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Sub semnul dorinței comune de a extinde raporturile de colaborare

dintre popoarele român și australian, ieri a început

VIZITA OFICIALA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, IN AUSTRALIA

CONLUCRĂRII MULTILATERALE ROMĂNQ-INDONEZIENE

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Republica Indonezia

încheierea convorbirilor oficiale

Primire caldă, 
cordială 

la sosirea 
la Canberra

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a sosit luni. 
11 aprilie, la Canberra, intr-o vizită 
oficială la invitația guvernatorului 
general al Australiei. Ninian Martin 
Stephen.

Vizita — prima a unui șef de stat 
român in Australia — se înscrie ca 
un eveniment de cea mai mare în
semnătate :n cronica relațiilor dintre 
cele două țări, constituind in același 
timp o nouă și elocventă expresie a 
politicii externe a țării noastre, de 
largă deschidere și colaborare, a do
rinței României de a stabili Si dez
volta. în pofida distanțelor geogra
fice. legături trainice de prietenie si 
conlucrare cu. toate statele lumii.

Președintele României este insolit. 
In această vizită, de tovarășii Ștefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan Totu, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc la 
baza militară aeriană Fairbairn, din 
Canberra, unde erau arborate drape
lele de stat ale României și Aus
traliei.

La ora 8.30 (ora locală), aeronava 
prezidențială a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
tîmpinați. la cobonrea din avion, cu 
multă cordialitate, de guvernatorul
(Continuare in pag. a IlI-a)

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și primul-ministru 

al Australiei, Robert James lee Hawke
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit, luni, cu pri
mul-ministru al Australiei. Robert 
James Lee Hawke.

In numele guvernului australian, 
premierul Robert James Lee 
Hawke a adresat președintelui 
Nicolas Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu călduroase urări de bun 
venit, a apreciat că vizita pe care 
o efectuează in Australia șeful sta
tului român marchează un impor
tant moment în dezvoltarea raportu
rilor dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, pentru 
urările și sentimentele exprimate, 
pentru calda ospitalitate de care 
s-au bucurat incă de la sosire și a 
transmis primului-ministru și gu
vernului australian un cordial salut. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat. de asemenea, că vizita, prima 
pe care un șef de stat român o în
treprinde in Australia, constituie o 
expresie a bunelor relații de prie
tenie și colaborare româno1austra- 
liene, precum și a dorinței comune 
de a ridica la un nivel superior a- 
ceste legături și de a le așeza pe 
baze tot mai trainice.

Cu această convingere, președin
tele Nicolae Ceaușescu si primul-mi

nistru Robert James Lee Hawke au 
avut un prim schimb de păreri in 
legătură cu evoluția relațiilor ro- 
mâno-australiene. precum și în le
gătură cu probleme actuale ale vie
ții politice internaționale.

tn continuare, convorbirile s-au 
desfășurat in prezența membrilor 
celor două delegații.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii 

Ștefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
loan Totu, alte persoane oficiale.

Din partea australiană : senatorul 
John Button. Michael Duffy. Clyde 
Holding. John Kerin — miniștri, alte 
persoane oficiale.

în timpul convorbirilor au fost 
evidențiate bunele raporturi dintre 
.România, si Australia, care au cunos
cut o dezvoltare continuă, pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a sti
mei și avantajului reciproc. Au fost 
subliniate. totodată. posibilitățile 
existente pentru amplificarea in 
continuare a legăturilor bilaterale. 
In context, s-a apreciat că potenția
lul economic actual al României și 
Australiei oferă condiții pentru in
tensificarea si diversificarea relații
lor bilaterale, îndeosebi a cooperării 
în domeniile minier, metalurgie, 
construcții de mașini, precum și 
pentru creșterea si diversificarea 
schimburilor comerciale. S-a reliefat 
importanța așezării pe baze stabile. 

de lungă durată, a colaborării eco
nomice româno-australiene.

A fost manifestată convingerea că 
adincirea pe mai departe a relațiilor 
dintre România si Australia pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
este in interesul reciproc, al câuzei 
păcii și cooperării in lume.

Schimbul de păreri in legătură eu 
aspecte actuale ale vieții politice 
mondiale a pus in evidentă apropie
rea sau identitatea punctelor de ve
dere ale celor două țări in proble
mele abordate.

Apreciindu-se că situația interna
țională continuă să se mențină gra
vă și complexă, a fost subliniată ne
cesitatea intensificării luptei po
poarelor în, vțederea opririi cursului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru afirmarea 
politicii de destindere. securitate, 
pace, înțelegere si colaborare intre 
națiuni.

S-a relevat că problema funda
mentală o constituie încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
in primul rînd la dezarmare nuclea
ră. asigurarea Păcii in lume, tn a- 
cest cadru, s-a evidențiat că trebuie 
să se facă totul pentru realizarea de 
noi acorduri în vederea lichidării tu
turor armelor nucleare, pentru. înce
tarea experiențelor nucleare, renun
țarea cu desăvirșire la militarizarea
(Continuare in pag. a Ill-a)

La Jakarta s-au încheiat, dumini
că. .10 aprilie, convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. și președin
tele Republicii Indonezia. . Suharto.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto au dat o inaltă 
apreciere rezultatelor dialogului la 
nivel înalt româno-indonezian. re- 
levind . că înțelegerile la. care s-a 
ajuns cu acest prilej sint în măsură 
să deschidă noi perspective colabo
rării fructuoase dintre țările și po
poarele noastre.-

Cei doi șefi de stat au luat act cu 
satisfacție de faptul că. in baza celor 
convenite in cursul convorbirilor, 
membrii celor două delegații au 
concretizat modalități și acțiuni me

Ceremonia plecării din Jakarta
Duminică seara aluat sfîrșit vizita 

oficială de prietenie efectuată de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in Republica Indonezia, la invitația 
președintelui Suharto și a doamnei 
Tien Suharto.

Prin întreaga sa desfășurare, mar
cată de calde manifestări de stimă 
și prețuire fată de înaltii oaspeți, de 
sinceră prietenie față de poporul ro
mân. prin rezultatele fructuoase ale 
dialogului la nivel înalt, vizita s-a 
înscris ca un moment de referință 
în cronica refețiilor dintre țările 
noastre și. in același timp, ca un 
eveniment de remarcabilă însemnă
tate al actualității politice mon
diale.

După încheierea convorbirilor ofi
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cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Indonezia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a efectuat în perioada 8—10 
aprilie 1988. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. o vizită oficială de 
prietenie in Republica Indonezia, la 
invitația președintelui Republicii 
Indonezia. Suharto, și a doamnei 
Tien Suharto.

In timpul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au purtat 
convorbiri oficiale cu președintele 
Suharto, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

In cadrul convorbirilor, conducăto
rii celor două state s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor actuale 
privind dezvoltarea economică și1 so
cială a țărilor lor și au procedat la 
o analiză aprofundată a căilor și 
mijloacelor de dezvoltare și diversi
ficare in continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, precum și Ia un schimb 
de păreri cu privire la principalele 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

înalții oaspeți români s-au bucurat 
pretutindeni, in timpul vizitei, de o 
caldă primire, expresie a sentimen
telor de prietenie si stimă pe care 
le nutresc reciproc popoarele celor 
două țări.

I
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii Indone- 

nite să dea noi dimensiuni și sâ in
tensifice colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și in alte domenii, in 
folosul ambelor popoare.

Schimbul de vederi in problemele 
majore ale vieții internaționale, care 
a pus in evidență preocupări comu
ne. poziții identice sau foarte apro
piate. a evidențiat hotărirea Româ
niei și Indoneziei de a-și intensifica 
și extinde conluciarea pe arena mon
dială. de a-și aduce o contribuție 
sporită Ia soluționarea în interesul 
popoarelor a problemelor complexe 
cu care se confruntă astăzi omenirea, 
la înfăptuirea unei lumi a păcii. în
țelegerii și colaborării, care să asi
gure progresul și dezvoltarea liberă 
a tuturor națiunilor.

Reliefîndu-se rolul deosebit de im
portant al intilnirilor și convorbirilor 

ciale. președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au avut, 
înaintea plecării, o întilnire de ră
mas bun cu președintele Suharto și 
doamna Suharto.'

Președintele Suharto a exprimat 
încă o dată satisfacția sa profundă 
si a poporului indonezian pentru vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. re- 
levind însemnătatea deosebită a ac
tualei intilniri. implicațiile sale ex
trem de pozitive asupra cursului re
lațiilor României și Indpneziei.

Mulțumind pentru calda pri
mire. pentru sentimentele de prie
tenie manifestate, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
așteaptă cu plăcere vizita președin
telui Indoneziei și a doamnei Tien 
Suharto in România, pentru conti

8-10 aprilie 1988
zia. Suharto, și-au exprimat satis
facția pentru lărgirea continuă a 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și au hotărit 
să fie intensificate tot mai mult 
aceste raporturi in toate domeniile 
de interes comun, ceea ce corespunde 
năzuințelor popoarelor ’ român și in
donezian. cauzei generale a păcii, 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

A fost subliniat rolul determinant 
al intilnirilor si convorbirilor la ni
vel inalt. care aduc o contribuție 
esențială și deschid noi perspective 
dezvoltării colaborării pe plan bila
teral și internațional intre cele două 
țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto au subliniat 
importanta deosebită a amplificării 
și diversificării cooperării economice 
pentru dezvoltarea de ansamblu a 
relațiilor dintre cele două țări. Ți- 
nind seama de posibilitățile econo
miilor naționale și de prioritățile 
programelor lor de dezvoltare, pre,- 
ședinții celor două țări au evidențiat 
necesitatea întreprinderii de noi ac
țiuni pentru creșterea mai dinamică 
a schimburilor comerciale și dez
voltarea cooperării economice in do
meniile industriei, mineritului, pe
trolului. agriculturii. pescuitului 
oceanic, precum și in alte sectoare 
de interes reciproc, pe baza unor 
acorduri de lungă durată. S-a con
venit ca ministerele si intreprinde- 
rile economice din cele două țări 
să-și intensifice contactele și să în
treprindă măsuri practice pentru 

dintre cei doi șefi de stat pentru 
promovarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre țările noastre., s-a 
apreciat însemnătatea hotăritoare a 
continuării dialogului la nivelul cel 
mai înalt, m.enit să conducă la întă
rirea prieteniei și colaborării stator
nicite intre România și Indonezia.

Convorbirile s-au, desfășurat in at
mosfera cordială de stimă și înțele
gere reciprocă ce caracterizează ra
porturile dintre cele două țări și po
poare.

Rezultatele fructuoase ale con
vorbirilor purtate cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenip a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Indonezia au fost consemnate 
intr-un comunicat, care se dă pu
blicității.

nuarea cu acest prilej a dialogului 
la nivel inalt atît de important pen
tru dezvoltarea raporturilor de co
laborare dintre cele două țări.

La plecare. președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au salutat cu deosebită 
cordialitate cu președintele Suharto 
și doamna Tien Suharto, care au 
adresat distinșilor soli ai poporului 
român calde urări de drum bun.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena .Ceaușescu au fost 
conduși la aeroport de ministrul a- 
facerilor externe, de guvernatorul 
capitalei, comandantul regiunii mi
litare Jakarta, de alte persoane ofi
ciale indoneziene.

La ora 22.50 (ora locală) aeronava 
prezidențială a decolat. îndreptîn- 
du-se spre Australia.

realizarea acțiunilor de cooperare 
economică față de care s-a constatat 
interes de ambele părți.

Președinții celor două țări au 
subliniat necesitatea creșterii rolului 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnică in dezvoltarea schim
burilor comerciale și a conlucrării 
economice bilaterale și au hotărit ca 
următoarea sesiune a comisiei să fie 
convocată cit mai curînd posibil.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto, constatînd că 
relațiile in domeniul cultural cunosc 
o tendință pozitivă de dezvoltare, 
au exprimat dorința de a intensifica 
schimburile și contactele pe aceste 
linii, ceea ce va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă a valori
lor materiale și spirituale ale ce
lor două popoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Indonezia au relevat importanta 
contactelor la nivel guvernamental, 
parlamentar, pe linia organizațiilor 
de tineret, a altor organizații obștești 
din cele două țări pentru întărirea 
prieteniei româno-indoneziene și au 
convenit să fie continuate și inten
sificate schimburile de vizite în 
domeniile respective.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Indonezia au reafirmat hotărirea ce
lor două țări de a dezvolta in con
tinuare relațiile dintre ele. precum 
și raporturile cu toate statele, pe 
baza principiilor deplinei egalități in
(Continuare în pag. a Il-a)

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU• « »

OFERIT DE GUVERNATORUL GENERAL AL AUSTRALIEI, 
NINIAN MARTIN STEPHEN, SI DOAMNA 

VALERY MARY SINCLAIR STEPHEN
în onoarea președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit luni 
un dineu de guvernatorul general al 
Australiei, Ninian Martin Stephen, 
ți doamna Valery Mary Sinclair 
Stephen.

La dineu au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
loan Totu, celelalte persoane oficiale

care îl însoțesc pe șeful statului 
român in vizită în Australia.

Au luat, parte Robert James Lee 
Hawke, primul-ministru al Austra
liei, impreună cu soția. Hazel 
Hawke. Joan Child, președintele Ca
merei reprezentanților, membri ai 
guvernului, senatori, alți reprezen
tanți ai vieții politice australiene.

Dineul s-a desfășurat intr-o am
bianță de caldă cordialitate.

= l —
ÎN PAGINA A III-A

Alte momente ale vizitei 
oficiale in Australia
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înalții oaspeți au vizitat Complexul

cultural-educativ al orașului Jakarta
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat duminică dimineața Complexul 
cultural-educativ al orașului Jakarta.

Distinșilor oaspeți le-au fost inl'ă-

țișate cu acest prilej date și aspecte 
semnificative privind istoria, cul
tura și civilizația poporului indone
zian. precum și realizările sale con
temporane.

Numeroși locuitori ai capitalei In- •

doneziei au făcut o entuziastă mani
festare de simpatie solilor poporu
lui român, la care președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu multă 
căldură.

Depunerea unei coroane de flori
Duminică dimineață, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o coroană 
de flori la Monumentul 
cunoscut de la Cimitirul 
eroilor — „Kalibață".

La ceremonie au luat 
rășii Ștefan Andrei,
ceanu. loan Totu. precum și amba
sadorul României la Jakarta. A fost

eroului ne- 
national al

parte tova- 
Silviu Curti-

de fată ambasadorul Indoneziei în 
tara noastră.

l-a sosire. înalții oaspeți români au 
fost intimpinati de comandantul re
giunii militare Jakarta, general Sur- 
jadi Soerdirdja.

Monumentul eroului necunoscut, 
compus din cinci coloane de piatră 
de înălțimi diferite, a fost ridicat 
în memoria celor ce au luptat și s-au 
jertfit pentru libertatea Indoneziei. 
Pe coloana din centrul ansamblului 
monumental se află stema tării.

în acordurile unui marș solemn, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au apro
piat de monument, unde au depus 
coroana de flori.

S-a păstrat apoi un moment de 
reculegere.

In încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au 
Cartea de onoare.

semnat in
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drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, cooperării 
și avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

II
Examinind situația politică și eco

nomică internațională, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Suharto au constatat cu satisfacție 
identitatea sau marea apropiere a 
punctelor de vedere ale României 
și Indoneziei asupra principalelor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea.Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Indonezia au exprimat profunda lor 
preocupare față de continuarea cursei 
înarmărilor, persistența unor con
flicte in diferite zone ale lumii. în
răutățirea situației economice, care 
afectează în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare, față de conti
nuarea politicii de forță și de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile interne, de încălcare a inde
pendentei și libertății unor state.

Președintele Republicii Social ist» 
România și președintele Republicii 
Indonezia consideră că. în actuala 
situație internațională, care le men
ține încă destul de grăvâ 'si com
plexă, problema fundamentală, a 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea hotări- 
tă la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace, la exis
tență liberă, independentă și demna.

Președintele Republicii Socialite 
România și președintele Republicii 
Indonezia se pronunță cu toată fer
mitatea pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare și consideră că 
este necesar ca toate popoarele lumii 
să acționeze in direcția realizării 
acestui obiectiv de care depinde în
suși viitorul lor.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Indonezia au apreciat că semnarea 
Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune a reprezentat un eveni
ment de importanță istorică, dar el 
constituie numai un prim pas pe 
calea înlăturării uriașelor stocuri de 
arme nucleare existente in lume, 
care pot să distrugă de cîteva ori 
întreaga omenire. România și Indo
nezia consideră că trebuie să se ac
ționeze cu hotărire pentru realizarea 
de noi acorduri in direcția reducerii 
cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice și a eliminării totale a 
armelor nucleare, pentru oprirea Și 
interzicerea experiențelor nucleare, 
pentru renunțarea la militarizarea 
Cosmosului și adoptarea unei con
venții privind interzicerea si distru
gerea armelor chimice, pentru lichi
darea altor arme de distrugere in 
masă.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Suharto >-au pronunțat 
pentru elaborarea in vcadrul O.N.U. 
și înfăptuirea in practică a unui 
program complex de dezarmare, in 
centrul căruia să se afle eliminarea, 
pe etape, a tuturor armelor nu
cleare. armelor chimice și a altor 
arme de distrugere in masă și care 
să cuprindă, totodată, reducerea 
substanțială a armamentelor con
venționale. a efectivelor și cheltuie
lilor militare. Adoptarea unui ase
menea program la cea _ de-a IlI-a 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, pre
văzută să aibă loc în anul 1983, ar 
fi de natură să deschidă o largă 
perspectivă negocierilor, acțiunii in
ternaționale in direcția opririi 
cursei înarmărilor și a dezarmării.

Cei doi președinți s-au pronunțat, 
totodată, pentru desființarea bazelor 
militare și retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriul altor , state, pen
tru renunțarea la manevre și de
monstrații militare de amploare și 
la orice manevre și demonstrații la 
granițele altor țări.

Președintele Suharto a dat o înalta 
apreciere inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind reduce
rea unilaterală de către România a 
armamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare cu 5 la sută și a evi
dențiat că această măsură constituie 
un exemplu semnificativ in cadrul 
eforturilor de realizare a unor pași 
concreti in domeniul dezarmării.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Indonezia s-au pronunțat pentru in- 
cheierea cu rezultate cit mai bune a 
reuniunii general-europene de la 
Viena. pentru înfăptuirea dezarmării 
și securității. îmbunătățirea relațiilor 
și colaborării economice, tehnico-ști
ințifice și in alte domenii între țările 
continentului. S-a subliniat 'că inte
resele tuturor națiunilor europene 
cer să se asigure realizarea unei 
Europe unite, a păcii, a dezvoltării 
independente, a progresului economic

și social al tuturor națiunilor. Tn 
acest context, președinții celor două 
state s-au pronunțat pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, colaborării și bunei vecinătăți, 
.liberă de arme nucleare și chimice, 
fără trupe și baze militare străine, 
exprimind sprijinul pentru crearea 
unor astfel de zone în nordul și 
centrul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii.

România și Indonezia au eviden
țiat rolul important care revine Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est. (A.S.E.A.N.) în dezvoltarea coope
rării între statele membre, in asi
gurarea progresului lor economic si 
social, a unui climat de pace și în
țelegere în zonă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere eforturilor în
treprinse de Republica Indonezia 
pentru dezvoltarea colaborării între 
țările A.S.E.A.N. și rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor din Asia de 
Sud-Est. in interesul popoarelor din 
această regiune.

Exprimind preocuparea lor Dro- 
fundă fată de persistenta si extin
derea focarelor de încordare și con
flict din lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

. Șjțhsu'.to s-au pr<uiupi(U (ți ^hoțărirț 
' neritni reglementarea ’ tuturor 'pro
blemelor litigioase dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice, prin 
tratative. - '

România si Indonezia militează cu 
fermitate pentru soluționarea glo
bală. justă și durabilă a probleme
lor din Orientul Mijlociu, pentru in
staurarea unei păci trainice in aceas
tă regiune, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, a 
rezolvării problemei poporului pales
tinian prin recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui 
independent, 
suveranității 
statelor din 
zării acestor 
se pronunță . 
conferințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociu, sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și a Israelului. Pre
cum și a membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto și-au exprimat 
îngrijorarea fată de continuarea răz
boiului dintre Irak și Iran și au sub
liniat că este necesar să se pună cit 
mai grabnic capăt acestui _ conflict, 
care a cauzat ambelor părți mari 
pierderi umane și materiale. Româ
nia și Indonezia se pronunță pentru 
încetarea imediată a ostilitătiloî? din
tre Irak și Iran, pentru retragerea 
neintirziată a tuturor navelor mili
tare străine din Golf. încetarea ori- • 
căror atacuri și asigurarea naviga
ției libere in această regiune și pen
tru solutionarea problemelor dintre 
cele două țări pe cale pașnică, prin 
tratative. în conformitate cu Rezo
luția 598 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

România și Indonezia s-au pronun
țat pentru soluționarea pe cale po
litică. prin negocieri a situației din 
Kampuchia. pentru realizarea unei 
largi reconcilieri naționale intre toate 
forțele și asigurarea independentei, 
suveranității și caracterului de țară 
neutră și nealiniată a Kampuchiei. 
Aceasta presupune ca o necesitate 
retragerea tuturor trupelor sțrăine si 
încetarea oricărui amestec in trebu
rile interne ale Kampuchiei.

România și Indonezia si-au reafir
mat solidaritatea cu lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea colonialis
mului, pentru consolidarea indepen
dentei naționale și dezvoltarea eco
nomică și socială de sine stătătoare. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto au condamnat 
cu toată hotărirea actele agresive ale 
Africii de Sud impotriva statelor in
dependente vecine, politica rasistă 
de apartheid, măsurile de represiu
ne ale autorităților de la Pretoria 
impotriva populației majoritare.

Exprimind sprijinul deplin al țâri
lor lor față de lupta dreaptă a po
porului namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O.. unicul său reprezentant 
legitim, pentru dobindirea indepen
dentei naționale, președinții celor 
două state s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor pe plan in
ternațional in vedere;» realizării in
dependenței Namibiei, pe baza apli
cării neintirziate a rezoluțiilor O.N.U.

