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Punind in evidență largi posibilități 

de dezvoltare a colaborării româno - sovietice, 

de intărire a legăturilor tradiționale 

dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

CONVORBIRI OFICIALE
La Kremlin au avut loc, 

miercuri, 5 octombrie, convorbiri
le oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co

mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tovarășii 

Constantin Dăscălescu, membru

al Comitetului Politic Executiv, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ioan To tu,

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Din partea sovietică — tovarășii 
N. I. Rîjkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. A. N. Iakovlev, membru

DEJUN OFICIAL 1N ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit, miercuri. 5 
octombrie, un dejun oficial de către 
tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central al

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, șl tovarășa 
Raisa Gorbaciova.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Stoian, Ștefan 
Andrei, loan Totu, celelalte persoa
ne oficiale care îl Însoțesc pe con

ducătorul partidului și statului nos
tru în vizita in U.R.S.S.

Au luat parte N. I. Rîjkov, A. N. 
Iakovlev, E. A. Șevardnadze, N. V. 
Talîzin, B. L. Tolstîh, G. I. Marciuk, 
membri și membri Supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
membri ai Prezidiului Sovietului 
Suprem și ai Consiliului de Mi

niștri, alte persoane oficiale.
In timpul dejunului, desfășurat în- 

tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au rostit 
toasturi.

Toasturile au fost urmărite cu in
teres și subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Mihail Gorbaciov

al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., E. A. Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe. N. V. Talizin, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, B. L. Tolstîh, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică, 
G. I. Marciuk, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Ion 
Bucur, ambasadorul României la 
Moscova, și E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Tovarășul Mihail Gorbaciova sa
lutat vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în Uniu
nea Sovietică, manifestîndu-și 
convingerea că aceasta se va în
scrie ca o nouă și importantă 
contribuție la întărirea prieteniei 
și colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru salut și a adre
sat, la rîndul său, cele mai bune 
urări tovarășului Mihail Gorba
ciov, celorlalți tovarăși din con-

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintîlnit cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov și tovarășa 
Raisa Gorbaciova, în cadrul 
unui dineu

• Comunicat comun 
româno-sovietic

• Alte momente ale vizitei
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Stimate tovarășe 
Mihail Gorbaciov,

Stimată tovarășă 
Raisa Gorbaciova,

Stimați tovarăși și prieteni,
Doresc să vă exprim mulțumiri- 

e toastre pentru salutul adresat 
ii ospitalitatea de care ne bucurăm 
;i să vă adresez — în numele Co- 
nitetului Central al Partidului Co- 
nunist Român, al Guvernului Re- 
tublicii Socialiste România, pre- 
:um și al meu și al tovarășei mele 
- dumneavoastră, tovarășe Mihail 
lorbaciov, soției dumneavoastră, 
elorlalți tovarăși din conducerea 
>artidului și statului sovietic, tu- 
uror comuniștilor și popoarelor 
ovietice prietene un salut călduros 
i cele mai bune urări.
între partidele și popoarele 

loastre există vechi și îndelungate 
radiții de colaborare și de solida- 
itate revoluționară, care s-au dez- 
oltat pe o bază superioară în anii 
onstrucției socialiste în Uniunea 
lovietică și Republica Socialista 
lomânia.

Este adevărat că în relațiile 
loastre nu totul s-a desfășurat 
deal, au apărut și unele asperități 
tunci cînd nu s-au respectat pe 
eplin principiile socialiste de re- 
iții între state. Se poate afirma 
isă că aceste stări de lucruri ne- 
ative au fost depășite prin efor- 
jri comune, pornindu-se de la 
aptul că socialismul se realizează 
1 condiții diferite de la o țară la 
lta.
Viața a demonstrat că respecta- 

ea principiilor egalității, ihdepen- 
enței și suveranității, neameste- 
ului în treburile interne și avan- 
îjului reciproc constituie baza 
■ainică a prieteniei și colaborării 

între țările noastre, între toate ță
rile .socialiste, ca, de altfel, între 
toate țările lumii.

