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SEMĂNATUL- 
in timp scurt, 

de cea mai bună calitate!

t
Prilejuind un rodnic dialog, menit să creeze noi perspective dezvoltării

relațiilor pe multiple planuri româno-zaireze, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

;U TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ZAIR
Convorbiri oficiale intre

președintele Nicolae Ceausescu,
ă co tovarășa Elena Ceausescu,

si președintele Mobutu Șese Seko
Marți. 31 martie, la bordul navei 

prezidențiale „Kokolo" au avut loc 
convorbiri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și președintele 
fondator al Mișcării Populare a 
te-oiuției. președintele Republicii 
■fair, Mobutu Șese Seko. ,

Din partea română au participat: 
fiȘmitrie Ancufa, viceprim-ministru 
al guvernului. loan Totu. minis
trul afacerilor externe. Constantin 
Mi tea. consilier al președintelui 
R ’ p; tăticii Socialiste România, 

eoighe Cazan, ministru secretar 
| se stat la Ministerul Comerțului 
Așterior și Cooperării Economice 

<■ fiternai onale, Mircea Andrei, am- 
'•.sador jl țării noastre la Kin- 
irasâ. alte persoane.
”D:n partea zaireză auluat parte: 

comisarul de stat al afacerilor ex
terne și cooperării internaționale.

Ekila Liyonda, comisarul de stat 
al planificării, Sambwa Pida Moa- 
gui, consilierul special al președin
telui, Nkema Li ii o. directorul ca
binetului președintelui. Kalongo 
Mbikayi, comisarii de stat ai fi
nanțelor și bugetului. Nyembo 
Shabani. economiei naționale și in
dustriei. Tshiunza Mbiye. comer
țului exterior, Kasereka Kasai, 
minelor și energiei. Ileo Itambala, 
transporturilor și telecomunicații
lor, Sampassa Kaweta Milombe, 
alți membri ai guvernului.

Președintele Mobutu Șese Seko 
a salutat. încă o dată, cu căldură 
noua vizită în Republica Zair 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. arătînd că aceas
ta constituie-o expresie a bunelor 
raporturi de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și popoare.
(Continuare in pag. a Il-a)

Duminică am parcurs un traseu 
prin mai multe unități agricole din 
județul Giurgiu. De la primele ore 
ale dimineții și pină spre amiază 
insă, activitatea in cimp nu dădea 
semne să crească in intensitate. 
Vom vedea, din motive obiective. 
Ici-colo cite un tractor „tatona“ te
renul......Se poate, sau nu se poate
lucra ?“...

După-amiaza însă, pînă ce în
tunericul a cuprins cimpul, o cu 
totul altă imagine ți se înfățișa 
privirilor. în toate unitățile agrico
le din cinci consilii agroindustriale 
— Frățești, Putineiu. Băneasa, Ho
tarele și Călugăreni, pe unde am 
trecut și, cum aveam să aflăm a 
doua zi, practic in tot județul, trac
toarele au părăsit „taberele de 
cimp“ înființate în 182 de puncte 
pentru a relua sau a începe se
mănatul culturilor de primăvară, 
într-adevăr, pretutindeni oamenii 
erau pe poziție, bine organizați, 
manifestînd un 
interes deosebit 
pentru grăbirea 
însămințărilor și 
recuperarea rărrii- 
nerilor în urmă 
■provocate de tim
pul nefavorabil.

Cu două zile în 
urmă discutasem 
la comitetul jude
țean de partid, la Trustul pentru 
mecanizarea agriculturii și în citeva 
unități agricole. Peste tot, sub o 
formă sau alta, ni s-a spus că oa
menii sînt gata să înceapă lucrul la 
cimp cu toate forțele,' Peste o oră 
sau două, peste o zi, imediat 
ce umiditatea solului va per
mite. Iar duminică, în a doua 
jumătate a zilei, condițiile de 
lucru au devenit favorabile și 
oamenii, mecanizatorii, cooperato
rii și specialiștii nu au așteptat 
ziua de luni. Dovadă rezultatele : 
duminică au fost insămînțate 1 064 
hectare, iar luni — aproape 3 000 
hectare. Pe județ, pină luni seara, 
erau insămînțate cu furaje, sfeclă 
de zahăr, cartofi, legume și mază
re aproape 4 500 hectare. „în toate 
unitățile agricole — spunea tova
rășa Georgeta Oprea, secretar al 
comitetului județean de partid — 
există o puternică stare de mobi
lizare a tuturor forțelor. Realizarea 
producțiilor mari ce ni le-am pro
pus în acest an — la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare — im
pune atit încheierea însămințărilor 
de primăvară într-un timp cit mai 
scurt, pe cele peste 146 000 hectare 
în sectorul socialist al agriculturii, 
cit și mai ales executarea lucrări
lor la un înalt nivel agrotehnic.

UN OBIECTIV CENTRAL : 
REALIZAREA UNOR VITEZE DE 
LUCRU LA NIVELUL MAXIM AL 
POSIBILITĂȚILOR. La consiliile 
agroindustriale Hotarele, Putineiu, 
Băneasa și Frățești ni s-a vorbit 
insistent despre modalitățile con
crete de acțiune pentru folosirea 
deplină a fiecărei clipe de lucru, 
problemă ce capătă acum o dimen
siune aparte in efortul de a se 
realiza la semănat viteze mult spo
rite. Florea Cornea, președintele 
consiliului agroindustrial Băneasa, 
ne arătă ca direcția principala in 
care se acționează este crearea 
unui larg front de lucru la semă
nat. „Ne-am organizat în așa fel

Raid-anchetă 
în unități agricole 
din județul Giurgiu

ca să avem teren pregătit în a- 
vans pentru cel puțin o zi la' se
mănat. De aceea, vom lucra la 
pregătirea terenului fără pauzg, 
in schimb de zi, în schimb pre'' * 
git pină la orele 21—22 noap' / 
in schimb de noapte pină din 
ța. La toate secțiile de mec? 
a fost organizat schimbul dc 
mat in total din 50 de tra 
Procedind astfel, putem dep 
semănat viteza zilnică stabili 
350 hectare".

De altfel, in toate stațiuni 
mecanizare din județ a fost < 
nizat schimbul doi la pregi 
terenului. în acest scop sînt 
siți 450 de combiner!, mecaniz 
de pe tractoarele S-1500 și m. 
nici de ateliere, care in această , 
rioadă nu sint ocupați cu alte 1 
crări.

Și in unitățile din consiliul agro
industrial Putineiu activitatea se 
desfășoară cu forțe sporite la pre

gătirea terenului, 
semănatul mază- 
rii și al culturilor 
furajere. Demnă 
de remarcat aici 
este organizarea 
temeinică a fie
cărui loc de mun
că. „In acest 
sens — accentua 
tovarășul Victor 

Ghidarcea, care răspunde de 
acest consiliu din partea birou
lui comitetului județean de partid 
— pentru a ciștiga timp prețios la 
lucrările de bază, esențială este 
utilizarea din plin a mijloacelor 
mecanice".

Pentru a întregi imaginea efor
turilor ce se depun spre a se ciș
tiga timp Ia semănat, Florin Cen- 
ciu, directorul Trustului S.M.A., 
ne-a vorbit despre o măsură deo
sebit de eficientă. Anume, pentru 
fiecare cultură au fost pregătite 
special semănători în numărul ne
cesar pentru încheierea lucrărilor 
cit mai repede. In felul acesta, 
nemaifiind nevoie de modificarea 
semănătorilor de la o cultură la 
alta, se cîștigă pină la două zile 
pentru lucrul efectiv în brazdă.

CUVÎNTUL DE ORDINE : CA
LITATE IREPROȘABILA LA 
TOATE LUCRĂRILE. în discuțiile 
avute cu specialiștii din unități, 
mecanizatori și cadre de conducere 
din agricultura județului, am re
marcat unitatea organică, insepa
rabilă între cerința realizării de 
viteze sporite de lucru. în același 
timp cu executarea lucrărilor la 
un nivel calitativ ireproșabil. Și în 
alte campanii s-a vorbit mult des
pre această condiție esențială pen
tru obținerea de recolte mari. Im
portant este insă că pentru acest 
an s-a găsit un cadru organizato
ric care să garanteze din start, și 
apoi pe parcursul perioadei de ve
getație. executarea tuturor lucrări
lor la un nivel agrotehnic ridicat. 
Să explicăm. La C.A.P. Frasinu se 
insămințau primele hectare cu 
sfeclă de zahăr. înainte de a intra 
in brazdă, mecanizatorii Dumitru 
Cercel și Gheorghe Oanță, care fac 
insămînțarea sfeclei, au străbătut 
sola de la un capăt la altul și-, abia 
după aceea, au decis să înceapă
(Continuare în pag. a IV-a)

Dineu oficial în onoarea
tovarășului Nicolae Ceausescu

9 ;

cum s-a anunțat, tova- 
colae Ceaușescu. secretar 
al Partidului Comunist 

-edintele Republicii

și a tovarășei Elena Ceausescu
’ * 9

Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
luni, la un dineu oficial oferit în 
onoarea lor de președintele fon

dator al Mișcării' Populare a Re
voluției. președintele Republicii 
Zair. Mobutu Șese Seko. șl soția 
sa. Bobi Ladawa.

Cu acest prilej, președintele 
Mobutu Șese Seko și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

HUI PREȘEDINTELUI
MOBUTU SESE SEKO

Jomnule președinte,
£>.;amnă Elena Ceaușescu, 

căror- ie prezint omagiile 
mele cele mai alese,

Doamnelor și domnilor,

V$®og s ■ permiteți, în pri- 
s< i reînnoiesc dum- 

aas.iV p. sonal, precum și 
■>fi 'llitățilr r care vă însoțesc, 
îiî numele poporului zairez — 
eunit în cadrul marelui nostru 

Partid Național, Mișcarea Popu
la"? a Revoluției — și în numele 

caldele noastre 
de _ o. .dial bun venit pe 
•imint african și ospitalier

.ire. spontană și frățească 
r var# dumneavoastră v-ați 

w.urat din partea militanților și 
I lilitantelor Mișcării JPopulare a 
Revoluției încă de la sosirea în 

ritala noastră ilustrează calita- 
raporturilor existente între 
două țări.

a dumneavoastră noi 
numai pe șeful unui 

. , >_t n, dar, de asemenea, 
e patriot .u militant, pe luptăto

rul și omul politic ale cărui 
curaj, hotărâre și experiență au 
avut un rol fundamental și deci
siv pentru a face din România o 
țară respectată în lume, încreză
toare în viitorul ei.

în urmă cu șapte ani. în mar
tie 1980, la invitația dumnea
voastră. am avut plăcerea să re
văd frumoasa Românie. Am pu
tut aprecia la justa sa valoare 
vitalitatea poporului român și 
atașamentul față de conducăto
rul său.

Ați acționat întotdeauna pen
tru a păstra. în toate circum
stanțele. identitatea politică pro
prie tării dumneavoastră și valo
rile sale autentice.

De la stabilirea lor în 1966, re
lațiile diplomatice dintre țările 
noastre au rămas excelente și 
fără nici o umbră.

Mă bucur să știu că principiile 
care determină politica noastră, 
îndeosebi respectul indepen
dentei și suveranității, neames
tecul în treburile interne ale sta
telor. politica de deschidere, 
fără excepție, sînt. de asemenea, 
și principii ale Republicii Socia
liste România.

Aceste trăsături comune ale 
statelor noastre explică de ce o 
cooperare fructuoasă și un flux 
de schimburi în diferite domenii 
s-au stabilit și dezvoltat între 
cele două țări ale noastre.

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, ne oferă prilejul de a 
face bilanțul acestei cooperări și 
îndrăznesc să sper că întîlnirile 
noastre, analizele experților noș
tri vor permite să-i imprime un 
nou impuls.

Din acest punct de vedere. în 
ceea ce privește Zairul, planul 
cincinal de dezvoltare economică 
și socială, asa cum a fost revizuit 
ca urmare a deciziilor de stat ale 
Comitetului Central al Mișcării 
Populare a Revoluției cu ocazia 
celei de-a XII-a Sesiuni ordinare, 
trasează un cadru în care se pot 
înscrie si evalua anumite proiecte 
ale cooperării între cele două țări 
ale noastre. Dorința noastră de a 
dezvolta această cooperare a fost 
deja exprimată în 1967 cu ocazia 
semnării unui important acord 
comercial care a fost completat 
prin alte acorduri în domeniile 
economic, tehnic, științific, cul
tural și chiar nuclear, potrivit 
convenției semnate între cele 
două țări ale noastre, la Bucu
rești. în septembrie 1974.
(Continuare în pag. a III-a)

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte, 
Doamnă Mobutu, 
Doamnelor ți domnilor,

Doresc ca. în numele meu și_al 
tovarășei mele, al colaboratorilor 
care mă însoțesc, să exprim, și 
în acest cadru, mulțumirile noas
tre pentru invitația de a vizita 
din nou Zairul, pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea de care 
ne bucurăm în frumoasa dum
neavoastră țară.

îmi face plăcere să vă adresez, 
cu acest prilej, dumneavoastră, 
domnule președinte, și doamnei, 
precum și întregului popor al 
Zairului prieten, salutul nostru 
călduros, al poporului român, și 
cele mai bune urări.

Aș dori în mod deosebit să ex
prim calde mulțumiri pentru or
ganizarea primirii de către mi- 
litanții partidului și poporul 
capitalei țării dumneavoastră. 
Manifestările populației din ca
pitala Zairului — începînd de la 
aeroport și continuînd cu traseul 
pe care am venit — precum și de 
la Palatul Poporului le conside
răm ca o expresie a prieteniei 
frățești dintre popoarele noastre, 
a dorinței de a întări și mai mult 
colaborarea și solidaritatea din
tre ele.

Aș dori să adresez locuitorilor 
capitalei țării dumneavoastră, 
tuturor cetățenilor Zairului salu
tul nostru călduros, al poporului 
român, și urări de succese tot 
mai mari în dezvoltarea econo
mică, în întărirea independenței 
șl ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale.

Vizita actuală pe care o facem 
în țara dumneavoastră, domnule 
președinte, reprezintă o ilustrare 
•a bunelor relații dintre țările

noastre, a dezvoltării colaborării 
în diferite domenii de activitate. 
Avînd în vedere programele și 
planurile de dezvoltare econami- 
co-socială, atit ale României, cît 
și ale Zairului, consider că exis
tă condiții favorabile pentru dez
voltarea mai puternică a colabo
rării economice, tehnico-științi- 
fice, culturale și în alte domenii. 
Am convingerea că, în cursul 
convorbirilor noastre din aceste 
zile, vom identifica împreună noi 
posibilități în această direcție, în 
interesul ambelor țări, al dezvol
tării economice a popoarelor 
noastre, al întăririi independen
ței lor.

Sîntem bucuroși că avem pri
lejul să cunoaștem noi aspecte 
din munca si viața poporului 
tării dumneavoastră. înfăptuirile 
sale pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente. Ca 
prieteni, vă urăm dumneavoastră 
și întregului popor al Zairului 
succes deplin în înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare a tării, rea
lizări cît mai însemnate în toate 
domeniile de activitate !

Ați vizitat România și cunoaș
teți unele preocupări și realizări 
ale poporului nostim. De la ulti
ma dumneavoastră vizită, po
porul român a obținut o serie de 
realizări importante — depășind 
unele din greutățile provocate 
de criza economică mondială — 
și a asigurat progresul continuu 
pe calea înfăptuirii unei orînduiri 
sociale mai drepte și rriai bune. 
Acum, poporul român se află 
angajat într-un program complex 
de dezvoltare, de făurire a unui 
stadiu superior al socialismului 
și de avînt puternic al științei, 
ca factor hotărâtor în întreaga 
dezvoltare.
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 

însoțiți de președintele Mobutu Șese Seko 
și doamna Mobutu, au efectuat 

o călătorie pe fluviul Zair
Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întîlnit 9 9

cu reprezentanții principalelor corporații 
de stat și firme particulare din Zair
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WilIÎA OFICIALĂ DEJTONIEJ^
ÎMPREUNA Cil TOVftRfiSfl ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA Zflifi

Convorbiri oficiale între președintele 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa 

ana Ceaușescu, și președintele Mobutu Șese Seko
nare din pag. I)

.i același timp, șeful statului 
;airez și-a manifestat satisfacția 
de a se reintîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și de a avea 
împreună un schimb de păreri 
asupra evoluției relațiilor bilate
rale, cit și în legătură cu proble
me ale vieții internaționale ac
tuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
exprimînd satisfacția de a se afla 
din nou pe pămîntul zairez. a mul
țumit președintelui Mobutu Șese 
Seko pentru primirea deosebit de 
călduroasă, prietenească, pentru 
ospitalitatea de care se bucură în 
Zair, subliniind că vede în aceasta 
o expresie a sentimentelor de sti
mă și respect ce și le nutresc re
ciproc popoarele noastre. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat convingerea că înțelegerile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Mobutu Șese Seko 

și doamna Mobutu, au efectuat o călătorie pe fluviul Zair
în cea de-a doua zi a vizitei ofi

ciale de prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o în
treprinde în Republica Zair au 
fost înscrise noi și semnificative 
momente, care au pus în lumină 
spiritul de înțelegere reciprocă și 
caldă prietenie ce caracterizează 
relațiile dintre cele două țări și 
popoare.

în dimineața zilei de marți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți 
de președintele Mobutu Șese Seko 
și doamna Mobutu, au făcut, la 
bordul navei „Kokolo". o călătorie 
ne fluviul Zair.

în portul Onatra. unde a avut 

la care se va ajunge cu prilejul ac
tualelor convorbiri vor întări și 
mai mult conlucrarea dintre 
România și Zair, corespunzător vo
inței și aspirațiilor de pace și pro
gres ale ambelor popoare.

în timpul convorbirilor au fost 
analizate stadiul si perspectivele 
relațiilor româno-zaireze. cei doi 
șefi de stat subliniind orogresele 
înregistrate în întărirea prieteniei 
și colaborării dintre România si 
Zair. în acest sens, a fost relevată 
buna conlucrare dintre cele două 
țări pe plan politic, economic si în 
alte sfere de activitate, apreciin- 
du-se că există premise favorabile 
pentru intensificarea colaborării si 
cooperării româno-zaireze în nu
meroase domenii de interes comun. 
A fost evidențiată hotărîrea. comu
nă de a se identifica noi căi si mo
dalități care să ducă la intensifica
rea colaborării bilaterale, a coope- 

loc îmbarcarea la bordul navei, 
înalții oaspeți au fost salutați cu 
onoruri militare.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei zaireze. aflați pe cheiul 
portului, au salutat cu căldură pe 
solii poporului român, scandînd 
urări de înaltă cinstire si strigînd 
„Trăiască prietenia româno-zaire- 
ză“. Cîntece si dansuri, aclamații 
au dat expresie sentimentelor de 
prietenie.

De la bordul navei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceausescu au răspuns înde
lung manifestărilor de simpatie 
ale miilor de locuitori ai capitalei.

Pe măsură ce nava se desprinde 
de cheiul portului Onatra și pă
trunde în apele marelui fluviu, 
privirilor le este oferită priveliș
tea orașului Kinshasa. în care 

rării în producție și a schimburilor 
comerciale, pe baze reciproc avan
tajoase.

Cei doi președinți a.u convenit ca 
membrii celor două delegații parti
cipante la convorbiri să examineze 
si să stabilească. în cadrul unorîn- 
tîlniri de lucru, modalitățile prac
tice de intensificare a colaborării 
economice, industriale și tehnico- 
stiințifice între Republica Socialis
tă România si Republica Zair, po
trivit orientărilor si înțelegerilor 
stabilite la nivel înalt.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de stimă, prețuire si 
caldă prietenie, de înțelegere re
ciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolpe Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut în conti- 

trăiesc peste două milioane si ju
mătate de oameni.
în timpul călătoriei pe fluviul Zair, 

președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial cu președintele 
Mobutu Șese Seko și doamna 
Mobutu.

Cei doi șefi de stat au avut un 
larg schimb de păreri în probleme 
esențiale ale colaborării dintre 
România și Zair.

La bordul navei, în onoarea 
înaltilor oaspeți a fost oferit un 
dejun. în cadrul căruia a continuat 
dialogul la nivel înalt, ce se desfă
șoară sub semnul stimei si înțe
legerii reciproce, al dorinței de a 
promova bunele relații dintre ță
rile si popoarele noastre.

La încheierea călătoriei pe flu
viul Zair, nava prezidențială s-a 
oprit la N’sele, centru istoric al 

nuare, marți dimineața, după în-' 
tîlnirea în plenul celor două dele
gații, convorbiri cu președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko. 
împreună cu șeful statului zairez 
se afla doamna Mobutu.

Convorbirile purtate și în acest 
cadru au relevat dorința comună 
de a se acționa în direcția extin
derii colaborării și cooperării în 
producție pe baze stabile și de 
lungă durată, precum și pentru 
realizarea unor importante obiecti
ve economice.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
că dezvoltarea largă a colaborării 
româno-zaireze pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și în 
alte domenii de activitate cores
punde aspirațiilor ambelor popoa
re, este în interesul lor, al cauzei 
păcii, destinderii și cooperării 
între toate națiunile lumii.