Constatind agravarea situației eco
nomice din lume, și îndeosebi a țări
lor in curs de dezvoltare, președin
tele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Indonezia au 
apreciat că soluționarea problemelor 
subdezvoltării si edificarea unei noi 
ordini economice mondiale constituie 
cerințe imperative pentru pacea și 
securitatea popoarelor. România și 
Indonezia se pronunță pentru orga
nizarea unei conferințe internaționa
le in cadrul O.N.U.. la care să parti
cipe cu drepturi egale atit țările in 
curs de dezvoltare, cit și cele dez
voltate. pentru a se ajunge la so-

stat palestinian propriu 
a asigurării integrității, 

și securității tuturor 
zonă. în vederea reali- 
obiective, cele două țări 
pentru organizarea unei

Iutii reciproc acceptabile 
mele economice, inclusiv 
ma reglementării globale 
lor externe, care împovărează tot 
mai mult țările în curs de dezvol
tare. pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale mai 
drepte și echitabile.

Cei doj președinți «ju relevat ho- 
tărîrea țărilor lor de a acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
si tehnico-științifico. dc cooperare, 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială și fără nici un fel 
de condiții, in conformitate cu nor
mele unanim recunoscute și cu pre
vederile Acordului general pentru 
tarife și comerț (G.A.T.T.).

Președintele României și președin
tele Indoneziei au subliniat că pro
blemele complexe și deosebit de 
grave ale vieții internaționale im
pun participarea activă la soluțio
narea lor. în condiții de denlină ega
litate. a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime sau orinduire so
cială. în mod deosebit trebuie să se 
asigure participarea activă la solu
ționarea acestor 
mici și mijlocii, 
dezvoltare si a 
care constituie marca majoritate a 
Mnii si-"sint nemijlocit' ■' fnței'fe&ft’e 
intr-o ftolitică de colaborare, de in
dependentă și pace.

Președinții României și Indoneziei, 
considerind că Organizația Națiuni
lor Unite este forul internațional cel 
mai potrivit pentru dezbaterea de
mocratică și soluționarea probleme
lor politice, economice si sociale ,ale. 
lumii contemporane, s-au pronunțat 
pentru perfecționarea activității 
O.N.U. și a celorlalte organizații in
ternaționale. pentru adaptarea aces
tora la realitățile și exigențele lumii 
de astăzi, pentru creșterea rolului 
lor în promovarea păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu colabo
rarea româno-indoneziană pe plan 
internațional și au hotărît intensifi
carea acesteia in cadrul O.N.U. și al 
instituțiilor sale specializate, al 
..Grupului celor 77“ și al mișcării de 
nealiniere, în scopul creșterii contri
buției acestora la soluționarea pro
blemelor lumii contemporane, la pro
movarea păcii, securității si coope
rării internaționale.

Cei doi președinți au subliniat im
portanta mișcării țărilor nealiniate 
și rolul său pozitiv in soluționarea 
problemelor grave ale 
temporane.

Președintele Republicii 
România și președintele 
Indonezia și-au exprimat_ ______
tisfactie pentru noua întîlnire la ni
vel inalt. pentru convorbirile și în
țelegerile Ia care s-a ajuns. încre
dințați câ acestea reprezintă o nouă 
și valoroasă contribuție la aprofun
darea raporturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări, in interesul și spre binele 
popoarelor român si indonezian, al 
cauzei păcii, progresului și coope
rării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au exprimat 
președintelui Republicii Indonezia, 
Suharto, și doamnei Tien Suharto 
sincere mulțumiri pentru ospitalita
tea și primirea deosebit de caldă 
care le-au fost rezervate pe tot par
cursul vizitei oficiale de prietenie in 
Indonezia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat președintelui Suharto și 
doamnei Tien Suharto invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu deosebită 
plăcere, data vizitei urmind a fi con
venită pe canale diplomatice.

în proble- 
în proble- 
a datorii-

probleme a țărilor 
a tarilor in curs de 
statelor nealiniate.

lumii con-

Socialiste 
Republicii 

deplina sa-
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Cotidianul de mare tira.i ..THE 
INDONESIA TIMES", cel mai im
portant ziar care apare la Jakar
ta. el avind și o largă răspindirfe 
jn țările membre ale A.S.E.A.N.. a 
publicat ample relatări despre 
principalele momente ale vizitei so
lilor poporului român, scoțind in 
evidentă atmosfera prietenească in 
care aceasta s-a desfășurat. înal
tele onoruri cu care au fost intim
pinati în Indonezia președintele 
Nicolae Ceaușescu. personalitate 
proeminentă a vieții politice in
ternaționale. si tovarășa Elena 
Ceaușescu. om de știință de re
nume mondial si prim viceprim- 
ministru al guvernului român.

Același cotidian a editat un su
pliment de patru pagini, sub titlul 
..România — o tară care militea
ză pentru pace si progres", cu pri
lejul evenimentului politic de (>ri- 
mă însemnătate reprezentat de a- 

Vțeaîată vizită. Pe prima pagină a'1 ; 
fost publicate articole. însoțite de 
portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Cititorilor indonezieni le-au fost 
prezentate momente din biografia 
de patriot și revoluționar a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Un loc aparte a fost rezervat în
fățișării principalelor coordonate 
ale activității internaționale a 
României. care poartă am
prenta gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. inițiativelor și 
demersurilor sale constructive pe 
arena mondială. Reliefind atenția 

președintele 
acordă lichi- 
ziarul subli- 
conturind o 
unitară, con-

deosebită pe care 
Nicolae Ceaușescu o 
dării subdezvoltării, 
piază modul in care, 
structură închegată si

. coptul românesc asupra noii ordini 
economice internaționale argumen
tează atit necesitatea, cit si posi
bilitatea înfăptuirii acestui dezide
rat al popoarelor, evidențiază căi-

și mijloacele practice pentru 
transpunerea lui in viață.

Ziarul consacră un loc important 
prezentării succeselor României in 
anii socialismului, principalelor 
direcții ale dezvoltării sale econo- 
rnico-sociale. Sub titlul ..O indus
trie modernă, dinamică" sint re
levate drumul parcurs de economia 
românească, îndeosebi in ultimele 
două decenii, accentul deosebit pus 
pe atingerea unor niveluri ridica

cetare științifică cu dotare moder
nă. organizarea științei intr-un 
sistem coerent si functional.

Comentariul intitulat ..Relațiile 
dintre Indonezia și România cu
nosc un curs ascendent" arată că, 
in pofida orinduirilor sociale dife
rite și a marilor distante geogra
fice, cele două țări au găsit calea 
unei conlucrări .rodnice, bazate pe 
principiile dreptului și legalității 
internaționale, colaborare care s-a

„Prestigiul de astăzi al României 
strins legat de gindirea si activitatea 
președintelui Nicolae Ceausescu"

REVISTA PRESEI INDONEZIENE

te de dezvoltare, pe industrializa
rea accelerată, pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice con
temporane.

Articolul ..Știința — propulsorde 
civilizație" relevă aportul creator 
al cercetării științifice românești la 
dezvoltarea întregii societăți, legă
turile trainice stabilite intre știin
ță. invățămint și producție. Punind 
în lumină succesele științei româ
nești. articolul reliefează că În
treaga activitate din acest dome
niu este coordonată de Consiliul 
Național al Științei și învățămin- 
tului, condus de tovarășa academi
cian doctor inginer 
Ceaușescu. savant de largă 
tatie internațională, de a 
prestigioasă activitate se 
direct crearea unor unități de cer-

Elena 
repu- 
cărei 
leagă

dezvoltat continuu de-a lungul fi
nilor.

La rindul lor. publicațiile 
DONESIAN OBSERVER". 
KARTA POST", „BER1TA YUD- 
HA“, „BUSINESS OBSERVER", 
„MERDEKA", „ANGKATAN BER- 
SENJATA", ..KOMPAS" și altele 
au publicat numeroase știri și re
latări. însoțite de fotografii, 
despre convorbirile oficiale dintre 
cei doi șefi de stat, arătind că a- 
cestea au evidențiat dorința ambe
lor părți de a ridica pe noi trepte 
relațiile economice, comerciale, 
tehnico-științifice și in alte dome
nii și au prilejuit un larg schimb 
de vederi asupra problemelor ma
jore ale actualității internaționale.

Cotidianul „BERITA BUANA", 
care apare la Jakarta, a consacrat

„IN- 
„JA-

României o pagină specială, bo
gat ilustrată cu fotografii.

în articolul „Președintele Româ
niei, 
lucit exponent 
terne a țării sale" sint înfățișate 
principalele orientări ale activității 
României pe arena internațională, 
aportul determinant al președinte
lui Nicolae Ceaușescu la elabora
rea și transpunerea în viață a po
liticii externe românești, contribu
ția de 
șefului 
varea 
rării și

Nicolae Ceaușescu — stră- 
al politicii ex-

o inestimabilă valoare a 
statului român Ia promo- 
cauzei dezarmării, colabo- 
păcii pe planeta noastră.

Prestigiul de 
— subliniază 
string legat de 
tea celui care 
bine de două 
om politic, omul de stat bine cu
noscut și apreciat in lume care 
este președintele Nicolae Ceaușescu.

Este inserat, ■ de asemenea, arti
colul intitulat „Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, militant 
de prestigiu pentru accesul țărilor 
in curs de dezvoltare la cele mai 
noi cuceriri ale științei".

Un loc aparte il ocupă, in același 
ziar, comentariul consacrat dez
voltării 
cercetare 
tehnologică 
sub titlul 
progresul 
scoate în evidență că sub conduce
rea tovarășei Elena Ceaușescu ac
tivitatea de cercetare științifică a 
căpătat o amploare și o însemnă
tate deosebite, o structură modernă, 
un statut nou. fiind in prezent 
profund integrată cu invățămintul 
și producția.

Agenția indoneziană ANTARA a 
transmis un amplu comentariu, 
preluat de principalele ziare din 
țara-gazdă, precum si de posturi
le de radio si televiziune,

(Agerpres)

astăzi al României 
cotidianul — este 

gindirea si activita- 
o conduce de mai 
decenii, eminentul

consacrat 
puternice a activității de 

științifică și Inginerie 
din România, apărut 

„Știința — poartă spre 
social". Comentariul

Ample perspective relațiilor de prietenie și colaborare româno-indoneziene
în cadrul noului itinerar al păcii 

și colaborării, întreprins de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. vi
zita oficială de prietenie efectuată 
în Republica Indonezia, la invitația 
președintelui acestei țări. Suharto, și 
a doamnei Tien Suharto, s-a înscris 
ea un moment de deosebită impor
tantă. cu ample semnificații în dez
voltarea relațiilor dintre cele 
țâri și popoare.

Țâri situate pe continente 
rite, la mari distanțe una de 
laltă. România si Indonezia sint a- 
nimate de preocupări și aspirații 
comune de progres și dezvoltare, o 
elocventă ilustrare constituind-o do
rința de a extinde și aprofunda le
găturile prietenești statornicite între 
ele de-a lungul timpului. Evoluția pe 
care au cunoscut-o relațiile româno- 
indoneziene. îndeosebi in ultimii ani. 
vine să confirme pe deplin o aseme
nea apreciere. Fără îndoială că. așa 
cum s-a subliniat și in cursul actua
lelor convorbiri de la Jakarta, un rol 
determinant în acest sens l-au avut 
întilnirile la nivel înalt, care au 
adus contribuții esențiale la ampli
ficarea colaborării multilaterale din
tre cele două țări si popoare.

Exprimind satisfacția pen
tru acest curs pozitiv, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Aș dori să exprim încrederea că

două

dife-
cea-

SUHARTODomnului
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă exprim încă o dată, 

in numele meu si al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru pri
mirea cordială si ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat pe toată 
perioada vizitei noastre in Republica Indonezia.

Sint încredințat că vizita, convorbirile purtate și înțelegerile convenite 
se vor inscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea continuă 
a relațiilor româno-indon.eziene. conferind dimensiuni și mat largi coope
rării și conlucrării reciproc avantajoase. în interesul și spre binele țărilor șl 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Cu această convingere ne face o deosebită plăcere ca. împreună cu 
salutul de rămas bun. să vă adresăm urările noastre de sănătate și fericire 
personală, de progres, prosperitate șl pace pentru poporul indonezian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

noua noastră vizită, convorbirile și 
înțelegerile Ia care vom ajunge vor 
reprezenta un nou moment impor
tant in dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Indonezia, vor deschide 
noi perspective 
pic planuri și 
dintre țările si 
vor reprezenta 
belor țări la cauza păcii și colabo
rării internaționale".

în întreaga sa desfășurare, vizita 
în Indonezia a fost marcată de ma
nifestări de stimă și respect față de 
distinșii oaspeți români. Toate a- 
ceste manifestări s-au constituit în 
grăitoare dovezi ale prestigiului 
României socialiste pe diferitele me
ridiane ale globului, inclusiv in ță
rile Asiei, oglindesc aprobarea de 
care se bucură politica sa externă 
pusă in slujba idealurilor de pace, 
independență și progres ale tuturor 
popoarelor, ilustrează înalta consi
derație față de personalitatea 
proeminentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Semnificative 
în acest sens sint cuvintele rostite 
de președintele SUHARTO : „Sa- 
Iutindu-vă pe dumneavoastră aici, 
în tara noastră, poporul indonezian 
știe că salută un oaspete cunoscut. 
România este bine cunoscută poporu
lui indonezian îndeosebi după vizita 
pe care dumneavoastră ne-ati făcut-o 
în 1982. Poporul indonezian recu
noaște in dumneavoastră pe condu
cătorul care a izbutit să conducă cu 
succes poporul român spre mari pro
grese, reușind să situeze România 
pe o poziție deosebită pe arena po
litică internațională".

Desfășurat sub auspicii deosebit 
de favorabile, într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
dialogul la nivel înalt româno-indo- 
nezian a prilejuit o analiză apro
fundată a stadiului relațiilor dintre 
cele două țări, evidențiind botărî- 
rea comună de a se conferi un con
ținut tot mai bogat conlucrării și 
colaborării româno-indoneziene in 
multiple domenii și sectoare de ac
tivitate. O atenție deosebită, așa cum 
relevă Comunicatul dat publicității 

. la încheierea vizitei, a fost acordată 
amplificării si diversificării cooperă
rii economice pentru dezvoltarea de 
ansamblu 
două țări, 
liniat că 
naționale 
ziei. prioritățile programelor lor de 
dezvoltare oferă condiții pentru ini
țierea unor acțiuni

colaborării pe multi- 
intăririi prieteniei 
popoarele noastre, 

o contribuție a am-

a relațiilor dintre cele 
Pe bună dreptate s-a sub- 
posibilitățile economiilor 
ale României și Indone-

de cooperare în-

tr-o perspectivă mai amplă, pe baza 
unor acorduri de lungă durată, atit 
in ce privește schimburile comer
ciale, cit și cooperarea economică 
propriu-zisâ. Simpla enumerare a 
domeniilor în care există interese 
comune — cele ale industriei, mine
ritului, petrolului, agriculturii, pes
cuitului oceanic — oferă o imagine 
asupra perspectivelor ce se deschid 
colaborării reciproc avantajoase.

Dialogul la nivel înalt de la Ja
karta a inclus, totodată, o trecere in 
revistă a evoluțiilor din viața inter
națională — evoluție afectată, așa 
cum se știe, de continuarea cursei 
înarmărilor, de persistența unor con
flicte in diferite regiuni ale globu
lui, ca și a practicilor politicii de 
forță și de amestec în treburile in
terne, de fenomenele crizei econo
mice. Cea mai gravă amenințare, a- 
preciată pe drept cuvint o sfidare 
la adresa umanității în ansamblu, o 
constituie, fără îndoială, arsenalele 
acumulate pe glob. îndeosebi cele 
nucleare. Este o realitate, pusă in 
evidență șl in cursul convorbirilor 
dintre președinții României și Indo
neziei, care au subliniat că in zile
le noastre nu există imperativ mai 
arzător și mai urgent decit. oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la de
zarmare, in primul rind la dezar
marea nucleară. Apreciind importan
ța Tratatului sovieto-american pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, 
România și Indonezia se pronunță in 
favoarea adoptării unor noi măsuri 
urgente de dezarmare, care să ducă 
Ia reducerea cu 50 la sută a arme
lor nucleare strategice și la elimi
narea totală a armelor nucleare, re
nunțarea la militarizarea Cosmosu
lui, lichidarea tuturor armelor de 
distrugere în masă, la reducerea ar
mamentelor convenționale, a efecti
velor și cheltuielilor militare.

întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale evidențiază cu putere 
interdependența lumii de azi, ceea 
ce face ca evoluțiile dintr-o regiune 
sau alta să intereseze și să preocu
pe toate țările și popoarele. Astfel 
sint in primul rind în interesul po
poarelor europene — dar nu numai 
al lor — dezvoltarea procesului de 
edificare a securității în Europa, în
cheierea, in acest scop, cu rezultate 
cit mai bune a reuniunii general-eu- 
ropene de la Viena, crearea unor 
zone ale păcii, colaborării, bunei ve
cinătăți, libere de arme nucleare șl 
chimice, fără trupe și baze militare

străine in Balcani, în nordul și cen
trul Europei. Cum, deopotrivă, ase
menea evoluții în Asia, ca și pe alte 
continente, interesează și statele Eu
ropei. Un rol important revine astfel 
Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (A.S.E.A.N.), în cadrul că
reia Republica Indonezia depune stă
ruitoare eforturi pentru dezvoltarea 
colaborării intre țările A.S.E.A.N. și 
rezolvarea pe cale pașnică a proble
melor din regiunea respectivă.

Preocupate de necesitatea exclude
rii forței și amenințării cu forța din 
viața internațională, de încetarea ori
căror conflicte militare și soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
dintre state exclusiv prin mijloace 
pașnice, prin tratative, România și 
Indonezia se pronunță pentru or
ganizarea unei conferințe internațio
nale in problema Orientului Mijlo
ciu. sub egida O.N.U., pentru înce
tarea imediată a ostilităților dintre 
Iran și Irak, pentru realizarea unei 
largi reconcilieri naționale intre toa
te forțele și asigurarea independen
tei, suveranității și caracterului de 
neutralitate și nealiniere al Kampu- 
chiei — ceea ce presupține retragerea 
tuturor trupelor străine și incetarea 
oricărui amestec în treburile interne 
ale țării.

Ca state angajate intr-un amplu și 
susținut efort de progres economic. 
România și Indonezia sint interesate 
în soluționarea în interesul tuturor 
statelor și popoarelor a problemelor 
subdezvoltării, ele pronunțîndu-se in 
acest sens pentru organizarea unei 
conferințe internaționale în cadrul 
O.N.U., la care să participe, cu 
drepturi egale, atit țările în curs de 
dezvoltare, cit și cele dezvoltate, pen
tru a se ajunge la soluții reciproc 
acceptabile in problemele economi
ce. inclusiv asupra reglementării glo
bale a datoriilor externe, pentru in
staurare! unei noi ordini economice 
mondialei mai drepte și echitabile.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale noului dialog la nivel 
înalt româno-indonezian, opinia pu
blică din țara noastră apreciază că 
acestea se înscriu ca o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre România 
socialistă și 
conferind dimensiuni 
colaborării 
avantajoase, 
binele 
cauzei 
nale»

celor 
păcii

Republica Indonezia, 
și mai largi 

și conlucrării reciproc 
în interesul și spre 

două țări și popoare, al 
și înțelegerii internațio-

Nicolae PLOPEANU
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VIZITA PROTOCOLARA
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, luni, la re
ședința rezervată la Canberra, in 
vizită protocolară, pe primul-mi-

nistru al Australiei, Robert James 
Lee Hawke, cu soția. Hazel Hawke.

în cadrul întilnirii, desfășurată in
tr-o ambianță de cordialitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri- 
mul-ministru Robert James Lee

Hawke au continuat schimbul- de pă
reri în probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-australiene, pre
cum și în legătură cu aspecte ale 
vieții internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

au primit pe șefii misiunilor diplomatice
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, luni, pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
Australia, care au prezentat omagiul 
lor înalților oaspeți.

Guvernatorul general al Austra
liei, Nînian Martin Stephen, împreu
nă cu soția, Valery Mary Sinclair 
Stephen, au oferit, cu acest prilej, o 
recepție. în cadrul căreia președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut, in
tr-o ambianță cordială, cu șefii mi

siunilor diplomatice acreditați în 
Australia.

Au luat parte tovarășii Ștefan An
drei, Silviu Curticeanu, loan Totu, 
celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe șeful statului român in 
această vizită.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise salutări căldu
roase din partea .șefilor de stat și de 
guvern reprezentați de ambasadori, 
impreună cu expresia dorinței aces
tora de a dezvolta legăturile de prie
tenie și colaborare dintre România 
și. țările lor.

A fost adus un cald omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, expre

sie a stimei și prestigiului .de care 
se bucură pe plan internațional po
litica externă dinamică, constructivă 
a României, demersurile și inițiati-, 
vele șefului statului român consa-. 
erate edificării unei lumi fără arme. 
și războaie, o lume a păcii, ințele-. 
gerii și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a. 
mulțumit pentru, sentimentele expri-r 
mate și a rugat pe ambasadorii a- 
creditați la Canberra să transmită 
salutul său prietenesc și cele mai 
bune urări șefilor de stat și gu
vern. iar popoarelor respective pro
gres, prosperitate și pace.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe G. Whitlam

fost prim-ministru al Australiei
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni 
după-amiază, pe G. Whitlam, fost 
prim-ministru al Australiei, membru 
marcant al Partidului Laburist 
Australian.

Exprimind gratitudinea pentru În
trevederea acordată, pentru posibili

tatea de a se reintîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, G. Whitlam a 
evocat cu multă plăcere convorbirile 
avute cu șeful statului român, con
tribuția lor deosebită la promovarea 
și amplificarea, relațiilor romano- 
australiene.

