar

21.00 Film serial (color). „Ambulanța". 
Producție a televiziunii cehoslova
ce. Premieră pe tară.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri - 
un instrument 
de economisire 

cu multiple avantaje
în scopul păstrării economiilor 

bănești personale în deplină sigu
ranță și în mod avantajos. Casa de 
Economii și Consem.națiuni oferă 
depunătorilor, alături de libretele 
de economii sau de conturile cu
rente personale, și OBLIGAȚIUNI 
C.E.C. CU CÎȘTIGURI.

Spre deosebire de libretele dc 
economii, obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se emit numai „la purtă
tor", în valori de bază de 200 de 
lei.

Avantajul specific îl constituie 
cîștigurile în bani acordate prin 
trageri la sorți lunare, care au loc 
in ultima zi lucrătoare a fiecărei 
luni. La fiecare tragere Ia sorți 
lunară se acordă numeroase cîști
guri, cu valori cuprinse intre 50 000 
de lei și 800 de lei.

Procurarea de obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri se face cu ușurință : 
simpla cerere verbală a unui cetă
țean adresată oricărei unități pro
prii C.E.C. sau mandatară autori
zată este suficientă pentru a 1 se 
pune la dispoziție. în schimbul su
melor depuse, numărul dorit de 
obligațiuni.

Este important de reținut că in 
primele zece zile ale fiecărei luni, 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală, fără diferență de preț.

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs a obligațiunilor C.E.C. cu cîș
tiguri va avea Ioc în Capitală, 
simbătă 29 noiembrie 1986. 

consătenii mei. am trăit momente 
de nețărmurită bucurie cînd, la 
„Ziua recoltei", cooperativa agri
colă Orlea a fost distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare" pentru recolta de 8 426 
kg orz în medie la hectar. Fiecare 
dintre noi a împărtășit bucuria a- 
cestei distincții. Este o satis
facție a noastră că și la floa- 
rea-soarelui am obținut o pro
ducție bună, de peste 3 700 kg 
la hectar, iar la porumb, de pe fie
care hectar, am recoltat in jur de 
23 tone știuleți. Și nu cu falsă 
modestie as vrea să spun că în 
consiliul agroindustrial de care a- 
partinem, noi, mecanizatorii, am 
ajutat întotdeauna în realizarea 
optimă a lucrărilor. Cu eforturi 
unite. într-un climat de muncă și 
înțelegere. în liniște s-au obținut 
recolte-record si în alte unități 
agricole, peste 8 000 kg griu la 
hectar la cooperativele agricole de 
producție Ștefan cel Mare și 
Grojdibod. iar la porumb. peste 
20 tone la hectar în toate coope
rativele agricole, inclusiv la Iari- 
ca. Producții mari am obținut si la 
alte culturi.

Am avut tot ce a fost necesar

dezarmare reprezintă o nouă do
vadă concretă a modului de gîn
dire si acțiune revoluționară a 
mult stimatului si iubitului nos
tru conducător de partid si de 
tară, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
fată de prezentul si viitorul pa
triei noastre, fată de soarta păcii 
în lume.

Izvorîtă din încrederea nemărgi
nită in capacitatea popoarelor, ca 
adevărate făuritoare de istorie, de 
a participa direct la lupta pentru 
dezarmare si salvgardarea păcii, 
noua inițiativă a României socia
liste cheamă toate forțele iubitoa
re de pace să reflecteze mai mult 
ca oricînd asupra gravei primejdii 
ce amenință însăși existenta vieții 
pe pămînt. Tara noastră a oferit un 
nou exemplu grăitor de unire a 
vorbei cu fapta. O asemenea ac
țiune — așa cum întemeiat arăta 

’tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu 
va pune si nu poate pune in pe
ricol. securitatea si suveranitatea 
nici unei țări, dar trecînd Ia ac
țiuni concrete, reale de dezarmare 
se va demonstra voința fiecărei na
țiuni de a merge pe această cale, 
de a face totul pentru eliminarea 
încordării, a pericolului de război, 
pentru dezarmate și pace.

Azi, meciurile retur
LA BUCUREȘTI

STEAUA — 
ANDERLECHT

în „Cupa campionilor"
Astăzi, la București, se va juca 

un meci de mare interes internațio
nal fotbalistic, intre Steaua și An
derlecht Bruxelles, meci retur din 
turul al II-lea al „Cupei campioni
lor europeni".

Partida va avea loc la Stadionul 
■ „Steaua", de la ora 13,30. și va fi ar
bitrată de o brigadă elvețiană, la 
centru Bruno Galler.

Echipele vor alinia probabil ur
mătoarele formații : Steaua (antre
nor A. lordănescu) — Stîngaciu, lo- 
van. Bumbescu, Belodedici. Weissen- 
bacher (Bărbulescu). Balint. Stoica, 
Boloni, Bălan. Lăcătuș. Pițurcă ; 
Anderlecht (antrenor A. Haan) — 
Munaron. Grun, Van Tiggelen. De- 
mol, Andersen. Vercauteren. Jans
sen. Scifo. Gudjohnsen. Lozano, 
Krnoevic.

LA CRAIOVA

UNIVERSITATEA — 
DUNDEE UNITED 

în „Cupa U.E.F.A."
Pentru întîlnirea de astăzi, lotul 

Universității Craiova s-a pregătit, 
pe baza unui program intensiv, cu 
răspundere. cu seriozitate. Sub 
bagheta exigentă a noii condu
ceri tehnice, un accent cu totul deo
sebit s-a pus pe sporirea capaci
tății de efort, a condiției fizice a 
fiecărui jucător și a echipei în an
samblu. ca și pe pregătirea tactică, 
in urma revederii meciului din tur 
la „video". Deși fotbaliștii craioveni 
sînt conștienți că au un handicap

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 noiembrie, ora 20 — 8 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general rece, iar cerul mai mult 
noros. Vor cădea, pe alocuri, ploi, 
la începutul intervalului, în regiunile 
sud-estice, apoi în cele din nordul 
și din estul tării. La munte, precipi
tațiile vor fi numai sub formă de lapo- 
vlță șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 

pentru a dobîndi asemenea recor
duri. Dar am vrea ca ele să poată 
fi înfăptuite în toate unitățile a- 
gr.icole din țară. Că se poate 
aceasta este clar. întrucît in fieca
re unitate agricolă există rezerve 
însemnate, după cum rezultă si 
din prezentarea rezultatelor din 
consiliul nostru. Noi știm că aces
te recorduri ale muncii, fie in agri
cultură. fie în industrie, sînt cele 
ce si le doresc popoarele, ele aduc 
progresul, fericirea, nu recordurile 
la înarmări sau cheltuieli militare. 
Dimpotrivă, armele tot mai multe 
și mai distrugătoare, care costă 
sume fabuloase, amenință munca 
noastră pașnică. Ele pot distruge 
într-o clipă înfăptuiri de o viață 
sau de milenii. Iată de ce ne 
exprimăm deplina adeziune la 
poiitica înțeleaptă de pace a Româ
niei. la inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
asigurarea unui climat propice 
muncii în liniște si siguranță, pen
tru noi. dar si pentru alte popoare.

Nicolae TAZLÎCA 
mecanizator — S.M.A. Ianca, 
secția Orlea, județul Olt

Răspunzind cu toată ființa noas
tră vibrantei chemări a secretaru
lui general al partidului, la refe
rendumul din 23 noiembrie, atit eu, 
cît si noi toți, constructorii craio- 
veni de locomotive, vom spune un 
DA hotărît. convinși că reducerea 
cu 5 la sută a efectivelor, cheltu
ielilor și armamentelor, este, in 
consens cu hotărîrea unanimă a 
întregului nostru popor si reprezin
tă o acțiune concretă pe linia a- 
sigurării dezarmării și păcii pe pă
mînt. Pornind de la această fermă 
convingere. întregul colectiv con
structor de locomotive este hotărît 
să-și întărească si să susțină ini
țiativa de la 23 noiembrie prin noi 
succese în activitatea productivă, 
expediind partenerilor de peste ho
tare noi loturi de locomotive die
sel electrice șl electrice, ce simbo
lizează pentru noi toți expresii 
concrete ale vocației pașnice, ale 
dorinței noastre de a trăi in pace 
și colaborare cu toate națiunile 
lumii.

Stellan STEGARU
tehnician principal, președintele 
consiliului oamenilor muncii 
de la fabrica de locomotive 
a întreprinderii „Electroputere" 
Craiovă

în cupele europene
foarte greu de recuperat, atmosfera 
în rîndul jucătorilor și aî celor ce-i 
pregătesc este optimistă, angajantă, 
specifică unei mari încleștări de for
te. din care craiovenii incă mal 
speră în calificare. Argumentele ? 
Experiența competițională, de a- 
proape un deceniu și jumătate. în 
confruntările internaționale. Apoi, 
procesul primenitor care a avut loc 
in sinul echipei, schimbul de ge
nerații ce... generează noi ambiții. 
Pe de o parte, dorința de afirmare 
a „noului val" : Săndoi. Gică Po
pescu. Rada. Racolțea. Badea. Bica 
și Biță, iar pe de altă parte dorința 
de confirmare a veteranilor — Ne
grită. Ungureanu. Cîrțu, Geolgău șl 
Irimescu. în al treilea rînd. nu tre
buie pierdute din vedere ambiția ol
tenească. ardoarea cu care fiecare 
jucător este hotărît să se bată pen
tru fiecare minge, să lupte fără a-și 
cruța eforturile, pentru apărarea 
culorilor și a prestigiului clubului 
craiovean. pentru a da satisfacție 
publicului spectator, tuturor iubito
rilor de fotbal.

Partida va începe la ora 13 și va 
fi condusă de o brigadă de arbitri 
francezi, avîndu-1 la centru pe 
Alain Delmer.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii*

LA GÂND

LA GANTOISE — 
SPORTUL STUDENȚESC 

în „Cupa U.E.F.A."
La Gând (Belgia), echipa bucu- 

reșteană Sportul studențesc susține 
astă seară, de la ora 21 (ora Româ
niei) partida retur din etapa a doua 
a „Cupei U.E.F.A.".