îmi amintesc cu plăcere de vi
zita de la București, tovarășe 
Gorbaciov, de convorbirile purtate 
cu prilejul altor întîlniri. în ca
drul convorbirilor pe care le-am 
început astăzi am constatat îm
preună că există largi posibilități 
ca, prin eforturi comune, să asi
gurăm o dezvoltare și mai puter
nică a colaborării și conlucrării 
dintre partidele și țările noastre, 
în interesul dezvoltării construc
ției socialiste în România și Uniu
nea Sovietică, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Una din caracteristicile actuale 
ale vieții internaționale o consti
tuie dezvoltarea socialismului în 
mai multe țări. Un rol important 
în afirmarea socialismului pe plan 
mondial l-au avut realizările obți
nute de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste.

Partidul Comunist Român, po
porul nostru dau o înaltă aprecie
re succeselor obținute de Uniunea 
Sovietică. Urmărim cu mult inte
res preocupările Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice privind 
soluționarea problemelor dezvol
tării economico-sociale, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea de
mocrației socialiste, pentru afir
marea cu putere a principiilor so
cialismului.

într-adevăr. preocupările care 
au loc. în diferite țări socialiste, 
de perfecționare și de înlăturare 
a unor stări de lucruri care nu 
mai corespund noilor realități și 
cerințe vor trebui să ducă la afir
marea și mal puternică a princi
piilor socialismului, la creșterea
(Continuare în pag. * III-a)

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși, prieteni,
în numele conducerii sovie

tice salut cordial pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, sosit în țara noastră în- 
tr-o vizită oficială de prietenie, și 
pe soția sa, pe ceilalți conducă
tori români prezenți aici.

Astăzi noi am continuat schim
bul de păreri început, cu un an 
în urmă, la București, vizînd o 
sferă largă de probleme ale dez
voltării celor două țări frățești, 
colaborării sovieto-române și si
tuației internaționale.

Convorbirile încă nu s-au înche
iat, dar cred că tovarășii români 
vor fi de acord dacă, anticipînd, 
vom spune că a fost făcut încă un 
pas important pe calea adîncirii 
cooperării între partidele noastre, 
a întăririi relațiilor de alianță 
dintre statele noastre socialiste.
jîn relațiile interstatale nimic nu 

este de mică importanță. Totuși, 
cel mai just este să apreciezi sta
rea lor nu după volumul schim
burilor de mărfuri, ci după nive
lul de înțelegere reciprocă și de 
încredere între popoare. O astfel 
de înțelegere și încredere re
ciprocă între Uniunea Sovietică și 
România a început să se formeze 
după război, cînd poporul român, 
sub conducerea partidului său co

munist, a făcut o opțiune revolu
ționară pășind pe calea socialis
mului. Și este îmbucurător că în 
ultimii peste 40 de ani fundamen
tul colaborării sovieto-române s-a 
întărit, relațiile economice și cul
turale s-au transformat din pîraie 
subțiri într-un fluviu bogat, iar 
sentimentele reciproce de pri
etenie, care la început erau un 
bun al unui mic număr de oameni, 
s-au extins asupra a milioane de 
cetățeni sovietici și români.

O astfel de dezvoltare a devenit 
posibilă datorită faptului că rela
țiile sovieto-române au fost du
rate, dacă ne putem exprima ast
fel, pe trei atlanți. Primul din ei 
este independența, al doilea — e- 
galitatea în drepturi, al treilea — 
reciprocitatea. Desigur, de ce nu 
am spune, au fost în relațiile 
noastre și asperități. Dar ambele 
părți au izbutit să respecte aceste 
principii de neînlocuit și care per
mit a se soluționa constructiv 
orice probleme ce apar pe par
cursul colaborării.

Iată esențialul pe care noi, îm
preună cu tovarășul Ceaușescu, cu 
ceilalți prieteni români, l-am con
statat ca rezultat al convorbirilor 
de azi. Și de ambele părți a fost 
exprimată hotărîrea fermă de a se 
proceda la fel, în relațiile recipro
ce, și în viitor.

