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Dialog rodnic la nivel înalt, multiple 
întîlniri și contacte, sub semnul 
dorinței de a conferi dimensiuni 
tot mai largi conlucrării reciproc 

avantajoase romăno-indiene

VaZlTfl OFICIALI OE PRIETENIE fi TOUARASUEUI NICOLAE CEAUSESCU.

DEJUN 1N ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAliȘEStî 
ȘI A TOVARĂȘEI EIENA CEAUȘESCU OFERIT DE PRIMUL-MINISTRU

RAJIV GANDHI ȘI DOAMNA SONIA GANDHI
în onoarea președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, primul-ministru al 
Republicii India, Rajiv Gandhi, și 
doamna Sonia Gandhi au oferit, 
miercuri, un dejun.

înalții oaspeți români au fost salu
tați cu deosebită căldură de premie

rul indian șl soția sa, de personali
tăți ale vieții politice indiene.

Înaintea începerii dejunului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Valentin 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
primul-ministru Rajiv Gandhi și 
doamna Sonia Gandhi.

La dejun au participat, din partea

indiană. Balsam Jhakhar, președin
tele Camerei Populare, membri ai 
guvernului.

Au luat parte tovarășii Dimitrie 
Ancuța, loan Totu, celelalte persoane 
oficiale române care 11 însoțesc pe 
șeful statului român in vizita ofi
cială de prietenie în India.

In timpul dejunului, președintele

Nicolae Ceaușescu și premierul Rajiv 
Gandhi s-au întreținut cordial, con- 
tinuind schimbul de păreri in pro
bleme privind dezvoltarea colaboră
rii româno-indiene atît pe plan bi
lateral, cit și pe arena interna
țională.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Galeria națională de artă modernă

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Miercuri după-amiază. președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Galeria 
națională de artă modernă din New 
Delhi.

înalții oaspeți au fost salutați la 

sosire și conduși în timpul vizitei 
in sălile Galeriei de directorul pres
tigioasei instituții, dr. Anis Farooqi, 
care a mulțumit pentru atenția 
acordată vieții cultural-artistice in
diene.

Fondat In anul 1954, in Jaipur

House, clădire impunătoare din 
zona centrală a orașului, Galeria 
— singura din India specializa
tă în artă modernă — înfățișea
ză o colecție vastă de lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, gravu
ră, opere reprezentative pentru 

creația artiștilor plastici indieni.
La vizită a participat tovarășul 

Valentin Ceaușescu.
De asemenea, au luat parte per

soanele oficiale care însoțesc pe pre
ședintele României in vizita în 
India.

Bogate tradiții revoluționare ale mișcării
de tineret din țara noastră

Se împlinesc. în aceste zile de 
miez de martie 65 de ani de la 
lucrările Conferinței generale a ti
neretului socialist din România, care 
a statuat făurirea Uniunii Tineretu
lui Comunist, moment de deosebită 
însemnătate in dezvoltarea mișcării 
revoluționare a tineretului din țara 
noastră, in afirmarea sa drept im
portantă forță a luptei pentru îhlă- 
turarea vechii orînduiri întemeiate 
pe exploatare și asuprire, pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății românești, pentru edificarea 
socialismului pe pămîntul patriei 
scumpe.

Crearea Uniunii Tineretului Co
munist a reprezentat încununarea 
unui îndelungat proces de organizare 
a tineretului, a unor tradiții de 
luptă revoluționară cu adinei rădă
cini in istoria patriei, în marea lu
crare a poporului pentru propășire 
social-economică, pentru înfăptuirea 
unor străvechi idealuri : dreptatea 
și libertatea socială, unitatea și inde
pendența națională. Nenumărate do
cumente ale vremii consemnează 
prezența efectivă și entuziastă a ti
nerei generații în toate marile mo
mente care au jalonat drumul împli
nirii acestor aspirații, implicarea sa 
profundă, cu tot ceea ce a avut 
mai bun, mai curat, mai luminos, în 
toate evenimentele care au .marcat 
constituirea României libere, inde
pendente, unite.

Istoria mișcării revoluționare de 
tineret se integrează organic, se în
gemănează strins cu istoria mișcării 
muncitorești și socialiste din țara 
noastră, care a văzut de timpuriu 
în tinăra generație o puternică forță 
a luptei revoluționare, pentru o 
viață mai bună și mai dreaptă. Ai
doma mișcării noastre muncitorești 
— care a parcurs intr-un răstimp 
scurt drumul de la crearea primelor 
asociații cu caracter de întrajuto
rare la organizații politice, însu
flețite de principiile acțiunii mili
tante — mișcarea de tineret din țara 
noastră a evoluat in citeva decenii 
de la societățile profesionale ale

de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului 

Comunist

ucenicilor și calfelor (cea dinții fău
rită la București în 1855) spre orga
nizații politice de clasă ale tinere
tului muncitor (prima — „Cercul 
elevilor tipografi din București" — 
s-a creat in 1894) și spre unirea 
acestora la nivelul Întregii țări. Ast
fel, în 1894, s-a înființat societatea 
„Tinerimea muncitoare", cea dinții 
organizație politică a tineretului 
concepută la scară națională.

Un nou avînt a cunoscut mișcarea 
pentru organizarea tineretului mun
citoresc la începutul veacului al XX- 
lea. Un adevăr ilustrat de crearea, 
în februarie 1908, în Capitală, a 

„Cercului ucenicilor", transformat în 
anul următor in cercul „Tineretul 
muncitor", care a editat și un ziar 
propriu, „Foaia tînărului". Un ade
văr ilustrat, mai ales, de făurirea, 
în 1912, a Comitetului Central al 
cercurilor „Tineretul muncitor" — 
menit, cum spunea un document de 
epocă, „a strînge legătura intre din- 
sele, a le coordona activitatea, a fi 
in fine brațul care Să unească tinăra 
suflare organizată, in vederea ca 
cercurile să se poată astfel sprijini 
reciproc in atingerea scopului lor" — 
prin care s-a realizat, practic, uni
ficarea acestor organizații la scara 
întregii țări.

în perioada care a urmat, cu deo
sebire după încheierea primului 
război mondial, tineretul muncito
resc s-a angajat cu întreaga energie 
a vîrstei în marile bătălii revolu
ționare purtate de clasa noastră
muncitoare sub conducerea partidu
lui politic proletar. Va rămîne
adînc gravată în cronica acelor ani 
prezența tinerilor în coloanele de
monstrației din însîngerata zi de 
13 decembrie 1918, în cursul vi
guroaselor greve și demonstrații din 
anii 1919—1920, care conferiseră 
acelei perioade o efervescență social- 
politică fără precedent. Cu îndreptă
țire, deci, aprecia ziarul „Socialis
mul" din acel timp că „Tineretul mun
citor e la înălțimea vremurilor".

Dar nu numai participarea sa în
suflețită la bătăliile sociale ale epocii 
arăta că tineretul e la înălțimea 
vremurilor, ci și înțelegerea tot mai 
limpede a imperativului că in țara 
reîntregită trebuie înmănuncheate 
într-un unic șuvoi toate forțele ti
neretului prin făurirea unei organi
zații revoluționare unice, in măsură 
să stea în fruntea luptei tinerei ge
nerații. „Conștienți că puterea noas
tră se află in unitatea de interese 
și voință, trebuie să ne stringem 
rindurile și să inglobăm pe toți ti
nerii muncitori din România intr-o 
asemenea organizație, care, stind pe 
baza luptei de clasă neîmpăcate, si
(Continuare in pag. a V-a)
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PLANUL - REALIZAT INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!
Intre problemele economice deosebit de 

Importante dezbătute la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a fi
gurat și situația stocurilor de valori materia
le, prilej cu care s-a relevat că deși pe ansam
blul economiei, prin aplicarea noilor normative 
de stoc, s-a asigurat o mai bună aprovizionare

tehnico-materialâ, în condițiile diminuării stocu
rilor, totuși, in comparație cu normativele apro
bate pentru acest an, stocurile supranormative 
se mențin încă la un nivel ridicat. In acest sens, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit o serie de 
măsuri pentru lichidarea stocurilor supranorma

tive in fiecare unitate economică și instaurarea 
unei discipline ferme in acest domeniu.

Cum se acționează pentru transpunerea in 
practică a acestor măsuri ? lată subiectul inves
tigațiilor întreprinse in două unități constructoa
re de mașini.

Stocurile de materiale-reduse la minimum 
si rational folosite in tnate unitățile economice!

Acțiuni tehnice și organizatorice eficiente
De mal multă vreme. !n ședințele 

operative săptămînale la care parti
cipă cadre cu munci de răspundere 
din cadrul întreprinderii de scule și 
elemente hidraulice Focșani s-a per
manentizat ca punct distinct al ana
lizelor situația stocurilor de valori 
materiale.

— Preocupările In vederea lichidă
rii stocurilor supranormative s-au 
intensificat simțitor în urma analizei 
efectuate recent in ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — ne-a spus ing. Laurențiu 
Veber. directorul întreprinderii. Fap
tul că pină la 31 ianuarie a.c. stocu
rile supranormative de materii prime 
și materiale s-au redus la jumătate 
față de situația existentă la 30 iunie 
1986 nu ne poate mulțumi, intrucît 
cantități însemnate de metal și alte 
materiale se află încă imobilizate in 
magazii, iar valori materiale Incor
porate în produse finite iși așteaptă 
șl la această dată beneficiarii. De 
aceea, așa cum a cerut conducerea 
partidului, am reactualizat programul 
de lichidare a stocurilor supranor
mative, punînd, totodată, un accent 
deosebit pe activitatea de prevenire 
a formării unor asemenea imobili
zări de valori materiale. Putem spu
ne că problema gestionării raționale, 
eficiente' a bunurilor materiale în
credințate de societate spre adminis
trare. respectarea riguroasă a nor
mativelor de consumuri și de stocuri 
constituie în prezent grija cotidiană 
a Întregului colectiv, fiecărui com
partiment revenindu-i sarcini con
crete. specifice domeniului de acti
vitate.

Reținem în acest sens că s-a insti
tuit un regim special și foarte ri
guros pentru emiterea comenzilor de 
aprovizionare cu materii prime și 
maiteriale. Astfel, serviciul de resort 
nu avizează comenzile fără referat 
de necesitate din partea secțiilor de 
producție. Cunoscind cu exactitate 
situația stocurilor și corelindu-Ie cu

La intreprinderea „Rulmentul" din Brașov Foto : Agcrpres

CREȘTEREA FERTILITĂȚII
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PĂMÎNTULUI
în continuarea convorbirii cu tovarășul dr. ing, Corneliu RAUȚA, di

rectorul Institutului de cercetări pentru pedologie șl agrochimie, publicăm 
noi opinii privind cerințele practice pentru executarea lucrărilor agrope- 
doameliorative pe baze științifice in scopul creșterii fertilității pămintului. 
Prima parte a convorbirii a apărut in numărul de ieri al ziarului.

— Ce elemente noi sînt de adăugat 
la controversa : care să fie ponde
rea între ingrășămintele chimice și 
cele organice 7

— Consider lămurită definitiv a- 
ceastă dilemă. Cercetări de peste 70 
de ani întreprinse in mai multe țări 
cu agricultură avansată au dovedit 
că numai prin folosirea îngrășămin
telor chimice nu se poate asigura o 
balanță pozitivă a humusului din 
sol, la un nivel corespunzător. Or, 
este periculos de subestimat rolul 
humusului, ca purtător ai ferti
lității solurilor, mai ales în con
dițiile practicării unei agriculturi 
de tip intensiv. Este bine de știut că, 
în funcție de gradul de intensivizare 
a agriculturii, de ponderea plantelor 
prăsitoare în asolament, de utiliza
rea îngrășămintelor' chimice, a iri
gațiilor, de tipul de sol și condițiile 
climatice, cantitatea de humus se 
reduce anual în medie cu 0,5—1 tonă 
la hectar. Altfel spus, in anumite 
condiții concrete, asistăm la un pro
ces lent, dar din ce în ce mai accen
tuat, de secătuire a potențialului 
productiv al solurilor. In acest con
text, contribuția îngrășămintelor or
ganice la refacerea și creșterea con
ținutului de humus din sol a fost 
dovedită ca fiind determinantă. Pen
tru a se asigura o balanță pozitivă 
a humusului din sol. trebuie ca 
anual să se aplice in medie la hec
tar între 8 și 12 tone de îngrășă
minte organice, diferențiat în func
ție de tipul de sol — 4—8 tone la 
hectar pe cernoziomuri și 10—12 tone 
pe podzoluri. Iată de ce amploarea 
obiectivelor cuprinse In programul 
special — în acest an vor fi admi
nistrate în total 60.5 milioane tone 
de Îngrășăminte organice — denotă 
înțelegerea importanței majore pe 
care o prezintă această resursă pen- 

cerințele reale ale producției, s-a re
nunțat Ia unele contracte de apro
vizionare pentru trimestrele III și 
IV din acest an.

— Ne-am preocupat sâ găsim be
neficiari pentru unele materii prime 
si materiale care ne prisosesc — ne 
spune economista Valeria Teodores- 
cu. contabil-șef al întreprinderii. De 
asemenea, au fost diminuate consi
derabil și stocurile de produse fini
te. ele regăsindu-se totuși in valori 
mai mari sau mai mici după bilanțul 
fiecărei luni de activitate. La 31 ia
nuarie a.c., de exemplu, valoarea 
acestor stocuri a fost de peste 18 mi
lioane lei. Situația este generată de 
mai multe cauze. La magazia de 
produse finite, de exemplu, predările 
de produse se aglomerează mai cu 
seamă în decada a treia a lunii, si
tuație motivată în parte de specifi
cul unor cicluri de fabricație. Uneori 
măi intervine si lipsa mijloacelor de 
transport adecvate, timpul de expe
diere a produselor finite fiind astfel 
prelungit cu zile Întregi. Șl nu tre
buie omis faptul că. pină în prezent, 
ajutorul bazei județene de aprovizio
nare fehnico-materială nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor in privința

Aprovizionarea
de necesitățile reale ale producției

în perioada care a trecut de la 
aplicarea noilor normative șl pină la 
sfîrșitul anului trecut Ia întreprin
derea „Rulmentul" din Brașov stocu
rile supranormative de materiale s-au 
redus cu 90 milioane lei. Măsurile 
Întreprinse în acest scop au constat, 
în principal. în renunțarea la unele 
cote, repartiții și contracte pentru 
semestrul II și valorificarea prin 
vinzare către întreprinderi din ca- 

tru creșterea fertilității solurilor. Re
venind la problema în discuție, re
zultă clar că pentru asigurarea re
producției lărgite a fertilității soluri
lor, ceea ce înseamnă crearea bazei 
pentru creșterea producției, este ne
voie de folosirea intr-un sistem inte
grat atît a îngrășămintelor organice, 
cit și a celor chimice. Dar nu trebuie 
să se accepte ideea folosirii îngrășă
mintelor chimice pină nu se epuizea
ză toate rezervele de îngrășăminte 
organice, care sînt un rezervor im
portant de elemente nutritive. Aceas
ta este o necesitate obiectivă pentru 
practicarea unei agriculturi intensive. 
De aceea, așa cum se prevede in 
programe, administrarea îngrășămin
telor organice trebuie concepută ca 
o acțiune ciclică, permanentă, care 
să asigure recircularea întregii can
tități de asemenea îngrășăminte.

Din păcate, deși există o practică 
tradițională îndelungată, se mani
festă încă serioase neajunsuri în ce 
privește prepararea și administrarea 
îngrășămintelor organice, de natură 
șă le diminueze mult eficiența. Nu 
în puține cazuri acestea sînt admi-, 
nistrate fără a fi bine fermentate, 
ceea ce întîrzie mult eliberarea ele
mentelor nutritive. Dar cea mai 
păgubitoare este împrăștierea îngră
șămintelor direct pe arătură, fără să 
fie încorporate sub brazdă. în acest 
fel, prin spălare și evaporare se 
pierde pină la 90 la sută din conți
nutul de azot. Pierderi mari de ele
mente nutritive se Înregistrează si 
datorită preparării și păstrării neco
respunzătoare a gunoiului, intrucît 
nu se amenajează platforme specia
le. prevăzute cu rigole colectoare, 
unde să aibă loc procesul de com
postare a lui.

— Nu în puține unități ni s-a sem
nalat, cu diferite prilejuri, lipsa 

preluării stocurilor supranormative 
de materii prime și materiale.

— Cu toate acestea, răspunderea 
pentru eliminarea imobilizărilor șl 
instaurarea unei discipline ferme in 
acest domeniu revine în primul rînd 
colectivului nostru — a intervenit 
Andrei Bordeianu, inginer-șef cu 
pregătirea tehnică a fabricației. în 
acest sens. încă din faza de elabo
rare a tehnologiilor de execuție, a tu
turor comenzilor de produse, s-au 
luat măsuri pentru cunoașterea stocu
rilor de materiale, materii prime și
S.D.V.-uri. Pornind de la aceasta, s-a 
trecut la revizuirea unor tehnolo
gii de fabricație, s-a urmărit utili
zarea cu precădere a S.D.V.-urilor, a 
pietrelor abrazive existente în maga
zii peste normativ. Introducerea în 
fabricație, asimilarea unor produse 
care să ducă la utilizarea bunurilor 
materiale stocate, produse cu acope
rire în cereri din partea beneficia
rilor. s-a dovedit, de asemenea, o 
măsură bună. De exemplu. în acest 
mod au fost realizate cuțite de 
strung și freze speciale Intr-o gamă 
de peste 200 de tipuri. Ar putea fi 
amintită și măsura de a se trece la 
utilizarea oțelului și oțelului aliat cu 
mișcare lentă sau fără mișcare prin 
turnare în modele ușor fuzibile pen
tru realizarea unor repere pentru 
scule si distribuitoare hidraulice.

să țină seama

drul centralei industriale de resort a 
unor materiale. Cu toate acestea, 
stocurile supranormative se mențin 
la o valoare ridicată, iar in primele 
două luni din acest an continuă chiar 
să crească.

— Cauza principală a acestei situa
ții — ne spune economistul Cornel 
Comaronl. din cadrul serviciului a- 
provizionare — o reprezintă faptul 
că întreprinderea nu și-a realizat

Unor cantități suficiente de îngrășă
minte pentru realizarea ciclică a 
programului de fertilizare.

— Este o situație reală, dar care 
nu este intru totul justificată. în 
unele cazuri ea se datorește profilu
lui unităților agricole, axate pe prac
ticarea unei agriculturi lineare, cu 
sectoare zootehnice slab dezvoltate, 
cum se întimplă cu cele mai multe 
unități din incintele îndiguite și 
desecate. în alte cazuri, structura 
culturilor din asolament nu asigură 
suficiente resturi vegetale pentru

CERINȚE PRACTICE PENTRU 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
PE BAZE ȘTIINȚIFICE (II)

prepararea unor cantități mari de 
îngrășăminte organice. în soluționa
rea acestor aspecte, noi, cei ce lu
crăm in cercetarea științifică, putem 
și trebuie să ne aducem o contribuție 
mai mare in legătură cu modalitățile 
de compostare și formare a unor 
cantități cit mai mari de gunoi. De 
asemenea, partea de cercetare bio
logică are un cîmp vast de investi-, 
gare pentru a aduce îmbunătățiri' 
metodelor de compostare, în sensul 
reducerii perioadei de fermentare, 
care este foarte lungă, de 5—6 luni. 
Dar problema cea mai complicată la 
ora actuală o constituie utilizarea ca 
îngrășămînt a dejecțiilor de la com
plexele de creștere a animalelor. 
Anual, de la aceste complexe rezultă 
peste 70 milioane metri cubi de 
dejecții, care, în cea mai mare parte, 
în loc să fie folosite ca îngrășămînt 
organic, afectează calitatea factori
lor de mediu, devenind un element 
poluant. Gradul lor de folosire este 
încă necorespunzător. Cercetarea ști- 

planul pe semestrul II al anului tre
cut și nici pe luna ianuarie din acest 
an. Or. aceasta a făcut ca o parte 
din materialele sosite de la ’ furni
zori să rămină în stoc. Un calcul 
arată că dacă uzina ar fi avut con
diții pentru a lucra normal, stocu
rile supranormative ar fi fost dimi
nuate anul trecut cu încă 70 milioa
ne lei. Pe de altă parte. în ultimul 
trimestru al anului precedent, furni
zorii s-au întrecut care mai de care 
în recuperarea restanțelor înregis
trate pe tot parcursul anului, din 
care cauză s-au acumulat noi stocuri 
supranormative.