Meciul va fi arbitrat de o briga
dă finlandeză, la centru — K. Natrl.

pînă la moderat, cu intensificări tn 
sud-estul teritoriului la început, apoi 
în nord-est cu viteze pînă la 40—60 
km/h. în general, temperaturile mini
me nocturne vor fi cuprinse intre mi
nus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime 
diurne între 2 și 12 grade. Dimineața, 
în sud-vestul și în centrul țării, pre
cum și în zona de munte se va produce 
ceață, tn București : Vremea va ti în 
general rece, cu cerul mal mult noros. 
Va ploua sau burnița la începutul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări ptnă la 
35 km/h. Temperaturile minime noc
turne vor oscila între 2 și 6 grade, iar 
cele maxime diurne intre 6 șl io grade.
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Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu 

a primit pe tovarășul Corii I. Marduk,
lucrările celei de-a 42-a ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

președintele Academiei
Tovarășa Elena Ceausescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim vieeprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului. a primit, marți, pe 
tovarășul Gurii I. Marciuk. președin
tele Academiei de Științe a U.R.S.S., 
președintele Comitetului C.A.E.R. de 
colaborare tehnico-științifică.

Oaspetele a transmis tovarășei 
Elena Ceausescu un salut călduros 
din partea conducerii Academiei de 
Științe, a oamenilor de știință sovie
tici. împreună cu urări de noi succe
se in activitatea pe care o desfă
șoară pe plan politic, social si știin
țific.

Tovarășa Elena Ceausescu a mul
țumit și a rugat să se transmită 
conducerii Academiei de Știinte. oa
menilor de știință din U.R.S.S. un 
cald salut si cele mai bune urări de 
succes în activitatea consacrată pro
gresului și prosperității tării lor.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate preocupările oamenilor de 
știință români și sovietici pe tări- 
mul științei, dezvoltării tehnologice, 
formării si perfecționării pregătirii 
cadrelor pentru cercetare, proiectare 
si celelalte ramuri de activitate. Au 
fost evocate principalele obiective 
ale cercetării științifice din România 
Si Uniunea Sovietică, apreciindu-se 
că potențialul tehnico-știintific al 
țărilor noastre, experiența acumula
tă creează noi posibilități de ampli
ficare a colaborării bilaterale în ve-

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Forțelor armate 

italiene, ambasadorul Italiei la 
București. Sergio Cattani. si atașa
tul militar, aero și naval, colonel 
Gian Luigi Deslefanis. au oferit, 
marți, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a trimis o te
legramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, Gheorghl Atanasov, prin care 
exprimă. în numele guvernului si al 
său personal, sentimente de profun

CU PRILEJUI ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DLN OCTOMBRIE

Adunare festivă
Marți, în sala Teatrului dramatic 

din Brăila a avijt, loc o adunare 
festivă dedicată celei' de-a 69-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile brăilene.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei U.R.S.S. la București, pre
cum și delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română.

Au luat cuvîntul Anica Nisjoiu, 
membru al Biroului Comitetului mu
nicipal Brăila al P.C.R., directorul 
întreprinderii de confecții din Brăi
la, și V. P. Usaciov. adjunct al mi
nistrului invățămintului superior si 
mediu de specialitate din R.S.F.S. 
Rusă, prim-vicepreședinte al condu

„Săptămîna discului sovietic"
La magazinul „Muzica" din Su

ceava s-a deschis, marți, „Săptămîna 
discului sovietic", manifestare or
ganizată de Casa de discuri „Elec- 
trecord" și Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă Su
ceava, în cadrul acțiunilor dedicate

La cinematograful „Studio" din Capitală se va desfășura, 
în perioada 11 — 17 noiembrie 1986,

11 noiembrie : Cu orchestra pe 
strada principală — spectacol de 
gală ; 12 noiembrie : A fost odată 
un căpitan curajos ; 13 noiembrie : 
Tangoul tinereții noastre ; 14
noiembrie : Mai iubesc, mai sper ; 
15 noiembrie : Pînă trece ploaia

de Științe a U.R.S.S.
derea dezvoltării unor ramuri prio
ritare ale economiilor naționale, ac
celerării progresului tehnic în toate 
sectoarele de activitate.

Evidențiindu-se cursul ascendent 
al colaborării dintre oamenii de 
știință români și sovietici — cola
borare ce se înscrie in ansamblul 
bunelor raporturi de prietenie și 
conlucrare multilaterală dintre parti
dele. țările si popoarele npastre — 
în timpul întrevederii s-a subliniat 
importanta realizării în cele mai 
bune condiții a obiectivelor Progra
mului complex al progresului tehni
co-știintific al țărilor membre ale 
C.A.E.R.. oină în anul 2000. program 
care asigură dezvoltarea colaborării 
în producție între aceste țări.

S-a relevat rolul crescînd. de mare 
răspundere, al oamenilor de știință, 
cu deosebire în actuala conjunctură 
internațională, in asigurarea utiliză
rii celor mai noi cuceriri ale științei 
si tehnicii, numai în folosul păcii, 
spre binele Si fericirea tuturor po
poarelor. în același timp, s-a men
ționat necesitatea ca oamenii de 
stiintă din întreaga lume să-și am
plifice conlucrarea si să acționeze 
în strînsă unitate pentru oprirea 
cursei înarmărilor. îndeosebi a celor 
nucleare, pentru pace si înțelegere 
între toate națiunile lumii.

La primite a participat tovarășul 
Ion Ursu. prim-vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Știință 
Si Tehnologie.

nisterului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Apărării Naționale, gene
rali și ofițeri.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
atasati militari, membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

dă compasiune în legătură cu acci
dentul de la Combinatul chimic 
„Devnia". care a provocat victime 
omenești. Totodată, sînt transmise 
sincere condoleanțe familiilor și ru
delor celor dispăruți, iar persoanelor 
rănite urarea de grabnică însănăto
șire.

cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română.

Vorbitorii au relevat semnificația 
evenimentului aniversat, mărețele 
realizări obținute de poporul so
vietic și poporul român în construc
ția socialistă. S-au evidențiat rela
țiile de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, rolul 
determinant al intîlnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel 
româno-sovietioe în extinderea aces
tor raporturi în folosul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Participants la adunare au vizitat 
apoi o expoziție de fotografii și de 
carte sovietică și au asistat la un 
spectacol folcloric susținut de for
mații laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României".

celei de-a 69-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Cu acest prilej a fost amenajată 
o expoziție de discuri ilustrînd viața 
muzicală din țara vecină și prietenă.

(Agerpres)

de toamnă ; 16 noiembrie : Cazul 
personal al judecătoarei Ivanova ; 
17 noiembrie : Sezonul minunilor.

Manifestarea va avea loc și în 
municipiile Constanța — între 13 
și 19 noiembrie — și Tulcea, intre 
14 și 20 noiembrie.

La București au continuat, marți, 
lucrările celei de-a 42-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul Nikolai Rîjkov. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
Gheorghi Atanasov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria. Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului

Cuvîntarea primului ministru 
român, tovarășul Constantin

Lucrările sesiunii de la București 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc se desfășoară în condițiile 
în care popoarele noastre acționează 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale din primul an al actualului 
cincinal, pentru a asigura condițiile 
necesare realizării programelor stra
tegice stabilite de partidul fiecărei 
țări privind intensificarea dezvoltă-1 
rii economiei naționale, creșterea 
continuă a potențialului economic, 
perfecționarea relațiilor sociale și 
ridicarea nivelului de viață al popu
lației. In finalizarea obiectivelor 
propuse, un rol tot mai important 
îl are colaborarea economică și teh- 
nico-științifică pe multiple planuri 
dintre țările noastre, transpunerea 
în viață a hotărîrilor Consfătuirii 
economice la nivel înalt, din iunie 
1984, care au creat un cadru larg 
pentru întărirea conlucrării reciproce, 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor comerciale și soluționarea cu 
forțe unite a unor probleme de mare 
importanță pentru dezvoltarea eco
nomiilor naționale.

Așa cum se relevă în raportul Co
mitetului Executiv cu privire la 
activitatea desfășurată de consiliu 
de la ultima sesiune ordinară și pînă 
în prezent, țările membre ale 
C.A.E.R. au obținut în cincinalul 
trecut succese importante în dezvol
tarea lor economico-socială. In acest 
context pozitiv. se evidențiază și 
realizările tării noastre. Deși în 
cincinalul 1981—1985 am avut de 
învins multe greutăți provocate de 
criza economică mondială, cît și de 
unele contradicții și lipsuri ce s-au 
manifestat în societatea românească, 
poporul nostru — într-o deplină uni
tate, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a obținut pro
grese remarcabile, parcurgînd încă 
o etapă importantă pe calea dezvol
tării economico-sociale. a ridicării 
nivelului de trai material și spiri
tual. a gradului general de civiliza
ție socialistă. In această perioadă, 
producția industrială a crescut cu 
peste 21 la sută, iar cea agricolă cu 
peste 10 la sută. Venitul național a 
sporit cu mai mult de 24 la sută. 
A cunoscut o puternică creștere 
avuția națională, care a fost, în 1985, 
de circa 4 000 miliarde lei. din care 
fondurile fixe au reprezentat aproape 
3 000 miliarde lei. Dezvoltarea eco- 
nomico-sociălă a asigurat condițiile 
necesare ridicării nivelului de viață 
al întregului popor, retribuția reală 
a oamenilor muncii a sporit în 
cincinalul trecut cu 8 la sută, iar 
veniturile țărănimii cu circa 12 la 
sută.

In prezent, poporul nostru este 
angajat cu toate forțele în înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului și a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înainta
re a României spre societatea comu
nistă. Obiectivul strategic al actualu
lui cincinal îl constituie intrarea 
României intr-o nouă etapă de dez
voltare, care va marca trecerea de 
la stadiul de țară socialistă în curs 
de dezvoltare la cel de țară mediu 
dezvoltată, urmind ca în perspectiva 
anilor 2000 țara noastră să devină o 
tară socialistă multilateral dezvolta
tă, în care se vor manifesta cu tot 
mai multă putere principiile comu
niste de muncă, repartiție și viață.

Cincinalul 1986—1990 asigură afir
marea puternică a factorilor calita
tivi ai creșterii economice, dezvol
tarea intensivă a industriei, a agri
culturii și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții 
întregului popor.

Prezentînd unele prevederi princi
pale ale actualului plan cincinal, 
vorbitorul a spus : Noua etapă de 
dezvoltare a societății socialiste ro
mânești impune, ca o necesitate 
obiectivă, angajarea tuturor forțelor 
poporului nostru la înfăptuirea noii 
revoluții tehnico-științifioe. astfel 
încît întreaga producție să se bazeze 
pe oele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. Avem deplina convin
gere că aceasta va constitui factorul 
hotărîtor pentru afirmarea forței și 
superiorității socialismului. pentru 
participarea activă a patriei noas
tre la diviziunea internațională a 
muncii.