Pornind de La această bază prin
cipială, ne-am străduit să privim 
înainte, să examinăm ce se poate 
face și trebuie făcut pentru 
a conferi relațiilor noastre o și 
mai mare amploare și o nouă cali-
(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu s-au reintilnit Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit eu tovarășii

cu tovarășul Bail Gorbaciov si tovarășa Raisa Gorbaciova 
iu cadrul unui dineu

B. L. Tolstîh și G. I. Marduk

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail CJorbaciov, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova au asistat, miercuri sea
ra, la un spectacol de gală, care a 
avut loc la Teatrul Mare Academic 
de Stat al U.R.S.S.

în sală se aflau membri al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., ai

Tovarășul Constantin Dăscălescu s-a întîlnit cu tovarășul N. L Rîjkov
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, s-a Întîlnit, miercuri, 
cu tovarășul N.I. Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La convorbirile ce au avut loc au 
participat tovarășul Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, șl 
tovarășul N. V. Talîzin, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 

miercuri, in cadrul unul dineu, cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. președintele Prezidiului So

Spectacol de gală
Prezidiului Sovietului Suprem șl al 

Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române care II 
Însoțesc pe conducătorul partidului 
și statului nostru in vizita în 
U.R.S.S.

în spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, au fost exami
nate direcțiile de acțiune în ve
derea extinderii. în continuare, a 
relațiilor economice dintre România 
și Uniunea Sovietică. în acest sens, 
s-au stabilit măsuri concrete pentru 
Înfăptuirea prevederilor Programu
lui de lungă durată privind dezvol
tarea colaborării economice șl teh- 
nico-științifice dintre România și 
U.R.S.S., pe perioada pînă în anul 
2000, pentru intensificarea cooperării 
și specializării în producție, prin 
promovarea unor forme noi. moder
ne de conlucrare, pentru creșterea 
și diversificarea schimburilor co

vietului Suprem al Uniuni! Repu
blicilor Sovieitice Socialiste, si to
varășa Raisa Gorbaciova.

In timpul dineului, desfășurat in

La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova au fost salutați cu multă 
căldură de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România șl 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

merciale româno-sovietlce, pe baze 
reciproc avantajoase.

★
Tot miercuri, tovarășul Ion Stoian, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire de lucru 
cu tovarășul A. N. Iakovlev, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Au fost analizate, în lumina înțe
legerilor șl hotăririlor stabilite la 
cel mai Înalt nivel, aspecte ale re
lațiilor de colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., în vederea dezvoltării și 
adîncirii conlucrării acestora atit pe 
plan bilateral, în interes reciproc, 
cit și pe plan internațional, in inte

tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi conducători de partid si de 
stat au continuat schimbul de pă
reri in probleme de interes comun.

Susținut de cunoscuta trupă de 
balet a Teatrului Mare din Mos
cova, spectacolul a reliefat valoarea 
deosebită a artei coregrafice sovie
tice, cu Îndelungate și strălucite 
tradiții.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit artiștilor un 
frumos coș cu flori.

resul cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

★
în aceeași zl, tovarășul loan Totu, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a avut o 
Întîlnire de lucru cu tovarășul 
Eduard Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul Afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice.

In timpul întrevederii au fost 
examinate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor româno-sovietlce, atit pa 
plan bilateral, cit și pe arena inter
națională. A avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri in legătură cu 
problemele actuale ale vieții poli
tice mondiale.

Miercuri, în cadrul unei înttlnlr! 
de lucru, tovarășa academician 
doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei șl Invățămîntulul, a avut 
convorbiri cu tovarășii B. L. 
Tolstîh, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat pentru Ști
ință șl Tehnică, șt G. I. Marciuk, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

în cadrul lntîlnlrll au fost discu
tate modalitățile concrete de dez
voltare a colaborării și conlucrării 
pe tărtmul cercetării științifice și 
tehnologice. In spiritul și pe baza 
înțelegerilor și orientărilor stabilite 
în cadrul convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, șl tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

S-a apreciat că potențialul tehnl- 
eo-științific actual al României și al 
Uniunii Sovietice, experiența dobin- 
dită pină acum asigură largi posi
bilități de extindere a colaborării in 
acest domeniu — Inclusiv prin 
crearea de colective comune de cer
cetare — în vederea aplicării In pro
ducție a celor mal noi cuceriri ale 
revoluției tehnlco-științifice. pentru 
creșterea aportului cercetării știin- 
țifloe la dezvoltarea economico-so- 
dală a celor două țări.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-SOVI ETIC "l
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., o 
vizită oficială de prietenie în Uniu
nea Sovietică, în perioada 4—6 oc
tombrie 1988.