In timpul întilnirii s-a exprimat 
convingerea că vizita președintelui

României se va înscrie ca un eveni
ment cu profunde semnificații pozi
tive asupra raporturilor dintre cele 
două țări.

Cu prilejul întrevederii. G. Whit
lam a adus un omagiu personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ma
rilor realizări ale României.

începerea convorbirilor
(Urmare din pag. I)
Cosmosului, pentru reduoerea arma
mentelor conventionale, a efectivelor 
și cheltuielilor militare.

în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că înfăptuirea securității și co
operării pe continentul european ar 
avea o influență pozitivă asupra 
întregii vieți politice internaționale, 
ar corespund» intereselor , tuturor 
popoarelor.

Președintele României șt primul- 
ministru al Australiei s-au pronun
țat pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din viața interna
țională. pentru încetarea tuturor 
conflictelor militare din diferite 
zone ale lumii și soluționarea aces
tora pe cale pașnică, prin tratative.

în legătură cu situația economică 
mondială, a fost reliefată însemnăta
tea rezolvării problemelor subdez
voltării si instaurării unei noi 
ordini internaționale, bazate pe de
plină egalitate și echitate în re
lațiile dintre state.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România consideră nece

sară organizarea unei conferințe in
ternaționale. în cadrul O.N.U., la 
care să participe, cu drepturi egale, 
toate țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate, pentru a se ajunge 
la soluții reciproc acceptabile in 
problemele economice, inclusiv ’ în 
ceea ce privește datoriile extrem de 
mari ce Împovărează țările in curs 
de dezvoltare.

A fost exprimată hotărîrea Româ
niei și Australiei de a întări con
lucrarea dintre ’ ele iii cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internaționa
le. de a contribui activ la rezolva
rea. in interesul popoarelor, a ma
rilor probleme ce confruntă omeni
rea, la realizarea unei păci trainice 
pe planeta noastră, a unor relații 
noi. democratice, intre toate națiu
nile. bazate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Intilnirea și convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Primire caldă, cordială la sosirea la Canberra
(Urmare din pag. I)
general. Ninian Martin Stephen, cu 
soția, care le-au adresat un călduros 
bun venit pe pămintul australian. 
Distinșii oaspeți au fost apoi salutați 
cu căldură de primul ministru al 
Australiei. Robert James Lee Hawke, 
împreună cu soția.

Președintele României a primit 
apoi înalte onoruri. A fost intonat 
Imnul de Stat al României. în timp 

j ce. în semn de salut, au fost trase 
j 21 de salve de artilerie.
i Președintele Nicolae Ceaușescu a 
! trecut in revistă garda de onoare 
J aliniată pe aeroport.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate persoanele oficiale aus
traliene venite in întimpinare — pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
doamna Joan Child, alte personali
tăți ale vieții politice din Australia.

A fost de față decanul Corpului di

plomatic. M. H. C. Cortes, ambasado
rul Braziliei la Canberra.

De la aeroport. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, impreună cu guvernato
rul general Ninian Martin Stephen 
și doamna Valery Mary Sinclair 
Stephen au luat loc în mașini, escor
tate de motocicliști, indreptindu-se 
spre reședință.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținuta intr-o at
mosferă caldă, prietenească, cu gu
vernatorul general Ninian Martin 
Stephen și doamna Valery Mary 
Sinclair Stephen. A fost manifestată 
convingerea că vizita va deschide, 
prin rezultatele sale. perspectiva 
unei dezvoltări și mai intense a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare. în interesul reciproc, al cau- 
zei păcii. înțelegerii și colaborării 
între națiuni.

„Președintele Nicolae Ceaușescu — promotor neobosit 

al dialogului la nivel înalt, al colaborării și înțelegerii, 

in consens cu cerințele epocii contemporane"
Vizita oficială pe care președintele Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
o efectuează in Australia, la invitația guvernatorului general Ninian 
Martin Stephen, a fost așteptată cu viu interes in această tară. In cercu
rile politice și economice din Canberra, ca și din capitalele statelor fede
rației australiene, se apreciază că vizita, convorbirile ce vor avea loc și 
înțelegerile la care se va ajunge cu acest prilej vor marca o etapă nouă 
in dezvoltarea, pe multiple planuri, 
dintre țările și popoarele noastre.

cu tovarășa Elena Ceaușescu,

a relațiilor de prietenie și colaborare

Preșa australiană 
asemenea. ample 
mentului, acordind 
tă atenție vizitei. 
Nicolae Ceaușescu. prima pe care 
un șef de stat român o efectuează 
în Australia. Astfel, cotidianul 
..THE AUSTRALIAN" publică un 
supliment bogat ilustrat, consacrat 
țării noastre. In paginile sale sint 
reproduse, la loc de frunte, portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Sub titlul 
porului", ziarul 
biografice și 
tate desfășurată 
Nicolae Ceaușescu 
partidului și statului, evidențiind 
personalitatea șefului statului ro
mân. prestigiul de care se bucură 
pe toate meridianele globului acti
vitatea sa neobosită dedicată 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

In articolul .^Pentru o lume a 
prieteniei și păcii" ziarul scrie ; 
„Vasta și rodnica activitate pentru 
dezvoltarea continuă- a relațiilor de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
se înscrie ca una dintre direcțiile

consacră, de 
spații eveni- 

o deosebi- 
președintelui

..Președintele 
prezintă 

bogata 
de 

in

po- 
date 

actîvi- 
tovarășul 

fruntea

definitorii ale politicii externe 
românești, afirmate cu consecvență 
iri ultimele două decenii, de cind

constituie in momente de referință 
in cronica relațiilor României cu 
țările socialiste, cu țările 
de dezvoltare, cu toate 
lumii".

„Șefi de stat și de 
personalități ale vieții politice și 
științifice internaționale, scrie 
ziarul, și-au exprimat înalta consi
derație față de principialitatea po
liticii externe românești, de con
secvența cu care România promo
vează un sistem de relații intersta-

in curs 
statele

guvern.

P» baza 
lor 
Nicolae Ceaușescu 
imperativul vital al păcii și secu
rității, al edificării unei lumi fără 
arme nucleare, fără războaie im
pune statuarea unui cadru interna
țional propice in care, pornindu-se 
de la evaluarea realistă, lucidă a 
situației mondiale, să fie asigurate 
condițiile unei colaborări reale și ale 
unei . cooperări paSnice active. în 
interesul fiecărui popor, al ințele-

REVISTA PRESEI AUSTRALIENE

la conducerea României se află 
președirttele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane1'.

Prezentind politica de largă co
laborare promovată de România, 
dezvoltarea relațiilor externe româ
nești. articolul relevă : „Dinamica 
impresionantă a aoestui proces, 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduire socială, au la bază pro
movarea largă a dialogului la nivel 
înalt, convorbirile avute de președin
tele Nicolae Ceaușescu pe pămîntul 
României sau în numeroasele sale 
vizite peste hotare. Itinerarele 
păcii și colaborării internaționale 
in țări de pe toate continentele se

tale noi. In consens cu cerințele 
imperioase ale epocii. Ampla acti
vitate internațională a României se 
întemeiază pe o concepție unitară, 
la baza căreia stau principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi a tuturor 
statelor, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii, la forță și la amenința
rea cu forța, respectării neabătute 
a dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta de sine stătător, de a-și 
hotărî singur soarta — principii a 
căror aplicare reprezintă garanția 
trainică a dezvoltării unei colabo
rări rodnice între țări și popoare, 
a edificării unei lumi a păcii și 
cooperării, a unei lumi mai bune 
și mai drepte.

analizării 
obiective.

realități- 
președintele 

consideră că

Serii si încrederii Internaționale. 
Demersurile și inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu iși 
dovedesc valoarea nu numai in 
ceea ce privește rezultatele poziti
ve; în sfera colaborării bilaterale, 
ci și ca importante contribuții la 
salvgardarea păcii internaționale, 
în amplul efort de edificare a u- 
nei lumi mai bune’si mai drepte 
care șă fie despovărată de .coșma
rul unei catastrofe nucleare, in re
zolvarea unor probleme ce vizează 
deopotrivă viitorul și 
turor popoarelor, ale 
rații".

Un . alt comentariu 
ziar relevă amploarea cercetării 
științifice din România, căreia ii 
revine un rol major in dezvoltarea

interesele tu- 
tinerei gene-

publicat de

economică intensivă a țării, contri
buind la îndeplinirea programelor 
și planurilor curente și de viitor. 
Rezultatele obținute —. scrie ziarul 
—- sint legate nemijlocit de activi
tatea președintelui Consiliului Na
tional al Științei și învățămintului, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. savant de renume mon
dial. în articol sint evidențiate rea
lizările dobindite de oamenii de 
știință români, relevindu-se că cer
cetătorii din România au o vastă 
experiență și înregistrează rezul
tate remarcabile în toate sectoarele.

Sub titlul ,,Relațiile romăno- 
australiene in continuă dezvoltare", 
..The Australian" pune în evi
dentă faptul că. deși situate la 
mare distantă geografică. România 
și Australia manifestă acum, mai 
mult ca oricînd. dorința de a da 
noi dimensiuni relațiilor bilaterale. 
Se relevă că evoluția raporturilor 
dintre România și Australia, de la 
stabilirea relațiilor diplomatice in
tre cele două țări, reflectă in mod 
elocvent multiplele modalități de 
înțelegere și colaborare rodnică 
între state cu sisteme sociale și 
economice diferite.

Suplimentul inserează, de aseme
nea, o serie de date despre țara 
noastră și iși, informează cititorii 
despre transformările petrecute în 
România în anii construcției socia
liste in toate sferele de activitate.

(Agerpres)

Și vagoanele, și locomo
tiva intraseră pînă în inima 
fabricii. Podurile rulante 
acționau conștiincios. Ei, și 
ce este deosebit — s-ar 
putea strecura întrebarea 
— într-o operațiune atît de 
obișnuită pentru o unitate 
industrială precum în
treprinderea mecanică de 
utilaj chimic, adică, pe 
scurt. I.M.U.C. — Bucu
rești ? Pentru o între
prindere care expediază 
frecvent utilaje la Combi
natul chimic Giurgiu, la 
combinatele petrochimice 
Teleajen și Brazi, care tri
mite fel de fel de suban- 
samble unor instalații de 
foraje și exploatare mari
nă. ca să nu mai vorbim 
de utilajele destinate in
dustriei alimentare (linii 
pentru paste făinoase, pen
tru sucuri concentrate din 
mere și fructe de pădure, 
pentru fabricat fulgi de 
cereale, instalații pentru 
texturate din soia sau pen
tru concentrat pastă de to
mate...) ; plus schimbătoa
rele de căldură, plus ames- 
tecătoarele, coloanele etc. 
destinate exportului. Prac
tic. „expediția", in sine, 
nu are nimic spectaculos. 
Nici măcar că, ordonate 
(cită ordine poate exista 
într-o mare hală !), își aș
teaptă rindul la încărcare, 
să spunem, o instalație — 

vacuum (cane trebuie să 
ajungă la întreprinderea 
de industrializare a legu
melor și fructelor din Vă
lenii de Munte), alături de 
o mașină de spălat piese 
cu ultrasunete (care este 
așteptată la întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia), 
uti condensator de amo
niac pentru Fabrica de 
medicamente din Tirgu 
Mureș, alături de alte și 
alte utilaje cu destinația 
U.R.S.S.. R.D. Germană, 
R.S. Cehoslovacă...

— Totuși, emoții există, 
meștere. De ce ?

— Chiar dacă toți pri
vim acum „incărcarea" — 
răspunde după citeva cli
pe maistrul Costică Ște- 
fănescu — fiecare dintre 
noi gîndește la alt moment, 
la altă fază din producerea 
utilajului. Doar din mîini- 
le noastre a ieșit. Doar 
aici, la noi. a fost gîndit. 
proiectat, fabricat. Înțîi 
și-ntîi mi-am chemat echi
pa. Cu „hei-rup“-ul sintem 
obișnuiți, dar, de data asta, 
era ceva în plus. în fine, 
trebuiau explicate niște 
detalii de meserie, mai ales 
că sint multi tineri. Ni se 
cerea nu numai mare pre
cizie — lucru de calitate ! 
— dar și un timp record, 
prelungiri de program, nici 
o ezitare.

— Și c» răspuns ați 
primit ?

— Fără vorbe, că nu era 
timp. Fără angajamente, că 
tot degeaba, dacă rămîn 
neîmplinite. S-a lucrat cu 
tot sufletul si bineînțeles 
că s-a văzut. Oricum, am 
înțeles din acest examen 
că problema noastră in 
momentul de față este po

licalificarea tinerilor, care 
nu se face de pe o zi pe 
alta.

— Eu la altceva mă gîn- 
desc — spune, destul de ti
midă, inginer proiectant 
Osiac Olga. Deci : între
prinderea a primit o co
mandă de la un partener 
extern — Pragolnvest (R.S. 
Cehoslovacă). Termenul de 
predare era foarte scurt. 
Dar, fiindcă era vorba 
doar de 10—12 proiecte — 
respectiv un „aparat de 
recuperare a căldurii la 
instalațiile de turbocompre- 
soare" — nu s-a mai co
laborat ca de obicei 
cu alte institute de pro

iectare. Atelierul nostru de 
proiectare și-a insușit tema, 
am lucrat strins. foarte 
strins. două luni, am adu
nat și alte forte din fa
brică. documentația biling
vă, normele C.A.E.R. și, de 
ce să nu spun, partenerul 
extern a avizat proiectele 
spre bucuria noastră, fără 
nici un fel de observații I

• reportaje • însemnări •
Examenul muncii de fiecare zi

— Noi am preluat apoi 
proiectul —derulează parcă 
„filmul". în continuare, 
ing. Osiceanu Constantin, 
șeful secției montaj utilaj 
alimentar. Trei dintre cele 
mai bune echipe (a lui 
Manea Florea. a fraților 
Ștefănescu. a lui Șuchea 
Teodor) au fost mobilizate 
în program prelungit fi
rește și, după circa două 
luni (cu organizarea fa
bricației în flux, cu SDV- 
uri corespunzătoare, cu 
mare, mare atenție la ca
litate), am primit califica
tivul „excelent".

Nimic nu este spectacu
los. neobișnuit într-o hală 
din care se expediază în 

tară. în lume utilaje, in
stalații. complicate linii de 
fabricație destinate indus
triilor chimice, alimenta
re... Numai că la I.M.U.C., 
în acea dimineață de sfîr- 
și de martie, zeci de oa
meni dădeau o vibrație spe
cială locului, încercînd e- 
moția unui remarcabil 
succes profesional. „Zeci de 

oameni. dacă numărăm 
doar principalii eroi — con
chide ing. Vartic Aurel, 
directorul întreprinderii. 
Dar dacă-i numărăm pe 
toți cei ce au lucrat direct 
la acest utilaj, sint sute. 
Acesta este adevărul. Nu 
numai că am realizat un 
produs de calitate — după 
aprecierile partenerului ex
tern— dar l-am și livrat in 
avans fată de termen. Și 
deși cifrele arată că între
prinderea a depășit cu 4,9 
milioane lei productia- 
marfă pe primele două 
luni, că exportul a fost de
pășit cu 4 la sută — acest 
efort, această faptă de 
muncă, această realizare 

cu forte proprii a unei exi
gente comenzi — chiar 
acum, cind am ascultat 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului la plena
ra Comitetului Central — 
înseamnă, concret, că stră
daniile noastre, ale tuturor 
s-au soldat cu succes".

— Gînditi-vă că 82 la 
sută dintre produsele noas

tre — completează ingine- 
rul-șef Munteanu loan —• 
sint unicate. Colaborăm cu 
institute de proiectări, dar 
verificăm și noi proiectele, 
le adaptăm la tehnologiile 
utilizate în întreprindere, 
apoi lansăm documentația 
pentru fabricație. Un pro
dus poate să aibă de la 

i 300 la 8 000 de repere ;
anual, calculăm realizarea 
a peste un milion de repe
re ! E greu să numeri 
„8 000", dar să le adaptezi 
pe fiecare, să Ie faci prac
tice. economice I Cu atit 
mai mult veți înțelege e- 
motiile noastre, pentru că 
am rezolvat într-un timp 

record, cu forte proprii, o 
comandă externă dificilă, 
în acest fel „Proiectarea" 
a mers în paralel cu „A- 
provizionarea". iar „Exe
cuția", cu nici o derogare 
de la proiect si. tehnologie. 
Un ..maraton'1 care astăzi 
se încheie și. Intr-adevăr, 
fiecare gîndește. cum este 
și firesc, la momentele în 

care s-a implicat direct ; a 
fost un efort intelectual, fi
zic, sufletesc.

Un maraton, deci. în 
producerea și livrarea unui 
utilaj complex. Timp re
cord în rezolvarea trino
mului Proiectare (în ate
lierele I.M.U.C.). — Apro
vizionare — Execuție. Po
durile rulante s-au oprit, 
vagoanele sint încărcate, 
încă un utilaj românesc 
pleacă în lume spre bene
ficiarul ei. 99 de ani — 
bătuți pe muchie— are u- 
zina. adică atelierul de la 
care s-a ridicat, dar ulti
mii 23 au însemnat mari 
investiții, punerea în func

țiune — după Indicatul» 
secretarului general al 
partidului — și a utila
jelor destinate industriei 
alimentare și, de la o 
etapă la alta, parcurge
rea accelerată a unor 
trepte importante in cali
ficarea oamenilor, a ti
nerilor mai ales. „Nu 
putem vorbi de siguranța 
în funcționare a unui uti
laj; rostea apăsat fiecare 
vorbă Vartic Aurel. — de 
fiabilitate ridicată, de 
consumuri specifice mî- 
nime_. fără să ne gin- 
dim la toți autorii acestei 
performanțe. în special la 
tineri, cei care se polica- 
lifică în momentul de față, 
tineri uteciști. comuniști, 
pe care-i urmărim cum se 
instruiesc, cum își rezolvă 
problemele de viață. A- 
ceasta este, să știți, prin
cipala noastră preocupare : 
policalificarea tinerilor, 
creșterea măiestriei profe
sionale ; să cunoască me
serii adiacente pentru a 
putea evita și elimina locu
rile înguste care pot apă
rea la anumite comenzi, 
pentru elasticitate, mobi
litate în procesul de pro
ducție. Este o proble
mă. într-adevăr. cu care 
ne confruntăm si care se 
află în atenția organizației 
de partid, a organizației de 

tineret. Vedeți, pentru acest 
produs-eveniment pe care-1 
livrăm, tinărul ing. Glăvan 
Marian de la atelierul de 
debitare — exact acolo 
unde pe un panou uriaș 
stă scris „Metalul este 
plinea producției noastre" 
— a aplicat o tehnologie 
proprie și a economisit 
cinci tone de metal inoxi
dabil ! El si echipa lui. Au 
știut tinerii ce înseamnă 
acest efort, au știut că 
trebuie să se implice, că 
este în joc onoarea între
prinderii. a industriei noas
tre. că trebuie să-și arate 
iscusința, priceperea. De la 
o zi la alta. însă, cresc 
exigentele. Nu putem sta 
pe loc".

Cind locomotiva s-a pus 
în mișcare, cînd vagoanele 
părăseau hala, fiecare din
tre cei ce le urmăreau pu
nea punct unui Examen 
care a durat luni de zile 
de efort, de încordare.

— Și acum, la ce lucrați, 
meștere ?

— O altă comandă exter
nă — răspunde scurt Ma
nea Florea — un reactor 
chimic. Aceasta presupune 
alte materiale, alți elec
trozi. probleme tehnice di
ferite. Din nou emoții. 
Nu este încă un examen 
pentru noi toți ? !

Smarand^ OȚEANU
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Încheierea grabnică a însămințărilor
- MAREA PREOCUPARE A TUTUROR!

Exemplu de pricepere și hărnicie 
într-o unitate de frunte

Convingerea oamenilor din întinsa 
Cimpie a Teleormanului, este că au 
«ansa unui an agricol de excepție, 
șansă ce trebuie valorificată acum 
prin toate mijloacele ce le stau la 
îndemînă. Și au multe asemenea 
mijloace, în primul tind, o forță 
mecanică capabilă să asigure exe
cutarea lucrărilor în perioada op
timă, chiar dacă la această dată 
din punct de vedere calendaristic se 
Înregistrează unele rămîneri în urmă. 
Apoi, pentru toate cele 278 000 hec
tare prevăzute a fi însămînțate cu 
culturi de primăvară, au fost asigu
rate semințe al căror potențial de
pășește de aproape două ori ni
velul producțiilor medii realizate la 
hectar în ultimii cinci ani, ani 
de secetă cum n-a mai bîrituit 
de mult prin această zonă. Din 
toamnă și pînă acum a plouat 
foarte mult. Rezerva de apă în 
sol la adîneimea de aprovizionare 
a plantelor atinge acum valori cu
prinse între 2 000 si 2 300 mc la hec
tar. și aceasta în condițiile în care 
doar în zona de nord a județului 
sint unele porțiuni de teren cu ex
ces de umiditate.

Am străbătut Cîmpia Teleorma
nului din punctul său cel mai nor
dic pînă jos în lunca Dunării și 
am rămas cu convingerea că într-a- 
devăr ea trăiește acum cea mai 
bogată primăvară. Semănăturile de 
griu și orzul, ieșite din iarnă cu o 
densitate și stare de vegetație ideale, 
se înalță cu o repeziciune neobiș
nuită spre stadiul de legare a rodu
lui. Culturile au crescut atît de rapid 
incit în cele mai multe locuri buru
ienile nici nu au apucat să vegetez» 
și, chiar dacă ar face-o. de acum 
încolo nu mai au nici o sansă de 
supraviețuire sub covorul de grîu 
sau orz des ca peria. într-o stare 
ideală de afînare se află ogoarele 
pentru semănăturile de primăvară, 
singurul impediment pentru lucrarea 
lor rapidă constituindu-1 ploile, a 
căror înlănțuire începe să devină 
Îngrijorătoare. Pentru cei obișnuiți 
să se lamenteze în fața greutăților, 
ele constituie chiar un motiv de 
justificare a unor lipsuri ce nu slnt 
Si nu trebuie să fi» puse pe seama 
condițiilor climatice. Dar nu atît 
explicațiile acestor tînguitori for

î Vitezele de lucru au fost f
>7. .&.y

reconsiderate, ritmul a crescut
Am ținut să explicăm în amănunt 

secretul unei tehnologii simple și
deosebit de eficiente si pentru a con

mează obiectul investigației de față, 
cit faptele de muncă ale celor care 
sint hotăriți să facă din anul 1988 
cel mai bogat an agricol din istoria 
acestor locuri.