Alături de efortul propriu al nați
unii noastre, o contribuție importan
tă la obținerea succeselor din cinci
nalul trecut au avut-o relațiile eco
nomice ale României cu alte state. 
Dezvoltarea puternică a acestor 
relații s-a realizat pornindu-se 
de la concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii. care apreciază participarea ac
tivă a țării noastre la diviziunea 
mondială a muncii, la schimburile 
economice internaționale drept o ne
cesitate obiectivă pentru progresul 
economic și social al tării, o trăsă
tură de bază a strategiei de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Iată de ce în 
oentrul relațiilor economice externe 
ale tării noastre se situează. în mod 
constant, colaborarea strînsă cu ță
rile membre ale C.A.E.R.. cu toate 
țările socialiste. Sîntem ferm con
vinși că raporturile de colaborare pe 
multiple planuri cu aceste țări, 
schimbul de valori materiale, coope
rarea în producție și tehnico-știin- 
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țifică constituie un factor de mare 
importantă pentru progresul fiecă
rei țări, pentru întărirea indepen
denței. pentru afirmarea forței și 
superiorității socialismului. pentru 
creșterea contribuției țărilor socia
liste ia cauza progresului general, al 
păcii internaționale.

Tara noastră acționează cu con
secvență pentru transpunerea în 
practică a înțelegerilor la care s-a 
ajuns la Consfătuirea economică la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. din 1984. precum și a ac
țiunilor de colaborare economică si 
tehnico-științifică întreprinse de or
ganele C.A.E.R. pentru îndeplinirea 
acestora. în acest cadru. România 
depune eforturi pentru perfecțio
narea cooperării dintre țările noas
tre. în vederea satisfaoerii. într-o 
măsură tot mai mare, pe baza co
laborării cu țările membre ale 
C.A.E.R.. a necesităților energetice 
și de materii prime, de mașini și 
utilaje și alte produse necesare eco
nomiilor naționale. De asemenea, 
sîntem preocupați si acționăm pen
tru îmbunătățirea specializării în 
producție și perfecționarea structurii 
diviziunii muncii dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.. astfel încît aceasta 
să reflecte în mai mare măsură po
sibilitățile de care dispun economiile 
noastre naționale, să contribuie la 
folosirea mai deplină a capacităților 
de producție și potențialului indus
trial ale fiecărei țări, la creșterea 
eficientei muncii sociale. Acordăm o 
mane importantă realizării la timp 
și în oele mai bune condiții a acțiu
nilor de colaborare convenite în ca
drul Programului complex al pro
gresului tehnico-științific, adoptat 
Ia ședința a 41-a a sesiunii consi
liului. transpunerii lui neîntîrziate 
în practică prin încheierea de con
venții și contracte corespunzătoare.

Subliniind că Republica Socialistă 
România a acordat o mane impor
tantă tratativelor purtate de orga
nele centrale de planificare, privind 
perioada 1986—1990. vorbitorul a 
spus : Pentru soluționarea unor pro
bleme majore, o însemnătate deose
bită au avut Intîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii, cu conducătorii de partid și de 
stat din celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. Cu aoeste prilejuri, au fost 
semnate programe de colaborare 
economică și tehnico-științifică ne 
termen lung și au fost realizate 
multiple înțelegeri, care au dat un 
impuls puternic cooperării și specia
lizării în producție, atît în actualul 
cincinal, cit și în perspectivă pînă 
în anul 2000. creîndu-se astfel con
dițiile pentru amplificarea continuă 
a schimburilor comerciale ale tării 
noastre cu celelalte țări membre ale 
consiliului.

In cadrul acestor tratative, pri
vind perioada 1986—1990. s-a stabi
lit un volum de schimburi de măr
furi cu aproape 46 la sută mai mare 
decît în cincinalul trecut, un loc 
important în aceste schimburi reve
nind Uniunii Sovietice. Creșteri în
semnate se prevăd în domeniul co
merțului reciproc cu produse ale 
construcțiilor de mașini. în relația 
cu Uniunea Sovietică, potrivit înțe
legerii la nivel înalt, organele cen
trale de planificare din ambele țări 
acționează în prezent pentru conve
nirea unor volume suplimentare.

Dînd o apțeciere pozitivă activi
tății desfășurate pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Consfătuirii economice la 
nivel înalt, țara noastră este preo
cupată ca toate înțelegerile la care 
s-a ajuns să fie îndeplinite in cele 
mai bune condiții. In continuare, 
vorbitorul s-a referit la o seamă de 
aspecte pe care le ridică asimilarea 
în producție a unor mașini și uti
laje, precum și produse chimice ce 
se importă din țările capitaliste pe 
valută convertibilă, realizarea coope
rării pentru anumite obiective în 
domeniul combustibililor și materiilor 
prime, satisfacerea necesarului la o 
serie de produse ale tehnicii elec
tronice, în primul rînd la produsele 
cele mai complexe ale microelectro
nicii. la utilajele tehnologice speciale 
și materiale pentru producția aces
tora, convenirea unor acțiuni privind 
participarea țărilor interesate la in
vestiții în țările membre ale C.A.E.R. 
exportatoare de produse agroali- 
mentare și asigurarea pentru aceste 
țări a unor condiții economice sti
mulatorii.

In acest context, vorbitorul a sub
liniat că țara noastră este preocu
pată, în mod deosebit, de faptul că 
în cadrul tratativelor purtate de 
organele centrale de planificare pen
tru cincinalul 1986—1990 — cel puțin 
în ce o privește — nu au putut fi 
pe deplin soluționate, în comun, pro
blemele majore ale dezvoltării eco
nomiilor naționale în actuala etapă, 
îndeosebi cele referitoare la asigu
rarea necesarului de combustibili, 
energie și materii prime, dezvol
tarea specializării și cooperării în 
producție si folosirea mai bună a 
capacităților existente, asigurarea 
independenței tehnologice față de 
importurile costisitoare pe valută 
convertibilă. Tocmai de aceea, con
ducerea partidului și statului nostru 
consideră că trebuie să se acționeze 
cu fermitate pentru a se găsi soluții 
comune la problemele încă nerezol
vate și lichidarea întîrzierilor ma
nifestate. Ne referim. în primul rînd, 
la problemele din domeniul energetic 
și al materiilor prime, astfel încît — 
așa cum s-a hotărit la Consfă
tuirea economică la nivel înalt — 
prin mobilizarea propriilor resurse și 
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intensificarea colaborării reciproce să 
fie asigurată soluționarea, pentru 
toate țările membre ale C.A.E.R., a 
acestei probleme deosebit de impor
tante.

în acest scop, țările membre ale 
consiliului s-au angajat să adopte 
măsuri corespunzătoare pentru ex
tinderea colaborării in domeniul pro
ducției și al livrărilor reciproce de 
combustibili, energie și materii 
prime, concomitent cu înfăptuirea 
unui complex de acțiuni îndreptate 
spre folosirea economicoasă și ra
țională a resurselor existente. Această 
înțelegere își păstrează pe deplin 
actualitatea, transpunerea ei in viață 
trebuind să constituie una din di
recțiile fundamentale ale dezvoltării 
colaborării și cooperării în cadrul 
C.A.E.R. Totodată, se impune ca în 
cadrul cooperării economice să se 
asigure, prin livrări reciproce, toate 
mașinile, echipamentele și materia
lele necesare si să' se renunțe la im
porturi pe devize convertibile pen
tru obiectivele ce se construiesc cu 
eforturi comune. Potențialul indus
trial și tehnico-științific de care 
dispun țările noastre oferă pe de
plin această posibilitate. De ase
menea, este necesar ca, la edificarea 
unor astfel de obiective economice, 
lucrările de construcții și forța de 
muncă să fie evaluate pe baza tari
felor și prețurilor mondiale, ca și 
celelalte mărfuri și prestări de ser
vicii din comerțul reciproc și nu 
potrivit prețurilor interne.

în acest context, doresc să sub
liniez necesitatea urgentării solu
ționării și a altor probleme referi
toare la preturile din comerțul 
reciproc pe baza principiilor adop
tate la ședința a 9-a a sesiunii 
C.A.E.R. Potrivit acestor principii, 
preturile din comerțul reciproc. în 
primul rînd pentru combustibili, 
energie, materii prime, trebuie să 
fie eliberate de influența factorilor 
deformatori, determinați de regle
mentările monopoliste de stat și de 
fenomenele inflaționiste pe plan 
mondial. Considerăm, de asemenea, 
că, potrivit hotărîrilor de principiu 
adoptate de sesiunea consiliului, 
trebuie să se treacă neîntîrziat la 
convenirea de măsuri concrete pen
tru stimularea economică, inclusiv 
prin prețuri corespunzătoare, a 
producției și exportului de produse 
agroalimentare.

Un alt domeniu căruia țara noas
tră îi acordă o atenție prioritară îl 
constituie specializarea în produc
ție. în primul rînd în construcțiile 
de mașini. După ce a evocat faptul 
că au avut loc mutații în profilul 
industrial al țărilor membre ale 
C.A.E.R.. ca urmare a politicii de 
investiții desfășurate în ultima pe
rioadă. vorbitorul a spus : Conside
răm că se impune, cu atît mai mult, 
să fie adoptate măsuri pentru trans
punerea în viată a hotărîrilor Con
sfătuirii la nivel înalt privind îmbu
nătățirea profilului actual al diviziu
nii muncii in cadrul C.A.E.R. Tot
odată. este necesar ca. in cadrul 
tratativelor dintre organele centra
le de planificare, să se asigure pre
luarea integrală a livrărilor stabili
te în convențiile de specializare și 
cooperare. Activitatea de specializare 
si cooperare în producție trebuie să 
nu se considere încheiată după fina
lizarea tratativelor purtate de orga
nele centrale de planificare, ci să 
constituie un proces continuu de 
identificare de noi posibilități de a- 
dîncire șl lărgire a schimburilor re
ciproce. pe perioada întregului cin
cinal.

Pentru soluționarea acestor pro
bleme. noi apreciem că. potrivit 
hotărîrilor pe care le-am adoptat, 
este necesar ca, în organele consi
liului, să fie urgentată elaborarea, 
în vederea prezentării spre exami
nare sesiunii consiliului din anul 
1987. a programelor de perspectivă 
privind dezvoltarea specializării și 
cooperării în producție pînă în anul 
2000 în domeniul construcțiilor de 
mașini, industriei radiotehnice și 
electronice, precum și industriei 
chimice. La elaborarea acestor pro
grame apare oportun să se aibă în 
vedere o astfel de diviziune a mun
cii între țările membre ale consi
liului, care să sprijine participarea 
largă a tuturor țărilor la speciali
zarea în producție, creșterea sub
stanțială a volumului și schimburi
lor de produse specializate și îm
bunătățirea structurii acestora. Tot
odată, este necesar să se îmbunătă
țească locul pe care îl ocupă țările 
mai puțin dezvoltate economic în 
diviziunea internațională socialistă 
a muncii și să se asigure folosirea 
deplină a potențialului industrial 
și uman de care dispun. Se impune, 
de asemenea, ca, pe baza acestor 
programe privind adîncirea și per
fecționarea specializării și coope
rării în producție, să fie încheiate 
acorduri și convenții pe termen 
lung, de peste cinci ani. care să re
glementeze toate problemele co
laborării reciproce legate de fabri
carea și livrarea produselor respec
tive. să asigure o dezvoltare con
tinuă și intensivă a conlucrării 
reciproce.

