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S-A ÎNCHEIAT vizita oficială de prietenie
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNĂ
CO TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REGATUL NEPAL

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
AU REVENIT IN ȚARĂ

Ceremonia
plecării din
Katmandu
Miercuri. 18 martie, s-a încheiat
vizita oficială de prietenie efectua
tă de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Regatul
Nepal, Ia invitația regelui Birendra
Bir Bikram Shah Dev și a reginei
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.
Ceremonia plecării, care a avut loc
la aeroportul internațional din Kat
mandu. înaltele onoruri civile și mi
litare acordate distinșilor oaspeți ro
mâni au reflectat stima și prețuirea
cu care au fost înconjurați, atmosfe
ra de cordialitate și prietenie sub
semnul cărora s-a desfășurat dialo
gul la nivel înalt româno-nepalez.
Eveniment politic de o deosebită
însemnătate, vizita șefului statului
român a confirmat trăinicia relații
lor de prietenie și colaborare din
tre România și Nepal și a eviden
țiat dorința comună a celor două
state de a extinde și aprofunda aceste raporturi, de a intensifica con
lucrarea pe arena internațională.
Inalțil oaspeți români au sosit la
aeroport însoțiți de regele Birendra
Bir Bikram Shall Dev și de regina
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.

(Continuare în pag. a IlI-a)

INTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘEI
NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
ȘI PREȘEDINTELE REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN,
MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Primire călduroasă la Karachi
In drum spre patrie, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
președintele
Republicii Socialiste România, și
tovarășa Elena Ceaușescu au avut,
la Karachi, o întîlnire prietenească
cu Mohammad Zia-ul Haq, președin
tele Republicii Islamice Pakistan.
Eveniment cu profunde semnifica
ții
pentru
cronica
raporturilor
româno-pakistaneze, întîlnirea s-a
desfășurat, din primele momente,
sub semnul stimei și considerației
reciproce, într-o atmosferă priete
nească, plină de cordialitate caracte
ristică relațiilor statornicite între ță
rile și popoarele noastre, în promo
varea cărora un rol determinant il
au, de fiecare dată, convorbirile Ia
nivel înalt, înțelegerile convenite de
cei doi șefi de stat.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
cu tovarășul Valentin Ceaușescu, au
fost întîmpinați de președintele
Mohammad Zia-ul Haq, pe aeropor
tul internațional din Karachi, unde,
în onoarea oaspeților, erau arborate

drapelele de stat ale României și
Pakistanului.
Cei doi șefi de stat și-au strîns
călduros miinile, s-au îmbrățișat cu
prietenie, exprimîndu-și satisfacția
de a se reîntîlni, de a avea convor
biri privind dezvoltarea relațiilor
dintre țările noastre.
înalții oaspeți au fost, de aseme
nea, întîmpinați de Ashrat W. Tabani, guvernatorul provinciei Sind,
cu soția. Pe aeroport erau, de ase
menea, prezenți miniștrii de stat în
Guvernul Pakistanului, oficialități
ale provinciei Sind și orașului
Karachi.
Oaspeții au fost apoi însoțiți de
șeful statului pakistanez la palatul
guvernoratului provinciei Sind.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
cu tovarășul
Valentin Ceaușescu,
s-au
întreținut
cu
președintele
Mohammad Zia-ul Haq, fiind mani
festată încrederea că întilnirea va
da un nou impuls promovării prie
teniei și colaborării dintre cele două
țări.

Pornind de la experiența acumu
lată în realizarea în comun a Ra
finăriei naționale de petrol și a
blocului de ulei de la Karachi, pre
cum și a unor fabrici de ciment, cei
doi șefi de stat au apreciat că exis
tă, în continuare, condiții favorabile
pentru dezvoltarea și mai puternică
a colaborării și cooperării în pro
ducție și realizarea unor obiective
de mare importanță pentru progresul
economic al celor două țări. In ca
drul convorbirilor s-a căzut de acord
ca România și Pakistanul să extindă
in continuare colaborarea și coope
rarea în domeniul economic, tehnico-științific, cultural, al invățâmîntului, precum și în alte domenii de
interes comun pentru cele două țări.
In cadrul întilnirii a fost expri
mată opinia ambelor țări de a dez
volta și lărgi colaborarea și coope
rarea în toate domeniile, de a con
strui noi obiective economice care să
simbolizeze întărirea prieteniei din
tre popoarele noastre, a conlucră
rii lor pentru asigurarea dezvoltării
independente, a progresului econo
mic și social.
Cei doi președinți au efectuat, tot
odată, un schimb de opinii privind
actuala situație politică internaționa
lă. S-a subliniat, și cu acest pri
lej, că cele două țări au poziții și
puncte de vedere identice In pro
blemele fundamentale ale vieții in
ternaționale, și în primul rînd în
problemele dezarmării nucleare, ale
soluționării pe cale pașnică a con-

Ceaușescu au fost salutați de mem
brii și membrii supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. secretarii Comitetului Central
al partidului, membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă
și
obștești, generali.
Au fost de față membri ai amba
sadelor Republicii India, Republicii
Populară Bangladesh șl Republicii
Islamice Pakistan la București.
Grupuri de pionieri, tineri și tine
re au oferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.
Pe aeroport se aflau mii de oa
meni ai muncii din întreprinderi șl
instituții bucureștene, care au întîmpinat cu multă însuflețire pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu. Ei au ovațio
nat îndelung, scandînd cu înflăcărare
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul" !“, „Stima noastră și
mîndria, Ceaușescu — România !“,
„Ceaușescu — pace !“. In această
manifestare vibrantă și-au găsit ex
presie sentimentele de profundă dra
goste și stimă nutrite de toți cetățe
nii patriei față de secretarul general
al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru modul strălucit în care con
duce destinele țării, ale națiunii pe

calea luminoasă a socialismului șl
comunismului, pentru contribuția re
marcabilă adusă la creșterea presti
giului și rolului României socialiste
pe arena mondială, pentru activitatea
neobosită consacrată cauzei păcii,
dezarmării și colaborării internațio
nale, edificării unei lumi mai bune și
mai drepte. A fost reafirmată, tot
odată, hotârirea jor- de a infăptui
neabătut politica internă și externă a
partidului și statului nostru,
care
corespunde în cel mai înalt grad in
tereselor fundamentale ale poporului
român. In același timp, cei prezenți
au dat glas mindriei și satisfacției
depline cu care toți cetățenii Româ
niei socialiste salută rezultatele vizi
telor
efectuate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în India,
Bangladesh, Birman ia și Nepal, nouă
solie de pace, prietenie și colaborare,
act politic de o deosebită importanță,
care, prin rezultatele sale fructuoase,
a deschis perspective dezvoltării pe
mai departe a conlucrării multilate
rale dintre România și aceste țări,
reprezentînd o contribuție de seamă
la întărirea cooperării și înțelegerii
între națiuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură manifestărilor entuziaste
ale locuitorilor Capitalei aflați pe
aeroport.

65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist,
30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
AL TINEREI GENERAȚII
uriașă forță de progres a României socialiste

CONVORBIRI PRIETENEȘTI
R
Miercuri, 18 martie, au avut loc
convorbiri între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elqna
Ceaușescu și președintele Republicii
Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Haq.
Șeful statului pakistanez și-a ex
primat satisfacția de a se reîntîlni
cu președintele Nicolae Ceaușescu,
de a discuta împreună aspecte im
portante
ale
relațiilor bilaterale,
apreciind că aceasta va contribui la
dezvoltarea pe mai departe a colabo
rării reciproc avantajoase dintre cele
două țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru primirea ce i-a fost
rezervată și a subliniat convingerea
că noua întîlnire va reprezenta un
moment de mare importanță pentru
întărirea și extinderea conlucrării
dintre țările noastre, în interesul
ambelor
popoare, al cauzei păcii,
înțelegerii și cooperării in lume.
Convorbirea a prilejuit exami
narea stadiului actual al raporturilor
statornicite între
România și Pa
kistan, a modului în care au fost
transpuse în practică hotăririle con
venite cu prilejul precedentelor intilniri dintre conducătorii celor două
țări. De comun acord, s-a relevat
că, în ultimii ani, conlucrarea
româno-pakistaneză a cunoscut un
curs favorabil, că au fost finalizate
cu succes noi acțiuni de cooperare
în diferite ramuri economice și s-au
aplicat o serie de măsuri care au
dus la lărgirea
și
diversificarea
schimburilor comerciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu s-au reîntors, miercuri
seara, în Capitală, din vizitele ofi
ciale de prietenie efectuate în India,
la invitația președintelui Republicii
Irldia, Giani Zail Singh, și a pri
mului ministru Rajiv Gandhi, in
Bangladesh —-Ia invitația-președin
telui Republicii Populare Bangla
desh, Hussain Mohammad Ershad, și
a doamnei Raushan Ershad. în Birmania — la invitația președintelui
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, San Yu, și a doamnei San
Yu, în Nepal — la invitația rege
lui Nepalului, Birendra Bir Bikram
Shah Dev, și a reginei Aishwarya
Rajya Laxmi Devi Shah.
La aceste vizite a participat to
varășul Valentin Ceaușescu.
Conducătorul partidului și statului
nostru a fost însoțit de tovarășii
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru
al guvernului, loan Totu, ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul
aerogării erau arborate drapelele
statului și partidului, care înca
drau portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
La
sosire,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

flictelor dintre state, ale lichidării sub
dezvoltării și instaurării noii ordini
economice internaționale. în mod
deosebit a fost evidențiată necesita
tea de a se face totul pentru tre
cerea efectivă la măsuri și înțelegeri
concrete de dezarmare nucleară, de
înlăturare a pericolului unui război
mondial, ce s-ar transforma inevi
tabil într-o catastrofă nucleară care
ar duce la distrugerea a înseși con
dițiilor pentru existența vieții pe
pămint.
S-a subliniat. In acest context, ne
cesitatea acțiunii unite și tot mai
ferme a popoarelor, a forțelor de
mocratice. progresiste, antiimperialiste de pretutindeni în vederea
opririi agravării situației internațio
nale. pentru reluarea și consolidarea
politicii de destindere, de pace,
securitate și colaborare, pe baza
respectării independenței și suvera
nității tuturor statelor, a egalității
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, a dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, fără nici un
amestec din afară.

Cei doi președinți au reliefat fap
tul că. pentru rezolvarea în intere
sul popoarelor a problemelor com
plexe ale lumii de azi, este necesa
ră participarea activă a tuturor sta
telor. indiferent de mărime, poten
țial economic sau orinduire socială,
și îndeosebi a țărilor mici și mijlo
cii. care sint direct interesate in pro
movarea unei politici de pace, secu
ritate și colaborare internațională.
Punînd în lumină identitatea sau
marea apropiere a pozițiilor Româ
niei și Pakistanului în majoritatea
problemelor importante ce confrun
tă lumea contemporană, președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohammad
Zia-ul Haq au exprimat hotărîrea
celor două țări de a-și intensifica
în viitor conlucrarea pe arena inter
națională. în cadrul O.N.U.. al altor
organisme, pentru a-și spori apor
tul la făurirea unei lumi a păcii. în
țelegerii și colaborării între națiuni.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă prietenească, de stimă și
înțelegere reciprocă.

Tineretul României socia
liste, întregul popor sărbă
toresc, într-o atmosferă de
puternică angajare patrio
tică, împlinirea a 65 de ani
de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 30
de ani de ia înființarea Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ
nia, momente de seamă in
dezvoltarea mișcării revolu
ționare de tineret din țara
noastră, in afirmarea
sa
puternică în lupta pentru
triumful idealurilor socia
liste pe pămîntul patriei.
Sint ani de luptă eroică
a tineretului revoluționar,
sub gloriosul stindard al
partidului comunist, împo
triva exploatării și asupri
rii capitaliste, pentru inlăturarea orînduirii întemeia
te pe inegalitatea economico-socială și politică, pentru
apărarea independenței și
suveranității patriei, pentru
edificarea societății socia
liste. Sint ani în care s-au
călit și format generații'
după generații de luptători

revoluționari, devotați trup
și suflet cauzei partidului,
însuflețiți de o nestrămuta
tă hotărîre de luptă, militanți comuniști adine încre
zători în justețea drumului
arătat de partid, dirji și
neinfricați in fața oricăror
greutăți și prigoane.
Din perspectiva acestor
ani apare cu limpezime că,
în greaua luptă purtată
de organizația revoluționa
ră de tineret in anii ilega
lității, ceea ce i-a dat aces
teia tărie de granit, putere
de neînfrînt a fost spiritul
revoluționar de care erau
însuflețiți uteciștii, voința
lor de a croi, sub conduce
rea partidului, un nou fă
gaș istoriei patriei, de a
făuri un nou destin, liber,
independent și demn po
porului din mijlocul căruia
se ridicaseră. Mereu întă
rit prin îndrumarea dată de
partid, prin înaltul exemplu
oferit de militanții comu
niști, spiritul revoluționar
a fost izvorul nesecat al
atîtor pilduitoare fapte de

eroism, de abnegație și dă
ruire care luminează dru
mul Uniunii Tineretului
Comunist prin vreme, al
vastei, neobositei și eroicei
activități
desfășurate de
uteciști pentru antrenarea
— in clocotul bătăliilor so
ciale împotriva exploatării,
pentru o viață mai bună,
pentru o orinduire mai
dreaptă — a milioanelor de
tineri ai țârii.
O strălucită ilustrare a
forței spiritului revoluțio
nar, a tăriei pe care
a
conferit-o
încrederea în
justețea cauzei partidului o
reprezintă tinerețea exem
plară de luptător revoluțio
nar
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, pre
zența sa în rindul și apoi
în fruntea organizației re
voluționare de tineret, eroi
ca sa activitate consacrată
antrenării tinerei generații
în lupta pentru afirmarea
și împlinirea idealului co
munist. Rămîn drept lumi
noase exemple de abnegație
și dăruire
revoluționară

consecvența cu care a
acționat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu împotri
va primejdiei fasciste, neînfricarea și demnitatea cu
care "a afirmat linia politi
că a partidului în procesul
de la Brașov din mai-iunie
1936. dirzenia dovedită în
cursul lungii detenții la
Doftana, energia cu care a
acționat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu,
cu alți militanți comuniști,
pentru pregătirea marii de
monstrații antifasciste și
antirăzboinice de la 1 Mai
1939, iar apoi pentru reor
ganizarea activității U.T.C.
Un înalt exemplu de slu
jire devotată a idealurilor
revoluționare, a cauzei par
tidului o reprezintă activi
tatea desfășurată in cadrul
organizației revoluționare
de tineret de către tovarășa
Elena Ceaușescu, marcanta
sa contribuție la mobiliza
rea tineretului muncitoresc
sub steagul de luptă al

(Continuare în pag. a V-a)

0

istorie eroică de luptă revoluționară
sub conducerea gloriosului nostru partid comunist
PAGINA A ll-A

PAGINA 2

r

SClNTEIA — joi 19 martie 1987

0 ISTORIE EROICĂ DE LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ
SUR CONDUCEREA GLORIOSULUI NOSTRU PARTID COMUNIST
(

de ani de la crearea
Uniunii Tinerelului
Comunist

65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist,
30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din România

Mereu in primele rinduri
„Tineretul, prin dinamismul și re
ceptivitatea sa la idealurile de li
bertate si dreptate socială, la schim
bările înnoitoare, a reprezentat întot
deauna de-a lungul istoriei un în
semnat factor al progresului socie
tății. Din veac in veac, el a preluat
■ și dezvoltat virtuțile si tradițiile
înaintate ale poporului ; Infruntind
greutăți, dind nenumărate jertfe, el
a jucat un rol de seamă in lupta îm
potriva asupritorilor, pentru dezro
birea socială, pentru cucerirea și apărarea independentei și suverani
tății naționale".
In aceste cuvinte ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ișl află ilustrare
un adevăr de esență al îndelungatei
noastre istorii : prezența activă a ti
nerel generații în primele rinduri
ale muncii pentru țară, participarea
sa hotărită, neșovăitoare la lupta
pentru apărarea a ceea ce are mai
de preț un popor — dreptul la viață
demnă, lipsită de exploatare, liber
tatea națională, ființa de neam,
dreptul de a-și făuri de sine stătă
tor destinele. In filele marii cărți de
istorie a patriei s-au gravat adine
și nepieritor fapte de neasemuit eroism, de înaltă abnegație și dărui
re. săvîrșite de mii și mii de tineri,
care s-au aflat mereu acolo unde i-a
chemat țara, inălțînd din piepturile
lor — însuflețite de focul dragostei
pentru vatra străbună — zăgazuri de
netrecut in calea oricăror cotropitori.
Năzuind cu toate fibrele ființei lor
la o lume mal bună, întemeiată pe
cinste, adevăr și dreptate, tinerii ță
rii s-au avintat cu aceeași dirzenie
în viitoarea atitor bătălii sociale, a
răscoalelor țărănești, a revoluțiilor
care au marcat epoca modernă a is
toriei românești. Cu dreptate s-a
spus deci că toate faptele mărețe ale
poporului încorporează elanul și în
suflețirea tinerei generații, poartă
adine Încrustată în efigia lor capa
citatea sa de dăruire, setea sa de
dreptate, dragostea sa de țară.
Tineri erau, astfel, mulți dintre cel
ce l-au urmat pe Horea la 1784 pen
tru ca „nobilime să nu mai fie",
dintre pandurii lui Tudor din Vladimiri ridicați în iarna și primăvara
lui 1821 spre a recîștiga drepturile și
dreptățile țării, spre a arăta că pa
tria se cheamă norodul, iar nu tagma
jefuitorilor. Tineri au fost cei mai
mulți dintre luptătorii pașoptiști, aceia care în mărețe adunări pe cîmpiile libertății de la Blaj, Islaz,
Lugoj, București, Orlat au proclamat
în fața întregii lumi voința de nes
trămutat a poporului român de a fi
el însuși, de a trăi liber și unit viața
sa națională proprie. Tineri erau cei

mai mulți dintre miile de oameni —
țărani, tirgoveți și cărturari — care
au impus prin fermitatea atitudinii
lor biruința de la 24 ianuarie 1859,
aducind in fruntea țărilor-surori
Moldova și Muntenia un singur
domn, om nou la vremile noi pe care
le Irăia țara. Tineri erau mai ales
zecile de mii de oșteni care cu gindul la neatirnarea patriei scumpe au
izbindit. asupra insingeratelor redu
te sud-dunărene. pecetluind prin
luptă și jertfă independența Româ
niei proclamată la 9 Mai 1877. Ti
neri au fost, de asemenea, sutele de
mii de ostași care in atitea locuri au
arătat in cursul marelui război al
reintregiril că „Pe aici n,u se tre
ce !“ ; tineri au fost mulți dintre cei
peste o sută de mii de oameni prezenți la Alba Iulia in istorica zi de
1 Decembrie 1918, veniți aici spre a
spune că, laolaltă cu întreg poporul,
și tinăra generație era Însuflețită de
Unirea,
o unică năzuință
au aIdealurile socialismului
flat un răscolitor ecou în inimile și conștiințele tinere, îma
i
brățișînd încă in prima parte
veacului trecut noile idei.. tinerii
conrevoluționari români nutreau
vingerea că prin aplicarea lor pămintul românesc avea să ajungă „a se
face lăcașul fericirii și poate și pildă
altor neamuri ce se fălesc cu civiliza
ția lor". în numele acestui ideal au
lucrat cu neobosită rivnă tinerii so
cialiști români care în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea au În
temeiat cercuri socialiste, au tipărit
publicații, au editat manifeste, răspîndind sămînța ideilor înnoitoare.
Și tot în acea perioadă istoria
consemnează făurirea celor dinții
asociații de întrajutorare ale tineri
lor lucrători — cea dinții atestată do
cumentar fiind obștea călfilor de
șepcari din București, înființată în
1855. Era un început de drum, pe
care mișcarea revoluționară de tine
ret avea să urce cu repeziciune spre
forme tot mai înalte de organizare și
acțiune. Sub impulsul și cu contri
buția nemijlocită a mișcării noastre
muncitorești, tinerii muncitori s-au
pătruns tot mai adine de adevărul că
unirea, organizarea înzecește forțele,
sporește capacitatea de afirmare a
aemaspirațiilor tineretului. Sub
~
nul acestui comandament vital a
stat întreaga perioadă care a urmat, eforturile depuse în acest
Sens rodind in anul 1908 prin crearea
„Cercului ucenicilor" (transformat în
anul următor în cercul „Tineretul
muncitor"), iar apoi prin făurirea in
1912 a Comitetului Central al cercu
rilor „Tineretul muncitor".