După cum ne relata interlocutorul, 
la sfîrșitul anului 1986 organele Mi
nisterului Aprovizionării și Ministe
rului Finanțelor au stabilit ca stocu
rile supranormative aflate în unită
țile economice să fie lichidate prin 
redistribuirea lor la alte unități eco
nomice sau prin predare Ia bazele 
județene de aprovizionare tehnico- 
materială. scop în care a fost de
clanșată o amplă acțiune. Din păca
te insă această acțiune n-a avut, cel 
puțin în cazul întreprinderii „Rul
mentul". nici un rezultat concret, 
intrucît materialele care formau sto
cul supranormativ nu au putut fi 
redistribuite la alte unități, iar baza 
județeană de aprovizionare tehnico- 
materialâ a refuzat să primească 
aceste materiale, motivindu-si atitu
dinea prin lipsă de fonduri și prin 
insuficienta spațiilor de depozitare.

— Facem tot ce ne stă In putință 
pentru a lichida aceste stocuri — a 
continuat economistul Cornel Co- 
maroni. Inițiind măsurile care se 
impun în acest scop. Bunăoară, cu 
ocazia depunerii specificațiilor pri
vind necesarul de aprovizionare pen
tru semestrul I a.c. am avut în ve
dere stocurile supranormative, ca și 
stocurile preliminate la 31 decembrie 
1986 și. în consecință, la unele sor
timente de oțeluri am specificat, 
deci am solicitat, cantități mai mici 
cu 3 030 tone, in valoare de 48 mi
lioane lei.

— Cum se explică totuși că în pri
mele două luni din acest an stocu
rile supranormative au crescut 7

— Explicația este destul de sim
plă. ne răspunde ing. Mihai Șerban, 
din cadrul aceluiași serviciu. Ma
joritatea furnizorilor au efectuat li
vrări masive de materiale in ultimele 
zile ale anului trecut pentru a-și în
deplini cu orice preț contractele eco
nomice. Este suficient "sat arăt că în 
aceste zile am primit cu 3 470 tone 
otel de rulmenți peste cantitatea 
contractată pe trimestrul IV anul 
trecut și care provine din restanțe 
din perioadele anterioare. Ba. mai 
mult, aproape 1 000 tone din această 
cantitate a fost livrată in afara con
tractelor. Acest fapt are o semnifi
cație mai profundă : modul nesatis
făcător in care sint folosite capaci
tățile de producție la furnizori. Rit
mul înalt al livrărilor s-a menținut 
și în primele două luni ale anului, 
cînd. practic, uzinei noastre i-au fost 
livrate cu 2 la sută mai multe ma
teriale decît prevăd contractele pe 
întregul trimestru.

— în mod normal, faptul acesta 
ar trebui să ne bucure, a ținut să 
precizeze ing. Stelian Bilici. director 
comercial al întreprinderii. Dar a- 
cum, uzina noastră nu lucrează în 
condiții normale (forja nu lucrează 
la întreaga capacitate) ca să putem 
consuma integral aceste materiale. 
Pe de altă parte, considerăm că este 
imperios necesar ca baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materialâ 
să preia stocurile supranormative fie 
și pentru o perioadă limitată, urmind 
ca noi să utilizăm materialele care 
nu pot fi redistribuite atunci cînd 
vom avea nevoie de ele.

Dan DRAGU1ESCU 
Nicolae MOCANU 
corespondenții ..Scinteii"

ințifică are soluții tehnice, care pot 
fi îmbunătățite în continuare, dar 
care încă nu au fost preluate de uni
tățile agricole decit in mică măsură.

Doresc să mă refer și la un alt 
aspect de mare însemnătate. Pentru 
anul 1987 s-a prevăzut ca scarifica- 
rea solurilor grele și puternic com
pacte să se execute pe un milion de 
hectare, ceea ce reprezintă o dublare 
a sarcinii din anul trecut. Se pune 
întrebarea : de ce atita grabă 7 Lu
crurile sînt de înțeles și importanța 
acestei acțiuni apare la adevărata ei 
dimensiune dacă vom arăta că la ora 
actuală, apariția pe suprafețe întin
se a fenomenului de compactare se
cundară a solului reprezintă, prin 
numeroasele consecințe negative pe 
care le are, dușmanul numărul unu 
în practicarea unei agriculturi inten
sive, principalul obstacol în calea 
exprimării la adevărata valoare a 
celorlalte măsuri convergente pentru 
creșterea producției agricole.

Desigur. în aceste condiții, execu
tarea lucrărilor de subsolaj pe tere
nurile cu compactare secundară și 
a scarificării pe terenurile compacta
te natural, pentru afînarea profundă 
a solului, constituie o necesitate de 
stringentă actualitate. Dar, și asupra 
acestui lucru vreau să insist, subso- 
lajul și scarificarea în sine reprezintă 
doar lucrări necesare, prin care 
se diminuează efectele negative 
ale compactării, dar insuficien
te pentru eliminarea acestui fe
nomen păgubitor. Or, aici este fon
dul problemei. Este nevoie de apli
carea unor măsuri integrate, care să 
înlăture cauzele apariției acestui fe
nomen. Iar cauzele compactării se
cundare țin în exclusivitate de acti
vitatea omului, ceea ce înseamnă că 
pot și trebuie să fie înlăturate. între 
aceste cauze, cele privind practica
rea unui sistem de agricultură neco
relat cu condițiile specifice dintr-o 
zonă sau alta, scăderea accentuată a 
conținutului de humus din sol, folo
sirea unei sisteme de mașini greoaie, 
neexecutarea lucrărilor la momentul

Aspect de muncă la întreprinderea „Automatica" din Capitală
Foto : S. Cristian

Rolul determinant al concepției 
tehnologice

în orice sistem de asigurare a ca
lității, proiectarea este considerată 
a fi principala activitate în' care se 
hotărăsc calitatea și performanțele 
tehnico-funcționale ale produselor. 
Răsfoind „Manualul de asigurare a 
calității" al întreprinderii de aparate 
electrice de măsurat din Timișoara, 
intr-un articol precedent, „Scinteia" 
din 11 martie a.c., ne-am oprit asu
pra unor principii a căror respectare 
este obligatorie in munca la planșetă 
și de omologare a noului produs.

Ne vom referi în continuare, fără 
a intra în detaliile tehnice, prezen
tate „in extenso" in „Manual", la 
unele din regulile de bază introduse 
de sistemul de asigurare a calității 
în activitatea de proiectare a tehno
logiilor de execuție și de control, 
precum și pe parcursul fluxului 
tehnologic.

Cit de bun este proiectul tehnolo
giei de execuție al unui produs 7 
Răspunsul nu-1 poate da decît, se 
știe, evaluarea 
calității efectiv 
obținute în faza 
de „serie-zero“ 
— în care se 
realizează ex
perimentul glo
bal al funcționă
rii procesului de 
producție în con
diții reale de lu
cru. în sistemul 
de asigurare a 
calității, această 
etapă foarte im
portantă se des
fășoară îp teme
iul unui program 
de experimenta
re minuțios ela
borat, menit să dea verdictul asupra 
capabilității procesului tehnologic. O 
noțiune relativ nouă în limbajul me
todelor moderne de conducere care 
definește capacitatea unui proces 
tehnologic de a realiza o anumită ca
racteristică de calitate a unui pro
dus, in cadrul unor „tolerante natu
rale" ale procesului (inerente tehno
logiei respective), in condițiile res
pectării integrale a prevederilor do
cumentațiilor de execuție și control.

Omologarea tehnologiei de execu
ție și control reprezintă momentul 
culminant al activității de proiec
tare. Răspunderea tehnologului pro
iectant încetează numai după ce a 
condus un experiment reușit al se
riei zero. în fond, numai după Ce s-a 
dovedit practic faptul că tehnologia 
propusă este posibil de aplicat se 
poate cere executanților să respecte 
disciplina tehnologică. Dacă omolo
garea seriei zero se face superficial, 

• iar in fabricație apar produse cu de
fecte, in întreprindere se pot ivi 
momente de dezorientare, se poate 
intra într-un adevărat cerc vicios al 
posibililor vinovați : Furnizorul 7 
Proiectantul de produs ? Tehnolo
gul 7 Utilajele și S.D.V.-urile ? Exe- 

CALITATE

optim, cînd terenul permite, utili
zarea nejudicioasă a irigațiilor și 
aplicarea unor tehnologii neadecva
te au cea mai mare pondere, prin 
efectul lor conjugat, în. apariția fe
nomenului de tasare a solului. Cu
noașterea acestor cauze reprezintă 
tot atitea pirghii de acțiune pentru 
evitarea tasării secundare a solului. 
Important este ca rezolvarea lor să 
fie concepută în ansamblu, luind in 
considerație toți factorii, și nu uni
lateral. Pentru că degeaba se vor 
aduce îmbunătățiri sistemei de ma
șini și tractoare sau tehnologiilor de 
cultură dacă nu se va acționa ho- 
tărit, prin măsurile cunoscute, pen
tru stoparea fenomenului de dimi
nuare a materiei organice din sol 
și realizarea unei balanțe pozitive a 
humusului.

Toate acestea pot fi concretizate în 
stabilirea unor sisteme de agricul
tură zonale și subzoriale, corespunză
tor condițiilor de sol și climă din- 
tr-un loc sau altul, care să evite 
unele anomalii ce se mai constată. 
Aceasta ar fi de natură să deter
mine ca necesitatea efectuării scari
ficării, lucrare deosebit de costisi
toare, să apară Ia un interval de 
timp mai larg, nu Ia 3—4 ani ca in 
prezent, ci la 8—10 ani o dată.

„Trebuie să facem o agricultură 
științifică ! — sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ridicarea ferti
lității solului presupune și cunoaște
rea cerințelor solului, căruia să i se 
dea în mod corespunzător ce are ne
voie". Această cerință majoră, cu 
valoare axiomatică pentru dezvolta
rea unei agriculturi moderne, inten
sive, implică astăzi în mod obiectiv 
și necesar o creștere a competenței 
tuturor celor chemați să aplice pre
vederile din programul «special, mai 
ales în ce privește cunoașterea te
meinică a pămintului. acesta fiind 
laboratorul producțiilor mari pe care 
trebuie să le realizăm.

Aurel PAPADIUC 

cutantul 7 — căutîndu-se „acul în 
carul cu fin".

Despre tehnologia de control se 
poate spune că este, deopotrivă, o 
metodă de măsurare a calității fabri
cației, dar și o metodă de conducere 
a procesului tehnologic. Care sint 
cerințele documentațiilor privind 
tehnologia de control ?

0 să fie complete (să conțină ' 
toate informațiile necesare efectuă
rii unui control corect, la oricare 
dintre operațiile de execuție) ;
• să nu fie supraîncărcate (să nu 

conțină decit informațiile strict ne
cesare operației de control) ;

• să poată fi citite „dinir-o pri
vire" (elementele care se controlează 
să fie indicate cu cote îngroșate și 
notate cu litere mari, iar informa
țiile cifrice să fie prezentate într-un 
tabel recapitulativ) ;

• să poată fi înțelese de execu
tant (limbajul folosit și desenele 
executate vor ține cont de nivelul 

numai produse
de cea mai bună CALITATE

Răsfoind „Manualul de asigurare a calității" 
al întreprinderii de aparate electrice 

de măsurat din Timișoara (III)

de pregătire al celor care le aplică).
Consultind tehnologiile de con

trol, muncitorii executanți, reglorii, 
maiștrii și controlorii de calitate tre
buie să primească, pentru fiecare 
operație de execuție și control, răs
punsul la următoarele întrebări :

1. Ce trebuie realizat și con
trolat 7

2. Care este frecventa controlului 7
3. Care este mijlocul de măsurare 

(control) utilizat ?
4. Care este metoda de măsurare 

(control) 7
5. Care este capabilltatea tehnolo

giei de execuție 7
6. Cine efectuează controlul 7
7. Care sint deciziile de conducere 

a procesului tehnologic în cazul 
apariției unor defecte de calitate 7

Practica a dovedit că dacă tehno
logia de control nu dă un răspuns 
clar și aplicabil in condițiile reale 
de lucru, muncitorii, reglorii. maiștrii 
și controlorii sint obligați de cerin
țele producției să adopte soluții 
proprii, care — de multe ori — con
duc la diminuări ale calității fabri
cației pe care s-a scontat inițial. în
tr-un caz extrem, se poate ajunge la 
o disjuncție între intențiile proiec
tantului și modul real de control 
firacticat de executanți și controlori.
n fond, nu se poate cere executan- 

ților să respecte ceea ce a fost ne
clar sau incomplet formulat in docu
mentație, di. cel mult, să sesizeze 
asemenea situații.. De asemenea, se 
consideră a fi o greșeală de proiec
tare a tehnologiei de control cuprin
derea în documentații a unor men
țiuni de genul : „Vezi STAS nr..... 1“
sau trimiteri la alte documente care 
nu sint in posesia executanților sau 
care necesită adaptări sau interpre
tări pentru o anumită situație con
cretă.

Să presupunem că, undeva, pe 
fluxul tehnologic s-a constatat un 
defect de fabricație. Ce trebuie făcut 
în această situație 7 în sistemul cla
sic, piesa sau semifabricatul sint 
scoase de pe flux și trimise la rema
niat, dacă e posibil, sau la depozitul 
de fier vechi. Or, in sistemul de asi
gurare a calității atunci cind apar 
defecte sau pierderile tehnologice 
depășesc limita admisă se declan
șează un veritabil „semnal de alar
mă" care, deosebit de măsurile de 
remediere a defectelor, are în ve
dere decizii și acțiuni menite să 
determine remedierea procesului de 
producție în urma depistării cauze
lor. De aceea, repartizarea răspun
derilor asupra deciziei in situația 
apariției semnalului de alarmă asu
pra calității face parte intrinsecă din 
tehnologia de control.

Iată citeva asemenea întrebări, care 
este necesar să fie lămurite de la 
bun început prin documentația de 
control : „Dacă s-a depășit limita 
de alarmă, cine decide dacă proce
sul de producție trebuie continuat 
sau oprit 7 Cine trebuie să fie in
format de această situație ? Cine are 
datoria să analizeze cauzele defec
telor și să stabilească acțiunea co- 
rectivă 7 Cine are dreptul să regleze 
(remedieze) procesul 7 După reglaj, 
cine decide că produsele sint admi
se și că procesul de producție poate 
continua ? în cazul respingerii prin 
control statistic a unui eșantion, 
Cine efectuează sortarea „bucată cu 
bucată" 7 Cine decide fracțiunea re
maniabilă (reglabilă) și fracțiunea 
rebut din totalul produselor respin
se ? Cine efectuează sortarea pe 
clase de calitate in cazul aplicării 
acestei soluții 7 Este evident că aces
te întrebări pot primi, de la caz la 
căz. răspunsuri diferite : muncitorul 
executant, regional, controlorul de 
calitate, maistrul, șeful de secție ș.a.

Ctr alte cuvinte, proiectantul teh

nologiei de control trebuie să rezolve 
nu numai aspectele tehnice ale con
trolului calității, ci și cele organi
zatorice, reglementind relațiile din
tre persoane in asigurarea calității.

Așadar, o particularitate a siste
melor moderne de asigurare a ca
lității o constituie accentul pus pe 
controlul activ-preventiv al cali
tății. Ca urmare, pe fluxul de pro
ducție se acordă cea mai mare aten
ție acelor factori care pot determina 
apariția unor defecte de calitate in 
etapa pregătirii tehnico-materiale a 
fabricației : materiale, repere și 
subansamble primite de la furnizori; 
mașini-unelte,. utilaje și dispozitive 
de lucru ; mijloace de măsurare și 
control.

Bunăoară, In relațiile cu furnizorii, 
în etapa de dezvoltare a sistemului 
de asigurare a calității aflată în 
curs de proiectare, întreprinderea 
timișoreană își propune să promo
veze următoarele principii :

• Se pornește 
de la premisa că 
furnizorul nu cu
noaște modul in 
care va fi utilizat 
produsul său, pe 
care-1 livrează 
conform specifi
cațiilor de calita
te solicitate de 
I.A.E.M. Timișoa
ra. Ca urmare, 
beneficiarul con
sideră că ii revi
ne obligația de a 
efectua studiile și 
cercetările nece
sare pentru de
terminarea carac
teristicilor de ca

litate si a nivelurilor de calitate 
la toate materialele, reperele și »ub- 
ansamblele pe care Ie achiziționează, 
precum și pentru stabilirea influen
ței acestora asupra calității produ
selor finite.
• Toate produsele primite de la 

furnizori sc controlează chiar dacă, 
în unele situații, costul dotării pen
tru varietatea controalelor necesare 
este mare, deoarece mult mai mare 
ar fi costul implicațiilor lansării in 
fabricație a unor materiale necores
punzătoare. A accepta un material 
numai pe baza ștampilei „C.T.C.- 
furnizor" este un risc prea mare, pe 
care I.A.E.M. nu și-I asumă.
• Furnizorul aplică tehnologiile 

de control final proiectate de bene
ficiar — I.A.E.M. Timișoara. Pen
tru unele materiale, repere sau 
subansamble importante se poate 
cere furnizorilor aplicarea unor teh
nologii de control pe fluxul de fa
bricație, in unele „puncte critice".

• Controlul de recepție a fiecărui 
material se face după o tehnologio 
bine definită, care prevede o seve
ritate diferențiată a controlului in 
funcție de importanța produsului și 
de implicațiile eventualelor defecte 
asupra calității produselor finale. Un 
criteriu al severității este și calita
tea livrărilor anterioare ale furni
zorului.
• în fața beneficiarilor săi, 

I.A.E.M. se consideră răspunzător de 
calitatea acceptată de Ia furnizori. 
Deci dacă la produsele livrate se 
constată defecte de calitate prove
nite de la materiale, repere sau 
subansamble obținute de la furni
zori, referirea la aceștia nu poate 
constitui o scuză ; I.A.E.M. a proiec
tat calitatea și tehnologia de con
trol a furniturilor, a verificat ma
terialele respective și le-a acceptat. 
Altfel spus, beneficiarii, apreciază 
pe bună dreptate că întreaga răs
pundere revine întreprinderii care ■ 
realizat produsele.

Să fie soluția promovată de Între
prinderea timișoreană o cale impor
tantă pentru curmarea pertractărilor 
și pasărilor reciproce de răspundere 
— fenomene care apar, cu o anumi
tă frecvență — in relațiile econo
mice dintre întreprinderi 7 Fără În
doială că da 1 Un asemenea mod de 
a-ți asuma răspunderea pentru ca
litate este o dovadă de seriozitate, 
reprezintă un mijloc de întărire a 
disciplinei contractuale, de îmbună
tățire efectivă a aprovizionării teh
nico-materiale.

Cu siguranță, parcurgerea „Ma
nualului de asigurare a calității" al 
I.A.E.M. Timișoara este deosebit de 
utilă pentru specialiști. Sint prezen
tate aici metode moderne de control 
în toate etapele producției, inclusiv în 
privința urmăririi fiabilității produ
selor. în esență, toate aceste măsuri 
și metode dovedesc preocuparea in
sistentă nu numai pentru calitatea 
producției, ci și pentru calitatea în
treprinderii în sine. De aceea, para- 
frazînd dictonul „croitorul n-are 
haine !“. „Manualul de asigurare 
a calității" al I.A.E.M. Timișoa
ra demonstrează că „Dacă do
rește, croitorul poate fi omul 
cel mai bine îmbrăcat 1", ară- 
tind tuturor cum se poate organiza 
și conduce cu forțe proprii o între
prindere modernă prin sistemul de 
asigurare a calității. „Pentru o în
treprindere constructoare de mij
loace de măsurare — se afirmă la 
un moment dat in manual — reali
zarea unei activități de metrologie 
model este nu numai o necesitate 
impusă de fabricarea unor produse 
cu cerințele de calitate foarte seve
re. ci și o problemă de mindrie pro
fesională".

Cornellu CARLAN
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Ministrul comerțului Președintele Fundației
Miercuri dimineața, președinte

le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit la reședința oficială din New 
Delhi, „Rashtrapati Bhavan", pe mi
nistrul indian al comerțului, P. Shiv 
Shankar.

Exprimînd profunda gratitudine 
pentru întrevederea acordată, minis
trul indian a dat o înaltă apreciere 
dialogului la cel mai înalt nivel de 
la New Delhi, ale cărui rezultate re
prezintă o contribuție de cea măi 
mare însemnătate lâ ridicarea pe o 
treaptă superioară a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și India.

In spiritul convorbirilor și înțele
gerilor convenite de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu primul-minis- 
tru al Indiei. Rajiv Gandhi, au fost 
abordate unele aspecte concrete ale 
amplificării schimburilor comerciale 
și cooperării in diferite domenii, pe 
plan bilateral și în conlucrare cu alte 
țări, pe măsura potențialului econo
mic în continuă creștere al României 
și Indiei.

în acest context, s-a reafirmat ho- 
tărirea comună de a se acționa in ve
derea diversificării formelor de co
operare, inclusiv prin crearea de so
cietăți mixte — diversificare de na
tură să favorizeze traducerea in viată 
a Acordului de cooperare economică, 
tehnică și științifică între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii India, încheiat la 
New Delhi.

La întrevedere a participat to- 
I varășul Dtmitrie Ancuța, viceprim- 
’ ministru al guvernului.