Mișcării Populare a Revoluției 
din Zair.

Cetățenii localității, în frunte cu 
notabilitățile orașului, au făcut 
o călduroasă primire solilor 
poporului român, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe care l-au 
aclamat ca pe un prieten apropiat 
al poporului zairez.

Localitatea N’sele se înscrie în 
cronica luptei poporului zairez 
pentru libertate și independență. 
Aici, la 24 noiembrie 1965, Mobutu 
Șese Seko a pus bazele mișcării 
revoluției. Astăzi, localitatea re
prezintă un simbol. ăl hotărîrii 
ferme a poporului zairez de a-și 
făuri liber, independent propriul 
destin.

în cursul după-amiezii de marți, 
înalții oaspeți români s-au reîntors 
la Kinshasa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu reprezentanții 

principalelor corporații de stat 
și firme particulare din Zair

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a întîlnit. 
marți după-amiază. cu reprezen
tanții principalelor corporații de 
stat și firme particulare din Zair.

întîînirea a reunit, totodată, pe 
comisarul de stat al afacerilor ex
terne și cooperării internaționale si 
numeroși membri ai guvernului 
care răspund de problemele eco
nomice și financiare ale Zairului, 
demonstrînd astfel interesul larg 
față de vizita președintelui Româ
niei în această țară, vizită ce des
chide noi perspective amplificării 
relațiilor de colaborare și coope
rare dintre cele două state.

în numele Asociației naționale a 
întreprinderilor din Zair, vicepre
ședintele acestui organism. Senja 
Kitenge. a salutat și a adus un 
cald și respectuos omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a 
exprimat deosebita gratitudine 
pentru această întîlnire. Vicepre
ședintele Asociației naționale a în
treprinderilor din Zair a relevat 
largul interes manifestat în țara 
sa pentru dezvoltarea economiei 
naționale a țării noastre, pentru 
extinderea colaborării și cooperării 
cu România, subliniind că guver
nul și oamenii de afaceri zairezi 
doresc să promoveze și mai intens 
aceste raporturi în cele mai dife
rite domenii. El a exprimat con
vingerea că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Zair va da un impuls relațiilor 
economice dintre cele două țări. în 
interesul reciproc, al progresului și 
dezvoltării economice âle celor 
două țări.

In cadrul întilnirii a luat cuvin- 
tul președintele Nicolae Ceaușescu.

Sînt bucuros — a spus pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — că 

in timpul vizitei pe care o facem 
in Zair, la invitația președintelui 
Mobutu, avem posibilitatea să ne 
întilnim cu reprezentanții indus
triei din această țară.

Arătind că între România și 
Zair s-au statornicit, de vre
me îndelungată, relații priete
nești de colaborare in diferite 
domenii de activitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că, 
față de relațiile prietenești exis
tente între țările noastre și jntre 
șefii de stat ai celor două țări, ra
porturile economice sînt rămase 
ceva mai în urmă.

In cursul vizitei actuale am avut 
convorbiri cu președintele Mobutu 
și am ajuns la înțelegerea să pu
nem bazele unei colaborări mai 
largi în diferite domenii de activi
tate. Arătind că miniștrii români 
și zairezi au discutat și concreti
zat, in aceste zile, un program larg 
de colaborare pentru perioada 
imediat următoare, că s-a conve
nit semnarea unui Acord-Program 
de colaborare economică, tehnico- 
științifică pe termen lung, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că s-a creat astfel un cadru 
juridic și economic bun pentru o 
largă colaborare între întreprin
deri românești și zaireze.

Economia românească s-a dez
voltat mult in anii construcției 
socialiste — a relevat președintele 
Nicolae Ceaușescu. Practic, indus
tria românească produce utilaje, 
mașini-unelte, echipamente diver
se, inclusiv electronice, intr-o gamă 
largă și pentru toate sectoarele de 
activitate, inclusiv pentru agricul
tură.

Am menționat toate acestea — a 
arătat președintele României — 
spre a sublinia posibilitățile exis
tente pentru o colaborare amplă 

cu întreprinderile din Zair în di
verse sectoare de activitate.

Noi pornim de la necesita 
ca țările noastre, care întrt 
de vreme îndelungată rel: 
prietenești, să realizeze o v 
laborare bună în domeniul eco 
nomic, tehnico-științific, in ved 
rea dezvoltării economico- '* 
a întăririi independenței 
ce a fiecărei țări. Sper i 
dintre întreprinderile din Zau 
participa activ Ia această co 
rare. Aș dori ca mulți dii 
dumneavoastră și alți repreze 
tanțl al industriei și economiei d 
Zair să viziteze România pentru 
putea constata direct posibilitățile 
ample de realizare a unei colabo
rări reciproc avantajoase.

Pornim de la faptul că relațiile 
economico dintre țările noastre, 
colaborarea largă în diferite do
menii trebuie să contribuie la 
dezvoltarea economico-socială a 
României și Zairului, Ia ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor lor 
și, totodată, să servească cauză 
colaborării și păcii in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat invitația ca o delegație a 
Asociației naționale a întreprinde
rilor din Zair. în frunte cu pre
ședintele său. să facă o vizită în 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat o colaborare bună între în
treprinderi românești și zaireze, 
între România și Zair.

în încheierea întilnirii. care a 
decurs într-o atmosferă de cor
dialitate. sub semnul dorinței co
mune de a dezvolta tot mai pu
ternic raporturile economice din
tre cele două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
personalități ale vieții economice 
zaireze.

25 de ani 
■de la încheierea 
cooperativizării 

agriculturii

OAMENII NOI
A[ NOI[ REVOLUȚII AGRARE

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE

PĂMÎNTUL E DARNIC
CU CEL HARNIC

Avem în față două mono
grafii despre Grindu și oa
menii săi. Una a comunei 
din 1942. cealaltă realizată 
in 1980 cu prilejul împlini
rii a 30 de ani de la crea
rea cooperativei agricole de 
producție. Prima monogra
fie atestă că intre 1918— 
1942, deci intr-un sfert de 
veac, procentul mortalității 
infantile a fost de 43 la 
sută, și el era datorat 
„muncii prea obositoare a 
femeilor și insuficienței 
hranei".

Amintirile acelor vremuri 
cu necazurile lor nu prea il 
îndemnau la vorbă pe pre
ședintele cooperativei a- 
gricole din Gripdu, „Eroul 
Muncii Socialiste" Anghel 
Mircea Dan. Pentru el. ca 
și pentru toți cei din Grin
du, primele speranțe spre 
statutul de om cu bunăsta
re au inceput mult mai tir- 
iiu. Atunci cind sub condu
cerea partidului poporul a 
pus stăpinire pe putere și 
tot el și-a hotărît destinul. 
Iar pentru țăranii din Grin
du acest destin era condi
ționat de înfăptuirea pro
cesului de cooperativizare 
inițiat și condus de parti
dul comunist. Opțiunea 
pentru înfăptuirea acestui 
act era dictată aici de mul
te, de foarte multe cerințe. 
Cea mai mare tinea de 
condiția lor socială atît de 
grea.

— La noi cooperativiza
rea a început mult mai de
vreme ca in alte locuri — 
încearcă Anghel Mircea 
Dan să reconstituie drumul 
spre bunăstarea de azi. La 
Grindu a fost pus, prin 
voința oamenilor, primul 
primar comunist, încă din 
toamna lui 1944. Acest lu
cru consider că spune mult. 
Actul, de constituire a gos
podăriei agricole colective 
din 28 mai 1950 este și el 
un argument. Iată un frag
ment din acest act : „Sub-

semnații, țărani săraci, plu
gari din comuna Grindu, 
plasa Urziceni, județul Ia
lomița, ne întovărășim din 
inițiativă proprie, consti- 
tuindu-ne in gospodăria a- 
gricolă colectivă..." Urmea
ză 42 de semnături. Cu ce 
am plecat la drum noi în 
1950 ? Cele 42 de familii de 
țărani săraci și mijlocași 
dețineau o suprafață de 105 
hectare teren agricol și un 
inventar format din 7 cai, 5 
căruțe, 10 pluguri. Cum a 
crescut averea noastră o 
spun cifrele : în 1957, ave
rea obștească a coope
rativei se apropia de un 
milion de lei; în 1962 a a- 
juns la un milion și jumă
tate; în 1965 la peste 2 mi
lioane lei, iar in 1986 la 75 
milioane lei....

— Sinteți președintele u- 
nității din 1957, de la 14 fe
bruarie. Ce ați adunat in 
această perioadă ?

— Experiența de a ști că 
nu ai suficientă experiență. 
Să afli în fiecare zi că poți 
mai mult decît ai crezut 
chiar tu. Dacă cineva 
mi-ar fi spus în 1962. de 
exemplu, că noi Ia Grindu 
vom ajunge la producții de 
peste 8 000 kg porumb boa
be, 3 500 kg floarea-soare- 
lui, 50 tone sfeclă de zahăr 
la hectar sau 4 500 litri lap
te de la fiecare vacă și 10 
kg lină de la o oaie l-aș fi 
privit ca pe un extrateres
tru. Să nu credeți că sînt 
un pesimist. Dar pe atunci 
despre asemenea producții 
nu se discuta, pentru că 
nici nu prea am auzit vor- 
bindu-se despre așa ceva. 
Acum insă am ajuns să nu 
fim mulțumiți de noi, de 
munca noastră. Fiindcă, in 
primul rînd, noi sîntem 
convinși că putem mult mal 
mult. Țăranul de azi este 
diferit de cel din 1960. Știe 
incomparabil mat multe. A 
învățat agrotehnică. Stăpî-

nește, și nu oricum, mași
nile agricole, hibrizii și 
soiurile de mare producti
vitate. tehnologiile. Anul 
1986, de exemplu, a fost un 
an greu. La noi au fost 
două perioade lungi, de 
cite 100 zile, fără ploaie. Și 
nu avem irigații. Cu toate 
acestea am livrat la fondul 
de stat cantitățile contrac
tate, iar la. unele culturi 
chiar mai mult. De altfel, 
pentru producțiile realizate, 
am încasat anul trecut pri
me de la stat în valoare de 
aproape 10 milioane lei. Cei 
care au participat la adu
narea noastră generală au 
putut constata că nici unul 
dintre cooperatorii care au 
luat cuvîntul nu s-a referit 
la secetă cind a fost obligat 
să explice unele nerealizări. 
De ce 1 Fiindcă, așa sece
tos cum a fost anul 1986, 
acolo unde coperatorii au 
„udat" plantele cu sudoarea 
lor. cu munca lor făcută 
bine și la timp, recoltele au 
fost bune și i-au răsplătit. 
Și la noi sint încă mari di
ferențe între producțiile 
obținute de fermele și e- 
chipele fruntașe și cele care 
se mulțumesc cu puțin. 
Trebuie să-i facem pe toți 
să înțeleagă că agricultura 
este cea mai pretențioasă 
dintre industrii, că un fir 
nerăsărit sau tăiat fără rost 
nu poate fi retopit și făcut 
din nou. La fel și în zoo
tehnie. O neglijență de o zi 
in furajarea unui lot de 
animale dă peste cap pro
ducția șl sînt necesare mari 
eforturi ca s-o redresezi.

— După cîte știm noi însă, 
la dumneavoastră în zoo
tehnie nu se prea intîmplă 
asemenea abateri.

— Este adevărat. Pentru 
un loc de muncă la ferme
le zootehnice sînt zeci de 
cereri. Selecția se face o- 
biectiv. Altfel cum credeți 
că se pot îndeplini și depăși 
producțiile planificate la

asemenea efective mari ca 
ale noastre : 1 030 taurine, 
7 000 porcine, 4 300 ovine și 
120 000 păsări. Zootehnia 
este sectorul cu foc conti
nuu și trebuie să vă spun 
că în acest sector disciplina 
este la fel de strictă ca în 
orice secție industrială de 
mare tehnicitate.

— Tovarășe președinte, 
unitatea dumneavoastră a 
fost de două ori distinsă cu 
titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și cu alte 60 de 
ordine și diplome, care v-au 
răsplătit în fapt munca. Cu 
ce gînduri pornesc coopera
torii din'Grindu în prima 
campanie a anului 1987 ?

— Gîndurile sînt multe, 
dar acum ne preocupă con
cretizarea acelor măsuri 
care să ne aducă pentru 
producțiile ce le vom obți
ne în 1987 cel puțin două ti
tluri de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" la culturile 
din sectorul vegetal (floa- 
rea-soarelui și sfeclă de za
hăr) și unul pentru produc
ția de lapte. Noi n-a
vem dreptul să uităm 
că secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cind a 
vizitat unitatea noastră, 
și-a exprimat încrederea că 
noi, cooperatorii din Grin
du, vom găsi căile și mij
loacele necesare pentru a 
realiza producții și mai 
mari, pe măsura pămîntu- 
lui fertil de care dispunem, 
a bazei tehnico-materiale 
pe care statul ne-a pus-o la 
dispoziție. Iar pentru noi 
această încredere înseam
nă mai mult decît un în
demn la muncă mai multă 
și mai bine organizată. Și 
sîntem hotărî ți să facem ca 
faptele noastre de acum și 
cele viitoare să ne onore
ze această mare încredere.

Mihal V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii" 
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ALBA : Producție fizică 
suplimentară

Eforturile colectivelor muncito
rești din industria județului Alba 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și creșterea productivității 
muncii sînt evidențiate de rezulta
tele obținute in realizarea produc
ției fizice. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în prezent, au fost 
produse peste prevederi 34 mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale
lor prin așchiere, 8 246 tone calcar 
pentru industria chimică, 4 722 
tone sare, 5 829 008 kWh energie 
electrică, 3 832 metri cubi bușteni, 
ceramică de menaj, confecții tex
tile și alte produse. Rezultate deo
sebite în realizarea producției fizi
ce planificate au obținut oamenii 
muncii de la întreprinderea „Sali
na" din Ocna Mureș, Uzina de uti
laj minier și reparații din Alba Iu- 
tia, întreprinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia, întreprinderea de tri
cotaje Cîmpeni și I.F.E.T. Sebeș. 
(Ștefan Dinică).

ARGEȘ : Sonde noi 
în funcțiune

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă sub deviza „Tării, cît mai mult 
țiței", sondorii întreprinderii de fo
raj din Brașov, județul Argeș, au 
predat la extracție, de la începutul 
anului, în condițiile încadrării in 
consumurile energetice normate, 6 
sonde pentru țiței și una pentru 
gaze asociate. Patru dintre sonde 
s-au realizat în devans cu 15 zile, 
în același timp, sondorii argeșeni 
au început forajul la alte sonde din 
planul de producție pe acest an. 
(Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA : Realizări 
în modernizarea producției

Oamenii muncii din industria ju
dețului Suceava acționează cu bune 
rezultate pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan. în a- 
cest scop, accentul a fost pus pe 
înfăptuirea programelor de perfec
ționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție, reu- 
șindu-se ca prevederile la produc- 
ția-marfă industrială să fie depă
șite cu 18,7 milioane lei. Pe locuri 
fruntașe in întrecerea socialistă se 
află colectivele de lucrători de la 
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Suceava, Fi
latura de in și cînepă din Fălti
ceni, întreprinderea de covoare 
plușate din Șiret, întreprinderea 
de scule și subansamble accesorii 
din Rădăuți. (Sava Bejinariu).

ARAD : Crește 
productivitatea muncii

Consecință firească a intensului 
proces de modernizare a fabrica

ției, la întreprinderea de vagoane 
din Arad s-au obținut, de la în
ceputul anului și pină in pre
zent, importante sporuri de pro
ductivitate a muncii. Astfel, prin 
extinderea sudurii semiautomate 
în mediu protector de bioxid de 
carbon la execuția plânșeului me
talic al șasiului și a cutiei metali
ce, productivitatea muncii a crescut 
cu peste 10 Ia sută. Introducerea 
tehnologiei de montare modulară 
a pereților laterali ai vagoanelor 
aduce și ea un spor de produc
tivitate de 9 la sută. In vederea 
creșterii productivității și calității 
produselor, a fost finalizat, prin 
autoutilare, un stand universal 
pentru montarea carcaselor la va
goane (operație care pînă acuriî se 
făcea manual), ceea ce duce la 
creșterea gradului de precizie și e- 
liminarea retușurilor ulterioare, 
inerente vechii tehnologii. (Tristan 
Mihuța).

CLUJ : Produse noi 
și modernizate

Activitatea de integrare a Invăță- 
mintului cu cercetarea și producția 
desfășurată de cadrele didactice, 
cercetătorii și studenții Institutului 
politehnic din Cluj-Napoca se con
cretizează, între altele, In realizarea 
unui mare număr de produse noi și 
modernizate pentru numeroase uni
tăți economise din țară. Astfel, in 
secția de prototipuri și micropro- 
ducție, precum și în alte ateliere și 
laboratoare se produc pe baza cer
cetărilor proprii peste 100 de mașini, 
utilaje, instalații, aparate, suban
samble, piese de înalt nivel tehnic 
și calitativ. Printre beneficiari se 
numără Combinatul de utilaj greu, 
întreprinderile „Tehnofrig" și „Uni
rea" din Cluj-Napoca, „Electrocera
mica" din Turda, „Metalotehnica" 
din Tg. Mureș, întreprinderea de 
calculatoare din București. De ase
menea, au fost oferite unor unități 
industriale tehnologii noi pentru 
tratamente termice, prelucrări me
canice, recuperarea și recondiționa- 
rea unor piese și subansamble uza
te, refolosirea unor resurse energe
tice secundare. (Marin Oprea).

BARAOLT : Tehnologie 
de recuperare a cărbunelui

Succesele Înscrise in întrecerea 
socialistă de către minerii bazinu
lui carbonifer al Baraoltului situea
ză acest harnic colectiv de mun
că printre unitățile fruntașe care 
au scos la lumina zilei, în luna 
ianuarie, o cantitate suplimentară 
de aproape 5 000 tone de cărbune. 
Preocupați permanent de sporirea 
cantităților de lignit, specialiștii de 

aici au introdus o nouă tehnolo
gie de recuperare a cărbunelui de 
sub taluzul general, imobilizat in 
paliere, procedeu ce va aduce în
treprinderii un spor anual de pro- 
ducție-marfă în valoare de peste 
19 milioane lei. (Constantin Ti
marul.

TIMIȘOARA: Utilaje 
moderne 

pentru agricultură
La întreprinderea mecanică pen

tru agricultură Timișoara au fost 
realizate, pe baza unor proiecte 
proprii, noi mașini și instalații des
tinate creșterii gradului de meca
nizare a lucrărilor în diferite sec
toare ale producției vegetale și 
zootehnice. între acestea se află 
mașina de adunat și legat tulpini 
de cînepă, o instalație pentru în
călzirea puilor de găină crescuți la 
sol in fermele agricole, bancul de 
centicubat pompe de injecție — 
utilaje care contribuie și la redu
cerea substanțială a consumului de 
energie electrică și carburanți. în 
cursul acestui an, gama produse
lor pe care întreprinderea le va 
pune la dispoziția unităților agri
cole se va îmbogăți cu alte 20 de 
instalații și utilaje noi și moderni
zate, cu parametri tehnico-funcțio- 
nali și de fiabilitate superiori. (Ce
zar Ioana).

VASLUI : Planul la export 
— depășit

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Combinatul de fire Sintetice 
din municipiul Vaslui a expediat 
partenerilor externi, peste preve
derile contractuale la zi, produse 
moderne într-o largă gamă sorti
mentală, în valoare de peste 3 mi
lioane lei. După cum ne spunea ing. 
Dorin Baciu, directorul tehnic al în
treprinderii, aceste rezultate au la 
bază buna organizare a muncii, 
înnoirea și modernizarea produse
lor realizate la înalți parametri 
tehnici și calitativi, adaptarea ope
rativă a acestora la cerințele par
tenerilor externi, ca și valorifica
rea superioară a materiei prime, în 
condițiile diminuării consumurilor 
energetice. (Petre Necula).

SĂCELE : Produse 
cu caracteristici superioare

La întreprinderea „Electropreci- 
zia" din Săoele au fost lansate in 
fabricație noi produse. Este vorba, 
intre altele, de un distribuitor cu 
semnal inductiv de aprindere a 
amestecului combustibil la motoa
rele cu 4 cilindri pentru autoturis
me, care înlocuiește clasicele con

tacte pe bază de wolfram (supuse 
procesului de uzură accentuat). 
Distribuitoarele cu semnal induc
tiv asigură o constanță mai bună 
reglajelor sistemului de aprindere, 
o fiabilitate superioară, o e<” mie 
de wolfram și, bineînțel 
sum mai redus de cari 
același context se inși 
temui electronic de api 
care urmează să fie echip
fierăstraiele și care va c • la 
creșterea fiabilității acestora. (Ni
colae Mocanu).