Delegația română acordă o im
portantă deosebită realizării înțele
gerii la care s-a ajuns de a se con
tinua tratativele între organele cen
trale de planificare, astfel încît a- 
ceastă activitate să capete caracterul 
unui proces continuu. în cursul în
tregului cincinal, în vederea conve
nirii de livrări suplimentare, peste 
volumele stabilite pînă în prezent. 
In acest scop, partea română a 

dintre organele centrale de planifi
care pentru cincinalul 1986—1999, 
precum și la proiectul programului 
de lucru al sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc pe anii 
1987—1988.

După-amiază. conducătorii dele
gațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. 
s-au întîlnit pentru a face un 
schimb de păreri cu privire la pri
mele rezultate ale realizării Pro

transmis celorlalte țări membre ale 
consiliului propuneri de acțiuni care 
vizează dezvoltarea cooperării în 
domenii de vîrf ale economiei na
ționale, atît prin realizarea de noi 
acțiuni de interes reciproc, cît și prin 
amplificarea celor în curs de deru
lare sau de tratare.

Ne exprimăm convingerea că, ac- 
ționînd în continuare pe această 
cale, vom contribui la perfecționarea 
tratativelor între organele ' centrale 
de planificare în partea referitoare 
la colaborarea reciprocă, vom conferi 
acestei activități rolul care-i revine, 
potrivit documentelor unanim con
venite, de metodă principală pentru 
organizarea colaborării bi și multi
laterale dintre țările noastre.

Referindu-se la proiectul „Progra
mului privind construirea de cen
trale nuclearo-electrice și centrale 
nucleare pentru termoficare în țările 
membre ale C.A.E.R. pină în anul 
2000, cu luarea în considerare a 
posibilităților de asigurare a aces
tora cu combustibilul nuclear și uti
lajele necesare", conducătorul dele
gației române a spus : în ce privește 
țara noastră, prin înfăptuirea obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale 
în cincinalul 1986—1990 și, în per
spectivă, pină în anul 2000, stabilite 
de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, urmează să 
rezolvăm, în linii generale, pînă în 
1990, problema energiei electrice, ac- 
ționind hotărit în vederea punerii 
Ia timp în funcțiune a noilor cen
trale electrice pe cărbune și hidro
centrale, precum și a centralelor nu
cleare. Totodată, am ajuns la con
cluzia că trebuie să revedem pro
gramul energetic nuclear, pornind 
de la necesitatea măririi gradului de 
securitate. De asemenea, acționăm 
cu mai multă hotărîre în vederea 
dezvoltării puternice a noilor surse 
de energie.

In legătură cu programul colabo
rării țărilor noastre în domeniul cen
tralelor nuclearo-electrice și centra
lelor nucleare de termoficare, Româ
nia își exprimă interesul de a dez
volta în continuare colaborarea în 
acest domeniu, pentru o mai largă 
participare la specializarea și coope
rarea în producția de mașini și echi
pamente pentru centralele nucleare, 
inclusiv la construirea de centrale 
nucleare pe teritoriul U.R.S.S. și al 
altor țări. Avînd în vedere, așa cum 
am menționat, că programul nuclear 
al țării noastre urmează să fie re
văzut, potrivit cu necesitățile ener
getice și posibilitățile de construire 
a centralelor nucleare In condiții de 
siguranță sporită, România va con
veni pe cale bilaterală volumele con
crete ale construirii de centrale nu
cleare în cadrul colaborării reciproce.

Referitor la problemele colaboră
rii în domeniul științei și tehnicii, 
vorbitorul a subliniat că dezvoltarea 
multi laterală și în ritm susținut a 
economiei naționale, a științei și teh
nologiei în țara noastră, corespun
zător cerințelor revoluției tehnico- 
științifice, a făcut posibilă și nece
sară extinderea continuă a relațiilor 
economice, științifice și tehnologice 
cu alte țări. Un loc important, în 
ansamblul acestor relații, îl ocupă 
colaborarea și cooperarea cu țările 
socialiste, atît bilaterală, cît și mul
tilaterală. Adoptarea la ședința a 
41-a extraordinară a sesiunii 
C.A.E.R. din decembrie 1985 a Pro
gramului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000, e- 
laborat din însărcinarea Consfătui
rii economice la nivel înalt a țări
lor membre ale C.A.E.R. din iunie 
1984, a constituit un pas important 
pe calea dezvoltării și adîncirii co
laborării tehnico-științifice reciproca 
dintre țările noastre.

In cuvîntarea rostită cu prilejul 
aprobării în Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a Programului 
complex, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. s-a refe
rit pe larg la importanța programu
lui și a dat indicații deosebit de 
prețioase in legătură cu modul în 
care trebuie să acționeze organele 
și organizațiile românești participan
te la colaborare. „Consider — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că obiectivele generale ale Progra
mului complex sînt deosebit de im
portante și trebuie, așa cum am ho- 
tărît, de altfel, cînd am adoptat pro
gramul respectiv, să facem totul 
pentru a asigura realizarea în cele 
mai bune condiții a acestor obiecti
ve... Sîntem, de asemenea, hotărîți să 
participăm activ la acest program 
in vederea satisfacerii și în acest 
domeniu a necesităților țărilor so
cialiste și realizării unei dezvoltări 
rapide a țărilor noastre pe baza teh
nicii celei mai avansate". S-a sub
liniat. de asemenea, că o atenție de
osebită în realizarea programului 
trebuie acordată, in primul rînd, re
zolvării problemelor energetice, ale 
materiilor prime și creării de noi 
materiale și tehnologii cu caracteris
tici și parametri superiori, creșterii 
producției agricole.

A trecut aproape un an de la a- 
doptarea Programului complex și 
putem aprecia astăzi efortul impor
tant depus de țările membre pentru 
punerea în practică a prevederilor 
acestui document. Țin să subliniez 
că și în țara noastră a fost creat un 
sistem special de coordonare a parti
cipării organelor și organizațiilor 
românești. Astfel, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat 
un Program de măsuri pentru reali
zarea obligațiilor părții române re
zultate din documentul menționat ; 
pe baza acestuia, ministerele au e- 
laborat planuri proprii de acțiune. 
A fost creat un colectiv central si 
cîte un colectiv interdisciplinar pen
tru fiecare direcție prioritară. Res
ponsabilitatea pentru urmărirea și 
controlul activității de colaborare a

gramului complex al progresului 
tehnico-știintific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pină în anul 2000.

Lucrările continuă.
★

Participant!! la actuala ședință a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc au asistat, marți 
seara, la un concert simfonic, or
ganizat în onoarea acestora, la Ate
neul Român.

părții române la Programul complex 
a fost atribuită Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. In con
formitate cu indicațiile conducerii j 
de partid, tematica din Programul 
complex la care participă unitățile 
de cercetare și producție românești 
este oglindită în planul național ‘
unic, asigurîndu-se astfel condițiile 
materiale, de cadre și financiare
pentru realizarea lucrărilor asumate.

Ca urmare a activității desfășura
te, la sfîrșitul lunii octombrie a.c. 
organele și organizațiile românești 
participante au semnat un număr 
important de documente de colabo
rare ; in continuare urmează să mai ; 
fie examinate și semnate numeroase 
alte documente. Dorim să subliniem 
contribuția organelor C.A.E.R. și or
ganizațiilor economice internaționala 
ale țărilor membre la elaborarea și 
punerea de acord a documentelor de 
colaborare pe problemele cuprinsa 
în Programul complex.

în continuare, au fost relevate 
principalele aspecte ale colaborării 
tehnico-științifice care trebuie să se 
afle în atenția organelor C.A.E.R., 
subliniindu-se că. în prezent, ne 
aflăm în etapa convenirii planurilor 
de lucru de cooperare și a contrac
telor pentru realizarea lucrărilor de 
interes reciproc, cuprinse în progra
mele detaliate, de colaborare — eta
pă foarte importantă în care reali
zăm efectiv diviziunea eforturilor 
intre unitățile de cercetare si pro
ducție din țările noastre. In legătu
ră cu aceasta, este necesar să se 
creeze condițiile participării la rea
lizarea tematicii stabilite a tuturor 
unităților de cercetare si producție 
interesate din țările membre, prin 
convenirea de planuri de lucru și 
încheierea de acorduri-contracte, in 
principal, multilaterale.

Rezumînd aspectele examinate, do- ( 
resc să subliniez. încă o dată, că 
România socialistă va face tot ce .1 
depinde de ea pentru aducerea la 
îndeplinire a înțelegerilor la care 
s-a ajuns Ia Consfătuirea la nivel 
înalt, va participa. în continuare, 
activ la perfecționarea activității 
C.A.E.R.. a sistemului de prețuri, 
astfel incit specializarea, cooperarea 
în producție, schimburile de valori 
materiale să reflecte relațiile noi. de 
deplină egalitate, de avantaj reci
proc. să contribuie la progresul mai 
rapid al fiecărei țări socialiste 
membre a C.A.E.R.. al țărilor socia
liste în general.

Ne pronunțăm pentru dezvoltarea 
tot mai largă a principiilor demo
cratice in activitatea C.A.E.R. Por
nind de la hotărîrile adoptate, acti
vitatea C.A.E.R. trebuie orientată, 
prioritar. în direcția soluționării pro
blemelor colaborării din sfera pro
ducției materiale, eliminării parale
lismelor nejustificate, simplificării 
structurilor organizatorice, stăvilirii 
tendințelor de proliferare a organe
lor si ședințelor. Organizațiile eco- • 
nomice internaționale ce se vor crea 
in viitor trebuie să-si desfășoare, de 
la început, activitatea pe bază de 
gestiune economică.