Ministrul oțelului și minelor
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri la amiază, pe 
Krishna Chandra Pant, ministrul in
dian al otelului și minelor.

In timpul Întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de colabora
re economică româno-indiene. In 
context, s-a evidențiat faptul ca 
amplele programe de dezvoltare In
dustrială ale României și Indiei, in 
cadrul cărora industriei siderurgice 
fi revine un rol deosebit, creează noi 
și reale posibilități de diversificare 
a conlucrării in această ramură prin 
promovarea unor acțiuni de. coope-» 
rare bilaterală și pe terțe piețe, in 

| special în țările in curs de dezvol
tare.

In același timp, a fost trecut în 
revistă stadiul realizării în comun a 
unor obiective siderurgice In India, 
precum și măsurile ce se impun in 
vederea transpunerii în viată a unor 
noi proiecte potrivit înțelegerilor 
convenite la nivel înalt cu prilejul 
actualei vizite.

Ministrul indian a exprimat pro
funda recunoștință pentru onoarea de 
a fi primit, pentru discuțiile purtate, 
subliniind satisfacția părții indiene 
fată de rezultatele fructuoase ale co
laborării româno-indiene.

Ministrul pentru petrol și gaze naturale
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul după-amiezii de 
miercuri, pe Brahm Dutt, ministrul 
pentru petrol și gaze naturale al 
Indiei.

In cursul întrevederii au fost evo
cate tradiționalele relații de priete
nie și colaborare dintre România și 
India, ministrul indian exprimînd 
președintelui Nicolae Ceaușescu gra
titudinea sa pentru preocuparea pe 
care o manifestă, personal, față de 
promovarea acestor raporturi.

Ministrul Brahm Dutt a exprimat, 
de asemenea, vii mulțumiri si bucu
ria de a se întîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și a discuta pro
bleme privind dezvoltarea conlucră
rii româno-indiene, extinderea coo
perării bilaterale în domeniul indus
triei petroliere și al gazelor natu
rale.

Convorbirea care a avut loc a pus 
In evidentă mijloace și posibilități 
pentru noi forme și acțiuni de coo
perare între cele două țări.

S-a exprimat convingerea că ac
tualul dialog româno-indian la nivel 
înalt. înțelegerile convenite cu acest 
prilej reprezintă o contribuție de 
seamă Ia dezvoltarea și adincirea pe 
multiple planuri a colaborării, a re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

„Apelul pentru Conștiință44
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, 11 martie, pe 
Arthur Schneier, președintele Fun

Relații multilaterale, întemeiate 
pe stimă și respect

Toate ziarele indiene de mare tiraj, posturile de radio si televi
ziune au continuat să publice reportaje, articole si fotografii cu privire 
la evenimentul de deosebită importanță ce-l reprezintă vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează in India.

Ziarul „THE TIMES OF INDIA" 
publică un articol ilustrat cu foto
grafii, in care se arată că președin
tele României și primul-ministru 
indian au avut convorbiri în cursul 
cărora au abordat relațiile bilate
rale și probleme internaționale ma
jore. Ziarul informează, de ase
menea, despre măsurile convenite 
la nivel înalt pentru dezvoltarea 
relațiilor economice româno-indie
ne, despre încheierea Acordului de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică pe termen lung și a Con
venției bilaterale pentru evitarea 
dublei impuneri.

Sînt redate, totodată, extrase din 
toasturile rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu la dineul oficial 
oferit de șeful statului indian în 
onoarea lnalților oaspeți români.

Ziarul „INDIAN EXPRESS" pu
blică o amplă relatare despre des
fășurarea vizitei, relevînd că in ca
drul convorbirilor oficiale dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Rajiv Gandhi au fost 
abordate probleme ale actualității 
politice Internationale. Ziarul inse
rează toasturile rostite Ia dineul 
oficial și se referă la documentele 
Încheiate cu prilejul vizitei, subli
niind că s-a convenit o creștere im
portantă a comerțului și cooperării 
economice bilaterale.

Despre desfășurarea vizitei șl 
convorbirilor oficiale româno-in
diene la nivel înalt informează, de 
asemenea, sub titluri mari, ziarele 
„PATRIOT" — „India și România 
cheamă la măsuri pentru oprirea 
cursei înarmărilor", „THE STA
TESMAN" — „Preocupare pentru 
reglementarea crizei datoriilor în 
lume", „THE TRIBUNE" — „India 
și România se pronunță pentru 
oprirea cursei înarmărilor nuclea
re". Cotidianul „FINANCIAL EX
PRESS" prezintă înțelegerile înche
iate cu prilejul vizitei și face o 
analiză a hotărîrilor adoptate la 
nivel înalt de cele două părți pri
vind creșterea și diversificarea re
lațiilor economice bilaterale.

Ziarele indiene au publicat, tot
odată, ample articole despre poli
tica externă și preocupările pe 
planul dezvoltării social-economi- 
ce ale României.

Sub titlul „Liniile directoare ma
jore ale politicii ekterne", „THE 
STATESMAN" scrie, între altele : 
„Vocația constructivă, specifică di
plomației românești, pusă în evi
dență de perspectiva clară a 
unei largi deschideri interna
ționale, imprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu politicii externe, 
explică «miracolul» edificiului im
presionant al relațiilor externe ac
tuale ale României". „Ceea ce dă 
stabilitate și durabilitate acestor 
relații — arată ziarul — este faptul 
că ele sint bazate pe principiile 
trainice, recunoscute pe plan inter
national, ale deplinei egalități și 
suveranități, neintervenției în tre
burile interne și avantajului reci
proc, respectării dreptului fiecărui 

dației „Apelul pentru Conștiin
ță" din S.U.A., aflat în India în 
timpul vizitei șefului statului nos
tru.

popor de a-și decide calea proprie 
de dezvoltare. România a fost și 
este campioană a dezbaterilor in 
diferite foruri pentru inserarea a- 
cestor principii în documente in
ternaționale, pentru găsirea căilor 
și mijloacelor de asigurare a res
pectării lor stricte în relațiile in
terstatale".

In articolul „O nouă ordine eco
nomică și politică internațională" 
„THE TIMES OF INDIA" apre
ciază că „trebuie să se sublinieze 
— ceea ce România a făcut în mod 
repetat — că exigentele noii ordini 
economice internaționale nu repre
zintă o listă de pretenții ale țări
lor în curs de dezvoltare, ci ele 
exprimă necesitatea imperativă a 
restabilirii echilibrului economiei 
mondiale prin revenirea la o dez
voltare dinamică în lume, de care

Revista presei 
indiene

să beneficieze toate statele" ; a- 
ceasta „implică o schimbare radi
cală a relațiilor dintre «bogați» și 
«săraci», nu numai In formă, ci și 
in conținut".

Prezentînd activitatea științifică 
și politică a tovarășei Elena 
Ceaușescu, ziarul „THE TIMES OF 
INDIA" scrie : „Personalitate pro
eminentă a vieții științifice, Elena 
Ceaușescu a efectuat cercetări fun
damentale și și-a adus contribuția 
în domeniile sintezei noilor com
puși macromolecular!, chimiei po
limerilor și cauciucului, polime- 
rizării cinetice, polimerizării ste- 
reospecifice a izoprenului. Cercetă
rile științifice și tehnologice efec
tuate sub îndrumarea sa au stat la 
baza realizării unor unități impor
tante de producție ale industriei 
chimice românești. Concomitent cu 
preocupările științifice și profesio
nale, Elena Ceaușescu desfășoară o 
activitate multilaterală in domeniile 
politic și social".

La rîndul său, „THE STATES
MAN" publică articolul „Știința, 
un factor de progres in România", 
in care relevă că „promovarea 
fermă a științei, în strinsă relație 
cu programele de dezvoltare social- 
economică, cu cerințele producției 
și învățămintului, au devenit tră
sături definitorii ale celor patru 
cincinale din perioada de după cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român pînă in prezent". 
„Netezindu-se calea pentru un nou 
stadiu de dezvoltare a țării — scrie 
ziarul — a fost adoptat Programul- 
directivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic în perioa
da 1986—1990 și direcțiile principale 
pină în anul 2000". „întreaga forță 
de creație științifică și tehnologică 
a țării a fost concentrată asupra

din S.U.A.
Cu acest prilej, a avut Ioc 

o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă.

domeniilor de cea mai mare Im
portanță pentru promovarea facto
rilor calitativi ai dezvoltării inten
sive". In aceste condiții, „cerceta
rea științifică este factorul esențial 
al realizării obiectivelor multiple și 
complexe ale dezvoltării social- 
economice" a României.

„Creșterea contribuției științei, 
extinderea progresului tehnologic 
în toate sectoarele de activitate, în 
concordanță cu programele elabo
rate sub îndrumarea doamnei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămin- 
tului, au stat la baza dezvoltării 
economice în toată această perioa
dă. materializindu-se în realizări 
numeroase șl esențiale, care au 
ajutat la crearea bazei materiale 
necesare îndeplinirii obiectivelor 
cincinalului abia început". „Știința 
românească, de o valoare tot mal 
mare, a făcut progrese impresio
nante sub înalta îndrumare compe
tentă a academicianului de renume 
mondial Elena Ceaușescu, aduce o 
importantă contribuție la creșterea 
eficientei în toate domeniile de 
activitate".

In articolul „P.C.R. — promotor 
și reprezentant al intereselor na
ționale",, același ziar prezintă mq- ... 
mente din istoria de-luptă revolii-' 
ționară a partidului, de la înființa
re pînă ' în prezent/ subliniind 
realizările epocale obținute de 
România mai ales în ultimele două 
decenii, care au culminat cu con
struirea și darea în exploatare a 
Canalului Dunăre—Marea Neagră. 
„Progresul multilateral a fost acce
lerat și structural reorganizat la un 
nivel calitativ superior începînd de 
la Congresul al IX-lea, de cind 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, a devenit secretar 
general al Partidului Comunist 
Român".

Intr-un alt articol — „Opțiune is
torică pentru pace șl progres" — 
„THE STATESMAN" arată că Re
ferendumul de la 23 noiembrie 
1986 „a constituit un moment de o 
bogată și vibrantă semnificație, 
care evidențiază cu putere realita
tea vie a zilelor noastre, do
vedită de viață, și anume coeziu
nea șl unitatea de nezdrunci
nat a românilor In jurul partidu
lui și al secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu".

„In anii bogați ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu, economia româ
nească a făcut progrese mari, în- 
zestrindu-se cu mijloace de pro
ducție moderne, capabile să asigure 
aprovizionarea cu mașini și echipa
mente a tuturor sectoarelor". In 
acești ani „România se bucură de 
cea mai înaltă recunoaștere inter
națională. Ea a demonstrat deplin 
vocația de pace a poporului român, 
condus în mod strălucit de 
președintele Nicolae Ceaușescu",

POSTURILE DE RADIO și 
TELEVIZIUNE INDIENE au con
tinuat, la rîndul lor, să prezinte 
relatări și imagini referitoare la 
momentele vizitei înalților oaspeți 
români. Ele au transmis, de aseme
nea, ample comentarii relevînd im
portanța și semnificația deosebite 
ale evenimentului.

v A

BUZĂU: Săptâminâ-record 
în producție

Apropiata aniversare a creării 
Uniunii Tineretului Comunist este 
intimpinată de tinerii din județul 
Buzău cu noi și semnificative fapte 
de muncă. Astfel, în prima săp- 
tămînă din luna martie, declarată 
săptămină-record în producție, 
peste 1 000 tineri din unitățile 
economice au participat la ample 
acțiuni menite să asigure îndepli
nirea planului- pe primul trimestru 
al anului și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. în 
această perioadă, tinerii au livrat 
suplimentar economiei naționale 45 
tone de utilaj chimic și metalurgic, 
5 tone electrozi de sudură, 1500 
contactoare și relee, 1 500 articole 
de sticlărie, mobilă, cherestea și 
alte produse. La realizările tineri
lor din industrie se adaugă șl cele 
ale celor din agricultură, care au 
participat la efectuarea unor lu

crări de sezon in legumicultură, 
pomicultură și viticultură. (Stelian 
Chipcr).

SUCEAVA : Livrări 
suplimentare la export

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii din 13 unități economice 
sucevene raportează îndeplinirea și 
depășirea planului Ia export. Ei au 
livrat suplimentar partenerilor de 
peste hotare produse in valoare de 
peste 7,5 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut lucră
torii de la întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Su
ceava, Filatura de bumbac din 
Cimpulung Moldovenesc și între
prinderea de scule, subansamble și 
accesorii din Rădăuți. Acțiunile În
treprinse în prezent în direcția În
noirii și modernizării produselor, 
creșterii calității și fiabilității aces
tora creează premise dintre cele 
mai favorabile pentru sporirea vo
lumului producției destinate expor
tului. (Sava Bejinariu).

DOLJ : Realizări 
ale sondorilor

Ferm hotăriți să transpună 
neabătut în viață indicațiile 
și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea bazei de materii prime ener
getice, sondorii Schelei de foraj Me- 
linești, județul Dolj, raportează noi 
succese în întrecerea socialistă. 
Astfel, în aceste zile, a fost pre
dată Schelei de producție petrolieră 
Craiova o nouă sondă de mare 
adîncime, realizată peste prevede
rile de plan la zi. Totodată, planul 
fizic de foraj a fost depășit și s-a 
îndeplinit înainte de termen planul 
la forajul geologic pe primul tri
mestru.

— Aceste succese se datoresc 
optimizării lucrărilor de săpare a 
sondelor, extinderii forajului cu 
diamante și cu jet, precum și 
scurtării timpilor de introducere și 
extragere a garniturilor de foraj — 
a tinut să precizeze Constantin 

Mărgol. secretarul comitetului de 
partid al Schelei de foraj Melinești. 
(Nicolae Băbălău).

TIMIȘ : Utilaje la nivelul 
tehnicii de vîrf

Puternic mobilizați de indicațiile 
secretarului general al partidului 
privind realizarea exemplară, lună 
de lună, a tuturor indicatorilor de 
plan, in condiții de eficientă spo
rită. muncitorii și specialiștii în
treprinderii „Electrotimiș" din Ti
mișoara. unitate distinsă cu titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste", au 
pășit in luna martie cu substanția
le sporuri la producția fizică și la 
export. Datorită aplicării cu fermi
tate a măsurilor din programul de 
organizare și modernizare a proce
selor de producție, care au condus 
la utilizarea mai bună a mașinilor 
și instalațiilor și la valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, de la începutul anului 
și pînă în prezent aici au fost rea
lizate, peste prevederi, importante 
cantități de producție-marfă indus

trială, iar sarcinile Ia export au 
fost depășite.

— Aceste realizări — ne spune 
inginerul Arke Marcus, directorul 
unității — creează o bază solidă 
pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului pe primul trimestru și pe în
tregul an. Ele au fost obținute in 
condițiile asimilării în fabricație a 
unor noi utilaje tehnologice. In a- 
cest fel, colectivul întreprinderii 
noastre raportează înfăptuirea e- 
xemplară a marii răspunderi În
credințate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate în între
prinderea noastră, de a contribui 
la dotarea cu tehnică de vîrf a eco
nomiei românești. Zilele acestea 
am expediat pe adresa întreprin
derii de motoare electrice Pitești 
primele mașini de bobinat rotoare 
și de sudat legături colector cu ci
clu automat de funcționare, care 
înlocuiesc importul. De altfel, in 
primele două luni ale anului, la „E- 
lectrotimiș" au fost fabricate 10 
noi tipuri de utilaje, toate cu ca
racter de unicat, din care 6 in de- 

vans fată de plan, pentru unități 
din electrotehnică, electronică, op
tică și metalurgie. (Cezar Ioana).

MUREȘ ; Crește 
productivitatea muncii

în industria județului Mureș se 
desfășoară, ca pretutindeni In tară, 
o amplă și însuflețitoare Întrecere 
pentru realizarea și depășirea pla
nului producției fizice la fiecare 
sortiment. Ca urmare a îndeplini
rii ritmice a programelor de mo
dernizare a proceselor de produc
ție, chimiștii, electroniștii, con
structorii de mașini și lucrătorii 
din alte sectoare ale industriei ju
dețului au realizat, in perioada 
care a trecut din acest an. peste 
sarcinile de plan, produse electro
tehnice. de mecanică fină și optică 
în valoare de 14,2 milioane lei. 780 
tone amoniac de sinteză și 700 tone 
îngrășăminte cu fosfor, 1 400 mc 
prefabricate din beton armat, 20 700 
mp furnire estetice. 1 785 mc che
restea, precum și Însemnate canti
tăți de ceramică de menaj, utilaje 

tehnologice pentru chimie, cără
mizi și blocuri ceramice și alte pro
duse utile economiei naționale. De 
remarcat că întregul spor de pro
ducție a fost obtinut pe seama 
creșterii accentuate a productivită
ții muncii. (Gheorghe Giurgiu).

VRANCEA : Economii 
de materii prime 

și energie
Promovarea în producție a unor 

tehnologii de mare randament și 
perfecționarea celor existente, creș
terea gradului de înnoire a produ
selor sînt factorii de bază care au 
contribuit ca unitățile industriei 
ușoare din județul Vrancea să se 
Încadreze în normele de consum 
planificate și, totodată, să obțină 
economii de materii prime și ener
gie electrică. La întreprinderea de 
confecții Focșani, de exemplu, s-au 
economisit 70 000 metri pătrați țe
sături. Cu economii de fire șl fibre 
se înscriu și filaturile din Focșani, 
Integrata de țesături groase din 
Adjud. (Dan Drăgulescu).
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PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA CIRCUITUL 
MONDIAL DE VALORI MATERIALE )

Participarea intensă și eficientă 
a economiei naționale la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimburile mondiale de valori re
prezintă, in concepția partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
parte inseparabilă a activității de 
dezvoltare generală a patriei noas
tre. a politicii de colaborare cu toa
te statele lumii, a politicii de pace 
și înțelegere. Realizarea obiectivu
lui strategic al actualului cincinal, 
de trecere, pină în 1990, a Româ
niei la stadiul superior, de tară 
mediu dezvoltată, transformarea 
patriei noastre. în perspectivă, pină 
in anul 2000, intr-o țară socialis
tă multilateral dezvoltată, în care 
să se manifeste cu tot mai mul
tă putere principiile comuniste de 
muncă și de viață, sînt hotărîtor 
condiționate și de rezultatele pe 
care le obținem în activitatea de 
comerț exterior. „Activitatea de co
merț exterior este o parte com
ponentă, hotărîtoare a desfășurării 
procesului de producție, a ridică
rii nivelului de dezvoltare a țării, 
a bunăstării întregii națiuni — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Producția pentru export, activita
tea de comerț exterior trebuie să 
fie înțelese de fiecare cetățean ca 
o problemă fundamentală a dez
voltării economico-sociale".

CONCEPȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, A SECRETA
RULUI SAU GENERAL, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
PRIVIND NECESITATEA PARTI
CIPĂRII ACTIVE ȘI EFICIENTE 
A ROMÂNIEI LA CIRCUITUL 
ECONOMIC MONDIAL. -Ca parte 
componentă a complexului eco
nomic național, relațiile economi
ce externe au menirea de a con
tribui Ia dezvoltarea accelerată și 
echilibrată a economiei naționale. 
Comerțul exterior și cooperarea e- 
conomică internațională exercită o 
influentă directă, nemijlocită, asu
pra ritmului și echilibrului gene
ral al reproducției, în primul rind 
prin contribuția lor la asigurarea 
economiei naționale cu factori de 
producție deficitari cum ar fi : re
surse naturale, cunoștințe tehnico- 
științifice și tehnologii de fabrica
ție, anumite utilaje complexe, a- 
paratură etc. Se știe că țara noas
tră importă cea mai mare parte 
din necesarul de minereu de fier, 
aproape jumătate din consumul de. 
petrol și cărbune cocsificabil, cir
ca 2/3 din consumul de bauxită, 
întreaga cantitate de bumbac ș.a. 
Este evident că achitarea costului 
„facturii" acestor importuri impu
ne. ca o necesitate imperioasă, a- 
sigurarea încasărilor corespunză
toare din exporturi.

Intensificarea participării țării 
noastre la relațiile economice in
ternaționale se împletește strîns cu 
necesitatea obiectivă a asigurării 
caracterului tot mai intensiv al re
producției, a ridicării parametrilor, 
calitativi de funcționare a comple
xului economic național. Intre a- 
ceste două procese eeonomice im
portante există relații complexe. 
Pe de o parte, prin intermediul 
comerțului exterior și al acțiunilor 
de cooperare, așa cum arătam mai 
bus, se obțin de pe piața mon
dială unele mașini și utilaje, teh
nologii de fabricație, diferite pro
duse. care fie că nu le-am asimi
lat incă in fabricație internă, fie că 
este economic nerațional să le pro
ducem. Pe această bază are loc ri
dicarea gradului de dotare tehnică 
a producției, modernizarea tehnolo
giilor de fabricație și a produselor. 
Pe de altă parte, participarea la re
lațiile economice internaționale 
pune în fața tuturor unităților e- 
conomice cerința imperioasă a rea
lizării de produse competitive, cu 
parametri tehnico-funcționali. eco
nomici. comerciali comparabili cu 
cei de pe piața mondială. Aceas
ta obligă la. efort permanent de 
creativitate si inventivitate, la re
înnoirea permanentă și la interva
le din ce in ce mai scurte a pro
duselor. la structurarea modernă și 
dinamică a nomenclatorului de pro
duse in funcție de schimbările per
manente care survin în structura 
cererii sub impactul accelerării pro
gresului tehnico-științific.