în timpul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, între delegațiile celor 
două partide au avut loc intilniri și 
convorbiri care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
sinceritate tovărășească șl înțelegere 
reciprocă.

Au fost depuse coroana de flori 
la Mausoleul V. I. Lenin și la 
Mormintul soldatului necunoscut de 
lingă zidul Kremlinului.

Pretutindeni oaspeților 11 s-a făcut 
o primire cordială, expresie a sen
timentelor de stimă și respect, de 
solidaritate militantă ce și le nutresc 
reciproc partidele și popoarele din 
cele două țări.

Vizita și convorbirile conducăto
rilor român și sovietic au de
monstrat hotărîrea Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice de a întări 
și dezvolta pe toate căile raportu
rile dintre cele două țări, în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România 
șl Uniunea Sovietică, pe baza trai
nică a principiilor marxism-leninis- 
mului, socialismului științific, de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc și 
solidarității internaționale, răspun
derii față de oamenii muncii din 
propriile țări și față de cauza gene
rală a socialismului și păcii. Această 
orientare corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor român 
și sovietic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov s-au in
format reciproc asupra orientărilor 
principale ale politicii interne și ex
terne. a desfășurării construcției so
cialismului în România și Uniunea 
Sovietică, au examinat pe larg pro
blemele actuale ale colaborării bi
laterale și perspectivele dezvoltării 
aoesteia. O mare atenție a fost a- 
cordatâ problemelor cardinale ale 
politioii mondiale contemporane, 
unor aspecte ale evoluției mișcării 
comuniste și muncitorești Interna
ționale, participării diferitelor forțe 
politioe la lupta pentru pace șl 
dezarmare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat profundele transformări 
revoluționare înfăptuite în România, 
Îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, care a inaugurat o 
epocă de mari înnoiri în toate do
meniile de activitate, ca rezultat al 
aplicării legităților generale ale 
construcției socialismului la condi
țiile concrete existente in România 
și finind seama de noile cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. 
S-au reliefat măsurile întreprinse 
privind organizarea și perfecționarea 
mecanismului economico-financiar 
de autoconducere și autogestiune, 
crearea unui cuprinzător sistem de 
organisme de conducere ale demo
crației muncitorești-revoluționare, 
politica Partidului Comunist Român 

\___________ ____________________  

de făurire a eoclalismulul cu po
porul și pentru popor. Au fost în
fățișate măsurile politice și organi
zatorice întreprinse pentru îndepli
nirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. privind dezvol
tarea armonioasă a tuturor sectoa
relor economiei naționale și. in pri
mul rind, a industriei și agricultu
rii. repartizarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul ță
rii pentru asigurarea condițiilor de 
muncă și viață tot mai bune tutu
ror membrilor societății de la orașe 
și sate, îndeplinirea obiectivului 
strategic de trecere a României la 
un stadiu superior — cel de țară 
socialistă mediu dezvoltată.

Tovarășul Mihail Gorbaciov a re
levat că P.C.U.S. este pe deplin con
vins de necesitatea înnoirii profun
de a socialismului. Cea de-a XlX-a 
Conferință unională a îmbogățit con
cepția partidului cu privire la stra
tegia și tactica restructurării. In 
prezent este importantă o cotitură 
hotărîtă spre acțiuni practice în ve
derea realizării orientărilor politice 
susținute de întregul popor. Punînd 
mai presus de toate interesele omu
lui, P.C.U.S. urmărește consecvent 
creșterea activizării politice și socia
le a maselor, situează în prim plan 
sarcinile îmbunătățirii rapide a con
dițiilor de muncă și viață ale oa
menilor sovietici, înfăptuiește reori- 
entarea socială a politicii economice, 
în procesul înnoirii revoluționare a 
societății, partidul renunță cu hotă- 
rîre la practicile administrative de 
comandă și amestec în activitatea 
organelor de stat, promovează for
me și metode de activitate proprii, 
în conformitate cu rolul său politic 
de avangardă a poporului. în viața 
partidului și întregii societăți se a- 
firmă o atmosferă tovărășească de 
partid, de examinare liberă a tutu
ror problemelor, de sinceritate, mun
că colectivă și atitudine creatoare 
fată de muncă. Principala garanție 
a succesului restructurării constă in 
atrinsa legătură dintre profundele 
reforme politice și economice, in 
dezvoltarea democrației și informă
rii largi, in asigurarea dreptului oa
menilor de a-și hotărî singuri pro
pria soartă în toate împrejurările.