TURNU MĂGURELE : 
Instalații moderne 
prin autoutilare

în atelierele și laboratoarele sis
temului de hidroameliorații Turnu 
Măgurele — unul din cele mai mari 
și mai moderne din țară — se des
fășoară o susținută activitate pen
tru repararea și revizuirea agrega
telor de pompare și a echipamente
lor de irigat din dotare. Rod al pre
ocupărilor permanente pentru pro
movarea noului, reducerea efortu
lui valutar al țării și creșterea si
guranței în exploatare a instalații
lor din stațiile de punere sub pre
siune a apei sînt noile simulatoare 
electronice pentru testarea plăcilor 
de telemecanică și automatizare, 
simulatoare realizate de un colectiv 
de specialiști de aici. Tot ,1a Turnu 
Măgurele, prin amenajarea unor 
fluxuri tehnologice dotate cu uti
lajele necesare s-au asimilat in fa
bricație o serie de piese de schimb, 
concomitent cu' recondiționarea 
unui important volum de repere și 
subansamble. (Stan Ștefan).

MUREȘ : în circuitul 
productiv — cantități 
sporite de materiale 

refolosibile
Oamenii muncii din întrep.i .ce

rile industriale și unitățile econo
mice ale județului Mureș desfă
șoară, alături de alți cetățeni, ac
țiuni energice de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibi
le. Ca urmare a stabilirii unor mă
suri concrete in acest sens, cît și 
a urmăririi zilnice a modului în 
care materialele recuperate sint 
preluate operativ de centrele de co
lectare stabilite, întreprinderea ju
dețeană de profil din Tirgu Mureș 
a colectat și livrat, în perioada care 
a trecut din acest an. spre oțelăriile 
patriei și alte Unități siderurgice, 
9 500 tone oțel, 2 840 tone fontă, 262 
tone cupru și alamă, 238 tone 
plumb și zinc, 140 tone aluminiu, 
400 tone cioburi de sticlă, precum 
și alte materiale energointensive 
refolosibile. (Gheorghe Giurgiu).
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I
(Urmare din pag. I)

Știm bine însă că, pentru a 
realiza planurile noastre, avem 
nevoie — ca și alte popoare 
pentru a-și realiza planurile 
de dezvoltare economico-so- 
cială — de pace, de colabora
re pe principiile deplinei ega
lități între toate națiunile 
lumii.

Am dezvoltat și acționăm 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orîndui- 
re socială. Considerăm că la 
baza relațiilor dintre state tre
buie să stea deplina egalitate 
în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile 
interne, renunțarea cu desă- 
vîrșire la forță și la amenin
țarea cu forța.

Sfidînd dorința de pace a 
popoarelor, a maselor popu
lare de pretutindeni, cercurile 
imperialiste și reacționare 
mondiale continuă o politică 
antipopulară. Asistăm la o în
răutățire, în continuare, a si
tuației internaționale. Con
tinuă cursa înarmărilor nu
cleare, precum și a înarmări
lor convenționale. Cele două 
mari puteri nucleare dispun 
astăzi de atîtea arme nucleare 
încit pot să distrugă, fiecare, 
de cel puțin de cite 10 ori 
întreaga omenire. Iată de ce 
problema fundamentală a e- 
pocii contemporane este aceea 
a dezarmării, si în primul 
rind a dezarmării nucleare, a 
eliminării complete a arrrtelor 
nucleare de pe planeta noastră.

Se poate spune că omenirea 
se află într-un moment ho- 
tăritor pentru viitorul său, că 
acum trebuie făcut totul pen
tru a impune o politică nouă 
de pace, de colaborare inter
națională. Mai mult ca ori- 
cînd, sânt necesare unirea e- 
forturilor și conlucrarea strîn- 
să a tuturor popoarelor, a for
țelor iubitoare de pace de 
pretutindeni pentru schimba
rea cursului periculos al eve
nimentelor, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oa
menilor, al națiunilor la viață, 
Ia pace, la dezvoltare liberă 
și demnă.

România susține propuneri
le .pentru lichidarea armelor 
nucleare, în mai multe etape, 
pînă in anul 2000. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm pen
tru soluționarea diferitelor 
probleme și faze ale dezarmă
rii nucleare și generale, în mod 
independent, fără a fi condi
ționate unele de altele. De 
aceea, România a salutat și 
sprijină propunerile Uniunii 
Sovietice privind realizarea 
unui acord cu S.U.A. în pro
blemele armelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, în ve
derea eliminării complete a a- 
cestora din Europa și limita
rea numărului total la cel mult 
100 de rachete, urmînd ca, in 
continuare, să se acționeze 
pentru înlăturarea completă a 
tuturor rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a altor 

arme nucleare. Considerăm, de 
asemenea, că propunerile 
făcute în această direcție și 
de S.U.A. deschid perspectiva 
pentru a se ajunge. în scurt 
timp. Ia un acord corespunză
tor între cele două țări în a- 
ceastă .problemă.

Noi considerăm însă că pro
blema armelor nucleare pri
vește toate statele și, în
deosebi, cele din Europa, unde 
se află cea mai mare cantita
te de arme nucleare, dar și 
alte state ale lumii. De aceea, 
.pentru lichidarea armelor nu
cleare sînt necesare intensifi
carea eforturilor, conlucrarea 
strânsă a tuturor statelor.

în același timp, ne pronun
țăm pentru trecerea la redu
cerea armamentelor conven
ționale, clasice. Pornind de la 
aceasta, România a hotărit — 
în cadrul unui referendum na
țional la care a participat în
tregul popor — să reducă în 
mod unilateral, începînd din 
anul trecut, cu 5 la sută ar
mamentele, efectivele și chel
tuielile sale militare.

Cheltuielile militare, este 
bine cunoscut, au depășit 1 
trilion de dolari. Multe din 
greutățile actuale sînt legate 
nemijlocit de uriașele cheltu
ieli pentru înarmare. De a- 
ceea, se impun măsuri hotărî- 
te, concrete pentru reducerea 
cheltuielilor militare și aloca
rea mijloacelor economisite 
atit .pentru soluționarea unor 
probleme din fiecare țară, dar 
și pentru sprijinul țărilor în 
curs de dezvoltare. Dacă s-ar 
reduce cu numai 10 la sută 
cheltuielile militare, ar deveni 
disponibile 100 miliarde dolari 
anual. Dar țările socialiste din 
Europa au propus o reducere 
de 25 la sută a cheltuielilor 
militare — aceasta ar însemna 
anual o disponibilizare a circa 
250 miliarde dolari. Este sin
gura cale care ar putea con
tribui la soluționarea proble
melor grave ale subdezvoltării 
și la relansarea dezvoltării e- 
conomiei mondiale !

în diferite zone ale lumii 
continuă o serie de conflicte 
și chiar s-au agravat. Româ
nia se pronunță pentru înce
tarea conflictelor militare și 
soluționarea tuturor proble
melor dintre state numai 
și numai prin tratative. Sînt 
multe conflicte în lume — nu 
doresc să mă refer la fiecare. 
Aș dori să menționez însă ne
cesitatea unei conferințe in
ternaționale privind soluțio
narea problemelor din Orien
tul Mijlociu. Am susținut și 
susținem ferm dreptul po
porului palestinian la autode
terminare, inclusiv la un stat 
propriu. Ne pronunțăm pen
tru încetarea războiului dintre 
Irak și Iran. Considerăm că 
este necesar să se înceteze 
sprijinirea diferitelor grupări 
si forte antiguvernamentale în 
America Centrală, să înceteze 
orice amestec în Republica 
Nicaragua.

Condamnăm ferm politica de 

apartheid din Africa de Sud. 
Susținem și acordăm întregul 
nostru sprijin S.W.A.P.O. în 
lupta pentru independenta Na
mibiei. Ne exprimăm deplina 
solidaritate cu țările din Afri
ca australă î.n lupta lor îm
potriva intervenției din partea 
Africii de Sud. în general, 
considerăm că este necesar sâ 
se aplice rezoluțiile O.N.U., 
atât în ce privește Namibia, 
cît și în ce privește condam
narea și măsurile împotriva 
Africii de Sud.

Țările africane au reușit, 
printr-o luptă îndelungată, 
să-și cucerească independența 
politică. Trebuie spus insă că, 
datorită politicii imperialiste, 
neocolonialiste. a monopoluri
lor internaționale, inclusiv a 
capitalului financiar, situația 
economică a celor mai multe 
țări africane este foarte gravă. 
Se poate spune că problema 
fundamentală pentru țările 
africane — ca și pentru toate 
țările în curs de dezvoltare 
•— este aceea a lichidării sub
dezvoltării. Este necesară o 
dezvoltare economico-socială 
independentă a fiecărui popor. 
Fără aceasta nici indepen
denta politică nu se poate 
asigura ! în general, trebuie 
spus că în ultimii 5—6 ani si
tuația țărilor în curs de dez
voltare s-a agravat și mai 
mult. Țările dezvoltate, boga
te. au acumulat, an de an, 
zeci de miliarde de dolari. în 
dauna țărilor în curs de dez
voltare. în timp ce țările în 
curs de dezvoltare au sărăcit 
și mai mult, veniturile lor re
ducindu-se cu zeci de miliarde 
de dolari anual. Aceste date 
6înt susținute de organisme 
internaționale oficiale, care 
recunosc injustețea actualelor 
raporturi economice interna
ționale. Este evident că o ase
menea situație nu mai poate 
continua. Alături de proble
mele dezarmării, problemele 
subdezvoltării ocupă un loc de 
importantă deosebită în viața 
internațională.

Noi ne pronunțăm pentru 
soluționarea globală — în ca
drul unor tratative între țări
le dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare — a acestor 
probleme. Se știe însă că toate 
tratativele Nord-Sud de pină 
acum, sub diferite forme, nu 
au dus la nici un rezultat. De 
aceea credem că ar fi nece
sară o conferință internațio
nală în cadrul O.N.U.. la care 
să participe și țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvol
tate. în acest cadru ar trebui 
soluționate toate problemele, 
inclusiv problema datoriilor 
externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Este și în interesul 
țărilor dezvoltate să se ajungă 
la o soluționare a acestor pro
bleme. care să deschidă calea 
unui progres economico-social 
al țărilor în curs de dezvol
tare.

Considerăm că țările în curs 
de dezvoltare trebuie să-și în
tărească mai mult solidarita
tea si unitatea. Ele reprezintă 

peste două treimi din omenire, 
și dacă vor acționa într-o uni
tate mai mare, vor putea să 
determine țările dezvoltate șă 
meargă la rezolvarea mai 
justă a problemelor.

Este, fără îndoială, necesară 
o restructurare a sistemului 
monetar internațional. Actua
lele organisme trebuie să aibă 
o atitudine nouă..de sprijin nu 
pentru țările bogate, ci de a 
sprijini țările In curs de dez
voltare. Trebuie, intr-adevăr, 
să se aibă în vedere că pro
cesul de dezvoltare econo
mico-socială și asigurarea ri
dicării nivelului de trai al po
poarelor din țările în curs de 
dezvoltare, nouă ordine eco
nomică mondială presupun re
lații echitabile, pe principiile 
egalității și avantajului re
ciproc. în toate domeniile.

Noi considerăm că în so
luționarea gravelor proble
me internaționale se impune 
parti cibarea. cu drepturi de
pline. a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime și de 
orânduire socială. în mod deo
sebit este necesară participa
rea tuturpr țărilor mici și mij
locii. a țărilor în curs de dez
voltare. a țărilor nealiniate, 
care reprezintă majoritatea 
omenirii și sînt vital interesa
te într-o politică nouă, demo
cratică.

Considerăm că Organizația 
Națiunilor Unite, alte orga
nisme internaționale trebuie 
să aibă un rol mai activ în 
soluționarea problemelor mon
diale.

Deși problemele sînt grave, 
avem ferma convingere că 
popoarele, acționînd unite, pot 
să schimbe actuala situație, să 
asigure o politică de pace, de 
colaborare, de dezvoltare eco
nomico-socială a fiecărei na
țiuni.

îmi este plăcut să mențio
nez conlucrarea activă dintre 
România și Zair, în cadru! 
O.N.U.. ai mișcării de neali
niere — unde România parti
cipă ca invitată — al grupu
lui țărilor în curs de dezvol
tare și în alte organisme in
ternaționale.

Doresc. încă o dată, să ex
prim convingerea că vizita 
noastră, convorbirile pe care 
le vom avea împreună, dom
nule președinte, vor da o nouă 
perspectivă colaborării bilate
rale. cît și pe plan internațio
nal. între țările noastre.

Cu această convingere, do
resc să toastez :

— în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, 
și a doamnei Mobutu.

— pentru poporul zairez 
prieten,

— pentru progresul și pros
peritatea sa,

— pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre 
România și Zair,

— pentru pace și colaborare 
în întreaga lume,

— în sănătatea dumnea
voastră. a tuturor! (Vii 
aplauze).

(Urmare din pag. I)
Nu aș dori să citez în aceas

tă seară numeroasele proiecte 
de acorduri care sînt în curs 
de negociere sau de finalizare 
între țările noastre, fie că este 
vorba de agricultură și de 
dezvoltare rurală, de învăță- 
mînt.'de știință și cultură, de 
proiectul conductei între Ma- 
tadi și Kinshasa sau de pro
iectul de producere a manga- 
nului electrolitic de Ia Ki- 
senge și multe altele.

Republica Zair se bucură să 
numere țara dumneavoastră 
printre partenerii privilegiați 
cu care ea înțelege să pro
moveze o cooperare dinami
că, sub multiple forme și care 
să garanteze avantaje re
ciproce.

Dorința noastră fierbinte 
este de a diversifica schimbu
rile într-o interdependență 
bine înțeleasă, care să respec
te suveranitatea tuturor. Ata
șamentul nostru Ia acest prin
cipiu face ca Zairul, țara mea, 
să se arate întotdeauna dis
pus să coopereze, chiar cu 
state ale căror ideologii sînt 
diferite de a noastră.

Efectuați această vizită în
tr-o perioadă în care lumea 
este confruntată cu numeroa
se probleme. Pacea, care este 
esențială pentru viitorul pla
netei noastre, apare mai pre
cară ca oricînd. Totul se pe
trece ca și cum noi am trăi 
într-o lume a surzilor ; pen
tru a ne convinge este sufi
cient să observăm ce se pe
trece în lume.

Zairul, țara mea — a con
tinuat președintele Mobutu 
Șese Seko — a ales o cale po
litică ce îi este proprie, în 
afara luptelor ideologice străi
ne. Noi am acționat întot
deauna pentru a menține și 
întări neutralism ul nostru 
pozitiv în cadrul mișcării de 
nealiniere.

Diplomația noastră este ani
mată de idealuri de pace. Noi 
credem mai mult in virtuțile 
dialogului decît în folosirea 
forței, dar din nefericire în 
zilele noastre aceste bune in
tenții nu sînt suficiente pen
tru garantarea păcii.

Este îngrijorător că astăzi 
relațiile internaționale conti
nuă să se caracterizeze prin 
politica de forță și echilibru 
al terorii. Principala amenin
țare la adresa păcii și secu
rității internaționale o consti
tuie arsenalele nucleare deți
nute de marile puteri. Nu se 
poate instaura o nouă ordine 
mondială atît timp cit aceste 
națiuni vor acumula arme tot 
mai distrugătoare și sofisti
cate.

Este momentul să fie acce
lerate negocierile internațio
nale pentru dezarmare. întâl

nirea de la Reykjavik, de anul 
trecut, și recentele propuneri 
asupra rachetelor cu rază me
die de acțiune constituie' un 
pas pe calea cea bună, chiar 
dacă sfera lor d e a plicare este 
strict limitată.

Este absolut necesar ca ma
rile puteri să poată adopta 
măsuri concrete pentru a se 
ajunge la o dezarmare reală, 
la reducerea bugetelor milita
re, astfel ca mijloacele desti
nate înarmării să poată fi uti
lizate pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a statelor și, în 
același timp, pentru apărarea 
umanității de pericolul unui 
nou război distructiv.

Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale a 
devenit o necesitate imperati
vă, așa cum a arătat Sesiu
nea specială a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite pri
vind situația economică criti
că a Africii, care a avut loc 
Ia New York, între 27 și 31 
mai anul trecut.

Cu toate că statele noastre 
și-au reînnoit dorința de a 
conlucra, în continuare, pen
tru stabilirea unei noi ordini 
economice internaționale, dia
logul Nord-Sud bate pasul pe 
loc și se găsește în impas. Po
litica economică a statelor în 
curs de dezvoltare se lovește 
de refuzul tenace al marilor 
puteri industriale și financia
re de a accepta instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, factor esențial 
pentru regularizarea pieței ca
pitalurilor și a materiilor 
prime.

Noi nu am încetat niciodată 
să declarăm, de fiecare dată 
cind am avut ocazia, că siste
mul economic actual este ine
chitabil și că trebuie înlocuit 
printr-o ordine economică 
mai dreaptă, mai echitabilă și 
mai bine adaptată la noile 
date ale lumii în permanentă 
schimbare.

în fața acestei grave situa
ții, noi trebuie să intensifi
căm eforturile pentru a ieși 
din starea de subdezvoltare, 
contînd în primul rînd pe 
propriile noastre mijloace. 
Astăzi, noi trebuie să luăm în 
considerare soluții concrete, 
fiindcă masele noastre munci
toare sînt obosite de rezoluții 
abstracte și de programe de 
acțiuni adoptate, dar fără 
viitor.

Țările în curs de dezvoltare 
trebuie să-și strângă rîndurile 
în cadrul negocierilor cu țările 
industrializate pentru a-și a- 
tinge obiectivele lor.

Este vorba. în special, de 
restructurarea comerțului in
ternațional printr-o stabilire 
de preturi corespunzătoare 
pentru materiile prime, prin
tr-o revizuire a sistemului mo

netar internațional și solutio
narea problemei datoriei pu
blice. în special, pentru țările 
cel mai puțin dezvoltate.

Reducerea datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare 
constituie o necesitate urgentă. 
Problema nivelului exorbitant 
al datoriei externe publice și 
particulare si problema dobân
zilor grevează în mod deosebit 
economiile țărilor în curs de 
dezvoltare.

Ținînd seama de experiența 
noastră cu Fondul Monetar 
Ihterriațional — a continuat 
președintele Mobutu Sase Seko 
— politica de redresare eco
nomică trebuie să răspundă în 
mai mare măsură imperative
lor dezvoltării economice si 
sociale a țărilor noastre. Mai 
mult, rambursarea datoriilor 
nu trebuie să se realizeze in 
detrimentul nivelului de trai 
al popoarelor noastre si al 
programelor noastre de dez
voltare.

în acest spirit, Zairul, țara 
mea. a luat hotărîrea de a li
mita plata datoriei sale exter
ne într-o măsură compatibilă 
cu capacitatea sa bugetară și 
cu nivelul balanței sale de 
plăti.

Lumea contemporană este 
marcată de focare de tensiune 
și tulburări. Situația în anu
mite continente nu conduce 
deloc la optimism.

Pe continentul asiatic, pro
blema reunificării celor două 
Corei, situația din Afganistan, 
precum și cea din Orientul 
Mijlociu nu oferă deloc moti
ve de bucurie comunității in
ternaționale.

Războiul fratricid continuă 
să afecteze Libanul. în timp ce 
israelienii si palestinienii sînt 
departe de a vedea conturîn- 
du-se. la. orizont, pacea.

Iranul și Irakul s-au angajat 
de peste șapte ani într-o con
fruntare distrugătoare al că
rei sfîrșit riscă să aibă ca pro
babili învingători mizeria și 
dezolarea, iar ca învinse — 
cele două popoare frățești.

Situația nu este mai bună 
nici în America Centrală, unde 
„Grupul de Ia Contadora" își 
vede zădărnicite eforturile 
pentru instaurarea unei păci 
mereu repuse în discuție.

Africa, continentul nostru, 
nu este nici ea cruțată. Cre
dem că problema, care opune 
Marocul și Polisario se află 
pe o cale bună din momentul 
in care cele două părți în cau
ză au acceptat medierea se
cretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite în ve
derea organizării unui refe
rendum liber si democratic a- 
supra autodeterminării.

Referindu-se Ia conflictul 
din Ciad, președintele Zairu
lui a exprimat satisfacția față 

de eforturile președintelui 
Hissene Haibre. care este gata 
să încheie procesul de recon
ciliere națională.

în Africa de Sud. lupta 
populației de culoare pentru 
instaurarea unei societăți mai 
democratice si mai demne se 
lovește de intransigenta regi
mului rasist de la Pretoria.

Acesta din urmă persistă să 
ocupe în continuare. în mod 
ilegal, teritoriul namibian. 
Singura soluție rămine acor
darea imediată a independen
tei Namibiei, sub conducerea
S.W.A.P.O.. pe baza Rezolu
ției 435 a Consiliului' de Secu
ritate și a altor rezoluții ale 
Consiliului de Securitate și 
Adunării Generale a Națiuni
lor Unite.

Fac apel Ia conștiința si la 
solidaritatea comunității in
ternaționale pentru aplicarea’ 
împotriva Africii de Sud a. 
sancțiunilor obligatorii decre
tate de Națiunile Unite si de" 
ultima conferință de la Paris, ■ 
■din iunie 1986.