Relațiile economice externe fa
cilitează valorificarea superioară a 
propriilor factori de producție — 
forța de muncă, fondurile de pro
ducție. tehnologiile de fabricație, 
resursele naturale — permițind fo
losirea lor deplină ca urmare a 
comenzilor externe, optimizarea 
seriilor de fabricație, creșterea pro
ductivității muncii și', pe această 
bază, sporirea venitului național.

Desigur, pentru a-și realiza va
lențele lor pozitive și a fi un ac
celerator al creșterii economice, al 
sporirii venitului național, relații
le economice externe trebuie să 
răspundă la o cerință de bază, o- 
biectivă, a acțiunii legii valorii pe 
piața mondială și anume aceea ca, 
la export, produsele ori serviciile 
care se comercializează să aibă va
lori naționale, respectiv preturi in
terne complete de export mai mici 
decit valoarea, respectiv prețurile 
lor internaționale, pentru a se pu
tea obține un beneficiu, iar la im
port. prețurile internaționale ale 
mărfurilor importate să fie mal 
mici decit valoarea națională, res
pectiv prețurile interne la care s-ar 
putea produce mărfurile respecti
ve. pentru a se obține astfel o e- 
conomie de muncă socială. Tn caz 
contrar, dacă preturile interne ale 
mărfurilor exportate sînt mai mari 
decit cele de pe piața mondială, 
iar la import prețurile externe de
pășesc pe cele interne comerțul ex
terior și cooperarea economică pot 
fi un canal de scurgere de venit 
național spre exterior.

Trebuie remarcat faptul că. de-a 
lungul anilor, comerțul exterior a 
fost un sector dinamic al econo
miei naționale. Acest dinamism a 
fost deosebit de accentuat în pe
rioada 1965—1985. perioadă in care 
volumul valoric al comerțului ex
terior a crescut de 8,21 ori, cu un 
ritm mediu anual de 11,1 la sută, 
superior ritmului de creștere a 
producției industriale (9.5 la sută) 
și a venitului național (7,6 la sută). 
S-au înregistrat, totodată. înce- 
pind din anul 1981. solduri exce-

•) Participarea României la cir
cuitul mondial de valori materia
le. Sarcinile ce revin întreprinde
rilor, tuturor oamenilor muncii 
pentru a realiza la timp și de înal
tă calitate producția pentru export, 
făcînd totul ca produsele românești 
să fie competitive și comparabile 
cu cele mai bune produse similare 
pe plan mondial. 

dentare apreciabile ale balanțelor 
comerciale anuale. Volumul fizic al 
exporturilor a crescut in aceeași 
perioadă de 9,31 ori, paralel cu 
producerea unor schimbări calita
tive in macro și microstructura a- 
cestora : produsele industriale pre
lucrate dețin o pondere de două 
treimi din totalul exporturilor, ma
șinile și utilajele peste o treime, 
produsele chimice circa 10 Ia sută, 
mărfurile industriale de larg con
sum peste 17 la sută. Au apărut 
grupe noi de produse industriale 
cu valoare unitară ridicată care, 
practic, nu se exportau în urmă cu 
două decenii. S-au diversificat sor
timentele la nivelul fiecărei gru
pe de produse, inclusiv la produ
sele industriale de consum. In ce 
privește importurile, în perioada 
1966—1985 volumul lor fizic a cres
cut de 7.11 ori. înregistrîndu-se, de 
asemenea, schimbări importante în 
structura lor fizică prin diminua
rea ponderii echipamentelor in
dustriale și creșterea corespunză
toare a ponderii materiilor prime, 
care in prezent dețin peste 80 la 
sută din volumul acestora. Numă
rul țărilor cu care România între
ține relații comerciale și de coope
rare economică a fost. în 1986. de 
149.

Alături de rezultatele pozitive și 
de schimbările structurale realiza
te de-a lungul anilor în acest do
meniu. expresie a potențialului 
considerabil al economiei naționa
le. datorat. Îndeosebi, industrializă
rii socialiste a tării. în cincinalul 
1981—1985. deși s-au exportat mai 
multe produse fizice fată de cin
cinalul anterior, scăderea preturi
lor. ca urmare a conjuncturii ne
favorabile din economia mondială, 
a politicilor promovate de puterile 
imperialiste, de monopolurile trans
naționale si de capitalul financiar- 
bancar. au determinat o reducere 

a încasărilor cu 5—6 miliarde de 
dolari. Totodată, țara noastră a 
trebuit să plătească în plus peste 
2 miliarde de dolari ca urmare a 
majorării dobînzilor la datoria ex
ternă fată de nivelul inițial. Este 
evident că aceste fenomene au a- 
fectat economia și venitul națio
nal.' constituind, in- mod necesar, 
motiv de reflecție și acțiune vi
guroasă.

DJRECȚIILE PRINCIPALE ALE 
DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR E- 
CONOMICE CU CELELALTE 
TARI. STABILITE DE CON
GRESUL AL XIII-LEA AL PARTI
DULUI. Rezultatele și experiența 
dobîndite pină în prezent in parti
ciparea la circuitul economic mon
dial reprezintă premise pentru o 
activitate calitativ superioară în 
perioada următoare.

In actualul cincinal, volumul co
merțului exterior urmează să 
crească, conform prevederilor legii 
planului cincinal, cu 52,7 la sută 
în comparație cu perioada 1981— 
1985. cu un ritm mediu anual de 
8.8 la sută, iar volumul Încasări
lor in devize provenite din turis
mul international cu 66 la sută. O 
creștere și mai accelerată o va 
înregistra exportul, al cărui ritm 
mediu anual este prevăzut să de
vanseze. in continuare, pe cel al 
creșterii venitului național și al 
producției industriale.

Schimburile și cooperarea econo
mică și tehnico-științifică cu țările 
socialiste, care la nivelul anului 
1985 deținea 57 la sută din totalul 
volumului comerțului exterior și 
cooperării externe ale țării noastre, 
se vor situa in continuare în cen
trul relațiilor economice externe 
ale României. Această orientare 
principială decurge obiectiv din 
conținutul orinduirii sociale din ță
rile socialiste, din interesele reci
proce ale popoarelor noastre, din 
întreaga politică internă și externă 
a României. Aceste schimburi au 
menirea de a stimula dezvoltarea 
economică, prin satisfacerea reci
procă a unor nevoi ale economiilor 
naționale de materii prime, ener
getice, de folosire mai completă a 
capacităților de producție și de 
specializare în producție. Totoda
tă, ele trebuie să contribuie la in
tensificarea promovării progresului 
tehnico-științific, în conformitate 
cu direcțiile stabilite in „Progra
mul complex al progresului tehni
co-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pină în anul 2000“, în ase
menea domenii științifico-tehnolo- 
gice importante cum sînt: electro- 
nizarea economiei naționale, auto
matizarea complexă, energetica nu
cleară, noile materiale și tehnolo
gii de producție și prelucrare, bio- 
tehnologia. Prin conținutul și efec
tele sale, această colaborare trebuie 
să constituie un model de relații 
internaționale eficiente și echitabi
le, bazate pe respectarea intere
selor fiecărui stat, să ducă la ega
lizarea treptată a nivelurilor lor 
de dezvoltare economică.

în cadrul colaborării cu țările so
cialiste, relațiile comerciale și de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică cu Uniunea Sovietică o- 
cupă un loc de primă importanță. 
In repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat pre
ocuparea permanentă a partidu
lui și statului nostru pentru dez
voltarea continuă a colaborării cu 
Uniunea Sovietică și hotărîrea de 
a face totul pentru extinderea coo
perării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale, pentru întărirea 
prieteniei și solidarității dintre 
partidele și popoarele noastre, tn 
cuvintarea rostită la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 20 februarie a.c., în 
care s-a dezbătut și planul pentru 
realizarea Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice dintre România și Uniunea So
vietică și a specializării in produc
ție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus in atenție problema creării de 
societăți mixte cu U.R.S.S., cu ță
rile socialiste.

Țara noastră dezvoltă, de aseme
nea, consecvent relațiile sale eco
nomice și tehnico-științifice cu Re
publica Populară Chineză, cu cele

lalte țări socialiste care nu slnt 
membre ale C.A.E.R., militează 
pentru Întărirea colaborării dintre 
toate țările socialiste și creșterea 
prestigiului socialismului in lume.

România a creat un sistem diver
sificat de relații economice reci
proc avantajoase cu țările in curs 
de dezvoltare, acestora revenin- 
du-Ie peste o cincime din volumul 
comerțului nostru exterior. S-au 
dezvoltat formele avansate de coo
perare în producție, în cadrul că
rora un rol important îl au socie
tățile mixte. Circa 80 la sută din 
obiectivele economice mari con
struite de România in exterior re
vin țărilor în curs de dezvoltare, 
fapt cu o semnificație deosebită 
pentru dezvoltarea independentă a 
acestor țări.

Tinînd cont dc caracterul unic șl 
Interdependent al economiei mon
diale, de dimensiunile globale ale 
diviziunii internaționale a muncii. 
România întreține relații econo
mice dinamice cu țările capitaliste 
dezvoltate.

în acest context. România mili
tează pentru înlăturarea tuturor 
restricțiilor și discriminărilor de 
orice natură din relațiile interna
ționale, pentru înlăturarea politi
cilor protecționiste și pentru libe
ralizarea schimburilor, pentru abo
lirea practicilor inechitabile din 
acest domeniu șl realizarea unor 
schimburi economice echitabile, re
ciproc avantajoase.

Analizele întreprinse asupra mo
dului de îndeplinire a planului de 
relații economice externe în pri
mul an al acestui cincinal eviden
țiază o neîncadrare în ritmurile, 
structurile și eficiența prevăzute 
în plan. In condițiile în care pro
ducția industrială a înregistrat o 
creștere față de anul precedent — 
1985 — cu peste 80 miliarde de 

lei, iar producția agricolă o creș
tere importantă față de același an, 
exportul a fost cu peste 11 la sută 
mai mic. Dacă la creșterile men
ționate ale producției adăugăm 
incă 35—40 miliarde provenite din 
producția anului 1985, rezultă cu 
claritate discrepanța dintre evolu
ția producției și a exporturilor. 
„Situația aceasta — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 

,C.C. al P.C.R. de la sfirșituT lunii 
ianuarie a.c. — este rezultatul unei 
tendințe care este în contradicție 
cu hotăririie congresului și cu po
litica generală a partidului, de 
creștere exagerată a consumurilor 
interne. Dacă numai 50 la sută din 
creșterea producției mergea la ex
port și mențineam exportul din a- 
hul precedent, noi am fi realizat in • 
întregime planul, precum și creș
terea de export".

CAI ȘI FORME DE REALIZA
RE INTEGRALA A PLANULUI 
DE EXPORT ȘI DE RIDICARE A 
EFICIENȚEI ACESTUIA. Ca orice 
activitate complexă, activitatea de 
export este rezultatul angrenării 
și funcționării interdependente a 
întregului complex economic națio
nal, a majorității ramurilor și 
sectoarelor de activitate econo
mică și socială. Orice deregla
re in acest mecanism complex 
— fie la nivel macro sau micro
economic, in profil de ramură ori 
teritorial, în domeniul producției, . 
comercializării, al cercetării știin
țifice sau pregătirii cadrelor etc. — 
are efecte negative care, în final, 
se repercutează asupra rezultate
lor de ansamblu. De aceea, o cerin
ță esențială pentru obținerea unor 
rezultate bune este funcționarea 
perfectă a tuturor verigilor și sec
toarelor de activitate, asumarea 
hotărită a responsabilităților care 
le revin, realizarea exemplară a 
sarcinilor.

Căile și metodele de realizare 
integrală a planului de export sint, 
desigur, numeroase și prezintă tră
sături specifice la nivelul fiecărei 
ramuri, unități economice, secție 
sau atelier de producție implicate 
în îndeplinirea lui. Oricare ar fi 
insă aceste particularități, in cen
trul preocupărilor trebuie să stea 
două obiective corelate : realizarea 
volumului fizic prevăzut de. plan al 
exportului și realizarea indicato
rilor de eficiență ai acestuia.

Una din premisele esențiale ale 
îndeplinirii planului de export o 
constituie studierea dinamică a ce
rerii pieței mondiale, cunoașterea 
amănunțită a caracteristicilor aces
teia, încheierea de contracte co
merciale și de cooperare economică 
ferme și pe termen lung cu par
tenerii externi pentru întregul vo
lum planificat al exporturilor și 
întărirea capacității de adaptare a 
producției și comercializării la 
exigențele in continuă și rapidă 
schimbare ale cererii. De o strin
gentă actualitate a devenit perfec
ționarea sistemului informațional 
de marketing al întreprinderilor, 
punerea la punct a unor bănci de 
date alimentate cu un flux infor
mațional permanent, utilizîndu-se 
aplicațiile informatice realizate de 
către oficiile de calcul ale intre-' 
prinderilor de comerț exterior, ale 
unităților productive, ale unor in
stituții de cercetare științifică pri
vind evoluția cererii pe diferite 
piețe, tendințele în restructurarea 
și înnoirea produselor, strategiile 
de producție și comercializare ale 
marilor exportatori și importatori 
mondiali.

O atenție deosebită trebuie acor
dată rezolvării problemei elastici
tății producției față de cererea de 
export, problemă care, date fiind 
dificultățile deosebite pe care le 
ridică, presupune abordări calita
tiv noi, complexe, atit la nivelul 
funcției de producție, cit și al celei 
de comercializare. Tipizarea s.ub- 
ansamblelor și pieselor, concepția 
modularizată a mașinilor, utilajelor 
și echipamentelor care se extinde 
In industria noastră constructoare 
de mașini constituie una din căile 
soluționării acestei probleme. Ală
turi de aceasta, specializarea unor 
capacități de producție, secții, ate

liere, a unei părți a personalului 
muncitor pentru livrările la ex
port ori specializarea producției de 
export pornind de la ierarhizarea 
produselor de export după criterii 
complexe de rentabilitate, valoare 
adăugată, perspective de menține
re pe piață, criterii aplicate atit la 
nivel micro, cit și macro-economic, 
se pot dovedi deosebit de utile în 
adaptarea continuă a producției la 
dinamismul și restructurările per
manente ale cererii de export.

Realizarea parametrilor calitativi, 
de eficiență reprezintă o latură e- 
sențială a activității de comerț ex
terior și cooperare economică in
ternațională și este indisolubil le
gată de nivelul competitivității 
mărfurilor și serviciilor destinate 
pieței externe. Gradul de competi
tivitate care exprimă dimensiunile 
acestei capacități este determinat 
de parametrii tehnici, funcționali, 
estetici, economici și comerciali ai 
mărfii respective, care permit sa
tisfacerea superioară a trebuințelor 
ori dorințelor cumpărătorului.

O cale deosebit de importantă de 
ridicare a gradului de competitivi
tate a mărfurilor românești de ex
port o constituie înnoirea structu
rală, modernizarea acestora, ridi
carea tuturor parametrilor lor de 
competitivitate, menținerea per
manentă a acestora la nivelul ce
rințelor și posibilităților generate 
de realizările revoluției tehnico- 
științifice contemporane.

Intr-o indisolubilă legătură cu 
Înnoirea structurală, cu moderni
zarea nomenclatorului produselor 
și serviciilor de export este și 
asigurarea unei calități superioare 
a acestora, atestată de alinierea lor 
completă la standardele interna- 

■ ționale.
Ridicarea gradului de competiti

vitate a produselor și serviciilor 
exportate impune cu necesitate in
tensificarea preocupărilor pentru 
producerea acestora cu costuri cit 
mai reduse, pe cit posibil sub cele 
ale concurentei, care să permită 
promovarea activă a mărfurilor 
respective pe diferite piețe și ob
ținerea rentabilității stabilite. în 
acest scop o importanță deosebită 
revine aplicării hotărite în toate 
sectoarele de activitate, inclusiv în 
comerțul exterior, a măsurilor sta
bilite de partidul nostru pentru 
perfecționarea mecanismului eco
nomic, a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
ftnanciare, reducerea cheltuielilor 
materiale, creșterea productivității 
muncii, ridicarea permanentă a ca
lificării cadrelor etc.

Intrucît, așa cum a subliniat ade
sea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„activitatea de producție nu se în
cheie decit o dată cu realizarea 
producției de export, cu realizarea 
exportului", o atenție deosebită 
trebuie acordată comercializării 
produselor. Sporirea eficienței a- 
cestei activități necesită perfecțio
narea metodelor de prospectare a 
piețelor, Îmbunătățirea rețelei de 
comercializare, inclusiv prin crea
rea de noi societăți mixte și asigu
rarea unei funcționări rentabile a 
celor existente, perfecționarea ac
tivității de încheiere a contractelor 
comerciale și de cooperare.

SARCINILE ORGANELOR ȘI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, 
ALE CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII PENTRU ÎNDEPLINI
REA EXEMPLARA A PLANULUI 
DE EXPORT. Analizind activitatea 
desfășurată de partidul nostru, de 
popor în primul an al actualului 
cincinal, rieimplinirile din munca 
diferitelor sectoare, reliefind, tot
odată, existența tuturor condițiilor 
obiective necesare pentru realiza
rea sarcinilor care ne stau în față, 
în Cuvintarea rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 9—10 decembrie 
1986, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „problema deosebit de 
importantă care se pune acum este 
aceea a perfecționării și îmbună
tățirii activității de conducere, de 
organizare a întregii activități, de 
creștere a răspunderii, a spiritului 
revoluționar de muncă din partea 
tuturor activiștilor, a cadrelor de 
partid și de stat, a organizațiilor 
de partid, a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii".

In calitatea sa de centru vital al 
societății noastre socialiste, revine 
partidului nostru, organelor și or
ganizațiilor sale, misiunea unirii 
eforturilor și mobilizării tuturor 
oamenilor muncii, a colectivelor 
unităților de cercetare științifică și 
proiectare, de producție, de comerț 
exterior, a consiliilor lor de con
ducere pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a producției 
pentru export și a exportului, tn 
centrul muncii politice și organi
zatorice desfășurate în acest scop 
trebuie să fie puse acele probleme 
care s-au dovedit a fi hotărîtoare 
pentru îndeplinirea planului de 
export (asupra unora dintre acestea 
am referit in rîndurile de mai sus).

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să acorde o impor
tanță deosebită activizării cadrelor 
tehnico-inginerești. Experiența u- 
nor unități economice arată că re
zultate bune în domeniul exportu
lui, obținute sistematic și pe ter
men lung, se realizează atunci cind 
secțiile și atelierele întreprinderii 
sint totodată și laboratoare de 
cercetare, cind această activitate 
este, organic integrată cu cea de 
dezvoltare, proiectare și de pro
ducție.

Ca și In alte domenii și sectoare 
de activitate, și in domeniul expor
tului hotărîtoare se dovedesc a fi 
măsurile concrete și detaliate, sta
bilite la fața locului, in cadrul fie
cărei structuri ori nivel de orga
nizare ale acestei activități — 
prospectarea pieței externe, cerce
tarea tehnico-științifică, proiectare, 
producție, comercializare,

Intensificînd activitatea politi- 
co-organizatorică de mobilizare a 
oamenilor muncii din unitățile de 
cercetare-proiectare, din cele pro
ductive și din cele de comerț ex
terior, canalizind eforturile aces
tora în direcțiile prioritare, hotă
rîtoare menționate, acționînd cu 
fermitate și înalt spirit de răspun
dere, organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
vor putea să se situeze la înălți
mea sarcinilor care le revin în ce 
privește realizarea la timp și de 
înaltă calitate a producției pentru 
export și a exportului și asigura
rea unei competitivități înalte a 
produselor românești pe piața 
mondială.

Prof. unfv. dr. C. MECU

Exigența comunistă obligă
la o analiză critică mai aprofundată
La un moment dat, în cadrul dez

baterilor cineva a spus :
— Nu de puține ori uzina noastră 

mecanică a fost elogiată de întreg 
Combinatul petrochimic Pitești, ca 
dovadă că a știut să se achite de sar
cini. Aceasta oglindește activitatea 
comitetului, a secretarului și a se
cretarului cu probleme’ de propa
gandă.