în cadrul convorbirilor a fost ex
primată deplina satisfacție pentru 
cursul ascendent al raporturilor din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România si Uniunea So
vietică, spre binele poporului român 
și popoarelor sovietice, in interesul 
construcției socialiste In cele două 
țări. în acest context, un loc impor
tant în cadrul convorbirilor a reve
nit problemelor principale ale colabo
rării româno-sovietice. sarcinilor 
privind folosirea mai deplină a po
tențialului acesteia, creșterii eficien
ței raporturilor în toate domeniile. 
S-a examinat stadiul realizării în
țelegerilor la nivel Înalt convenite 
cu prilejul vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică. în mai 1986, și a tovarășului 
Mihail Gorbaciov in Republica So
cialistă România, in mai 1987. Aceste 
înțelegeri definesc cadrul colaboră
rii reciproc avantajoase, stabilesc o- 
rientâri pentru dezvoltarea armo
nioasă a relațiilor româno-sovietice 
în toate domeniile.

O mare importantă se acordă creș
terii rolului Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice In perfecționarea 

conlucrării dintre cele două țări. A 
fost exprimată dorința comună de a 
îmbogăți în continuare cu noi ele
mente conținutul relațiilor între cele 
două partide, de a materializa in
teresul reciproc fată de schimbul de 
păreri și de experiență în probleme
le actuale ale teoriei și practicii so
cialismului. de a valorifica în mai 
mare măsură largile posibilități da 
dezvoltare a contactelor pe linia or
ganelor locale de partid. S-a conve
nit să se elaboreze măsuri pentru 
punerea în valoare a noilor rezerve 
în domeniul relațiilor de partid. în 
sfera colaborării ideologice, folosirea 
mai activă a contactelor dintre oa
menii de știință si creație. în inte
resul Întăririi prieteniei dintre cele 
două popoare. S-a realizat Înțelege
rea privind crearea Comisiei mixta 
de științe sociale, menită să con
tribuie la adîncirea colaborării Intra 
cadrele din domeniul științelor so
ciale din cele două țări, la desfășura
rea de cercetări comune, organizarea 
de simpozioane, a altor forme de 
legături științifice.

în cadrul convorbirilor, s-a sub
liniat că, prin creșterea rolului or
ganelor centrale si locale ale puterii 
de stat, a consiliilor populare, sovie
telor. In viata politică a celor două 
țări se deschid perspective largi 
pentru dezvoltarea raporturilor in
terparlamentare. atragerea si mal ac
tivă în sfera colaborării bilaterale a 
consiliilor populare si sovietelor la 
toate nivelurile, a deputaților acesto
ra. Lărgirea acestor contacte va con
tribui la schimbill de experiență în 
scopul perfecționării bazelor legisla
tive ale dezvoltării puterii populare 
și autoconducerii, democrației, întă
ririi cadrului juridic al relațiilor ro- 
mâno-sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sl 
tovarășul Mihail Gorbaciov au acor
dat o mare atenție stadiului și 
perspectivelor raporturilor econo
mice bilaterale. S-au evidențiat, cu 
satisfacție, volumul și amploarea 
sporite ale comerțului șl colaborării 
reciproce economice si tehnico-știin- 
țifice, a fost reafirmată necesitatea 
intensificării activității în scopul rea
lizării Programului de dezvoltare pe 
termen lung, a colaborării economice 
și tehnlco-științifice dintre România 
și Uniunea Sovietică pe perioada 
pînă în anul 2000. A fost reafirmată 
voința comună de a spori rolul co
laborării pentru asigurarea, pe baze 
reciproc avantajoase, a resurselor 
necesare economiilor celor două țări, 
în special de energie, materii pri
me, combustibili, mașini și utilaje 
moderne, bunuri de larg consum, 
produse alimentare.