Uniți, in apriga bătălie pentru
o lume noua
'Abnegația, hotărirea de luptă ă ti
neretului revoluționar s-au ilustrat
cu deosebită putere în perioada care
a urmat făuririi statului național
unitar român, în marile bătălii socia
le purtate de clasa noastră munci
toare. sub conducerea partidului po
litic proletar, pentru ca libertatea și
unitatea națională să fie intregite și
întărite prin dreptatea și egalitatea
socială, pentru ca, așa cum scria un
document muncitoresc de epocă,
„România întregită de astăzi să de
vină România socialistă de miine".
In focul acestor bătălii revoluționa
re s-a cristalizat șl mal limpede ce
rința unirii tuturor forțelor tineretu
lui revoluționar intr-o organizație
unică la scara țării reîntregite, a
strîngerii tuturor energiilor tinere in
tr-un unic și puternic mănunchi.
Acest proces a fost decisiv înrîurit
de istoricul act al făuririi Parti
dului Comunist Român la Congre
sul din mai 1921. Văzînd în ti
neret o puternică forță a luptei
pentru transformarea revoluționară
a societății, partidul comunist s-a
angajat încă de la începuturile
existenței sale într-o susținută ac
tivitate pentru educarea tineretului
în spiritul luminoaselor tradiții ale
poporului, pentru canalizarea ener
giilor acestuia pe drumul acțiunii
revoluționare. în același timp, parti
dul comunist, in pofida greutăților
generate de arestarea a numeroși
dintre militanții săi, a Îndrumat sta
tornic munca pentru organizarea
mișcării revoluționare de tineret,
pentru centralizarea acesteia
"'
*
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plan național. Eforturile, străduin
țele depuse în acest sens aveau
să fie încununate de Conferința
generală a tineretului socialist, ale
cărei lucrări s-au deschis în Capi
tală la 19 martie 1922. Erau prezenți zeci de delegați sosiți din
toate părțile țării, reprezentind mii
de tineri muncitori. Dezbaterile,
desfășurate pe parcursul a două zile,
au dat glas voinței de unitate a miș
cării de tineret, hotărîrii'ca lucră
rile conferinței să consacre unifica
rea tuturor organizațiilor de tineret
pe plan național într-o organizație
unică a cărei activitate să se în
temeieze pe principii revoluțio
nare, comuniste. Prin profunzimea
dezbaterilor, prin însemnătatea do
cumentelor adoptate, Conferința ge
nerală a tineretului socialist din
19—20 martie 1922 a îndeplinit rolul
unui autentic forum național al tine
rei generații, așezînd trainice temelii
organizației revoluționare de tineret.
în martie 1922 o publicație de ti
neret scria : „Noi, pornind la luptă
ți la muncă (...) să fim conduși pe
drumul pe care intrăm de spiritul de
jertfă al celor dinții martiri ai. cau
zei proletare. Să fim călăuziți de
pildele celor ce in șirul veacurilor
au știut să lupte și să se jertfească
pentru credințele și idealul lor". Pe
drumul de luptă și muncă inaugurat
în urmă cu 65 de ani, Uniunea Ti

neretului Comunist avea să înalțe pe
noi trepte aceste tradiții, acționind
cu neabătută consecvență, cu înaltă
abnegație și dăruire, sub conducerea
partidului, pentru triumful idealului
socialist. în ciuda prigonirilor, a
greutăților, militanții organizației co
muniste de tineret au desfășurat o
susținută și necurmată activitate re
voluționară, răspindind cuvintul par
tidului, chemind la luptă împotriva
orînduirii capitaliste, organizind rin
durile tineretului, mobilizindu-1 la
acțiune hotărită sub steagul partidu
lui. luptele purtate de clasa noastră
muncitoare împotriva exploatării ca
pitaliste încorpocind la loc de seamă
piiduitoarea prezență, dirzenia șii curaiul uteciștilor, puterea lor de sacrificlu. După cum viguroasele acțiuni antifasciste, antirăzboinice și
antirevizioniste din deceniul al IVlea au avut în prim plan iuteciști care, prin cuvint și faptă, au
dovedit Că inima lor tînără bătea
pentru țară, a cărei- libertate, a că
rei integritate erau amenințate de
politica agresivă a statelor fasciste
și revizioniste. în acest context, se
detașează prin uriașa sa Însemnă
tate politică, prin valoarea concluzi
ilor și învățămintelor sale, marea
demonstrație antifascistă și antirăz
boinică din București de la 1 Mal

1939, în organizarea și desfășurarea
căreia un rol determinant au avut
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. Sute și
sute de mii de tineri au luat parte la
marile demonstrații împotriva Dic
tatului fascist de la Viena, prin care
trupul Transilvaniei românești era
rupt în două, partea sa de nord-est
fiind smulsă și dată Ungariei horthyste. Alături de luptătorii comu
niști, uteciștii au fost inima neîn
fricată a mișcării de rezistență anti-

■hitleristă din perioada dictaturii, antonesciene, dînd jertfe nenumărate
pentru salvarea țârii de la o catastrofă națională, pentru restaurarea
României libere, pentru reîntregirea
țării. Cronica revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistâ, declanșată la 23 Au
gust 1944, avea să consemneze apoi
că tineretul, țării și-a făcut cu înaltă
răspundere patriotică în acele zile
eroice datoria către țară, către pre
zentul și viitorul acesteia.

Strălucitul exemplu
al neînfricatului erou comunist
Istoria eroică a organizației revo
luționare de tineret învederează că
in rindurile acesteia, in clocotul
luptei revoluționare, în asprele con
fruntări cu aparatul represiv al epocii, s-au format militanți de nă
dejde ai partidului, s-au călit luptă
tori revoluționari care au așezat mai
presus de orice cauza partidului, ma
rile idealuri ale poporului. Un stră
lucit exemplu il reprezintă în acest
sens viața și lupta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a cărui ti
nerețe revoluționară se identifică in
întregul său cu existența și lupta
Uniunii Tineretului Comunist Intr-o
zbuciumată, dar glorioasă perioadă a
activității acesteia. în rindurile miș
și-a
cării revoluționare de tineret
afirmat Înaltele sale trăsături morale și politice tovarășa Elena
Ceaușescu. contribuind activ, împreu
nă cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la pregătirea și desfășurarea a nu
meroase acțiuni revoluționare.
în rindurile Uniunii
‘ “ Tineretului
Comunist, in care intraseîn anul
1933, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a desfășurat o susținută și energică
activitate, dovedind o neistovită pu
tere de muncă, o mare forță de inriurire a conștiințelor, o uriașă ca
pacitate de organizare și mobilizare
a tinerei generații, o neabătută în
credere în izbinda luptei drepte a
partidului comunist. De numele său,
de clocotitoarea
sa activitate
se
leagă mari momente ale afirmării
puternice a tineretului revoluționar
ca o importantă forță a luptei pentru
democrație și pace, impotriva Tas-

cismului șl a războiului, pentru apărarea libertății și unității națio
nale, a integrității teritoriale a pa
triei.
Pentru alesele însușiri probate în
„lupta cea grea", tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-^au fost încredin
țate importante însărcinări in condu
cerea Comitetului Național Antifas
cist, a Comitetului Național Antifas
cist al Tineretului, a organizației
revoluționare de tineret. De curajul
și fermitatea revoluționară ale to
varășului Nicolae Ceaușescu este
strins legată
transformarea
pro
cesului de la Brașov din mal-iunie
1936 — în care a fost implicat în
fruntea unui grup de tineri militanți
comuniști și antifasciști — într-o
tribună de acuzare a nedreptelor
rinduieli ale vremii, de afirmare a
marilor aspirații ale tinerei genera
ții, a chemărilor partidului comunist
la acțiune unită împotriva fascismu
lui și a războiului. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o con
tribuție hotăritoare la antrenarea
tineretului muncitoresc In marea de
monstrație de la 1 Mai 1939, în reor
ganizarea Uniunii Tineretului Comu
nist in toamna anului 1939, în reclă
direa și întărirea organizațiilor de
tineret din fabrici, din uzine, din
cartiere. Expresie a înaltei prețuiri
acordate de partid muncii și luptei
sale pline de abnegație și dăruire,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
desemnat în fruntea organizației
revoluționare de tineret.

Lucrare de Gheorghe loniță

„Tineretul este viitorul

unui popor
în noul ev al țării, inaugurat de
actul istoric de la 23 August 1944,
Uniunea Tineretului Comunist s-a
avîntat în lupta revoluționată cu
fruntea BUs, cu simțămintul datoriei
exemplar îndeplinite, animată de
voința fermă de a contribui cu toată
energia la înfăptuirea prefacerilor
revoluționare care se vesteau în so
cietatea românească. în acest început
de nou făgaș al istoriei țârii, activi
tatea U.T.C. se împletește indisolu
. bil cu munca și lupta tovarășului
Nicolae .Ceaușescu, căruia partidul
i-a încredințat în acel moment
conducerea organizației revoluțiotineret.
Sub
condude
nare
tineretul revoluționar
sa,
cerea
s-a ridicat la înălțimea încrederii
acordate de partid, tinerii țării participind activ la marile bătălii sociale
ale acelui timp, pe temelia cărora
s-a obținut victoria de la 6 martie
1945, la susținerea războiului antihi
tlerist, la marea lucrare de refacere
și reconstrucție economică a Romănlei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a adresat de nenumărate ori tinerei generații, chemind-o să așeze
întreg elanul și energia vîrstei în
slujba cauzei partidului, a transfor
mării revoluționare a societății, cerind uteciștilor să fie cu consec
vență, prin munca, prin faptele lor,
exemplu pentru toți tinerii. Activi
tatea susținută, eroică depusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu izvora
din convingerea, exprimată in co
loanele întiiului număr legal al zia
rului „Scinteia" din 21 septembrie
1944, că „Tineretul este viitorul unui
popor ; spre el iși îndreaptă privirea
și speranța toți oamenii de știință și
politici. Cu energia și entuziasmul
său, tineretul este o forță creatoa-
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re, care, pusă în serviciul științei
și progresului, poate da un ajutor
prețios pentru dezvoltarea economi
că, socială, politică ți științifică a
unui popor". Cuvinte strălucit con
firmate de uriașa contribuție pe
care tineretul a adus-o la derularea
procesului revoluționar în țara noas
tră, la refacerea economiei națio
nale, la opera de edificare a noii
orinduiri. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, in tot ceea
ce s-a realizat în patria noastră în
anii construcției socialiste sint pre
zente munca și activitatea creatoare
ale organizațiilor revoluționare de ti

Lucrare de Eugen Palade

neret, ale Întregului tineret, care,
împreună cu poporul, a acționat cu
energie și entuziasm, neprecupețindu-și forțele, pentru înfăptuirea po
liticii partidului, pentru ridicarea
patriei pe culmi tot mai înalte de
bunăstare și progres.

Un legămint de conștiință:
„Partidul - Ceaușescu - Tinerii
ca pentru întreaga istorie contem
porană a patriei, Congresul al IX-lea
al partidului a marcat Și pentru acti
vitatea Organizațiilor revoluționare
de tineret, pentru munca și viața ti
nerei generații, un moment deschiză
tor de rodnic făgaș, de puternică șl
deplină afirmare a forței sale de
creație istorică. In spiritul celor mai
bune tradiții ale gindirii social-politice românești, în acest răstimp s-a
cristalizat, cu contribuția hotăritoare
a secretarului general al partidului, o
nouă concepție, riguros științifică,
privind locul și rolul tinerei genera
ții în opera de edificare a noii orînduiri. în această viziune, tineretul
reprezintă nu numai o puternică for-

ță socială, un important potențial
creator, un factor de seamă al pro
gresului social-economic, ci însuși
viitorul națiunii. De aici decurge gri
ja cu care partidul înconjoară tînăra
generație, preocuparea statornică de
a-i asigura condiții optime pentru
afirmare in viața social-politică, in
activitatea economică, posibilități
neîngrădite pentru a-și însuși cuce
ririle științei, tehnicii, artei și cul
turii, de a-și împlini aspirațiile și
dorințele cele mai cutezătoare. Cu
neabătută consecvență acționează
partidul pentru formarea și educarea
tinerei generații prin muncă și pen
tru muncă, pornindu-se de la ade
vărul că societatea care se constru

iește astăzi în România este o socie
tate a celor ce muncesc, care se în
temeiază nemijlocit pe munca crea
toare a fiecăruia dintre fiii săi. că
munca reprezintă unica sursă a spo
ririi avuției naționale, a înfloririi pa
triei. a prosperității poporului. Un
obiectiv esențial al activității politicoeducative desfășurate de organiza
țiile U.T.C. și U.A.S.C.R. îl con
stituie educarea tineretului in spi
ritul dragostei față de patrie, față
de poporul român, constructor al
socialismului, prin cunoașterea apro
fundată a trecutului său eroic, a dirzeniei cu care a înfruntat și a biruit
vicisitudinile vremurilor, păstrîndu-și
ființa națională, apărindu-și pămintul strămoșesc. Relevind faptul că
sursa inepuizabilă de energie care a
dinamizat întotdeauna capacitățile
revoluționare ale tineretului, puterea
sa de creație o reprezintă condu
cerea de către partid, tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază că or
ganele și organizațiile de partid au
datoria să asigure îndrumarea acti
vității organizațiilor de tineret, por
nind de la adevărul că de felul cum
sint educați și crescuți tinerii, de
spiritul revoluționar ce li se impri
mă depinde însăși dezvoltarea vi
itoare a spiritului
revoluționar al

26 MAI 1984. Una dintre numeroasele întilriiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tinerii
____ patriei,
___ _____
prilej de vibrantă exprimare a sentimentelor de dragoste și recunoștință pe care
tînăra
Imaginea
mai-----sus, ---înfățișind
momentul ----inaugurării
1
. ..generație lș nutrește
. față de secretarul -general
, al partidului.
. ,,
- -- de ---’■’— ------------- ------- Canalu
--------- 'lui
Dunăre - Marea Neagră, este O imagine-simbol a mărețelor
ctitorii ale anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu , la a căror înălțare tineretul a făcut din plin dovada uriașei sale puteri de creație, a marilor sale resurse de abnegație șl dăruire revoluționară

partidului, al poporului. Așadar, for
marea spiritului revoluționar al ti
nerei generații de astăzi înseamnă
formarea spiritului revoluționar al
comuniștilor de miine, păstrarea spi
ritului revoluționar al poporului.
O puternică ilustrare a grijii și
dragostei cu care partidul se preo
cupă de formarea și pregătirea tine
rei generații este prezența statornică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
tovarășei Elena Ceaușescu in mijlo
cul tinerilor, cu prilejul vizitelor de
lucru întreprinse in țară, al partici
pării la lucrările unor mari forumuri
ele organizațiilor de tineret, la des
chiderea anului școlar. Fiecare ase
menea întîlnire a secretarului gene
ral al partidului cu tinerii prilejuieș
te examinarea atentă a activității
organizațiilor de tineret, identificarea
unor noi căi de acțiune menite să
ducă la îmbunătățirea muncii lor, la
sporirea forței
lor de mobilizare.
Cuvintele rostite cu profundă emo
ție în asemenea prilejuri, pornite din
adincul inimilor, „Ceaușescu — tlnerii !‘‘
dau
expresie dragostei
adinei, stimei și recunoștinței cu
care tînăra generație a țării il
înconjoară pe secretarul general al
partidului, hotărîrii acesteia de a
pune marile însușiri ale virstei sale
in slujba înfăptuirii exemplare a po
liticii partidului. Hotărire care se
materializează în consecvența, în ab
negația și dăruirea cu care tineretul
patriei se implică în măreața operă
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate, participind
activ in fabrici, pe șantiere, pe ogoare, în laboratoare, pe băncile șco
lilor și in amfiteatrele studențești la
tot ceea ce se făurește azi în țară,
formindu-se și pregătindu-se spre a
duce mai departe tradiția înaintași
lor. Toate marile ctitorii ale acestei
epoci de înfăptuiri
socialiste fără
egal încorporează și contribuția a
milioane și milioane de tineri, stind
mărturie puterii de creație a unei
generații însuflețite de profunde sen
timente și trăiri patriotice, animată
de o înaltă răspundere față de pre
zentul și viitorul țării — „Generația
Epocii Nicolae Ceaușescu".
1922—1987. 85 de ani de eroică is
torie. de-a lungul cărora Uniunea Ti
neretului Comunist s-a dovedit a fi
sprijinul de nădejde al partidului,
participantă activă la lupta impotriva
exploatării și asupririi, pentru trium
ful idealurilor socialismului. O isto
rie care se așază ca trainică temelie
pentru anii ce vin, ani in care, prin
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea, tara noastră va urca pe noi culmi de glorie,
de măreție, de prosperitate, frumusețe și demnitate.
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S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REGATUL NEPAL
COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Regatul Nepal
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de
prietenie în Regatul Nepal, în pe
rioada 16—18 martie 1987, la invitația
regelui Nepalului, Birendra Bir
Bikram Shah Dev, și a reginei
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah.
In timpul vizitei, înalții oaspeți ro
mâni s-au bucurat de o primire cor
dială, prietenească, expresie a sen
timentelor de prietenie și stimă pe
care și le nutresc reciproc popoarele
celor două țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, s-a întîlnit și a avut con
vorbiri cu regele și regina Nepalului,
desfășurate într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă. în
cadrul convorbirilor s-a procedat la o
informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale privind dezvoltarea
economică și socială a celor două
țări și la o analiză aprofundată a
căilor și mijloacelor de dezvoltare, în
continuare, a raporturilor de priete
nie și colaborare dintre România și
Nepal. De asemenea, s-a efectuat un
larg schimb de vederi cu privire la
probleme actuale ale vieții interna
ționale, de interes comun.
S-a exprimat deplina satisfacție
pentru dezvoltarea raporturilor de
prietenie șl colaborare dintre Româ
nia și Nepal, care au la bază prin
cipiile respectării stricte a indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, dreptul inalienabil
al fiecărui popor de a-și hotărî de
sine stătător calea dezvoltării proprii,
fără nici un amestec din afară.
In cursul convorbirilor a fost relie
fată semnificația deosebită a actua
lei întîlniri între președintele Româ
niei și regele Nepalului, rolul esen
țial al înțelegerilor convenite cu acest prilej pentru amplificarea con
lucrării dintre cele două țări în do
menii de interes comun. A fost re
afirmată dorința de a se acționa cu
toată hotărîrea în vederea extinderii
și diversificării raporturilor românonepaleze pentru a le conferi perspec
tive și stabilitate atît pe plan bila
teral, cit și în sfera vieții interna
ționale.
O atenție deosebită a fost acordată
relațiilor economice bilaterale, sublinijndu-se necesitatea creșterii schim
burilor comerciale, a începerii tra
tativelor pentru realizarea unor obiective economice in domenii de in
teres comun.
In cursul vizitei a fost semnată
înțelegerea privind schimburile co
merciale între cele două țări, care
prevede o creștere importantă, în
viitor, a volumului comerțului româno-nepalez.