Semănatul porumbului la C.A.P. 
Moșteni-Voivoda a început abia de 
sîmbătă. Joi seara, cînd am fost noi 
acolo, se semăna încă floarea-soare- 
lui și se iucra la pregătirea terenu
lui pentru culturile care urmau să 
fie însămînțate în ordinea urgențe
lor dinainte stabilite. Ceea ce îl 
preocupa însă pe președintele coo
perativei. Constantin Cătrună. era 
nu faptul că însămînțările sint ră- 
măse în urmă față de această ordine, 
cit respectarea strictă a tehnologiei 
adaptate pentru condițiile de lucru 
din această campanie. O tehnologie 
pe cit de simplă, pe atît de eficientă 
din toate' punctele de vedere. Nu, 
nu este vorba de un experiment, 
pentru că la producțiile mari pe care 
și le-au propus să le realizeze oa
menii de aici nu-și pot permite să 
se joace de-a experimentările, ci 
este vorba de aplicarea unei tehno
logii care de-a lungul anilor a dat 
rezultate cu totul deosebite. Vom 
insista asupra ei nu numai pentru a 
o face cunoscută, ci mai ales spre a 
ne sluji ca punct de referință în 
comparație cu multe alte metode 
practicate în aceleași condiții de te
ren și de cultură.

în ce constă deci tehnologia d» 
lucru: folosită de cooperatorii din 
Moșteni-Voivoda la însămînțarea 
culturilor de primăvară 7 Imediat 
după zvîn tarea solului se trece la 
grăparea tuturor ogoarelor, lucrare 
cu ocazia căreia se face și o primă 
nivelare a terenului. Urmează apoi 
erbicidarea si încorporarea acestor 
substanțe în sol cu ajutorul combi- 
natoarelor. Prin aceste două lucrări 
simple, executate numai cu utilaje 
Ușoare, se realizează o afînare a 
solului ideală pentru germinația 
boabelor. Dincolo de faptul că aceas
tă tehnologie duce aproape la du
blarea vitezei de lucru la semănat, 
ea asigură si o mare economie de 
carburanți și implicit o reducere im
portantă a cheltuielilor. O. precizare 
este însă necesară : o asemenea teh
nologie nu poate fi aplicată decît în 
condițiile unei arături de ealitate 
deosebită, făcută, bineînțeles, toamna.

semna astfel materializarea uneia din 
măsurile importante stabilite da co
mandamentul județean în vederea 

accelerării la maximum a ritmului 
lucrărilor agricole, ritm care trebuie 
să crească și mai mult pentru a pu
tea fi recuperate întîrzierile la se
mănat. Modul cum se înfăptuiesc 
celelalte măsuri aveam să-l cunoaș
tem pe parcursul celorlalte trei zile 
de documentare în județul Teleor
man. zile care, pentru multi dintre 
lucrătorii ogoarelor de aici, s-au în
cheiat cu rezultate bune și foarte 
bune. în condiții de exigență înaltă, 
pînă luni seara, pe ansamblul ju
dețului Teleorman au fost însă- 
mînțate circa 140 000 hectare din 
cele aproape 280 000 prevăzute prin 
programul acestei primăveri. Așa 
cum rezultă insă și din aces
te date comparative, lucrările sint 
mult rămase în urmă. Este ade
vărat, cauza principală a acestei în- 
tîrzieri o constituie vremea instabilă, 
care a obligat la aplicarea unui sis
tem de organizare a muncii mai mult 
pe ore decît pe zile și pe porțiuni 
restrînse de teren. S-a muncit din 
greu, mai mult în ferestrele dintre 
ploi, dar de acum lucrurile au intrat 
în normal și sint asigurate toate con
dițiile pentru a se munci din plin cu 
toate forțele mecanice și pe toate 
suprafețele. „Indicația clară stabilită 
de comitetul județean de partid este 
ca în această săptămînă să se în
cheie și semănatul porumbului și al

Să rodească îmbelșugat 
orice pămînt...

Numeroase sînt faptele de muncă 
ce probează din plin competenta pro
fesională a specialiștilor, a celorlal
te cadre chemate să asigure buna 
desfășurare a campaniei agricole in 
Cîmpia Teleormanului. Dacă ar fi să 
ne referim la cîtevă dintre acestea, 
atunci din rîndul evidentiaților nu 
ar putea lipsi cei din zona agricolă 
cuprinsă între Videle. Blejești și Si
liștea, unde la fata locului ne-am 
putut convinge de cită pricepere tre
buie să dea dovadă inginerul agro
nom in adaptarea și la nevoie în 
reconsiderarea unor tehnologii în 
funcție de condițiile fiecărei sole 
sau porțiuni din solă. Joi dimineață, 
cînd am ajuns în zona agricolă a 
consiliului agroindustrial Videle, por
țiunile de teren umed erau încă 
mult prea numeroase și evidente 
pentru a lăsa să se creadă că va 
încerca cineva să treacă la lucrarea 
lor. Si totuși, pe întinsul unei sol»

îndrumarea nu se face din birou, 
ci în cîmp, la fața locului

Punind în evidență asemenea ati
tudini înaintate față de muncă, am 
făcut-o cu intenția de a consemna 
concretizarea unei alte măsuri 
adoptate de comandamentul ’ jude
țean pentru agricultură în vederea 
recuperării restanțelor la insămin- 
țări : trecerea Ia un asemenea sis
tem de organizare a muncii incit 
tractoarele și mașinile agricole să fie 

eoiei. adică al ultimelor două culturi 
principale care au mai rămas de se
mănat — ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Predilă. secretar al comitetului 
județean de partid. în acest sens am 
indicat să se treacă urgent la gene
ralizarea schimburilor de noapte la 
pregătirea terenului, spre a se putea 
crea un front de lucru în măsură 
să asigure realizarea unei viteze zil
nice la semănat de cel puțin 18 000— 
20 000 hectare. Pentru a atinge insă 
un asemenea ritm înalt este absolut 
necesar ca fiecare solă să fie lu
crată după tehnologia cea mai adec
vată. adică după o tehnologie care 
să permită să se lucreze și foarte 
repede, și foarte bine. Tocmai de 
aceea am dispus ca în fiecare uni
tate și fermă agricolă, specialistul să 
fie acela care să stabilească modali
tățile concrete de organizare a mun
cii și tot el să decidă ce anume lu
crări trebuie făcute în condițiile 
date ale parcelei respective pentru 
a asigura densitatea si uniformitatea 
culturilor. Obligația activiștilor de 
partid trimiși în sprijinul actualei 
campanii, a organelor comunale de 
partid și de stat este aceea de a ac
ționa cu fermitate pentru ca pretu
tindeni tehnologiile stabilite să fie 
aplicate întocmai, iar forța mecanică 
să lucreze la întreaga capacitate".

ce măsura cam 100 de hectare se 
lucra atit la pregătirea terenului, cît 
și la semănat. Nu după o ordine fi
rească a muncii mecanizate, organi
zată într-un flux normai de lucrări, 
dar se acționa cu toate tractoarele 
și utilajele agricole. Pentru a se 
putea face însă acest lucru, a tre
buit ca inițial sola să fie împărțită 
în 24 de parcele pentru care să se 
întocmească tot atîtea scheme de se
mănat. astfel incit la răsărirea cul
turii aceasta să pară lucrată nu 
numai după aceeași tehnologie, ci și 
într-o ordine dinainte stabilită. Este 
adevărat, ritmul de lucru era scăzut, 
dar pînă seara pe aproape jumătate 
din cele 100 hectare sămînța se afla 
sub brazdă. Și trebuie spus că în 
asemenea condiții au fost semănate 
aici peste 1 200 hectare, adică aproa
pe 20 la sqtă din suprafața stabilită 
prin programul acestei campanii.

folosite din plin în fiecare oră bună 
de lucru din zi și noapte. Acesta este 
acum cuvîntul de ordine pentru toa
te cadrele din agricultura județului 
Teleorman, dar din păcate nu în toa
te locurile se acționează cu răspun
derea necesară.

încă nu era ora 16 cînd am ajuns 
la Orbească" de Sus. într-o solă pre
gătită după cele mai exigente reguli

Mai ales in unitățile agricole din sudul județului Teleorman, însămînțările sint acum mult avansate, dar 
și aici ritmul de lucru trebuie să crească rapid, pentru a putea fi recuperate restanțele acumulate în prima 

parte a campaniei agricole

agrotehnice, semănăturile Încorporau 
în sol sămința de sfeclă de zahăr. 
Apreciem munca făcută cu răspun
dere. dar atenția ne este atrasă de 
cele 10 tractoare aflate la marginea 
solei, care staționau de mai multe 
ore. Inginera-șefă a cooperativei, to
varășa Elena Budică, încearcă să 
pună stagnarea pe seama rafalelor 
de. vînt care o împiedică să le fo
losească la erbicidat. Mult mai corect 
a fost însă răspunsul" unuia dintre 
mecanizatori, care ne-a convins că 
adevărul este altul, și anume că trac
toarele nu pot lucra din lipsă de mo
torină ! Am încercat în zadar să 
aflăm dacă este vorba de o lipsă 
reală de motorină sau mai degrabă 
de o dereglare în distribuirea aces
teia. Pe cei care ar fi putut să ne 
dea răspunsul nu i-am găsit, așa cum 
de fapt nu i-am găsit nici pe cei 
care au datoria să asigure îndru
marea șî controlul activității din 
această cooperativă.

La cooperativa agricolă din Or
bească de Jos i-am găsit în schimb 
pe președintele unității. Marcel Mis- 
tode. și pe inginerul-șef. Gheorghe 
Neață. Nu în cîmp, pentru că acolo 
nu se aflau decît mecanizatorii, ci la 
sediul cooperativei. Din biroul pre-

Oriunde se muncește în cîmp trebuie 
să fie prezent, sprijinind cu fapta, 

activistul de partid
Aceasta este acum cerința esen

țială față de activitatea tuturor ce
lor care într-un fel sau altul poartă 
răspunderea bunei desfășurări a 
campaniei agricole în județul Te
leorman. cerință subliniată in mod 
expres în programul de măsuri a- 
doptat de comandamentul județean 
pentru agricultură. Și, în respectul 
fată de adevăr, trebuie să spunem 
că multi din acești oameni au înțe
legerea clară a răspunderii ce le 
revine acum In pregătirea viitoarei 
recolte. Cu unii dintre ei ne-am 
reîntilnit aproape in aceleași locuri 
de muncă unde i-am cunoscut cu un 
an sau doi în urmă, pe alții i-am 
admirat acum pentru spiritul lor or- 

ședintelui ei susțineau sus și tare 
că nu se poate încă semăna. întrucit 
pâmîntul este moale. Nu-i contrazi
cem. dar le propunem să ne înso
țească in cimp pentru a dovedi acest 
lucru. Ajunși la tractoarele care lu
crau la pregătirea terenului, ne con
vingem nu numai de faptul că se 
putea semăna, ci și de lipsa de răs
pundere pe care o manifestă aici ca
drele chemate să asigure buna des
fășurare a lucrărilor agricole. Me
canizatorii lucrau fără nici o îndru
mare și trebuie spus că săvîrșeau 
abateri de la normele agrotehnice 
indicate. în aceeași solă. într-o par
te terenul era pregătit cu discurile, 
în alta cu combinatoarele, iar înain
tea acestora se aflau două tractoare 
care grăpau terenul. Și toate aceste 
lucrări se făceau în condițiile în care 
sola respectivă a'mai fost lucrată cel 
puțin o dată cu discul. Cu o ase
menea organizare, cu oameni cu ase
menea mentalități nu este de mirare 
că la data respectivă cooperativa nu 
semănase încă nici un hectar de 
sfeclă, floarea-soareiui, in sau cîne- 
pă. ca să nu mai vorbim de po
rumb si soia, care nici măcar nu in
trau în sfera preocupărilor curente.

ganizatoric, pentru forța lor de mo
bilizare. în asemenea postură, demnă 
de toată lauda sînt cei care își aduc 
sprijinul lor la buna desfășurare a 
îrisămînțărilor în zona Roșiori, Smîr- 
dioasa. Blej.ești. Videle sau Tumu 
Măgurele. Dar tot in respectul pentru 
adevăr trebuie arătat că mult prea 
multe sînt locurile în care îndruma
rea ,șau controlul activității din pare 
tea activiștilor sau a specialiștilor 
de la organele agricole județene 
lipsește ru desăvârșire. Și nu este" 
vorba aici numai de obligația aces
tor cadre de a duce la îndeplinire 
o sarcină expresă a comandamen
tului județean, ci de cerința de a 
îndrepta unele lucruri. Pentru că. 

dacă acești oameni își făceau dato
ria. în mod sigur că altfel s-ar fi 
desfășurat lucrările la cooperativele ( 
din Orbească, de exemplu. Cum lot 
sigur este și faptul că, dacă ar fi avut 
parte de o îndrumare competentă, in
ginerul-șef de la C.A.P. Frumoasa ar 
fi fost obligat să respecte de la în
ceput aplicarea tehnologiilor reco
mandate d.e organele agricole _ de 
specialitate, nu să facă risipă de 
carburanți și mai ales de timp .prin 
efectuarea unui număr de lucrări 
nejustificat de mare la pregătirea 
terenului. în condițiile in care te
renul putea fi afinat printr-o lu
crare cu grapă, urmată de alta cu 
combinatorul sau cel mult cu discul, 
în cele două puncte de lucru însă, 
unde urma să ■ se semene floarea- 
soareiui și porumb, ogorul bine afi
nat din iarnă era brăzdat în lung 
și în lat de discuri, de parcă nu ar fi 
fost făcută acolo nici o arătură.

Potrivit ultimei operative întoc
mite la direcția agricolă județeană, 
luni a fost înregistrat cel mai înalt 
ritm al însămințărilor. Pentru a 
asigura însă încheierea grabni
că a semănatului este absolut ne
cesar să fie întreprinse măsuri care 
să ducă la creșterea și mai mare a 
vitezei de lucru. Una din aceste 
măsuri o constituie folosirea la ca
pacitatea maximă a mijloacelor me
canice. fapt ce trebuie să se reali
zeze atît prin generalizarea lucrului 
în două schimburi, cît și prin înlă
turarea numeroaselor neajunsuri le
gate de asigurarea asistenței tehnice 
in cîmp. A produs o mare satisfac
ție în rîndul agricultorilor indica
ția pe care a dat-o vineri dimineață 
primul-secretar al județului de a se 
pune capăt cu desăvîrșir.e oricăror 
ședințe pină la încheierea campaniei 
agricole. Este absolut necesar însă 
ca organele în drept să vegheze la 
respectarea strictă a acestei indicații 
spre a nu se mai repeta situații de 
genul celei petrecute vineri seara, 
cînd o bună parte din specialiștii 
din ’ (Sectorul de ‘ Stat‘ ăP' agriculturii 
au fost obligati să-și întrerupă 
munca în cimp pentru a ajunge la 
ora IT la Alexandria, chemați tot la 
ședință !

Florea CEAUȘESCU 
losii POP 
Stan ȘTEFAN

Noile investiții cît mai rapid în circuitul producției! PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

Creșterea susținută a ritmului de lucru pe șantiere, 
realizarea noilor obiective de investiții în termene cit 
mai scurte și în condiții de înaltă eficientă economică 
sint cerințe de actualitate, expres formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.

îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare, de complexi
tate crescindă, puse în fata factorilor angajați in 
procesul de realizare a investițiilor necesită, fără în
doială, eforturi mari, o muncă susținută, dar și o per
manentă colaborare, pătrunsă de solicitudine și înaltă 
responsabilitate, intre constructori și montori. benefi
ciari și proiectanți. furnizori de utilaje și producători 
de materiale de construcții.

Greutățile intîmpinate pe o serie de șantiere, dato
rate in mod evident unor neajunsuri de natură orga
nizatorică, unor lipsuri serioase în modul de plani
ficare și conducere a lucrărilor sint bine cunoscute. 
Pentru înlăturarea lor au fost adoptate, în spiritul

orientărilor șî indicațiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, măsuri ample, pe multiple planuri. 
Hotăritoare este acum trecerea energică la aplicarea 
lor în practică, fără întîrzieri, deoarece fiecare nouă 
zi aduce cu sine alte probleme, sarcini suplimentare. 
Timpul prielnic pentru accelerarea ritmului de con
strucții și montaj se cere folosit din plin, cu randa
mente maxime, pe toate șantierele. Ceea ce presu
pune, înainte de toate, o organizare riguroasă a lu
crărilor. întărirea ordinii și disciplinei in muncă, la 
toate nivelurile, punctualitate în respectarea progra
melor zilnice de lucru.

Despre modul în care sînt înțelese și respectate 
asemenea exigențe absolut firești, dar care condițio
nează direct și decisiv reușita eforturilor pentru fina
lizarea noilor obiective și capacități productive, rela
tăm în sondajul nostru de astăzi, efectuat pe șan
tierele centralelor termoelectrice din Bacău și Cra
iova.

Cînd timpul cîștigat de constructori 

este irosit de furnizori
Primul bloc energetic din cele pa

tru, cite va avea in final Centrala 
electrică de termoficare din Bacăn, 
trebuie pus în funcțiune la sfîrșitul 
lunii mai a acestui an. Firesc ar fi 
ca acum, cu mai puțin de două luni 
înaintea scadenței, toate lucrările să 
fie încheiate, probele tehnologice să 
se desfășoare din plin, iar construc
torii și montorii să se ocupe doar de 
ultimele finisări.

După stadiul lucrărilor, nimic nu 
lasă să se întrevadă însă că, la 
data stabilită, termocentrala va pro
duce energia electrică și termică 
prevăzută. Constructorii — Antrepri
za generală de construcții indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — susțin că din punc
tul lor de vedere totul este pe ter
minate. Și, într-adevăr, inginerul 
Mihai Hirțe, directorul antreprizei, 
ne arată, la fața locului, în hala 
principală, fundația pentru cazanul 
de 420 tone abur pe oră, ca și cea 
pentru turbină de 50 MW, predate la 
montaj încă din vara anului 1986. 
Tot de atunci au fost terminate lu
crările de construcții și la magaziile 
și platformele de echipamente, la li
niile de căi ferate interioare și la 
alte obiective importante.

Cu toate acestea, constructorii mai 
au incă destule de făcut. Dovadă că, 
în prezent, forțele lor sînt concen
trate la încheierea lucrărilor la gos
podăria de cărbune, halda de zgură, 
stațiile electrice și la canalizări — 
obiective realizate, ce-i drept, in pro
porție de 70—90 la sută. Inginerul 
Mihai Bohoțeanu, șef de brigadă, ne 
spunea că, pentru a grăbi ritmul de 
execuție a lucrărilor, pe șantier au 
fost folosite tinete soluții construc
tive de înaltă termicitate și produc
tivitate. Astfel, dulgherii din forma

țiile conduse de Constantin Pășcă- 
nuță și Georgică Bengheac au rea
lizat pe șantier toate grinzile și 
stilpii necesari pentru gospodăria de 
cărbune, prefabricate care trebuiau 
aduse, conform proiectului, tocmai 
de la Giurgiu. Ce a însemnat a- 
ceasta pentru șantier 7 în primul 
rînd o economie de circa 1,5 milioa
ne lei la cheltuielile de transport și 
reducerea timpului de execuție a o- 
biectivului respectiv cu aproape 9 
luni de zile. De altfel, se cuvine 
menționat faptul că peste 90 la sută 
din volumul de prefabricate pentru 
structurile de rezistentă și închideri 
a fost realizat pe șantier, ceea ce a 
permis scurtarea termenelor de exe
cuție și obținerea unor însemnate 
economii de materiale, energie și 
combustibil.

Din păcate, ceea ce s-a economisit 
cu o mină se risipește cu două, de
oarece timpul cîștigat de construc
tori este pierdut acum de montori și 
instalatori. Pentru că, privind la fun
dațiile principalelor utilaje atit din 
centrală, cit și din utilități, nu poți 
să nu te miri de faptul că ele stau 
și acum goale. Cauza principală o 
constituie lipsa utilajelor.

— Din echipamentele termomecani- 
ea pe care trebuia să le primim pînă 
la această dată, ne-au sosit pe șan
tier doar o treime — ne spune ingi
nerul Dorel Lopătaru, șeful brigăzii 
de montori din cadrul Trustului 
„Energomontaj" București. Dar, și 
din acestea, o altă treime nu o pu
tem folosi, pentru că multe utilaje 
nu au fost livrate in ordine tehno
logică.

Pe șantier, montorul dispune de 
forte suficiente, dar care practic nu 
au ce face. Discutînd aceste aspecte, 
pe cît de nedorite, pe atît de seri

oase, cu inginerul Romeo Apostol, 
directorul unității, acesta ne-a spus 
că întreprinderea „Vulcan" din Ca
pitală a livrat pînă acum doar 2 600 
tone piese componente din cele 7 500 
tone ale cazanului de 420 tone abur 
pe Oră. Din cele circa 1 360 tone pie
se planificate pentru 1987 nu a livrat 
nici un gram, amînînd livrările pen
tru ultimele două trimestre ale aces
tui an. La fel a procedat și între
prinderea de mașini grele București 
cu echipamentele pentru turboagre- 
gatul de 50 MW. Necorelarea este 
flagrantă și de proporții. în timp ce 
termenul de punere în funcțiune este 
fixat pentru sfirșitul lunii mai, cei 
de livrare a utilajelor vizează... sfir- 
șitnl anului. Dacă ținem seama că 
după sosirea tuturor utilajelor mai 
sint necesare circa 18—20 luni pentru

Montaj fără utilaje nu se poate
La Craiova, în vecinătatea termo

centralei Ișalnița, se află în con
strucție una dintre cele mai impor
tante capacități energetice ale țării : 
cel de-al doilea grup de 150/120 MW 
din cadrul Uzinei electrice de ter
moficare Craiova II. Conform planu
lui de stat, turboagregatul nr. 2 de 
la Craiova trebuie să producă ener
gie electrică începînd cu data de 30 
iunie 1988. E posibil acest lucru 1 
Răspunsul este greu de dat.