în același timp, s-a subliniat ne
cesitatea intensificării, pe baza ex
perienței de pînă acum, a speciali
zării și cooperării în producție, în 
scopul majorării si perfecționării, pe 
această cale, a schimburilor reci
proce de mărfuri. în legătură cu a- 
ceasta, s-a stabilit ca guvernele ce
lor două țări să întreprindă măsuri 
corespunzătoare pentru identificarea 
și folosirea rezervelor existente, in
clusiv pentru creșterea calității pro
duselor oferite reciproc. De aseme
nea, s-a subliniat necesitatea spori
rii eficientei activității Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică din
tre România și Uniunea Sovietică.

A fost exprimată disponibilitatea 
de a stabili, pe baza avantajului re
ciproc și în condițiile respectării le

gislației existente In flecare țară, le
gături directe între întreprinderi, de 
a se crea societăți mixte de produc
ție și cercetare, in special în ramu
rile de virf ale industriei.

S-a realizat înțelegerea de a întări 
și dezvolta experiența unor între
prinderi sovietice și române din do
meniul construcțiilor de mașini în 
promovarea colaborării directe de 
producție.

S-a reafirmat Interesul în adln- 
cirea legăturilor reciproc avantajoa
se în domeniul tehnico-știintific, în 
identificarea căilor de creștere a 
eficientei acestui domeniu de colabo
rare. în scopul aplicării in produc
ție a celor mal noi cuceriri ale re
voluției tehnico-știlnțifice. creșterii 
aportului acestora la dezvoltarea 
economiilor celor două țări.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme ac
tuale ale perfecționării colaborării 
multilaterale și integrării economi
ce socialiste, a activității C.A.E.R. 
S-a subliniat importanța intensifică
rii conlucrării dintre România și 
Uniunea Sovietică în cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
dintre toate țările membre ala 
C.A.E.R.. în scopul înfăptuirii pro
gramelor convenite, care să contri
buie la soluționarea unor probleme 
majore ale dezvoltării economice a 
acestor state.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două țări de a contribui activ la 
realizarea Programului complex al 
progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pînă în 
anul 2000, de a-i asigura un conți
nut real, in scopul atingerii unul 
nivel tehnic și tehnologic avansat al 
producției.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra problemelor fundamentale ale 
vieții internaționale actuale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov au apreciat că, in 
ultima perioadă, în lume se ob
servă unele tendințe favorabile, care 
se manifestă în începutul diminuă
rii încordării, în intensificarea con
tactelor dintre statele din Est și din 
Vest, în crearea de premise mai bune 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare 
și soluționarea prin tratative 
a unor stări confllctuale. In același 
timp, nu s-a realizat încă o cotitură 
radicală spre pace și securitate. Si
tuația internațională continuă să fie 
contradictorie și complexă, rămîn in 
continuare uriașe cantități de arme 
nucleare, continuă experiențele nu
cleare, se depun eforturi pentru 
modernizarea, crearea și producerea 
de noi tipuri de arme. Pericolul 
distrugerii omenirii, a înseși vieții 
pe planeta noastră nu a fost înlă
turat.

România și Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru unirea și intensifi
carea eforturilor tuturor țărilor în 
interesul prevenirii pericolului de 
război, întăririi păcii, creării unei 
atmosfere care să contribuie Ia de
mocratizarea vieții internaționale, 
creșterea încrederii și colaborării. 
A fost reafirmat caracterul constant 
al liniei politice a celor două țări, 
orientată spre demilitarizarea și 
umanizarea relațiilor internaționale. 
S-a subliniat că asigurarea secu
rității internaționale, a dreptului 
popoarelor la viață și la pace, la 
existență liberă, independentă și 
demnă impune o nouă gîndire și o 
abordare responsabilă a problemelor 
păcii și războiului. în lumea actuală 

interdependentă, crește rolul valori
lor general-umane, iar interesele 
naționale ale țărilor socialiste, valo
rile socialismului nu vin în contra
dicție cu acestea.