Fac apel, de asemenea, la 
solidaritatea tuturor țărilor 
nealiniate si altor țări de bună 
credință să contribuie la fon
dul de solidaritate pentru A- 
frica australă, creat la Harare, 
cu prilejul ultimei întîlniri la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, 
în septembrie 1986. cu scopul 
de a ajuta țările din Africa 
australă să facă fată șantaju
lui economic al Pretoriei.

Mă bucur să constat, dom
nule președinte, că poporul ro
mân a fost totdeauna solidar 
cu lupta popoarelor din Africa . 
australă pentru realizarea as
pirațiilor lor legitime la inde
pendentă.

Țara dumneavoastră mili
tează pentru egalitate între 
state, pentru respectul inde
pendentei și al suveranității 
naționale. Subscriem la toaie 
aceste obiective, deoarece Zai
rul militează pentru o societa
te mai umană si mai dreaptă.

în încheiere, vă invit, dom
nilor miniștri, cetățeni comi
sari de stat, domnilor ambasa
dori și șefi de misiuni diplo
matice. doamnelor, domnilor, 
cetățene. cetățeni ca după tra
diția noastră să ridicați paha
rul în onoarea domnului pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
și a doamnei Elena Ceaușescu, 
cărora le reînnoiesc omagiile 
mele cele mai alese, ca si a 
oficialităților care îi însoțesc 
și a întregului popor român, 
cu urarea să trăiască în veci 
prietenia și cooperarea româ- 
no-zaireză !

România — Oyee! (Tră
iască).

Zair — Oyee !
Vă mulțumesc. (Vii aplau

ze).
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SEMĂNATUL -
in timp scurt, de cea mai bună calitate!
(Urmare din pag. I)
semănatul. Scopul acestei „inspec
ții" a fost să se convingă dacă pes
te tot terenul a fost pregătit la a- 
celași nivel calitativ. Altfel, ce 
s-ar fi întimplat ? — i-am întrebat. 
„Nu • începeam semănatul — au 
răspuns. Degeaba arăta sola fru
mos ,.la drum", dacă in mijlocul ei 
dăm peste resturi vegetale din care 
cauză densitatea scade".

După cum ni s-a explicat, este 
vorba de o măsură luată pe an
samblul județului. Toți cei 514 me
canizatori care lucrează la insă- 
mințarea culturilor prășitoare au 
fost instruiți in mod special cu 
privire la indicii de calitate ce tre
buie realizați la fiecare plantă. Ei 
au fost imputerniciți să controleze 
terenul și să decidă dacă sint crea
te condiții pentru a se face semă
natul de bună calitate. Intrucit în
treaga suprafață cu plante prăsi
toare a fost angajată in acord glo
bal de acești mecanizatori, ei exe- 
cutînd in continuare, pină la re
coltare, toate lucrările pe suprafe
țele însămințate, au sporit mult 
răspunderea și exigența 1'ață de 
modul in care se respectă fiecare 
verigă din tehnologie.

TEHNOLOGIILE RESPECTATE 
RIGUROS ÎN TOATE FAZELE! 
Pe traseul nostru, nu in puține ca
zuri ni s-a vorbit despre preocu
parea pentru aplicarea unor tehno
logii îmbunătățite, capabile să asi
gure obținerea de recolte sporite. 
Insistăm asupra unor procedee de 
larg interes aplicate la C.A.P. Bra
niștea, unitate aflată de mai mulți 
ani in fruntea bătăliei pentru in
troducerea progresului tehnic la 
culturile de cimp. în această uni
tate, plecind de la experiența pro
prie, dar și de la rezultatele cerce
tării științifice, aflăm de la tova
rășul Uie Anculescu, președintele 
cooperativei, problema principală o 
constituie perfecționarea tehnolo
giilor de producție. Elocventă este 
în acest sens extinderea însămîn- 
țării sfeclei de zahăr pe întreaga 
suprafață planificată — 250 hec
tare — in culoare de cite 12 rin- 
duri, despărțite prin două rinduri 
de porumb semănate la 30 cm în
tre ele. Efectele acestei metode sint 
deosebite. Densitatea sfeclei nu se 
micșorează cu nimic, în schimb, 
datorită culoarelor, se creează un 
microclimat favorabil dezvoltării 
viguroase a sfeclei. Apoi, se obți
ne suplimentar o cantitate însem
nată de porumb.

în același scop, al îmbunătățirii 
tehnologiei, de astă dată a porum
bului, au fost luate unele măsuri 
pentru a se asigura densitatea sta
bilită și uniformitatea acesteia. In- 
trucit semințele sint livrate fără 
să fie calibrate, de unde pornesc 
multe neajunsuri, această operație 
s-a realizat in unitate prin trece
rea semințelor pe un- sistem de 
site. în funcție de calibrul semin
țelor, semănătorile au fost echipate 
cu discuri corespunzătoare, ceea ce 
permite eliminarea golurilor sau

pou: Se extinde aria însămînțărilor, sporesc 
vitezele zilnice

în unitățile agricole din județul 
Dolj, pretutindeni unde terenul s-a 
zvintat, se lucrează intens la semă
nat, de la revărsatul zorilor pînă 
spre cumpăna nopții. Sub suprave
gherea permanentă a activiștilor de 
partid și a specialiștilor, tractoarele 
și mașinile agricole sint operativ di
rijate spre solele zvintate. aici asi- 
gurindu-se toate condițiile să lu
creze in flux continuu, fără între
rupere. Acum, aria însămințărilor a 
depășit zona nisipurilor, fiind ex
tinsă in 24 de consilii agroindus
triale. vitezele zilnice depășesc 
3 000 ha, și sint create condiții ca 
in următoarele zile să se dubleze.

In primul rind se cuvine men
ționat faptul că, la indicația comi
tetului județean de partid, atit la 
pregătirea terenului, cit și la se
mănat se lucrează numai cu mașini 
și utilaje în agregat. Condițiile 
deosebite în care se desfășoară lu
crările actualei campanii agricole 
in care trebuie să punem sub 
brazdă sămința pentru diferite 

căderea a cite 2—3 boabe la un 
cuib.

CEREALELE PAlOASE AU NE
VOIE URGENTA DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE ! Activiști ai comitetului 
județean de partid șt factori de 
răspundere din agricultura județu
lui ne-au semnalat o situație pe 
care o supunem atenției forurilor 
de resort din Ministerul Agricul
turii. La ieșirea din iarnă, in uni
tățile agricole din județul Giurgiu 
cerealele de toamnă se prezintă in
tr-o bună stare de vegetație. Se a- 
preciază că pierderea de plante nu 
depășește 5—6 la sută. Ca atare, 
de mare importanță este acum fer
tilizarea fazială cu îngrășăminte 
chimice. Prin această lucrare in mod 
sigur s-ar obține un important spor 
de producție. Au fost adminis
trate toate ingrășămintele existen
te, dar prea puțin, ele acoperind 
doar 61 la sută din suprafețele se
mănate cu griu și orz. Situația este 
creată de unitățile furnizoare. în
deosebi Combinatul de îngrășămin
te chimice din Turnu Măgurele, 
care nu respectă livrarea ritmică 
a cantităților de îngrășăminte re
partizate județului. Spre edificare, 
din cotele date de Ministerul Agri
culturii in perioada 3 martie — 5 
aprilie, Ia azot au fost livrate doar 
530 tonp din 2 670 tone, iar la fos
for — 300 tone din 1 470 tone. Deși 
limpul este înaintat. încă nu-i prea 
tirziu ca administrarea fazială a 
îngrășămintelor chimice la cerea
lele păioase să aibă efectul scontat.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

Semănatul sfeclei de zahăr la C.A.P. Băneasa Foto : A. Papadiuc

culturi pe aproape 300 000 ha, in
tr-un timp foarte scurt, ne-au obli
gat să constituim 3119 agregate 
complexe, din care 1 162 pentru 
pregătirea terenului și 1 180 pentru 
semănat și plantat, a ținut să 
precizeze inginerul Mihail Padura
ru. directorul trustului județean 
pentru mecanizarea agriculturii. 
Procedînd astfel, asigurăm men
ținerea apei în sol. evitarea tasă- 
rii terenului și economisim com
bustibilul.

Cele mai înalte ritmuri de lucru 
se înregistrează in consiliile agro
industriale Bratovoiești, Dăbuîeni, 
Moțăței, Bechet. Poiana Mare, Amă- 
răști. Băilești, Segarcea, Plenița și 
Calafat. Cum se acționează? In uni
tățile agricole din C.U.A.S.C. Bra
tovoiești, bunăoară — unul dintre 
consiliile agroindustriale cu pon
dere — s-a asigurat organizarea 
temeinică a muncii, ordine și dis
ciplină de lucru și tehnologică. 
„Toate tractoarele și mașinile agri
cole, nu numai că le-am organizat

Plontoreo cartofilor la C.A.P. Braniștea

In tabere de parcare în cîmp, dar 
am alcătuit agregate de lucru pen
tru insămînțarea fiecărei culturi, 
în funcție de tehnologia ce trebu
ie aplicată, de starea concretă a 
fiecărei sole, pentru că intr-un fel 
se pregătește patul germinativ și 
se seamănă pe solele aflate pe ni
sipuri, în interdune, și altfel pe 
solurile din luncă", ne spune ing. 
Ilie Albu, directorul S.M.A. Bra
tovoiești. care ne însoțește în 
cîmp. Ajungem pe o solă unde se 
semănau ultimele suprafețe cu 
mazăre. Constatăm, undeva in apro
piere, că semănătorile pentru in- 
sămînțarea porumbului au fost 
aduse in cîmp și sînt gata de 
start. Terenul pentru mazăre se 
pregătea grădinărește cu discuri 
ușoare și nivelatoare. Insămința- 
reă se făcea, în general, bine. Ne 
aflam pe la mijlocul solei cînd di
rectorul stațiunii de mecanizare Ii 
face semn unui mecanizator. Con
stantin Ștefana, să oprească. II 
invită să-și vadă „opera". Ce se

Intimplase ? Se înfundaseră unele 
patine din cauza unor resturi ve
getale de ricin, iar pe o bună por
țiune de teren sămînța era lăsată 
la suprafață. E adevărat, la capă
tul tarlalei, șeful fermei verificase 
reglajul semănătorilor, numai că 
pe „traseu" mecanizatorul nu sesi
zase incorectitudinea, continuînd 
— în virtutea inerției sau a obiș
nuinței — lucrarea. „Pentru a 
preîntîmpina astfel de situații și în 
alte locuri, am luat măsura ca la 
toate punctele de lucru specia
liștii de la unitățile agricole să 
fie dublați de șefii secțiilor de 
mecanizare. întărind controlul, 
creștem calitatea lucrărilor", a mai 
adăugat directorul S.M.A. Brato- 
voiești. O bună organizare a mun
cii, ritmuri înalte de lucru am in- 
tîlnit și pe ogoarele cooperativelor 
agricole de producție din C.U.A.S.C.- 
urile Dăbuîeni, Segarcea. Moțăței, 
Calafat și Băilești.

Nicolae BABĂ1AU
corespondentul „Scinteii”

CONSILIILE OAMENILOR MUNCII- angajate temeinic în soluționarea problemelor majore ale producției
Runda de început de an a adunărilor generale ale oamenilor muncii 

— forurile supreme alo autoconducerii muncitorești din întreprinderi — 
a-a încheiat de curind.

Care sînt primele acțiuni Întreprinse de consiliile oamenilor muncii 
pentru traducerea în viață a măsurilor adoptate, pentru antrenarea tu
turor oamenilor muncii, in spiritul cerințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 20 martie a.c., la Îndeplinirea Integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an ?

Ancheta de față — întreprinsă in unități economice din municipiul 
Cluj-Napoca — iși propune să răspundă la o asemenea întrebare.

Spiritul adunării a conti
nuat zi de zi. ”Care au fost Pri* 
mele acțiuni înscrise in preocupările 
consiliului oamenilor muncii după 
adunarea generală ?“ — îl întrebam 
pe tovarășul Alexandru Cuc, direc
tor, prim-vicepreședinte al organului 
de conducere colectivă al întreprin
derii „Tehnofrig". „Prin tot ce am 
întreprins — ne spune — ne-am pro
pus să continuăm in munca de zi cu 
zi spiritul adunării generale. Iar fo
rul nostru suprem, apreciind rezul
tatele obținute anul trecut, ne-a cri
ticat pentru debutul necorespunzător 
din acest an, cînd 
nu ne-am înae- 
plinit sarcinile de 
plan nici în luna 
ianuarie, nici în 
februarie. Aceas
ta ne-a obligat 
să acționăm ime
diat".

Agenda consi
liului oamenilor 
muncii, după a- 
dunarea generală, este foarte În
cărcată. A treia zi după ce s-a 
încheiat forul suprem al auto
conducerii muncitorești a avut loc 
o întrunire lărgită a consiliului oa
menilor muncii cu participarea șefi
lor de compartimente, maiștrilor și 
șefilor de echipe, care lucrează pen
tru export. De ce lărgită și cu o 
participare atit de bine structurată ? 
Argumentele oferite de interlocutor 
sint clare : a) volumul exportului 
crește în acest an cu aproape 20 la 
sută ; b) trebuiau stabilite măsuri 
pentru devansarea programului de 
export în trimestrul I, intru
cit unitatea realizează produse (linii 
tehnologice) cu ciclu lung de fabri
cație ; c) trebuiau inventariate și 
analizate toate problemele menite să 
accelereze ritmul execuției acestora;
d) trebuia reanalizată, prin prisma 
acestor cerințe, componența echipe
lor care lucrează pentru export ;
e) trebuia — și nu in ultimul rind — 
ca organul de conducere colectivă în 
noua lui componență (și aici aii fost 
aleși 4 membri noi, în locul unora 
neconfirmați pentru activitate slabă) 
să cunoască această situație și sărși 
organizeze „dispozitivul de acțiune" 
tn funcție de respectiva prioritate.

Nu ne propunem să descriem 
această primă reuniune de lucru a 
consiliului oamenilor muncii, ci să 
punctăm, spre a-i demonstra eficien
ța. cîteva din măsurile adoptate ; 1) 
repartizarea răspunderilor membrilor 
consiliului oamenilor muncii pe secții 
și ateliere de producție ; 2) asigura
rea prin rotație a unei prezențe per
manente a cadrelor cu muncă de răs
pundere (director, director adjunct, 
inginer-șef, contabil-șef, președinte 
și vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii) în toate cele trei schim
buri.

în prima ședință de birou executiv 
«-a stabilit modul în care trebuie a- 
nalizate și rezolvate propunerile fă
cute în adunare. în cel mult 30 de zile 
s-a stabilit să fie analizate soluțiile 
conturate și să se definitiveze un 
sistem informațional de urmărire a 
îndeplinirii propunerilor. „Raportul 
de sîmbătă asupra bazei materiale" 
reprezintă — incepind din a doua 
jumătate a lunii februarie — moda
litatea prin care biroul executiv ana
lizează și fundamentează (pe lîngă 
intervențiile zilnice) programele săp- 
tăminale de producție ale unității în 
funcție de desfășurarea ritmică sau 
neritmică a aprovizionării tehnico- 
materiale.

„Dialogul deciziilor ope
rative" sau „Ce se întimplă 
luni la ora 15 ?" Tovarftșa 
Ana Fărcaș, secretarul comitetului 

de partid de la Combinatul de pie
lărie „Clujeana", e de părere că or
ganul de conducere colectivă și-a 
conturat o primă acțiune pen
tru traducerea în viață a mă
surilor adoptate de adunarea ge
nerală, pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan din acest au, care se anunță 
ca deosebit de eficientă. Despre ce 
este vorba 7 întrucît combinatul și 
centrala au sediul în aceeași clădi
re, dar această situație favorabi
lă nu s-a repercutat cu avantajele 
posibile și necesare în activitatea din 
anul trecut, comitetul de partid a 
propus — și ideea a fost acceptată —

Stilul de muncă eficient 
și rezistența... inerției

ca în fiecare luni. Ia ora 15, să 
aibă loc o analiză comună a celor 
două birouri executive (al centralei 
și al combinatului) cu toți facto
rii de conducere din combinat și cen
trală pînă la nivelul șefilor de 
fabrici.

Nu este vorba, cum s-ar putea cre
de, de o obișnuită ședință. Fiecare 
șef de fabrică prezintă situația înde
plinirii sau neîndeplinirii sarcinilor 
de plan pe săptămina respectivă, 
accentuînd — în cazul . nerealizării 
— cauzele care au generat această 
situație. Iar pină la următoarea în- 
tilnire se stabilesc măsurile de ri
goare și factorii care trebuie să ac
ționeze pentru finalizarea lor.

Notăm această inițiativă și promi
tem să revenim spre a vedea in timp 
rezultatele ei.

„Fiecare cu treburile lui" 
nu e un mod de a conduce. 
„Ce a făcut consiliul oamenilor mun
cii din unitatea dv. în cele 10 zile 
care au trecut de la adunarea gene
rală. ce acțiuni mai importante și-a 
înscris pe agenda operativă de lu
cru întrebarea — exact în acești 
termeni — am adresat-o tovarășului 
ing. Ștefan Savu, director, prim- 
vicepreședinte al organului de con
ducere colectivă de la întreprinde
rea de mașini de rectificat. „Fiecare 
membru al consiliului oamenilor 
muncii — ne spune — și-a văzut de 
treburile lui. Eu și directorul comer
cial ne-am ocupat de asigurarea ba
zei tehnico-materiale. Ne-am con
fruntat și ne confruntăm și cu pro
blemele grele în domeniul aprovi
zionării".

Nu negăm că nu sînt și nu vor mai 
fi situații în care cadrele de condu
cere să se ocupe cu prioritate de 
problemele aprovizionării. Dar acti
vitatea unui consiliu al oamenilor 
muncii, imediat după o adunare ge
nerală atît de importantă, trebuie să 
fie conectată cu toate forțele la ce
rințele asigurării unei conduceri efi

Ce arată, așadar, primele „reacții" ale consiliilor oamenilor muncii 
după adunările generale ? Două concluzii se impun evident atenției. 
Prima : unele organe de conducere colectivă au înțeles că recentele 
adunări generale au adus și trebuie să aducă, prin orientările noi, 
prin programele adoptate, o schimbare a mentalității de conducere 
„măruntă", de azi pe mîine, fără o perspectivă clară, fără o angajare in 
actul deciziei a tuturor forțelor care au primit această învestitură. 
A doua : că această schimbare nu se poate produce atit de repede și cu 
rezultatele așteptate atita vreme cît cadrele chemate s-o promoveze, in 
primul rind președinții și prim-vicepreședinții consiliului oamenilor mun
cii, nu înțeleg în mod concret noile exigențe ale muncii de organizare și 
conducere a producției. Ceea ce înseamnă că drumul spre un stil de 
muncă modern, eficient, mai are de invins uncie obstacole și inerții.

Constantin PRIESCU 
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii”

ciente, implicării în îndeplinirea sar
cinilor de plan. Iar directorul este 
unul din cei mai importanți factori 
care trebuie să asigure folosirea ju
dicioasă a forțelor, funcționarea me
canismului democratic al consiliului. 
Continuăm discuția pe această temă 
cu două întrebări dintre cele mai fi
rești : Cîte propuneri s-au făcut în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii și ce s-a stabilit pină la această 
dată pentru soluționarea lor ? Cum 
se asigură integrarea noilor forțe în 
activitatea consiliului oamenilor 
muncii ? Spre surprinderea noastră, 
tovarășul director nu este în măsură 
să răspundă — repetăm la mai multe 
zile după adunarea generală — la 
nici una din aceste întrebări.

Deci adunarea generală adoptă pe 
toate planurile — inclusiv în ce n*" 
vește împrospătarea forțelor 
liului — măsuri pentru ca acti 
slabă fie la începutul anului 
redresată și unitatea să se însen 
tr-un ritm exemplar de munc. 
întregul an (și la soluționarea 

asemenea oo 
tiv se referă ce. 
13 propuneri și 
72 măsuri adop
tate de adunarea 
generală), iar 
după 10 zile de 
la desfășurarea ei 
consiliul oameni
lor muncii nu și-a 
propus nici măcar 
să se întrunească 

și să stabilească o strategie pen
tru rezolvarea lor.

Ce știe și ce nu știe pre
ședintele consiliului oameni
lor muncii ? întreprinderea „Ar
mătura" se numără printre uni
tățile bune ale municipiului Cluj- 
Napoca, care și-a îndeplinit exem
plar sarcinile pe anul trecut și care 
continuă această „tradiție" și in 
1987. Ne așteptam ca întreaga con
vorbire cu tovarășul Alexandru Pop, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, vizind primele măsuri ini
țiate de organul de conducere co
lectivă pentru traducerea în viață a 
măsurilor stabilite de adunarea ge
nerală, să releve experiența acumu
lată în această direcție, rolul pe care 
îl are omul dirt fruntea copsiliului 
în afirmarea și promovarea ei. Dar, 
surpriză, la trei din întrebările cele 
mai firești care pot fi adresate unui 
președinte al C.O.M. — cîte propu
neri s-au făcut în adunare, cum a 
demarat rezolvarea lor, ce efect au 
ele asupra îndeplinirii sarcinilor de 
plan ? — răspunsurile le-am primit 
prin intermediul secretarului consi
liului oamenilor muncii, Marius Sa- 
bău. „în ce privește propunerile fă
cute în adunarea generală, n-am avut 
timp pînă acum decît să fac o sin
teză a lor pe care ne-a cerut-o co
mitetul municipal de partid. Dar pes
te două zile le înaintez, stabilind șt 
termene de rezolvare, secțiilor și ser
viciilor din întreprindere".