în ultimul timp, sub coordonarea 
nemijlocită a secretariatului Comite
tului județean Dolj al P.C.R., s-au 
organizat periodic analize cu privire 
la stadiul lucrărilor, la care au par
ticipat reprezentanți ai beneficiaru
lui, proiectantului, constructorilor, 
montorilor și chiar ai furnizorilor 
de utilaje, luindu-se operativ mă
suri pentru grăbirea ritmului de lu
cru pe șantier. La această dată, lu
crările de construcții au fost fina
lizate și s-a creat un front larg de 
montaj. Cum s-a acționat 7 „înce
pînd cu luna februarie, am spo
rit efectivele cu 300 de mon- 

montarea lor. e lesne de înțeles cînd 
va intra in funcțiune termocentrala.

Cei doi furnizori menționați nu 
sînt insă singurii restanțieri. Lor li 
se adaugă întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Bistrița restantă, încă 
din 1986, cu 574 tone de utilaje, in
tre care 6 cisterne verticale și ori
zontale. 12 filtre ionice și cu pat 
mixt, rezervoare etc. Faptul că a- 
ceastă unitate nu a livrat nici pină 
acum filtrele ionice contractate ține 
în loc montajul altor utilaje sosite 
pe șantier de cițiva ani de zile. 
Greutăți asemănătoare provoacă 
montorilor și întreprinderea mecani
că Timișoara, care nu a livrat ca
blurile electrice și din această cauză 
nu se pot efectua probele la mași
nile de preluat de 600 și 1 200 tona 
pe oră. în sfîrșit, mari datorii ne
onorate față de șantierul energetic 
din Bacău mai au și întreprinderea 
„Automatica" București, ca și între
prinderea de celule electrice Băilcști.

în ședințele de comandament, ți
nute cu regularitate pe șantier, au 
început de acum să se facă tot felul 
de calcule privind mărimea întîr- 
zierii cu care va intra in funcțiune 
noua termocentrală. Nu se spune 
însă nimic despre preocupările foru
rilor coordonatoare care răspund de 
această investiție — Ministerul Ener
giei Electrice, in calitatea sa de ti
tular de investiții, și principalul fur
nizor de utilaje, Ministerul Industriei 
de Utilaj Greu — pentru înlăturarea 
dificultăților și urgentarea lucrărilor. 
Să se fi uitat oare de termenul de 
punere în funcțiune a termocentra
lei 7 

tori și sudori de înaltă califica
re — a ținut să precizeze inginerul 
Alexiu Matic, șeful brigăzii com
plexe „Energomontaj" Craiova II. 
Pentru a respecta graficele și pro
gramele întocmite pînă la nivel de 
echipă, la fiecare obiectiv în parte, 
programe al căror stadiu de realiza
re îl analizăm zilnic, am organizat 
lucrul în două schimburi, am întărit 
asistența tehnică pe șantier și am 
extins lucrările de mică și mare 
mecanizare".

Pe șantier, acum, urgența-urgen- 
țelor o constituie montajul utilajelor, 
iar cei răspunzători de realizarea lui 
sint organizați corespunzător. Pre
tutindeni —■’ atmosferă de muncă 
spornică, angajată, specifică peri
oadei premergătoare punerilor în 
funcțiune. Cea mai mare concentrare 
de forțe o întilnim, in chip firesc, 
în zona cazanului de 528 tone abur 
pe oră. Se execută rapid lucrări de 
montaj care să asigure închiderea 
sistemului de presiune. Paralel, se 
montează instalațiile auxiliare : elec- 
trofiltre, preîncălzitoare de aer, ven

tilatoare de gaze și aer, morile de 
cărbune. De cîteva zile a început 
ridicarea pe poziție a sistemului 
convectiv al cazanului, avind circa 
900 tone de echipamente, lucrare de 
anvergură și rigoare tehnică, ce a 
fost pregătită cu maximă atenție. 
„Pentru a scurta termenul d.e montaj, 
sistemul convectiv și vaporizatorul 
nr. 1 au fost preasamblate la sol, 
ne spune maistrul Ion Serban. Acum 
lucrăm in două schimburi și ridicăm 
sistemul convectiv al cazanului. Nu
mai că peste citeva zile vom fi ne- 
voiți să oprim montajul dacă între
prinderea „Vulcan" — București nu 
ne va livra cele 7 serpentine de la 
supraincălzitorul nr. 4, precum și 
conductele de înaltă presiune de 
legătură intre cazan și turbină".

Așa cum a procedat și în alte oca
zii, beneficiarul și-a unit forțele cu 
cele ale constructorilor și montorilor 
pentru grăbirea lucrărilor pe șan
tier. Tovarășul Ion Marcu. . ingine- 
rul-șef al Uzinei electrice de termo
ficare Craiova II. ne arăta că, în 
paralel cu contribuția efectivă a spe
cialiștilor la îmbunătățirile aduse 
mașinilor și utilajelor, au mai fost 
detașate pe șantier formații pentru 
revizii la armături, pompe, ventila
toare și motoare electrice, care lu
crează cot la cot cu montorii. Se 
poate aprecia cu deplin temei că pe 
șantier activitatea este bine organi
zată, manifestindu-se grijă și pre
ocupare sporite pentru asigurarea 
unor ritmuri înalte de muncă și o 
calitate superioară a lucrărilor.

— Cu toate eforturile depuse și 
măsurile luate pe plan local, terme
nul de punere în funcțiune a aces
tui important, obiectiv energetic nu 
va fi totuși respectat — ne spune 
instructorul de specialitate de la 
consiliul județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale. De ce 7 întreprinderea de 
mașini grele București s-a reangajat, 
la ultimul comandament, să livreze 
turbina, generatorul și circuitele afe
rente la 30 mai. deci cu o lună 
înainte de termenul de punere in 
funcțiune, deși ciclu) lor tehnologic 
de montaj nu poate fi mai scurt de 
10—11 luni. La rindul ei, întreprin
derea „Vulcan" — București va 
începe livrarea circuitelor de legătură 
între cazan și turbină la 1 iulie, cu 
o lună mai tirziu fată de termenul 
scadent al punerii in funcțiune.

Comentariile sînt de prisos. Dar 
este necesară intervenția hotărită a 
forurilor coordonatoare — Ministerul 
Energiei Electrice și Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu — pentru re
introducerea ordinii și disciplinei în 
livrări.

Gheorghe BALTA 
Nicolae BABALAU

°LT’ Contribuții sporite
în județul Olt, practic în toate 

gospodăriile populației deținătoare 
de teren agricol, se cresc animale 
sau păsări. Aceasta asigură în 
primul rind aprovizionarea cu cele 
necesare fiecărei familii și. totodată, 
o contribuție sporită la realizarea 
fondului de autoaprovizionare a ju
dețului și localităților, la constituirea 
fondului de stat de produse agroali- 
mentare. După cum ne spunea tova
rășul Nicolae Teacă, directorul consi
liului județean pentru industria ali
mentară. personalul întreprinderilor 
de specialitate, cu sprijinul consilii
lor populare, al deputaților au desfă
șurat o activitate susținută pentru 
realizarea de contracte, la animale și 
produse animaliere, cu gospodăriile 
populației. Practic, încă in luna fe
bruarie au fost încheiate contractele 
la nivelul planului anual pentru 
principalele produse animaliere.

Spre a constata modul concret în 
care se acționează acum pentru 
realizarea contractelor și a livrării 
de animale și produse animaliere 
la fondul de stat, cît și în legătură 
cu sprijinul acordat gospodăriilor 
populației in acest sens, ne-am adre
sat consiliilor populare din cîte
va localități. La Tufeni. comună 
din nordul județului, în care 
cooperatorii cresc în gospodăriile 
proprii numeroase bovine, porcine, 
oi. păsări, planul de contractări și 
achiziții pe 1987 a fost îndeplinit în 
proporție de 101 la sută ia total 
cai-ne, livrîndu-se la fondul de stat 
peste 100 tone came de bovine, porc 
și oaie, cit și 8,5 tone carne de pa
săre, 178 000 ouă, importante canti
tăți de lapte, lină și altele. Pentru 
acest an, după cum ne informează 
Radu Vilcea, președintele consiliului 
popular comunal, au fost contractate 
cantități sporite la toate sortimente
le. Și un amănunt ce reflectă atît 
buna organizare, cît și înțelegerea 
importantei acestei acțiuni de către 
cetățenii comunei : în primele două 
luni, toate produsele animaliere au 
fost livrate în limitele contractate. 
Cooperatorii Gheorghe Burcea. Marin 
Bădoi, Vasile Mîndroc, Profira Olăru, 
Ion Bogdan, Constantin Pescaru și 
alții sint un exemplu demn de urmat 
pentru toți consătenii in ceea ce pri
vește înțelegerea răspunderii de a 
contracta și livra la timp animalele 
și produsele animaliere la fondul de 
stat și asigurarea astfel a unei bune 
autoaprovizionări. Se cuvine subli
niată. intr-adevăr, buna organizare a 
întregii acțiuni. La nivelul celor 
patru sate — Tufeni Deal. Tufeni 
Vale, Stoborăști și Barza — s-au 
constituit 5 comisii de preluare a 
produselor agricole. Acestea sînt 
sprijinite îndeaproape de deputății 
din sate : Ilie Costea, Florea Ioniță, 
Nicoleta Manea și Alexandru Stan. 
Comisiile țin o evidență exactă a 
cantităților contractate, cit si a date
lor scadente de produse și se depla
sează la fața locului, in fiecare gos
podărie în parte. în fiecare sat există 
un centru de preluare a laptelui, unde 
acest produs este adus de cetățeni, și, 

ale fiecărei gospodării 
de aici, preluat de autocisternele în
treprinderii pentru industrializarea 
laptelui. Săptăminal, miercurea, sint 
asigurate mijloace de transport pen
tru celelalte produse. Periodic, acti
vitatea desfășurată, rezultatele ei sint 
analizate în biroul executiv al con
siliului popular.

O experiență asemănătoare am în- 
tilnit in sudul județului, în comuna 
Deveselu, unde, în 1987, planul la 
contractări și* preluări a fost înfăp
tuit în proporție de 110 la sută la 
total carne, iar pentru acest an au 
fost contractate 2,3 tone carne peste 
prevederile de plan. Și aici, nume
roși cooperatori, printre care Ștefan 
Biță, Constantin Păun, Tudor Suican, 
Ilie Vasile, Petrică Petcu, Nicolae 
Tudor. Alexandru Vlad, Apostol 
Fota, Nicolae Țenea, contractează și 
livrează statului bovine, porci, oi, 
lapte de vacă și de oaie, lînă, ouă. 
Președintele consiliului popular, 
Eschemie Bălășoiu, preciza că din 
microferma primăriei și cu sprijinul 
întreprinderii de industrializare a 
cărnii se asigură rite un purcel pen
tru fiecare contractant. De aseme
nea, se asigură nutrețuri grosiere, 
culturi duble, masă verde pentru 
pășunqt în zona șoselei, zona C.F.R. 
și a canalelor de Irigat de pe raza 
comunei.

In multe alte comune — Ștefan 
cel Mare, Redea, Rotunda, Dobrun, 
Izvoarele, Corbu, Șerbănești. Scor- 
nicești. Potcoava, Vîlcele, Mărunței 
si altele — se acționează cu aceleași 
bune rezultate. Sint însă și localități 
în care situația este cu totul dife
rită. Nu în privința încheierii con
tractelor, ci a deficientelor în ce 
privește preluarea animalelor și a 
produselor animaliere contractate. 
Nu intimplător, asemenea situații se 
întîlnesc în comune în care consi
liile populare trec această impor
tantă acțiune pe un plan secundar, 
considerînd-o „sarcină facultativă", 
în consecință, gospodăriile populației 
nu sint sprijinite, iar rezultatele — 
mai mult decît modeste. Este cazul 
comunelor Brebeni, Milcov, Dobro- 
teasa, Verguleasa, Vulturești. Bănea- 
sa, Strejești. Schitu. Priseaca, Bîrza. 
unde, in 1987, preluările la came de 
vită și de porc — ca să ne referim 
numai la acestea — se situează sub 
nivelul cantităților contractate și, 
evident, al posibilităților existente.

Iată de ce, este necesar ca expe
riența bună să fie generalizată, ast
fel ca, pretutindeni, toți gospodarii, 
toți crescătorii de animale să aducă 
o contribuție corespunzătoare la rea
lizarea fondului de stat și de auto
aprovizionare — îndatorire de cea 
mai mare însemnătate a fiecărui ce
tățean. Iar această importantă sar
cină — așa cum se arăta limpede la 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare — revine primi
lor gospodari ai comunelor — con
siliile populare.

Mihai GRIGOROȘCUTA 
corespondentul „Scînteri"
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România „Ziua mondială a aviației și cosmonauticii"

Am primit cu recunoștință mesajul de felicitare transmis cu ocazia ani
versării victoriei revoluției islamice din Iran.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de fericire personală, de 
prosperitate și fericire poporului României.

SEYED AU KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Li Peng calde felicitări, 
împreună cu urarea de succces de
plin în activitate, cu prilejui numirii 
sale in funcția de premier al Consi
liului de Stat ăl Republicii Populare 
Chineze. In telegramă se exprimă 
convingerea că guvernele român și 
chinez vor acționa și pe viitor. în 
spiritul convorbirilor și înțelegeri
lor la nivel înalt, pentru dezvoltarea

continuă a relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a transmis tovarășului 
Wan Li cordiale felicitări și cele mai 
bune urări 
funcția de 
Permanent 
Populare 
Chineze.

cu ocazia alegerii sale în 
președinte al Comitetului 
al Adunării Naționale 
a Republicii Populare

(Agerpres)

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Gîrba a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Democrată Coreeană. în Jocul tova
rășului Constantin Iftodi, care a fost 
rechemat.

♦
O expoziție internațională eu te

ma „Instalații, aparate, instrumente 
și produse medicale" a fost deschisă, 
luni, la Complexul expozițional din 
Piața Scînteii. Aflată la cea de-a 
XlX-a ediție, expoziția — organi
zată de întreprinderea „Publicam-1 
— reunește produse realizate de 35 
de firme din Anglia, Austria, Dane-

marca. Elveția, Franța. R.D. Germa
nă. R.F. Germania. Italia. Iugosla
via. Norvegia. Olanda. România, 
S.U.A.. Ungaria. Sint prezentate, în
tre altele, o gamă variată de apara
tură medicală utilizată in medicina 
umană și veterinară, dispozitive și 
instalații necesare cercetărilor de 
specialitate, medicamente.

înscriindu-se pe linia tradițiilor de 
cooperare între specialiștii români 
si cei din alte tari, actuala ediție a 
expoziției reprezintă un nou prilej 
de intensificare a acestor contacte, 
oferind, pe lingă un valoros schimb 
de experiență, posibilitatea încheie
rii de contracte reciproc avantajoase.

(Agerpres)

De 27 de ani, de cînd primul pă- 
mintean, cosmonautul sovietic Iuri 
Gagarin, a făcut întâiul zbor cu o 
navă cosmică pe o orbită circumte- 
restră, data memorabilului eveni
ment marchează „Ziua mondială a 
aviației și cosmonauticii". Prilej de a 
pune în evidență progresele înregis
trate în nobila activitate de cuceri
re și valorificare in scopuri exclusiv 
pașnice a spațiului extraatmosferic, 
perspectivele deschise în direcția 
amplificării programelor spațiale, cit 
și lupta tenace oare se duce Împo
triva oricăror tendințe și planuri de 
militarizare a Cosmosului.

Un bilanț sumar arată că de la 
prima incursiune a omului în spațiu 
s-au obținut rezultate de certă va
loare științifică, tehnică și economi
că în ceea ce privește cunoașterea 
tainelor Cosmosului, s-au creat pre
mise pentru valorificarea lui in 
scopuri pașnice, în interesul tuturor 
popoarelor, al progresului civiliza
ției pe Pămînt. Despre amploarea 
acestei activități a fost făcută urmă
toarea apreciere sintetică : la fiecare 
80 de zile are loc pe glob lansarea 
unei nave cosmice, la fiecare 3 zile 
un nou satelit artificial este lansat 
pe o orbită circumterestră, la fiecare 
24 de ore apare o publicație științi
fică in care se tratează un domeniu 
conex cosmonauticii, la fiecare 10 
minute este primită sau transmisă o 
informație via-satelit sau stație cos
mică,..

Numărul sateliților artificiali y:e 
gravitează astăzi în jurul Terrei se 
apropie de 6 000. O bună parte a 
acestora sint destinați studiului pla
netei noastre și utilizării resurselor 
sale. Ei furnizează prețioase date 
privind noi rezerve subterane de 
materii prime, deplasările bancurilor 
de pești, modificările meteorologice 
la niveluri locale și globale, sursele 
de poluare a apelor și a atmosferei

planetei, evoluția oceanului plane
tar, dinamica schimbărilor sezoniere 
a regiunilor acoperite cu vegetație, 
zăpezi sau ghețuri, asigurarea tele
comunicațiilor radio-telefonice și TV 
intercontinentale, alertarea sisteme
lor de salvare a navelor și aerona
velor aflate in pericol etc. La aceas
tă enumerare, evident incompletă, 
trebuie adăugată totuși vasta gamă 
de sateliți specializați în cercetări 
științifice efectuate nemijlocit pe 
orbită, avînd la bord aparatură spe
cializată, destinată unor programe da 
cercetări puse in slujba vieții și dez
voltării civilizației pe Pămînt.

Este regretabil însă că asemenea 
generoase activități sînt umbrite de 
tendințele tot mai evidente ale unor 
strategi militari de a deturna această 
mare cucerire a inteligentei umane 
de la rostul ei firesc, adică acela de 
a o folosi exclusiv in scopuri paș
nice, spre binele și în folosul uma
nității. Potrivit aprecierilor unor 
expert! O.N.U., în spațiul cosmic au 
fost lansați, cu misiuni de spionaj, 
un mare număr de sateliți. în același 
timp, proiecte dintre cele mai nebu
nești încearcă să transfere cursa 
înarmărilor în Cosmos, plasînd pe 
orbită mijloace ultrasofisticate, ae 
mare capacitate distructivă, contu- 
rindu-se din ce în ce mai insistent 
perspectiva folosirii spațiului cosmic 
drept teatru de război cu consecințe 
incalculabile pentru întreaga ome
nire.
. Pledînd consecvent pentru limita
rea cursei înarmărilor pe Pămint, 
România a subliniat necesitatea de 
a se renunța la așa-zisul „război al 
stelelor", de a se ajunge la o regle
mentare internațională care să asigu
re folosirea Cosmosului — bun al în
tregii umanități — exclusiv in sco
puri pașnice, în folosul progresului 
general. Este de o stringentă actuali
tate apelul profund umanist adresat

de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Să 
facem totul pentru a păstra planeta 
noastră așa cum a creat-o natura, 
pentru a păstra Universul liber de 
orice arme nucleare".

Cu o tradiție de excepție în teh
nica aerospațială. evidențiată prin 
realizările de geniu ale lui Haas, 
Ciurcu, Oberth, Vuia. Vlaicu, Coan- 
dă. Botezata, Constantinescu, Vaidea- 
nu, Stroiescu și alții, dar și prin 
continuitatea preocupărilor de a 
avea o industrie aeronautică de 
prim rang, țara noastră a acordat și 
acordă o atenție deosebită folosirii 
în scopuri pașnice a tuturor cuceri
rilor cosmonauticii, promovind ideea 
accesului liber și necondiționat la 
aplicațiile tehnicilor spațiale, inclusiv 
folosirea tehnologiilor- aferente, pre
cum și la datele obținute pe această 
cale privind teritoriul respectiv. Pe 
baza unui amplu program de pro
movare a cercetărilor spațiale, țara 
noastră a obținut deja o serie de 
sucoese privind conceperea, construi
rea și experimentarea in Cosmos a 
unor tehnologii și aparatură de cer
cetare științifică, dintre care unele 
în premieră mondială. în astronau
tics românească va rămine ca un 
moment de referință zborul încunu
nat cu succes — de la al cărui eve
niment se împlinesc în luna mai 7 
ani — in cadrul programului spațial 
exclusiv pașnic „Intercosmos", al 
echipajului româno-sovietic Dumitru 
Prunariu — Leonid Popov.

împlinirile de pînă acum ale cos
monauticii, dar mai ales perspective
le deschise în fața ei de proiecte 
grandioase, cheamă astăzi la acțiune 
practică toate țările lumii, constitu
ind o temelie trainică pentru extin
derea colaborării internaționale în 
scopul folosirii pașnice a spațiului 
cosmic, in favoarea progresului în
tregii omeniri, al înțelegerii și păcii 
pe Pămint.

Din tarile socialiste
R.P. MONGOLĂ

Cercetări pentru sporirea eficienței 
economice

în R.P. Mongolă se înfăptuiește 
cu succes programul de dezvoltare 
a industriei extractive și de pre
lucrare. Astfel, in perioada 1976— 
1986 producția industriei extractive 
a crescut cu 18.7 la sută pe an.