Oprirea cursei Înarmărilor, redu
cerea radicală a nivelului confrun
tării militare, lichidarea armelor 
nucleare și a celorlalte tinuri de 
arme de distrugere în masă repre
zintă problema fundamentală a con
temporaneității. O primă măsură 
importantă de dezarmare nucleară 
reală a constituit-o semnarea Tra
tatului sovieto-american privind 
lichidarea rachetelor cu rază media 
și mai scurtă de acțiune și înce
perea înfăptuirii acestuia. Pasul 
următor cel mai important pe aceas
tă cala trebuie să-1 reprezinte în
cheierea acordului cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a rachetelor 
strategice ofensive ala U.R.S.S. șl 
S.U.A., in condițiile respectării Tra
tatului cu privire la apărarea 
antirachetă. așa cum a fost semnat 
acesta în anul 1972. Sînt necesare 
unirea eforturilor și măsuri hotărîte 
ale tuturor popoarelor și statelor lu
mii în vederea lichidării depline și 
definitive a armei nucleare, edifi
carea unei lumi denudearizate, din 
care să fie eliminată folosirea for
ței.

Conducătorii României și Uniunii 
Sovietice au exprimat părerea una
nimă că procesul de dezarmare tre
buie să se desfășoare intr-o indiso
lubilă legătură cu soluționarea pro
blemelor dezvoltării.

S-a declarat că disponibilitatea 
S.U.A. și a aliaților acestora din
N.A.T.O. de a manifesta o aborda
re constructivă ar permite înlătura
rea obstacolelor din calea realizării 
de înțelegeri în domeniul interzice
rii totale și generale a experiențe
lor Cu arma nucleară, prevenirii 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic 
și interzicerii armei chimice, dezar
mării în sfera armamentelor mari
time. Cele două țări acordă o în
semnătate deosebită reducerii sub
stanțiale a armamentelor con
venționale șl forțelor armate în 
Europa șl în mod corespunză
tor a cheltuielilor militare. A 
fost evidențiată importanta înfăptui
rii propunerilor statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia în a- 
ceastă problemă, avansate la Con
sfătuirea de la Varșovia a Comite
tului Politic Consultativ. S-a subli
niat necesitatea finalizării cît mal 
grabnice la Viena a elaborării man
datului negocierilor cu privire la re
ducerea fofțelor armate si a ar
mamentelor convenționale în Europa 
și deschiderea unor asemenea tra
tative pînă la sfirșitul anului cu
rent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Mihail Gorbaciov au re
afirmat hotărîrea celor două țări de 
a milita pentru Însănătoșirea situa
ției din Europa, adîncirea conlucră
rii politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale între toate sta
tele de pe continent, solutionarea 
problemelor ecologice, aplicarea in
tegrală a prevederilor Actului final 
de la Helsinki și a celorlalte docu
mente menite să contribuie la întă
rirea încrederii și colaborării, la 
dezvoltarea procesului general eu
ropean. S-a subliniat necesitatea în
cheierii cu bune rezultate a reu
niunii de la Viena, printr-un do
cument de substanță și echilibrat

De comun acord s-a apreciat că 
la cauza întăririi securității în Eu

ropa poate contribui dezvoltarea 
colaborării statelor europene pe bază 
regională, inclusiv în Balcani. Uniu
nea Sovietică dă o înaltă apreciere 
acțiunilor intense ale țărilor balca
nice în favoarea păcii, întăririi în
crederii și a relațiilor de bună veci
nătate dintre state. U.R.S.S. sprijină 
propunerile României și Bulgariei 
privind transformarea Balcanilor 
într-o zonă liberă de arma nucleară 
și chimică. Uniunea Sovietică și 
România se pronunță in sprijinul 
eforturilor privind transformarea 
Mării Mediterane într-o zonă a păcii 
și colaborării, pentru crearea de 
zone denudearizate în centrul și 
nordul Europei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au evi
dențiat importanța crescîndă a con
lucrării țărilor socialiste pentru so
luționarea problemelor fundamentale 
ale contemporaneității și asigurarea 
unei securități internaționale cu
prinzătoare. Linia convenită a țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia este Îndreptată spre întă
rirea păcii în Europa și în lume. 
România și Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru perfecționarea me
canismului colaborării țărilor fră
țești în domeniul politicii externe, 
sporirea eficienței acțiunilor lor 
convenite.