Deci ce nu s-a făcut în două săp- 
tămîni se poate face în 2 zile 1 Ceea 
ce trebuie să facă biroul executiv al 
C.O.M. — de a analiza fiecare pro
punere și a decide în funcție de po
sibilități șl priorități — face un sin
gur om 1

(Nota redacției : Față de cele re
latate, este semnificativ faptul că la 
conferința de alegeri a comitetului 
de partid, care a avut loc ulterior 
documentării noastre, tovarășul 
Alexandru Pop nu a mai fost 
reales.)

Multe și mari erau speranțele de 
progres ale agricultorilor din zona 
Bistrița-Năsăud cînd, cu 12 ani în 
urma, pe viitoarea platformă indus
trială a orașului Beclean, intra in 
funcțiune prima unitate economică 
importantă : întreprinderea pentru 
prelucrarea tulpinilor de in, unitate 
modernă, care extindea, de fapt, o 
îndeletnicire mai veche a unei secții 
mici de prelucrare a cinepii, revi- 
talizată •și aceasta in ultima vreme. 
Menită a utiliza inițial materii 
prime și din județele învecinate, 
întreprinderea din Beclean este obli
gată astăzi să aducă materie primă 
de oriunde din țară, unde aceasta 
se găsește. Și aoeasta intrucit mai 
ales in unitățile agricole din județul 
Bistrița-Năsăud se pare căa scăzut 
mult interesul producătorilor față de 
aceste culturi care, in destule locuri 
din țară, se caracterizează printr-un 
inalt grad de rentabilitate. Dar au 
fost destui ani cind, chiar și in ju
dețul Bistrița-Năsăud, o serie de uni
tăți agricole obțineau, la cinepă, 7 000 
și peste 7 000 kg tulpini la hectar, cum 
a fost cazul la C.A.P. Braniște, pre
cum și producții de 4 000 și chiar 
peste 4 000 kg in la hectar la C.A.P. 
Dumitra, de exemplu. Numai că 
aceste rezultate sint de domeniul 
trecutului ceva mai îndepărtat pen
tru că, in 1986, producția planificată 
de in fibră la nivel de județ a fost 
realizată doar în proporție de 23 la 
sută, iar la cinepă — 41 la sută. De 
ce atit de puțin ? Iată o întrebare la 
care vom căuta un răspuns. Nu îna
inte insă de a face precizarea că 
primăvara și vara ’86 nu au consti
tuit anotimpurile cele mal propice 
celor două culturi. Dar chiar și in 
aceste condiții climatice nefavora
bile se putea și trebuia să se obțină 

producții incomparabil mai mari de- 
cit arată media județului la cele 
două culturi.

în lipsa unei experiențe demne de 
luat in seamă, am fost obligați să 
apelăm, pentru referirile compara
tive, la „Tehnologiile-cadru pentru 
cereale, plante tehnice și culturi 
horticole", editate de Direcția gene
rală a agriculturii județului Bistrița- 
Năsăud. Ele cuprind, concret, aspec
te privind amplasarea soiurilor de 
in și cinepă, recomandate a fi cul
tivate, lucrările solului, fertilizarea, 
semănatul, întreținerea și recoltarea.

La o primă discuție purtată pe 
această temă cu inginerul-șef de la 
C.A.P. Sinmihaiu de Cimpie, to
varășul loan Oprea, aveam să ne 
convingem că nu atît lipsa de infor
mare profesională constituie cauza 
pentru care unitatea a realizat cu 
aproape 2 000 kg la hectar mai pu
țină cinepă decit s-a planificat, ci 
o serie de abateri de la tehnologia 
indicată. Poate că interlocutorul, 
vorbindu-ne despre aceste tehnologii 
doar după aducerea aminte, să fi 
avut unele scăpări. Dar și atunci 
trebuie să spunem că nu-i este per
mis unui agronom să încurce, in 
felul in care încurcă inginerul-șef de 
la C.A.P. Sinmihaiu de Cimpie. dis
tanțele și adincimile la semănat sau 
să nu știe că. în afara soiului „Fi- 
bramulta 151". s-au omologat in țară, 
la Lovrin, alte două, mai producti
ve cu aproape 10 la sută decit cel 
cultivat.

Mai tranșant s-a dovedit a fî 
tovarășul Nicolae Urea, inginer-șef 
la C.A.P. Braniște (odinioară uni
tate de frunte la această cultură), 
care cu 2 200 kg la hectar se conso
lează. că totuși nu deține coada-cozii 
pe județ. Și spunem noi că această 

consolare nu este tntîmplătoare, de 
vreme ce dumnealui, aveam să ne 
convingem, cu bună știință a ampla
sat cultura de cinepă pe terenuri 
cu pante de 25 pină la 30 la sută, 
pe sole cu potențialul ce! mai scă
zut. Și Inginerul-șef de la Braniștea 
ne-a vorbit de secetă, de căldurile 
excesive fare au diminuat mult

Măsuri bune, dar rezultatele 
depind... de măsura răspunderii

Pentru o producție de in și cinepă net superioară anului trecut
în

recolta, numai că nu atît condițiile 
climatice nefavorabile stau la ori
ginea nerealizărilor din anul trecut, 
ci gravele erori comise in aplicarea 
tehnologiei culturii. Conștient se pare 
de acest lucru, inginerul-șef de la 
Braniștea ne spunea că anul acesta 
amplasamentul celor 30 de hectare 
prevăzute in cultură a fost stabilit 
în lunca Someșului Mare si că in 
toamna '87 o să discutăm cu totixl 
altfel despre nivelul producției. In 
ce ne privește, promitem că vom re
veni pentru a continua discuția 
Întreruptă în acest punct.

Să ne referim însă și la fruntașii 
inului pe județ în 1986 dacă se mai 
poate numi astfel o unitate care 

realizează doar jumătate din produc
ția planificată. Cooperatorii de la 
Galații Bistriței au obținut anul 
trecut 2 400 kg in la hectar. Și 
aceasta pentru că. așa după cum 
însuși inginerul-șef ai unității, to
varășul Eugen Anca, recunoaște, „te
renul pe care a fost amplasat inul 
a dat numai atit cit a putut da un

județul Bistrița-Năsă

teren cu un potențial productiv scă
zut, pentru că ingrășămintele, de 
orice fel, au lipsit cu desăvirșire".

Am încercat să pătrundem cu ana
liza in intimitatea procesului de rea
lizare a culturilor de in și cinepă 
pentru a ne convinge dacă aceste 
două plante valorifică sau nu tere
nurile din această zonă cu particula
ritățile lor specifice. Și primul lucru 
de care ne-am convins este că, pe 
baza prețurilor In yigoare și Înles
nirilor acordate, la o producție de 
numai 4 000 kg tulpini de in de ca
tegoria I, de pe un hectar se obține 
un venit de cel puțin 12 000 lei. Nici 
griul, nici porumbul și nici o altă 

cultură de cîmp nu aduc aici un ase
menea aport valoric la unitatea de 
suprafață. De ce atunci un aseme
nea dezinteres față de aceste culturi?

— Realitatea este că celor două 
culturi nu li se acordă importanța 
cuvenită — ne-a precizat tovarășul 
inginer loan Coptil, șeful sectorului 
contractări și achiziții la Intreprin- 

derea de in și cinepă Beclean. Ade
vărul este insă că nici noi nu am 
reușit de cîțiva ani să livrăm culti
vatorilor semințe din categoria elită 
sau măcar înmulțirea I. De aseme
nea. baza de aprovizionare tehnico- 
materială pentru agricultură nr. 6 
din Bistrița a satisfăcut necesarul de 
îngrășăminte chimice, pentru In și 
cinepă, doar in proporție de 41 la 
sută, față de 102 la sută la restul 
culturilor. Ținind seama insă și de 
faptul că, în general, inului și cinepii 
li s-au atribuit terenuri slab produc
tive, cu pante de peste 6 la sută, că 
aceste terenuri nu se intîlnesc aproa
pe deloc cu ingrășămintele naturale, 

că se cere In acest caz multă muncă 
manuală, in special la recoltat — 
mașinile din dotare fiind necores
punzătoare (de fapt in anul trecut 
aceste utilaje au fost Întrebuințate 
doar la C.A.P. Mărișelu și numai la 
operația de smuls), apare cît se poa
te de limpede de ce sînt atit de 
slabe producțiile.

Grav este faptul că și pentru pro
ducția acestui an există pericolul 
să se perpețueze anomaliile din tre
cut. La C.A.P. Uriu ni s-a spus clar 
de către inginerul-șef că „din canti
tatea de 5 000 tone îngrășăminte na
turale existente, cele 40 hectare ce 
vor fi cultivate cu in și alte 35 hec
tare cultivate cu cinepă in 1987 nu 
vor primi nimic, pentru că nu e de 
unde". O asemenea practică trebuie 
înlăturată cu desăvirșire. Pentru că 
dincolo de o anumită optică defor
mată asupra importanței și locului 
pe care trebuie să-l ocupe inul și 
cinepă in ansamblul producției agri
cole a județului, ea duce la o secă
tuire a solului cu toate consecințele 
pe care le are aceasta.

Dar pentru o elucidare completă a 
problemei ar trebui primite și răs
punsuri la cîteva, întrebări puse 
conducerii întreprinderii din Beclean. 
Atita vreme cît între întreprinderea 
prelucrătoare și unitățile cultivatoare 
se încheie contracte ferme, de ce nu 
se face totul ca obligațiile stabilite 
între părți să fie respectate întoc
mai ? Explicația că inul și cînepa 
se cultivă in județ in 26 și, respec
tiv, 11 unități, pe 131 parcele, fapt 
ce îngreunează activitatea de control, 
nu poate convinge atit timp cît cei 
trei angajați ai fabricii fac mai mult 
activitate de gestiune decit muncă de 
îndrumare. în treacăt fie spus, res
pectivii factori cu sarcina de a în
druma activitatea specialiștilor nu 

dispun de pregătirea de specialitate 
necesară. In atare situație, treburile 
au mers mai mult în virtutea iner
ției, iar consecințele nu au întîrziat 
să apară. Iar dacă anul 1976 a fost 
cel cu producții de vîrf pentru mai 
toate unitățile cultivatoare, 1986 s-a 
dovedit a fi cel mai slab la acest 
capitol.

Concluziile desprinse din analiza 
făcută de către activiști ai secției 
agrare, de specialiști ai direcției 
agricole au stat la baza elaborării 
unui amplu program adoptat de că
tre comitetul județean de partid, 
program ce are drept scop redre
sarea activității în acest sector. Pri
ma măsură se referă la mai buna 
amplasare a culturii inului și a ci
nepii, pe terenuri adecvate, în mă
sură. să asigure randamente ridicate. 
In acest sens s-a subliniat cerința 
de a se schimba amplasamentul unot 
culturi. A doua măsură se referă la 
obligația conducerii unității din Be
clean de a asigura ingrășămintele, 
încheierea unor contracte directe cti 
combinatele producătoare. Tot pe 
seama conducerii întreprinderii s-a 
stabilit asigurarea întregii cantități 
de semințe numai din categorii bio
logice superioare. Cea de a patra 
măsură prevedea obligația direcției 
agricole județene de a organiza in
struirea inginerilor-șefi și a șefilor 
de ferme din unitățile cultivatoare 
pentru a se 'înlătura cu desăvirșire 
erorile grave ce au fost săvîrșite în 
aplicarea tehnologiilor.

Sînt măsuri judicioase, pentru a 
căror materializare punct cu punct 
este de așteptat că se va acționa cu 
toată hotărirea.

Gheorqhe CRI ȘAN 
corespondentul „Scinteii”
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Cu privire la activitatea internațională a partidului și statului în 1986 
și principalele obiective ale politicii externe în 1987

>

p-#■

dezvoltării rela- 
și colaborare cu 
înfăptuirii dezar- 
păcii, respectării

Activitatea internațională a parti
dului si statului nostru s-a desfășu
rat. in anul 1986, in conformitate cu 
hotăririle Congresului al XIII-lea. cu 
orientările si indicațiile tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

In condițiile situației internaționa
le complexe și deosebit de grave 
din zilele noastre, partidul si statul 
nostru au continuat să desfășoare o 
politică externă activă și construc
tivă. în deplină concordanță cu prin
cipiile orînduirii socialiste, cu aspi
rațiile milenare de libertate si inde
pendență. dreptate națională si so
cială ale poporului român, fiind con
sacrată consecvent 
țiilor de prietenie 
toate statele lumii, 
mării si asigurării .
dreptului popoarelor de a-si hotărî 
singure calea dezvoltării. Prodigioa
sa activitate si strălucitele inițiative 
ale tovarășului Nieolae Ceaușescu au 
contribuit in mod hotărît la lărgirea 
și diversificarea raporturilor inter
naționale ale partidului și statului 
nostru, au dus la creșterea continuă 
a prestigiului tării pe toate meridia
nele. Numele României și al ilustru
lui săa președinte au devenit pretu
tindeni simboluri ale acțiunii și 
luptei pentru independentă, pace, 
dezarmare și colaborare.

Un rol decisiv la traducerea in 
viată a politicii externe a partidului 
și statului l-a avut continuarea dia
logului la nivel înalt concretizat, în 
anul precedent, in 13 întîlniri și 
convorbiri cu șefi de state și guver
ne. precum și cu 23 președinți și 
secretari generali de partide. A fost 
semnată o Declarație privind pro
blemele dezarmării, păcii și colabo
rării în Europa și in lume, s-au 
adoptat 10 comunicate comune și de 
presă și s-au încheiat 3 acorduri re
feritoare la dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice, științi
fice și tehnice. De asemenea, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a pri
mit 22 viceprim-miniștri și membri 
ai guvernelor. 3 trimiși speciali ai 
șefilor de state. 13 delegații parla
mentare. 21 reprezentanți ai unor 
formațiuni politice si organizații na
ționale si internaționale. 45 alte 
personalități ale vieții politice și 
cultural-științifice. oameni de afa
ceri din diferite țări, ambasadori.

în prezent. România întreține re
lații diplomatice și economice cu 
peste 150 state de pe toate conti
nentele. La înfăptuirea politicii 
noastre externe, o contribuție im
portantă au adus Frontul Democra
ției și Unității Socialiste. Marea 
Adunare Națională, organizațiile de 
masă și obștești, care întrețin și 
dezvoltă legături cu circa 1 700 for
mațiuni politice, organe legislative, 
uniuni sindicale, asociații profesio
nale. organizații de femei, tineret și 
copii, mișcări pentru pace, precum 
și cu 120 organizații internaționale 
neguvernamentale.

1. Partidul si statul nostru au si
tuat și în anul 1986 pe prim plan 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
de colaborare reciproc avantajoasă 
și de solidaritate cu toate țările so
cialiste. în primul rînd cu cele ve
cine. O însemnătate deosebită au 
avut. în acest sens. întîlnirea din
tre tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov. cu prilejul partici
pării la Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S.. ca și vizita prie
tenească de lucru în U.R.S.S. 
a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii. în acest cadru, a fost semnat 
Programul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice între România și 
U.R.S.S. pe perioada pînă in anul 
2000. De asemenea, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a avut o 
întîlnire prietenească de lucru cu to
varășul Todor Jivkov, iar, la Bucu
rești, conducătorul partidului și sta
tului nostru s-a intîlnit cu președin
tele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
cu premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și cu președinții Con
siliului de Miniștri ai U.R.S.S. și 
R. P. Mongole.

O contribuție majoră la dezvolta
rea relațiilor țării noastre cu celelalte 
țări socialiste, la elaborarea și adop
tarea unor hotărîri și documente ale 
statelor membre C.A.E.R. și ale celor 
participante la Tratatul de la Varșo
via a adus tovarășul Nieolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de la Budapesta a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, la intîlnirea de lucru de 
la Moscova â conducătorilor partide
lor comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R. 
De asemenea, primirea la București 
de către conducătorul, partidului și 
statului nostru a delegațiilor guver
namentale prezente la ședința a 42-a 
a sesiunii C.A.E.R., a miniștrilor de 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia la încheierea 
ședinței comitetului acestora și a 
membrilor Consiliului Militar al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
au constituit acțiuni cu semnificație 
majoră in evoluția pozitivă a rapor
turilor țării noastre cu aceste state.

Delegații ale P.C.R. au luat parte 
la congresele partidelor comuniste și 
muncitorești din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Cuba, R. D. Germană, Iugosla
via, Mongolia, Polonia și R. S. Viet
nam. în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor la nivel înalt, au avut Ioc 
întîlniri și schimburi de păreri între 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și membri ai 
conducerilor de partid și de stat din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă și U.R.S.S., precum 
și numeroase alte contacte pe linie 
de guvern. Au fost primite in țara 
noastră 10 delegații de activiști pen
tru studierea experienței în munca 
de partid și au fost trimise, în ace
lași scop, 9 delegații ale P.C.R. în 
alte țări socialiste. Au avut loc, de 
asemenea, schimburi reciproce de 
propagandiști, de grupuri pentru in
formare și documentare, de delegații 
ale organelor locale de partid și ale 
instituțiilor ideologice și mijloacelor 
de informare în masă. Delegații ale 
P.C.R. au participat la consfătuiri și 
întîlniri multilaterale, la conferințe 
științifice organizate la București sau 
in străinătate.

2. Relațiile cu țările nealiniate și 
în curs de dezvoltare au înregistrat 
în continuare o evoluție favorabilă. 
Un aport de seamă în această direc
ție l-au reprezentat vizitele in Româ
nia ale șefilor de stat din Egipt, Li
ban, Liberia și Republica Capu
lui Verde, respectiv convorbirile 
tovarășului Nieolae Ceaușescu cu 
prim-miniștrii' din Afganistan, Bir- 
mania și Sri Lanka. în anul 1986 au 
continuat contactele la nivel guver
namental și pe linie parlamentară, 
au fost cbnvenite noi acorduri și mă
suri îndreptate spre lărgirea schim
burilor economice și a cooperării in 
producție. A fost intensificată acti
vitatea. desfășurată de 10 ani de 
România, în cadrul Grupului „celor 
77", ca și conlucrarea cu țările neali
niate, ilustrată — între altele — de 
reprezentarea țării noastre la reuniu
nea la nivel înalt a mișcării de ne
aliniere de Ia Harare.

în 1986 au vizitat România, la in
vitația P.C.R., 30 delegații de partid 
și ale mișcărilor de eliberare națio
nală din 20 de țări in curs de dez
voltare. Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
s-a intîlnit și a purtat convorbiri cu 
conducătorii partidei»»' comuniste din 
Brazilia. Peru. Guadelupa, Maroc și 
Tunisia, cu secretarii generali ai 
partidelor socialiste din Costa Rica 
si Liban, cu președintele O.E.P. și 
a primit membri ai conducerii parti
delor de guvernămînt din Burundi, 
Congo, Egipt. India. Mozambic și 
Zair. Reprezentanți ai P.C.R. au 
participat la congrese ale partidelor 
comuniste sau de guvernămînt din 
Argentina, Guineea-Bissau. Libia, 
Malawi și Tunisia, au efectuat vizi
te de lucru pentru convorbiri în 
probleme de interes comun în Egipt, 
Libia. Mozambic și Siria.

3. Raporturile cu țările capitaliste 
au evoluat in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, al interesului 
pentru promovarea schimburilor e

conomice reciproc avantajoase și al 
dialogului politic asupra probleme
lor majore ale contemporaneității.

O importanță deosebită au avut 
convorbirile purtate la București de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu cu 
prim-miniștrii din Grecia și Turcia, 
primirea de către șeful statului nqs- 
tru a unor miniștri, personalități 
politice și parlamentari din Franța,
R. F.G.. Israel. Japonia, Malta și
S. U.A., precum și a reprezentanților 
Comunității Economice Europene. A-. 
ceste acțiuni au permis evaluarea 
stadiului și a perspectivelor rapor
turilor bilaterale, cu deosebire în 
domeniul economic, schimburi utile 
de păreri în problemele internațio
nale actuale, precum și prezentarea 
cea mai autorizată a poziției parti
dului și statului nostru privind în
tărirea păcii și securității. înfăptui
rea dezarmării în Europa și în lume.

în anul precedent au vizitat țara 
noastră pentru convorbiri si schimb 
de experiență 20 delegații de partid 
din țările capitaliste dezvoltate și au 
avut loc. totodată, numeroase alte 
schimburi pentru informare si docu
mentare. Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
s-a intîlnit. in acest cadru, cu con
ducătorii partidelor comuniste din 
Canada. Finlanda. Marea Britanie, 
Portugalia, Berlinul occidental, pre
cum și cu președintele partidului 
Noua Democrație din Grecia. De 
asemenea, secretarul general al 
Partidului Comunist Român a primit 
membri ai conducerii unor partide 
comuniste, socialiste, social-democra- 
te din Franța. Japonia și Israel, res
pectiv din R.F.G. și Spania.