Abordind principalele aspecte ale 
politicii externe a partidului nostru, 
vorbitorul a subliniat : Tara noastră 
acționează cu fermitate pentru ex
tinderea relațiilor economice cu toa
te statele, pentru înlăturarea restric
țiilor si barierelor artificiale si com
baterea oricăror tendințe de folosire 
a schimburilor economice în scopuri 
politice, de amestec în treburile in
terne ale altor state. România — ea 
însăsi tară în curs de dezvoltare — 
acordă o mare însemnătate lărgirii 
relațiilor cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare. Avînd în vedere situația 
economică gravă din lume, mărirea 
decalajelor între țările bogate si cele 
sărace, tara noastră consideră că este 
necesar să se acționeze cu toată ho- 
tărîrea in vederea lichidării subdez
voltării si instaurării noii ordini e- 
conomice internaționale. De aseme
nea. considerăm necesară solutiona
rea globală a problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare. De asemenea, tara noastră 
continuă să intensifice relațiile in 
toate domeniile cu țările capitaliste 
dezvoltate. România se pronunță 
pentru o largă cooperare cu țările 
din Piața comună si este gata să 
încheie un acord general si să sta
bilească relații diplomatice cu Co
munitatea Economică Europeană. In 
același timp, considerăm necesară 
stabilirea de relații directe între 
C.A.E.R. si Piața comună. în con
formitate cu atribuțiile si competen
tele fiecăreia din cele două organi
zații.

Evidențiind participarea activă a 
României socialiste la întreaga acti
vitate internațională, la soluționarea 
problemelor complexe ale epocii 
noastre. în interesul colaborării si 
păcii, al independentei fiecărei na
țiuni. conducătorul delegației româ
ne a spus : Țara noastră consideră 
că. în aceste probleme, trebuie să 
trecem de la vorbe la fapte. în acest 
sens. Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România a și 
hotărit organizarea în luna noiem
brie a.c. a unui referendum pentru 
a suoune aprobării întregului popor 
propunerea privind reducerea cu 5 
la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

Exprimînd acordul delegației ro
mâne oentru adoptarea documente
lor prezentate spre examinare, vor
bitorul a spus în încheiere : Asigu
răm că vom face tot ce depinde de 
noi pentru creșterea eficientei acti
vității de colaborare în cadrul 
C.A.E.R.. astfel încît aceasta să con
tribuie in mai mare măsură la dez
voltarea puternică a fiecărei econo
mii. la înfăptuirea programelor na- , 
ționale de ridicare a bunăstării ma
teriale si spirituale a popoarelor, 
adoptate de congresele partidelor 
comuniste sî muncitorești din țările 
noastre.

cinema
© Liceenii: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 13.15; 15,30; 17,45; 20. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• încrederea : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 14,30; 17; 19.
© Căutătorii de aur : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18.

• Bătălia din umbră : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Actorul și sălbaticii : COSMOS
(27 54 95) — 9; 12; 16; 19.
• întunecare : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17,15; 19,30.
• Felix și Otilia : POPULAR
(35 15 17) — 15; 18.30.
© Noi. cei din linia întîi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
® Un comisar acuză : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17,15; 19,30.
©"Fantomele se grăbesc : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
© Luptătorii din valea misterioasă : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Declarație de dragoste — 9; 11,15; 
13,30, Vis împlinit — 15,45; 18; 20 — 
VICTORIA (16 28 79).
© Căderea imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67)— 9; 12; 15,45; 19.
• Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 17, Bunul meu vecin Sam 
— 14,15; 18,45: DOINA (16 35 38).
• Luptătorul cu sabia : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Gheața verde : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Mamă, eu trăiesc ! : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30.
• Bonner fiul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13 15; 15,30; 17,45; 20.
© Gară pentru doi : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16: 19.
G Sînt timid, dar mă tratez : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17,15; 19.30.
• Jandarmul se însoară : PACEA
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30. \
© Imperiul contraatacă : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 12; 16; 19.

• Roberto Carlos și diamantul roz : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19 ; 
(sala Atelier) : D-ale carnavalului 
(amînat din 26. X) — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de pian 
Elisabeta Fekete — 17,30.

• Opera Română (13 18 57) : Rigoletto 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 19 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Passaca- 
glia — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 19. 
© Teatrul „C. I, Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18 ;

(sala Studio) : Craii de Curtea veche
— 18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19 ; (la 
clubul I.C.T.B.) : Iarna cînd au murit 
cangurii — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 19.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Cenușăreasa
— 15.
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver în Tara păpușilor
— 15.
© Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19.



Poziția României, aprecierile si considerentele 
președintelui Nicolae Ceausescu co privire la realizarea 

dezarmării, securității si cooperării in Europa
prezentate de ministrul afacerilor externe, loan Totu, 

la Conferința de la Viena pentru securitate și cooperare in Europa
In numele președintelui Republicii 

Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost salutată in 
modul cel mai călduros organizarea 
acestei noi reuniuni general-europe- 
ne, găzduită de capitala Austriei, 
adresîndu-se tuturor participanților 
urarea de deplin succes în desfă
șurarea lucrărilor.

în continuare au fost prezentate 
poziția României, aprecierile și 
considerentele președintelui țării 
noastre cu privire la realizarea de
zarmării. securității și cooperării în 
Europa, la principalele probleme 
aflate pe ordinea de zi a confe
rinței.

Problemele securității și cooperă
rii în Edropa ocupă un loc central 
în activitatea internațională a 
României, a subliniat vorbitorul. De 
aceea. România acordă o importanță 
deosebită conferinței, care și-a des
chis astăzi lucrările, considerind că 
este necesar să se acționeze. încă 
de la început, pentru desfășurarea 
ei în cele mai bune condiții, astfel 
ca aceasta să marcheze noi pași în 
direcția întăririi colaborării și co
operării între toate statele europe
ne. în direcția dezarmării, a unei 
Europe unite, a păcii și conlucrării 
fructuoase.

Conferința are Ioc în condițiile în 
care în viata mondială s-au acu
mulat multe probleme grave, atît 
economice, cît și politice. O analiză 
obiectivă, științifică a situației in
ternaționale nu poate face abstrac
ție de faptul că în lume se confrun
tă astăzi două tendințe diametral 
opuse. Pe de o parte, sîntem marto
rii unor manifestări ale politicii de 
forță, de amestec în treburile in
terne ale altor state, de continuare 
a înarmărilor. îndeosebi a celor nu
cleare. Pe de altă parte, există cea 
de-a doua tendință, care se pronun
ță pentru destindere. împotriva 
cursei înarmărilor. în favoarea 
dezarmării și păcii. Realitatea arată 
că s-a creat și se menține un echi
libru relativ între acestea. Iată de 
ce considerăm că acestei conferințe 
îi revine un rol deosebit pentru 
unirea forțelor care acționează în 
direcția destinderii, dezarmării și 
păcii, a subliniat ministrul român. 
Problema, fundamentală a epocii 
contemporane este aceea a dezarmă
rii nucleare și generale, a asigurării 
păcii.

într-o lume a interdependențelor, 
îndeosebi in actuala situație in
ternațională. este limpede că pla
nurile de dezvoltare econamico-so- 
cială ale fiecărui popor — deci și 
ale poporului român — se pot 
realiza numai în condiții de pace, 
de înfăptuire a dezarmării, care ar 
permite ca uriașele resurse finan
ciare, materiale și umane irosite as
tăzi pentru crearea de noi arme de 
distrugere să fie îndreptate în direc
ția îmbunătățirii situației economice 
mondiale, dezvoltării armonioase a 
tuturor țărilor.

La baza tuturor raporturilor sale 
externe, a arătat vorbitorul, țara 
noastră așază ferm respectarea 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avan
tajului reciproc, cu convingerea de 
nestrămutat că aceasta constituie 
singura cale pentru asigurarea li
bertății și independenței naționale a 
fiecărei națiuni, pentru progresul 
economic și social.

In spiritul acestei politici princi
piale. consecvente se înscriu iniția
tivele și demersurile României, ale 
președintelui Nioolae Ceaușescu 
pentru realizarea securității și coo
perării în Europa și în întreaga 
lume.

România, ca tară europeană, s-a 
aflat, alături de alte state, printre 
protagoniștii normalizării relațiilor 
și realizării destinderii, inițierii, bu
nei pregătiri și desfășurării cu suc
ces a Conferinței de la Helsinki.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că încă din momentul semnării Ac
tului final. în august 1975. președin
tele Republicii Socialiste România 
atrăgea atenția că momentul Hel
sinki nu trebuie să creeze iluzia că 
putem sta liniștiți si in siguranță ; 
dimpotrivă, este nevoie de acțiunea 
hotărită a popoarelor europene pen
tru realizarea în fapt a păcii, bună
stării și libertății.

Faptele, realitățile demonstrează 
că. în perioada care a trecut de a- 
tunci, procesul destinderii făurit cu 
dificultăți si eforturi comune de că
tre toate statele participante la pro
cesul C.S.C.E. s-a erodat, că, in po
fida prevederilor Actului final, nu 
numai că nu s-au întreprins pași 
concreți în direcția dezarmării, ci. 
dimpotrivă, pe teritoriul Europei 
s-au amplasat un număr mare de 
arme nucleare de tot felul — chiar 
pe teritoriul unor state unde nu 
existau asemenea arme — con- 
centrindu-se. totodată, cele mai 
mari cantități de arme convenționa
le. de efective militare. In aseme
nea condiții, chiar un accident nu
clear. fără a mai vorbi de o explo
zie nucleară, pune în pericol viața 
tuturor popoarelor continentului.

Respectînd adevărul istoric, tre
buie spus, totodată., că s-a făcut tot 
mai evidentă tendința de a se pune 
în practică, printr-o optică deforma
tă, Actul final de la Helsinki, neso- 
cotindu-se prevederi de extremă 
importantă cum sînt măsurile reale 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, ca și dezvol
tarea liberă, nestingherită a relații
lor economice și tehnico-științifice. 
în același timp, s-a revenit la revi- 
talizarea politicii de bloc. Or. pentru 
prezentul și viitorul Europei este 
necesar, după opinia României, să 
se acționeze — cu atît mai mult în 
actualele condiții grave — pentru a 
se dezvolta o unitate nouă, bazată 
pe respectul diversității orînduirilor 
sociale și care să pornească de la 
interesele comune de a se asigura 

popoarelor continentului Indepen
dența. dezvoltarea economico-socia- 
lă, bunăstarea și pacea. Numai uni
te. popoarele europene pot să-si 
asigure un viitor mai bun. de de
plină egalitate și libertate.