Cine credeți că a făcut această a- 
firmație despre care nu s-ar putea 
pretinde că suferă de o excesivă mo
destie ? Nimeni altul decit chiar se
cretarul cu probleme de propagandă, 
adică tocmai unul dintre cei asupra 
cărora — dacă ar fi să ne luăm după 
cele rostite sus și tare — s-ar răs- 
fringe nemijlocit „elogiile" pome
nite.-

Desigur, o asemenea intervenție 
ar fi putut fi trecută cu vederea 
dacă ar fi fost singura, dacă ar fi 
constituit o excepție. Dar in dezba
terile conferinței pentru dare de sea
mă și alegeri de la uzina mecanică 
a Combinatului petrochimic din Pi
tești s-a vorbit prea des despre ..rea
lizări substanțiale", „laude la adresa 
noastră", despre „fapte, cu care ne 
putem mindri" etc. Asemenea fapte 
există, fără îndoială. In cele șapte 
organizații de bază din secțiile de 
producție ale uzinei mecanice sînt 
numeroși comuniști care iși fac e- 
xemplar datoria, muncind cu răspun
dere pentru bunul mers al activității 
din combinat. Dar cui folosește sub
linierea atit de insistentă a unor suc
cese in dauna analizei aprofundate, 
responsabile, a tuturor aspectelor, 
inclusiv a neajunsurilor ? Asemenea 
neajunsuri există, ele nu sînt puține 
și nici de mică importanță.

In mod judicios, comitetul de 
partid din combinat a programat la 
sfîrșit conferința organizației de 
partid de la uzina mecanică, tocmai 
pentru că este vorba de un compar
timent de a cărui muncă depinde 
buna funcționare a tuturor fabrici
lor, secțiilor și instalațiilor. Datori
tă acestei programări, in adunările 
și conferințele de dări de seamă și 
alegeri desfășurate anterior în în
tregul combinat s-au adunat destule 
elemente pentru o analiză substan
țială. La ce au ajutat toate aces
tea ? Cum au răzbătut în conferința 
organizației de partid de la uzina 
mecanică repetatele critici aduse 
muncii de aici ? Palid, foarte palid, 
în cadrul, conferinței s-au menționat 
(e drept, destul de în treacăt) unele 
lipsuri, asta-i adevărat. S-au făcut 
simțite încercări de critică și chiar de 
autocritică (e drept, destul de timi
de). Dar e inadmisibil că în darea de 
seamă și în dezbateri nu s-a făcut 
o analiză serioasă a muncii în lumi
na cerințelor, a laturilor fundamen
tale ale activității din această uni
tate a combinatului. Astfel, nu s-a 
pomenit măcar un singur cuvînt des
pre abateri deosebit de grave de la 
disciplina tehnologică și a muncii, 
care au determinat situații cu totul 
anormale, cum sînt :

PORNIND DE LA O SCRISOARE

La repartizarea locuințelor 
- legea, riguros respectată !
O scrisoare, la redacție, despre mu- , 

tarea unui cetățean in casă nouă. 
Primim pe această temă numeroase 
scrisori, care exprimă bucuria și sa
tisfacția oamenilor muncii respectivi. 
Dar nu asemenea sentimente a avut 
semnatarul scrisorii amintite, Dan 
Viașu. încadrat in muncă la I.C.S.- ' 
Motru...

De ce ? Iată cum s-au desfășurat 
lucrurile :

După primirea comunicării legale 
din partea întreprinderii (nr. 2 206 
din 27.III.1986), pentru repartizarea 
apartamentului nr. 6 din blocul H-2 
de pe Aleea Muncii (din care urma 
să plece Cornelia Cașotă, fostă lu
crătoare la I.C.S.), comunicare dată 
in baza deciziei nr. 3 din 2I.02.’86 
a biroului executiv, vizată și 
de primul secretar al orașului și 
înregistrată la consiliul popular sub 
nr. 113 din 27.III.1986. s-a adresat 
unității de gospodărire comunală și 
Iocativă (E.G.C.L.), — Motru pentru 
întocmirea contractului de închiriere. 
Spre surprinderea lui. directorul a- 
cestei unități, subinginerul Andrei 
Pândele, i-a ...refuzat întocmirea ac
telor. Din ce motive, vom vedea în 
continuare.

...Timp de trei anotimpuri ale anu
lui ’86, făcind naveta zilnic, D. Viașu 
s-a adresat prin memorii și audiențe 
forurilor locale. Intrucît nu a primit 
sprijinul necesar pentru respectarea 
repartiției și întocmirea contractului 
de închiriere, a convenit cu titulara 
apartamentului (contractul de închi
riere al acesteia fiind valabil pină in 
26.III.87) sâ se mute într-una din 
camerele apartamentului, in aștepta
rea rezolvării situației de către con
siliul popular. Așteptările i-au fost 
însă zadarnice, deoarece cazul a că
pătat altă întorsătură. „La data de 
14.XI.'86 cîtiva lucrători de la 
E.G.C.L. — Motru sub supravegherea 
soției directorului A. Pândele au 
spart ușa apartamentului și au in
trodus o serie de lucruri". De ce a 
procedat așa ? Pentru că iși întocmi
se ilegal un contract de închiriere 
pe baza unei așa-zise comunicări tot

— prelungirea nejustificată a tim
pului de execuție a unor revizii ge
nerale. fapt care s-a soldat numai in 
1986 cu o nerealizare de producție 
de 17 milioane lei ;

— montarea și demontarea de 2—3 
ori, succesiv, a unor componente a 
căror calitate nu a fost verificată 
dinainte pentru a se evita repetarea 
acestor complicate operații ;

— efectuarea necorespunzătoare a 
unor lucrări de reparații și' revizii 
generale, din care cauză a fost ne
cesar să se oprească din nou insta
lațiile respective pentru a se face 
remedieri la... remedieri.

Și astfel de exemple se mai pot 
da. Ele oglindesc neajunsurile din 
activitatea politico-organizatorică și 
formativ-educativă a celor șapte or
ganizații de bază și a comitetului de

Pe marginea conferinței 
de dare de seamă 

și alegeri 
de la uzina mecanică 

a Combinatului 
petrochimic din Pitești

partid de la uzina mecanică, care 
n-au acționat întotdeauna la nivelul 
cerințelor pentru a mobiliza pe toți 
comuniștii, intregul colectiv la înde
plinirea ireproșabilă a sarcinilor. 
Chiar și din cele relatate in cadrul 
conferinței se poate desprinde că 
nici organizațiile de bază și nici co
mitetul de partid n-au reușit să a- 
dopte un stil de muncă dinamic, con
cret și eficient, care să vină în spri
jinul producției prin mijloace speci
fice. de esență politică și organiza
torică. Comitetul de partid al uzinei 
mecanice nu și-a exercitat decit în- 
tr-o slabă măsură atribuțiile sale de 
organ de conducere politică, îndru
mare și control, nu a acționat ener
gic atunci cind in unele organizații 
de bază, cum sint cele de la repara- 
ții-construcții industriale și transpor
turi auto, activitatea de partid s-a 
desfășurat sub așteptări, pregătirea 
adunărilor generale, participarea la 
acestea și dezbaterile fiind necores
punzătoare. Deși in activitatea unor 
sectoare și a unor comuniști cu func
ții de răspundere în organizarea și 
conducerea producției persistă de 
mai multă vreme anumite deficien
țe, munca acestora n-a fost analiza
tă cu exigenta cuvenită, iar cei în 
cauză nu au fost chemați să rapor
teze și nu au fost trași la răspunde
re de către organul de partid. In 
mod defectuos sint conduse și Îndru
mate' organizațiile U.T.C.. de sindi
cat și O.D.U.S.. în activitatea cărora 
se manifestă frecvent aspecte de 
formalism.

ilegale, pe cară, chipurile, ar fi avut-o 
din... septembrie 1985 (?). Iată, așa
dar. și motivul pentru care a refuzat 
categoric să-i încheie lui D. Viașu 
contractul de Închiriere la care avea 
dreptul. Semnatarul scrisorii susți
ne că. în continuare, din 14.XI pină 
in 19. XI. 1986, ușa apartamentului a 
mai fost spartă de citeva ori. „Nu 
vă spun ce atmosferă s-a creat în 
imobil de către cel care trebuia să 
vegheze la păstrarea integrității fon
dului de locuințe".

Dar investigația făcută la Motru a 
scos la iveală și alte aspecte inedite

— Irisemnări din orașul 
Motru -

In materie de legislație Iocativă. Ast
fel, se pare că aici oricine poate ob
ține un apartament rămas disponibil 
dacă „află primul", dacă are „trece
re" la conducerea întreprinderii, 
dacă poate obține un DA deasupra 
cutărei sau cutărei semnături. Adi
că eludîndu-se prevederile Legii 
nr. 5/1973 — care stabilește precis 
modalitatea de atribuire a aparta
mentelor de către biroul executiv al 
consiliului popular in cota întreprin
derilor respective și apoi repartiza
rea către oamenii muncii de C.O.M., 
în raport de prioritățile stabilite pe 
tabelul de locuințe. Datorită încăl
cării acestor norme, a lipsei de evi
dențe în scriptele jî.G.C.L. și ale 
consiliului popular privind aparta
mentele eliberate, cit și datorită mo
dului defectuos de Îndeplinire a răs
punderilor, s-au întîmplat mai multe 
cazuri de dublări, triplări de repar
tiții. Iar rezolvarea lor s-a făcut nu 
In funcție de îndreptățirile legale, ci 
de cine a reușit să ocupe primul res
pectivul apartament. în cazul de 
față, cei doi s-au „menținut pe po
ziție", așteptînd să decidă biroul exe

Existenta unor acte de indiscipli
nă, numărul mare de întirzieri de la 
program și de absențe nemotivate, 
numeroasele sancțiuni administrati
ve și pe linie de partid pun in evi
dență carențele din activitatea po- 
litico-educativă, scăderile muncii de 
propagandă. Chiar și o scurtă trece
re prin această unitate relevă faptul 
că gazetele de perete au apariții 
sporadice și lipsite de substanță, că 
propaganda vizuală e învechită, fără 
forță de mobilizare.

Neajunsurile din activitatea comi
tetului de partid de la uzina meca
nică, a organizațiilor de bază din 
subordinea sa au — așa cum s-a ară
tat — o influență negativă asupra 
îndeplinirii sarcinilor de producție, 
asupra asigurării unor piese de 
schimb și utilaje și se reflectă, mai 
ales, în calitatea și promptitudinea 
anumitor intervenții, revizii și repa
rații, fapt care determină scăderea 
randamentului unor instalații din 
combinat.

Toate acestea arată că și pentru 
Combinatul petrochimic din Pitești 
sint pe deplin Întemeiate aprecierile 
critice formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 20 februarie a.c., potrivit 
cărora nerealizarea indicilor de fo
losire a capacităților de producție 
se datorește și activității defectuoase 
in ce privește reparațiile capitale și 
cele curente. Analizind lipsurile 
foarte serioase care se manifestă în 
funcționarea instalațiilor din unele 
ramuri industriale, printre care și 
petrochimia, secretarul general al 
perfidului a indicat să se ia toate 
măsurile pentru a se pune ordine în 
sectoarele' de reparații, pentru a se 
asigura buna organizare și desfășu
rare a activității în aceste sectoare.

Sint cerințe esențiale care se adre
sează în mod direct și oamenilor 
muncii de la Combinatul petrochimic 
din Pitești, inclusiv colectivului de 
la uzina mecanică. Conferința co
mitetului de partid din această uzi
nă s-a încheiat, dar strădania pen
tru căutarea soluțiilor și aplica
rea lor. in viață trebuie să continue. 
Hotărîrea adoptată de conferință ur
mează să fie completată cu măsuri 
politico-organizatorice concrete, efi
ciente, cu termene de aplicare și 
responsabilități bine precizate, a că
ror înfăptuire să fie urmărită cu 
consecvență și răspundere.

Fără îndoială că, la rindul său. co
mitetul de partid din combinat tre
buie să conducă, să îndrume și să 
controleze mai Îndeaproape și cu 
exigentă organizațiile de bază și co
mitetele de partid din secții, in așa 
fel incit activitatea politico-organi
zatorică desfășurată de acestea să se 
ridice pe deplin la înălțimea sarci
nilor deosebite ce le revin, mobilizînd 
puternic marele potențial de mun
că. de creafie al comuniștilor, al în
tregului colectiv.

Gh. ATANASTU

ROMÂNIA-FILM preiintă :

coproducția româno-poloneză 

„Trenul de aur" 
film realizat de Casa de filme 5 - 
București și Profil Film - Varșovia 

Scenariul : loan Grigorescu. Ima
ginea : Marian Stanciu, Nicolae 
Girardi. Regia : Bohdan Poreba.

Cu : Mitică Popescu, Waclaw 
Ulewicz, Ewa Kuklinska, Gheorghe 
Cozorici, Silviu Stănculescu, Arka- 
diusz Bazak, Jolanta Grusznik, Dan 
Condurache, Mircea Albulescu, Va
lentin Uritescu.

Un film de acțiune, Inspirat din 
fapte istorice reale.

cutiv al consiliului popular. Dar a- 
cesta n-a făcut-o. Atunci, cel care 
avea puterea de decizie, respectiv 
directorul E.G.C.L., a dispus oame
nilor din subordine să spargă ușa 
apartamentului și să-i ducă lucrurile 
înăuntru, intocmindu-și in același 
timp, ilegal, un contract de închirie
re (nr. 2184 din 14.XI.'86) și dispu- 
nind. tot ilegal, evacuarea lucrurilor 
titularei de contract, fără vreo deci
zie de evacuare a Biroului executiv 
al Consiliului popular orășenesc Mo
tru sau vreo hotărire judecătorească.

Din discuțiile purtate cu tovarășa 
Cornelia Ularu, vicepreședintă, și 
Constantin Cornea, secretar al con
siliului popular orășenesc, am aflat 
că, pină Ia verificarea dosarului a- 
partamentului, nu s-a știut de exis
tența acestor acte ilegale, de măsu
rile abuzive comise de directorul 
E.G.C.L. Motru. Pentru a decide cine 
avea prioritate în ocuparea aparta
mentului in dispută, consiliul popu- 
lor orășenesc trebuie să știe că di
rectorul P.A. avea domiciliul stabil 
In Tg. Jiu. iar la Motru. unde deținea 
un apartament de două camere, de 
cîțiva ani, împreună cu soția și un 
copil, nu avea nici viză de flotant. 
Cu toate acestea. In timp ce se in
stala abuziv în noul apartament, di
rectorul figura în contractul de în
chiriere nr. 1 440 din 6.09.’86, la socri, 
unde beneficia cu întreaga familie 
de un apartament de 4 camere (circa 
100 mp), avind viză de reședință a- 
colo.

Alte comentarii sint de prisos.
Aspectele constatate în timpul ve

rificării au fost aduse la cunoștință 
Comitetului județean Gorj al P.C.R., 
împreună cu scrisoarea adresată re
dacției. Am fost asigurați că se va 
dispune o analiză amănunțită asupra 
cazului evocat, cit și a modului în 
care este în general respectată la 
Motru legalitatea in privința reparti
zării locuințelor.

Dumitra MANOLE
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Domnului RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele națiunii argentiniene

BUENOS AIRES
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări Împreună cu urările cele mai 
sincere de viață lungă, sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru 
poporul argentinian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomAnia

Cronica zilei

ITINERAR AL PĂCII, 
PRIETENIEI SI COOPERĂRII

Miercuri la amiază a avut loc la 
Ambasada Republicii Populare De
mocrate Coreene din București o 
conferință de presă, în cadrul căreia 
ambasadorul Zo Iăng Guk a relevat 
pericolul pe care-1 reprezintă pentru 
pacea in Peninsula Coreea și in 
regiune manevrele militare „Team

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor I
20,30 Columnele Independenței (color). 

Emlsiune-concurs dedicată ani
versării a 110 an! de la cucerirea 
Independenței de stat a României,

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 martie, ora 20 — 15 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece 
pentru această perioadă, iar cerul mai 
mult noros în sudul șl estul țării. Nin
sori slabe locale vor cădea în Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea și Moldova șl 
Izolate in celelalte regiuni. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat, cu Intensi
ficări trecătoare în estul și sud-estul

C SĂNĂTATE Șl ODIHNĂ IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Azi, despre 
CĂLIMĂNEȘTI 
- CĂCIULATA
„Deși frecventez de mai mulțl 

ani stațiunea Călimănești-Căciulata, 
este pentru prima dată cind am 
venit acum, in sezonul rece, și 
nu regret deloc. Dimpotrivă. Vă 
rog să mă credeți că niciodată nu 
m-am simțit atit de bine și nu am 
fost înconjurat cu atîta atenție din 
partea întregului personal medical 
și administrativ al stațiunii. Dar și 
mai important, din punctul meu de 
vedere, este faptul că tratamentul 
ce mi-a fost prescris se dovedește 
mai eficient decit oricînd pină 
acum“. (Mircea Ionescu, muncitor 
la întreprinderea „Grivița Roșie" 
din București).

„Plec din stațiunea Călimănești- 
Căciulata cu o impresie de neuitat, 
datorită condițiilor excelente de 
tratament asigurate cu solicitudine 
și competență de medici de înaltă 
calificare. în același timp, încerc 
și satisfacția de a fi lntiln.it lucră
tori comerciali bine informați, dar 
mai ales amabili și respectuoși, ca 
de altfel întregul personal' al sta
țiunii. Voi reveni cu plăcere aid 
— și acest gind l-au rostit și alți 
oaspeți ai stațiunii". (Constantin 
Mihai, lucrător comercial în orașul 
Găești).

Am redat — atît cît spațiul ne-a 
îngăduit — două din impresiile 
culese de la oaspeții aflați in aceas
tă perioadă la tratament și odihnă 
in renumita stațiune Călimănești- 
Căciulata. Cit de renumită ? E 
de-ajuns să amintim faptul că 
despre izvoarele sale minerale cu 
mare efect terapeutic s-a dus 
vestea, pină dincolo de hotarele 
țării, de mai bine de un secol. Nu 
întimplător, apele minerale de aici 
au obținut la Expoziția internațio
nală de la Viena din 1873 „Medalia 
de aur", iar la Concursul apelor 
minerale din 1893 din Elveția ele 
au fost distinse cu „Grand Prix" 
și „Medalia de aur". Dar izvoarele 
de sănătate de la Călimănești- 
Căciulata au fost puse cu adevărat 
în valoare abia in ultimele două 
decenii, răstimp în care, dintr-o 
stațiune sezonieră cu o singură 
bază de tratament și cu spații de 
cazare de confort redus s-a trans
format într-una modernă, cu pro
gram permanent, cu mai multe 
baze de tratament și cu edificii ho
teliere la nivelul celor mai înalte 
exigențe de confort. Trei dintre 
acestea — „Oltul", „Căciulata" șl 
„Cozia" — înălțate pe malul Oltu
lui, sint legate prin coridoare aco
perite cu una din cele mai mari șl 
mai moderne baze de tratament 
din țară — și nu numai din țara 
noastră — înzestrată cu aparatură 
și instalații perfecționate pentru 
electroierapie, hidroterapie, kine- 
toterapie, aerosoloterapie și altele, 
pentru laboratoare de testări func
ționale, săli de gimnastică medica
lă, saună, bazine cu apă termală. 
Administrate în cură internă și ex
ternă. izvoarele cu ape minerale 
din stațiune (clorurate, bromurate, 
calcice, slab iodurate, sulfuroase,

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Intre cinci și șapte 18 ; 
(sala Studio-99) : Pelerinaj sentimen
tal : Versuri și imagini — 16,30
O Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Nadina Ursu — chi
tară — 17 ; (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Paul Staicu. 
Solist : Eckart Schlandt — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Silvia — 
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18 

Spirit — ’87“ efectuate de Statele 
Unite ale Americii și Coreea de Sud 
pe teritoriul sud-coreean.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale și radioteleviziunii, ai 
M.A.E., generali și ofițeri, membri 
ai unor misiuni diplomatice.

realizată tn colaborare cu Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste 
România. Participă reprezentati
vele Județelor Blstrița-Năsâud, 
Iași. Mehedinți, Prahova

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

țării, cu viteze de ptnă la 00 kmTTi, 
spulberind trecător zăpada. Temperatu
ra aerului va fi staționară la inceput. 
apoi va crește ușor. tncepind din 
nordul țării. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 15 și minus 5 grade, izolat 
mal coborite. Iar maximele intre minus 
7 și plus 3 grade. Local se va produce 
ceață in centrul, vestul și nordul țării, 
în București : Vremea va fi rece, iar 
cerul mai mult noros. Va ninge slab. 
Vlntul va sufla slab ptnă Ia moderat, 
cu unele intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor oscila intre 
minus 8 ș! minus 5 grade, iar cele 
maxime intre minus 2 șl plus 2 grade.

magneziene) sînt foarte Indicate tn 
tratarea unor afecțiuni ale apara
tului digestiv și locomotor, afec
țiuni hepatobiliare și ale căilor 
respiratorii, boli de nutriție și me
tabolism. Despre citeva din noută
țile „de ultimă oră" în efectuarea 
curei balneare ne-a vorbit doctorul 
Eugeniu Lungrulescu. medicul-șef 
al stațiunii :

— Pe baza unor experimente și 
testări ale căror rezultate au între
cut toate așteptările noastre, am 
finalizat acțiunile privind adapta
rea bazelor de tratament pentru 
cură profilactică activă. Acest fapt 
asigură extinderea gamei de pro
ceduri bazate pe terapia de miș
care și. în egală măsură, pe utili
zarea factorilor naturali de cură. 
Este un tratament pe care am 
început să-1 aplicăm din toamna 
anului trecut. în acest fel s-a de
monstrat eficiența deosebită a 
curei profilactice active în extra- 
sezon, cînd și cadrele noastre me
dicale de specialitate sint degreva
te de cererile mari din timpul veriî 
și deci se pot ocupa cu mai multă 
solicitudine de pacienți, urmărind 
mai îndeaproape evoluția trata
mentului sub aspectul eficacității 
procedurilor programate. De altfel, 
ca urmare a eficienței deosebite a 
terapiei prin mișcare, am hotărit 
ca toate procedurile klnetoterapice. 
adecvate genului de tratament 
amintit să nu mai fie luate în con
siderație la stabilirea numărului 
maxim de proceduri recomandate 
de către medicii balneologi. Tot ca 
o noutate pot să spun că am termi
nat pregătirile privind extinderea 
terapiei pentru recuperarea bolna
vilor ce suferă de afecțiuni respi
ratorii, alergice, de obezitate șî 
altele.