P.C.R. a fost reprezentat la con
gresele partidelor comuniste din 
Cipru. Grecia. R.F.G., Italia și San 
Marino, la congresele altor forma
țiuni politice din Elveția, R.F.G. și 
Portugalia. Delegații ale partidului 
nostru au efectuat vizite pentru con
sultări si schimb de păreri, pentru 
a lua parte la o serie de manifes
tări cu participare internațională in 
Italia. Portugalia, Spania. Suedia, 
Israel și Japonia.

4. De o remarcabilă primire s-au 
bucurat noile lucrări consacrate gin- 
dirii. activității și personalității con
ducătorului partidului și statului, pu
blicate în anul 1986 în Belgia. India, 
Angola și Venezuela. A continuat, 
de asemenea, editarea unor volume 
din opera științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană. R. S. 
Cehoslovacă. Elveția și R.D.G.. Pre
sa internațională a manifestat un 
interes crescind față de realitățile 
tării noastre și prodigioasa activita
te teoretică și practică a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu care s-a reliefat 
prin publicarea de articole si studii, 
respectiv a interviurilor acordate 
unor cotidiane si periodice de presti
giu din Bangladesh. Elveția. Kuweit, 
R.S.F. Iugoslavia. Mexic si S.U.A. 
de către secretarul general al parti
dului. președintele Republicii.

Activitatea de propagandă in străi
nătate a fost orientată ferm spre am
pla popularizare a realizărilor po
porului român în anii socialismului 
— cu deosebire în cei 21 ani de cînd 
la conducerea partidului și statului 
se află tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
O atenție deosebită s-a acordat mar
cării în străinătate a 65 de ani de Ia 
crearea P.C.R., împlinirii a 50 de ani 
de la procesul de Ia Brașov al mili- 
tanților comuniști și antifasciști, ca 
și a altor evenimente de seamă din 
istoria și viața social-politică a țării.

5. Un Ioc central in activitatea or
ganelor de partid și a guvernului l-a 
ocupat intensificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice.

Schimburile economice cu toate ță
rile socialiste, care reprezintă peste 
60 la sută din volumul comerțului 
nostru exterior, au evoluat ascendent, 
în acest cadru, s-a acționat pentru 
concretizarea și aplicarea măsurilor 
decurgind din documentele Consfă
tuirii economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și din preve
derile Programului Complex al pro
gresului tehnico-științific pînă in 
anul 2000, pentru perfecționarea co
operării cu țările socialiste în vede
rea satisfacerii în măsură sporită a 
necesităților energetice și de materii 

prime, de mașini și utilaje și alte 
produse pentru economiile lor națio
nale. în raporturile cu țările în curs 
de dezvoltare s-au explorat noi mo
dalități pentru extinderea comerțu
lui și cooperării, in concordanță cu 
înțelegerile realizate la nivel înalt. O 
atenție deosebită s-a acordat extin
derii exporturilor în statele capitalis
te, reglementărilor care să impulsio
neze cooperarea economică și tehni- 
co-științifică bilaterală și în terțe 
țări, accesul pe piețe și Îmbunătăți
rea condițiilor de plată.

în anul 1986 au fost puse In func
țiune 13 obiective economice con
struite de România în cadrul acțiu
nilor de cooperare cu 10 țări socia
liste și în curs de dezvoltare.

6. Evoluția situației internaționale 
în anul 1986 a confirmat analiza și 
evaluările partidului și guvernului 
referitor la agravarea încordării, ca 
urmare a confruntării dintre cele 
două tendințe diametral opuse pe 
plan mondial și a acumulării unor 
complexe probleme politice și econo
mice. în anul proclamat de O.N.U. 
ca An Internațional al Păcii a con
tinuat cursa înarmărilor, inclusiv a 
celor nucleare, s-au menținut o serie 
de conflicte și focare de tensiune, au 
fost amplasate noi rachete în Europa
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și în alte părți ale lumii, s-au efec
tuat noi experiențe nucleare și s-au 
extins acțiunile vizind militarizarea 
spațiului cosmic.

în fața primejdiei crescinde de iz
bucnire a unui război nuclear a avut 
loc o intensificare a luptei forțelor 
revoluționare și antiimperialiste, a 
popoarelor și opiniei publice mon
diale pentru oprirea cursului pericu
los al evenimentelor, afirmarea fer
mă a unei politici de pace, destin
dere și colaborare. Pornind de la a- 
devărul că problema fundamentală a 
epocii o constituite înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii și vieții po
poarelor, partidul și guvernul au ac
ționat susținut pentru oprirea cursei 
înarmărilor. în special a celei nu
cleare, pentru a se trece la soluțio
narea problemelor legate de reduce
rea tuturor tipurilor de armamente, 
a trupelor și cheltuielilor militare, 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare și prevenirea înarmării Cos
mosului.

Dînd expresie voinței de pace și 
dezarmare a poporului. Marea Adu
nare Națională, F.D.U.S., organiza
țiile de masă și obștești au adoptat 
declarații și apeluri către state și 
guverne, organizații și formațiuni 
politice chemindu-le să-și unească 
viguros eforturile pentru a determi
na o cotitură fn viața politică mon>- 
dială în direcția afirmării unei po
litici de destindere, dezarmare și 
pace.

De un larg răsunet 6-au bucurat 
propunerile țării noastre privind a- 
doptarea și înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare, ale cărui con
ținut și direcții au fost fundamen
tate de tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
Avind in centrul său eliminarea pri
mejdiei nucleare și sprijinind propu
nerile U.R.S.S. din ianuarie 1986 pri
vind lichidarea graduală a tuturor 
armelor de acest gen pînă în anul 
2000, programul românesc stipulează 
trecerea concomitentă la reducerea 
substanțială, cel puțin cu 50 la sută 
pînă la sfîrșitul secolului, a armelor 
convenționale, a efectivelor si chel
tuielilor militare, începind cu țările 
puternic înarmate. Partidul și gu
vernul au apreciat Apelul-program, 
adoptat în iunie 1986 Ia Budapesta de 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia,- privind reducerea cu 25 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare pînă în 1990. ca 
o primă etapă importantă în dezar
marea convențională. în concordanță 
cu aceste obiective, România a redus 
in mod unilateral, la sfîrșitul anului 
trecut, armamentele și efectivele sale 

armate cu 5 la sută, precum și chel
tuielile militare cu circa 10 la sută 
— decizie care a întrunit adeziunea 
unanimă a poporului, consultat prin 
referendum, și a demonstrat practic 
voința tării noastre de a contribui 
la înfăptuirea dezarmării. Partidul și 
guvprnuL personal tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, au întreprins de
mersuri pe lingă statele și forțele 
politice de diferite orientări din Eu
ropa, S.U.A. și Canada de a acționa 
pentru inițierea de asemenea măsuri 
unilaterale in interesul deblocării 
procesului de dezarmare pe continent 
și in lume.

Partidul și guvernul au reliefat în
vățămintele care se desprind din în
cheierea fără rezultate concrete a 
întâlnirii la nivel înalt sovieto-ame- 
ricane din Islanda, cerința abordării 
intr-un mod nou a problemelor 
mondiale, în primul rind a celor 
privind armele nucleare, imperativul 
participării active a tuturor statelor 
și popoarelor la soluționarea aces
tora. S-a apreciat că, in situația 
creată, este necesară obținerea de 
rezultate concrete la negocierile din
tre S.U.A. și U.R.S.S. de la Geneva 
pornindu-se de la pozițiile comune 
convenite. în acest context. Româ
nia s-a pronunțat pentru realizarea 
în primul rind a unui acord separat 
privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, ceea 
ce ar avea o mare însemnătate pen
tru înfăptuirea măsurilor de redu
cere treptată a celorlalte arme nu
cleare și a dezarmării convenționale 
în general.

Ca țară europeană. România a 
reafirmat consecvent necesitatea spo
ririi aportului statelor continentului, 
mai ales al celor care fac parte din 
cele două alianțe militare, la nego
cierea măsurilor urmărind realizarea 
de acorduri pentru eliminarea tutu
ror armelor nucleare și reducerea 
substanțială a armamentelor clasice 
din Europa. Partidul și statul nostru 
au salutat cu satisfacție rezultatele 
pozitive obținute la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de Încre
dere și securitate în Europa, subli
niind importanta convocării unei noi 
etape a conferinței, consacrată abor
dării problematicii dezarmării pe 
continent. La noua reuniune general- 
europeană, începută în noiembrie 
1986 la Viena, țara noastră s-a pro
nunțat pentru adoptarea unei decizii 
in acest sens, precum și pentru ini
țierea altor măsuri semnificative in 
direcția întăririi colaborării oe diver
se planuri, a promovării securității, 
destinderii și Înțelegerii între statele 
participante.

La O.N.U. și în alte organisme mul
tilaterale, țara noastră a acționat cu 
fermitate pentru adoptarea de mă
suri concrete consacrate promovării 
dezarmării, colaborării și păcii, afir
mării -principiului bunei vecinătăți 
în raporturile dintre state, pentru 
angajarea de negocieri reale între 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare cu privire la ansamblul 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale în lume, pentru sporirea efi
cienței și rolului organizației mon
diale și participarea, pe baze de
mocratice, a tuturor statelor la viața 
internațională.

în anul 1987, politica externă a 
partidului și statului va fi călăuzită 
neabătut de hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, de orientările și indicațiile 
tovarășului Nieolae Ceaușescu pri
vind prezența activă a României pe 
arena mondială și întărirea con
lucrării cu toate forțele antiimpe
rialiste șl democratice pentru a con
tribui la triumful politicii de inde
pendență și securitate, dezarmare, 
colaborare și pace, corespunzător in
tereselor edificării cu succes a socia
lismului în patria noastră, ale în
făptuirii aspirațiilor de progres ale 
popoarelor lumii.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul vor ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste, 
urmărind cu consecvență înfăptuirea 
înțelegerilor convenite în cadrul în
tâlnirilor conducătorilor de partid și 

de stat, la Consfătuirea economică 
la nivel înalt și a celorlalte pro
grame de promovare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
și tehnico-științifice pe plan bi și 
multilateral. în același timp, țara 
noastră va acorda o atenție deose
bită extinderii relațiilor politice și 
economice cu țările nealiniate și în 
curs de dezvoltare și va milita pen
tru susținerea unui curs favorabil 
în raporturile cu țările capitaliste 
dezvoltate, promovînd un amplu dia
log în problemele stringente ale dez
voltării independente pe calea pro
gresului, ale opririi cursei înarmă
rilor și întăririi securității și păcii 
în Europa și în lume.

La baza tuturor relațiilor sale in
ternaționale, România va situa și în 
viitor principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc și renunțării la forță 
și la amenințarea cu utilizarea ei, 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta, fără nici o in
tervenție dip afară.

In conformitate cu prevederile 
planului de dezvoltare economico- 
socială și cu hotărîrile adoptate re
cent de conducerea de partid și de 
stat, pe prim plan se va situa rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
programului de export, în condițiile 
unei acțiuni susținute pentru diver
sificarea și sporirea eficienței schim
burilor comerciale și a cooperării. 
Preocupările organelor de partid și 
ale guvernului vor fi îndreptate 
prioritar spre modernizarea și spo
rirea calității produselor destinate 
exportului, asigurarea derulării rit
mice a obligațiilor contractuale și a 
stabilității schimburilor, astfel îneît 
și în acest an să se obțină o extin
dere accentuată a volumului rela
țiilor economice externe ale Româ
niei.

Partidul Comunist Român va pro
mova larg relațiile de colaborare și 
solidaritate cu partidele comuniste 
și muncitorești, contactele și con
lucrarea cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte formațiuni 
politice și partide de guvernămînt, 
cu mișcările de eliberare națională. 
Situînd statornic aceste raporturi pe 
principiile independenței și deplinei 
egalități, dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică în conformitate cu condițiile 
în care activează, P.C.R. va ac
ționa pentru realizarea unei noi 
unități a partidelor clasei munci
toare în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății, 
pentru conjugarea eforturilor tuturor 
forțelor politice realiste în preve
nirea războiului și înfăptuirea dezar
mării. în promovarea progresului 
economico-social și a colaborării în 
lume.

în întreaga lor activitate interna
țională. partidul și guvernul vor 
milita ferm ca, în acest an. să se 
treacă hotărît de la declarații la 
fapte șt acorduri concrete vizind re
ducerea pericolului de război. înce
tarea cursei înarmărilor și dezarma
rea, în primul rînd nucleară. Româ
nia consideră că este necesar ca 
toate statele, indiferent de mărime, 
orinduire socială, apartenență Ia 
alianțe militare, să depună eforturi 
maxime pentru a se ajunge neîntâr
ziat la înțelegeri deschizînd calea li
chidării armelor nucleare si încetă
rii experimentării lor. a reducerii 
substanțiale a armamentelor conven
ționale. sub un eficace control in
ternațional. In acest context, parti
dul și statul nostru apreciază că nu 
trebuie să se precupețească nimic 
pentru realizarea în 1987 a unui 
acord în privința eliminării rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa.

Partidul și statul nostru s-au pro
nunțat întotdeauna pentru soluțio
narea în mod independent a proble
mei retragerii rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, ca un 
prim pas spre eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul european 
și din întreaga lume.

România a salutat propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la solu

ționarea, independent de alte proble
me, a problemei rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune. Conside
răm că acum, pe baza propunerilor 
Uniunii Sovietice, cit și a propune
rilor prezentate de Statele Unite ale 
Americii. sînt posibilități reale de a 
se ajunge, intr-un timp scurt, la un 
acord in vederea eliminării rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa.

Avind în vedere că aceste arme 
nucleare privesc nemijlocit statele 
europene, considerăm că toate po
poarele continentului nostru trebuie 
să acționeze cu hotărîre și să con
tribuie la realizarea în cel mai scurt 
țimp a unui acord între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii în această problemă.

Pronuntindu-se cu hotărîre pentru 
o abordare nouă a problemelor 
dezarmării și păcii. România va ac
ționa pentru inițierea de convorbiri 
cu statele membre ale N.A.T.O. și 
alte țări europene consacrate con
venirii căilor de, reducere a arma
mentelor. efectivelor și cheltuielilor 
militare cu 25 la sută pînă în 1990, 
în spiritul Apelului-program adoptat 
la Budapesta de țările socialiste 
participante la Tratatul de la Varșo
via. In același timp, țara noastră va 
saluta orice măsură unilaterală adop
tată de alte state menită să contri
buie la înfăptuirea dezarmării con
ventionale și va milita pentru în
cheierea de acorduri concrete la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva si la negocierile pentru redu
cerea forțelor armate și a armamen
telor în Europa centrală.

La reuniunea general-europeană 
de la Viena. România va susține 
adoptarea de măsuri reale care să 

’ determine progrese efective în edifi
carea unui sistem trainic de securi
tate în Europa și. în mod deosebit, 
în realizarea unor înțelegeri cores
punzătoare pe calea înfăptuirii 
dezarmării nucleare și convenționa
le. a întăririi încrederii și. dezvoltă
rii colaborării între statele partici
pante. România va depune în conti
nuare eforturi pentru realizarea de 
progrese în direcția întăririi cooperă
rii și a relațiilor de bună vecinătate 
dintre statele balcanice, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și chi
mice, fără baze milițare străine, 
sprijinind, totodată, crearea de zone 
denuclearizate în alte regiuni din 
Europa și din lume.

Partidul și guvernul vor acționa 
cu consecvență pentru încetarea tu
turor conflictelor militare din dife
rite părți ale lumii, pentru soluțio
narea diferendelor dintre state ex
clusiv pe calea negocierilor. Româ
nia va sprijini cu fermitate lupta 
popoarelor împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, . pentru 
dezvoltarea independentă, condam- 
nind hotărît politica de apartheid din 
Africa de Sud și manifestîndu-și 
consecvent solidaritatea cu lupta 
poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru libertate națio
nală.

Tara noastră va milita pentru în
tărirea colaborării dintre țările in 
curs de dezvoltare, pentru promo
varea în cadrul O.N.U. a unor ne
gocieri multilaterale consacrate edi
ficării unei noi ordini economice 
mondiale, lichidării subdezvoltării și 
reglementării datoriei lor externe. 
România va acționa pentru creșterea 
rolului și responsabilității Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în soluționarea 
democratică, în spiritul păcii și co
laborării, a marilor probleme ale 
contemporaneității.

în anul Conferinței Naționale a 
P.C.R. și al celei de-a 40-a aniver
sări de la proclamarea Republicii, 
politica externă a partidului șl sta
tului nostru va da expresie voin
ței de pace și colaborare a poporu
lui român, solidarității sale cu for
țele revoluționare, antiimperialiste și 
progresiste în lupta pentru afir
marea politicii de dezarmare și 
securitate internațională, pentru o 
lume fără arme și fără războaie, a 
păcii și progresului.

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii în 

tara noastră, ambasadorul Republi
cii Arabe Egipt la București. Mo
hamed Said El-Sayed. a oferit, 
marți, o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 1 aprilie, ora 20—4 aprilie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, iar cerul variabil, ma! mult 
noros în primele zile, în sudul și estul 
teritoriului, apoi In regiunile vestice șl 
centrale. Ploi temporare, care vor avea 
șl caracter de aversă, vor cădea in toa
te zonele țării, mai frecvente In prima 
parte a intervalului în Banat, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea șl Moldova, apoi 
’n Crișana, Maramureș și Transilvania, 
.n Banat și Oltenia, cantitățile de apă 
pot depăși 10 litri pe metru pătrat. In 
24 de ore. La munte și in zonele de

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Patria în primăvară. Versuri șl 

cintece
20,45 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu

CONSTANȚA : Un nou
Pe bulevardul Lenin, principala 

arteră care leagă orașul Constanța 
de stațiunea Mamaia, in zona 
marcată de strada Mircea și Spita
lul Militar, a început construcția 
unui nou^ansamblu de locuințe in
tr-o arhitectură modernă, specifică

O reprezentativă selecție de carte a 
Editurii „Pergamon" din Marea Bri
tanie este prezentată de expoziția 
inaugurată marți la Biblioteca cen
trală universitară din București. Or
ganizată în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre cunoscuta biblio
tecă bucureșteană și casa britanică 
de editură, expoziția reunește circa 
200 de titluri de lucrări din diferite 
domenii științifice : filozofie, ling
vistică, drept, medicină etc.

(Agerpres)

deal, la începutul Intervalului, preci
pitațiile vor fl șl sub forma de lapo- 
vițâ șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu Intensificări în 
prima zi in estul șl sudul teritor ului, 
precum șl la munte, cu viteze de pînă 
la 55—60 km pe oră. Temperaturile mi
nime din cursul nopților vor fl cuprin
se intre zero și 8 grade. Izolat mai 
coborîte în zonele depreslonare. Iar 
cele maxime din timpul zilei între 5 și 
15 grade, mal ridicate în ultima zi. în 
zonele depreslonare, în centrul și nord- 
estul țării, condiții de brumă. In Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, iar 
cerul temporar noros. Va ploua. în pri
ma parte a Intervalului. Vîntul va su
fla slab ptnă la moderat, cu Intensifi
cări în prima zl, cu viteze de pînă la 
45 km pe oră. Temperaturile minime 
din timpul nopții vor oscila între 6 și 
8 grade, Iar cele maxime din timpul 
zilei între 10 și 15 grade.

• Oamenii muncii — buni gos
podari, buni conducători

21,00 Film serial (color). „Norii negri44. 
Producție a televiziunii poloneze. 
Cu : Leonard Pietraszak, Riszard 
Pietruski. Edmund Fetting, Sta
nislaw Niwinski, Anna Seniuk, Re
gia : Andrzej Konic. Episodul 7 .

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ansamblu de locuințe
Litoralului. Noul ansamblu cuprin
de blocuri intre 4 și 11 etaje, cu 
spații comerciale și unități presta
toare de servicii la parter, o piață 
publică cu deschidere spre mare, 
alei, spatii verzi și locuri de joacă 
pentru copii. (George Mihăescu).

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Recital extraordinar cu 
Tudor Gheorghe — 18; (sala Atelier): 
Faleza — 18; (sala Studio-99) : Meda
lion liric „G. Topîrceanu“ — 16,30 
0 Filarmonica „George En eseu44
(15 68 75, Ateneul Român) : Cvartetul 
„SERIOSO" — 19; (la Muzeul de
artă) : „Laureați ai concursurilor in
ternaționale". Olguța Lupu — pian 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Bal 
mascat — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48, Ia 
sala mică a Teatrului Național) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus —

INFORMAȚII SPORTIVE

De vineri, in Capitală
CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE HOCHEI PENTRU JUNIORI 
(GRUPA B)

Patinoarul „23 August" din Capi
tală va găzdui între 3 și 9 aprilie 
întrecerile campionatului european 
de hochei pe gheață pentru juniori 
(grupa B), la care vor participa opt 
echipe.

Vineri. în prima zi a competiției, 
sînt programate următoarele me
ciuri : Bulgaria — Marea Britanie 
(ora 9), Franța — Austria (ora 12), 
Danemarca — Iugoslavia (ora 15) și 
România — Italia (ora 18).