Referindu-se la întîlnirea la nivel 
înalt sovieto-americană. care a avut 
Ioc luna trecută. în Islanda, și care 
s-a încheiat fără rezultate concrete, 
vorbitorul a arătat că. pe baza a 
oeea ce se cunoaște, se pot desprin
de unele concluzii pentru viitor. 
Prima este aceea că. pe baza nego
cierilor. purtate cu dorința de a se 
ajunge la înțelegere, este posibil să 
se. ajungă la acorduri corespunză
toare asupra celor mai complicate 
probleme, inclusiv eliminarea arme
lor nucleare. înfăptuirea dezarmării 
convenționale și a unei politici de 
pace. în al doilea rînd. avînd în ve
dere că. in decursul multor ani. s-a 
acumulat o doză sporită de neîncre
dere. multe probleme cu care se 
confruntă omenirea nu se pot solu
ționa într-un timp scurt și printr-o 
abordare generală. Cea de-a treia 
concluzie este că se impune o abor
dare nouă a problemelor mondiale, 
și în primul rînd în privința arme
lor nucleare. Este necesar să se re
nunțe de către toate statele nucleare 
la concepția perimată după care 
armele nucleare întăresc capacitatea 
de apărare, de securitate si contri
buie la menținerea păcii în lume. De 
asemenea, este imperios necesară 
participarea activă a tuturor state
lor și popoarelor, fără deosebire de 
orînduire socială, mărime sau po
tențial militar și economic, la solu
ționarea lor.

* După părerea României, trebuie să 
se pornească de la faptul că, în ac
tualul raport mondial de forțe în 
care S.U.A. și U.R.S.S. au un rol 
covîrșitor, statele continentului. Eu
ropa unită, pot aduce o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la so
luționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale. Atît din punct 
de vedere politic, economic, tehnico- 
științific, cît și din punct de vedere 
militar. Europa continuă să repre
zinte un factor important în con
textul dezvoltării vieții mondiale. în 
același timp, in Europa s-a creat o 
situație deosebit de gravă ca urmare 
a amplasării Unui număr mare de 
arme nucleare și concentrării celei

■ mai mari cantități de arme conven
ționale. Privind cu respectul și pre
țuirea cuvenite rolul și contribuția 
altor țări și continente la îmbogă
țirea tezaurului de valori materiale 
și spirituale al umanității, la cauza 
dezarmării și păcii, și deci fără a 
subaprecia alte forțe, se poate afir
ma, cu deplin temei, că nu există 
în lume o altă forță care să poată 
contribui mai mult ca Europa la so
luționarea problemelor cu care se 
confruntă omenirea. Iată de ce este 
necesar să se dezvolte colaborarea 
dintre toate statele continentului, iar 
Europa să-și asume răspunderea și 
să acționeze cu toată capacitatea sa 
în rezolvarea problemelor grave de 
pe continent și din viața internațio
nală. Situația existentă în Europa 
impune intensificarea eforturilor ță
rilor din cele două grupări militare 
în direcția dezarmării și păcii. Este 
necesar ca țările din N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia să participe 
direct la negocierile privind elimi
narea tuturor armelor nucleare de 
pe continentul nostru.

în ceea ce privește eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, România consideră că 
trebuie continuate și intensificate 
negocierile pentru încheierea în cel 
mai scurt timp a unui acord cores
punzător, cu atît mai mult cu cît 
pozițiile sînt apropiate. Este nevoie 
de voință politică, spirit constructiv 
și dorință de cooperare, de trecere 
de la declarații de intenții la fapte.

O mare importanță ar avea-o rea
lizarea unui acord general privind 
încetarea totală a experiențelor nu
cleare și, în acest sens, angajarea 
tuturor statelor nucleare la negocie
rile pentru oprirea experiențelor și 
eliminarea totală a armelor nu
cleare. România se pronunță pen
tru ca S.U.A. să renunțe la progra
mul privind așa-zisul „război al ste
lelor**, care face să crească insecuri
tatea, primejdia unui război nuclear, 
duce la dezvoltarea cursei înarmă
rilor în Cosmos. Ne pronunțăm, tot
odată, pentru încetarea cursei înar
mărilor și dezarmare, în condiții de 
încredere reciprocă și securitate 
egale, sub un control strict interna
țional.

Republica Socialistă România con
sideră că este necesar să se treacă, 
totodată, la reducerea armamentelor 
convenționale, astfel încit pînă în 
anul 2000 să se realizeze o reducere 
cu cel puțin 50 Ia sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mili
tare. Pentru atingerea' acestui obiec
tiv. care ar contribui Ia întărirea în
crederii și securității, socotim că 
trebuie să se treacă, în cel mai scurt 
timp, la organizarea tratativelor în
tre cele două părți, cu participarea 
tuturor statelor europene.

Avînd în vedere necesitatea înfăp
tuirii unor măsuri reale de dezar
mare, România a hotărît să treacă, 
încă din acest an, la reducerea uni
laterală cu 5 la sută a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare. Această hotărire a fost legife
rată, recent, de Marea Adunare Na
țională. care a decis, totodată. în 
conformitate cu prevederile Consti
tuției, consultarea întregului popor, 
prin referendum național. Aplicarea 
hotărîrii marchează trecerea de. la 
vorbe la măsuri practice de dezar
mare, ceea ce înseamnă, după opi
nia noastră, o schimbare radicală 
a raporturilor dintre negocieri și ac
țiunile concrete de dezarmare, a 
arătat vorbitorul. Ea se constituie, 
în același timp, într-o nouă și pu
ternică expresie a voinței de pace a 

poporului român de a acționa pentru 
înfăptuirea dezarmării.

In spiritul acestei politici princi
piale. președintele țării a adresat 
mesaje tuturor șefilor de stat și gu
vern ) din Europa, din S.U.A. și 
Canada de a trece, fiecare din statele 
respective, la reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. Prin aplicarea unei 
asemenea măsuri se va demonstra 
voința fiecărei națiuni de a face 
totul pentru diminuarea încordării, 
a pericolului de război, pentru 
dezarmare și pace.

Asemenea tuturor statelor, România 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor 
pozitive cu care s-a încheiat prima 
etapă a Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare în 
Europa, considerind că documentele 
adoptate prin consens au o mare 
importanță pentru întărirea încrederii 
și angajarea fermă pe calea dezar
mării, răspund cerințelor popoare
lor din Europa și din întreaga lume. 
Ar avea o deosebită importanță 
dacă reuniunea de la Viena ar 
hotărî convocarea celei de-a doua 
etape a Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare, cu un mandat care să 
permită examinarea și negocierea de 
măsuri concrete de dezarmare — în
tre care și cele propuse de România 
privind reducerea armamentelor, a 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
lichidarea bazelor militare străine, 
retragerea trupelor de pe teritoriile 
altor state.

Ne pronunțăm pentru încheierea, 
în cel mai scurt timp, a negocierilor 
de la Viena, pentru reducerea unor 
efective militare în centrul Europei. 
Pornind de la experiența pozitivă a 
Stockholm-ului, credem că actualele 
negocieri se pot încheia cu bune 
rezultate, reducerea chiar simbolică 
a efectivelor și armamentelor avînd 
o valoare politică deosebită.

Considerind că problemele dezar
mării și securității trebuie să ocupe 
un loc central în cadrul lucrărilor 
Conferinței de la Viena, apreciem 
necesară constituirea unui organ de 
lucru al conferinței, care să exami
neze și să găsească soluții pe bază 
de consens pentru a se trece, cît 
mai curînd posibil, la negocieri pri
vind măsuri concrete de dezarmare 
pe continent, a arătat vorbitorul.

O contribuție marcantă la cauza 
securității și colaborării în Europa, 
un aport semnificativ la consolida
rea păcii, la creșterea încrederii ar 
avea crearea în Balcani a unei zone 
a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine, ca și crearea de 
asemenea zone în centrul și nordul 
Europei.

Interesele supreme ale popoarelor, 
ale păcii și securității internaționale 
cer să se pună capăt conflictelor și 
acțiunilor armate, să se treacă la 
soluționarea focarelor de încordare 
și conflicte numai pe calea tratati
velor și la creșterea, în acest sens, 
a contribuției statelor europene.

O condiție sine qua non pentru 
întărirea securității, a încrederii, 
pentru progresul fiecărei națiuni și 
dezvoltarea economică și socială o 
reprezintă, în cadrul procesului 
C.S.C.E., dezvoltarea șl diversifica- 

I rea colaborării economice și tehnico- 
1 științifice, pe haza respectului și 
avantajului reciproc. De fapt, se 

, poate spune că aceasta reprezintă o 
cerință esențială pentru pace și secu
ritate pe continent.

Doresc să subliniez, în acest sens, 
că o latură importantă a activității 
internaționale a României o consti
tuie dezvoltarea puternică a schim
burilor sale economice, a cooperării 
în producție cu țările europene, du 
toate statele lumii. Ar fi în interesul 
tuturor dacă actuala reuniune ar 
adopta angajamente și măsuri efec
tive, avînd că țel stimularea relați
ilor comerciale și a cooperării eco
nomice, încurajîndu-se comerțul în 
compensație, dezvoltarea cooperării 
industriale, inclusiv pe terțe piețe, 
extinderea conlucrării în domeniul 
științei și tehnologiei, în crearea de 
noi tehnologii. In această ordine de 
idei, România propune convocarea 
unei reuniuni europene de experți 
care să examineze și să stabilească 
măsuri și forme noi de cooperare 
pentru dezvoltarea schimburilor teh- 
nico-științifice, extinderea transferu
lui de tehnologii și asigurarea ac
cesului neîngrădit la cuceririle ști
inței și tehnicii moderne. în același 
timp. România sprijină convocarea 
unei conferințe a statelor participan
te consacrate problemelor economice 
de pe continent, precum și o mai 
mare angajare a țărilor europene în 
protejarea mediului înconjurător, 
inclusiv a folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice de către toate 
statele. în deplină securitate.

Avînd în vedere posibilitățile 
practice pe care le oferă meca-

★
VIENA 4 (Agerpres). — D. Ținu 

transmite : A treia conferință pentru 
securitate si cooperare în Europa și-a 
început lucrările, marți. 4 noiembrie. 
Ia Palatul Hofburg din Viena. Eve
niment de deosebită importantă în 
viața politică internațională, confe
rința reunește reprezentanții statelor 
europene. S.U.A. și Canadei, fiind 
menită să asigure continuitate și să 
aprofundeze procesul inițiat în urmă 
cu 11 ani. prin semnarea. Ia cel mai 
înalt nivel, a istoricului Act final de 
la Helsinki, document ce consacră 
principiile noi de relații intereuro- 
pene și care definește, totodată, un 
amplu program de acțiune comună 
peptru edificarea unei Europe a pă
cii. securității și colaborării.

Importanța acordată forumului în
trunit în capitala Austriei este ilus
trată de participarea, la deschiderea 
lucrărilor, a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante, ca si 

nismul de negocieri de care dispune 
Comisia economică a O.N.U. pentru 
Europa, credem că este necesară și 
utilă folosirea mai eficientă a aces
teia, ca organism care să pună în 
aplicare înțelegerile convenite în 
cadrul procesului C.S.C.E.