Este locul să amintim că toți cet 
care doresc să meargă In această 
perioadă pentru tratament sau 
odihnă la Călimănești-Căciulata își 
pot procura bilete de la toate agen
țiile oficiilor județene de turism și 
ale întreprinderii de turism, ho
teluri -și restaurante București. în 
funcție de preferințe, se pot obține 
bilete pentru 7, 12, 14 sau 18 zile, 
iar cei care călătoresc cu trenul 
beneficiază și de o reducere de 25

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (18 64 60) :
Slugă la doi st&pini (premieră) — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala G tulești, 
18 04 85) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
0 Teatrul satlric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria/ 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „ Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 14 : Pe sub cetini, la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tlnăr printre alții — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Sînztana — 10 ;
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Mo
tanul încălțat — 13
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Bogate tradiții revoluționare 
ale mișcării de tineret 

din țara noastră
(Urmare din pag. I)
ajute eliberarea proletariatului, sd 
facă educația ' tinerilor muncitori 
pentru noua societate" — scria in 
acea vreme un ziar al tineretului. 
Iar un altul sublinia că : „Unifica
rea mișcării noastre, stringerea tu
turor energiilor intr-un singur mă
nunchi, e unul din punctele cele 
mai principale pentru existența și 
puterea viitoarei organizații (...). Nu
mai unificarea va putea da și miș
cării noastre putința unor realizări 
cu adevărat foțositoare pentru mun
citorimea tinără".

Acest proces, asemenea năzuințe 
au fost în mod hotăritor înriurite 
de făurirea Partidului Comunist 
Român, la istoricul congres din mai 
1921, la lucrările căruia au parti
cipat, de altfel, și reprezentanți ai 
tineretului.

încă de la Începuturile sale, parti
dul și-a asumat cu Înaltă responsa
bilitate misiunea de a îndruma șl 
conduce tineretul In lupta revoluțio
nară, in eforturile pentru crearea 
unei organizații unice a tineretului și 
așezarea activității acesteia pe te
melia principiilor comuniste, cu con
vingerea că tineretul, așa cum se 
spunea în epocă, „va fi mâine pionie
rul lumii noi", că în el este „spe
ranța ce partidul și-o pune pentru a 
desăvirși opera in numele căreia lu
crează".

La rîndul său, tineretul revoluțio
nar a văzut în partidul comunist 
unica forță politică în măsură să 
conducă poporul în lupta pentru îm
plinirea dreptelor sale aspirații. 
„Sarcina de acum a tineretului — 
nota la 29 septembrie 1921 gazeta 
-Tineretul socialist- — stă in a 
atrage masele de tineri muncitori 
către partidul comunist, de a le ri
dica la cunoașterea principiilor și a 
programului comunist In așa fel ca 
să alcătuiască un front unic și pu
ternic de luptă comunistă".

în perioada ce a urmat congresu
lui din mai 1921, în pofida condiții
lor grele create prin arestarea a nu
meroși militanți comuniști, în miș- 

la sută. Pentru cei care n-ău mal 
fost in ultimele luni la Călimănești- 
Căciulata, directorul stațiunii. 
Marin Sandu, le prezintă pe această 
cale ultimele noutăți de cel mai 
larg interes :

— Sînt bucuros să anunț că 
vechiul pavilion central se prezin
tă astăzi intr-o nouă și modernă 
înfățișare, în urma importantelor 
lucrări de renovare și dezvoltare 
la care a fost supus timp de aproa
pe doi ani. Acest important așe- 
zămînt balnear dispune de aproape 
300 locuri de cazare, trei unități 
de alimentație publică, între care 
o pensiune unde se servesc, la 
cerere, nu mat puțin de cinci diete, 
o bază proprie de tratament pentru 
a cărei dotare au fost procurate 
aparatură și instrumentar de spe
cialitate dintre cele mai perfecțio
nate. De asemenea, în incinta ho
telului au fost amenajate și date 
în folosință două piscine care, după 
executarea lucrărilor de aducțiu- 
ne, vor utiliza apă minerală 
geotermală. Tot ca noutăți aș 
aminti modernizarea caselor de 
odihnă „Carpați", „Cozia", „Garofi- 
ța“ și altele, al căror grad sporit 
de< confort este în măsură să satis
facă toate cerințele și exigențele 
oaspeților. Sîntem, totodată, pre
ocupați să definitivăm lucrările de 
amenajare a popasului turistic 
„Arutela", amplasat în Imediata 
vecinătate a hidrocentralei Tumu 
— cea mai mare din cite s-au con
struit pină în prezent pe Olt — al 
cărei lac de acumulare va fi folosit 
și ca loc de agrement, prin dotarea 
cu ambarcațiuni nautice.

Beneficiind de renumitele, în toa
tă lumea, izvoare de ape minerale, 
de o climă blindă, fără schimbări 
bruște de temperatură, . de aer 
mereu proaspăt, ventilat de vîntu- 
rile din defileul Oltului și de briza 
muntelui, dotată cu baze de trata
ment dintre cele mai moderne, cu 
hoteluri și case de odihnă confor
tabile, stațiunea Călimănești-Că
ciulata este o gazdă primitoare 
pentru oaspeții săi în tot timpul 
anului.

Petre POPA 
Ion STANCIU

cinema
• PuncU. și de la capăt : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul Iui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Ciuleandra : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Sania albastră : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Intllnire în Atlantic : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Toate plnzele sus <11—III) : FLA- 
CARA (20 33 40) — 14.30; 17.30
• Toate pinzeie sus (I—II) : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18
• Cine este omul acesta : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Locuri în Inimă : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19.30 

carea de tineret au avut Ioc ample 
și vii dezbateri de idei, cristalizin- 
du-se tot mai limpede obiectivul 
centralizării mișcării revoluționare a 
tineretului la scara întregii țări, al 
făuririi unei organizații politice 
unice, a cărei activitate să se des
fășoare pe temelia unor principii noi, 
revoluționare, de organizare și ac
țiune.

Acestor Imperative aveau să le răs
pundă lucrările Conferinței generale 
a tineretului socialist din 19—20 
martie 1922, la care au participat 
„delegați din toate părțile țării", 
ceea ce i-a conferit caracterul unui 
autentic forum național al tineretu
lui revoluționar. „într-o atmosferă 
de seriozitate impunătoare", cum 
scria gazeta „Tineretul socialist", 
conferința a examinat problematica 
muncii și luptei tineretului în noile 
condiții istorice, a exprimat voința 
de unificare a mișcării revoluționare 
de tineret din România intr-o orga
nizație centralizată pe plan națio
nal, a adoptat documente prin care 
a dat glas hotăririi sale de luptă, 
sentimentelor de solidaritate inter
națională ce animau tineretul din 
țara noastră.

Conferința generală a tineretului 
socialist, desfășurată în urmă cu 65 
de ani, a așezat trainice temelii or
ganizatorice și politico-ideologic^ or
ganizației revoluționare de tineret 
din țara noastră, a statuat făurirea 
unei organizații unitare la scara în
tregii țări, ceea ce a marcat o etapă 
nouă, superioară in mișcarea revolu
ționară de tineret, organizația comu
nistă de tineret înregimentîndu-se 
încă din acel moment cu hotărîre, 
elan și vigoare în greaua luptă con
dusă de partid pentru transformarea 
revoluționară a societății românești.

„Constituirea Uniunii Tineretului 
Comunist in primăvara anului 1922 
— Ia numai un an de la făurirea 
Partidului Comunist Român — a re
prezentat un moment de însemnătate 
deosebită în mișcarea revoluționară 
de tineret din România" — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. O 
apreciere strălucit confirmată de în
treaga perioadă care a trecut de 
atunci, în cursul căreia Uniunea Ti
neretului Comunist, acționînd cu 
neabătută consecvență, sub directa 
îndrumare și conducere a partidului 
nostru comunist, s-a angajat în pri
mele rînduri ale luptei revoluționa
re, s-a implicat activ și energic în 
toate marile momente ale istoriei 
acestui răstimp, dovedind o înaltă 
responsabilitate față de cauza parti
dului, a poporului. Uniunea Tinere
tului Comunist a fost sprijinul de 
nădejde al partidului, contribuind cu 
fierbinte elan și dăruire la antrena
rea, în lupta pentru înfăptuirea unor 
mărețe comandamente ale istoriei, a 
milioane și milioane de tineri ai 
tării.

Uniunea Tineretului Comunist s-a 
dovedit o strălucită școală de formare 
și educare revoluționară, în rindu- 
rile căreia s-au călit militanți de 
seamă ai partidului, luptători devo
tați pentru triumful idealului co
munist. Iată de ce aniversarea a 65 
de ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist este o sărbătoare 
nu doar a tinerei generații, ci a în
tregului nostru popor, prilej de 
cinstire a eroicelor sale tradiții de 
luptă, a marcantei sale contribuții 
la înfăptuirea liniei politice a parti
dului nostru comunist.

s. ACinxi

INFORMAȚII SPORTIVE

Narayan- 
Rajshahi, 

Barisfîl 
cu o

Pe coasta de nord a Golfului Ben
gal, bîntuită adesea de cicloane tro
picale. care stirnesc valuri uriașe, 
ce aduc, adesea, mari distrugeri, s-a 
creat, la 26 martie 1971, un nou stat 
independent : Republica Populară 
Bangladesh, țară cu un teritoriu de 
peste două ori mai mic decit al Fin
landei. dar cu o populație de 15 ori 
mai mare. Oamenii acestor pămin- 
turi din delta formată de fluviile 
Gange și Brahmaputra (unde cursul 
principal al primului capătă numele 
bengalez de Padma, iar al doilea de 
Jamuna), cu o vegetație luxuriantă, 
dominată de siluetele cocotierilor, 
au dovedit și dovedesc o tenacitate 
de neclintit în confruntarea cu o 
natură și darnică, dar și vitregă, in 
același timp. încrezători in ziua de 
miine, hotăriți să înainteze pe calea 
progresului economic și social.

Țară a cîmpiilor. pădurilor și ape
lor, sub un cer predominant albas
tru. Bangladesh 
este si un terito
riu al unor mari 
aglomerări urba
ne, între care ca
pitala Dhaka (cu 
peste 4 milioane 
locuitori). Chitta-' 
gong (2 milioa
ne). Khulna. Co- 
mlla. 
ganj. 
Sylhet, 
(fiecare 
populație de pes
te 200 000 locui
tori), străzile în
guste, cu vacar
mul lor specific, 
alternind cu bule
varde largi, stră
juite de edificii 
moderne.

De la început, 
tînărul stat a fost 
nevoit să se an
gajeze într-o. as
pră și îndelunga
tă bătălie pentru 
lichidarea grelei 
moșteniri a tre
cutului de domi
nație colonială. 
Pentru a înțelege 
cit de uriașe sint 
eforturile acestei 
țări în realizarea 
dezideratelor de 
progres este sufi
cient 
că in 
ceririi 
ciale _ 
diale o 
sărace dintre cele mai sărace state 
ale lumii. Această deltă fertilă, 
peste care se abat, la intervale cicli
ce sau uneori pe neașteptate, inun
dații, secete, epidemii și teribile 
tornade, nu dispunea șl încă nu dis
pune de suficiente resurse pentru a 
hrăni — ceea ce nu înseamnă a în
destula — o populație în continuă 
creștere. Și bogățiile subsolului sint 
puține — turbă, huilă, caolin, cuarț, 
sare, roci de construcție. Mai mari 
sînt rezervele de gaze naturale, des
coperite în ultima vreme. Singura 
ecuație valabilă in ce privește pre
misele dezvoltării economice esta 
cea consemnată in formula : pămînt- 
ape-oameni. De la aceste coordona
te au pornit autoritățile de la Dhaka 
în proiectarea dezvoltării tării.

Angajind circa' 80 la sută 
populație, agricultura a fost și 
ramura de bază spre care s-a 
dreptat atenția în primele programe 
economice. în mod deosebit, s-a ac
ționat pentru sporirea producției de 
cereale, în vederea acoperirii ne
voilor de alimente ale țării. Și sin
gura cale pe care se putea înainta 
era aceea a creșterii productivității 
și obținerea. în fiecare an. a mai 
multor recolte de cereale, in special 
de orez. Condiții prielnice existau : 
un climat favorabil, terenuri fertile 
(o zicătoare recomandă să nu ții de
getul prea mult în pămînt, fiindcă... 
poate prinde rădăcini) și suficiente 
resurse de apă. însă totul era la lati
tudinea musonuiui. cind ploile au, de 
regulă, un debit de '12 mc pe an. Dar 
următoarele șase luni, uneori chiar 
mai mult, nu plouă deloc, făcind 
imposibilă realizarea a încă două 
recolte. Ca urmare, de la an la an 
au sporit investițiile și s-au inten
sificat lucrările de irigații, de con
strucții de baraje și de

să arătăm 
anul cu- 
independenței, datele 

ale O.N.U. și Băncii Mon- 
situau printre cele mal

din 
esta 
în-

diguri, în

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„MEJDUNARODNA POLITIKA" (Belgrad):

Dezarmarea - imperativ de maximă urgență
în contextul Internațional actual 

este necesar mai mult ca oricînd să 
se studieze și să se explice într-un 
mod mai constructiv, mal puțin 
schematic, adică mai promițător 
pentru cauza pâcii, fenomenul uni
versal și funest al epocii contem
porane pe care il constituie înarmă
rile.

S-a dovedit că acțiunile politice 
internaționale, conferințele diploma
tice pentru dezarmare și proiectele 
de dezarmare luate in discuție pină 
în prezent nu au contribuit în nici 
un fel la realizarea dezarmării nu
cleare și nici a celei clasice (con
venționale). Nici una din măsurile 
care au fost luate pină in prezent 
nu a dus Ia realizarea păcii.

Ordinea internațională caracteris
tică celei de-a doua jumătăți a 
secolului XX (perioada de după cei 
de-al doilea război mondial) va ră- 
mine înscrisă în istorie ca un sis
tem de instabilitate regională per
manentă și de războaie în țările 
lumii a treia, dar, in același timp, 
va rămine și ca un sistem de pace 
mondjață globală (lipsit de confla
grații universale), de pace pentru 
statele cele mai puternice și mai 
dezvoltate. Conform anumitor studii, 
in perioada care a trecut de la 
sfirșitul celui de-al doilea război 
mondial au avut loc 105 conflicte 
armate cu participarea- a 66 de țări 
de pe glob, conflicte care au du
rat în medie trei ani și ju
mătate și au făcut minimum 16 
milioane de victime umane (din
tre care 9 milioane civili). în pe
rioada celor patru decenii de pace 
mondială au existat cel puțio patru 
războaie pe an, iar frecvența aces
tora crește constant. Astfel, s-au 
produs 14 războaie în anii ’70 și ’80, 
față de 9 pină la 11 în anii ’50 și ’60.

Toate aceste fenomene au loc 
într-o epocă in care domină tncă 
umbra celui de-al doilea război 
mondial, evocat ca o linie de des
părțire istorică între o scurtă peri
oadă de pace interbelică și o peri
oadă de pace nucleară globală de 
care insă nu a profitat decit Nordul 
dezvoltat al planetei, nu și Sudul 
subdezvoltat. Se poate spune deci 
că in locul unui al treilea război 

vederea controlului regimului apelor 
și a creării condițiilor pentru gene
ralizarea a trei recolte de orez pe 
an. într-un răstimp scurt s-au ex
tins irigațiile in zonele Thana. 
Teesta, Dhaka — Narayanganj — 
Derura și altele. Au crescut, tot
odată, suprafețele cultivate cu alte 
cereale — de la 156 000 ha in 1972 
la circa 810 000 ha in 1985. Un mare 
obiectiv il constituie și sistemul 
Chandpur, realizat nu demult, care 
Include canale cu o lungime de 
600 km.

O însemnată bogăție a R.P. Ban
gladesh este iuta, plantâ cultivată pa 
o suprafață de 1,8 milioane acri (un 
acru — 0.40 ha). în special în partea 
centrală și de nord a țării, în opera
țiile de cultivare si recoltare fiind, 
antrenate 35 milioane persoane. 
„Fibra de aur", cum este denumită 
iuta, asigură peste 60 la sută din ve
niturile externe. Al doilea produs la 

REPUBLICA POPULARA BANGLADESH

Angajare statornică 
pe calea dezvoltării

Suprafața : 143 998 kmp.
Populația : 101 408 000 locuitori 

1985).
Limba oficială : bengali.
Moneda : 1 taka — 100 paisas.
Capitala : Dhaka.
Alte orașe principale : Chittagong, 

Khulna, Narayanganj, Rajshahi, Syl
het. Barisal.

Clima : Tropical-musonlcă. cu două 
anotimpuri — unul ploios și altul 
secetos.

Forma de guvemămînt : Republică 
prezidențială. Puterea legislativă este 
exercitată de președintele țării și de 
un parlament unicameral — Aduna
rea națională; puterea executivă este 
exercitată de președintele republicii 
și de Consiliul de Miniștri.

Sărbătoarea națională : 26 martie 
— aniversarea proclamării indepen
denței (1971).

export 11 constituie ceaiul, cultivat 
în zonele colinare din nord și sud- 
est. Pe plantațiile de ceai din sec
torul public lucrează peste 150 000 
persoane. în ultimii ani. s-a extins 
și cultura trestiei de zahăr, fapt care 
a dus la sistarea importurilor de 
zahăr.

Potrivit planului cincinal actual, 
este în curs de aplicare un program 
de modernizare rurală, urmărind 
același scop al sporirii producției 
agricole. Un rol important l-a avut 
hotărîrea adoptată în 1984 de guvern 
privind naționalizarea, fără compen
sații. a tuturor terenurilor agricole 
a căror suprafață depășește opt hec
tare, pentru a fi distribuite agricul
torilor fără pămînt, reformă vizînd 
reducerea numărului țăranilor fără 
pămînt care, în momentul respectiv, 
reprezentau 35 la sută din populația 
țării. Ca urmare a măsurilor între
prinse, agricultura participă în pre
zent cu 40 la sută la formarea pro
dusului national brut al tării.

Autoritățile de la Dhaka se pre
ocupă, în același timp, de crearea 
unei industrii proprii, fn măsură să 
asigure o valorificare mai eficientă 
a resurselor de care dispune țara, 
înainte de independentă, aici predo
minau atelierele artizanale (peste 
300 000), care prelucrau pielea, fibre
le naturale, metalul, hirtia șl alte pro
duse locale. Desigur, aceste îndelet
niciri n-au dispărut; alături de ele au 
apărut însă importante obiective in- 

Există, astfel, toate condițiile
lejuit de vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu o va efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Bangladesh, la invitația președin
telui Hussain Mohammad Ershad și a doamnei Ershad,* * in cadrul actualului 
itinerar in țări din Asia — să se înscrie ca un moment de cea mal mare 
importanță in evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre. Aceasta va stimula, fără îndoială, dezvoltarea pe multiple planuri 
a conlucrării existente, constituind, in același timp, o contribuție de sea
mă la cauza păcii și progresului in lume.

• FOTBAL. Miercuri seara s-a 
disputat la Atena întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre se
lecționatele României și Greciei. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0—0). Au marcat Saravakos (min. 
52). respectiv Hagl (min, 84. din lo
vitură de Ia 11 m).