Industria extractivă a R.P. Mon
gole dispune de capacități de ex
tracție și prelucrare a fluorinei, 
aurului, minereului de cupru- 
molibden și altele. Una dintre pro-

blemele actuale ale dezvoltării a- 
cestei ramuri o constituie impulsio
narea cercetărilor în direcția creă
rii de întreprinderi pentru prelu
crarea metalelor neferoase. în acest 
sens, sînt relevante lucrările expe
rimentale. la zăcămintul de la 
Ongon-Hairhan. de aplicare a teh
nologiei de obținere a concentratu
lui de 
sărace.

wolfram din minereuri

R.S. VIETNAM
Producții înalte în

întreprinderea agricolă de stat 
„Song Ham" este situată în ini
ma deltei Mekongului. înființată 
în primăvara anului 1979. pe te
renuri defrișate. întreprinderea a- 
vea la început 3 200 hectare teren 
cultivabil. Astăzi, ea cultivă 7 000 
hectare și produce orez, banane și 
iută, dispunind totodată de un 
important sector zootehnic. în ac
tivitatea întreprinderii sint antre
nați peste 4 700 de oameni din 
regiune, in rîndul cărora se află 
27 de ingineri agronomi și 37 de 
specialiști cu studii medii.

„Song Ham" se conduce încă din 
1981 după principiul eficientei e- 
conomice. îndeplinind în acest do-

R.P. BULGARIA

La Oradea o importantă manifestare teatrală
în cadrul Festivalului național 

„Cintarea României", la Oradea se 
desfășoară între 11 și 17 aprilie 
..Săptămina teatrului scurt", mani
festare artistică de anvergură națio
nală, cu caracter Competitiv, ajunsă 
la ediția a Vil-a. Organizatori : 
Consiliul Culturii si Educației So
cialiste, Comitetul de cultură si edu
cație socialistă al județului Bihor 
Si Teatrul de stat din Oradea. în co
laborare cu Asociația oamenilor de 
artă din institutele teatrale și mu
zicale — A.T.M. si revista „Familia". 
Cu acest prilej, ti mo de o săptămi- 
nă. orădenii vor putea urmări o sui
tă de spectacole susținute de tea
trele naționale din București. Iași, 
Timisoara. Tirgu Mureș, de Teatrul 
Mic. de Teatrul de stat din Arad, 
Teatrul de stat din Ploiești. Institu
tul de artă teatrală si cinematogra
fică din București. I.A.T.C.. si. bine
înțeles, de către ambele secții ale 
teatrului-gazdă. Pe afiș, numeroase 
titluri 
clasici
mai 
pescu,
Dan Tărchilă. Tudor Popescu. Me- 
hes Gyorgy, Mircea Radu Iacoban). 
De asemenea, fapt ce relevă larga des
chidere a opțiunilor : Diese de Se-

semnate de autori români : 
(precum I.L. Caragiale), dar 

ales contemporani (D.R. Po- 
Marin Sorescu, Ion Băieșu.

neca, A, P. Cehov. Fr. Wedekind, 
Patrick Siiskind, Alonso Alegria, 
Marsha Norman. Spectacolele — sus
ținute de actori de mare prestigiu, 
precum Radu Beligan. Olga Tudo- 
rache, și de apreciate talente mai ti
nere — Sint realizate în regia lui Dan 
Alecsandrescu, Dinu Cernescu. Ioan 
Ieremia, Grigore Gonțâ, Nicoleta 
Toia ori mai tinerii Al. Darie, Ște
fan Iordănescu, Laurian Oniga ș.a. 
„Săptămina teatrului scurt" oferă o 
paletă spectaculară diversă ca tema
tică — de la piesa clasică „Năpasta" la 
cea istorică „Vasiie LucaciU" ori la 
cea de actualitate — propune o se
lecție variată ca factură (de Xa mo
nodrama „Contrabasul" la pantomi- 
ma „Actorul" 
multe 
aduce 
specii 
die), 
de județul 
tr-un însemnat moment de difuzare 
a artei și a culturii teatrale, ca și 
într-un prilej de dialog rodnic între 
creatori și public, invitând, totodată, 
Ia examinarea unora dintre tendin
țele manifestate în repertoriul nos
tru teatral, în arta scenică contem
porană.

ori la piesa cu maî 
personaje, precum „Matca"), 
în atenție o multitudine de 
(comedie, farsă, dramă, trage- 
Reuniunea teatrală găzduită 

Bihor se constituie în-

Natalia STANCU

IN UNITĂȚILE DE PROFIL :

Utilaje, unelte și scule de uz agricol și gospodăresc
Cum s-au pregătit magazinele 

comerțului de stat să întâmpine 
solicitările cumpărătorilor de unel
te și scule de uz agricol și gospodă
resc ? Un prim popas il facem la 
I.C.L. „Tehnometal". Patru unități 
mari, aferente acestei întreprinderi 
profilate pe desfacerea articolelor 
metalo-chimice — unitatea nr. 67 
din Ștefan cel Mare, bloc 41. uni
tatea nr. 69 din Piața „16 Februa
rie", unitatea nr. 53 din complexul 
Unirii și unitatea nr. 267 din Piața 
Delfinului sint specializate, după 
cum ne spunea Mihaela Zamfir, 
director adjunct al amintitei între
prinderi, numai pe desfacerea 
uneltelor agricole. Li se alătură 
alte 27 de unități cu profil fierârie- 
tehnică sanitară, in care raioanele 
destinate uneltelor agricole au o 
mare pondere. Străbătând doar 'cite
va din unitățile amintite șl citeva 
raioane specializate ale magazine
lor comerțului de stat din Capitală, 
ne convingem că nu lipsește nimic 
din cele necesare lucrării solului, 
semănatului, întreținerii culturilor, 
recoltării, cit și o serie de produse 
complementare, necesare oricărui 
bun gospodar. La unitatea nr. 67 
din Ștefan cel Mare, de pildă, 
frapează o imensă semănătoare (cu 
tracțiune animală), pusă în prim- 
plan, citeva pompe manuale cu 
noduri pentru scos apă dih puțuri, 
grape mobile și fixe pentru sfări- 
mat pămintul, un excelent moto- 
cultor — utilaj cu dublă întrebuin
țare (ară și seamănă) La unitatea 
nr. 267 din Piața Delfinului aflăm 
că motocositoarele tip „Carpatina", 
prevăzute cu accesorii, sint foarte 
solicitate. Aici întâlnim, de aseme
nea, o serie de cositoare, semănă
toare. freze, instalații pentru stro
pit vie și pomi, ferăstraie circula
re pentru tăierea lemnelor, dlspo-

zitive tip „lamă buldozer" pentru 
netezit solul. Iată și alte utilaje, 
unelte și scule de uz agricol și 
gospodăresc aflate la vînzare și 
care prin design și tehnicitate se 
recomandă de la sine : pluguri cu 
tracțiune animală (PUM) pentru 

. soluri ușoare și medii, de coastă, 
reversibile, pentru terenuri în 
pantă, pentru vie, destinate recol
tării cartofilor, prevăzute cu gră
tar și brăzdar, pentru culturi 
ușoare ; grape flexibile cu tracțiu
ne animală, 
prășitoare cu __  __ __ _
brațe, grupuri individuale de muls 
acționate de un motor electric de 
200 W. Nu lipsesc din aceste uni
tăți foarfecă pentru grădinărit, 
briceagul pentru altoit, vermorelul, 
cu alte cuvinte sculele necesare 
întreținerii culturilor. Sînt prezen
te, de asemenea, felinare, găleți, 
greble, topoare, ferăstraie, clești, 
târnăcoape, sape, lopeți, săpăligi, 
spițe, obezi, butuci pentru roti de 
căruțe. Și lista ar putea continua. 
Demn de reținut e faptul că Mi
nisterul Comerțului Interior, prin 
I.C.R.M.I., a înzestrat de astă dată 
unitățile de profil din întreaga 
tară cu un suficient fond de marfă 
care să satisfacă și exigența agri
cultorului de la munte, și a legu
micultorului, și a zootehnicianului 
amator : de la caiele și perii de 
sîrmă la impunătoarea semănătoa
re. de la țesala sau cușca pentru 
iepuri și nutrii la grapa flexibilă. 
Un personal avizat e pregătit să 
recomande și să îndrume cumpă
rătorii asupra modului de folosire 
a utilajelor mai complicate.
portant 
rate la 
rile pe 
sezon.

tocătoare-rășinoase, 
două pină la cinci

Im- 
e ca acestea să fie cumpă- 
timp, in funcție de lucră- 
care le impune fiecare

Marta CU1BUȘ

delta Mekongului
misiune de pionierat pen-meniu o ____ __ _______  ,__

tru agricultura vietnameză. între
prinderea a reușit să stabilească 
un raport eficient între investiții 
și beneficii, ocupind — după a- 
ceste criterii — o poziție înainta
tă pe plan național. Experiența ei 
este studiată de alte colective din 
agricultura vietnameză.

Pentru anii următori. „Song 
„Ham" își propune să obțină, prin 
mai multe recolte anuale și in
troducerea unor noi soiuri, o pro
ducție de orez de cel puțin 25 000 
tone, de două ori mai mult ca 
prezent. Sporuri substanțiale 
producție sînt prevăzute si 
sectorul zootehnic.

Tehnica electronică în agricultură

în 
de 
în

tv
îl ,oo

Siguranța circulației și starea tehnică

20,00 Telejurnal. Zilei muncii, faptele 
de muncă ale țării

20,25 Priorități In economie. In obiec
tiv : Programul de creștere a ca
lității

20,45 Meseriile satului — o șansă pen
tru flecare ttnăr. Reportaj

îi.40
21,50
22,00

Teatru TV (color). „Az! vine 
tata !“ de Ion Băiesu. Premieră 
pe tară. Interpretează : Ion Mari
nescu, Valentin Uritescu. Olga 
Della Mateescu, Adina Popescu, 
Șerban Ionescu, Radu Panama- 
reneo. Regia artistică : Constantin 
Dlnlschiotu
Muzică ușoară orchestrală (color) 
Telejurnal
închiderea programului

Plecînd, Ia prima oră a dimineții, 
cu un echipaj al Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Mili
ției intr-un raid-anchetă pe drumu
rile publice din județele Prahova, 
Buzău, Vrancea, Ialomița și Sectorul 
agricol Ilfov, nici n-apucăm bine să 
intrăm în comuna Otopeni cînd, deo
dată. «intern nevoit! să oprim pe 
dreapta. Exact pe o trecere marcată 
de pietoni (trecere foarte aglomera
tă, întrucît la acea oră începea acti
vitatea primului schimb de lucru de 
la întreprinderea de aparate de mă
suță și control Otopeni). două auto
turisme, de-a curmezișul drumului, 
blocau întregul trafic, atit de intens, 
între București și Ploiești. Ce se în
tâmplase? Cu numai un minut înain
te de sosirea noastră, spre trecerea 
marcată pentru pietoni se îndreptau, 
din sens opus, două autoturisme. în 
timp ce unul oprise, preventiv, dînd 
prioritate pietonilor, cel care venea 
dinspre Ploiești, din cauza vizibili
tății reduse, a observat cu întîrzie- 
re pericolul, iar frina bruscă și un 
pneu uzat l-au făcut să derapeze. 
De aici, tamponarea celuilalt auto
turism și o serioasă panică in rîn- 
durlle pietonilor, angajați în tra
versarea regulamentară. Concluzia : 
dacă nu exista acea mică, dar ne
glijată de atîtea ori, defecțiune 
tehnică — un pneu uzat — autotu
rismul care venea dinspre Ploiești 
n-ar fi derapat și nu s-ar fi Întâm
plat nimic.

La ieșirea din comuna Otopeni 
este oprit un alt autoturism, condus 
de Petre Turcu. Deși ploua și era 
vizibilitate redusă, el circula cu un 
singur ștergător de parbriz (din pă
cate, lista celor opriți pentru aceeași 
neglijență este neînchipuit de lun
gă), dar mai ales pornise la drum 
pe o asemenea vreme cu pneurile 
uzate. Nu era la prima abatere, mai 
fusese sancționat pentru defecțiuni 
tehnice, ca și pentru depășiri peri
culoase, viteze excesive, neacordări 
de prioritate. Un adevărat colecțio
nar de ștampile, care ne-a surprins 
cu atit mai mult cu cit este șofer 
de profesie.

Un test pe care l-am făcut pe te
ritoriul județului Vrancea este reve
lator : din 200 de autovehicule opri
te, aproape un sfert aveau unul, 
două și — citeva — chiar toate pneu
rile atât, de uzate, incit puneau în pe
ricol siguranța traficului. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că sondajele în
treprinse împreună cu serviciile cir
culație ale miliției județelor Vrancea. 
Prahova, Buzău și Ialomița au scos 
în evidență și alte defecțiuni tehni
ce — unele deosebit de grave — fapt 
pentru care autovehiculele respecti
ve au fost scoase din trafic pină la 
repararea lor. Două tractoare, amîn- 
două de la I.A.S. Ograda (Ialomița), 
circulau fără sisteme de frinare la 
remorcile pe care le aveau, cite două 
fiecare. Un autoturism de teren de 
la S.M.A. Făcăeni avea grave defec
țiuni la sistemul de direcție, ca și 
2-BC-2854, 2-BZ-1567, 24-B-7320 și
altele. Ba, mai mult. în raidul nos
tru am întâlnit și autoturisme cărora 
nu li se efectuase verificarea tehni
că anuală in luna in care fuseseră 
înmatriculate, dar care prezentau tot 
felul de defecțiuni tehnice.

— Așa cum arătau respectivele 
autoturisme, nici nu puteau fi pre
zentate la verificarea tehnică anua
lă — ne spune tovarășul lt. colonel 
ing. Victor Stupcanu. locțiitor al șe
fului Direcției circulație din Inspec
toratul General al Miliției. Și aceas
ta intrucit metodologia stabilită 
pentru efectuarea verificării tehnice 
numai în unități autorizate de mili
ție, care dispun de toată anaratura 
necesară și de personal calificat, nu 
are altă menire decît să ateste că 
mașina respectivă poate să circule 
pe drumurile publice. Cu alte cu
vinte, la verificarea tehnică anuală 
mașina trebuie să fie prezentată în 
perfectă stare de funcționare, inclu-

siv ca Înfățișare exterioară. Toate 
operațiile prevăzute de metodologie 
sint afișate in locuri vizibile in fie
care unitate autoservice autorizată 
și este in interesul tuturor poseso
rilor de autoturisme să urmărească 
și sâ ceară executarea lor intocmai. 

în raidul nostru s-au depistat 
și citeva autoturisme cărora 
li se făcuse verificarea tehnică, 
care prezentau defecțiuni, 
într-adevăr, se mai întâlnesc și 

astfel de cazuri, dar pot să vă asi
gur că ele au devenit, in i 
luni, mult mai rare decit în 
Aceasta se explică, pe de . 
prin aceea că tot mai mulți 
de autoturisme s-au convins — _
cesitatea înlăturării la tirrfp, din pro
prie inițiativă, a oricărei defecțiuni 
tehnice, iar pe de altă parte că uni
tățile autoservice acordă o atenție 
sporită verificărilor tehnice anuale, 
în caz contrar retrăgîndu-li-se auto
rizația și dreptul de a le mai efec
tua. în scop preventiv, la posturile 
noastre de control, dar și in dife
rite puncte pe drumurile publice, 
echipe formate din cei mai buni lu
crători din unitățile autoservice a- 
cordă asistență tehnică pe loc, efec- 
tuînd, contra cost, reparații curente, 
iar in cazuri mai deosebite autove
hiculele cu defecțiuni grave la sis
temele de direcție și frinare sînt sto
pate din trafic.

— Am avut prilejul să urmărim la 
fața locului astfel de echipe la pos
turile de control de Ia Bărcănești- 
Prahova, Mărăcineni-Buzău, Focșani 
și Urziceni. Ceea ce ne-a surprins 
mai mult și mai mult a fost numă
rul mare de autovehicule cu farurile 
dereglate, ca să nu mai vorbim de 
folosirea lor incorectă de către unii, 
de-a dreptul periculoasă, „orbin- 
du-i“ pe cei care vin din sens opus.

— într-adevăr, reglarea și folosi
rea corectă a farurilor pe timp de 
noapte, de ceață și ploaie, în gene
ral în condiții de vizibilitate redusă, 
constituie incă o problemă a sigu
ranței pe drumul public. Unii nu-și 
mai amintesc de faruri decit o dată 
Pe an. la verificarea tehnică, iar al
ții — nici nu vă vine să credeți — 
improvizează tot felul de modificări 
ale sistemului de iluminare-semna- 
lizare.

— Pe un drum din Vrancea a fost 
oprit un autoturism al cărui posesor 
își „legase" lanternele de ceață cu

însă 
abia 
dar

ultimele 
alți ani. 
o parte, 
posesori 

; de ne-

cele de stop, incomodind pe cei care 
veneau in urma lui.

— Și nu e singurul caz, în care 
politețea și respectul față de parte
nerul de drum sînt in suferință. în- 
trucit cele mai multe evenimente 
rutiere se petrec la căderea serii și 
dimineața-, cind se înginâ ziua cu 
noaptea, iar destule dintre acestea 
se datoresc tocmai fenomenului „or
birii" din cauza farurilor dereglate 
sau folosite nechibzuit, nu divulg 
nici un secret spunînd că, in ultimul 
timp, am intensificat acțiunile de 
prevenire in toate zonele, cu priori
tate pe drumurile cele mai aglome
rate, pentru depistarea și stoparea 
celor care folosesc în mod abuziv și 
periculos faza lungă a farurilor. De 
asemenea, e bine să se știe că o ma
șină prea încărcată cu pasageri și 
bagaje determină o modificare a lu
minii farurilor, care „bat" prea sus, 
oreînd un pericol atit pentru cei care 
vin din față, cit și pentru cel de la 
volanul mașinii respective, din cau
za conului de umbră în care nu mai 
poate distinge oportun eventualele 
obstacole, pietoni, bicicliști, cătu- 
țași...

— In încheiere, care sint, după o- 
pinia dumneavoastră, cele mai peri
culoase defecțiuni tehnice ?

— Absolut toate. De la cele pri
vind mecanismele vitale — direcție, 
frinare, semnalizare și rulare cu 
pneurile uzate peste limita admisă 
— pînă la folosirea unui singur șter
gător de parbriz sau a ambelor, dar 
uzate, a lipsei sau nereglării cores
punzătoare a oglinzii retrovizoare, a 
nereglării motorului, care duce la 
un consum ridicat de benzină și po
luarea străzii. Desigur, extinderea și 
modernizarea unităților autoservice 
constituie o necesitate, o realitate. 
Dar tot atit de necesar este ca fie
care conducător auto amator să-și 
însușească un minimum de cunoș
tințe și deprinderi practice pentru 
ca înainte de a porni la drum sau 
în cazul în care rămîne „in pană" 
să știe și să poată interveni prompt 
pentru evitarea sau înlăturarea unor 
defecțiuni, ca să zic așa, elementa
re. Mașina bună este mașina 
întreținută. Și este numai 
în interesul omului de la 
semenilor săi ca traficul 
se desfășoare în deplină

Cercetările întreprinse de specia
liștii Academiei de științe agricole 
din Bulgaria au permis elaborarea 
unei concepții unitare cu privire la 
folosirea tehnicii electronice în 
agricultură, care va duce nu numai 
la creșterea recoltelor, dar și la 
eliminarea unor consumuri exage
rate de fertilizanți, datorită anali
zei exacte a necesităților de sub
stanțe nutritive ale plantelor. Ex
perimentele realizate in patru re
giuni ale țării au dovedit că apli
carea acestei metode de analiză 
modernă, pe o suprafață de 25 300

R.S. CEHOSLOVACA

cude hectare, a dus la rezultate_
totul remarcabile. S-a trecut, tot
odată, la testarea posibilităților 
electronicii și pe 20 000 de hectare 
de livezi, unde tehnica urmărește 
în mod special starea „sănătății" 
pomilor fructiferi și umiditatea so
lului. în viitorul apropiat se pre
conizează „electronizarea" unor 
întinse suprafețe de teren agricol 
cultivat cu cereale, iar 
ulterioară, cuprinderea 
griculturi in sistemul 
de supraveghere a 
plantelor.

Catedră-iaborator-producție
Cadrele didactice din învăță- 

mîntul superior cehoslovac parti
cipă tot mai intens la activitatea 
de cercetare științifică. Ele con
sacră acestei activități circa 10 
milioane de ore pe an. O serie de 
facultăți 
privind 
sănătății, dezvoltarea 
și îmbunătățirea 
forturile sînt concentrate cu prio
ritate asupra problemelor din sec
toarele de bază ale economiei na
ționale. Cadrele didactice se ocupă 
astfel de problemele raționalizării 
și reducerii consumului de com
bustibil, de energie, de protecția 
mediului înconjurător, caută căi 
dA economisire a metalului și ’a 
altor materiale, contribuie la dez
voltarea electronicii și microelec
tronicii. la identificarea de noi re
surse de materii prime.

Cea mai recentă contribuție a 
învățămîntului superior la pro
gresul tehnico-științific este sis- 
temul-program realizat de facul-

participă la cercetările 
perfecționarea ocrotirii 

agriculturii 
alimentației. E-

vremea

Petre

teatre
• Teatrul National (14 7171, Sala 
mare) : Fata din Andros — 17; 19,30; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb •— 14; 
Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, ia 95 44) : Cintec despre 
mine însumi — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Iva-Diva 
— 18,30

• Teatrul Gluleștll (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18; 
(sala Gluleștl. 18 04 85) : Regina balu
lui — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 13; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10

cinema
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LUMINA C14 74 16)
13. CULTURAL (83 50 13) — 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11;
• Nu e ușor cu bărbații :
— 15; 17: 19, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

— 9; 11;
9: 11; 13,
13
LUMINA
(33 29 71)

• Iacob : STUDIO (59 53 15) — 10;
15,15; 14,30; 16,45; IO, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• B.D. In alertă : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Program specia! pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 1-1; 
13; 15; 17; 19
• Extemporal la dirigenție : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moromeții — 15; 18, Copilărie fără 
basme — 9; 11; 13 : UNION (13 49 04)
— 13; 18
• Puștiul: LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Zîmbet de soare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
POPULAR (35 15 17) — 15: 17: 19
• Misiune specială: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19
• Egreta de fildeș : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 1.1; 13

intr-o fază 
întregii a- 
monitdrizat 
dezvoltării

politehnicii, 
automatizează

bine 
și numai 
volan, al 
rutier să 
siguranță.