Vorbitorul a arătat că România se 
pronunță pentru creșterea contribu
ției Europei la lichidarea subdezvol
tării, la rezolvarea globală a proble
mei datoriei externe și edificarea 
noii ordini economice internaționale.

De asemenea. România se pronunță 
pentru dezvoltarea schimburilor cul- 
tural-artistice, științifice, a contacte
lor umane cu statele europene, cu 
toate statele lumii. Poporul nostru, 
a spus ministrul român, nutrește 
cele mai alese sentimente de stimă 
și respect față de fiecare popor. 
Pornim permanent de la faptul că 
fiecare națiune, fie ea mare sau 
mică, iși aduce contribuția originală 
și valoroasă la îmbogățirea patrimo
niului universal. Noi concepem co
laborarea culturală ca o conlucrare 
între națiuni libere, suverane și in
dependente, care să aibă loc într-un 
spirit de respect reciproc, pomin- 
du-se de la diversitatea orînduirilor 
sociale, fără nici un fel de presiune 
sau amestec în treburile interne. 
Arătînd că astăzi cultura este mai 
mult ca oricînd atît o premisă, cît 
și o consecință a păcii, ministrul 
român a spus că țara noastră se 
pronunță și va acționa concret pen
tru continua dezvoltare și diversifi
care a schimburilor cultural-artis- 
tice, științifice, a contactelor umane.

Ca țară care desfășoară o vastă ac
tivitate constructivă, cu oamenii și 
în folosul lor, România consideră că 
drepturile omului încep prin asigu
rarea dreptului fundamental la pace, 
la viață, prin garantarea locului de 
muncă, a accesului larg al tuturor ce
tățenilor la învățămînt, cultură și 
știință, la asistentă sanitară. O im
portanță deoșebită are realizarea în 
practică a participării neîngrădite a 
oamenilor, fără deosebire de națio
nalitate. la conducerea întregii socie
tăți. la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a statului. în 
acest sens acționăm și aplicăm in 
viață drepturile fundamentale ale o- 
mului.

Sîntem partizanii unui schimb liber 
de idei și informații între toate ță
rile, care să servească progresului, 
colaborării, cauzei păcii si prieteniei, 
a subliniat vorbitorul. Socotim însă 
că este in interesul fiecărei țări de a 
acționa pentru combaterea unor fe
nomene nocive pentru dezvoltarea 
sănătoasă a popoarelor. în special a 
tinerei generații, cum sînt propaga
rea urii și a violenței față de om, a 
concepțiilor neofasciste, revanșarde 
și revizioniste, apologia crimei, a por
nografiei, consumului de stupefiante. 
Arătind că unele cercuri interesate 
in menținerea Încordării încurajează, 
in mod direct, diferite activități de 
dezinformare, care contravin spiritu
lui Actului final de la Helsinki, vor
bitorul a relevat că un asemenea 
mod de interpretare a prevederilor 
Actului final dăunează atmosferei de 
încredere, prietenie și respect re
ciproc. cauzei destinderii si securită
ții în Europa.

Ar avea o puternică influență po
zitivă dacă în cadrul lucrărilor con
ferinței, luîndu-se în dezbatere aces
te probleme și pornindu-se de Ia ne
cesitatea ca dezvoltarea schimburilor 
culturale, științifice, a contactelor u- 
mane să slujească Ia mai buna cu
noaștere reciprocă, dezvoltării cola
borării și prieteniei între popoare, se 
vor manifesta voința politică, dorința 
de conlucrare și abordare realistă, 
dacă se va pune accentul pe ceea ce 
este pozitiv și ne unește, a arătat 
vorbitorul.

România socialistă, președintele 
tării își exprimă speranța si convin
gerea că această nouă și importantă 
reuniune general-europeană se va 
înscrie ca un moment de deosebită 
semnificație în viata popoarelor con
tinentului nostra, va reprezenta o 
contribuție de seamă la dezvoltarea 
dialogului între statele participante, 
la trecerea la măsuri concrete pe ca
lea dezarmării, în primul rînd a de
zarmării nucleare, la întărirea încre
derii și a conlucrării fructuoase.

Delegația română este hotărită 
să-și aducă întreaga contribuție, îm
preună cu toate delegațiile prezente, 
la eforturile constructive. întemeiate 
pe înțelegere și voință politică, la 
căutările comune pentru a asigura 
popoarelor continentului liniștea și 
pacea necesare activității lor creatoa
re. dezvoltării economico-sociale. 
creșterii gradului de civilizație ș* 
bunăstare.

în încheiere, a fost adresată din par
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
chemarea către toate statele și po
poarele. către parlamentele europe
ne de a acționa într-o colaborare tot 
mai strînsă pentru triumful rațiunii, 
pentru o Europă unită. într-o lume a 
păcii, fără arme si fără războaie.

♦
a reprezentanților unor organizații și 
organisme internaționale.

în ședința inaugurală, cancelarul 
federal al Austriei. Franz Vranitzky, 
a adresat participanților salutul gu
vernului și poporului austriac, expri- 
mind speranța că. prin promovarea 
unui dialog constructiv, care să ia în 
considerare interesele tuturor state
lor, se va ajunge Ia rezultate concre
te. corespunzătoare așteptărilor po
poarelor. Un mesaj de salut a fost 
transmis, de asemenea, din partea 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite.

în deschiderea dezbaterilor genera
le. a luat cuvîntul conducătorul dele
gației tării noastre, ministrul aface
rilor externe. Ioan Totu. care a pre
zentat poziția României, aprecierile 
si considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la rea
lizarea dezarmării, securității si co
operării în Europa.

Obiective ale dezvoltării 
Mozambicului

MAPUTO 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul plenarei C.C. al 
partidului FRELIMO, Joaquim Al
berto Chissano. președintele parti
dului. președintele R. P. Mozambic, 
a reafirmat atașamentul fată de ho- 
tărîrile Congresului al IV-lea al 
partidului, care a stabilit direcțiile 
principale ale dezvoltării politice, 
economice și sociale a țării, infor
mează agenția T.A.S.S. Vorbitorul a 
scos în evidentă necesitatea intăririi 
continue a rindurilor partidului 
FRELIMO. a creșterii rolului său în 
viata societății mozambicane. îndeo
sebi în această perioadă, cînd sarci
na principală constă în combaterea 
si lichidarea forțelor contrarevolu
ționare. care încearcă să împiedice 
dezvoltarea socialistă a Mozambi
cului.

Pe Plan economic, a arătat Chissa
no. eforturile vor fi îndreptate în 
direcția combaterii efectelor grave 
pe care le-a avut politica de desta
bilizare și agresiune, promovată de 
imperialism fată de Mozambic. Pen
tru aceasta, a arătat el. se vor cău
ta noi soluții care să se bazeze pe 
forțele proprii ale poporului, se va 
acorda. în continuare, o atenție deo
sebită dezvoltării sectorului econo
mic de stat și va continua ofensiva 
politică pe întregul front economic 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viată ale poporului.

Pe plan extern, vorbitorul a rea
firmat solidaritatea cu țările socia
liste. atașamentul tării sale fată de 
principiile și obiectivele Organiza
ției Unității Africane, de mișcarea 
de nealiniere, de lupta pentru pace 
si dezarmare si a arătat că FRELIMO 
si Mozambicul vor continua să se 
afle in prima linie a luptei împotri
va apartheidului si imperialismului.

SESIUNEA O.N.U.

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme politice 
si de securitate al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : In Comite
tul pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
diferitelor puncte de pe ordinea de 
zi referitoare la problemele impor
tante și urgente ale opririi cursei 
înarmărilor și realizării dezarmării.

Reprezentantul Irlandei a expri
mat. în acest sens, regretul profund 
al țării sale în legătură cu faptul că. 
în ciuda obligațiilor de dezarmare 
nucleară asumate prin tratatul de 
neproliferare. puterile nucleare nu 
au manifestat voința politică nece
sară pentru încheierea unui acord 
de interzicere a experiențelor ato
mice.

Un punct de vedere similar a fost 
exprimat de reprezentantul Finlan
dei, care a apreciat că procesul de 
dezarmare nucleară trebuie înfăp
tuit treptat, de la măsuri mai sim
ple, cum ar fi oprirea experiențelor 
cu arme nucleare și crearea de zone 
denuclearizate in nordul Europei și 
în alte regiuni ale lumii. Ia măsuri 
mai complexe de reducere și in fi
nal de lichidare a tuturor armelor 
atomice și a celorlalte arme de ni
micire in masă.

Reprezentantul Noii Zeelande a 
vorbit despre necesitatea urgentă a 
încetării tuturor experiențelor nu
cleare. ca o cale de oprire a proce
sului de punere la punct a unor 
arme nucleare tot mai perfecționate 
și mai nimicitoare. Totodată, el a 
relevat însemnătatea deosebită a în
cheierii unor acorduri privind crea
rea unor zone libere de arme nu
cleare în diferite părți ale globului, 
în vederea circumscrierii pericolului 
nuclear, a dezvoltării cooperării paș
nice dintre state și a întăririi păcii 
și securității regionale și generale. 
In context, el a prezentat pe larg 
inițiativa statelor din Pacificul de 
sud de instituire a unei zone denu
clearizate în regiune, arătînd că tra
tatul de creare a acestei zone, cu
noscut sub numele de Tratatul de la 
Rarotonga, a fost semnat de zece 
țări și ratificat de forurile legisla
tive din cinci state.

Țara mea. a declarat reprezentan
tul Liberiei, recunoaște răspunderea 
deosebită ce revine puterilor nu
cleare in înfăptuirea unor măsuri de 
dezarmare nucleară și sprijină ne
gocierile dintre ele avînd acest

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi ciocniri in Liban

BEIRUT 4 (Agerpres). — Miliții ale 
organizației politico-militare „Ămal“ 
si combatanți palestinieni au con
tinuat. marți, luptele în zona tabe
rei de refugiați palestinieni Bouri 
EI Barajneh din sudul Beirutului, cu 
folosirea de arme automate, mortie- 
re si rachete, anunță agențiile inter
naționale de presă. Potrivit unui 
prim bilanț dat publicității la Beirut, 
în cursul luptelor, cel puțin 10

Se amplifică manifestațiile antiguvernamentale 
in Coreea de Sud

SEUL 4 (Agerpres). — In pofida 
măsurilor severe luate de autorită
țile sud-coreene de a stăvili ampli
ficarea manifestațiilor antiguverna
mentale. îndeosebi după ce poliția a 
luat cu asalt, vinerea trecută, clă
dirile universității Kunkuk, ocupate 
de studenții care protestau împotri
va politicii represive a regimului, a 
forțelor străine care sprijină dicta
tura în Coreea de Sud, precum și 
în favoarea reunificării patriei, la 
Seul și în alte orașe au avut loc, și 
în cursul zilei de marți, ample de
monstrații.