II

(Urmare din pag. I)
Solii poporului român au fost sa
lutați la plecare de președintele Co
mitetului' Permanent al Consiliului
de Stat. Anirudbha Prasad Singh,
președintele Parlamentului, Navaraj
Subedi, primul ministru. Marich Man
Singh Shrestha, cu soțiile, de mem
bri ai guvernului și alte înalte ofi
cialități nepaleze.
O unitate de gardă a prezentat
onorul. S-au intonat imnurile de stat
ale României și Nepalului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
cu tovarășul Valentin Ceaușescu,
și-au luat un cordial rămas bun de
la regele Birendra Bir Bikram Shah
Dev și regina Aishwarya Rajya
Laxmi Devi Shah.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat mulțumiri gazdelor pentru
ospitalitatea de care s-au bucurat în
timpul vizitei și au exprimat con
vingerea că înțelegerile convenite

vor contribui la promovarea relații
lor de prietenie și colaborare româno-nepaleze. conferindu-le noi di
mensiuni. în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelege
rii intre națiuni.
Regele Birendra Bir Bikram Shah
Dev și-a exprimat, la rîndul său, sa
tisfacția față de întîlnirile și convor
birile avute, fată de rezultatele vi
zitei în Nepal
a președintelui
Nicolae Ceaușescu, apreciindu-se că
ele vor determina o intensificare a
raporturilor dintre cele două tari.

In cadrul schimbului de vederi cu
privire la problemele lumii contem
porane, s-a exprimat profunda în
grijorare față de situația internațio
nală actuală, care continuă să se
mențină deosebit de gravă și com
plexă, ca urmare a continuării cursei
înarmărilor, în special a celor nu
cleare, a menținerii și chiar ampli
ficării unor conflicte militare, a fo
losirii forței și a amenințării cu for
ța, amestecului în treburile interne
ale altor state, a continuării crizei
economice mondiale și înrăutățirii si
tuației țărilor în curs de dezvoltare
și, in mod deosebit, a țărilor cel mai
puțin dezvoltate. S-a subliniat nece
sitatea să se facă totul pentru opri
rea acestui curs periculos al eveni
mentelor spre confruntare și război,
pentru reluarea politicii de pace, des
tindere, dezvoltare independentă și
largă colaborare, în interesul tuturor
popoarelor lumii.

în împrejurările actuale, problema
fundamentală a epocii contemporane
o constituie oprirea cursei înarmări
lor, în primul rînd a celor nucleare,
și trecerea la acțiuni efective de de
zarmare, preîntîmpinarea pericolului
unui război nuclear, asigurarea unei
păci trainice în lume.
în acest scop, România și Nepalul
se pronunță pentru adoptarea unor
măsuri urgente care să ducă la li
chidarea, pe etape, a tuturor arme
lor nucleare pînă la sfîrșitul seco
lului și, în paralel, la reducerea sub
stanțială a armamentelor convențio
nale și efectivelor militare. Cele
două țări susțin, de asemenea, ca re
ducerile armamentelor să fie însoțite
de diminuarea corespunzătoare a
cheltuielilor militare, începind cu
statele puternic înarmate. Resursele
financiare rezultate din reducerea
cheltuielilor militare să fie folosite
pentru soluționarea problemelor eco
nomice ale fiecărei țări și, în spe
cial, pentru sprijinirea eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare de asigu
rare a progresului lor economic și
social.
Nepalul a salutat hotărîrea adop
tată de România, la inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de re
ducere cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare,
măsură ce constituie un exemplu
semnificativ în eforturile care se fac
pentru realizarea de pași concreți în
domeniul dezarmării în Europa și in
întreaga lume.
România și Nepalul se pronunță
împotriva continuării experiențelor
cu arma nucleară și cer să se ac
ționeze cu cea mai înaltă răspundere
pentru interzicerea generală și totală
a acestor experiențe, care nu fac decit să agraveze încordarea și neîn
crederea în relațiile internaționale
actuale.
România și Nepalul se pronunță
cu hotărîre împotriva oricăror mă
suri de militarizare a Cosmosului,
pentru folosirea spațiului cosmic de
către toate națiunile, exclusiv în
scopuri pașnice.
Avînd în vedere că situația cea
mai gravă se menține în Europa, s-a
apreciat că este necesar ca S.U.A. și
U.R.S.S., statele europene să acțio
neze cu toată răspunderea pentru
realizarea unui acord privind elimi
narea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune de pe continent, oa
un prim pas pe calea eliberării Eu
ropei de orice fel de arme nucleare.
Republica Socialistă România și.
Regatul Nepal se pronunță pentru
crearea de zone ale păcii și colabo
rării în Balcani, în nordul și centrul
Europei, precum și în alte părți ale
lumii. în acest cadru. România apre
ciază pozitiv și sprijină propunerea
regelui Birendra Bir Bikram Shah
Dev privind declararea Nepalului ca
zonă a păcii.
Exprimîndu-și îngrijorarea cu pri
vire la continuarea escaladării pre
zenței militare străine în Oceanul In
dian, România și Nepalul își reafirmă
hotărîrea lor de a acționa pentru pu
nerea cit mai urgentă în aplicare a
Declarației O.N.U. cu privire la
transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii și se pronunță cu
hotărîre pentru desființarea tuturor
bazelor militare din această zonă, în
favoarea eliminării complete a ten
siunii și a prezenței militare străine
în Oceanul Indian.

Examinind situația din Orientul
Mijlociu, s-a ajuns la concluzia că
se impune intensificarea eforturilor
pe plan internațional în vederea so
luționării
globale a problemelor
complexe din această zonă, pentru
o pace justă și durabilă, bazată pe
retragerea Israelului din teritoriile
ocupate în urma războiului din 1967,
pe recunoașterea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian, inclu
siv a dreptului său la autodetermi
nare și la crearea unui stat propriu,
pe garantarea independentei și su
veranității tuturor statelor din zonă.
România și Nepalul se pronunță
pentru convocarea unei conferințe
internaționale de pace în Orientul
Mijlociu, sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, la care să participe
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, și pentru crearea, în acest scop,
a unui comitet pregătitor.
România și Nepalul se pronunță
pentru încetarea imediată a războiu
lui dintre Iran și Irak, pentru re
nunțarea la orice acțiuni militare,
retragerea trupelor, și de o parte și
de cealaltă, în interiorul frontierelor
existente înainte de conflict recu
noscute pe plan internațional, pen
tru trecerea la negocieri în vederea
reglementării pașnice a problemelor
dintre cele două state, in interesul
popoarelor iranian și irakian, al dez
voltării lor libere și independente.
România și Nepalul reafirmă spri
jinul și solidaritatea cu lupta popoa
relor pentru libertate și independen
ță, împotriva oricăror forme ale po
liticii colonialiste și neocolonialiste.
Condamnînd în modul cel mai
ferm politica rasistă, de apartheid,
măsurile de represiune ale autorită
ților din Africa de Sud împotriva
statelor independente și suverane
vecine, România și Nepalul cer cu
hotărîre să se pună capăt de urgen
tă tuturor manifestărilor acestei po
litici. Totodată, ambele tărl reafir
mă sprijinul lor fată de lupta po
porului namibian, sub conducerea
S.W.A.P.O., pentru
independența
țării.
România și Nepalul consideră că
o cerință imperativă pentru pacea șl
securitatea popoarelor, pentru însuși
viitorul omenirii o constituie lichi
darea subdezvoltării, reducerea de
calajelor dintre țările bogate și cele
sărace și edificarea noii ordini eco
nomice mondiale. In acest scop, cei
doi șefi de stat se pronunță pentru
organizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care să
participe, cu drepturi egale, atît ță
rile în curs de dezvoltare, cît și cele
dezvoltate, pentru soluționarea glo
bală a problemelor subdezvoltării și
instaurarea noii ordini economice
internaționale. O asemenea confe
rință va fi chemată să ducă la rea
lizarea unui acord și a unor înțe
legeri menite să favorizeze progre
sul mai rapid al tuturor țărilor și, în
primul rînd, al celor rămase în urmă,
pentru dezvoltarea armonioasă a fie
cărui stat, a economiei mondiale, în
ansamblul ei.
România și Nepalul se pronunță
pentru întărirea solidarității și con
lucrării intre țările în curs de dez
voltare, pentru stabilirea de măsuri
concrete în vederea elaborării unei
strategii comune în negocierile cu
țările dezvoltate.

III

Pornind de la faptul că in epoca
actuală fiecare stat, ■ fiecare națiune
— mare sau mică — poartă răspun
deri pentru soarta păcii și civiliza
ției umane, România și Nepalul se
pronunță cu hotărîre pentru partici
parea egală în drepturi a tuturor
statelor la soluționarea problemelor
majore ale lumii contemporane,
pentru democratizarea relațiilor din
tre state, pentru o contribuție mai
activă a țărilor în curs de dezvol

In cadrul convorbirilor s-a sub
liniat pericolul deosebit pe care îl
reprezintă menținerea unor stări de
conflict și tensiune în diferite părți
ale lumii, necesitatea de a se acțio
na cu toată hotărîrea pentru înceta
rea oricăror conflicte militare și so
luționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state exclusiv pe cale
pașnică, prin tratative directe între
țările interesate.

IV

tare și a țărilor nealiniate la cauza
destinderii și cooperării.
România și Nepalul consideră ne
cesar să se acționeze pentru întă
rirea rolului Organizației Națiunilor
Unite în viața internațională, pentru
creșterea contribuției acesteia la
asigurarea păcii și securității, la
dezvoltarea cooperării intre statele
membre.
România și Nepalul dau o înaltă
apreciere rolului mișcării de neali
niere în soluționarea problemelor
grave ale lumii contemporane, în
afirmarea unei politici noi, demo
cratice, de libertate și independență,
de respectare a dreptului fiecărui
popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economico-sociale. Promovînd o politică activă de pace și
largă colaborare internațională, ba
zată pe principiile deplinei egalități,
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, Româ
nia și Nepalul reafirmă hotărîrea lor
de a acționa în consens cu obiectivele
fundamentale ale mișcării de neali
niere, cu eforturile țărilor nealiniate
și in curs de dezvoltare pentru depă
șirea problemelor cu care sînt con
fruntate, pentru consolidarea inde
pendenței naționale și dezvoltarea lor
economică și socială de sine stătă
toare. în acest sens, cele două țări
subliniază importanța Conferinței de
la Harare a șefilor de stat sau de
guvern, a hotăririlor adoptate.
România și Nepalul relevă rolul
Important al Asociației Asiei de
Sud pentru Cooperare Regională
(S.A.A.R.C.) în dezvoltarea colaboră
rii statelor respective, în vederea
soluționării problemelor dintre ele,
a asigurării progresului lor economico-social și ridicării nivelului
de trai al propriilor popoare, a con
solidării independenței economice și
politice a acestor state.
Convorbirile au evidențiat dorința
comună de intensificare a co
laborării dintre România șl Nepal
pe arena internațională, în cadrul
O.N.U. și a? instituțiilor sale specia
lizate, al „Grupului celor 77“ și al
mișcării țărilbr nealiniate, In scopul
sporirii contribuției lor la regle
mentarea problemelor majore ale
lumii contemporane, pentru promo-,
varea păcii, securității și cooperării
internaționale.
V
A fost exprimată deplina satisfac
ție pentru convorbirile avute și în
țelegerile la care s-a ajuns cu pri
lejul vizitei, care reprezintă o va
loroasă contribuție la aprofundarea
raporturilor de prietenie și colabora
re multilaterală dintre cele două
țări, în Interesul și sore binele
poporului român și poporului nepalez, al cauzei păcii, progresului și
cooperării internaționale. A fost ex
primată hotărîrea camună de a con
tinua dialogul la cel mai înalt nivel,
de a promova schimbul de păreri,
întîlnirile și contactele la toate nive
lurile.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
au exprimat calde mulțumiri regelui
și reginei Nepalului, poporului nepalez pentru primirea prietenească
și ospitalitatea deosebită de care
s-au bucurat în timpul vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate în Rega
tul Nepal.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
au adresat regelui Nepalului, Biren
dra Bir Bikram Shah Dev, și
reginei Aishwarya Rajya Laxmi
Devi Shah invitația de a efectua o
vizită oficială în Republica So
cialistă România. Invitația a fost
acceptată cu plăcere, data vizitei
urmînd a fi convenită ulterior, pe
canale diplomatice.
Katmandu, 18 martie 1987

Intilnirea prietenească dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
tovarășa Elena Ceausescu si președintele Republicii Islamice Pakistan, Mohammad Zia-ul Rao
DEJUN ÎN ONOAREA iNAlfllOR OASPEȚI
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu au
participat, miercuri, la un dejun ofe
rit in onoarea lor de președintele
Republicii Islamice Pakistan, general
Mohammad Zia-ul Haq.
în timpul dejunului, președintele
Mohammad Zia-ul Haq și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit
scurte toasturi.
în toastul său, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, Mohammad
Zia-ul Haq, a exprimat satisfacția de
a avea ca oaspeți ai țării sale pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, de a fi
purtat împreună convorbiri rodnice
și de a fi ajuns la înțelegeri menite
să dea noi impulsuri colaborării și
cooperării dintre Pakistan și Româ
nia.
Președintele Pakistanului a expri
mat convingerea că vizita, deși
scurtă, va duce la noi progrese în
domeniul colaborării economice, tehnico-științifice, culturale, va contri
bui la lărgirea conlucrării dintre
cele două țări in toate domeniile.
Președintele Republicii Islamice
Pakistan a urat tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu multă sănătate și fericire,
iar poporului român progres, prbsperitate și pace.
în toastul său, președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
mulțumit pentru ospitalitatea și
prietenia cu care a fost întîmpinat în
Pakistan, pentru salutul și urările ce
au
ifost
adresate.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că în
timpul vizitei s-a ajuns la înțelegeri
asupra unor probleme foarte impor
tante privind extinderea colaborării
economice, inclusiv a cooperării în
producție sub diferite forme accepta
bila pentru ambele țări.

Arătînd că, în decursul timpului,
între țările noastre s-au dez
voltat relații bune de colabora
re in diferite domenii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a spus : Împreună
cu președintele Zia-ul Haq, am
stabilit să lucrăm in așa fel incit să
dăm noi dimensiuni acestei colabo
rări, să realizăm asemenea obiecti
ve care să constituie adevărate sim
boluri ale prieteniei șl conlucrării
popoarelor noastre pentru dezvol
tarea lor liberă, independentă, pen
tru progresul lor economic și social.
Referindu-se la unele aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a mențio
nat identitatea de păreri care există
între România și Pakistan în pro
blemele majore ale contemporaneită
ții, îndeosebi în problemele păcii și
dezarmării, și în primul rînd ale
dezarmării nucleare,
ale lichidării
subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice mondiale.
Subliniind că țara noastră se pro
nunță și militează pentru soluționa
rea tuturor problemelor litigioase
dintre state numai și numai pe cale
pașnică, prin tratative, președintele
României a arătat că este necesar
să se facă totul pentru ca relațiile
dintre toate țările să se bazeze pe
principiile deplinei egalități, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc, ale
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței. Trebuie să
se respecte neabătut dreptul fiecărui
popor la dezvoltare liberă, așa cum
dorește, fără nici un amestec din
afară ! Trebuie să se pornească în
totdeauna de la ceea ce este comun
— de la asigurarea păcii, a dezar
mării, de la necesitatea lichidării
subdezvoltării și a instaurării noii
ordini economice, de la unirea efor
turilor tuturor popoarelor pentru

realizarea unei lumi în care fiecare
națiune să se poată dezvolta liberă,
așa cum dorește.
Mulțumind
din
nou
pentru
urările
adresate,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis, în
numele său și al tovarășei Elena
Ceaușescu, președintelui Pakistanu
lui și doamnei Zia-ul Haq un
salut
prietenesc
și
cele
mai
bune urări. Totodată, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat, în
numele poporului român, urări de
progres și prosperitate, de indepen
dență și pace întregului popor al
Pakistanului prieten.
în încheiere, președintele Repu
blicii Socialiste România a urat pre
ședintelui Pakistanului și tuturor
celor prezenți mult succes în întrea
ga activitate și a toastat pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și co
laborării dintre România și Pakistan,
dintre popoarele celor două țări.

Plecarea din Pakistan
în cursul după-amiezil, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au părăsit
Pakistanul.
De la palatul guvernoratului pînă
la aeroport, oaspeții au fost însoțiți
de șeful statului pakistanez.
La scara avionului,
președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohammad
Zia-ul Haq s-au îmbrățișat cu
căldură, dihd expresie deplinei sa
tisfacții pentru caracterul rodnic al
noului dialog la nivel înalt românopakistanez.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
apoi rămas bun de la șeful statului
pakistanez, de la persoanele oficiale
prezente pe aeroport.
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-pregătită exemplar!
Deși timpul continuă să se mențină rece in majo
ritatea zonelor țării, ceea ce face să intirzie inceperea insămințărilor, incălzirea treptată din ultimele
zile anunță apropiata sosire a primăverii, mai ales
in cimpia Olteniei și in Banat. De la Institutul me
teorologic aflăm că in jumătatea de nord a Moldo
vei, precum și in alte zone solul continuă să fie în
ghețat la adincimea stratului fertil, dar și aici ter
mometrele înregistrează creșteri ale temperaturii. Dar
pină la începerea semănatului, activitatea in cimp
trebuie să se desfășoare de acum cu mai mare in
tensitate. Este necesar să continue fertilizarea semă
năturilor de toamnă cu ingrășăminte chimice, precum
și transportul gunoiului de grajd. In paralel, este ne
voie să se acționeze pentru transportul semințelor in
unități. După încheierea reparării tractoarelor și ma
șinilor agricole pentru apropiata campanie, mecanicii

giurgiu

din ateliere și mecanizatorii trebuie să folosească la
maximum timpul pentru pregătirea temeinică a parcu
lui de combine, prese de balotat paie și alte utilaje
ce vor fi folosite în vară. Timpul este prielnic și pen
tru pregătirea sistemelor de irigații. O atenție spo
rită se acordă, de asemenea, asigurării răsadurilor
de legume pentru ca, imediat ce timpul va permite,
să se inceapă plantarea in cimp.
In toate pregătirile care se fac acum, deosebit de
important este să se țină seama că intervalul favo
rabil de lucru la însămînțările ce se vor efectua in
această primăvară va fi mai scurt decît cel obișnuit.
Cu atit mai mult este necesar ca pregătirile care con
tinuă in aceste zile sa se facă cu cea mai mare răs
pundere, in așa fel incit din primul moment al înce
perii campaniei lucrările să se desfășoare in cele
mai bune condiții.