• Cu o rundă înainte de încheie
rea turneului zonal feminin de șah 
de la Balaton,'jn clasament conduce 
Eliska Klimova (Cehoslovacia) cu 
11,5 p, urmată de Ivanka (Ungaria)
— 9,5 p, Voiska (Bulgaria), Veroczi 
și Madl (Ungaria) — 9 p, Margareta 
Mureșan (România), Wiese (Polonia)
— 8,5 p etc. In runda a 16-a, penul
tima. Mureșan. jucind cu piesele ne
gre, a cîștigat la Kiprianova, Madl a 
invins-o pe Savova, Wiese a pierdut 
Ia Anghelova, iar partidele Stanciu
— Ivanka, Veroczi — Baumstark și 
Jicman — Voiska s-au încheiat re
miză.

• După trei runde, în turneul zo
nal feminin de șah de la Erlangen 
(R.F.G.) în clasament conduce Tatia
na Lemaciko (2 puncte și o partidă 
întreruptă), urmată de Dahlgren și 
Wohlers (cite 2 puncte), Kristol (1,5 
p.). în runda a treia, Dahlgren a cîș
tigat la Horvath, Wohlers la Vardi, 
Kristol a remizat cu Knecht.
• în proba individuală masculină 

din cadrul campionatelor mondiale 
de patinaj artistic de la Cincinnati 
(S.U.A.), după exercițiile obligatorii 
conduce sovieticul Aleksandr Fa
deev, urmat de americanul Brian 
Boitano și canadianul Brian Orser.

• în ultimul meci al turneului pe 
care l-a întreprins în Cuba, selecțio
nata masculină de volei a S.U.A. a 
jucat la Havana cu reprezentativa 
țării-gazdă. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (13—15, 15—6. 8—15, 
15—11, 15—8) în favoarea jucătorilor 
americani.
• în cadrul „Cupei Europei" la 

schi alpin, pe pirtia de la Bansko 
(Bulgaria) s-a desfășurat o probă 
masculină de slalom uriaș, in care 
victoria a revenit italianului Marco 
Tonazzi, înregistrat in cele două 
manșe cu timpul de 2’32”82/100. L-au 
urmat austriecii Reiner Salzgeber 
(2’33’82/100), Karl Taler (2’34”ll/100) 
și iugoslavul Tomas Cisman (2'34”29/ 
100).

• Carmen : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 12; 15; 18,15
• Program de desene animate — 11;
13, Program special pentru copii șl 
tineret — 9; 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Atenție Ia Pană de Vultur : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Călătorul cu cătușe : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, COS
MOS (27 54 95) —» 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Ghețuri pe înălțimi 9,30; 11,30;
13,30; 15,30, Visul unei balerine — 
17,30; 19,30: STUDIO (59 53 15)
• Acțiunea Topolino : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Domn pentru o zi î MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 18, DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 15; 18
• Ne vom întîlni în metrou: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

mondial omenirea a cunoscut pină 
acum războiul în lumea a treia,

în fiecare an sînt consacrate re
surse din ce in ce mai importante 
pentru perfecționarea sistemelor 
tehnologice militare de distrugere in 

• masă, in grup și individuală care se 
dezvoltă paralel cu numeroase des
coperiri și tehnologii destinate unor 
scopuri civile, nemilitare. Dar două 
treimi din cercetările științifice 
mondiale se fac in scopuri militare. 
Astăzi, 10 pină la 15 la sută din 
cheltuielile militare mondiale sint 
rezervate cercetării științifice în 
scopul dezvoltării militare, in timp 
ce in perioada de dinaintea celui 
de-al doilea război mondial numai 
1 la sută din totalul cheltuielilor 
militare se aloca pentru cercetare. 
Amploarea pe care a luat-o latura 
cercetării destinată dezvoltării și 
perfecționării militare este și mai 
spectaculoasă decit creșterea fantas
tică a cheltuielilor pentru înarmări. 
De exemplu, fondurile alocate de 
Statele Unite pentru cercetarea și 
modernizarea militară au crescut de 
13 ori, adică de la 1,7 miliarde de do
lari in 1947. la 22,1 miliarde in 1983. 
Trebuie subliniat faptul că dacă 
omenirea ar afecta numai 10 la sută 
din sumele înghițite de activitatea 
de cercetare și perfecționare mili
tară pentru promovarea cercetării șl 
dezvoltării in domeniul alimentar, 
problema foametei pe glob ar putea 
fi rapid rezolvată.

Dezarmarea nu este șl nu trebuie 
să devină, așa cum se afirmă de 
mai multă vreme, idealul unui viitor 
Îndepărtat Ea este un Imperativ 
Imediat, este condiția Însăși a su
praviețuirii omului, atit in prezent, 
cit și in viitor.

Pentru o abordare diferită a stu
diului fenomenului înarmare-dezar- 
mare sint îndreptățite anumite în
trebări. și anume : De ce continuă să 
se producă arme nucleare și con
venționale, precum și noi tehnologii 
de distrugere ? Oare cursa înarmă
rilor (un echilibru de forțe militare 
care este atins și rupt fără încetare), 
însoțită de eterna întrebare fără 
răspuns : „ce cantitate de arme este 
suficientă ’ pentru a da sentimentul 
de securitate ?“, nu este un fenomen

(in

dustriale, a căror construcție a fost 
Înscrisă în planurile cincinale succe
sive, care au demarat in 1973. Cel 
mai important sector este acela al 
prelucrării iutei (peste 80 de fabrici 
în toată tara), care cuprinde 20 la 
sută din forța de muncă din indus
trie. Au fost, de asemenea, construi
te fabrici textile, in care lucrează 
peste 320 000 persoane. întreprinderi 
chimice (de îngrășăminte și fibre 
sintetice), întreprinderi de prelucrare 
a lemnului, fabrici de zahăr, de pro
duse alimentare. S-a creat și un sec

ator metalurgic și de prelucrare a 
metalelor, au intrat In funcțiune 
fabrici de ciment și de aparataj elec
trotehnic.

Drumul progresului este conceput 
de autoritățile de la Dhaka intr-o 
largă perspectivă, incluzind și inten
sificarea activității generale de ridi
care a standardului de viată al 
populației, de ocrotire a sănătății, li

chidare a analfa
betismului — ca 
tot atitea aîte 
componente ale 
unei strategii de 
dezvoltare multi
laterală a tării.

Acelorași dezi
derate de dezvol
tare economico- 
socială le este 
dedicată și politi
ca externă a R.P. 
Bangladesh — po
litică de consoli
dare a indepen
denței. de Întări
re a suveranității 
și de stabilire 
de relații de prie
tenie cu statele 
vecine, cu alte 
state ale lumii, 
indiferent de o- 
rinduire. pe baza 
egalității in drep
turi și neameste
cului in treburile 
interne. Guvernul 
de la Dhaka este 
ferm angajat în 
mișcarea de nea
liniere și mili
tează. totodată, 
pentru înfăptui
rea obiectivelor 
„Grupului celor 
77“ al țărilor în 
curs de dezvolta
re. pronunțîn- 
du-se pentru pace, 

dezarmare și înțelegere, pentru re
zolvarea tuturor problemelor pe cale 
pașnică, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în spiritul politicii sale de solida
ritate și colaborare cu tinerele state 
independente, România socialistă a 
stabilit cu R.P. Bangladesh relații de 
prietenie și conlucrare pe multiple 
planuri. La baza acestor raporturi 
stau o serie de documente bilaterale 
— acorduri comerciale, de colabora
re economică, tehnică și științifică, 
de colaborare culturală etc. — care 
au contribuit la extinderea tn con
tinuare a schimburilor dintre cele 
două țări. Pe pămîntul R.P. Bangla
desh s-au construit, în cooperare cu 
tara noastră, o serie de obiective in
dustriale — fabrici textile, filaturi 
de bumbac, centrale electrice, fabrici 
de mobilă.

Aceste realizări remarcabile con
firmă largile posibilități care există 
pentru extinderea și adincirea con
tinuă a conlucrării dintre cele două 
țări pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, pentru lărgirea 
schimburilor comerciale și cooperării 
in producție.

România și Bangladesh colabo
rează cu rezultate rodnice și pe 
arena internațională — la O.N.U., fn 
cadrul mișcării de nealiniere, al ac
tivităților desfășurate de „Grupul 
celor 77".

ca apropiatul dialog la nivel înalt pri

Nicolae PLOPEANU

irațional ? Un fenomen care, prin 
inertia și automatismul lui, ni s-a 
impus ca o fatalitate istorică, ca o 
lege inexorabilă, datorită căreia tre
buie să trăim intr-o atmosferă de 
teamă permanentă 7

Cine ar pierde și cine ar avea 
de cîștigat de pe urma dezarmării 
generale și totale? Ce trebuie făcut, 
pentru a lansa procesul de dezar
mare? Care sint obstacolele care Îm
piedică realizarea dezarmării ?

O asemenea abordare a problemei 
inarmare-dezarmare trebuie să por
nească de la o serie de elemente, 
în primul rind, de la informarea 
sistematică și convingătoare a oa
menilor cu privire la amenințarea 
pe care o reprezintă armele nucleare 
pentru om și natură — de la bio
sferă la climat. Trebuie semnalate 
efectele pe termen lung ale „iernii 
nucleare" și ale colapsului climate
ric ce ar urma după folosirea unor 
arme nucleare, chiar de „numai" 
citeva megatone. Atit in Statele 
Unite, cit și în Uniunea Sovietică 
există „scenarii" ecologice, climate
rice, demografice și economice pen
tru „ceea ce va rămine" după un 
război nuclear. De asemenea, tre
buie luate în considerare avertis
mentele de tipul celui reprezentat 
de accidentul de la Cernobîl.

în al doilea rind, trebuie să albă 
Joc o acțiune de conștientizare asu
pra consecințelor catastrofale ale 
utilizării armelor convenționale și 
mai ales a armelor biologice și chi
mice, a căror folosire masivă ar 
avea efectul armelor nucleare, de a- 
vertizare asupra noilor descoperiri și 
modernizări tehnologice în domeniul 
militar, care pot provoca un dezastru 
fără precedent.

Trebuie luate In considerare noile 
luări de poziție Si noile atitudini 
pacifiste și ecologiste, care se ma
nifestă sub forma unor mișcări ca 
antrenează toate straturile societății. 
Acestea trebuie extinse și con
solidate, deoarece ele reprezin
tă un important factor virtual al 
dezarmării. După Hiroshima, impe
rativul omenirii este lupta pentru 
supraviețuire și pentru salvgardarea 
viitorului. Pacea este valoarea su
premă a unei lumi noi, a unei lumi 
în devenire.
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O personalitate proeminentă a contemporaneității, un luptător
A Pentru eliminarea primejdiei nucleare 

din Europa
ORIENTUL MIJLOCIU

dîrz pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte"

înalte aprecieri cu prilejul lansării la Belgrad a volumului

N1COLAE CEAUSESCU - LUPTA PENTRU PACE SI COLABORARE"
7 7

BELGRAD 11 (Agerpres). - In saloanele Bibliotecii Naționale și 
Universitare „Kliment Ohridski" din Skoplie a avut loc manifes
tarea prilejuită de lansarea în Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia a volumului „NICOLAE CEAUȘESCU - LUPTA PENTRU PACE Șl 
COLABORARE", apărut în Editura „Makedonska Revia" din Republica 
Socialistă Macedonia.

Cu acest prilej a fost organizată și o expoziție de carte social-po- 
litică prezentînd lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

Expresie a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugosla
via, dintre popoarele celor două țări, manifestarea a constituit o nouă 
dovadă a prestigiului de care se bucură în Iugoslavia socialistă vecină 
și prietenă politica țării noastre, opera și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La manifestare au fost 
prezenți IAKOV LAZA- 
ROVSKI, membru al Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, pre
ședintele Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniști
lor din Macedonia, GLIGO-. 
RIE GOGOVSKI. președin
tele Consiliului Executiv al 
Adunării R. S. Macedonia, 
MATEIA MATEVSKI, 
membru al Prezidiului 
R. S. Macedonia, TRAIAN 
PETROVSKI, secretar exe
cutiv al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Macedo
nia, MILCIO BALEVSKI, 
președintele Comitetului 
republican pentru relații 
externe al R. S. Macedonia, 
BORISLAV NAUMOVSKI, 
președintele Comitetului 
republican pentru educație 
și cultură al R. S. Macedo
nia, DR. TODOR GIUNOV, 
rectorul Universității din 
Skoplie, reprezentanți ai 
conducerii unor organizații 
social-politice. oameni de 
cultură și artă, ziariști, un 
numeros public. A fost 
prezemt, de asemenea, am
basadorul țării noastre la 
Belgrad, Dumitru Popa.

Deschizind manifestarea, 
BORIS VISINSKI, directo
rul Editurii „Makedonska 
Revia", a exprimat satis
facția pentru editarea aces
tui volum de importanță 
deosebită și a evocat mo
mentele de neuitat prilejuite 
de primirea sa la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, căruia i-a inmînat 
primul exemplar al lucrării 
editate în limba macedo
neană.

In continuare au fost 
evocate personalitatea și 
opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care 
din cei mai tineri ani ai 
vieții s-a angajat cu dă
ruire in mișcarea revolu
ționară, militînd neobosit 
pentru propășirea poporu
lui și țării sale, pentru pace 
și independență.

A fost evidențiată pe
rioada de după cel de-al 
IX-Iea Congres al Partidu
lui Comunist Român, de 
cînd destinele României 
sint conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-a 
arătat că, prin orientările 
și politica sa creatoare în 
construcția socialistă multi
laterală din România și 
prin politica externă și ini
țiativele elaborate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a con
tribuit decisiv la afirmarea 
țării pe arena internațio
nală.

Despre personalitatea 
și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și sem
nificația deosebită a vo
lumului „Lupta pentru

pace și colaborare" a vorbit 
TRAIAN PETROVSKI, 
secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C. din 
Macedonia.

„In fața noastră — a 
spus vorbitorul — se află 
volumul al cărui autor este 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general. al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. personalitate proemi
nentă. bine cunoscută in Iu
goslavia și in întreaga lume 
ca luptător dîrz și consec
vent pentru pace și colabo
rare. Volumul reprezin
tă o culegere de cuvîn- 
tărl ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu traduse 
în limba macedoneană, pe 
tema păcii, privită ca ne
cesitate vitală a epocii con
temporane, a colaborării în 
Balcani și relațiilor de 
prietenie româno-iugosla- 
ve“.

Vorbitorul a arătat, în 
continuare, că „lumea de 
astăzi, plină de contradic
ții, conflicte și stări de 
criză, are nevoie de pace, 
înțelegere și colaborare. 
Lucrarea prezintă efortu
rile și acțiunile Republicii 
Socialiste România, ale 
președintelui ei pe plan in
ternațional, acordîndu-se o 
importanță deosebită pro
blemelor păcii. în mai 
multe rînduri, președintele 
Nicolae Ceaușescu a expri
mat îngrijorarea sa și a 
țării sale în legătură cu 
faptul că omenirea se află 
în fața unei catastrofe, ca 
urmare a continuării cursei 
înarmărilor, și care poate 
avea consecințe de nepre
văzut pentru viața pe pla
neta- noastră, înarmările 
reprezintă un factor de 
stimulare a politicii de 
forță și dictat, de amestec 
In afacerile interne ale 
altor țări, de presiuni și 
conflicte, ceea ce înseamnă 
un pericol uriaș de război.

Pornind de la acesta 
realități. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
se pronunță pentru unirea 
tuturor popoarelor și forțe
lor democratice în vederea 
realizării dezarmării.
Președintele 

Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — și-a 
făcut auzit glasul pentru 
realizarea unei mai mari 
înțelegeri, pentru a se pune 
capăt acestei curse pericu
loase. In acest sens, a pro
pus, ca alternativă posibilă, 
înlocuirea cursei înarmări
lor cu o întrecere pașnică a 
valorilor creatoare, spiri
tuale ale popoarelor din 
întreaga lume. Chiar 
și în condițiile actua
lei vieți internaționale 
complicate, președintele 
Nicolae Ceaușescu privește 
cu evident optimism dez
voltarea relațiilor interna
ționale și, de aceea, luptă

pentru o lume a dreptății 
și egalității, o luma fără 
războaie.

în lucrarea «Lupta pen
tru pace și colaborare» — a 
subliniat Traian Petrovskl 
— se pledează pentru 
cooperarea internațională 
egală in drepturi, neames
tec in treburile interne, 
respectarea suveranității 
naționale și integrității te
ritoriale a statelor, singura 
cale de urmat atît pentru 
țările care au aceeași orîn- 
duire socială, cit și pentru 
cele care au orînduiri so
ciale diferite.

în legătură cu necesita
tea democratizării relațiilor 
internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pro
nunță pentru participarea 
egală și activă la soluțio
narea tuturor problemelor 
contemporaneității a țări
lor mici și mijlocii, a țări
lor în curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate, cărora 
le revine un rol deosebit 
de important în această 
privință. Singura cale pe 
care trebuie să se acțione
ze pentru soluționarea ori
căror probleme, oricît de 
grele ar fi ele, nu este cea 
a răfuielilor și ciocnirilor, 
ci calea negocierilor, prin 
mijloace pașnice, respectîn- 
du-se dreptul fiecărui po
por de a fi stăpin pe pro
priul său destin".

Vorbitorul a arătat că „o 
atenție deosebită se acordă 
in volum colaborării și pri
eteniei dintre țările balca
nice, Balcanilor ca zonă a 
bunei vecinătăți, fără arme
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nucleare, a unei mat mari 
înțelegeri și încrederi re
ciproce. Se pledează pen
tru soluționarea probleme
lor existente, moștenite din 
trecut, numai pe calea tra
tativelor, ceea ce corespun
de cel mai bine intereselor 
popoarelor din această re
giune. Numai prin dezvol
tarea largă a colaborării 
economice, științifice, cul
turale și în alte domenii se 
poate contribui la apropie
rea permanentă și mai 
buna cunoaștere reciprocă 
între popoarele din Balcani. 
Un capitol al lucrării este 
consacrat relațiilor de cola
borare și prietenie româno- 
iugoslave și dezvoltării lor 
permanente. Relațiilor bila
terale, cît și colaborării pe 
plan internațional președin
tele Nicolae Ceaușescu le 
acordă o atenție deosebită".

In continuare, Traian Pe- 
trovski a spus : „Folosesc 
prilejul acestei manifestări 
pentru a sublinia că rela
țiile iugoslavo-române, în 
general, și, în acest cadru, 
relațiile dintre Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român 
se dezvoltă cu succes în 
toate domeniile, în spiritul 
prieteniei și bunei vecină
tăți, cu respectarea consec
ventă a principiilor cunos
cute. Sîntem profund con
vinși că relațiile noastre, 
ale căror baze au fost sta
bilite de tovarășii Tito și 
Ceaușescu, se vor dezvolta 
în continuare, in interesul 
trainic al popoarelor iugo
slav și român. Dezvoltarea

cu succes a acestor relații 
are importanță nu doar pe 
plan bilateral, ele influen- 
țind pozitiv stabilitatea in 
Balcani și pe plan mai larg. 
Iugoslavia și România aduc 
o contribuție importantă în 
lupta pentru pace, cola
borare internațională egală, 
progres social și socialism. 
Aceasta este astăzi de o 
importanță esențială, dacă 
ținem seama de faptul că 
ne confruntăm cu numeroa
se pericole și sfidări".

★
Volumul „Nicolae 

Ceaușescu — Lupta pen
tru pace și colabora
re", precum și alte lu
crări reprezentative din 
opera secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
au fost oferite, în cadrul 
unei manifestări speciale, 
Bibliotecii Naționale și Uni
versitare ,.Kliment Ohrid
ski" din Skoplie de către 
ambasadorul Republicii So
cialiste România.

Mulțumind pentru volu
mele oferite, directorul bi
bliotecii, Dimitrie Salev, 
a exprimat cele mai 
respectuoase aprecieri la 
adresa personalității și 
operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subli
niind ,că această manifesta
re este o nouă expresie a 
raporturilor tradiționale de 
prietenie, înțelegere și 
colaborare dintre România 
și Iugoslavia, dintre po
poarele celor două țări.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

PRIMIRE. Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, l-a primit pe Wu 
Xueqian, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, consi
lier de stat, ministru al afacerilor 
externe al R.P. Chineze, care în
treprinde o vizită oficială în R.P. 
Polonă. După cum transmite agen
ția P.A.P., in timpul convorbirii a 
fost evidențiată dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și a avut loc un 
schimb de opinii în probleme ale 
actualității internaționale.

INVITAȚIE. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a fost invitat în 
Berlinul occidental pentru a parti
cipa la festivitățile legate de cea 
de-a 750-a aniversare a orașului — 
anunță agenția A.D.N. Invitația i-a 
fost adresată de primarul Berlinu
lui occidental, Eberhard Diepgen, 
care, la rindul său, a fost invitat de 
Erich Honecker să participe la fes
tivitățile ce vOr avea loc cu acest 
prilej în capitala R.D.G.