Peste 3 000 de studenți au orga
nizat mitinguri, în interiorul diver
selor universități — relatează agen
ția Reuter — cerînd eliberarea ime
diată a celor aproape 1 500 de colegi 
ai lor arestați în ultimele zile. Tot
odată, peste 50 de deputați ai opozi
ției în parlament continuă greva

Tovarășului JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele partidului FRELIMO 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al partidului FRELIMO 
și președinte al Republicii Populare Mozambic, vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări de succes in îndeplinirea înaltelor funcții încredințate.

Apreciind în mod deosebit raporturile de prietenie, solidaritate și co
laborare dintre partidele și țările noastre, care au cunoscut o dezvoltare 
continuă după obținerea independenței Republicii Populare Mozambic. ex
prim convingerea că aceste raporturi se vor întări tot mai mult în viitor, 
spre binele popoarelor român și mozambiean, al cauzei păcii, libertății și 
independenței naționale, al înțelegerii între toate statele lumii.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului mozambi- 
can prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Deschiderea celui de-al IX-ica Congres 
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 4 (Agerpres). — Agenția 
albaneză de presă — A.T.A. — in
formează că la Tirana au început 
lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Muncii din Albania. In 
prima ședință a fost prezentat Ra
portul asupra activității Comitetului 
Central și a sarcinilor ce stau în 
fața partidului in perioada urmă
toare de către Ramiz Alia, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

Vorbitorul, transmite agenția A.T.A., 
a relevat că obiectivele politice, 
economice și sociale fundamentale 
ale precedentului congres au fost, 
în general, realizate. în noul plan 
cincinal, a continuat raportorul, dez
voltarea în ritm înalt a industriei 
rămîne o sarcină primordială, în 

obiectiv. în aoelași timp însă, aces
te negocieri dintre puterile nucleare 
nu reprezintă un substitut pentru 
eforturile colective ce se cer între
prinse în cadrul O.N.U. pentru în
făptuirea dezarmării. în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Statele mari puternic înarmate, 
declara în aceeași ordine de idei 
reprezentantul Camerunului, au o 
răspundere deosebită în înfăp
tuirea dezarmării, cu prioritate a 
dezarmării nucleare. In același timp, 
în realizarea dezarmării sînt intere
sate toate țările și toate popoarele 
lumii, deoarece întreaga lume este 
confruntată cu amenințarea anihilă
rii nucleare. Sînt rațiunile pentru 
care țările mici și mijlocii, în curs 
de dezvoltare, afectate în modul oel 
mai serios de cursa înarmărilor, tre
buie să participe activ la eforturile 
în direcția unei dezarmări autentice, 
care reprezintă cea mai bună cale de 
întărire a securității si de stimulare 
a dezvoltării și progresului tuturor 
națiunilor, în primul rind al țârilor 
sărace.

Pentru locuitorii din țările în curs 
de dezvoltare, a arătat reprezentan
tul Columbiei, apare întru totul ira
țională situația actuală în care mi
liarde si miliarde de dolari sint 
cheltuiți pentru înarmare, iar resur
se imense, tehnice și umane, sînt 
destinate perfecționării continue a 
mijloacelor de distrugere. în condi
țiile în care popoare întregi suferă 
consecințele tragioe ale subdezvoltă
rii. El a subliniat că țările în curs 
de dezvoltare sînt îndreptățite să 
ceară oprirea neîntîrziată a cursei 
înarmărilor și alocarea unei părți 
din fondurile irosite în prezent pen
tru producerea unor mijloace de 
distrugere în scopul dezvoltării, pro
gresului și prosperității tuturor po
poarelor. pentru sprijinirea mai ac
tivă a programelor de dezvoltare ale 
țărilor sărace.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare care au luat cuvîntul s-au 
pronunțat pentru convocarea neîn
tîrziată a Conferinței O.N.U. privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare în scopul examinării modalită
ților practice de reducere a cheltu
ielilor militare si de alocare a fon
durilor astfel eliberate în favoarea 
dezvoltării, cu accent pe nevoile 
specifice ale țărilor rămase în urmă 
din punct de vedere economic.

persoane si-au pierdut viața si alte 
40 au fost rănite, relevă agențiile 
U.P.I. și France Presse. Din prici
na bombardamentelor au fost bloca
te toate căile de acces spre' aeropor
tul international al capitalei libane
ze. De la reluarea bombardamente
lor între milițiile rivale în zona ta
berei de la Bouri El Barajneh și-au 
pierdut viața 23 de persoane, iar 99 
au fost rănite, arată agenția Asso
ciated Press.

foamei, declanșată luni în semn de 
protest față de încălcarea celor mai 
elementare norme ale democrației 
de către guvernul instaurat de 
militari.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează despre cdndamnarea 
de către Tribunalul din Seul a re
verendului Moon Ik Hwan. una 
dintre personalitățile cele mai cu
noscute pentru poziția lor de demas
care a metodelor prin care regimul 
actual sud-coreean înăbușă orice 
acțiune în sprijinul democrației. El 
a fost condamnat la trei ani închi
soare pentru simplul motiv că a 
rostit, in cursul unei manifestații a 
tineretului, în luna iunie, un discurs 
care nu a convenit autorităților.

Situația continuă să fie încordată 
în întreaga Coree de Sud. valul ne
mulțumirii populare crescînd neîn
cetat.

acest scop fiind utilizate 42 la sută 
din volumul total al investițiilor. 
Vor cunoaște, de asemenea, o dez
voltare agricultura și alte sectoare 
de activitate.

Abordînd principalele probleme ale 
politicii externe albaneze, raportorul 
a arătat că Albania se pronunță 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și pentru desființarea blocurilor mi
litare, pentru interzicerea totală a 
experiențelor și a armei atomice, se 
opune militarizării Cosmosului.

Referindu-se la relațiile R.P.S. 
Albania cu țările vecine, pe baza 
principiilor egalității, respectului su
veranității. neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
raportorul a subliniat necesitatea în
țelegerii dintre popoarele din Pe
ninsula Balcanică.

R.P. D. COREEANĂ

Rezultatele alegerilor de 
deputați pentru Adunarea 

Populară Supremă
PHENIAN 4 (Agerpres). — Comu

nicatul Comisiei centrale electorale 
din R.P.D. Coreeană, dat publicității 
la Phenian, în legătură cu rezultatul 
alegerilor de deputați pentru Aduna
rea Populară Supremă, desfășurate 
la 2 noiembrie, relevă că participa
rea la vot a alegătorilor a fost de 
100 la sută. Se precizează că 100 la 
sută dintre alegători au votat pen
tru candidații propuși in toate cir
cumscripțiile electorale — transmite 
agenția A.C.T.C.

'agențiile de presă

1 TRANSMIT: 1
I 1NT1LSIBE LA MOSCOVA. La I 

I Moscova a avut loc o intilnire
între Mihail Gorbaciov. secretar I 
general al C.C. al P.C.U.S.. și Oii- | 
ver Tambo. președintele Congre-

I sutui Național African (C.N.A.). Cu i 
I acest prilej, s-a reafirmat solidari

tatea cu lupta patriotilor din Afri- 1 
Ica de Sud împotriva sistemului 
inuman al apartheidului, subliniin- I 
du-se că C.N.A. este reprezentan- I 
tul intereselor legitime ale poporu- 

| lui din R.S.A. i
SCRUTIN. In capitala Tunisiei

■ au fost date publicității rezultatele , 
I definitive ale alegerilor pariamen-
* tare desfășurate duminică. La scru- I 

tin au participat 83.26 la sută din
I cei 2.1 milioane alegători înscriși I 
I pe listele electorale. Toate cele 125 | 

de mandate de deputați au revenit 
I Partidului Socialist Desturian. de .

guvernămint.

_ LA GENEVA a avut loc. marți — 
| în cadrul tratativelor sovieto-ame- I 
I ricane cu privire la armele n.uclea- | 

re si cosmice — ședința grupului
I de lucru care examinează proble- .
I mele legate de armele cosmice.

REZOLUȚIE. în cadrul lucrărilor 
Adunării Generale a Asociației In-

I ternaționale pentru Transporturile | 
Aeriene (I.A.T.A.). care are loc la

I Montreux, in Elveția, reprezentan- .
| tii celor 147 state membre au a- 

doptat în unanimitate o rezoluție 
Iîn care se condamnă terorismul si 

se cere guvernelor să adopte noi I 
măsuri pentru protejarea pasage- I 
rilor civili.

| CONFERINȚA LATINO-AMERI- I
CANA. Cu participarea unor dele- 

■ gații din 15 țări latino-americane, 
I la Montevideo au început marți I 
lucrările Conferinței „Femeile, I 

f populația și dezvoltarea", consa
crate promovării rolului femeii in I 
viața social-economică și politică | 
latino-americană. Reuniunea se 

i desfășoară sub egida Fondului Na- . 
țiunilor Unite pentru Activități in 
Domeniul Populației (F.N.U.A.P.O.). ■

I REUNIUNE F.A.O. La Nicosia I 
> a început o reuniune a Organiza- | 

tiei Națiunilor Unite pentru Ali-
| mentatie și Agricultură (F.A.O.l. >
I la care participă specialiști din 20 

de țări din Orientul Mijlociu. Lu- 1 
Ictările vor dura o săptămînă. In 

discursul inaugural, reprezentantul I 
tării gazdă a subliniat importanta I 
formării . de cadre specializate în

I vederea dezvoltării rapide a agri- i
I culturii.
. ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. 

vor produce în acest an circa 115 I 
milioane tone oțel, cu peste 5 mi- I 
licane tone mai puțin comparativ 
cu producția anului trecut, relevă |

I un raport al Comisiei Pieței co- I 
mune. dat publicității la Bruxelles. 1 

IDe asemenea, se anticipează redu
cerea cu 7.4 milioane tone a ex- I 
porturilor de otel ale C.E.E. I

NUMIRE. în funcția de minis- i 
I tru de externe al Etiopiei a fost | 
numit Berhanu Baiyh. membru al 

I Comitetului Permanent al Consi- , 
liului Militar Administrativ Provi- I 
zoriu. I

I VN ACCIDENT de circulație s-a I 
| produs in apropiere de localitatea | 
Sivas din Turcia. După cum relevi 

I agenția Associated Press, un auto- ■ 
car cu pasageri s-a ciocnit in plină I 
viteză cu un camion, tn urma co- • 
liziunii, 35 de pasageri și-au pier-

I dut viata, iar 16 au fost răniți.
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