TENIS. Turneul internațional de 
tenis de la Pola (Iugoslavia) a fost 
cîștigat de argentinianul Gustavo 
Garetto. care l-a întrecut. în finală, 
cu 6—4, 7—6 pe Adrian Marcu 
(România). La concurs au participat 
peste 100 de jucători dfn 23 de țări.

ȘAH. In turneul internațional de 
șah de la Budapesta (disputat în 
sistem elvețian, cu participarea a 
388 concurent! din 18 țări), pe locul 
întâi s-a clasat marele maestru iu

18, (sala Studio) : Craii de Curtea 
Veche — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Simple coincidențe — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
<h Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 35) : 
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 15; Muntele dragostei —- 19
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 10; 
15; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Trei iezi cucuieți — 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87M — 19

cinema
0 Pădureanca : SCALA (11 03 72) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA
<47 46 75) — 9: 11,30; 14: 16,30; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 14;
16.30: 19.
<9 Trenul de aur : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12: 15: 18, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18.

goslav Barlov cu 8 puncte, urmat de 
Tischbierek (R.D.G.). Tolnai (Unga
ria) cite 7,5 puncte. Ovidiu Foișor și 
Mihai Ghindă (România), Uhlma'nn 
(R.D.G.), Arjak Petrosian (U.R.S.S.) 
— 7 puncte etc.

HALTERE. în cadrul concursului 
internațional de haltere de la Pa- 
zardjik (Bulgaria), la categoria 90 kg 
pe primul loc s-a situat Rumen To- 
dosiev (Bulgaria) cu 390 kg la to
talul celor două stiluri, urmat de 
Omar Semanat (Cuba) 359 kg, Dmitri 
Siniak (U.R.S.S.) 342,500 kg. Daniel 
Șuteu (România) 335 kg. Chvojka 
Pavel (Cehoslovacia) 325 kg, Hali 
Sayed (Egipt) 320 kg.

HOCHEI. 0 în cadrul Campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
(grupa B), ce se desfășoară la Ca- 
nazei (Italia), reprezentativa Aus
triei a învins cu 6—4 (1—2, 3—1, 
2—1) echipa Olandei. într-un alt joc, 
selecționata R. D. Germane a între
cut cu 2—1 (1—0, 0—0, 1—1) forma
ția Poloniei. în clasament, după trei 
zile, conduce echipa Austriei (6 
puncte), urmată de formațiile Polo
niei și Italiei (cu cite 4 puncte)

• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13.
Toate plnzele sus (I—II) — 14,45; 18 : 
DOINA (16 35 38).
• Toate plnzele sus (II—III) : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 18.
0 Domnișoara Aurica : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19.
• Locuri In inimă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,16; 19.30, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; li; 13; 15: 17: 19. 
0 Fiii marii ursoaice : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Sania albastră : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Acțiunea Topolino : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
0 Gară pentru doi i TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 12; 15; 18.
0 Amada : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11,30: 13,30: 15.30; 17,30; 19,30.
0 Gheața verde : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13.15; 15,15: 17,30; 19,30.
0 Incendiul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17: 19.
0 Apașii : DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19. FERENTARI (80 49 85)
- 15: 17; 19.
S Punct... și de Ia capăt : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
0 Cursă neprevăzută : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17: 19.
0 All-Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 18.
0 Carmen : MIORIȚĂ (14 27 14) — 19.

0 într-un meci internațional amical 
de hochei pe gheață disputat la 
Stockholm. Suedia — Cehoslovacia 
3—2 (0—0, 2—0, 1—2).

SCHI. Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile disputat pe 
trambulina de la Meldal (Norvegia) 
a revenit norvegianului Christian 
Eidhammer. cu un total de 217,1 
puncte (sărituri de 106.5 m și 102,5 
m). Pe locul secund ș-a situat ce
hoslovacul Jiri Parma — 216,5 punc
te. în timp ce campionul mondial 
Andreas Felder (Austria) a ocupat 
locul patru, cu 199,8 puncte.

MOTOCICLISM. Prima probă a 
campionatului mondial de motoci- 
clism. la clasa 250 cmc. s-a desfășu
rat la Suzuka (Japonia) și a fost 
ciștigată de japonezul Masaru Ko
bayashi („Honda"), cu o medie ora
ră de 138,399 km. L-au urmat spa
niolul Alfonso Pons și vest-germa- 
nul Reinhold Roth (ambii pe moto
ciclete „Honda").

FOTBAL. La Plovdiv. în meci 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori II (cădeți), selecționa
ta Austriei a invtns cu scorul de 
2—1 (1—1) formația Bulgariei.
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De la TAROM
După cum anunță Compania ae

riană TAROM. la 1 aprilie intră 
in vigoare noul orar al curselor in
terne de avioane. Pentru o mai bună 
legătură între Capitală și principa
lele centre economice, culturale și de 
interes turistic ale țării, începind cu 
această dată s-au introdus mai mul
te curse. Astfel, orașele Baia Mare, 
Bacău, Caransebeș, Iași, Satu Mare 
și Tulcea vor fi deservite de două 
și, in sezonul de vîrf, chiar de trei 
curse. Arad. Oradea, CIuj-Napoca, 
Sibiu, Tg. Mureș beneficiază de trei 
curse zilnic, cu posibilitatea de su
plimentare dacă este necesar. Pen
tru litoral sînt asigurate legături 
într-o frecvență sporită și se reiau 

legăturile directe dintre Constanța și 
orașele Arad, Bacău. Caransebeș, 
Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Suceava, 
Timișoara și Tirgu Mureș.

De notat că în sezonul estival — 
de la 1 iunie — se. vor relua și 
cursele între București și Craiova.

Ca urmare a terminării lucrărilor 
de modernizare a pistei de la Bă- 
neasa, toate cursele interne vor 
opera pe această aerogară, ceea ce 
asigură o mai bună legătură cu ora
șul și, Implicit, scurtarea timpului 
de deplasare a pasagerilor. Toate 
cursele interne se vor efectua cu 
avioane de tip AN 24, IL 18 și 
Rombac. (Agerpres).



CIUDAD DE MEXICO

Schimb de mesaje Intre secretarul 
general al P.C.R. si secretarul 

general al P. R. I. din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager

pres). — Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise secretarului general 
al Partidului Revoluționar Instituți
onal (P.R.I.) din Mexic, Humberto 
Lugo Gil, un cordial salut și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de succes în activitatea parti
dului.

Exprimînd mulțumiri, secretarul ge
neral al P.R.I. a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros, și urări de noi 
succese în fruntea partidului și sta
tului român.

Secretarul general al P.R.I. a evo
cat cu satisfacție preocuparea per
manentă și contribuția activă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru apărarea păcii și securității in
ternaționale, pentru asigurarea unui

climat de încredere și colaborare 
între toate țările lumii.

Schimbul de mesaje a avut Ioc 
cu prilejul primirii de către Secre
tarul general al P.R.I. a tovarășei 
Marla Ghițulică, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii a fost reafir
mată dorința dezvoltării în continua
re a relațiilor prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Revoluționar Instituțional din 
Mexic.

★
Tovarășa Maria Ghițulică s-a în- 

tilnit, de asemenea, cu Eliseo Men
doza Berreto, președintele 
Deputaților, Antonio Riva 
președintele Senatului, și 
Sepulveda Amor, ministrul 
externe al Mexicului.

Camerei 
Palacio, 

Bernardo 
relațiilor

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-britanice
MOSCOVA 31 (Agerpres). — In 

cadrul convorbirilor dintre Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
aflată în vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, au fost abordate proble
mele majore ale contemporaneității, 
relatează agenția T.A.S.S. Convor
birea s-a „desfășurat pe un ton 
amical, nelipsit. însă de nuanțe po
lemice care, și ele, au avut drept 
scop o mai bună cunoaștere recipro
că, o prezentare mai clară a pozi
țiilor și intențiilor, a logicii politice 
a fiecăruia".

S-a înregistrat o apropiere a po
zițiilor în problema lichidării rache
telor cu rază medie de acțiune în 
Europa. Interlocutorii și-au expri
mat dorința de a finaliza negocie
rile privind distrugerea armelor 
chimice și s-au pronunțat în fa
voarea soluționării tuturor proble
melor referitoare la reducerea arma
mentelor convenționale și forțelor 
armate în Europa.

M. Gorbaciov, relatează T.A.S.S., 
a apreciat că „Încrederea nu se 
naște în vid" și, in acest context, 
el a chemat Ia „începerea unui 
„Stockholm-2“, unde să se discute

problemele armamentelor convențio
nale, fără să se lase nimic deoparte".

Părțile au relevat, de 
că sint gata să extindă 
pească dialogul politic, să dezvolte 
relațiile bilaterale.

Vizita primului ministru britanic 
Ia Kremlin — relevă agenția T.A.S.S. 
— a fost importantă și necesară 
întrucît, oricit de mult ar diferi 
pozițiile și părerile U.R.S.S. și Marii 
Britanii, cele două țări sînt parte
neri în căutarea soluției la princi
pala problemă — cum să fie redus 
pericolul de război. Sensul dialogu
lui la acest nivel constă în căutarea 
unei căi spre o lume mai bună.

M. Gorbaciov și-a exprimat deza
cordul categoric față de părerea că 
securitatea poate fi edificată ■ pe 
baza politicii de forță, concepție 
veche care s-a soldat deja cu nume
roase nenorociri în perioada postbe
lică.

asemenea, 
și să adîn-

★
Miniștrii de externe ai U.R.S.S. 

și Marii Britanii au semnat marți 
mai multe acorduri privind coope
rarea sovieto-britanică în domeniile 
studierii, cercetării 
țiului cosmic în 
precum și în cel al

și folosirii spa- 
scopuri pașnice, 
informațiilor.

RIMINI

ROMA 31 (Agerpres). — La Rimini 
s-au deschis marți lucrările celui 
de-a.l 44-lea Congres al Partidului 
Socialist Italian. Participă 1 100 de
legați, precum și reprezentanți din 
partea altor forțe politice italiene, 
invitați ai unor partide comuniste,

P. s.
socialiste și social-democratice de 
peste hotare.

Congresul va 
tății partidului 
dezbate tezele 
contextul actualei situații 
din Italia.

face bilanțul activi- 
în ultimii ani și va 

strategiei sale în 
politice

Extinderea cooperării în domeniile științei și tehnologiei 
- o cerință a progresului tuturor statelor 

Intervenție a delegației române la reuniunea 
general-europeană de la Viena

VIENA 31 (Agerpres). — N. Chilie 
transmite : Luînd cuvintul în cadrul 
dezbaterilor reuniunii general-euro- 
pene de la Viena, reprezentantul ro
mân a relevat importanța și actua
litatea deosebită a propunerilor a- 
vansate de țara noastră referitoare 
la convocarea unei conferințe euro
pene privind cooperarea in dome
niile științei și tehnologiei și crea
rea unui consiliu european perma
nent pentru cooperarea economică, 
științifică și tehnologică.

Propunerile românești — a decla-, 
rat reprezentantul țării noastre — 
pornesc de la rolul deosebit de im
portant pe care îl are în epoca con
temporană progresul științific și teh
nologic pentru dezvoltarea social-e- 
conomică a tuturor țărilor, de la ne
cesitatea de a se identifica și dez
volta, prin eforturi comune, noi for
me și modalități de cooperare in a- 
cest domeniu, de a se extinde schim
bul de informații în scopul facilită
rii accesului la realizările științifice 
și tehnologice și a transferului liber 
al acestora. Ele vizează, de aseme
nea, reducerea decalajelor existente 
pe plan științific și tehnologic și 
prevenirea adîncirii acestora. Prin 
aceste propuneri România are in 
vedere ca reuniunea ■ general-euro- 
peană. care examinează • formele și 
modalitățile de promovare a coope
rării științifice și tehnologice bila
terale și multilaterale, pe baze re
ciproc avantajoase, să contribuie, în-

tre altele, la elaborarea și transpu
nerea în viață a unOr programe co
mune de cercetare, la aplicarea unor 
proiecte în domenii de interes comun 
pentru statele participante, la facili
tarea schimbului de informații și a 
transferului de tehnologii moderne.

Referitor la propunerea României 
de a se crea un consiliu european 
permanent pentru cooperarea econo
mică, științifică și tehnică, vorbito
rul a arătat că acest consiliu ar 
urma să-și orienteze activitatea în 
direcția examinării unor probleme 
specifice urgente care afectează coo
perarea economică, științifică și teh
nologică între statele participante, a 
adoptării de măsuri pentru elimina
rea barierelor și 
ficiale din calea 
mai eficace a 
mecanismelor de 
te în vederea transpunerii în viață 
a angajamentelor asumate. De ase
menea. consiliul ar urma să promo
veze noi căi și mijloace pentru în
tărirea cooperării bi și multilaterale 
în domeniile economic, științific și 
tehnologic, să își aducă aportul la 
realizarea unor proiecte de coopera
re în domenii prioritare, de interes 
comun, cum sînt energia, transpor
turile, materiile prime și protecția 
mediului înconjurător, ceea ce ar 
contribui în mod eficient la extin
derea și diversificarea colaborării 
dintre state.

a restricțiilor arti- 
acesteia, a folosirii 
instrumentelor și 
cooperare existen-

In favoarea încetării tuturor experiențelor nucleare
VIENA 31 (Agerpres) — într-o 

declarație făcută publicației „Sozia- 
listischer Korrespondenz", Peter 
Jankowitsch, președintele Comitetu
lui parlamentar pentru politică ex
ternă, fost ministru de externe al 
Austriei, s-a pronunțat pentru înce-

tarea tuturor experiențelor nucleare 
și pentru folosirea spațiului cosmic 
numai în scopuri pașnice. El a subli
niat că țara sa se pronunță împotriva 
militarizării spațiului cosmic și pen
tru încetarea cursei înarmărilor nu
cleare.

Africa — opțiuni privind calea 
dezvoltării economico-sociale

Vn articol din ziarul etiopian ,,Addis Zemen"
spune în articol. Statele africane 
care au optat pentru calea socialis
tă de dezvoltare își rezolvă cu mai 
puține dificultăți problemele care 
apar pe parcursul dezvoltării lor in
dependente. Astfel, în aceste țări a 
crescut nivelul de viață al locuito
rilor, numărul celor neștiutori de 
carte s-a redus rapid prin asigura
rea accesului neîngrădit la invăță- 
mint, iar populația beneficiază, de 
asistență sanitară, relevă ziarul 
etiopian.

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
Dezvoltarea socialistă este calea po
trivită pentru rezolvarea probleme
lor social-economice ale țărilor 
africane, apreciază intr-un articol 
cotidianul etiopian „Addis Zemen". 
Exemplul țărilor socialiste, care in
tr-un interval de timp scurt au rea
lizat progrese importante, capătă o 
importanță deosebită in lumina di
ficultăților economice cu care este 
confruntată in prezent Africa, se

UN NOU ITINERAR AL PĂCII Șl COLABORĂRII
PE CONTINENTUL AFRICAN

Evoluția crizei de
ROMA 31 (Agerpres). — La în

cheierea mandatului său explorato- 
riu pentru identificarea posibilități
lor de soluționare a crizei de gu
vern din Italia, președintele Came
rei Deputaților, Nilde Jotti, membru 
al Direcțiunii P.C.I.. i-a prezentat 
președintelui republicii. Francesco 
Cossiga. rezultatele consultărilor 
avute.

După întîlnirea cu șeful statului, 
președintele Camerei Deputaților a 
declarat presei că, în opinia sa. „încă 
mai există căi ce pot fi avute în 
vedere pentru a se încerca, deși cu 
importante dificultăți, formarea unui

guvern din Italia
guvern care să permită evitarea 
recurgerii la alegeri anticipate". (Ac
tuala legislatură se încheie, oficial, 
în iulie 1988). Răspunzînd la o în
trebare în legătură cu compoziția 
unui viitor cabinet, aceasta a arătat 
că ar putea fi un guvern în cadrul 
formulei pentapartite (democrat- 
creștini. socialiști, socialist-democra- 
tici. republicani și liberali, care au 
format coaliția demisionară). Vorbi
toarea a precizat, totodată, că ma
joritatea covîrșitoare a grupurilor 
parlamentare italiene cer să nu se 
recurgă la alegeri anticipate — no
tează agenția ANSA.

„0 explozie este inevitabilă în R.S.A. 
dacă nu se pune capăt politicii de apartheid1'

Declarațiile liderului Congresului Național African

ORIENTUL
TUNIS 31 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Yasser Arafat, a adresat un mesaj 
emirului Kuweitului, șeicul Jaber A] 
Ahmed Al Sabah, președinte in exer
cițiu al Organizației Conferinței Is-

Palestinei,

MIJLOCIU
lamice, in care lansează un apel 
pentru inițierea de acțiuni în direc
ția încetării asediului impus de mi
lițiile Amal împotriva taberelor de 
refugiați palestinieni din Liban, in
formează agenția Q.N.A.

CANBERRA 31 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat publicației 
„The Australian", Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național 
African — principala organizație 
sud-africană de luptă împotriva 
apartheidului, interzisă de regimul 
minoritar de la Pretoria — a subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor pentru eliminarea sistemului de 
discriminare rasială instituit de au
toritățile din R.S.A.

El a menționat că dacă nu se ac
ționează eficient pentru abolirea 
apartheidului și pentru a se pune ca
păt cruntei oprimări la care este su
pusă populația de culoare din R.S.A. 
— majoritară în această tară — „o 
explozie va deveni inevitabilă".

A.N.C. — a spus Oliver Tambo — 
este obligat să-și intensifice lupta 
armată împotriva regimului minori
tar sud-african, pentru a se asigura 
respectarea drepturilor legitime fun
damentale pentru toți locuitorii țării, 
deoarece pînă în prezent comunita
tea internațională nu a reușit să im-

pună sancțiuni adecvate care să de
termine autoritățile rasiste de la Pre
toria' să renunțe la politica lor 
apartheid, discriminatorie 
sivă.

de
și repre-

— Intr-O 
ministrul

Pentru afirmarea spiritului de înțelegere
A

MAPUTO 31 (Agerpres) 
declarație radiodifuzată, 
apărării din Africa de Sud, Magnus 
Malan, a lăsat clar să se înțeleagă 
că regimul rasist de la Pretoria plă- 
nuiește noi provocări agresive față 
de țările africane din „prima linie" 
— relevă agenția mozambicană de 
informații A.I.M. Textual,, el a afir
mat că statele vecine trebuie să se 
aștepte la „acțiuni severe" ca pe
deapsă pentru sprijinul lor față de 
A.N.C.

La începutul zilei, cînd soarele se 
ridică de la linia orizontului, înain- 
tind pe cerul fierbinte ecuatorial, 
oamenii din țara cu baobabi, a căror 
vîrstă se întrece cu cea a milenare
lor piramide egiptene, îi spun ma
relui fluviu: „Iambo Congo!" — „Să 
trăiești Congo !“. Ei il întimpină ca 
pe un prieten, cu această urare, pen
tru că fluviul i-a însoțit dintotdea- 
una, la vremuri de restriște, ca și la 
bucurii : el a fost părtașul înfloririi 
pe aceste meleaguri a unor civili
zații originale, despre care vorbesc și 
astăzi legendele ce circulă din gură 
în gură ; și tot el a fost martorul 
unui șir de suferințe și împilări, a- 
duse de îndelungate dominații stră
ine, al necurmatei lupte a poporului 
pentru libertate și independență.

Situat pe malul drept al fluviului 
de la care își trage numele (în țara 
vecină acest uriaș curs de apă se 
numește Zair), statul Congo și-a cu
cerit independența la 15 august 1960. 
Atunci poetul de culoare Langston 
Hughes, strănepotul unui neam de 
negri din bazinul Congoului, ai că
rui strămoși au fost smulși din Afri
ca și duși în lanțuri ca sclavi peste 
ocean, scria : „Am fost un sclav... 
dar acum, în sfîrșit, încerc să fiu 
stăpin in propria mea casă". Trei ani 
mai tirziu, masele populare aveau să 
înlăture de la putere regimul aservit 
intereselor străine, marcînd începu
tul efectiv al unei epoci noi în isto
ria Congoului. Acest proces avea să 
fie încununat, la finele anului 1969, 
prin proclamarea Republicii Populare 
Congo și înființarea Partidului Con- 
golez al Muncii.

De atunci, în această parte a „Afri
cii negre" s-au înfăptuit adinei pre
faceri sociale, înnoiri democratice, 
progresiste, poporul fiind hotărit ca, 
sub conducerea Partidului Congolez 
al Muncii, să-și făurească o viață li
beră și prosperă. Situînd în centrul 
preocupărilor lichidarea înapoierii 
economice, asigurarea și exercitarea 
deplinei suveranități asupra bogă
țiilor țării, valorificarea superioară, a 
acestora, in interesul propriei dezvol
tări, autoritățile de la Brazzaville au 
definit o strategie â dezvoltării care 
definea industria ca „factor determi
nant", dar agricultura ca „sector pri
mar", ambele beneficiind de atenția 
cuvenită. în conformitate cu această 
strategie, au fost adoptate de la în
ceput măsuri privind naționalizarea 
pămîntului și a bogățiilor subsolului, 
instituirea controlului de stat asupra 
întreprinderilor din industria textilă, 
a zahărului și a cimentului, din in
dustria ușoară, alimentară, a con
strucțiilor, transporturilor și teleco
municațiilor.