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la Încheierea vizitei ofi
ciale de prietenie în R.D.P. Laos 
a ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, re
levă dezvoltarea relațiilor bilatera
le, dorința extinderii in continuare 
a raporturilor în diferite domenii 
de activitate. în cursul vizitei, a 
avut loc, de asemenea, un schimb 
de opinii în probleme ale vieții in
ternaționale. cu accent asupra si
tuației din Asia de sud-est.

SEMNARE. La New Delhi a fost 
semnat un memorandum privind 
comerțul și cooperarea economică 
dintre China și India, care pune ac
centul pe necesitatea extinderii 
schimburilor comerciale bilaterale, 
anunță agenția China Nouă. în do
cument se arată că progresele în
registrate pe plan economic de 
cele două țări, politica promovată 
de ele au creat condiții favorabile 
pentru transferul de tehnologie și 
colaborare industrială.

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, 
a declarat că guvernul sandinist 
este favorabil reconcilierii naționa
le. dar in cadrul constituțional al 
democrației ce se consolidează în 
țară — transmite agenția Prensa 
Latina. El a arătat, totodată, că 
nicaraguanii care au fost implicați 
în acțiuni antisandiniste pot bene
ficia de legea privind amnistia, în 
vigoare de patru ani.

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, citat de agenția Chi
na Nouă, a declarat că afirmații 
făcute recent de președintele Co
misiei pentru afaceri externe a Se
natului S.U.A. în favoarea „auto
determinării și independenței" Tai- 
wanului constituie un amestec în 
treburile interne ale Chinei și con
travin principiilor din comunicatul 
comun privind stabilirea de rela
ții diplomatice dintre China și Sta
tele Unite. Este un fapt bine cu
noscut că există o singură Chină, 
Taiwanul constituie o parte a 
Chinei, iar guvernul R.P. Chineze 
este singurul guvern legitim al Chi

nei — a arătat purtătorul de cu- 
vint.

ALEGERE. Charles Haughey, li
derul partidului Fianna Fail, a 
fost ales de noul parlament 
(D.A.I.L.), întrunit în sesiune inau
gurală, în funcția de prim-minis- 
tru al Irlandei — transmite agenția 
E.F.E. După cum se știe, partidul 
său a ieșit cîștigător în urma ale
gerilor legislative de la 17 februa
rie, fără a fi obținut insă majori
tatea absolută care să-i dea posi
bilitatea alcătuirii unui cabinet 
monocolor. Haughey a obținut, ast
fel, al treilea mandat de prim-mi- 
nistru.

APROBARE. Adunarea Consti
tuantă a Republicii Haiti a aptobat 
în unanimitate noua constituție a 
țării, care va fi supusă unui refe
rendum popular la 29 martie, in
formează agenția Prensa Latina.

DEMONSTRAȚIE. Mii de țărani 
portughezi au luat parte la o de
monstrație la Lisabona în sprijinul 
reformei agrare, transmite agenția 
T.A.S.S'. Țăranii, sosiți în marea 
lor majoritate din provinciile din 
sudul țării, s-au îndreptat spre clă
direa parlamentului, exprimîndu-șl 
dezaprobarea față de atacurile în
treprinse de marea burghezie îm
potriva reformei agrare și gospodă
riilor cooperatiste, create în Portu
galia după victoria revoluției din 
1974.

STARE EXCEPȚIONALA. Junta 
militară din Chile a prelungit, cu 
încă 90 de zile, starea excepțională 
în tară. Printr-un decret al gene

ralului Pinochet, au fost interzise 
mitingurile și demonstrațiile poli
tice — transmite agenția T.A.S.S.

RAPORT. Primul ministru al 
Birmaniei. Maung Maung Kha, 
prezentînd Adunării Poporului 
(parlamentul) raportul Consiliului 
de Miniștri, a reafirmat continua
rea de către guvernul birmanez a 
politicii sale independente, active, 
pe plan extern și de menținere a 
relațiilor de prietenie cu celelalte 
națiuni — informează cotidianele 
locale, citate de agenția China 
Nouă.

DEMISIE. Guvernul bolivian 
și-a prezentat demisia colectivă 
președintelui țării. Victor Paz 
Estenssoro, in urma cenzurării de 
către Camera Deputaților a activi
tății sale in domeniul economic — 
informează agențiile Prensa Latina 
și E.F.E. Prin această decizie se 
permite șefului statului recompu
nerea echipei ministeriale.

IARNA IN AUSTRIA. In multe 
regiuni ale Austriei se înregistrea
ză, in continuare, temperaturi neo
bișnuit de scăzute pentru acest ano
timp al anului. Mercurul termome
trelor a coborit la minus 12—15 
grade Celsius. Stratul gros de ză
padă acumulat in urma ninsorilor 
din ultimele zile rămine un impe
diment serios pentru circulația ru
tieră din numeroase orașe ale țării. 
In zonele de munte există perico
lul producerii de avalanșe. O serie 
de șosele și trecători din regiunile 
alpine sint închise circulației.

ACCIDENT. O coliziune in lanț 
antrenind 27 de automobile, din 
care multe au luat foc, s-a produs 
pe o autostradă in apropiere de 
orașul japonez Sendai. Mai multe 
persoane și-au pierdut viața, anun
ță agenția China Nouă. Acesta este 
cel de-al doilea accident- de pro
porții înregistrat in ultimele trei 
zile. Precedentul s-a produs in 
apropiere de orașul Aomori, cind, 
în urma ciocnirii a 50 de automo
bile, și-au pierdut viața ori au fost
grav rănite 38 de persoane.

PARIS 11 (Agerpres). — Președin
tele Francois Mitterrand a reafirmat 
că Franța aprobă negocierile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa. Adăugind că 
forțele nucleare franceză și britani
că nu fac obiectul acestor negocieri, 
șeful statului francez a precizat, tot
odată. că „Franța nu intenționează 
să devină o putere nucleară ofen
sivă".

BONN 11 (Agerpres). — Propu
nerea U.R.S.S. privind lichidarea ra
chetelor sovietice și americane cu 
rază medie de acțiune din Europa 
oferă șansa de a se face un pas con
cret pe calea dezarmării — se spune 
intr-o declarație a Prezidiului Direc
țiunii Partidului Social-Democrat din 
R.F.G.. dată publicității la Bonn. în 
cazul încheierii unui asemenea acord 
— menționează documentul — pen
tru prima oară in istorie ar fi dis
truse arme nucleare modeme, avind 
în vedere că toate negocierile ante
rioare preconizau doar limitarea și 
controlul asupra Înarmărilor.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Președintele Partidului Socialist Va

lon din Belgia. Guy Spitaels. a de
clarat că sprijină inițiativa sovietică 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune din 
Europa.

Belgia — a spus Spitaels — va 
contribui pe toate căile la semnarea 
unui tratat cu privire la eliminarea 
rachetelor nucleare.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Organizația americană „Comitetul 
pentru securitate națională", al cărei 
lider este Paul Warnke, specialist în 
problemele controlului asupra înar
mărilor. a elaborat un raport cu pri
vire la propunerile de buget militar 
al S.U.A. pentru următorii cinci ani. 
Documentul relevă că Interesele 
securității naționale ale S.U.A. pot 
fi asigurate în această perioadă fără 
a se spori alocațiile Pentagonului și 
printr-o reducere însemnată a arse
nalelor nucleare. Autorii raportului 
consideră că încheierea unor acor
duri sovieto-americane cu privire la 
reducerea armelor nucleare strate
gice și a trupelor din Europa ar con
tribui nu numai la consolidarea sta
bilității pe plan internațional, ci și 
la economisirea unor importante 
mijloace financiare.

„Toate problemele litigioase trebuie 
rezolvate exclusiv pe cale pașnică"

Conferința extraordinară a Biroului de coordonare al mișcării 
de nealiniere

GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 
în capitala Republicii Cooperatiste 
Guyana au început lucrările Confe
rinței extraordinare a Biroului de 
coordonare al mișcării de nealiniere, 
Ia care iau parte reprezentanții a 70 
de state și organizații.

Pronunțind discursul inaugural, 
președintele țării-gazdă, Desmond 
Hoyte, s-a pronunțat pentru soluțio
narea exclusiv prin mijloace paș
nice. pe calea negocierilor politice, 
a tuturor litigiilor internaționale, 
deci și a situației conflictuale din 
America Centrală, care grevează asu
pra ansamblului relațiilor și cooperă
rii regionale și internaționale.

EI a evidențiat, in context, nece
sitatea renunțării la politica de forță 
și de amenințare cu forța în rapor
turile internaționale, a respingerii 
amestecului străin în treburile in
terne ale popoarelor latino-america- 
ne și a elaborării unor soluții echi
tabile și eficiente menite să conducă 
la depășirea crizei economico-finan- 
ciare mondiale, care are repercu
siuni grave asupra economiilor țări
lor in curs de dezvoltare, deci și a 
celor latino-americane și caraibiene. 
„Datoria externă nu este doar o 
simplă problemă economică și finan
ciară, ci una politică, deoarece ea 
pune în joc viața a milioane de 
ființe umane" — a spus Desmond 
Hoyte,

Referitor la situația centro-ameri- 
cână, vorbitorul a afirmat că ea se 
datorește, intre altele, secolelor de 
inechitate și nedreptate care s-au 
succedat în regiune, iar soluționarea 
ei nu poate fi decît emanația nego
cierilor și dialogului regional sub 
egida „Grupului de la Contadora".

CARACAS 11 (Agerpres). — Mi
nistrul venezuelean al relațiilor ex
terne. Simon Alberto Consalvi. a re
afirmat că pacea in America Cen
trală poate fi instaurată exclusiv pe 
calea negocierilor, a înțelegerii. Ță
rile centro-americane — a spus el — 
se află in‘posesia unui plan concret 
de pace, grație activității ..Grupului 
de la Contadora". bazat pe susține
rea principiilor neintervenției, res
pectului integrității teritoriale a sta
telor. pluralismului și democrației. 
Inaugurând, la Caracas, un simpozion 
pe tema „Contadora — o opțiune.la- 
tino-americană de pace", Consalvi a 
avertizat că orice altă modalitate de 
soluționare a situației va servi nu
mai pentru accentuarea confruntă
rilor care pot degenera intr-un con
flict regional. Persistentele eforturi 
ale „Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" se bazează pe 
convingerea că dezacordurile și an
tagonismele ce mai persistă pot fi 
înfruntate prin intermediul dialogu
lui și înțelegerii reciproce, a arătat 
ministrul venezuelean, transmite 
agenția Prensa Latina.

• Ciocniri în perimetrul ta
berelor de reiuqiafi palesti
nieni din Liban • Convorbiri 

la Baqdad
BEIRUT 11 (Agerpres). — în ulti

mele 24 de ore, la Beirut au fost în
registrate noi ciocniri. In perimetrul 
taberelor de refugiați palestinieni 
Shatila și Bourj El Barajneh au avut 
loc schimburi de focuri intre mili
țiile Amal și combatanții palesti
nieni. Părțile au folosit armament de 
artilerie. Treptat duelurile s-au 
transformat in tiruri sporadice. 
Agenția China Nouă, citind posturile 
de radio locale, relevă că și în zona 
taberei palestiniene Rashidyeh — 
situată in apropierea orașului sudic 
libanez Tyr — au avut loc ciocniri.

BAGDAD 11 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri Intre 
premierul și ministrul irakian de 
externe, Tarik Aziz, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, aflat în vizită în capitala 
irakiană. Au fost abordate ultimele 
evoluții pe plan palestinian și situa
ția din lumea arabă. Premierul ira
kian, informează agenția A.P.S., a 
reafirmat sprijinul țării sale față de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, unicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

VIENA 11 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Viena, ministrul 
austriac de externe, Alois Mock, s-a 
pronunțat pentru aplicarea rezoluții
lor adoptate de Adunarea Generală 
și de Consiliul de Securitate ale 
O.N.U. privind reglementarea pe cale 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate. El a subliniat, totodată, nece
sitatea organizării în acest scop a 
unei conferințe internaționale.

Agenția A.D.N. informează că un 
tribunal militar israelian din Nablus 
(oraș situat pe malul vestic al Ior
danului ocupat de Israel în 1967) a 
condamnat la închisoare pe diferite 
termene și a supus la amenzi un nu
măr de elevi arabi, acuzați că au 
participat la demonstrații de protest 
antiisraeliene.

Totodată, agenția relevă că mai 
mulți lideri ai organizațiilor studen
țești de la universitatea „An-Najah“ 
— închisă pină la jumătatea lunii 
martie de autoritățile israeliene — 
au fost puși sub arest la domiciliu 
pentru o perioadă de șase luni.

(Agerpres)

Tendințele negative din comerțul internațional 
afectează situația economică a țărilor africane

ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul tn deschiderea șe
dinței grupului interparlamentar de 
experți pentru pregătirea celei 
de-a Vil-a sesiuni a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), M. Tchuta-Mussa, 
secretar executiv adjunct al Comi
siei economice a O.N.U. pentru Afri
ca, a relevat că fenomenele de criză 
economică din țările africane sint 
generate în mare parte de tendin
țele negative care se constată în 
ultimul timp în comerțul internațio
nal. Vorbitorul și-a manifestat in
satisfacția privind modul în care se 
duc la îndeplinire hotărîrile adoptate 
pînă în prezent de U.N.C.T.A.D., mal 
ales în ce privește situația economică 
critică prin care trec unele țări afri
cane, relatează agenția T.A.S.S.

Tchuta-Mussa s-a referit, de ase
menea, la înrăutățirea situației fi
nanciare a țărilor africane ale căror 
datorii externe au crescut de Ia 150 
miliarde de dolari In anul 1983 Ia 
aproape 200 miliarde de dolari în 
anul 1986.

CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo 
au început, miercuri, lucrările unei

reuniuni restrînse la nivel înalt, la 
care participă reprezentanții a nouă 
state de pe continent,. membre ale 
Biroului de Coordonare al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). Sint 
examinate probleme privind situația 
economică a țărilor africane, datoria 
externă și căile de dezvoltare in re
giune. Totodată, vor fi abordate ulti
mele evoluții din sudul Africii, mo
dalitățile de eliminare a politicii de 
apartheid promovate de autoritățile 
de la Pretoria, problema accesului la 
independentă al Namibiei, situația 
din Ciad, alte probleme. La reuniune 
participă Egiptul. Congo. Zair, 
Djibouti, Zambia, Uganda și Sierra 
Leone, la nivelul șefilor de stat, 
precum și reprezentanți ai acestora 
din Algeria și Mali.

în cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a subliniat că se impun acțiuni co
mune pentru soluționarea probleme
lor cu care se confruntă țările afri
cane. Șeful statului egiptean a evi
dențiat, de asemenea, necesitatea 
reglementării situației taberelor de 
refugiați palestinieni din Liban.

Apel la încetarea 
conflictului dintre 

Iran și Irak
ANKARA 11 (Agerpres). — Tur

cia se pronunță pentru înceta
rea cît mai grabnică a con
flictului dintre Iran și Irak și va 
depune in continuare eforturi în 
această direcție, ca o contribuție la 
instaurarea stabilității și securității 
în zonă, a arătat ministrul de ex
terne turc. Vahit Halefoglu. intr-o 
declarație făcută la Ankara.

După cum subliniază agenția China 
Nouă, el s-a pronunțat, totodată, 
pentru reglementarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru instau
rarea unei păci durabile în această 
zonă pe baza recunoașterii drepturi
lor legitime ale poporului palestinian 
și a retragerii trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate.

Sporesc nemulțumirea și protestul 
față de politica de apartheid 

a regimului de la Pretoria
PRETORIA 11 (Agerpres). — în 

R.S.A.. numeroase elemente progre
siste din rindul minorității albe își 
exprimă deschis nemulțumirea față 
de politica de apartheid a regimului 
de la Pretoria. Astfel, la Pretoria 
s-a dat recent publicității un ma
nifest semnat de trei foști membri 
ai Partidului Național, de guvernă- 
mînt. în care populația albă este 
chemată să nu participe Ia „scruti
nul" din mai, cind minoritatea albă 
va fi chemată la urne pentru reîn
noirea locurilor din „Camera Adu

nării". „Fiecărui locuitor din R.S.A. 
trebuie să-i fie garantate egalitatea 
în drepturi, echitatea și securitatea" 
— subliniază documentul, care cere, 
totodată, regimului Botha să pună 
capăt actelor de represiune împotri
va majorității africane și să elibere
ze detinuții politici din închisori. 
Manifestul cere, de asemenea, auto
rităților să analizeze problema ini
țierii de convorbiri cu reprezentan
ții populației africane majoritare din 
R.S.A.

COMPONENȚA NOULUI GUVERN 
AL R.F.G.

BONN 11 (Agerpres). — Bundes- 
tagul vest-german l-a confirmat în 
funcția de cancelar federal pe Hel
mut Kohl, care astfel și-a început 
cel de-al doilea mandat ca șef al 
guvernului. Realegerea lui s-a pro
dus după cinci săptămini de dezba
teri ale reprezentanților partidelor 
din coaliția guvernamentală.

După depunerea jurămlntulul, 
cancelarul Helmut Kohl a prezentat 
componența noului cabinet. Hans- 
Dietrich Genscher este în continuare 
vicecancelar și ministru de externe. 
Și-au păstrat portofoliile Gerhard 
Stoltenberg (U.C.D.) — finanțe. Mar
tin Bangemann (P.L.D.) — econo
mie, Friedrich Zimmermann (U.C.S.)
— interne, Hans Engelhard (P.L.D.)
— justiție, Manfred Worner (U.d.D.)
— apărare. .

în actuala configurație a cabine
tului pot fi remarcate, însă, anumite 
modificări față de cea anterioară. 
Partidul Liber-Democrat (P.L.D.), 
membru în coaliție alături de Uniu
nea Creștin-Democrată (U.C.D.) și 
Uniunea Creștin-Socială (U.C.S.), a 
dobindit încă un portofoliu — al 
educației și științei — pe lingă cele 
trei pe care le avusese înainte, in 
dauna U.C.D.

S.W.A.P.O. își va intensifica lupta 
pentru obținerea independenței Namibiei

MADRID 11 (Agerpres). — 
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest) Își va in
tensifica lupta armată pentru elibe
rarea Namibiei de sub ocupația ile
gală a regimului minoritar rasist 
sud-african, a declarat președintele 
organizației, Sam Nujoma, în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Madrid, unde se află într-o vizită 
oficială.

Subliniind că S.W.A.P.O., recu
noscută de O.N.U. ca, reprezentant 
legitim al poporului namibian, a

acceptat rezoluția 435 a Consiliului 
de Securitate, el a precizat că „vom 
accepta încetarea focului cu condiția 
ca în Namibia să aibă loc alegeri 
libere".

După ce a arătat că mișcarea țări
lor nealiniate și numeroase alte state 
sprijină cauza justă a poporului 
namibian, Sam Nujoma a cerut sta
telor membre ale C.E.E. să aplice 
sancțiuni împotriva Republicii Sud- 
Africane pentru a o determina să 
acorde independența Namibiei și să 
renunțe la politica de apartheid.

ȘOMAJ RECORD ÎN FRANȚA
PARIS 11 (Agerpres). — în pre

zent. nivelul șomajului in Franța a 
atins o cotă record din întreaga is
torie a țârii. Numărul celor în cău
tarea unui loc de muncă a ajuns 
la 3 750 000. cu un milion mai mult 
fată de statisticile oficiale — se spu
ne intr-o declarație a Confederației 
Generale a Muncii, cea mai mare 
centrală sindicală franceză. Datele

guvernamentale urmăresc să liniș
tească opinia publică, situația pe 
„piața muncii" fiind intr-adevăr tra
gică — menționează declarația C.G.M. 
în aceste condiții, sint necesare co
eziunea și unitatea celor ce mun
cesc împotriva marelui capital, pen
tru asigurarea unui drept esențial al 
omului — dreptul la muncă.
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SITUAȚIA DIN SALVADOR
SAN SALVADOR 11 (Agerpres). 

— în ultimele zile, în zona răsări
teană a Salvadorului s-au înregistrat 
noi ciocniri intre detașamentele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 
trupele salvadoriene — informează 
agenția Prensa Latina. Potrivit pos
tului de radio „Venceremos" al 
F.M.L.N., insurgenții au atacat loca
litatea San Isidro și garnizoana mi
litară din această localitate, provo- 
cind pierderi în rindul armatei.

într-o declarație transmisă de 
postul de radio „Venceremos", Fron
tul Farabundo Mârti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) a cerut 
încetarea terorii declanșate împotri
va populației civile pașnice salvado
riene de către forțele de represiune 
ale regimului președintelui Jose 
Napoleon Duarte, transmite agenția 
T.A.S.S. Documentul informează că 
elicoptere de luptă salvadoriene au 
bombardat localitatea Sapotal, din 
departamentul Chalatenango din nor
dul țării, după care forțele de repre
siune au încercuit așezarea și au 
ucis numeroși locuitori pașnici.
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