■ Mașinile și utilajele sînt gata pentru

a începe semănatul
Lucrătorii ogoarelor din județul
Giurgiu trebuie 6ă însămințeze in
această primăvară aproape
162 000
hectare, din care 45 000 hectare in
epoca I. Pentru buna desfășurare a
acestor importante lucrări, unitățile
agricole din județul Giurgiu dispun
de o puternică forță mecanică, alcă
tuită din 3 223 tractoare, 1 511 semă
nători și un însemnat număr de gra
pe cu discuri, combi natoare, mașini
de erblcidat șl fertilizat etc. Reali
zarea în timpul optim și la un înalt
nivel calitativ a acestui volum mare
de lucrări necesită o organizare ri
guroasă a întregii activități.
—• Sîntem pregătiți ca în această
primăvară să realizăm o campanie
agricolă exemplară și, pe această
bază, să asigurăm producții mari, la
nivelul obiectivelor noii
revoluții
agrare — ne spune tovarășa Geor
ge!» Oprea, secretar al comitetului
județean de partid. Pornind de la
experiența dobîndită în anii prece
dent. comitetul județean de partid a
stabilit un șir de măsuri care asi
gură executarea tuturor lucrărilor da
pregătire a terenului și de semănat
numai în formații complexe, dotata
cu toate utilajele necesare și care pe
întreaga durată a campaniei
sînt
parcate în taberele de cimp. De ase
menea, pentru realizarea unor densi
tăți optime șl obținerea unor pro
ducții sporite, am stabilit noi scheme
tehnologice care determină o mai
bună repartizare a semințelor în sol,
un spațiu
nutritiv corespunzător
pentru plante. Spre exemplu, soia,
pe cele 17 880 hectare, se va semăna
în două scheme tehnologice : la 12,5
cm și 25 cm. O nouă tehnologie vom
aplica și la semănatul porumbului
ce urmează a fi recoltat manual,
respectiv se va semăna la 60 cm și
1a 50 cm între rînduri, față de 70
am cit prevede tehnologia clasică.
In acest prag de campanie am fost
prezenți printre oamenii muncii de
pe ogoarele consiliului agroindustrial
de stat și cooperatist Vedea, cei care
au lansat chemarea la întrecere pe
anul 1987 către toate consiliile agro
industriale din tară. „Avem toate

hunedoara

condițiile pentru ca, așa cum a in
dicat secretarul general al partidului,
în această primăvară să efectuăm insămințările într-o perioadă foarte
scurtă — ne spune Dumitru Popazu,
președintele consiliului. în acest
scop, pe lingă asigurarea semințelor,
fertilizarea cu îngrășăminte organice
și chimice, transportul echipamente
lor de irigații pe pozițiile de lucru,
instruirea temeinică a oamenilor, un
accent deosebit l-am pus pe pregă
tirea tuturor mașinilor și utilajelor
ce vor lucra in campania de primă
vară. Practic, putem spune că toate
cele 120 de tractoare, 35 grape cu
discuri, 31 combinatoare, 16 mașini
de fertilizat, 30 de semănători pen
tru prășitoare sînt gata pentru a in
tra în brazdă
'.
*
în stațiunea de mecanizare care
servește unitățile agricole din acest
consiliu, membrii comisiei de re
cepție au făcut ultimele probe pe
bancurile special amenajate. Aflăm
aici că mecanizatorii au participat
efectiv atit la operațiunile de repa
rații și revizii, cit și la recepția fi
nală a utilajelor. Mecanizatorii Vasile Pațachia, de la secția Vedea, An
drei Sandu, de la Găujani, și Mihai
Beațu, de la Malu, ne spuneau că
implicarea lor directă in pregătirea
mașinilor agricole pentru campania
de primăvară face să crească răs
punderea lor față de Întreținerea și
folosirea la maximum'a utilajelor.
La rîndul său,
inginerul Gabriel
Chilea, directorul stațiunii, afirmă
că, prin eforturile întregului colec
tiv, aici s-au recondiționat piese de
schimb în valoare de aproape 1 mi
lion lei. De asemenea, tovarășul
Gheorghe Ciobanu, directorul S.M.A.
Călugăreni, ne asigură că au fost
luate măsuri ca noile tehnologii
pentru semănatul soiei și porumbu
lui să fie cunoscute temeinic de că
tre întregul personal. In acest scop
s-a pus un accent deosebit pe pregă
tirea practică a oamenilor, apelindu-se la demonstrații privind for
marea și folosirea agregatelor com
plexe. reglarea utilajelor. înlăturarea
defecțiunilor etc.

Trăgîndu-se învățămintele ce s-au
impus din neajunsurile manifestate
in anul trecut, cind producția de
sfeclă de zahăr s-a situat sub posi
bilități, au fost făcute pregătiri co
respunzătoare
pentru ca încă din
faza de insămînțare să se creeze
condiții în vederea creșterii randa
mentului la hectar, iar recolta de pe
întreaga suprafață să fie strinsă me
canizat. Tocmai de aceea, toate semănătorile care vor fi folosite la
însămînțarea sfeclei de zahăr au
fost supuse unor modificări tehnice,
fiecare avind acum cite 12 rînduri
cu 45 cm intre rînduri, față de 9 rîn
duri și 60 cm între rinduri cite au
fost anul trecut. De asemenea, în
treaga cantitate de sămință. de 74
tone, a fost tratată centralizat la cen
trul de protecția plantelor din Giur
giu și dirijată către unitățile pro
ducătoare.
Este necesar însă să se acționeze
mai energic și în vederea asigurării
semințelor pentru alte culturi agri
cole. Avem in vedere mai ales fap
tul că, în timp ce județul Giurgiu a
expediat în cadrul schimbului că
tre alte județe întreaga cantitate de
sămință de soia, sînt județe care nu
și-au onorat sarcinile de livrare a
semințelor către unitățile agricole
din acest județ. După cum ne-a spus
tovarășul Mihai Miron, director cu
producția vegetală la direcția agri
colă, județul Giurgiu trebuie să mai
primească din alte zone ale țării im
portante cantități de sămînță. Este
vorba de cele 40 tone sămință de
in care ar fi trebuit să le trimită
mai demult județele Brăila și Călă
rași, precum și de cele 22 tone sămînță de ricin prevăzute a fi livrate
de județul Teleorman.
Așadar, în județul Giurgiu, cam
pania agricolă de primăvară este
pe punctul
de a
intra în toate
drepturile ei. în acest scop, totul este
pregătit. Mașinile și
utilajele aș
teaptă momentul
optim pentru a
intra in brazdă.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

: Un exemplu de buni gospodari

ce trebuie urmat de toți pomicultorii din județ
Județul Hunedoara dispune de
condiții favorabile dezvoltării pomiculturii, în prezent patrimoniul po
micol cuprinzind peste 5 400 hectare
livezi. Pe terenurile situate în pan
tă, în acest an urmează să fie plan
tate cu pomi fructiferi încă 400 hec
tare, iar cu arbuști alte 170 hectare.
Pregătirile pentru extinderea planta
țiilor sînt în mare parte Încheiate,
materialul săditor fiind asigurat de
Stațiunea de cercetare și producție
pomicolă Geoagiu. Există, așadar, un
program concret de acțiune pentru
pomicultorii hunedoreni. care au
sarcina să asigure aprovizionarea in
cele mai bune condiții a populației
județului cu fructe pe tot parcursul
anului.
Experiența ■ numeroase ferme po
micole, cum sint cele ale S.C.P.P.
Geoagiu, A.E.S.C.H. Deva, I.A.S. Simeria. a cooperativelor agricole din
Geoagiu și Orăștie, care în ultimii
ani au realizat și depășit planul la
producția de fructe, demonstrează că
este posibil ca prin efectuarea in
cele mai bune condiții a lucrărilor
randamentul livezilor să fie mult
sporit. în acest început de primăva
ră pomicultorii acționează cu răs
pundere pentru a pune pe deplin in
valoare potențialul livezilor prin efectuarea la timp și de calitate a lu
crărilor de fertilizare, a tăierilor și
arăturilor, a săpatului în jurul po
milor, precum și a tratamentelor fitosanitare, lucrări aflate în plină
desfășurare în fiecare fermă pomi
colă și unitate care deține livezi.
Un exemplu bun de urmat în acest sens îl oferă comuna Boșorod.
Aici, primarul comunei, Ieronim
Grecu, ne-a spus că livada coopera
tivei agricole din localitate cuprin
de o suprafață de 117 hectare. La
rindul lor. gospodăriile populației
dețin peste 50 000 pomi răzleți, fiind
prevăzut ca de pe aceștia să fie pro
duse și valorificate peste 480 tone
fructe. Pentru a înfăptui această sar
cină, In sesiunea consiliului popular,
în adunarea cetățenilor și adunarea
generală a cooperativei agricole s-au

dezbătut pe larg măsurile ce trebuie
aplicate in vederea sporirii produc
ției de fructe. Important este că
imediat s-a trecut la acțiune. în ziua
cind ne-am deplasat in această co
mună se aflau la lucru in livada
cooperativei zeci de oameni, intre cei
mai harnici și pricepuți pomicultori
situindu-se Ilie Dănescu, Marița
Cacuci, Marioara Crintoaie, Safta
Popovici, Ion Bruzan, Susana Vișoi,
Eva Bodea, Gruia Perța și Andrei
Ocolișan. Se lucra cu spor la tăieri,
la fertilizări cu ingrășăminte orga
nice și la săpat în jurul pomilor. Cu
atelajele cooperativei și ale coope
ratorilor s-a transportat gunoi de
grajd pentru fertilizarea livezii pe
mai mult de 70 de hectare, acțiune
ce continuă pină se asigură fertili
zarea întregii suprafețe de livadă.
Efectuarea tăierilor era supraveghea
tă de inginerul Cornel Banciu. care
urmărea să fie aplicate corect cu
noștințele însușite la învățămîntul
agrozootehnic de masă. „Pină acum,
tăierile și fertilizarea in livadă s-au

făcut pe mai mult de 50 hectare" —
ne spune inginerul.
La Boșorod se acționează din plin
și la îngrijirea pomilor din gospodă
riile populației, cei mai buni pomi
cultori dovedindu-se a fi Gruiță
Bruzan, lone Vișa, loan Badea,
Nanciu loan Ignat și alții. De notat
că aici s-a inrădăcinat practica plan
tării, in fiecare primăvară, a citorva
mii de pomi pe terenurile aparținind
gospodăriilor populației din satele
necooperativizate ale comunei. Ma
terialul săditor este procurat de la
S.C.P.P. Geoagiu. Modul exemplar
în care se acționează in aceste zile in
plantațiile pomicole ale unităților agricole fruntașe trebuie să constituie
un indemri la muncă bine organizată
pentru toți pomicultorii din județ,
astfel incit activitatea din acest sec
tor să se desfășoare la nivelul inaltelor exigențe pe care le presupune
o pomicultură intensivă.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

In livada fermei S.C.P.P. Geoagiu

„Cind am realizat primele produ
se pentru export — fapt petrecut cu
mai mulți ani in urmă — in Între
prindere au fost constituite citeva
formații de lucru speciale. A fost un
debut promițător. Numărul partene
rilor externi a crescut între timp, dar
și astăzi avem legături comerciale
cu țara în care am exportat primele
noastre produse". Relatarea aparține
muncitoarei Polixenia Canache, confecționer-mașinist in prima echipă de
elită profesională specializată in pro
ducția pentru export, promovată ul
terior in funcția de ajutor de
maistru.
Să consemnăm și opinia ingineru
lui Nicolae Lungoci, directorul între
prinderii de confecții Focșani : ,.Acum se poate spune că întregul nos
tru colectiv este o unică formație de
lucru specializată în realizarea pro
ducției pentru export. Este, de fapt,
drumul firesc al preocupărilor noas
tre constante pentru continua pregă
tire și perfecționare profesională,
pentru organizarea pe baze științi
fice a producției și a muncii, pentru
promovarea tehnologiilor de mare
randament și eficiență economică,
pentru creșterea permanentă a cali
tății produselor. Nu întimplător, con
siderăm noi, ne-a revenit deosebita
cinste de a lansa în acest an che
marea la întrecere către toate în
treprinderile din subramurile indus
triilor de confecții și tricotaje din
țară. Printre obiectivele chemării la
întrecere ne-am propus depășirea
planului la export cu 3,5 milioane lei,
ponderea exportului urmînd să creas
că de la 82,7 la sută în 1986 la 90 la
sută în acest an în totalul producției
executate. Vom acționa în continuare
pentru ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, astfel incit 86
la sută din producția realizată să fie
la nivel mondial".

Cum s-a acționat pentru ca pro-'
dusele întreprinderii să devină tot
mai competitive pe piața externă,
unde, după cum se știe, concurența
este tot mai ascuțită ?
„TOATA LUMEA ÎNV AȚA, DE I.A
MUNCITOR LA DIRECTOR". Anul
trecut au absolvit un nou ciclu de
perfecționare profesională aproape
3 000 de oameni ai muncii din între

pieței externe : fiecare loc de muncă
să fie asigurat cu oameni temeinic
pregătiți, capabili să realizeze pro
duse de iitaltă calitate.
1 — Grupul școlar pe care îl patro
nează intreprinderea noastră, conti
nuă ideea psihosociologul Cătălina
Schillo, din cadrul biroului personalinvățămint. asigură an de an promo
ții noi de muncitori pentru diferite

Competitivitatea produselor
în relație directă cu nivelul
pregătirii profesionale
prindere, iar peste 100 dintre ei și-au
insușit și a doua meserie. în acest
an, pregătirea profesională continuă
cu întregul personal muncitor. Tema
tici noi, cunoștințe noi; exigențele
producției au crescut. Exigențe an
ticipate și luate in „calculul" pregă
tirii profesionale teoretice pentru a
se răspunde prompt și eficient la ele.
la timpul potrivit.
— Instruirea permanentă este una
din devizele noastre de muncă —
arăta tovarășa Maria Stan, secretar
al comitetului de partid jlin între
prindere. La noi, toată lumea învață,
de la muncitor la director. Acesta a
fost de fapt și unul dintre obiecti
vele de bază pe care ni le-am propus
atunci cind am pornit pe drum
afirmării in confruntarea cu cerințele

meserii. Pentru selecția candidaților
la școala profesională folosim cu
t>une rezultate și testările psiholo
gice, de evidențiere a aptitudinilor
pentru viitoarea meserie. Promoțiile
de absolvenți care au trecut cu bine
aceste testări au dovedit o mai bună
și rapidă integrare în producție, in
normele vieții și muncii din între
prindere. De altfel, pe tot parcursul
școlarizării urmărim comportamen
tul și evoluția fiecărui viitor munci
tor, atjt la orele de pregătire teore
tică, precum și în timpul practicii
de producție. Prin măsurile pe care
le luăm reușim ca toți noii încadrați
în muncă să acționeze de la început,
cu deplină răspundere, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
plan.

MUNCA TEMEINIC ORGANIZA
TA PE ÎNTREGUL FLUX TEHNO
LOGIC. „în industria confecțiilor,
ne spune inginera Marilena Tudose,
șeful atelierului proiectare tehnolo
gică și autoutilare, pe întregul flux
tehnologic se lucrează ca într-o uni
că echipă. De exemplu, la confec
ționarea unui costum de haine concu
ră aproximativ 150 de oameni constituiți intr-o formație de lucru. Ac
tivitatea acestor oameni trebuie in
așa fel organizată și dirijată îneît să
asigure continuitate și ritmicitate pe
fluxul tehnologic, lucrări de cea mai
bună calitate, încadrare strictă
in
normele de consum stabilite, la ni
velul fiecărei formații de lucru, al
sectoarelor, al întreprinderii în an
samblul ei".
Optimizarea formațiilor de lucru
în scopul creșterii randamentului lor
in muncă este o preocupare mai
veche a specialiștilor din întreprin
dere. Cind se credea că s-a ajuns la
o formulă optimă au apărut de fie
care dată idei noi, propuneri de per
fecționare. Nu de mult, o cercetare
sociologică pe această temă a propus
noi soluții, ce au fost supuse probei
în practică. S-a considerat că
efectivele unor formații de lucru
erau prea mari, ceea ce avea con
secințe nu prea favorabile asupra
modulul de organizare a muncii și
producției, asupra urmăririi îndepli
nirii sarcinilor de plan și a sincroni
zării activității întregului grup. Tre
cerea la constituirea unor formații
mai restrînse ca număr, avîndu-se în
vedere ca acest fapt să nu afecteze
cerințele procesului tehnologic, s-a
dovedit o măsură corectă și eficien
tă. Rezultatele concrete obținute de
unitățile de producție model alcă
tuite pe acest principiu au determinat
generalizarea noului sistem de orga
nizare.
— Experiența bună ciștigată in
acest sens o vom valorifica superior
în acest an — ne-a spus ing. Marile
na Tudose. Astfel, unitățile de lucru
vor fi reorganizate, prin redimensionarea formațiilor dp muncă in
concordanță cu structura sortimen
tală și mărimea seriilor de fabrica
ție. Ne-am propus, de asemenea, să
aducem unde corecturi organizării
ergonomice a locurilor de muncă,
prin raționalizarea procedeelor de
muncă. Noutăți vor fi și în ce pri
vește sistemul de organizare a pro
ducției. Se va pune un accent mai
mare pe creșterea gradului de con
centrare și specializare a producției,
pe creșterea indicelui de utilizare a
parcului de mașini și utilaje, pe ti
pizarea, unificarea și standardizarea
pieselor, subansamblelor produselor
și tehnologiilor de fabricație.
Sînt doar cîteva repere ale acțiu
nilor practice, tehnice și organizato
rice, care aici, la întreprinderea de
confecții din Focșani, explică rezulta
tele bune obținute în Îndeplinirea
sarcinilor de plan, în sporirea com
petitivității pe piața externă.