Pornindu-se de la faptul că țara 
dispune de numeroase bogății ale 
subsolului — petrol, gaze naturale, 
minereu de fier, mangan, cupru, 
plumb, zinc, diamante — un accent 
deosebit s-a pus pe ramurile extrac
tivă și prelucrătoare, creîndu-se în 
special întreprinderi petrochimice și 
textile. O altă ramură de bază este 
cea de prelucrare a lemnului, R. P. 
Congo dispunind de întinse păduri cu 
lemn de esențe prețioase.

în prezent, agricultura, precum sj 
creșterea animalelor antrenează 34 la 
sută din populația activă și asigură 
circa 10 la sută la produsul național 
brut. S-au adoptat măsuri de extin
dere a cooperativizării și mecani
zării lucrărilor agricole. în paralel, 
sint puse in practică programe spe
ciale de diversificare a producției, 
prin introducerea unor noi culturi, 
alături de cele tradiționale de cafea 
și cacao, Există, de asemenea, plan
tații de arbori de cauciuc, banani si 
portocali. Dezvoltarea culturilor ce
realiere (porumb și orez), a celor de 
trestie de zahăr, tutun, arahide, ma
nioc, legume este condiționată de 
faptul că terenurile arabile se limi
tează la circa 2 la sută din suprafața 
tării ; în rest sînt pășuni și finețe 
(circa 30 la sută) și păduri (62 la 
sută).

Pînă la sfîrșitul secolului urmează 
să se creeze 500 de „sate-centre", 
dintre care 160 s-au realizat în pe
rioada cincinalului 1982—1986. Aceste 
nuclee economice beneficiază de 
sprijinul statului, de experiența ca
drelor de specialiști, ceea ce se re
percutează in mod pozitiv asupra 
ridicării nivelului de' cunoștințe al 
locuitorilor din mediul rural, a îm
bunătățirii vieții lor.

Coordonate 
ale înnoirilor

Suprafață : 342 000 kmp 
Populație : 1 750 000 locuitori 
Limba oficială : franceza ;

limbi folosite : limbi bantu (lin
gula, monokotuba) și limbi 
neze

Moneda : 1 franc C.F.A. r 
centimes

Capitala : Brazzaville
Alte orașe principale t Pointe 

Noire, Loubomo, Nkayi.
Clima : ecuatorială, caldă (27— 

32°C) și umedă (1 200—1 700 mm 
precipitații anual), cu reduse schim
bări sezonale, in podișul Koukouya 
făcîndu-se simțit și un sezon 
mai uscat.

Forma de guvernământ : republi
că prezidențială: activitatea legisla
tivă este exercitată de președinte 
și de un parlament unicameral, iar 
activitatea executivă este exerci
tată de președinte și de Consiliul 
de Miniștri.

Sărbătoarea națională : 15 au
gust, aniversarea proclamării inde
pendenței (1960)

alte
suda-

100

Preocuparea statornică a Partidu
lui Congolez al Muncii pentru pro
gresul economic al țării — elocvent 
oglindită în prevederile celui de-al 
doilea plan cincinal pe perioada 
1987—1991 — este însoțită de atenția 
acordată dezvoltării învățămîntului, 
a serviciilor social-sanitare, creșterii 
standardului de viață al populației, 
în ultimii ani s-a intensificat și rit
mul construcțiilor de locuințe, mai 
ales în capitală, unde trăiește cam o 
treime din totalitatea locuitorilor 
țării.

Referindu-se la. programele de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
președintele C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, președintele R. P. 
Congo. Denis Sassou-Nguesso, a 
evidențiat „rolul conducător in so
cietate ce revine Partidului Congolez 
al Muncii ca unica organizație poli-

! -..l'
tică capabilă să conducă lupta po
porului congolez pentru construirea 
socialismului".

înfăptuind o politică externă de 
pace și colaborare, Partidul Congo
lez al Muncii și Guvernul R.P. Congo 
se pronunță pentru încetarea grab
nică a cursei Înarmărilor, pentru 
trecerea la măsuri de dezarmare și 
reducerea cheltuielilor militare, su
mele astfel economisite urmind să 
fie alocate pentru avintul economia 
al tuturor statelor și, in primul rind, 
pentru accelerarea progresului so
cial-economic al țărilor în curs da 
dezvoltare.

în mod firesc, poporul congolez 
este preocupat de evoluția situației 
din Africa. Evidențiind progresele 
realizate de popoarele africane iu 
lupta pentru libertate și indepen
dentă națională, pentru dezvoltare 
economică și socială, autoritățile 
R. P. Congo și-au exprimat în repe
tate rînduri îngrijorarea fată de 
amestecul forțelor imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste și rasiste în 
treburile interne ale continentului.
R. P. Congo este solidară cu lupta 
poporului namibian, sub conducerea
S. W.A.P.O., condamnă manevrele re
gimului de la Pretoria menite să in- 
tirzie proclamarea independenței Na
mibiei. pronunțîndu-se ferm pentru 
abolirea politicii de apartheid. în 
mod deosebit, este subliniată necesi
tatea întăririi luptei popoarelor afri
cane pentru lichidarea deplină a ori
căror forme de dominație și asu
prire, pentru apărarea și consoli
darea independentei naționale a sta
telor,. pentru lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

In spiritul politicii sale de solida
ritate militantă cu tinerele state in
dependente, tara noastră urmărește 
cu viu interes și simpatie eforturile 
lor pentru consolidarea independen
tei și realizarea de transformări sO- 
cial-economice, pentru mersul înainta 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. în acest cadru se înscriu și 
bunele relații de colaborare și coope
rare stabilite cu Republica Populară 
Congo, care, în ultimii ani, au cunos
cut o dezvoltare continuă. O serie de 
acorduri și înțelegeri convenite între 
cele două țări, în spiritul solidari
tății militante dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Congolez al 
Muncii, oferă o puternică temelie 
politico-juridică pentru conlucrare 
bilaterală in cele mai diverse dom„ 
nil, fiind menite să dea noi dimer '' tnen 
siuni cooperării reciproc avantajoas» Ida» 
România, poporul român sprijină, 
sub cele mai diverse forme, efortu
rile poporului congolez pentru conso
lidarea independenței, pentru pro
gres economic și social. Specialiști 
români au înălțat, alături de munci
tori și specialiști congolezi, între- . 
prinderea de țesături sintetice de la 
Brazzaville și fabrica, de cherestea de 
la Bentou, pe ogoarele din valea fiu-. 
viului Congo lucrează tractoare și 
utilaje fabricate în România, iar un 
număr apreciabil de cadre necesare 
tinărului stat s-a format în insti
tuțiile de învățămînt din tara noastră.

Rolul determinant în realizarea 
acestui curs pozitiv al relațiilor ro- 
mâno-congoleze l-au avut intilnirile 
la cel mai înalt nivel de la București 
și Brazzaville din 1972, 1973 și 1985. 
Ținînd seama de rezultatele rodnice 
ale colaborării româno-congoleze. Ca 
și de dorința comună a celor două 
țări de a da un conținut și mai bogat 
legăturilor lor tradiționale, apropiata 
vizită oficială de prietenie pe 
care o va întreprinde în Re
publica Populară Congo președintele . ■'l 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, se va în
scrie, fără îndoială, ca un nou și im
portant moment in evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Congo, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, independenței și pro-: 
greșului in lume.

Nicolae PLOPEANU

GENTIILE DE PRESA
ye scurt

suta din populație depășește virsta 
de 65 de ani.

RELAȚII DIPLOMATICE. R.D. 
Afganistan și Republica Zimbabwe 
au hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă. 
Aceste relații au la bază Carta 
O.N.U., principiile mișcării de nea
liniere, ale neamestecului în tre
burile interne, egalității și avan
tajului reciproc.

După cum s-a relatat, spre sfîr
șitul săptăminii trecute, în zona 
Mării Egee a intervenit o situație 
de încordare in relațiile dintre 
Grecia și Turcia, fapt ce a generat 
o legitimă îngrijorare în rîndul 
opiniei publice internaționale. în 
urma hotăririi guvernului turc de 
a autoriza o companie petrolieră 
din această țară să efectueze pros
pecțiuni in regiunea nordică a Mă
rii Egee, în această zonă a fost tri
misă o navă pentru operațiuni de 
foraj, escortată de un număr de 
nave militare. Guvernul de Ia 
Atena a declarat că zona respectivă 
se află pe platoul continental 
grec, apreciind că lucrările de 
prospecțiuni constituie „o violare a 
drepturilor suverane ale Greciei". 
Forțele armate ale ambelor țări au 
fost puse în stare de alarmă, in 
acest fel creîndu-se o situație pri
mejdioasă) ce implica riscuri se
rioase la adresa păcii in regiune.

Constituie un fapt salutar că, in 
fața situației create, în cele din 
urmă rațiunea a prevalat, de am
bele părți depunîndu-se eforturi 
pentru a se opri o evoluție care 
ar fi putut să scape de sub con
trol. In urma contactelor din
tre cele două țări, s-a contu
rat posibilitatea unei aplanări 
a disputei. Primul ministru grec, 
Andreas Papandreu, a reînnoit pro
punerea ca diferendul să fie adus 
în fața Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga. La rîndul său. 
premierul turc. Turgut Ozal, a de
clarat că această propunere poate fi 
acceptată, cu precizarea ca. în 
prealabil, să aibă loc un dialog în
tre cele două părți, pentru a se cu
noaște punctele de vedere recipro
ce. Agenția turcă Anatolia a anun
țat în acest context că „navele mi
litare care escortau nava de pros
pecțiuni și-au încetat misiunea".

De asemenea, potrivit relatărilor 
agenției elene de presă ANA, 
premierul Greciei a apreciat că si
tuația de criză „a fost depășită".

Opinia publică din tara noastră 
salută cu satisfacție faptul că s-a 
ajuns la o evitare o agravării dis
putei, la o anumită destindere a 
situației create. După cum se știe, 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat 
și se pronunță în modul cel mai ho
tărit pentru rezolv.area exclusiv pe 
cale pașnică, la masa tratativelor, a 
oricăror 
state..

Este 
profund ... 
deplin de întreaga experiență in
ternațională, care atestă că aceasta 
este singura cale rațională de regle
mentare, că recurgerea la forță nu 
poate duce decît la complicarea și 
agravarea neînțelegerilor existente, 
că, practic, nu există problemă, 
oricit de dificilă și spinoasă, care 
să nu-și poată găsi solutionarea 
prin mijloace politice, pe calea ne
gocierilor. Preocuparea și eforturi
le permanente ale României in 
acest sens și-au găsit, între altele, 
expresia în cunoscuta inițiativă in 
urma căreia Adunarea Generală a 

a adoptat Apelul solemn 
aflate în conflict de 
întîrziere a acțiunilor 
soluționare a proble- 
ele pe calea tratati-

diferende și litigii intre
o poziție consecventă, 
principială, confirmată pe

O.N.U. 
către statele 
încetare fără 
armate și de 
melor dintre 
velor și Angajamentul solemn de a 
reglementa, pe această cale, 
rile de încordare și conflict, 
divergențe dintre ele.

Reafirmînd. chiar în 
zile, acest comandament 
al vieții internaționale, 
NICOLAE CEAUȘESCU declara în 
cuvîntarea rostită cu prilejul vi
zitei în Angola : „în actualele îm
prejurări internaționale este mai

stă- 
orice

aceste 
major 

tovarășul

necesar ca oricînd să se renunțe 
cu desăvîrșire la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței in rela
țiile internaționale. Trebuie făcut 
totul pentru soluționarea numai și 
numai prin mijloace pașnice, prin 
tratative, a conflictelor și proble
melor litigioase din diferite regiuni 
ale lumii".

Ca țară care este profund inte
resată și militează neobosit pentru 
asigurarea păcii in Peninsula Bal- 

’ canică, pentru transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a ințelege- 
rii și colaborării, și care, in atest 
cadru, întreține relații prietenești 
atît cu Grecia, cit și cu Turcia, 
România se pronunță statornic 
pentru depășirea neînțelegerilor 
dintre cele două state, pentru re
zolvarea acestora la masa trata
tivelor — un asemenea curs cores- 
punzind întru totul intereselor fun
damentale ale popoarelor grec și 
turc, ca și intereselor tuturor po
poarelor din Balcani și regiunea 
Mediteranei.

în acest spirit, țara noastră, po
porul român își exprimă încrederea 
că se va acționa in continuare cu 
moderație și reținere de ambele 
părți, că se vor depune eforturi con
structive și se va face totul pentru 
a se ajunge la o soluționare deplină 
a situației din Marea Egee, în gene
ral a problemelor dintre cele două 
țări. Neîndoios, o asemenea evolu
ție ar răspunde în cel mai înalt 
grad 
țațe, 
ni că 
țări, 
telor 
rității și păcii în Balcani și în Me- 
diterana, pe ansamblul continentu
lui european și în întreaga lume.

LA GENEVA s-a deschis marți 
reuniunea expertilor științifici și 
tehnici ai statelor participante la 
Convenția privind interzicerea per
fecționării. producției și stocării ar
melor bacteriologice (biologice) și 
a toxinelor și distrugerea lor. in
trată în vigoare la 26 martie 1975. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. participantii vor analiza 
probleme legate de schimbul de 
informații ca măsură de întărire a 
încrederii și extinderii colaborării 
internaționale.

INAUGURARE. Președintele E- 
giptului, Hosni Mubarak, a inau
gurat, la Cairo, intr-un cadru 
festiv, Parcul internațional, unde 
sint prezentate expoziții florale. 
România participă' cu un pavilion 
permanent, în cadrul căruia a fost 
amenajată o expoziție florală și de 
artă românească. Șeful statului 
egiptean s-a exprimat în termeni 
elogioși în legătură cu pavilionul 
țării noastre.

PENTRU ELIMINAREA DISCRI
MINĂRII FEMEILOR. La Viena a 
început cea de-a șasea sesiune a 
Comitetului O.N.U. pentru elimina
rea discriminării femeilor, orga
nism conducător al Convenției Na
țiunilor Unite pentru eliminarea 
oricăror forme de discriminare față 
de femei.

aspirațiilor de bună vecină- 
înțelegere și conlucrare paș- 
între popoarele celor două 
s-ar înscrie în direcția cerin- 
majore ale destinderii, secu-

O DEMONSTRAȚIE DE PRO
TEST împotriva militarizării Coreei 
de Sud, la care au luat parte cir
ca 3 000 de studenți. s-a desfășu
rat la Universitatea Koryo, din 
Seul. Manifestația s-a înscris in 
acțiunile organizate în instituțiile 
de învățămînt sud-coreene în semn 
de dezaprobare a politicii actuale
lor autorități sud-coreene de spo
rire a cheltuielilor militare și efec
tivelor de trupe, în rîndul cărora 
sint înrolați numeroși studenți.

V. ALEXANDRESCU

. „QUANT". La 31 martie, cu aju
torul unei rachete purtătoare de tip

* „Proton", în Uniunea Sovietică a 
j fost lansat modulul astrofizic spe-

cializat „Quant". El este destinat 
realizării unor cercetări în dome
niul astronomiei extraatmosferice, 
rezolvării altor sarcini științifice 
și cu caracter economic. în com
ponența aparaturii științifice afla
te la bordul modulului „Quant" 
se află un observator orbital in
ternațional „Roentgen", creat de 
oameni de știință din Uniunea So
vietică, Marea Britanie, Olanda, 
R.F. Germania și Agenția Spațială 
(vest-) Europeană, precum și 
telescopul „Glazar", elaborat în 
U.R.S.S. cu sprijinul specialiștilor 
din Elveția. Joncțiunea cu com
plexul orbital pilotat „Mir" este 
programată pentru ziua de 5 apri
lie.

LA FRONTIERA HONDURIA- 
NO-NICARAGUANĂ se desfășoa
ră exerciții militare comune ale 
forțelor armate honduriene și nord- 
americane, în cadrul manevrelor 
militare comune declanșate la 
începutul anului șî care vor dura 
pînă la sfîrșitul lunii aprilie. Ac
tualele exerciții vor angaja în 
operațiuni complexe peste 4 000 de 
militari aparținînd forțelor -S.U.A. 
și un număr neprecizat de militari 
hondurieni. Perimetrul desfășură
rii lor sint departamente hondu
riene de la frontiera cu Nicaragua. 
Opinia publică centroamericană a 
condamnat desfășurarea unor astfel 
de manevre, care nu pot decit să 
agraveze starea de tensiune din 
regiune și să împiedice eforturile de 
pace întreprinse de „Grupul de la 
Contadora" și „Grupul de sprijin".

PROCES. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., la Odesa s-a în
cheiat procesul intentat foștilor co
mandanți de navă V. Tkacenko și 
V. Markov, care au fost găsiți vi
novat! de ciocnirea — la 31 august 
1986 — a navei de pasageri „Ami
ral Nahimov“ cu cargoul „Piotr 
Vasev“, în urma căreia nava de 
pasageri s-a scufundat, înregistrîn- 
du-se un mare număr de victime 
omenești. Tribunalul Suprem al 
U.R.S.S. i-a condamnat pe cei doi

la pedepse de cîte 15 ani privare 
de libertate și 40 000 de ruble 
despăgubiri materiale.

LICITAȚIE. La galeria londone
ză „Christie’s" a fost vindută la li
citație — contra unei sume care a 
bătut toate recordurile in materie 
— o pictură de Vincent Van Gogh, 
intitulată „Floarea soarelui" — una 
din cele șapte avind aceeași temă 
Și realizate in perioada șederii ar
tistului la Arles, cu puțin timp îna
inte de a muri. Licitația a ajuns 
pînă la prețul de 22,5 milioane de 
lire sterline.

CANDIDATURĂ. în cadrul con
venției naționale electorale a parti
dului „Stingă Democratică", Ro
drigo Borja a fost proclamat can
didat al acestei formațiuni politice 
ecuadoriene la funcția supremă în 
stat, în perspectiva alegerilor pre
zidențiale din ianuarie 1988. în 
etapa următoare se va acționa 
pentru- crearea unei ample alianțe 
electorale a forțelor de stingă 
ecuadoriene, pare să participe în 
alegeri cu o platformă-program și 
liste de candidați unice. i

GREVA; A intrat în cea de-a 
'doua săptămînă greva lucrătorilor 
centralelor electrice din provin
ciile belgiene Limburg și Anvers, 
care cer îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață. Pentru me
dierea conflictului a fost creată o 
comisie specială, care nu a reușit 
însă să determine autoritățile să-și 
schimbe poziția rigidă față de re
vendicările personalului.

POPULAȚIA JAPONIEI număra, 
în luna octombrie anul trecut, po
trivit datelor publicate la Tokio, 
121,6 milioane locuitori. Capitala ță
rii are 11,9 milioane locuitori, fiind 
urmată de Osaka — 8,7 milioane și 
Kanagawa — 7,5 milioane. 10,6 la

PARLAMENTUL SPANIOL, în
trunit în sesiune la Madrid, a res
pins o moțiune de cenzură împo
triva guvernului, prezentată de 
partidul conservator Alianța Popu
lară. După cum informează agen
ția E.F.E., 195 de deputați au votat 
împotriva moțiunii, 66 în favoarea 
acesteia, iar 71 s-au abținut.

CAPRICIILE VREMII. Un timp 
neobișnuit de rece pentru această 
perioadă a anului se înregistrează 
in prezent in Algeria. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., asupra 
Algerului și regiunilor orientale 
ale țării s-au abătut ploi puterni
ce care s-au transformat pe alocuri 
în lapoviță și ninsoare. La Cetif, 
de exemplu, stratul de zăpadă a 
ajuns la 5 cm. Frigul a pricinuit 
pagube importante agriculturii.

DECERNAREA PREMIILOR OSCAR
Luni, ia Hollywood, a avut loc decernarea premiilor Oscar ale Acade

miei americane de arte și științe cinematografice. Filmul „Platoon" 
(Plutonul) al regizorului Oliver Stone — o autobiografie a autorului ca 
participant la războiul din Vietnam, în anii 1967—1968 — a cucerit patru 
premii Oscar — pentru cea mai bună peliculă, cea mai bună regie, cea 
mai bună bandă sonoră și cel mai bun montaj.

După șapte ediții în care ș-a aflat pe lista propunerilor pentru 
titlul de cel mai bun actor, fără a avea cîștig de cauză, cunoscutul actor 
Paul Newman a reușit să cucerească acum această distincție pentru 
rolul din filmul „The Colour of Money" (Culoarea banilor). Premiul 
pentru interpretare feminină a fost acordat actriței surdo-mute Marlee 
Matlin pentru realizarea din filmul „Children of a Lesser God (Copii 
dezmoșteniți), ea fiind prima actriță care obține acest premiu în filmul 
de debut. Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin a revenit 
peliculei olandeze „Asaltul".
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