POPA

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 aprilie, ora 20 — 15 apri
lie, ora 20. In țară : vremea va intra 
intr-un proces de încălzire ușoară, în
deosebi în primele zile. Cerul, varia
bil la început, se va înnora treptat 
începînd din vestul tării. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de aversă, Însoțite și de descărcări 
electrice in vestul, centrul și nordul 
tării șl Izolate în celelalte regiuni. La 
munte și în nordul extrem, trecător, 
în ultima zi, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapovlță și ninsoare.

O performanță de răsunet european

H. C. Minaur
Puternică, foarte puternică și foar

te ambițioasă (pină la urmă și prea 
nervoasă) această echipă de handbal 
a Barcelonei, pe care Minaur Baia 
Mare a eliminat-o din semifinalele 

“ ' Federației internaționale :
în prima manșă, la Barce- 
24—22 duminica trecută, in 
a doua, la Baia Mare. în- 
desfășurare a partidei retur

Cupei 
21—22 
lona ; 
manșa 
treaga . ___ _ .___ _
a confirmat întru totul ceea ce cu
noștea și ceea ce prevăzuse antre
norul emerit Lascăr Pană — anume 
că. în fata acestei formații (neîn- 
frintă in deplasare în această edi
ție. cu multi jucători din reprezen
tativa spaniolă evidențiată mai me
reu în ultimii ani la campionatele 
mondiale, cu un joc pe cit de vije
lios. pe atit de tehnic și de crincen), 
băimărenilor le va fi cu mult mai 
greu să recupereze un gol pe teren 
propriu decit le-a fost in fazele an
terioare să refacă handicapuri de 5 
goluri (la danezi) sau 10 
suedezi)..

Venind. într-adevăr. cu 
pregătirea) t să învingă 
Mare, catalanii au reușit 
în majoritatea timpului : 2—0 7—4, 
8—5. 9—6, 13—11 la pauză. Handba- 
liștii maramureșeni încercau să 
joace metodic, pregătind atacurile 
cu multă răbdare, mai și marcau (la 
un moment dat scorul a fost și egal: 
10—10). dar nici nu apuca bine crai
nicul radio să relateze golul alor

goluri (Ia

intentia (și 
și la Baia 
să conducă

*
• în concursul special pe apa

rate. din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la Cottbus 
(R.D. Germană), la paralele, pe pri
mul loc s-a situat Gabriela Potorac 
(România), cu 19.65 puncte. La sol. 
Augustina Badea (România) s-a 
clasat pe locul al treilea, cu 19,35 
puncte. Thummler (R.D.G.) a cîști- 
gat la birnă. cu 19,55 puncte, iar la 
sărituri a terminat învingătoare Ka
terina Sarova (Bulgaria) — cu 19,65 
puncte.

in finala Cupei I. H. F.
noștri, că spaniolii si înscriau altul 
pe contraatacuri furibunde.

Așa cum. personal, bănuiam — 
cunoscîndu-i pe handbaliștii băimă- 
reni și pe antrenorii lor — replica 
dată năbădăioșilor adversari după 
pauză a fost cu totul alta: mai dîrză, 
mai bine gîndită. mai rapidă și mai 
eficace. Pe fondul unei comportări 
excepționale a portarului nostru Ne- 
șovici. care apăra aproape totul. Co- 
vaciu. Măricel Voinea. Porumb, dar 
și ceilalți coechipieri ai lor au reu
șit să egaleze din nou (15—15) în 
minutul 39, iar în continuare să con
ducă, autoritar și convingător; 19—16, 
20—17. 23—19. Totuși, jucătorii de la 
Barcelona nu au cedat și (după ce 
au avut o ieșire nesportivă „în 
bloc", trădîndu-se astfel că nu sînt 
obișnuiți să piardă) au ajuns la 
24—22. cînd mai era de jucat un mi
nut și ei aveau mingea. De marcau, 
erau ei in finala cupei acum. Dar bra
vii handbaliști maramureșeni au 
luptat fenomenal, om la om. și în a- 
cest ultim minut, menținînd scorul și 
calificîndu-se ei în marea finală. 
Pentru a doua oară in istoria acestei 
echipe, fiindcă, după cum iubitorii 
sportului n-au uitat, H.C. Minaur s-a 
mai calificat o dată în această fi
nală. cu cîtiva ani în urmă, reușind 
s-o și cîstige după un memorabil 
meci disputat în Uniunea Sovietică 

.și decis în ultima secundă de Sta- 
mate — și de data aceasta un jucă
tor de bază.

Pentru frumoasa performantă băi- 
măreană. care este și o frumoasă 
performantă românească. se cuvin 
calde felicitări autorilor ei — jucă
tori. tehnicieni, organizatori și con
ducători ai clubului H.C. Minaur, 
Totodată insă, acest succes deosebit 
confirmă — pentru a nu știm cita 
oară — două adevăruri devenite in
contestabile : că acest club de hand
bal din inima Maramureșului este o 
adevărată „mină de aur" pentru 
handbalul românesc (cu jucători de 
mare valoare, cu un Lascăr Pană an
trenor de înaltă si probată compe
tentă) : că la Baia Mare sportul în 
general se bucură de practicanti ta- 
lentati. organizatori devotați. con
diții excelente și public entuziast — 
dovadă și marile performante inter
naționale băimărene din înot și gim
nastică. dovadă alte succese sportive 
pe plan national, in alte discipline.

Deocamdată, bravo Minaur 1 Și 
succes in finală, Minaur 1

G. MITROI
*

• în meci retur pentru „Cupa Fe
derației internaționale de handbal 
masculin". echipa sovietică Granitas 
Kaunas a întrecut cu scorul de 32—21 
(19—12) formația elvețiană St. Gal
len. în primul joc scorul a fost egal : 
20—20. astfel că echipa din Kaunas 
s-a calificat pentru finala competi
ției. in care va întilni echipa ro
mână H.C. Minaur Baia Mare.

★
O în Sala Sporturilor din Con

stanta s-a încheiat competiția inter
națională de tenis de masă „Europa 
Top 12". rezervată celor mai buni 12 
juniori și junioare ai continentului. 
La fete, reprezentanta noastră. Oti- 
lia Bădescu. vioecampioană europea
nă de senioare în acest an. și-a 
păstrat trofeul, cîștigînd și ediția din 
acest an a topului. Pe celelalte 
locuri s-au clasat in ordine : Ga
briela Wirth (Ungaria). Emilia Ciosu 
(România). Adriana Năstase (Româ-

★ '
nia), Iaroslava Mihockova (Ceho
slovacia), Renata Chvatalova (Ceho
slovacia). în concursul băieților, pe 
primul loc s-a clasat, cu 11 victo
rii. Dmitri Mazunov (U.R.S.S.). care, 
în partida decisivă, l-a întrecut cu 
2—0 pe Călin Creangă (România) — 
10 victorii în concurs, clasat pe lo
cul doi.

• La campionatele internaționale 
de judo ale României, desfășurate în 
sala Rapid din Capitală, sportivii ro
mâni s-au numărat printre protago-

tatea de electronică a 
pe baza căruia se 
procesul de creare a procedeelor 
tehnologice pentru sectoarele in
tegrate ale producției. Intre alte 
rezultate obținute în ultimul timp 
se află și metoda de protecție op
timă a otelului din medii corozive, 
un nou procedeu de pregătire a 
unui erbicid selectiv pentru ce
reale, necesitînd doze de aplicare 
de 10 pînă la 100 de ori mai mici 
decît preparatele existente, ca șl 
modelul matematic al influențelor 
seismice asupra unor subansam- 
ble ale reactorilor nucleari,

în ultimul timp, institutele de 
învățămînt superior caută noi me
tode de colaborare cu unitățile 
productive, creîndu-se astfel di
ferite asociații științifice de pro
ducție. Prin colaborarea dintre 
Academia cehoslovacă de științe 
și Ministerul ceh al învătămîntu- 
lui a fost creat Centrul 
din Cehia de Sud. avînd 
bită importanță pentru 
tarea biotehnologiilor.

biologic 
o deose- 

dezvol-

VIntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări trecătoare în 
Moldova, din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului va înregistra, din nou. 
o ușoară scădere in ultima zl. Mini
mele vor fl cuprinse între 2 si 12 
grade, mai scăzute în prima și ultima 
noapte, în nordul și centrul târli, unde 
vor fi, izolat, șl sub zero grade, favo- 
rizînd producerea, local, a brumelor 
șl izolat a înghețului slab la sol, iar 
maximele se vor situa, in general, 
intre 10 șl 20 grade. Pe alocuri, ceată 
slabă. în București : Vremea se va 
încălzi treptat. Cerul va fi variabil la 
Început, apoi se va Înnora șl trecător 
va ploua. In a doua parte a Interva
lului. VIntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 4 și 8 grade. Iar ma
ximele între 17 șl 20 grade.

nisti. obtinînd trei victorii, prin Dra- 
goș Bolbose (60 kg). Zoltan Teszari 
(65 kg) și Ștefan Naghi (71 kg), cla
sați pe primul loc la categoriile res
pective. Iată cîștigătorii celorlalte ca
tegorii : 78 kg — G. Vismara (Ita
lia); 86 kg — F. Fadjabuli (U.R.S.S.); 
95 kg — J. Fazi (Italia) ; pesta 95 
kg — I. Bat (R.P. Mongolă).

,,Raliul Brașovului’’
La start — 76, la sosire — 37

„Raliul Brașovului", prima cursă 
din divizia A a campionatului re
publican de raliuri, ș-a încheiat cu 
victoria 
Voican 
chipe : 
men tul 
rile doi
jele M. Costinean. E. Roșea și I. 
Mălăut. D. Ionescu (ambele de la 
I.A.T.S.A. Pitești), iar în clasamen
tele pe grupe, primul loc a revenit 
echipajelor C. Măcăneată. D. Banca 
(I.A. Dacia Pitești) la grupa A ; N. 
Andrei. N. Voican la grupa C 1 și 
M. Bucur, Al. Moldovan (I.A.T.S.A) 
la grupa C 2. Traseul raliului a 
măsurat 480 km (cu 17 probe de cla
sament). Din cele 76 de echipaje 
prezente la start, au terminat cursa 
doar 37 !

echipajului N. Andrei, N. 
(I.A. Dacia-Pitești). Pe e- 

I.A.T.S.A. Pitești. în clasa- 
general individual pe loeu- 
și trei s-au situat echipa-

Iniormații din fotbal
• F.C. Maramureș — Steaua Bucu

rești, unul din 
cadrul optimilor de _ ..
pei Româpiei". s-a disputat. în a- 
vans, la Baia Mare. ~ 
reșteni (care, după cum se știe, de
țin trofeul) au ciștigat cu scorul de 
3—1 (1—0), calificîndu-se astfel pen
tru sferturile de finală ale popularei 
competiții fotbalistice.
• înaintea ultimei treimi a cam

pionatului diviziei A. pe primul loc 
al clasamentului se află Steaua (46 
puncte. 19 victorii, două egaluri. nici 
o înfringere, golaveraj excelent : 
74—10 — un joc mai puțin dispu
tat). urmată de Dinamo (40 puncte : 
19—2—1 ; golaveraj 53—40). Victoria 
(29 p ; 14—1—7 ; 39—23)... Pe ulti
mele locuri : 14. Politehnica Timi- 
toara ; 15. Sportul studențesc ; 16.
F.C. Argeș ; 17. C.£..M Suceava (rite 
16 puncte fiecare, despărțite de 
golaveraj) ; 18. Petrolul Ploiești
(14 p).

meciurile din 
finală ale „Cu-
Fotbaliștii bucu-



"tConcepția si considerentele președintelui 
Nicolae Ceausescu privind intensificarea 

cooperării economice intre țările 
in curs de dezvoltare

JAKARTA

prezentate la reuniunea ministerială
a Comitetului de Negociere a S.G.P.C.

BELGRAD 11 (Agerpres). — Luni s-au deschis la Belgrad lucrările 
reuniunii ministeriale a Comitetului de Negociere a Sistemului Global de 
Preferințe Comerciale intre țările în curs de dezvoltare (S.G.P.C.). In 
deschiderea lucrărilor reuniunii ministeriale a luat cuvintul Lazar Moisov, 
președintele prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

în cadrul dezbaterilor generale, 
jefui delegației române, Ilie Vădu
va, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a prezentat concepția și consideren
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind intensificarea cooperării eco
nomice intre țările în curs de dez
voltare, ca o componentă importantă 
a instaurării noii ordini economice 
internaționale.

Vorbitorul a relevat că In confor
mitate cu politica sa constantă de 
extindere a relațiilor economice cu 
celelalte țări în curs de dezvoltare. 
România a participat activ la prima 
rundă de negocieri a S.G.P.C., con
venind schimburi de facilități vama
le cu 25 de țări participante. El a 
subliniat că acordul privind S.G.P.C. 
supus spre adoptare reuniunii mi
nisteriale va favoriza dezvoltarea 
comerțului și cooperării economice 
intre țările în curs de dezvoltare, 
fapt deosebit de important in con
dițiile intensificării măsurilor pro- 
tecționiste din partea țărilor dezvol
tate. Crearea S.G.P.C. va întări, de 
asemenea, puterea de negociere a 
țărilor în curs de dezvoltare in ra
porturile cu țările dezvoltate, în ve
derea îmbunătățirii modalităților și 
mecanismelor de dezvoltare a rela

țiilor economice internaționale. In 
acest context, s-a reliefat importanța 
propunerii României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. privind convo
carea unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu participarea cu 
drepturi egale a tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare și a țărilor dez
voltate in vederea examinării căilor 
de lichidare a subdezvoltării, de 
soluționare globală a problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Reliefind că finalizarea cu succes 
la Belgrad a actualei runde de nego
ciere a S.G.P.C. constituie numai un 
prim pas in crearea acestui sistem de 
preferințe comerciale, șeful delega
ției române a evidențiat necesitatea 
organizării, in viitorul apropiat, a 
unei a doua runde de negociere a 
S.G.P.C., in vederea dezvoltării re
zultatelor obținute in cadrul primei 
runde.

Vorbitorul a arătat că ar fi de 
dorit ca Ia acordul privind S.G.P.C., 
la care participă in prezent 45 de 
state, să adere și alte țări în curs de 
dezvoltare, ceea ce ar întări carac
terul global al acestui sistem de pre
ferințe comerciale și ar spori avan
tajele pe care le implică.

„Căderea prețurilor la materiile prime și datoria externă 
au un impact decisiv asupra situației economice a Africii1*

ALGER 11 (Agerpres). — Căderea 
prețurilor la materiile prime și da
toria externă au un impact decisiv 
asupra situației economice a Africii, 
care trebuie să facă față, de ase
menea. unei puternice secete ce per
turbă planurile de dezvoltare ale ță
rilor de pe acest continent, a decla
rat Adebayo Adedeji, secretar exe
cutiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa (C.E.A.).

Perspectivele economice ale Africii 
sint strins legate de aceste fenome
ne. situație în care țările industria
lizate ar trebui să-și asume respon
sabilitățile ce le revin pentru a spri
jini Africa să iasă din această si
tuație, a subliniat Adedeji.

YAOUNDE 11 (Agerpres). — Criza 
economică mondială se repercutează 
acut asupra țărilor in curs de dez
voltare — a declarat președintele 
Republicii Camerun, Paul Biya, in
tr-un mesaj adresat națiunii cu pri
lejul alegerilor prezidențiale și par
lamentare de la 24 aprilie. El a fă- 
.cut apel la populație să-și intensifi
ce eforturile în direcția depășirii ac
tualelor dificultăți economice și fi
nanciare cu care se confruntă țara. 
In centrul activității guvernului, a 
spus el, se vor afla în continuare 
sarcina însănătoșirii situației econo
mice și financiare a țării și materia
lizarea programelor de dezvoltare.’

„Monopolurile transnaționale subminează 
suveranitatea și independența țărilor lumii a treia11

NEW DELIII 11 (Agerpres). — 
„Războiul corporațiilor transnațio
nale împotriva țărilor în curs de 
dezvoltare", acesta este titlul unui 
articol publicat de ziarul indian 
„The Patriot" consacrat eforturilor 

.țărilor „lumii a treia" de a contra
cara acțiunile dăunătoare ale aces
tor corporații asupra economiilor lor 
naționale. Arătind că ele au pătruns 
tn toate sferele vieții social-econo-

mice și politice ale tinerelor state, 
ziarul relevă că monopolurile trans
naționale subminează suveranitatea 
și independența acestor țări. Numai 
in ultimii 10 ani, se subliniază, com
paniile transnaționale americane au 
încasat din țările in curs de dez
voltare venituri de patru ori mai 
mari decit suma, investițiilor lor în 
aceste țări. Anual, ele obțin din fi
rește țări venituri in valoare de 
peste 200 miliarde dolari.

j Pentru crearea unei zone libere \

i problemele de politică externă al
* fracțiunii Partidului Social-Demb-

de arme chimice in Europa
BONN 11 (Agerpres). —

Voigt, purtător de cuvint
Karsten 

pentru

i crat in Bundestagul vest-german. .a 
, chemat guvernul R.F.G. să inițieze 
' convorbiri cu guvernele R.D. Ger

mane și R.S. Cehoslovace cu pri
vire la crearea unei zone libere de 
arme chimice in Europa. K. Voigt 

cerut, totodată, guvernului, vest-a

german să acționeze în favoarea \ 
realizării dezarmării chimice la 
nivel mondial și a apreciat că c 
inițiativă privind crearea unei zone 
libere de arma chimică pe conti
nentul european ar spori contribu
ția statelor mici și mijlocii din 
Europa centrală la realizarea in
terzicerii globale a armelor 
mice.

chi-

ț

„Pace, dezarmare, dezvoltare"
BISSAU 11 (Agerpres). — Sub 

deviza ..Pace, dezarmare, dezvolta- - 
re". in capitala Guineei-Bissau se 
desfășoară o conferință internațio
nală pentru pace. Participanții au 
subliniat necesitatea soluționării cit 
mai urgente a problemei datoriei 
externe a țărilor in curs de dez
voltare. instaurării unei noi or
dini economice mondiale si alocă
rii pentru 
grame 
irosite

finanțarea unor pro- 
de dezvoltare a fondurilor 
in prezent in cursa înar-

mărilor. în urma exploatării 
colonialiste a țărilor in curs 
dezvoltare, monopolurile 
ționale adună sume uriașe desti- 
nate îmbogățirii lor sau sporirii 
arsenalelor militare occidentale — 
au arătat participanții. subliniind 
că numai instaurarea unei noi or
dini economice mondiale va per
mite țărilor în curs de dezvoltare 
să-și materializeze programele de 
progres economic.

Oceanul Indian să devină

o zona
11 (Ager-
New York

a

Resursele Asiei

neo- 
dc 

transna-

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — La sediul din 
al Națiunilor Unite s-a deschis luni 
sesiunea Comitetului special al 
O.N.U. pentru Oceanul Indian. 
Acest organism continuă analiza-

w _ • •
pa cii
problemelor legate de pregăti- 
Conferinței de la Colombo in

ia .
o 1

(

$

r
rea
rea
vederea încheierii unui acord in
ternațional pentru 
Oceanului Indian 
păcii.

transformarea 
intr-o zonă a

La Curtea Internațională de Justiție de la Haga

Audieri în disputa dintre O.N.U. și S.U.A. în legătură 
cu închiderea misiunii O.E.P.

HAGA II (Agerpres). — Curtea 
Internațională de Justiție de la Haga 
a început audierile in disputa dintre 
O.N.U. și S.U.A. in legătură cu în
chiderea misiunii permanente de ob
servator pe lingă Națiunile Unite a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Prin hotărirea de a închide 
misiunea O.E.P., S.U.A. au încălcat 
acordul din 1947 dintre Națiunile 
Unite și țara gazdă a O.N.U., a de
clarat cu prilejul audierilor, șeful

secției juridice a O.N.U., Karl-Au- 
gust Fleischhauer.

Curtea de la Haga examinează, la 
cererea secretarului general al 
O.N.U., dacă S.U.A. sint obligate să 
participe la o procedură de stingere 
a disputei cu Națiunile Unite. Flei
schhauer a relevat că Națiunile Unite 
și-au demonstrat, prin numeroase 
contacte și oferte de negociere, bu
năvoința in disputa cu Administrația 
S.U.A., relatează agenția A.D.N.

Precizări ale Iordaniei privind participarea la 
proiectata Conferință de pace în Orientul Mijlociu

AMMAN 11 (Agerpres). — Iorda
nia este dispusă să participe la pre
conizata Conferință internațională 
de pace in problema Orientului Mij
lociu in cadrul unei delegații co
mune iordaniano-palestiniană. în ca
zul în care un atare aranjament este 
acceptat de părțile implicate, a de
clarat primui-miniștru a! Iordaniei, 
Zeld Rifai. cu prilejul primirii unor 
ambasadori din țări arabe. El a pre

cizat că , tara sa nu va reprezenta 
poporul palestinian la preconizata 
reuniune si nici nu va negocia o 
reglementare a problemei palestinie
ne in numele O.E.P. O reglementa
re a conflictului arabo-israelian im
pune soluționarea problemei palesti
niene sub toate aspectele ei. jnclu- 
siv restabilirea dreptului la autode
terminare al poporului palestinian, 
a spus Zeid Rifai.

Consiliul ligii Arabe se pronunță pentru 
o reuniune la nivel înalt

TUNIS 11 (Agerpres). — La Tunis 
s-au încheiat lucrările reuniunii 
Consiliului Ligii Arabe, care au fost 
consacrate examinării ultimelor evo
luții din Orientul Mijlociu, in spe
cial a situației din teritoriile arabe 
ocupate. Miniștrii de externe din 
Tunisia, Iordania, Irak, Siria, Ara

bia Saudită. reprezentantul Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
și secretarul general al Ligii Arabe 
au aprobat convocarea unei reuniuni 
de urgență arabe la nivel inalt, la 
Alger, in prima săptămină a lunii 
iunie.