Dan DRAGUUESCU
Secvență de muncă de la întreprinderea mecanică din Vaslui
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Control exigent pe întregul flux de fabricație
In actuala etapă de dezvoltare a economiei noastre naționale, pro
blema calității capătă o importanță covîrșitoare. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceausescu la ședința din 20 februarie a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trecerea cu toată fermitatea la apli
carea măsurilor de îmbunătățire a calității trebuie să constituie o prio
ritate absolută. Important este, în acest sens, să se înțeleagă bine că
rolul decisiv în asigurarea calității îl au realizatorii nemijlociți ai pro
ducției. muncitorii, maiștrii, subinginerii și inginerii. Controlul de cali
tate efectuat de compartimentele specializate nu poate în nici un fel
compensa eventualele greșeli de execuție a produselor, nerespectarea
disciplinei tehnologice, deficiențele in exercitarea autocontrolului de ca
litate pe întregul flux de fabricație. Așadar. în sistemul de asigurare a
calității produselor, controlul de calitate, exercitat exigent și eficient,
începind, asa cum este și firesc, cu realizatorii nemijlociți ai produselor,
capătă o însemnătate deosebită.
Abordarea științifică a conceptului de calitate presupune înțelegerea
dintr-o perspectivă largă a noilor exigente privind asigurarea controlului
de calitate. Tocmai de aceea, intr-un ciclu de articole ne vom referi la
modul cum trebuie inteles un control de calitate modern, științific, în
concordantă cu noile cerințe ale economiei.
în fața calității necorespunzătoare
a unor produse livrate beneficiarilor,
ce au de spus factorii de răspundere
din unitatea producătoare, atunci
cind sint întrebați : cum de au scă
pat controlului de calitate din uni
tatea respectivă mărfuri cu defecte ?
De obicei, se primesc două-trei ti
puri de răspunsuri. Fie că : „Defi
ciențele care mai apar provin din
afară, adică de la calitatea neco
respunzătoare a subansamblelor sau
a materiilor prime primite" ; fie că :
„Nu e timp pentru toate detaliile
atunci cind te impinge de la spate
cerința realizării planului" ; fie că :
„O să fie tras la răspundere C.T.C.-ul
că nu și-a făcut datoria". Reflectă
insă, cu adevărat, aceste răspunsuri
cauza reală a deficiențelor semna
late ? Poate că da. Cert este insă
că răspunsurile-tip trădează o înțe
legere insuficientă ori, și mai grav,
ignorarea reglementărilor legale pri
vind controlul de calitate, pirghie
importantă in asigurarea calității
produselor. Despre ce reglementări
este vorba ? în primul rînd, de Le
gea calității produselor și servici
ilor, pe care Marea Adunare Națio
nală a adoptat-o în 1977, tocmai în
scopul creșterii contribuției și întă
ririi răspunderilor ce revin ministe
relor, celorlalte organe centrale și
locale, dar mai ales unităților eco
nomice și personalului acestora in
domeniul calității produselor. Prin
ridicarea calității la rang de lege, a
devenit o obligație permanentă pen
tru colectivele de oameni ai muncii
să asigure fabricarea și livrarea de
produse cu parametri calitativi ri
dicați, la nivelul celor mai bune
performanțe realizate in țară și pe
plan mondial. Altfel spus, asigurarea
unui exigent control de calitate nu
este nicidecum o chestiune de de
taliu și nu poate exista nici o scuză
pentru realizarea de produse neco
respunzătoare din punct de vedere
calitativ. în ansamblul lor, colecti
vele de oameni ai muncii din unită

țile producătoare — șl nu numai
compartimentele de specialitate, adi
că C.T.C.-ul — poartă răspunderea
pentru nivelul calitativ al producției.

mentațiilor tehnice de execuție a
semifabricatelor, pieselor,
suban
samblelor și produselor.
Deseori însă se manifestă un palid
interes față de programele tehnolo
gice de control al calității. Ca atare,
multe din acestea zac uitate prin
vreun sertar, fără să-și mai aducă
cineva aminte de ele, pină cind nu
apare cite un defect mai flagrant,
provenit din prelucrările anterioare
sosirii în respectivul atelier sau sec
ție. Neglijarea acestor programe, a
metodologiei de control nu constituie
altceva decit simptomul unei dăună
toare mentalități, care stă la ori
ginea multor „scăpări" de produse
necorespunzătoare pe porțile unor
întreprinderi. Intr-adevăr, în mod cu
totul greșit, pină și factori de con
ducere ai unor unități economice,
ba chiar și unii șefi ai comparti
mentelor de control tehnic de cali
tate continuă să înțeleagă prin con
trol de calitate doar controlul efec

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE
CE ESTE, DE FAPT, CONTRO
LUL DE CALITATE ? El reprezintă
ansamblul de procedee sau operații
de măsurare, verificare, încercări,
efectuate,
conform
metodologiei,
in ce privește respectarea stan
dardelor, a normelor tehnice și
a caietelor de sarcini, în scopul com
parării unui produs cu specificațiile
din documentația tehnică a acestuia.
A nu se confunda însă controlul de
calitate cu o simplă inspecție asu
pra produselor finite. In timp ce
inspecția
doar separă produsele
conforme de cele neconforme, cele
corespunzătoare de cele necorespun
zătoare, controlul de calitate tre
buie, In plus, să stabilească defectul,
eauza acestuia, măsura de corecție
ce se impune. Așadar, controlul de
calitate implică dinamism, efort co
lectiv și, mai ales, un caracter pre
ventiv.
Pentru ca perfecționarea calității
produselor să poarte girul științei,
legea a stabilit ca programul tehno
logic de control al calității — care
cuprinde modul și durata de efec
tuare a operațiilor de control la re
cepția materiilor prime, pe faze de
fabricație, și, în final, al fiecărui
produs, mijloacele necesare și cali
ficarea personalului care execută
controlul — să fie elaborat de uni
tățile de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, împreună cu uni
tățile productive, in cadrul docu

tuat produsului finit. Or, atunci cind
produsul ajunge în fața acestui exa
men, de multe ori el reprezintă un
rebut iremediabil. De aceea, in litera
și spiritul legii, controlul de calitate
trebuie efectuat încă din faza de asi
gurare a documentației tehnice, a ma
teriilor prime, a materialelor necesa
re fabricației și să continue pe tot
fluxul productiv, ba chiar și după
livrarea Ia beneficiar a respectivelor
produse.
CINE TREBUIE SA EFECTUEZE
CONTROLUL DE CALITATE? O
altă mentalitate pe cit de greșită și
dăunătoare calității, pe atit de răspîndită este și aceea că de efectuarea
controlului de calitate răspunde doar
personalul compartimentului de con
trol tehnic al calității. Or, pe de o
parte, este fizic imposibil ca o mină
de oameni, cit numără un asemenea
compartiment, să verifice temeinic
respectarea parametrilor calitativi la
fiecare din zecile de verigi ale rea
lizării unui produs. Pe de altă parte,
legea arată clar că muncitorii care
execută respectivul produs, maiștrii,
ceilalți conducători ai procesului de
producție au obligația să efectueze
controlul calității, purtind răspun
derea pentru respectarea normelor
de calitate în executarea operațiilor
tehnologice.
Ce răspunderi revin maistrului ?
Conform legii, maiștrii și ceilalți
conducători ai formațiilor de lucru
au obligația să ia măsuri vizind res-

peclarea disciplinei de producție la
fiecare Ioc de muncă ; să controleze
produsele executate ; să nu admită
nici o deficiență calitativă, oricit de
neînsemnată ar fi, și nici circulația
unor produse necorespunzătoare pe
fluxul dc fabricație, dispunind oprirea
executării operațiilor în cazul unor
abateri de ia normele de calitate.
Practica a demonstrat că atunci
cind activitatea din secțiile de pro
ducție se desfășoară iară consul
tarea, ori de cite ori e nevoie, a
șefilor acestora și, datorită acestui
fapt, în desfășurarea activității din
secții nu se constată nici un pro
gres, înseamnă că maiștrii și șefii
de secție nu-și onorează obligația
de efectuare a controlului de cali
tate. Intr-adevăr, nu puțini mai
ștri și șefi de secție uită că acti
vitatea de control de calitate con
stituie una din sarcinile și răspun
derile de bază ce le revin și se
limitează la asigurarea unei legă
turi birocratice cu cadrele ierarhic
superioare. Ei ignoră faptul că toc
mai controlul de calitate constituie
„cheia" bunei desfășurări a muncii
din secțiile de producție.
Potrivit legii, maiștrii răspund
însă, impreună eu muncitorii, pen
tru orice deficientă de calitate re
zultată din încălcarea disciplinei
tehnologice.
în scopul prevenirii
unor asemenea deficiențe, maiștrii
trebuie să analizeze cauzele abate
rilor de la programele de calitate,
să ia măsuri pentru eliminarea aces
tora și să organizeze dezbateri pri
vind realizarea parametrilor calita
tivi ai produselor, în cadrul forma
țiilor de lucru pe care le conduc.
împreună cu maiștrii, de calitatea
produselor fabricate și livrate răs
pund, firește, șefii de secții și ate
liere, directorii și ceilalți conducă
tori ai unităților economice. în
acest sens, conform legii, orice pa
gubă provocată, ca urmare a livrării
sau recepționării de produse cu de
ficiențe de calitate, respectiv costul
remedierilor și bonificațiile plătite
clienților trebuie suportate de per
sonalul unităților socialiste.
Ce
constatăm insă aruncind o privire in
culisele contabilizării unor asemenea
consecințe ale nerespectării normelor
de calitate ale produselor ? Multe se
clasează in „sacul" pierderilor teh
nologice, sporind in mod exagerat
costurile de producție. Astfel de
manifestări
antieconomice,
oricit
de puține ar fi. sint incompati
bile cu dezvoltarea intensivă a eco
nomiei, care caracterizează actuala
etapă, cu atitudinea fermă, respon
sabilă ce trebuie promovată față de
calitatea producției.
Intr-un viitor articol ne vom referi
la diferite aspecte legate de organi
zarea și desfășurarea controlului teh
nic de calitate.

Ioana DABU
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Telegramă de Ia bordul avionului prezidențial

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEV

AL TINEREI GENERAȚII

Regele Nepalului
KATMANDU

La Încheierea vizitei noastre In Nepal, doresc să vă exprim, și pe
această cale, în numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri
pentru ospitalitatea deosebită și pentru manifestările prietenești de care
ne-am bucurat tot timpul in frumoasa dumneavoastră țară.
îmi exprim convingerea că, în spiritul și pe baza convorbirilor purtate,
al înțelegerilor la care am ajuns in timpul vizitei, prietenia și colaborarea
dintre România și Nepal, dintre popoarele țărilor noastre vor cunoaște o
dezvoltare ’continuă, in interesul și spre binele ambelor țări, al cauzei păcii.
Înțelegerii și colaborării în lume.
Folosesc acest prilej pentru ca, o dată cu salutul nostru de rămas bun,
«ă vă adresăm urările noastre de sănătate și fericire, de progres și bună
stare pentru poporul nepalez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere și vă mulțumesc pentru mesajul de felicitări prie
tenești transmis cu ocazia celei de-a VlII-a aniversări a victoriei revo
luției islamice a Iranului.
Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelentei Voastre multă să
nătate, prosperitate și bunăstare poporului României.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

URIAȘĂ FORȚĂ DF PROGRES A ROMÂNIEI SOCIALISTE

1

1

(Urmare din pag. I)
partidului comunist, la desfășurarea
unor viguroase acțiuni revoluțio
nare.
Ceea ce conferă astăzi Uniunii
Tineretului Comunist, celorlalte or
ganizații revoluționare de tineret,
tinerei generații in întregul
său,
caracterul de uriașă forță a progre
sului social-economic, a mersu
lui
Înainte al
patriei
socia
liste este același
spirit revo
luționar.
Păstrînd
în substanța
sa însușiri dintotdeauna — abnega
ția, dăruirea, voința de a nu se
pleca în fața dificultăților —. spi
ritul revoluționar cunoaște astăzi o
autentică îmbogățire calitativă, di
mensiuni noi, pe măsura timpului
pe care îl trăiește țara, a procesu
lui de continuă prefacere și pri
menire pe care îl cunoaște socie
tatea românească. Spiritul revolu
ționar > se exprimă astăzi prin hotărirea de a înfăptui exemplar po
litica partidului, prin larga des
chidere și receptivitate față de nou.
prin inaltă răspundere față de avu
ția națională, prin voința de autoperfecționare și autodepășire. în
suflețit de spirit revoluționar, ti
neretul patriei a scris și scrie mi
nunate pagini de eroism și abnega
ție in marile și modernele uzine ale
țării, în bătălia pentru înfăptuirea

noii revoluții tehnico-științifice și
a noii revoluții agrare, pe marile
șantiere de muncă patriotică, gra
vate adine și nepieritor in marea
carte a istoriei contemporane a ță
rii, ca expresii ale iubirii sale pen
tru țară, ale responsabilității civice
a tineretului. Același spirit animă
milioanele de tineri aflați în băn
cile școlilor, in laboratoarele și am
fiteatrele universitare, în ampla bă
tălie pentru însușirea celor mai noi
cuceriri ale geniului uman, pentru
pregătirea lor temeinică pentru
muncă și viață, spre a fi la înăl
țimea marilor comandamente ale
anilor ce vin.
Aniversarea Creării Uniunii Ti
neretului Comunist, a înființării
Uniunii
Asociațiilor Studenților
Comuniști din România prilejuiește
întregului popor reafirmarea înaltei
prețuiri pe care o acordă eroicelor
tradiții ale mișcării revoluționare
de tineret și contribuției pe care tînăra generație a adus-o și o aduce
la înfăptuirea politicii partidului .și
statului nostru, convingerii sale că
în anii ce vin. dind o nouă strălu
cire acestor tradiții. întregul tineret
își va consacra energia și puterea
creatoare realizăfii grandioaselor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, pentru ca
țara să urce noi trepte spre viito
rul său de aur, comunist.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit_ cu deosebită satisfacție mesajul de felicitări și urări pe care
ați binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia aniversării zilei urcării pe tron,
sărbătoarea națională a Marocului.
Exprimindu-vă sincere mulțumiri, îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez urări de fericire și sănătate pentru dumneavoastră personal, de
progres, prosperitate și pace pentru poporul prieten al României.
Vă rog să primiți, Excelență, expresia deosebitei mele considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a, primit
o telegramă din partea tovarășului
Adil Carcani. președintele Consiliu

Cronica

lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Socialiste Albania, prin care
mulțumește pentru felicitările și
urările adresate cu ocazia reinvestirii sale în această funcție.

zilei

Miercuri s-au încheiat, la Bucu
rești, lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-cipriote de co
laborare economică și cooperare in
dustrială și tehnică.
Au fost analizate, în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt,
evoluția relațiilor economice româ
no-cipriote, precum și posibilitățile
pe care le oferă economiile celor

tv
20.00 Telejurnil
20,25 Viata economică
20,40 Ani de lupte și împliniri sub stea
gul glorios al partidului (color).

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunicâ timpul probabil pentru
intervalul 19 martie, ora 20 — 22 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi în
genera] închisă, cu cerul mai mult
acoperit. Vor cădea precipitații locale,
mai ales sub formă de ploiaie, în
majoritatea
zonelor
țării, dar mai
frecvente în prima parte a interva
lului. în regiunile vestice, iar spre
sfîrșitul intervalului in estul țării.
Tzolat, în sud-vest, cantitățile de apă
pot depăși 10 litri în 24 de ore. Vîn-

două țări pentru extinderea in con
tinuare a cooperării industriale și
tehnico-științifice in domenii de in
teres comun, intensificarea și diver
sificarea
schimburilor comerciale
bilaterale.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie au
semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

Ieri, in divizia A la iotbai

cinema
• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12: 15.45: 18.45
• Acțiunea „Autobuzul" ; VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întoarcerea lui Magellan; LUMINA
(14 74 16) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30

ale tineretului
în cinstea aniversării a 65 de ani
de la crearea Uniunii Tineretului
Comunist, pe platformele industria
le și șantierele de construcții. în
unitățile agricole și instituții, în
școli și licee din județul Ialomița
se desfășoară multiple activități
menite să contribuie la realizarea
unor importante sporuri de pro
ducție. recuperarea și predarea unor însemnate cantități de materia
le refolosibile. la recondiționa rea
de piese și subansamble. la redu
cerea consumurilor de materii pri
me. materiale și energie electrică.
Numai in perioada 1—14 martie, ti
nerii din cadrul organizațiilor
U.T.C. de pe platforma Combinatu
lui de Îngrășăminte chimice Slobo
zia. întreprinderea de ferite Urziceni, întreprinderea județeană de
prestări servicii și producție indus
trială și întreprinderea județeană
de morărit și panificație au realizat
o producție suplimentară de peste
200 000 leî. Fapte notabile care le
fac cinste raportează și tinerii din
Țăndărei. care au reușit, pțintr-o
mai bună organizare a muncii, să
realizeze importante cantități
de
produse peste plan. (Mihai Vișoiu).

DUMBRĂVENI : Acțiuni
de înfrumusețare a orașului
în ciuda timpului capricios din
această primăvară, in orașul Dum
brăveni au început acțiunile pen

Noi, tineretul României. Docu
mentar
21,00 Imn tineresc partidului (color).
Spectacol llterar-muzical-coregral'ic dedicat aniversării a «5 de ani
de la crearea U.T.C. și a 30 de aili
de la înființarea U.A.S.C.R.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tul va sufla slab pînă la moderat, cu
unele intensificări la începutul in
tervalului, în regiunile vestice, predominînd din sectorul sudic, apoi în
ăstui țării din sectorul nordic. Tempe
raturile minime vor oscila, în general,
între minus 6 și plus 4 grade, iar cele
maxime între 2 și 10 grade, izolat mai
ridicate în sud. Pe alocuri, la în
ceputul intervalului se va produce
polei. In București : Vremea va fi în
general închisă, cu cerul mai mult
acoperit. Trecător, se
vor
semnala
precipitații sub formă de ploaie, mai
ales în partea a doua a intervalului.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 2 și plus 3 grade, iar ma
ximele între 5 și 10 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
Meciurile disputate miercuri în
cadrul etapei a 20-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal s-au încheiat
cu următoarele rezultate : Steaua —
Oțelul Galați 2—0 (1—0). Golurile au
fost înscrise de Weisenbacher (min.
30) șl Iovan (min. 75, din lovitură de
la 11 m). In minutul 24, Pițurcâ
(Steaua) a ratat o lovitură de la
11 m ; Victoria București — Spor
tul Studențesc 2—0 (1—0). Au în
scris lordache (min. 4) și Balaur
(min. 86) ; Universitatea Craiova —
Dinamo 1—1 (0—1). Oaspeții au des
chis scorul prin Mihăescu (min. 42),
golul egalizator fiind înscris de
Biță (min. 66) ; Universitatea ClujNapoca — Rapid 5—0 (2—0). Punctele
au fost marcate de Dobrotă (min. 3).
Biro (min. 39), Cimpeanu (min. 52
și min. 64) și Mesaroș (min. 79) ;
F.C. Olt — Gloria Buzău 0—2 (0—0).
Golurile au fost înscrise de Profir
(min. 75) și Stan (min. 89) ; Pe
trolul — Flacăra Moreni 1—0 (1—0).
Unicul gol al partidei a fost marcat
de Oct. Grigore (min. 43) ; F.C. Ar
geș — Corvinul Hunedoara 1—0
(0—0). Golul victoriei gazdelor a fost
înscris de Badea (min. 58) ; S.C.
Bacău — F.C.M. Brașov 3—0 (1—0).
Autorii golurilor : Tismănaru (min.
10), C. Solomon (min. 66) și Ștefănescu (min. 71, în propria poartă) ;
Chimia — Jiul Petroșani 1—1 (0—0).
Echipa din Petroșani a deschis sco
rul prin Neagu (min. 51), gazdele
egalind scorul prin golul marcat de
Voicilă (min. 82).
în clasament continuă să conducă
Steaua București, cu 36 puncte, ur
mată de formațiile Dinamo Bucu
rești — 29 puncte. F.C. Argeș Pitești,
Victoria București și F.C. Olt — cu
cite 23 puncte.

IALOMIȚA : Realizări

• La Kiev. în meci retur pentru
sferturile de finală ale ..Cupei cam
pionilor europeni'1 la fotbal, echipa
sovietică Dinamo Kiev a întrecut cu
scorul de 2—0 (0—0) formația Beșiktas Istanbul. învingători in primul
joc cu 5—0. fotbaliștii din Kiev se
califică pentru semifinale.
în „Cupa cupelor
,
**
Torpedo Mos
cova a învins cu 3—2 (0—1) forma
ția franceză Girondins Bordeaux,
dar în semifinale se califică (dato
rită golurilor înscrise în deplasare)
echipa din Bordeaux, care, in prima
partidă, obținuse victoria cu 1—0. în
aceeași competiție, la Sofia, echipa
spaniolă Real Saragosa a djspus cu
2— 0 (1—0) de formația bulgară Vitoșa. Jucătorii spanioli, care cîștigaseră prima partidă cu 2—0, obțin ca
lificarea în semifinale. în „Cupa
U.E.F.A.". echipa portugheză Vitoria
Guimaraes a terminat nedecis : 2—2
(0—1) cu formația vest-germană
Borussia Moenchengladbach. Fotba
liștii vest-germani. învingători cu
3— 0 în prima întilnire, își asigură
calificarea în semifinale.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
L0T0-PR0N0SP0RT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 18 MARTIE 1987

Extragerea I : 31 3 35 13 18 8.
Extragerea a Il-a : 10 39 29 6 25 42.

Fond

de

cîștiguri : 1 124 438

tru buna gospodărire și înfrumuse
țare a localității.
— Față de anul trecut — ne spu
ne Maricica Munteanu, primarul
orașului — sarcinile acestui an sînt
mult mai mari și se vor solda cu
un plus de frumusețe dat localită
ții noastre. Gama activităților ce
urmează să se execute vizează ex
tinderea rețelei de alimentare cu
apă. amenajări de spații verzi,
plantări de pomi, arbori și arbuști
ornamentali, reparații de străzi, po
duri și podețe, amenajări de tere
nuri sportive și locuri de joacă
pentru copii, executarea de ten
cuieli și zugrăveli
exterioare. O
bună parte din lucrările pregătitoa
re pentru aceste activități au și în
ceput. la acestea fiind antrenați
toți locuitorii orașului, in frunte cu
deputății. (Ion Onuc Nemeș).

IAȘI : Valorificarea
energiei secundare
Ca urmare a măsurilor stabilite
pentru valorificarea pe scară tot
mai largă a energiei secundare și
neconvenționale, stațiile de epura
re a apelor reziduale din Iași și
Pașcani au devenit in ultima vre
me și unități pentru producerea
biogazului. Ca urmare, la Iași se
folosește acum biogazul la încăl
zirea apei menajere intr-o centrală
termică din cartierul
Dancu, cu
1 188 apartamente. Acest lucru duce
la economisirea unei energii ter
mice echivalente cu peste 2 500
tone combustibil convențional pe
an. (Manolc Corcaci).
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DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
O NOUĂ CARTE DE VIZITĂ
PENTRU BRNO
Capitala Moraviei. Brno. un oraș
animat, cu multe parcuri și grădini,
așezat pe 14 coline, este unul din
centrele industriale importante ale
Cehoslovaciei. Oraș cu vechi tra
diții. dacă ținem seama, de pildă,
că în urmă cu cîteva sute de ăni
aici funcționau numeroase manu
facturi textile, iar din a doua ju
mătate a secolului al Vlll-lea in
Împrejurimile sale a început ex
ploatarea cărbunelui. Păstrînd această tradiție industrială de-a
lungul veacurilor, Brno avea să în
registreze adevărata sa înflorire in
anii de după eliberarea țării.
Modernele platforme industriale,
noile și elegantele cartiere, lăcașu
rile de cultură stau mărturie grăi
toarelor transformări pe care le-a
cunoscut in ultimele patru decenți.
Se poate spune că profilul de azi al
orașului este conturat atît de edi
ficiile moderne, cu multe etaje, cit
și de numeroase vestigii arhitecto
nice. locuri și monumente de pro
fundă rezonanță istorică.
Cu cele peste o sută de între
prinderi, Brno are o pondere în
semnată in ansamblul producției
industriale a țării. Unitățile_ indus
triale existente au fost mărite și
modernizate ; s-au ridicat fabrici
și uzine noi. răspunzindu-se cerin
ței de valorificare superioară a re
surselor disponibile. Multe din aceste unjtăți și-au cîștigat renume
în țară și in străinătate. Este vorba
de întreprinderi din. sectoarele con
strucției de mașini, siderurgiei, in
dustriei textile etc. De la gazdele
noastre am reținut că accentul in
actualul cincinal se pune pe dez
voltarea intensivă, pe creșterea po
tențialului unităților producătoare,
într-un număr de întreprinderi au
fost deja asimilate linii de automa
tizare complexă. Mașinile cu pro
gram. modulele automatizate, ro
boții contribuie tot mai mult la
sporirea producției, la creșterea
calității produselor finite.
Noi și noi proiecte sînt puse în
aplicare de întreprinderile orașului
pe linia hotărîrilor adoptate de cel
de-al XVII-Iea Congres al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia pri
vind reducerea consumului de energie si materiale, precum și a
investițiilor, paralel cu lărgirea po
sibilităților de export.
Brno este, deopotrivă, orașul noi
lor cartiere de locuințe, al șantie**
relor muncii și elanului tineresc, al
școlilor și institutelor de învățămînt care pregătesc, in numeroase
profesii, generația de mîine. în fie
care an, pe porțile diferitelor fa
cultăți ies specialiști cu un nivel
de pregătire corespunzător cerințe

lor tot mai mari impuse de cuce
ririle revoluției tehnico-științifice.
Ca și in alte mari localități ce
hoslovace. aici, la Brno, înnoirile
urbanistiefe au schimbat complet
infățișarea periferiilor, acestea de
venind partea cea mai nouă, care
înconjoară practic vechea vatră a
orașului. Fie că e vorba de cartie
re rezidențiale sau de platforme
industriale, noile construcții dau
tonul pe linia de centură a acestei
mari aglomerări urbane. De fapt,
multe dintre blocurile de locuințe
c-e se văd la periferie au fost con
struite din fondurile întreprinderi
lor situate în imediata apropiere,
din nevoia de a asigura persona
lului apartamente corespunzătoare,
situate, pe cît posibil, la mică dis
tanță de locurile de muncă. S-a
mai urmărit prin aceasta, spun edilii orașului, să se degreveze

însemnări
din R. S. Cehoslovacă
transportul urban suprasolicitat. în
această privință, lucrurile s-au îm
bunătățit mult in ultima perioadă,
atit prin amintita scurtare a dru
mului cetățenilor de la locuințe la
locurile de muncă, cit și prin con
struirea unor variante rutiere des
tinate special vehiculelor în tran
zit. Uriași „melci1* de beton, construiți la ..porțile
*
1 orașului, triază
fără încetare șirurile de vehicule
în tranzit. Cu toată această ușura
re. viața pietonului incă nu-i toc
mai ușoară și continuă căutarea de
soluții pentru viitoare îmbunătățiri
în acest domeniu.
Cu deosebire, Brno este cunoscut
dincolo de hotarele tării datorită
Tirgului de construcții de mașini,
cea mai mare manifestare ceho
slovacă de acest gen. La ultima
ediție a tîrgului, care a avut ca
temă dominantă electronizarea în
industria mecanică, au participat
circa 2 500 de expozanți, din peste
30 de țări. Cea mai mare suprafață
de expunere a fost rezervată, cum
este firesc, intreprinderilor din
R.S. Cehoslovacă, standurile sale
oferind o imagine grăitoare a pro
greselor înregistrate de economia
țării, a potențialului ei mereu crescind de participare la circuitul
mondial de valori materiale. Pon
derea principală au deținut-o pro
dusele de înaltă tehnicitate ale in
dustriei constructoare de mașini,
ale industriei electronice și elec
trotehnice. ale industriei chimice,
adică acele ramuri care dau pro

filul caracteristic al tîrgului. Au
fost infățișate astfel rezultatele re
marcabile obținute de poporul ce
hoslovac in diferite ramuri indus
triale prin introducerea cuceririlor
revoluției tehnico-științifice.
O prezentă deosebită la Brno a
constituit-o cea a României, țara
noastră participind. an de an, la
edițiile acestui prestigios tirg in
ternațional. Firmele românești au
expus tehnică de calcul, mașiniunelte cu comandă numerică, sis
teme pentru automatizări, tractoa
re și mașini agricole, autoturisme
,
*
„Dacia'
„ARO" și „Oltcit11, exca
vatoare. autoutilitare, aparatură de
măsură și control, utilaj pentru in
dustria petrolieră, aparataj de inal
tă tensiune, mașini textile și pen
tru prelucrarea lemnului, apara
tură medicală și altele.
Ca de fiecare dată, produsele ro
mânești au stirnit un viu interes
in rindurile specialiștilor și ale oa
menilor de afaceri, ale publicului
larg — dornic să cunoască nivelul
atins de industria țării noastre, re
alizările tehnico-științifice. succe
sele remarcabile înregistrate in
anii construcției socialiste.
Caracteristica principală a tirgu
lui de la Brno a fost intensa acti
vitate de negocieri și de perfecta• re a numeroase tranzacții economi
ce și de cooperare. Au fost discu
tate și contractate numeroase pro
duse, care au făcut și fac obiectul
schimburilor
comerciale
dintre
România și Cehoslovacia. Aseme
nea contracte au contribuit la dez
voltarea cu succes a relațiilor eco
nomice bilaterale, care, după cum
se știe, cunosc un curs ascendent,
in spiritul hotăririlor și înțelegeri
lor la care s-a ajuns cu prilejul intilnirilor
dintre
tovarășii
Nicolae
Ceaușescu
și
Gustav
Husak. Se cuvine astfel evidențiat
ritmul înalt al schimburilor de
mărfuri. Cehoslovacia ocupind. așa
cum o confirmă statisticile, un loc
însemnat în comerțul tării noastre
cu celelalte state socialiste. în^ acest cadru se remarcă îmbunătăți
rea de la an la an a indicilor cali
tativi ai schimburilor, ceea ce se
exprimă. între altele. în ponderea
crescîndă pe care o capătă livrările
reciproce de produse ale industriei
constructoare de mașini, corespun
zător dorinței ambelor țări de a
deschide noi și noi orizonturi coo
perării economice și tehnico-științifice româno-cehoslovace, ca o
contribuție la dezvoltarea conlu
crării și înțelegerii în Europa și în
întreaga lume.

Stan ȘTEFAN

Informații de la C. E. C.
Există, desigur, diferite modali
tăți de a ne păstra propriile econo
mii bănești. Cea mai sigură și avantajoasă pentru fiecare este însă
numai economisirea organizată de
Casa de Economii și Consemnatiuni, singura instituție din țara
noastră autorizată să păstreze eco
nomiile bănești ale populației.
Tuturor prietenilor economiei,
Casa de Economii și Consemnațiuni
le oferă instrumente de economi
sire variate, ale căror avantaje spe
cifice sînt determinate fie de mo
dul în care se acordă dobînzile, fie
de valoarea acestora, fie, în sfîrșit,
de regimul depunerilor și al res
tituirilor.
Alături de alte instrumente de
economisire, o tot mai largă solici
tare cunoaște și LIBRETUL DE
ECONOMII CU CÎȘTIGURI.
Avantajul specific al acestui li
bret este dobînda de 3,5 la sută pe
an, care se acordă sub formă de
cîștiguri în bani prin trageri la
sorti trimestriale care se organi
zează în ultima zi lucrătoare a fie
cărui trimestru.
Depunătorii care doresc să utili
zeze acest libret de economii pot
reține și faptul că la tragerile la
sorți trimestriale participă cu drept
de cîștig libretele cu un sold mediu
trimestrial de minimum 20 de lei și
care tiu au fost lichidate în cursul
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerea la sorți. La o tra
gere la sorți se acordă la fiecare
1 000 de librete cite 15 cîștiguri în
bani, dintre oare : un cîștig de 250
la sută, unul de 200 la sută și unul
de 100 la sută, unul de 50 la sută
și 11 cîștiguri de cite 25 la sută,
calculate față de soldul mediu tri
mestrial al libretelor ieșite cîștigătoare.
Soldul mediu trimestrial maxim
la care se aplică procentul de cîș
tig este de 20 000 de lei, ciștigul
maxim fiind astfel de 50 000 de lei.
Orice alte informații privind li
bretul de economii cu cîștiguri sau
alte instrumente de economisire aflate permanent la dispoziția dum
neavoastră le puteți solicita oricind
de la unitățile C.E.C.

Cetățenii care doresc să-și păs
treze economiile bănești personale

în siguranță și cu foloase materiale
pentru ei, concretizate în dobînzi
în- numerar, cîștiguri în bani, auto
turisme etc., le depun spre păstrare
la C.E.C.
Casa de Economii și Consemnați
uni pune la dispoziția depunători
lor, printr-o rețea de unități răspîndită în întreaga țară, instru
mente de economisire variate care
satisfac preferințele și
dorințele
cele mai diverse ale cetățenilor de
toate virstelej asigurîndu-se toto
dată o servire operativă șl plină de
solicitudine a cetățenilor care ape
lează la serviciile C.E.C.
în același timp, prin măsurile
luate s-a asigurat apropierea ser
virii depunătorilor, atit de domici
liul. cit și de locul de muncă al
acestora, dezvoltindu-se în mod
permanent rețeaua
de unități
C.E.C. amplasate la orașe și la sate.
în prezent, rețeaua operativă
C.E.C. cuprinde aproape 11 000 uni
tăți proprii și mandatare existente
în orașe, sate, întreprinderi, plat
forme industriale, I.A.S., C.A.P.,
instituții, precum și în stațiuni bal
neoclimaterice și de odihnă, din
care 4 327 unități poștale și coope
rative de credit care sînt autorizate
să efectueze operații C.E.C.
Venind în întîmpinarea cerințe
lor populației, Casa de Economii și
Consemnațiuni acordă prioritate în
ființării de noi unități C.E.C. în
marile cartiere ale orașelor, care
concentrează un număr însemnat
de oameni ai muncii. De asemenea,
s-au înființat numeroase ghișee și
puncte de servire chiar la locul de
muncă al depunătorilor, în felul
acesta fiind evitată deplasarea 1acestora in vederea efectuării
de
operații C.E.C. Consecința firească
a dezvoltării activității C.E.C. in
unitățile unde își desfășoară munca
depunătorii este creșterea volumu
lui operațiilor fără numerar, în
deosebi a depunerilor pe bază de
consimțămînt scris prin virament,
modalitate practică și eficientă de
păstrare și sporire a economiilor
bănești personale.
Prin dezvoltarea rețelei de unități
C.E.C., organizarea corespunzătoare
a activității de ghișeu, funcționa
rea unităților C.E.C. pe baza unui
program adecvat, precum și o exi

gentă pregătire
politico-profesională a personalului se asigură re
ducerea permanentă a timpului de
efectuare a tuturor operațiilor la
C.E.C.

Titularul unui Instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea să
ceară înscrierea în. acesta a unei
clauze de împuternicire, prin care
să acorde dreptul de a dispune de
sumele economisite și altor persoa
ne (cel mult două) pe care le indi
că pe documentul de depunere. în
instrumentul de economisire res
pectiv se înscriu de către C.E.C.
numele, prenumele și anul nașterii
persoanelor împuternicite.
De clauza de împuternicire pot
beneficia numai persoanele majore,
ea acționînd numai pe timpul vieții
titularului instrumentului de eco
nomisire.
Clauza de împuternicire poate fi
modificată sau anulată în timpul
vieții titularului numai de către
acesta.
Dacă la emiterea libretului nu a
fost introdusă clauză de împuter
nicire, ulterior, cu ocazia unei ope
rații de depunere chiar și pentru
suma de 5 lei, titularul instrumen
tului poate introduce clauză de îm
puternicire.
Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane
pot cere la prima depunere intro
ducerea în favoarea lor sau a altor
persoane a clauzei de împuternicire.
Minorii nu pot fi trecuți la clauza
de împuternicire.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce clau
za de împuternicire numai dacă au
împlinit virsta de 14 ani.
Titularul unui instrument de eco
nomisire are dreptul să stabilească
prin „dispoziție testamentară1* per
soanele fizice sau juridice care să
dispună de sumele economisite la
C.E.C. după decesul său. Dispoziția
testamentară se înscrie în fișa de
cont a instrumentului de economi
sire. Ea poate fi revocată sau mo
dificată numai de către titularul
depunerilor.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai dacă au
împlinit virsta de 14 ani și se în
trețin singuri.
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„Tratatul A.B.M. în pericol“
Tratatul privind rachetele antibalistice (A.B.M.) încheiat in 1372
este in pericol. Acest tratat este
aproape singurul dintre acordurile
privind controlul
armamentelor
care a contribuit la prevenirea
războiului nuclear, limitind sub
stanțial dezvoltarea unor forțe de
fensive și ofensive periculoase.
Acum se pare că președintele
Ronald Reagan este dispus să lan
seze un dublu atac împotriva tra
tatului. Nu există altă modalitate
de a aduce un prejudiciu mai mare
propriilor țeluri declarate in do
meniul controlului armamentelor
sau securității naționale americane.
Ministrul american al apărării,
Caspar Weinberger, cere desfășu
rarea cu anticipație a unui sistem
defensiv parțial in spațiu. Reco
mandarea vine in mod flagrant in
contradicție Cu angajamentul luat
de Reagan la Reykjavik de a
amina cu zece ani această desfă
șurare.
încă și mai grav este caracterul
imprecis al scopului urmărit prin
acest
mlnisistem de ..război al
stelelor" cerut de Weinberger. Are
el oare scopul de a apăra împo
triva
unui
atac accidental ? tn
acest caz, pot fi găsite alternative
mult mai puțin costisitoare. Are el
oare scopul de a apăra rachetele
americane cu bază terestră ? în
acest caz. de asemenea, ar fi mai
puțin costisitor și mai puțin peri
culos să se desfășoare rachete
mobile, care nu necesită o aseme
nea protecție. Are oare acest sis
tem scopul de a apăra orașe mai
degrabă decit să ne apere de ra
chete ? Aceasta ar conduce cu
siguranță la ceea ce strategii nu
mesc planificare in vederea războ
iului. o „primă lovitură" împotriva
forțelor nucleare ale celeilalte
părți și o apărare menită să slă
bească o forță de ripostă și așa
slăbită.
Pentru a obține desfășurarea an
ticipată, Weinberger cere ca pre
ședintele să insiste asupra unei in
terpretări in sens larg a prevede
rilor din tratat privind experien
țele.
Tratatul
declară că părțile nu
vor „dezvolta, experimenta sau

desfășura sisteme A.B.M. sau com
ponente ale acestora cu baza pe
mare, in aer, in spațiu sau cu bază
terestră mobilă". Dar Weinberger și
alții susțin că declarația anexată
tratatului exceptează „sistemele
A.B.M. bazate pe alte principii
fizice", cum sint laserii sau fasci
culele de particule. Ei pretind că
tratatul se aplică, doar la tehnolo
gia convențională, ca, de exemplu,
unei rachete lansate împotriva unei
alte rachete.
Aceasta vine tn contradicție cu
însăși denumirea și cu scopul tra
tatului. Vine in contradicție cu
precedentul
creat prin faptul că
timp de 15 ani Washingtonul și
Moscova au respectat tratatul, pre
cum și cu depozițiile făcute in
Congres de către negociatorii ame
ricani. Aceasta ignoră însuși lim
bajul declarației amintite, care în
cepe astfel : ..Pentru a asigura
respectarea obligației de a nu des
fășura sisteme A.B.M...". A insista
acum
pentru o interpretare mai
superficială ar însemna a distruge
orice șansă pentru un nou tratat
de dezarmare.
Se afirmă că acum și secretarul
de stat al S.U.A., George Shultz,
este in favoarea interpretării în
sens larg. Ar fi regretabil. Dar se
spune că el insistă, de asemenea,
ca decizia privind desfășurarea an
ticipată să fie luată în consultare
cu Congresul și cu altații. Aceasta
ar fi încurajator, dat fiind că răs
punsurile acestora încep să fie
deja
cunoscute. Si toate conțin
același mesaj urgent : să nu faceți
așa ceva !
Poate că dublul atac împotriva
tratatului este doar o stratagemă
pentru a exercita noi presiuni in
cadrul actualelor negocieri de la
Geneva, așa cum pretind unele ofi
cialități ale administrației.
In
acest caz, aceasta ar trebui să-și
demonstreze sinceritatea, făcind și
noi propuneri constructive. Pînă
atunci, administrația este in peri
col de a apărea ca dind dovadă de
lipsă de interes față de controlul
armamentelor și ca neavind obiec
tive precise in eforturile ei de con
solidare a propriilor poziții.
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• Liceenii: UNION (13 49 04) — 9;
11; 13; 15: 17; 19
• Punct... și de la capăt : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
• Drumul
oaselor :
FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19
• Secretul lui Bachus : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Toate pînzele sus (I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• întilnire in Atlanttc : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17: 19
• Visul unei balerine : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15: 19.30

• Ali-Baba și cel 40 de hoți : MUN
CA (21 50 97)
—
15; 18. FLACARA
(20 33 40) — 15; 18
• Cursa neprevăzută : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9: 11 ; 13; 15: 17: 19
• Locuri
în
inimă :
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11: 13; 15: 17; 19. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cine ride Ia urmă — 11; 13. Pro
gram special pentru copii si tineret
— 9: 15; 17; 19: DOINA (16 35 38)
• Cine este omul acesta : BUZE$TI
(50 43 58) — 15; 17; 19

• Călătorul cu cătușe :
DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cortul
,.Roșu“ ;
COTROCENI
(49 48 48) — 15: 18
• Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12; 15: 18

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
mare) : Ioneștiî — 18; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 18; (sala Atelier) :

Farul și dl. Valentino — 18; (sala
Studîo-99) : Parisul în viziunea pic
torilor români (diapozitive). Prezin
tă : I. Beldiman — 17.30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio): „Treptele afir
mării artistice". Constantin Bordei —
violă — 17; (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Ervin Acăl
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (14 11 80, la
sala mică a Teatrului Național) :
Oklahoma — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 18: (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Aventura unei arhive — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Pădurea — 18: (sala
Studio) : Sentimente și naftalină —
18.30
• Teatrul Ciulești (sala Giuleștl,
18 04 85) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Tempo,
tempo si 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) :
TJn tînăr printre
alții — 9; Mary
Poppins — 18
• Teatrul „Tândărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Guliver tn țara păpușilor
—- 10; (sala Cosmonauților, 11.12 04) :
Dana și Leul — 15
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Asta-t ciudat — 18,30

O
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încheierea „Săptăminii culturale
ORIENTUL MIJ10CIU
a Republicii Socialiste România" in R.F.G.