în folosul progresului 
tuturor statelor regiunii
Deschiderea lucrărilor Comi
siei Economice și Sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific

JAKARTA 11 (Agerpres) — La 
Jakarta s-au deschis lucrările celei 
de-a 44-a sesiuni anuale a Comisiei 
Economice și Sociale O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.). tn cu- 

inaugural, președintele Indo- 
Suharto, a făcut apel la fo- 
resurselor economice și uma- 
țărilor regiunii in scopul dez-

vintul 
neziei. 
losirea 
ne ale 
voltării. Arătind că actuala deterio
rare a situației economice din lume 
se datorează in special practicilor 
protecționiste și dobinzilor excesiv 
de mari percepute de țările dezvol
tate in relațiile lor cu țările în curs 
de dezvoltare, președintele indone
zian a relevat rolul important al 
cooperării multilaterale in relațiile 
internaționale. El a subliniat că ță
rile din această regiune au înregis- 

,TOtrat o „creștere semnificativă'* 
dezvoltarea lor economică.

in

AMERICA CENTRALA:

în sprijinul procesului 
de reglementare 

politică a situațiilor 
conflictuale

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Co
municatul difuzat la Moscova la în
cheierea vizitei in U.R.S.S. a unei 
delegâții parlamentare din Costa 
Rica subliniază necesitatea spriji
nirii procesului de reglementare pe 
cale politică a situației conflictuale 
din America Centrală. Documentul, 
citat de agenția T.A.S.S., menționea
ză. de asemenea, că cele două părți se 
pronunță împotriva presiunilor exer
citate asupra țărilor centro-ameri- 
cane și pentru respectarea acorduri
lor realizate in această problemă la 
Ciudad de Guatemala. A fost reafir
mată necesitatea rezolvării pe calea 
tratativelor a tuturor conflictelor re
gionale. pe baza respectării suvera
nității naționale și a dreptului po
poarelor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele.

Spre o reconciliere 
națională 

în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 11 (A- 

gerpres). — Guvernul guatemalez 
și-a dat acordul pentru o întilnire 
intre reprezentanți ai Comisiei de 
reconciliere națională și comandanții 
Unității Revoluționare Naționale 
Guatemaleze (U.R.N.G.), reprezen- 
tind forțele insurgente din țară. Pre
ședintele Guatemalei. Vinicio Ce- 
rezo. a avut in acest sens convorbiri 
cu membrii Comisiei de reconciliere 
națională.

S-a anunțat, totodată, că guvernul 
guatemalez este favorabil și altor 
soluții pentru realizarea reconcilierii 
naționale, inclusiv celor care preco
nizează acceptarea ofertei de me
diere a președintelui Republicii Cos
ta Rica. Oscar Aria? Sanchez, lau
reat al Premiului Nobel pentru Pace.

O COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A SECURITĂȚII ȘI PĂCII PE CONTINENT

Dezvoltarea continuă, neîngrădită 
a colaborării economice intereuropene

Momept de bilanț al activității 
desfășurate de Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E. O.N.U. 
in formulare prescurtată) in direcția 
dezvoltării raporturilor de colabora
ră și cooperare intre statele mem
bre, de investigare a posibilităților 
da extindere și diversificare a schim
burilor intereuropene. sesiunea anua
lă a acestui organism al Națiunilor 
Unite, care incepe astăzi la Geneva, 
se înscrie ca un eveniment deosebit 
de important in viața economică a 
continentului. în același timp, re
uniunea dobindește semnificații spo
rite în actuala conjunctură, in care, 
pe fundalul menținerii incordării in 
lume, se constată accentuarea feno
menelor de criză din economia mon
dială. din relațiile comerciale și fi
nanciare internaționale, ale căror 
efecte se fac tot mai mult simțite, 
inclusiv in țările membre ale 
C.E.E./O.N.U.

Sint împrejurări în care cele 35 de 
țări-membre ale comisiei (toate sta
tele europene plus S.U.A. și Canada), 
țâri ce realizează peste două treimi 
din producția și comerțul mondial, 
vor aborda probleme legate de si
tuația economică din Europa și per
spectivele ei pină in anul 2000, în
făptuirea prevederilor din documen
tul final al reuniunii general-euro- 
pene de la Madrid, care se referă la 
activitățile comisiei, dezvoltarea co
merțului și cooperării economice, 
promovarea colaborării în domeniile 
științei și tehnologiei, industriei, 
agriculturii, energiei, mediului în
conjurător, precum și alte chestiuni 
de interes comun. Asemenea eforturi 
sint cu atît mai necesare, cu cit do
cumentele supuse atenției pârtiei- 
panților de Secretariatul C.E.E./ 
O.N.U. relevă caracterul neechilibrat 
sau regresiv al schimburilor comer
ciale. stagnarea și. in unele sectoare, 
chiar declinul activității de coopera
re economică și tehnico-științifică, 
precum și ritmurile lente de creștere 
a producției în țările membre ale co
misiei. Astfel, potrivit datelor esti
mative cuprinse în „Studiul asupra 
situației economice a Europei în 
1987—1988“, ritmul mediu de creștere 
a producției va fi în 1988 aproxima
tiv egal cu cele din 1987 și 1986 (2.6 
la sută). Totodată, comerțul dintre 
țările cu sisteme sociale diferite ale

regiunii — deși a cunoscut in 1987 
o oarecare înviorare in raport cu 
evoluțiile din 1986 și, mai,ales, din 
1985. cind ritmul de creștere a ex
porturilor a fost negativ — rămine 
incă departe de expansiunea vigu
roasă din 1983—198.4, de posibilitățile 
existente. Ajustările impuse de noi
le condiții de criză s-au făcut po
trivit documentului amintit, cu pre
țul unor pierderi considerabile de 
producție și de locuri.de muncă. In 
țările vest-europene, unde circa 18 
milioane de persoane au rămas fără 
slujbe, rata șomajului este in pre
zent de două ori mai mare decit me
dia anilor 1977—1979. Dar și mai în
grijorător este faptul că, după esti

laborării economice , dintre statele 
continentului și care a adus o con
tribuție importantă la afirmarea uni
tății intereselor fundamentale ale po
poarelor europene, pe deasupra deo
sebirilor de sisteme sociale, aparte
nenței la alianțe politico-militare și 
la grupări economice diferite —este 
chemată să acționeze și mai intens 
pentru menținerea și dezvoltarea 
dialogului și a colaborării economi
ce intre statele din regiune, in spi
ritul Actului final de la Helsinki. 
Aceasta, cu atit mai mult, cu cit 
este deja dovedit că accelerarea dez
voltării economice, a progresului so
cial al fiecărei țări depinde intr-o 
mare măsură, pe lingă efortul pro

ror îngrădiri și bariere artificiale, 
reducerea la un nivel rezonabil a 
dobinzilor și promovarea unei poli
tici financiare și de credit menite să 
stimuleze comerțul intre statele din 
regiune.

Atenția comisiei se cere îndrepta
tă, de asemenea, spre acele mijloa
ce capabile să dea stabilitate și per
spectivă comerțului intereuropean, 
cum sint acordurile pe termen lung, 
ca și asupra cooperării industriale, 
care. între altele, ar înlesni soluțio
narea. prin eforturi comun'e, a unor 
probleme de interes general. De alt
fel. studii și cercetări efectuate sub 
egida Secretariatului C.E.E./O.N.U. 
relevă existența in perioada 1986—
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mările specialiștilor C.E.E./O.N.U., în 
țările respective ritmurile de creș
tere economică vor fi in următorii 
3—4 ani chiar mai lente decit pină 
acum (1—2 la sută din 1988 și 1989), 
astfel incit perspectivele șomajului 
nu sint de restringere, ci de extin
dere.

Intre factorii care au contribuit la 
deteriorarea situației economice și 
sociale in regiune, un rol important 
l-a avut multiplicarea. în ultima vre
me, a măsurilor protecționiste și 
neoprotecționiste, de restringere. sub 
diferite pretexte, a accesului la pie
țele internaționale. în plus, se re
curge tot mai . frecvent la felurite 
măsuri restrictive, inclusiv sancțiuni, 
presiuni, condiționări politice, care 
nu fac decit să perturbeze relațiile 
Economice intereuropene. La aceste 
fenomene s-a adăugat, de la sfirșitul 
deceniului trecut, politica dobinzilor 
înalte promovată de țările capitalis
te dezvoltate. în primul rind de 
S.U.A., ceea ce are o puternică in
fluență negativă asupra economiilor 
statelor membre ale comisiei și a 
cooperării dintre ele.

In aceste condiții. C.E.E./O.N.U. — 
care a fost investită incă de la în
ființarea sa cu țeluri și responsabili
tăți precise pe linia amplificării co

priu. de intensificarea schimburilor 
externe, de promovarea comerțului și 
cooperării economice internaționale.

Totodată, dezvoltarea legăturilor 
comerciale dintre state reprezintă o 
bază sigură a destinderii, o cerință 
primordială a înțelegerii și increderii 
internaționale, a consolidării păcii 
în lume. însăși viața demonstrează 
că pacea, securitatea și cooperarea 
se condiționează reciproc ; extin
derea conlucrării economice este 
de natură să contribuie la în
tărirea încrederii între state și 
la promovarea destinderii in lume; 
și, invers, consolidarea climatului 
de destindere creează condiții favo
rabile pentru dezvoltarea unor am
ple acțiuni de cooperare.

Pornindu-se de la asemenea rea
lități, se apreciază că este necesar 
ca C.E.E./O.N.U. să întreprindă noi 
acțiuni capabile să contribuie la ex
tinderea comerțului și colaborării 
economice și tehnico-științitice intre 
țările membre ale comisiei, ceea ce 
s-ar înscrie ca o contribuție efecti
vă la diminuarea neîncrederii și în
cordării, la reluarea cursului spre 
destindere pe continentul nostru și 
în lume, tn acest sens, de cea mai 
mare importanță sint înlăturarea 
practicilor protecționiste și a orică

1990 a unor posibilități sporite de 
extindere a cooperării in producție, 
în special in domenii ca energia, in
dustria agroalimentarâ. protecția 
mediului înconjurător, construcțiile, 
serviciile și turismul.

tn același timp — avindu-se in ve
dere faptul că statele europene se 
află in stadii diferite de dezvolta
re. că circa o treime din populația 
continentului trăiește in țări sau zone 
ale unor țări rămase in urmă pe plan 
economic — se impune, adoptarea 
unor măsuri care să permită acce
sul neîngrădit al acestor state la cu
ceririle științei, facilitarea transfe
rului de tehnologie, favorizarea 
desfacerii produselor statelor in curs 
de dezvoltare pe piețele celor dez
voltate. De asemenea, se apreciază 
că ar fi deosebit de important și 
semnificativ dacă eforturile țărilor 
din Balcani de a face din regiunea 
lor o zonă a cooperării și păcii — 
deziderat reafirmat și la recenta re
uniune a miniștrilor de externe de 
la Belgrad — ar fi sprijinite tot mai 
mult de Comisia Economică a O.NU. 
pentru Europa.

Realizarea unor asemenea obiecti
ve reclamă ca deliberările actualei 
sesiuni a C.E.E./O.N.U. să aibă un 
caracter de lucru, să fie axate nu

pe chestiuni marginale, ci pe pro
bleme esențiale ale colaborării și con
lucrării economice dintre statele 
participante. Numai in acest fel se
siunea se va putea încheia cu re
zultate pozitive, se vor putea fate 
pași mainte spre adaptarea mecanis
melor și structurilor comisiei la rea
litățile economice in continuă schim
bare. la noile exigențe ale cooperă
rii in domeniile aferente, stabilite de 
Conferința general-europeană.

România socialistă. președintele 
Nicolae Ceausescu acționează con
secvent pentru sporirea rolului 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa in dezvoltarea largă 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre statele continentu
lui. in lichidarea tuturor barierelor 
Si obstacolelor artificiale din calea 
raporturilor economice internaționa
le. — ca o componentă esențială a 
procesului de edificare a secu
rității europene. Pe baza concep
ției și aprecierilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind înfăptui
rea securității și dezvoltarea coope
rării in Europa, țara noastră a fă
cut o serie de propuneri menite să 
contribuie Ia întărirea rolului C.E.E./ 
O.N.U. in procesul cooperării gene- 
ral-europene in spiritul principiilor 
și prevederilor Actului final de la 
Helsinki, la angajarea sa mai efi
cientă in acțiuni și proiecte concre
te. cu finalitate practică pentru ță
rile membre. în această direcție se 
înscriu și propunerile formulate de 
țara noastră in cadrul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. inclusiv la actuala reuniune de 
la Viena. România are astfel în ve
dere organizarea unor conferințe in 
problemele dezvoltării colaborării 
economice și cooperării în producție 
intre țările europene, ale cooperării 
tehnico-științifice și protecției me
diului inconjurător.

Animată de asemenea preocupări. 
România participă la lucrările se
siunii C.E.E./O.N.U. cu dorința ca. 
împreună cu celelalte state, să con
tribuie la adoptarea de masuri con
crete și eficiente de extindere a co
operării economice intereuropene. în 
concordanță cu interesele tuturor 
statelor continentului, ale cauzei 
securității, destinderii și păcii.

Dracjoș ȘERBANESCU

MOSCOVA:
-------------------------J...........—

Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru colaborare 
tehnico-științifică
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MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 38-a 
a Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare tehnico-științifică, la care 
au participat conducători ai organe
lor pentru știință și tehnică ale ță
rilor membre ale Consiliului și 
R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Comitetului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Comitetul a analizat modul cum se 
realizează programul complex de co
laborare in domeniul progresului 
tehnic al țărilor membre ale C.A.E.R.

pină în anul 2000 șl rezultatele ob
ținute îndeosebi în ceea ce privește 
colaborarea in domeniul electronicii 
și microelectronicii. Totodată, au 
fost adoptate rapoarte in proble
mele respective și stabilite măsuri 
pentru accelerarea îndeplinirii ac
țiunilor de colaborare prevăzute în 
program.

în cadrul ședinței s-au examinat, 
de asemenea, propuneri privind or
ganizarea cooperării și realizarea 
unor proiecte prioritare ale colabo
rării incluse in programul respectiv, 
precum și alte probleme de interes 
reciproc.

WASHINGTON:

O declarație a președintelui S. U. A.
in legătură cu înțelegerile privind reglementarea 

aspectelor externe ale problemei afgane
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a declarat oficial in cadrul unei 
consfătuiri cu principalii săi consi
lieri in probleme de politică externă 
desfășurată la Casa Albă că S.U.A. 
sint gata să se constituie intr-un 
garant al ințelegerilor privind regle

mentarea aspectelor externe ale pro
blemei afgane, realizate în cadrul 
tratativelor afgano-pakistaneze de 
la Geneva, desfășurate prin mijlo
cirea reprezentantului personal al 
secretarului general al O.N.U., 
transmite agenția T.A.S.S.

Congresul extraordinar al partidului Uniunea 
Națională Africană din Zimbabwe—Frontul Patriotic

Un act politic important in direcția întăririi 
unității naționale

HARARE. — Delegații la con
gresul extraordinar al partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Zimbabwe — Frontul Patriotic 
(Z.A.N.U. — F.P.) au aprobat acor
dul de unificare cu partidul Fron
tul Patriotic — fosta Uniune a Po
porului African din Zimbabwe 
(F.P. — Z.A.P.U.). semnat jn de

cembrie anul trecut de liderii celor 
două formațiuni politice. Robert 
Mugabe si. respectiv. Joshua Nkomo 
— transmite agenția Taniug. Con
gresul a subliniat că unificarea ce
lor două partide va contribui la în
tărirea unității naționale și stabi
lității tării, la dezvoltarea Repu
blicii Zimbabwe, în general.

Ape/ al S.W. A. P. 0. adresat comunității 
internaționale

pentru adoptarea de sancțiuni ferme împotriva R.S.A.
KATMANDU 11 (Agerpres). .— Re

prezentantul Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Tuliamehi Kalomoh, aflat intr-o vi
zită in Nepal, a lansat, in cadrul 
unei conferințe de presă, un apel 
comunității internaționale de a im
pune sancțiuni economice eficiente, 
cuprinzătoare și obligatorii împotriva 
Africii de Sud. El a subliniat că in-

tirzierea aplicării acestor sancțiuni 
nu face decit să agraveze efectul 
măsurilor draconice ale regimului 
rasist de la Pretoria, respectiv sta
rea de urgență, legea marțială și 
restricțiile de circulație impuse în 
Namibia, din cauza cărora sînt omo- 
riți oameni nevinovați, în general 
datorită simplei bănuieli de a fi 
simpatizanți ai S.W.A.P.O.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
BAGDAD 11 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint militar de la 
Bagdad a anunțat că, la 11 aprilie. 
Irakul a lansat două rachete asupra 
capitalei Iranului. Teheran, și asu
pra Ispahanului — informează agen
ția I.N.A. Irakul a întrerupt atacurile 
cu rachete incepind de vineri, 8 a- 
prilie — informează aceeași sursă.

TEHERAN 11 (Agerpres). — Irakul 
a lansat luni rachete asupra unor 
zone rezidențiale din Teheran și Is
pahan, informează agenția IRNA. In 
urma noului atac, 16 civili au fost 
uciși, alte persoane fiind rănite. Maț 
multe clădiri au avut de suferit. Po
trivit sursei iraniene. Irakul înce
tase atacurile cu rachete în urmă 
cu patru zile.

DE

CONVORBIRI SOVIETO-CEHO- 
SLOVACE. La Moscova a avut loc 
luni o întrevedere intre Andrei 
Gromiko. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., și Gustav Husak. pre
ședinte al Republicji . Socialiste 
Cehoslovace, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
La convorbiri au participat, de a- 
semenea. Eduard Sevardnadze. mi
nistrul de externe al U.R.S.S. și 
Bohuslav Chnoupek. ministrul de 
externe al R. S. Cehoslovace. S-a 
procedat la o informare reciprocă 
in ceea ce privește stadiul con
strucției socialismului in cele două 
țări, fiind abordate, totodată, as
pecte actuale ale vieții internațio
nale.

LA BUDAPESTA a avut loc o 
întilnire intre Janos Kadar, secre
tar general al P.M.S.U., și Branko 
Mieulici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. aflat intr-o vizită oficială de 
prietenie in R.P. Ungară. Cu acest 
prilej, au fost abordate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări șl 
s-a procedat la un schimb de pă
reri in legătură cu o serie de pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale.

PARTICIPANȚII la recenta ple
nară a Conducerii Centrale a P.C. 
din Norvegia au adoptat o rezo
luție cu privire la ..măsuri de în
tărire a increderii. securității, dez
armării si colaborării" care urmea
ză să fie prezentată guvernului, in 
Parlament si tuturor partidelor po
litice. . Totodată, au fost examinate 
probleme privind pregătirile in ve
derea alegerilor parlamentare din 
toamna anului viitor. întărirea uni
tății partidului si a influentei sale 
în rindul maselor. Plenara a a- 
probat propunerea conducerii cen
trale cu privire la crearea unui bloc 
unic al forțelor de stingă pri
vind unele acțiuni comune în ve
derea alegerilor pentru Storting.

LA DUSSELDORF s-au desfășu
rat lucrările plenarei conducerii 
P.C. German. Participanții au dez
bătut probleme ale situației poli
tice interne din R.F. Germania si 
stadiul pregătirilor în vederea or
ganizării Congresului P.C.G., pro
gramat să aibă loc in luna ianua
rie 1989.

LA ANVERS S-AU ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE CELUI DE-AL IV-

LEA CONGRES AI, PARTIDELOR 
ECOLOGISTE DIN EUROPA 
OCCIDENTALA. Acest forum a 
fost practic consacrat examinării 
activității organizațiilor de prote
jare a mediului ambiant in cadrul 
organelor locale ale puterii de stat. 
Au luat parte delegații ale parti
delor ecologiste din Austria. Fran
ța. Danemarca, Belgia. Olanda, 
Luxemburg. Elveția, Marea Brita
nic și Spania.

CUBA ȘI ECUADORUL AU 
SEMNAT UN PROTOCOL privind 
dezvoltarea cooperării in domenii
le materiilor prime, tehnologiei Iși 
pieselor de schimb. Un document 
adițional se referă la organizarea 
unor schimburi de experiență intre 
specialiștii celor două țări.

DOBORlREA UNUI AVION DE 
PASAGERI AFGAN. Un avion de 
pasageri afgan de tip ..AN-26". cu 
23 pasageri la bord si 6 membri ai 
echipajului, care efectua cursa 
Meymen — Mazari — Sharif, a fost 
doborit de o rachetă trasă de ex
tremiști afgani. Toate persoanele 
aflate la bordul avionului si-au 
pierdut viața.

PRIMUL CONGRES INTERNA
ȚIONAL DE DREPT PRIVIND 
ENERGIA. Președintele ad-interim 
al Venezuelei, Jose Angel Ciliber- 
to, a inaugurat la Caracas lucrările 
primului congres internațional de 
drept privind energia, la care par
ticipă delegați din 35 de țări. Con
gresul se desfășoară sub deviza 
„Energia in serviciul păcii și al 
dezvoltării", fiind organizat sub 
auspiciile Centrului pentru pacea 
mondială prin drept. Intre proble
mele supuse dezbaterii figurează 
accesul tuturor țărilor la sursele 
energetice de bază, stabilitatea in 
asigurarea aprovizionării, aportul 
dezvoltării tehnologice la cercetare 
și aplicarea proiectelor energetice.

PESTE O SUTA DE PERSOANE 
ȘI-AU PIERDUT VIAȚA, iar alte 
o mie au fost rănite in cursul unei 
puternice explozii care s-a produs 
la un depozit de muniții al armatei 
pakistaneze situat intre Rawal
pindi și Islamabad. A fost afectat 
un teritoriu cu o rază de 15 km în 
jurul dezastrului. Cauzele explo
ziei nu au fost elucidate. S-a in
stituit oficial cjoliu național.

POPULAȚIA DANEMARCEI era 
la 1 ianuarie 1988 de 5 129 254 lo
cuitori.
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