Acțiunî, luări de poziție
pentru dezarmare și pace
ț

Sub semnul intensificării eforturilor
pentru o Europă a păcii și securității

i

VIENA 18 (Agerpres). — N. Chi, lie transmite : La Viena s-au în
cheiat lucrările „Conferinței inter
naționale pentru dezarmare și des
tindere, pentru o lume fără războaie
șl fără violență", la care au luat
parte reprezentanți ai vieții poli
tice și obștești, ai unor organizații
și mișcări pentru pace din 67 de țări,
intre care și România.
Din dezbateri s-a degajat opinia
că, in lumea contemporană, cea
mai importantă sarcină a statelor,
a guvernelor, a opiniei publice o re
prezintă intensificarea eforturilor
și multiplicarea acțiunilor la nivel
guvernamental și neguvernamen
* tal pentru eliminarea pericolului
de război, pentru oprirea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării.
Reprezentantul țării noastre a
* prezentat pe larg poziția României
privind căile și modalitățile practi-

\

ce de dezvoltare a cooperării,
edificare a păcii și securității
Europa și in lume, arătînd
in concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, atingerea aces
tor obiective reclamă eforturi
conjugate ale tuturor statelor și po
poarelor pentru respectarea strictă
a normelor dreptului internațional,
pentru reglementarea pașnică a
tuturor diferendelor, pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la un
proces real de dezarmare, in pri
mul rînd de dezarmare nucleară.
Au fost înfățișate eforturile perse
verente, inițiativele și demersurile
multiple ale țării noastre, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru
reducerea încordării militare în
Europa și în lume, pentru reali
zarea dezarmării, pentru apărarea
dreptului fundamental al oameni
lor, al popoarelor la pace, la viață,
la existență liberă și demnă.

*

*
J
1 Organizată la

inițiativa Departal mentului pentru dezarmare al
/ O.N.U., conferința va permite
) examinarea unor probleme referi-

de la
DAKAR 18 (Agerpres). — într-un
interviu acordat agenției PANA,
, Sam Nujoma. președintele Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.),
caracterizează
așa-zisa nouă constituție a Namibiei,
în curs de elaborare la Windhoek
de către autoritățile de ocupație,
drept un act deliberat ce vrea să
ascundă perpetuarea statutului de
teritoriu dependent de Africa de
Sud. Liderul S.W.A.P.O. relevă că,
în afară de steag și imn, celelalte
atribute ale unui stat suveran lip
sesc. Astfel, în virtutea constituției,
conducerea țării va fi asigurată de
un președinte și un prim-ministru,

toare la dezarmarea nucleară
convențională, modalitățile de ve
rificare a acordurilor în acest do
meniu, securitatea internațională,
precum și o serie de chestiuni re
gionale.
La dezbateri vor lua parte repre
zentanți ai unor organizații negu
vernamentale, institute de cercetări
și educaționale, precum și ai mij
loacelor de informare în masă din
16 țări situate in această regiune.

India se pronunță împotriva extinderii
cursei înarmărilor în spațiul cosmic

*

I

NEW DELHI 18 (Agerpres). —
7 Guvernul Indiei este profund în’ grijorat de posibilitatea folosirii de
l. către S.U.A. a bazinului Oceanului
■ Indian în realizarea programului
cunoscut sub denumirea de ..războ
iul stelelor" — a declarat minis
trul de stat indian pentru afaceri
externe, Natwar Singh. într-o alo
cuțiune rostită în camera superioa-

L

ră a parlamentului de Ia New
Delhi, el a afirmat că India se pro
nunță cu fermitate împotriva ex
tinderii cursei înarmărilor în spa
țiul cosmic și utilizării în acest
scop a bazelor militare americane
din Oceanul Indian. El a reafirmat
necesitatea transpunerii In viață a
rezoluțiilor O.N.U. privind decla
rarea Oceanului Indian drept zonă
a păcii.

*
*

R.F.G.

Prezentarea declamației guvernamentale în Bundestag
BONN 18 (Agerpres). — în declara
ția guvernamentală prezentată în
Bundestag, cancelarul Helmut Kohl
s-a pronunțat pentru dezvoltarea
relațiilor cu R.D.G. la toate nivelu
rile, adîncirea legăturilor economice
și intensificarea dialogului politic cu
U.R.S.S. și pentru relații stabile, de
parteneri, cu toate statele din centrtil, estul și sudul Europei. Guver
nul federal, a spus el, urmărește

realizarea de progrese în domeniul
dezarmării și încheierea grabnică a
unui acord privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie.
H. Kohl s-a pronunțat, totodată,
pentru reducerea cu 50 la sută a ar
mamentelor strategice ofensive.
în problemele de politică internă,
cancelarul federal s-a referit la șo
maj, protecția mediului înconjurător,
reforma fiscală și politica socială,
informează agenția D.P.A.

P.C.G. salută dialogul dintre cele două state germane
BONN 18 (Agerpres). — Comu
niștii vest-germani salută dialogul
dintre factorii politici din R.F.G. șl
R.D.G. în legătură cu contribuția la
cauza dezarmării, destinderii și co
laborării, sprijinind declarațiile aces
tora privind responsabilitatea celor
două state germane în promovarea
unei politici constructive de asigu
rare a păcii în Europa — se arată
într-o declarație publicată la Bonn
de președintele P.C. German, Her

ceasta a slujit unei mai bune cu
noașteri și înțelegeri a culturii și ar
tei poporului român. Sub titlul: „Mu
zică de înaltă ținută artistică" este
apreciată evoluția orchestrei simfo
nice a Filarmonicii „George Enescu"
— „un adevărat ambasador al artei
sunetelor din România", al unei
creații muzicale complexe, interpre
tată cu remarcabilă măiestrie. Ace
lași ziar, anunțînd, sub titlul : „Căr
țile, oglinda vieții spirituale româ
nești", deschiderea expoziției de la
Stadthaus din Bonn, relevă îndelun
gata tradiție a artei tiparului în țara
noastră, bogata activitate editorială a
României contemporane.
Manifestările culturale românești
au făcut, de asemenea, obiectul unor
note și comentarii în ziarul „Bonner
Rundschau", precum și la posturile
de radio.

„Poporul namibian respinge manevrele regimului

Conferință regională a statelor din Asia și Pacific
în problemele dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — La sediul din New York
al Națiunilor Unite s-a anunțat că,
in perioada 23—27 martie, la Bei
jing va avea loc o conferință re
gională a statelor din Asia și Pa
cific
asupra problemelor
dezarmării, informează
agenția China
Nouă.

BONN 18 (Agerpres). — Coralia
Popescu transmite ; Miercuri s-a în
cheiat „Săpțămina culturală a Repu
blicii Socialiste România" în Repu
blica Federală Germania, care a pri
lejuit organizarea, la Bonn, Koln și
Miinchen, a numeroase manifestări —
expoziții, simpozioane și mese rotun
de consacrate cărții, artei muzicale și
cinematografice din țara noastră.
In cadrul programului rezervat
muzicii au avut loc concerte simfo
nice și de cameră.
Manifestările artistice au fost în
tregite printr-un simpozion consacrat
creației muzicale contemporane în
România, desfășurat la Conservato
rul din Koln.
Referindu-se la semnificația ma
joră a Săptăminii culturale româ
nești în R.F.G., cotidianul „General
Anzeiger" din Bonn sublinia că a-

bert Mies. în document se subliniază
semnificația inițiativei R.D.G. de a
începe negocieri cu R.F.G. referi
toare la problema lichidării rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune de pe continentul european.
Cursa înarmărilor, menționează do
cumentul, împovărează relațiile din
tre cele două state germane. P.C.
German va acționa pentru
extin
derea dialogului dintre R.F.G. și
R.D.G. în interesul păcii.

r.s.a.:

Sute de copii
arestați și torturați

GENEVA 18 (Agerpres). — O co
misie internațională de juriști occi
dentali a redactat un raport privind
starea de lucruri din punct de ve
dere legal din țara apartheidului,
Republica Sud-Africană. în urma
celor văzute la fața locului, autorii
studiului afirmă că situația respec
tării drepturilor civile ale cetățeni
lor este dezastruoasă, micile schim
bări aduse de guvernanți legislației
fiind considerate, pe bună dreptate,
numai de suprafață,
neschimbînd
nimic în structura juridică bazată pe
discriminare rasială.
Pe temeiul stării de urgență, decre
tată în vara anului trecut, poliția are
puteri discreționare, desele abuzuri
comise de membrii săi rămînînd
nepedepsite. Autorii studiului afir
mă, spre exemplu, că sute de copii,
chiar și în vîrstă de zece ani, au fost
arestați sub diverse acuzații născo
cite și supuși torturilor. Mulți dintre
aceștia, afirmă ei, rămîn mutilați pe
viață.
PRETORIA 18 (Agerpres). — în
Africa de Sud se menține climatul
de violentă, ca urmare a continuării
represiunilor în rîndul populației de
culoare. La 17 martie, în localitatea
Kwamashu, șapte tineri, între 15 și
17 ani, au fost uciși cu sînge rece
de colaboratori ai poliției regimului
rasist. Din surse africane se relevă
că tinerii făceau parte dintr-o gru
pare ce sprijinea Frontul Democra
tic Unit (U.D.F.), un mare partid
care se pronunță pentru abolirea apartheidului ca politică de stat.

Pretoria"
ce nu vor fi alții decît oamenii re
gimului rasist de la Pretoria. Ca
organ al puterii va figura un așanumit Consiliu Constituțional, în
spatele căruia se va afla tot ad
ministrația colonială — a spus Sam
Nujoma.
Liderul S.W.A.P.O. a declarat că
„poporul namibian respinge mane
vrele regimului sud-african ; țelul
nostru sînt alegerile libere, sub
control internațional, conform Rezo
luției 435 a Națiunilor Unite". Nu
mai în acest fel — a adăugat el —
poporului namibian i se va asigura
dreptul de a decide în mod liber și
suveran asupra propriului viitor.

TUNIS 18 (Agerpres). — în capita
la Tunisiei urmează să înceapă, la
1 aprilie, sesiunea Consiliului Ligii
Arabe, la nivelul miniștrilor de ex
terne, s-a anunțat oficial la Tunis.
Agenția KUNA, citind surse ale
organizației, arată că in paralel va
avea loc o reuniune a Comitetului
arab însărcinat cu încetarea luptelor
în perimetrul taberelor de refugiați
palestinieni din Liban.

DOHA 18 (Agerpres). — într-o
declarație făcută revistei qatareze
„Al-Ahed“, președintele Societății
palestiniene de Semilună Roșie,
Fathi Arafat, s-a pronunțat pentru
încetarea asediului milițiilor Amal
împotriva taberelor de refugiați pa
lestinieni din Liban. Organizația pa
lestiniană — a spus el — acționează
intens pentru ajutorarea locuitorilor
din tabere, în pofida întîmpinării
unor serioase dificultăți, informea
ză agenția KUNA.
KHARTUM 18 (Agerpres). — La
Khartum s-au încheiat lucrările Con
ferinței miniștrilor arabi ai sănătății.
Au fost adoptate o serie de rezolu
ții privind extinderea ajutorului me
dical destinat locuitorilor din tabere
le de refugiați palestinieni din Liban
și din teritoriile arabe ocupate, in
formează agenția KUNA.
Participanții au hotărit să-și coor
doneze activitățile cu un comitet po
litic al Ligii Arabe pentru asigu
rarea unei asistențe sanitare adec
vate rezidenților din tabere și să
lanseze, în colaborare cu țările arabe,
un program de îngrijire medicală
destinat populației din teritoriile
ocupate de Israel.

Noi măsuri represive ale forțelor
israeliene au avut loc, in ultimele
zile, în teritoriile arabe ocupate. Agenția T.A.S.S. relevă că autoritățile
de ocupație din Gaza au întemnițat
140 de tineri palestinieni în noua în
chisoare Ansar II, recent construită
de forțele de ocupație.

Peste 17 milioane de șomeri în țările
Pieței comune
Participanții la o reuniune de la Bruxelles, în căutarea
unor programe de ocupare a torței de muncă
Cifrele statistice ale „EUROSTAT",
organism specializat al Pieței co
mune, indică existența a 17,1 mi
lioane de șomeri în cele 12 țări
membre ale C.E.E. Numai în luna
ianuarie numărul celor aflați in
căutarea unui loc de muncă a
sporit cu 516 000, precizează un
raport al Comisiei executive a
C.E.E.
Aflați în fața acestei situații, mi
niștrii muncii și pentru probleme
le sociale din cele 12 țări comu
nitare s-au reunit, timp de două
zile, la Bruxelles pentru a dezba
te probleme vizînd realizarea unui
program de creștere economică, de
sporire a numărului locurilor de
muncă și pentru reciclarea perso
nalului aflat în șomaj de lungă
durată. După încheierea reuniunii,
agenția italiană de presă A.N.S.A. — relata din Bruxelles :
„Nici un progres substanțial nu
s-a înregistrat la reuniunea miniș
trilor muncii și pentru problemele
sociale din țările Pieței comune
desfășuratq, timp de două zile, la
Bruxelles". Deși a fost o reuniune
cu caracter de informare și nu erau
de așteptat hotăriri, nu numai că
nu s-au adoptat decizii, dar nici
măcar nu s-a făcut simțită o apro

piere a punctelor de vedere asupra
problemelor discutate.
Punctul central de pe ordinea de
zi a fost adoptarea unei strategii a
„celor 12" pentru a înfrunta pro
blema șomajului pe termen scurt
și mediu.
Comisia
executi-vă a
C.E.E. primise mandat de la mi
niștrii de resort să elaboreze pro
puneri concrete în materie. Aceas
ta a prezentat o serie de docu
mente și, motivînd că prea adesea
miniștrii muncii sau titularii altor
departamente ajungeau la un acord, elaborau apoi planuri, iar ul
terior miniștrii de finanțe procedau
la modificări drastice, a cerut „res
ponsabililor politici din Piața co
mună asigurări privind sursele de
finanțare, înainte de a se elabora
programe concrete". Astfel, Comisia
executivă a propus miniștrilor de
resort să aprobe sporirea bugetului
consacrat măsurilor cu caracter so
cial și in domeniul utilizării forței
de muncă cu 18 milioane unități de
cont C.E.E. (E.C.U.) pentru anul
1988.
Apreciind propunerea drept In
complet argumentată și vagă, mi
niștrii muncii și pentru problemele
sociale au hotărit să reia în discu
ție întreaga problematică la o altă
reuniune.

——— (din actualitatea economică) ——---- Practicile neocolonialiste blochează industrializarea lumii sărace
în ultima vreme s-au desfășurat
mai multe reuniuni internaționale
care au abordat, între altele, o serie
de probleme legate de restructurarea
industriei mondiale și procesul de
industrializare a țărilor în curs de
dezvoltare. O atenție aparte a fost
acordată evoluției climatului econo
mic internațional, așa cum rezultă
ea din analiza anuală a O.N.U.D.I.
intitulată „Industrie și dezvoltare.
Raport global 1986".
ÎNTRE DEZIDERATE ȘI REALI
TĂȚI. Dezbaterile au scos în eviden
tă faptul că industria este un ele
ment dinamic al creșterii economice,
un instrument indispensabil al dez
voltării accelerate a țărilor rămase
în urmă, al consolidării independen
tei lor. De altfel, aproape nu există
tară în curs de dezvoltare care să nu
se fi angajat pe calea unor transfor
mări profunde, adeseori structurale
ale economiei, prin intermediul in
dustriei.
Procesul industrializării, s-a ară
tat la reuniunile amintite, a in
fluențat pozitiv economiile statelor
respective, participarea lor Ia divi
ziunea internațională a muncii. Ast
fel, după o creștere rapidă timp de
aproape trei decenii, industria a re
prezentat, în primii ani ai actualei
decade, 36—38 la sută din produsul
intern brut al țărilor în curs de dez
voltare, față de 29 la sută în 1965.
De asemenea, ponderea țărilor răma
se in urmă in producția industrială
mondială a sporit de la 8 la sută in
1963 Ia 11,6 la sută în 1984, iar în co
merțul internațional cu produse ma
nufacturate — de la 5 Ia sută în 1970
la 12,5 la sută în 1985. O serie de țări
în curs de dezvoltare produc astăzi
echipamente industriale, unele din
ele reușind chiar să exporte tehno
logii și să presteze servicii tehnice.
Asemenea progrese au determinat
aprecieri potrivit cărora industriali
zarea țărilor lumii a treia a creat „o
a doua revoluție industrială" care
transformă economia mondială, mai
radical decît modificările ce au avut
loc în Anglia la sfîrșitul secolului al
XVIII-lea și începutul veacului
trecut.
Totuși, așa cum rezultă și din ana
liza O.N.U.D.I., dezvoltarea indus
trială a țărilor rămase în urmă are
un caracter inegal : doar cinci țări
realizau, anul trecut, mai bine de
jumătate din producția grupului,
și numai zece state acopereau pes
te patru cincimi din exporturile sale

de produse manufacturate. în ace
lași timp, dezvoltarea industrială a
țărilor lumii a treia se caracteri
zează printr-o pronunțată discre
panță sectorială, în sensul că, dacă
statele în cauză au reușit să obțină
ponderi ceva mai ridicate în pro
ducția mondială a unor ramuri tradi
ționale, aceste ponderi sînt cu mult
mai scăzute în sectoarele ce folosesc
tehnici avansate.
Și mai îngrijorător este însă fap
tul că, de la o vreme, procesul in
dustrializării țărilor în curs de dez
voltare stagnează, iar in unele dintre
ele — cum sînt cele din America La
tină — este chiar în regres. Potrivit
datelor aduse în dezbateri, în prima
jumătate a actualei decade, ritmul
mediu anual de creștere a produc
ției industriale a țărilor rămase în
urmă a fost cu puțin peste unu
la sută, ceea ce înseamnă doar o
cincime din nivelul înregistrat în de
ceniul trecut.
Deși lasă să se întrevadă o ame
liorare a situației în a doua jumătate
a decadei, studiul anual al O.N.U.D.I.
consideră că poziția industrială a
Sudului subdezvoltat în raport cu
Nordul dezvoltat nu se va îmbu
nătăți într-un viitor apropiat : pon
derea primului grup de state în to
talul producției manufacturiere, care
era de 11 la sută în
1980, va fi
aceeași și în 1987. în aceste condiții,
s-a arătat în cadrul dezbaterilor, este
imposibil să fie realizate obiectivele
stabilite la cea de-a doua Conferin
ță generală a O.N.U.D.I. (Lima, 1975),
care vizează creșterea, pînă în anul
2000, a ponderii țărilor în curs de
dezvoltare la 25 la sută din produc
ția industrială mondială și la 30 la
sută din comerțul international cu
produse manufacturate. Extrapola
rea actualelor tendințe arată că pon
derea țărilor rămase in urmă
în
producția industrială a lumii va fi.
la sfîrșitul secolului, de cel mult 15
la sută, în timp ce statele respec
tive vor reprezenta peste 70 la
sută din populația globului.

IMPACTUL DOBÎNZILOR ÎNAL
TE ȘI AL DISCRIMINĂRILOR
COMERCIALE. Desigur, criza eco
nomică mondială a contribuit apre
ciabil Ia blocarea procesului indus
trializării țărilor în curs de dezvol
tare. Dar la actuala situație critică
s-a ajuns datorită nu atit crizei, cit
mal ales politicilor economice, comer
ciale, financiare și de credit adoptate

de țările dezvoltate cu economie de
piață in intenția de a ieși din criză,
în acest sens, în cursul dezbaterilor’
s-a arătat că sporirea fără prece
dent, la un moment dat, a nivelului
dobînzilor bancare în unele state
avansate, îndeosebi în S.U.A., a dat
o dublă lovitură țărilor rămase în
urmă.
Pe ' de o parte, dobînzile înalte,
descurajind investițiile în economie,
au slăbit activitatea productivă în ță
rile dezvoltate, fapt care a dus la
restrîngerea cererii de
* produse pro
venite din statele în curs de dezvol
tare, la prăbușirea prețurilor lor și,
implicit, la diminuarea corespunză
toare a veniturilor din exporturi —
principala sursă de finanțare a pro
gramelor de industrializare a aces
tor țări. Numai în 1985 statele lumii
a treia au pierdut pe această cale 60
miliarde de dolari — sumă aproape
egală cu aceea pe care statele pă
gubite trebuiau să o investească în
industrie pentru a putea realiza
obiectivele de la Lima.
Pe de altă parte, scumpirea exce
sivă a creditului a sporit considera
bil povara datoriei externe a țărilor
rămase în urmă și a restrîns accesul
lor la piețele financiare internaționa
le. în ultimul deceniu, datoriile ță
rilor Asiei au sporit de 4,3 ori, da
toria Africii — de 5,2 ori, iar cea a
Americii Latine — de 5,5 ori. Plă
țile în contul dobînzilor și al rate
lor de amortizare a datoriei, care în
1980 absorbeau 67 la sută din fluxu
rile financiare ce se îndreptau spre
țările în curs de dezvoltare, au de
pășit după 1983 totalul intrărilor de
capitaluri — ceea ce a provocat ță
rilor debitoare pierderi nete de ve
nit național, care în 1985 s-au ridicat
la 31 miliarde de dolari.
Practicile discriminatorii față de
țările in curs de dezvoltare
sînt
deosebit de evidente și în dome
niul comercial. La reuniunile aminti
te s-a arătat, de exemplu, că în timp
ce 65 la sută din produsele manu
facturate exportate de țările în curs
de dezvoltare se lovesc de obstacole
tarifare pe piețele statelor capitalis
te dezvoltate, numai 23 la sută din
produsele similare provenite din alte
țări capitaliste dezvoltate trebuie să
facă față opreliștilor de acest gen.
Asemenea practici par cu atît mal
de neînțeles, cu cit comerțul cu pro
duse manufacturate dintre țările din
Nord și din Sud este net favorabil
primului grup de state, adică celor

care recurg la măsuri discriminato
rii. Excedentul obținut de țările ca
pitaliste dezvoltate din acest comerț
a crescut de la 27 miliarde de dolari
în 1970 la 133 miliarde în 1983. Poa
te tocmai de aceea specialiștii
O.N.U.D.I. au acordat o mare aten
ție în raportul pentru 1986 analizei
cauzelor creșterii protecționismului,
îndeosebi față de produsele prelucra
te provenite din țările în curs de dez
voltare.
în acest sens, ei au evaluat cîștigurile și pierderile de locuri de mun
că ale principalelor șase țări capi
taliste dezvoltate (S.U.A., Japonia,
R.F.G., Franța, Marea Britanie și Ita
lia) din operațiunile de import-ex
port cu statele în curs de dezvolta
re. Concluzia este că nici una din
țările amintite n-a pierdut locuri de
muncă. Dimpotrivă, în cazul Fran
ței și Marii Britanii, cîștigurile de
locuri de muncă din comerțul cu ță
rile din Sud au compensat, total sau
parțial, pierderile suferite în schim
burile cu statele din Nord. Or, pe
rioada analizată (1975—1983) a fost
una dintre cele mai dificile pentru
economia mondială, fapt care a de
terminat pe specialiștii O.N.U.D.I.
să aprecieze că. în absența schimbu
rilor cu țările lumii a treia, recesiunea
și șomajul din statele capitaliste dez
voltate ar fi fost și mai profunde.
Rezultă deci că actualul val protec
tionist a fost stîrnit nu atît de concu
rența țărilor subdezvoltate, cît de
încercările cercurilor monopoliste
de a menține statu quo-ul, de a bara
calea spre o nouă diviziune interna
țională a muncii, mai dreaptă, pen
tru a-și păstra privilegiile oferite de
vechiul sistem de relații inechitabile,
care a dus la împărțirea lumii în
țări sărace, producătoare de materii
prime, și țări băgate, furnizoare de
produse
prelucrate. Ia dezvoltarea
unor țări pe seama altora.
PROPUNERI REALISTE, CON
STRUCTIVE. Concluziile dezbate
rilor din cadrul diferitelor foruri
internaționale, ale analizelor din
raportul anual al O.N.U.D.I. confir
mă, astfel, pe deplin realismul apre
cierilor României socialiste, reafir
mate și in ultimele cuvintări ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
trivit cărora problemele lichidării
subdezvoltării, ale făuririi unei noi
ordini economice mondiale sint pro
bleme nu numai economice, dar, în
primul rînd, politice. Ele cer o

abordare nouă, politică, pornind
de la necesitatea realizării unor re
lații de deplină egalitate și echitate,
care să permită progresul fiecărei
economii naționale, îndeosebi dezvol
tarea mai rapidă a țărilor rămase în
urmă.
România a prezentat. în acest sens
— atit în organismele economico-financiare internaționale, cît și la
O.N.U. — o serie de propuneri con
crete, care au în vedere soluționarea
globală a problemei datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare și re
glementarea corespunzătoare a ni
velului dobînzilor, eliminarea orică
ror practici restrictive și instaurarea
unui comerț liber și echitabil, efec
tuarea de către țările avansate a
adaptărilor necesare pentru lărgirea
accesului pe piețele lori a produselor
provenite din statele rămase în urmă,
îmbunătățirea sistemului generali
zat de preferințe și aplicarea lui con
secventă și nediscriminatorie.
Totodată, țara noastră consideră că
industrializarea țărilor în curs de
dezvoltare depinde în mare măsură
de întărirea colaborării și solidarită
ții lor de acțiune. în această privin
ță, România se pronunță pentru pro
movarea unor forme moderne de
cooperare industrială; pentru o lar
gă colaborare în domeniul cercetă
rii științifice și asistenței tehnice,
precum și pentru acordarea de faci
lități financiare în scopul realizării
de întreprinderi mixte ale țărilor în
curs de dezvoltare.
în condițiile în care o grandioasă
revoluție științifică și tehnică este
în desfășurare, țara noastră conside
ră că se impune intensificarea efor
turilor pentru asigurarea unui acces
larg, neîngrădit, al statelor rămase in
urmă la cuceririle științei și tehnolo
giei moderne și a unui transfer sub
stanțial de tehnologii către aceste
țări, care să corespundă nevoilor lor
specifice de dezvoltare. în acest ca
dru. alături de alte state, România
susține convocarea unei a doua Con
ferințe a Națiunilor Unite pentru
știință și tehnologie în folosul dez
voltării.
Desigur. înfăptuirea unor măsuri
ca acelea propuse de România ar fi
de natură să contribuie la relansarea
procesului industrializării țărilor în
curs de dezvoltare, factor esențial al
edificării unei noi ordini economice
mondiale, capabile să asigure progre
sul general.

Țările îatino-americane cer revizuirea actualului sistem
financiar international
I
SAN JOSE 18 (Agerpres). — Da
toria externă a țărilor lâtino-americane și caraibiene, cifrată ia aproape
400 de miliarde dolari, constituie
astăzi principalul obstacol în calea
relansării și dezvoltării economice a
țărilor din regiune, se arată într-un
document care va fi supus analizei miniștrilor comerțului din
țările membre ale S.E.L.A. (Siste
mul Economic Latino-American),
ce se reunesc la San Jose pentru a
studia problemele comerțului inter
național în vederea degajării unei
poziții comune la cea de-a Vil-a se
siune a U.N.C.T.A.D. (Conferința
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare), programată să se desfă
șoare in luna iulie la Geneva.
Documentul, elaborat de Comitetul
pregătitor al „Grupului celor 77",
din care fac parte 127 de țări în curs
de dezvoltare, subliniază că datoria
externă nu poate fi achitată fără o
dezvoltare economică susținută, arătind, în acest sens, că regiunea latino-americană s-a transformat în
exportatoare netă de capital. Astfel,
în perioada 1982—1986, în exterior au
fost transferate resurse financiare
de ordinul a aproape 130 de miliarde
dolari numai cu titlu de rambursare
a serviciului datoriei sale externe.
Acest flux de resurse către credi
tori a afectat capacitatea productivă
a regiunii, o dovadă elocventă constituind-o faptul că produsul intern
brut (P.I.B.) per capital al țărilor

Îatino-americane a înregistrat în 1986,
în medie, o scădere de 8 la sută față
de 1980. Studiul precizează, de ase
menea, că
restricțiile externe au
provocat Americii Latine pierderi în
termeni de producție de aproape 160
miliarde dolari în perioada 1981—1986.
Dacă această cifră se adaugă la to
talul resurselor transferate în ex
terior în aceeași perioadă, rezultă că
țările din regiune au suferit pierderi
de resurse reale de aproape 300 mi
liarde dolari. Documentul, care va fi
prezentat reuniunii ministeriale a
„Grupului celor 77", de la Havana,
din luna aprilie, atribuie această
situație ratelor ridicate ale dobînzi
lor și deteriorării termenilor de
schimb.
între soluțiile propuse la grava
criză cu care se confruntă regiunea,
studiul amintit subliniază necesita
tea unei „revizuiri profunde a actua
lului sistem monetar și financiar in
ternațional, pentru ca acesta să de
vină cu adevărat stabil, multilateral
și echitabil", și ajustării serviciului
datoriei externe la capacitatea reală
de plată a țărilor debitoare. în caz
contrar, avertizează documentul, ță
rile din America Latină și Caraibi se
vor confrunta „cu o situație de o
extremă gravitate" care le va obliga
să limiteze substanțial transferările
nete de resurse pentru a evita o in
stabilitate socială și politică majoră,
care ar pune în pericol procesele
democratice din regiune.

Critici la adresa măsurilor protecționiste
în comerțul mondial
KUALA LUMPUR 18 (Agerpres)
— Luînd cuvîntul în cadrul primu
lui congres economic al țărilor
membre ale
Asociației Națiunilor
din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.),
care se desfășoară la Kuala Lumpur
și este consacrat pregătirii reuniunii
la nivel înalt a
organizației, mi
nistrul malayezian al comerțului șl
industriei, Razaliegh Zamzah, a făcut
apel la impulsionarea cooperării în
tre aceste state în scopul dezvoltă
rii lor economice. El s-a pronunțat
pentru Înlăturarea protecționismu
lui țărilor vest-europene, Statelor
Unite și Japoniei față de produsele
țărilor A.S.E.A.N. și pentru mate
rializarea unor programe de dezvol
tare în
direcția
accelerării pro
gresului economic al statelor regiunii,
relevă agenția KUNA.
GENEVA 18 (Agerpres) — Un ra
port
elaborat
de
secretariatul
U.N.C.T.A.D. în vederea sesiunii
consiliului acestei organizații, care
începe săptămîna viitoare,, pune în
evidență creșterea in anul 1986 a
măsurilor protecționiste aflate în
calea comerțului internațional. în

r

cele mai multe dintre cazuri au fost
afectate de diverse bariere comer
ciale produsele provenind din țările
în curs de dezvoltare, fapt care a
dus la agravarea considerabilă a da
toriei lor externe.

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). —
în cadrul reuniunii miniștrilor co
merțului și dezvoltării din țările africane, găzduită de capitala Etiopiei,
s-a relevat că situația economică din
Africa continuă să fie dificilă ca
urmare a inechităților de pe piața
internațională a schimburilor comer
ciale. Surse ale conferinței relevă că
valoarea exportului
mărfurilor africane a scăzut de Ia 60,60 miliar
de dolari în 1985 la 44,3 miliarde do
lari în 1986.
Experții economici de la Addis
Abeba relevă că deteriorarea terme
nilor de schimb în defavoarea țări
lor africane se datorește politicii și
măsurilor pe plan comercial pro
movate de țările industrializate oc
cidentale. O astfel de situație agra
vează criza economică a continentu
lui. lovește în planurile de redresară
și dezvoltare economică.
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wș ® - pe scurt
COMITETUL PENTRU DECOLO
NIZARE AL O.N.U., întrunit la
sediul din New York al Națiunilor
Unite, a reafirmat dreptul la auto
determinare și independentă al po
porului din Noua Caledonie (în
prezent teritoriu francez de peste
mări). într-o declarație făcută în
acest sens, președintele comitetu
lui a cerut guvernului francez să
pregătească, prin consultări cu
poporul din Noua Caledonie. accesul acestui teritoriu la o autodeterminare reală, în conformitate
cu principiile Cartei Națiunilor
Unite.
MANIFESTAT IE. Peste 700 000
de tineri columbieni au participat
la Bogota și în alte orașe prin
cipale ale Columbiei la o amplă
manifestație „pentru viață și îm
potriva drogurilor", transmite agen
ția E.F.E.
„Sărbătoarea vieții" a
fost organizată de Fondul Națiuni
lor Unite împotriva folosirii dro
gurilor, de ministerele sănătății,
educației, justiției și comunicați
ilor, precum și de Institutul colum
bian pentru bunăstarea familiei.
UNITATEA
FORȚELOR
DE
STÎNGA DIN MEXIC. Secretarul
general al Partidului Socialist Uni
ficat din Mexic (P.S.U.M.), Pablo
Gomez, a declarat că obiectivul
cel mai important care stă în fața
organizației este înfăptuirea unită
ții tuturor forțelor democratice,
progresiste mexicane, în esență
crearea unui partid unic al stîngii
mexicane — relatează
agenția
Prensa Latina. în perioada 25—28
martie, la Ciudad de Mexico va
avea loc congresul de fuziune al
forțelor politice de stînga
din
Mexic.

COMUNICATUL COMUN CONGOLEZO-GABONEZ dat publici
tății la Brazaville în urma vizitei
președintelui
Gabonului.
Omar
Bongo, și a convorbirilor cu șeful
statului congolez, Denis SassouNgnesso, condamnă agresiunile re
gimului minoritar rasist de la Pre
toria împotriva țărilor din „prima
linie" și cheamă comunitatea in
ternațională să-și sporească spriji
nul față de aceste state pentru a
le permite să-și reducă dependenta
economică față de Republica SudAfricană. Reafirmînd dorința celor
două țări de a contribui la dega
jarea unei căi de soluționare a
problemei Ciadului in conformitate
cu rezoluțiile Organizației Unității
Africane, președinții R. P. Congo
și Gabonului se pronunță pentru
convocarea Comitetului ad-hoc al
O.U.A. asupra conflictului
din
Ciad în a doua jumătate a lunii
aprilie.

OPERAȚIUNI ÎMPOTRIVA MER
CENARILOR
ANTIS ANDINIȘTI.
Armata honduriană a lansat o ope
rațiune militară in zona taberelor
forțelor mercenare contrarevoluțio
nare antisandiniste situate în par
tea de vest a țării — transmite
agenția E.F.E., citind un comunicat
al postului de radio național hondurian „HRN". S-a precizat că
două elicoptere ale forțelor aerie
ne honduriene au survolat regiunea
amintită, depistînd bazele forțelor
„contras". De la Managua s-a
anunțat, totodată, că armata nicaraguană a avut un
schimb
de
focuri cu forțele contrarevoluțio
nare, în zona centrală a țării. Pos
tul de radio „Vocea Nicaraguei" a

precizat că 47 de rebeli au fost
uciși. Și-au pierdut, de asemenea,
viața doi membri al milițiilor nicaraguane.
PENTRU O NOUA ORDINE IN
TERNAȚIONALA
ÎN
DOME
NIUL INFORMAȚIILOR. Comite
tul O.N.U. pentru informații, în
trunit la sediul din New York al
Rațiunilor Unite, a adoptat pro
gramul său de activități pentru
acest an. Adunarea Generală a
O.N.U. a însărcinat acest organism
să impulsioneze instituirea unei
noi ordini internaționale în dome
niul informației și comunicațiilor,
măsură ce ar contribui la întărirea
păcii și la o mai bună înțelegere
reciprocă în lume și, totodată, ar
da posibilitatea tuturor oamenilor
să participe mai eficient la viața
politică, economică, socială șl cul
turală.

AUTORITĂȚILE IRANIENE au
predat, potrivit agenției IRNA, unui reprezentant al Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, pe aero
portul Mehrabad din Teheran, 76
de prizonieri de război irakieni in
valizi. Citind o declarație a unei
oficialități iraniene, agenția relevă
că, pînă în prezent, au fost repatriați 600 de prizonieri irakieni.

SPANIA a anunțat oficial hotărîrea de a se alătura Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare,
informează agenția E.F.E. Ambasa
dorul spaniol la Conferința pentru
dezarmare de Ia Geneva (Spania
nu este participantă Ia conferin
ță) a declarat că acest pas repre
zintă o confirmare a politicii țării
sale orientată spre securitate și
dezarmare.
COMBATEREA DF.ȘERTIFICARII. La Dakar s-au deschis lucră
rile Comisiei pentru deșert și zone
aride înființată de Conferința mi
nisterială asupra mediului încon
jurător care a avut loc la Cairo
in decembrie 1985. Participă experți din 42 de țări africane afec
tate de fenomenul deșertificării,
precum și ai unor organizații re
gionale. Participanții vor trece în
revistă resursele de apă, de păduri,
faună și energie ale țărilor respec
tive și vor analiza posibilități de
cooperare în direcția combaterii
agenția
deșertificării — relevă
A.P.S.

ECONOMIA JAPONEZA • tnregistrat, în 1986, o rată de creștere
de 2,5 la sută — ceea ce reprezintă
cel mai slab rezultat consemnat în
acest domeniu în ultimii 12 ani, In
formează un raport dat publicității
la Tokio de Agenția niponă de pla
nificare economică. Potrivit experților niponi, una din principalele
cauze ale acestei situații o consti
tuie fluctuațiile valorii yenului față
de dolarul american, ceea ce a afec
tat competitivitatea exporturilor ni
pone pe piețele internaționale.
NINSORI ÎN GRECIA. La Atena
continuă să ningă. Zeci de sate din
regiunile muntoase continuă să ră
mână izolate de restul țării. Auto
ritățile au fost nevoite să suspende
o serie de curse ale vaselor ce fac
legătura între diversele insule gre
cești. Importante daune au fost
provocate de ninsorile abundente
și culturilor agricole. Se estimează
că pierderile vor ajunge la 500 de
milioane de dolari.
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