Reafirmlnd poziția lor principială 
cu privire la necesitatea depășirii 
divizării Europei în blocuri militare 
opuse, România și Uniunea Sovie
tică s-au pronunțat din nou pentru 
desființarea concomitentă a Alianței 
nord-atlantice și Tratatului de la 
Varșovia și, ca prim pas, lichidarea 
organizațiilor lor militare. Aceasta 
ar contribui la însănătoșirea clima
tului politic, întărirea securității și 
încrederii în Europa.

Reglementarea situațiilor conflic- 
tuale regionale pe cale politică, prin 
tratative reprezintă o necesitate 
imperioasă în vederea Însănătoșirii 
situației internaționale, menținerii 
păcii generale pe planetă. S-a re
levat că se impune intensificarea 
eforturilor vizînd căutarea practică 
a căilor soluționării constructive a 
acestor probleme, folosirii depline a 
potențialului și rolului O.N.U. în 
menținerea păcii.

Cei doi conducători salută proce
sul de reglementare politică care a 
început în Afganistan și consideră că 
este necesar să se pună capăt orică
rui amestec în treburile interne ale 
Afganistanului, să se acționeze pen
tru soluționarea deplină a problemei 
afgane, pe baza respectării indepen
denței și suveranității Republicii Af
ganistan, neamestecului în treburile 
sale interne, asigurării dezvoltării li
bere și democratice a țării,

A fost dată o apreciere pozitivă 
progresului ce s-a conturat In Înce
tarea războiului dintre Iran și Irak, 
subliniindu-se necesitatea lichidării 
definitive a conflictului, instaurării 
depline a păcii în această regiune a 
lumii.

România șl Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru intensificarea cău
tării unor soluții constructive și re
ciproc avantajoase a principalelor 
probleme privind reglementarea glo
bală a situației din Orientul Mijlo
ciu, rezolvarea echilibrată a proble
mei palestiniene. Cele două țări se 
pronunță pentru convocarea confe
rinței internaționale în problema 
Orientului Mijlociu, sub egida
O.N.U, cu participarea tuturor păr

ților interesate, inclusiv a reprezen
tanților poporului arab al Palestinei 
prin O.E.P. — unicul său reprezen
tant legitim — precum și a membri
lor permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

A fost reafirmată, de asemenea, 
poziția principială a României și 
Uniunii Sovietice privind soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, 
a conflictelor și focarelor de încor
dare din Asia, Africa, America Cen
trală și din alte zone ale lumii.

S-au evidențiat rolul important și 
contribuția pe care o are pe plan 
internațional mișcarea țărilor neali
niate la soluționarea constructivă a 
problemelor cu care se confruntă în 
prezent omenirea, la menținerea și 
Întărirea securității și păcii în lume.

România și Uniunea Sovietică 
reafirmă necesitatea imperioasă a 
soluționării globale a problemelor 
subdezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe deplina egalitate și echitate 
între state. în acest context, s-a re
levat necesitatea organizării unei con
ferințe internaționale in cadrul O.N.U 
pentru a se ajunge la soluții re
ciproc acceptabile, inclusiv in pro
blemele datoriei externe. Prin aceas
ta s-ar deschide calea depășirii ac
tualelor probleme grave ale econo
miei mondiale, ceea ce ar favoriza 
progresul mai rapid al fiecărei țări, 
în primul rînd al țărilor în curs de 
dezvoltare, ar asigura, în același 
timp, dezvoltarea armonioasă a eco
nomiei mondiale în ansamblu.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietica 
au evidențiat importanța deosebită 
pe care o are în prezent întărirea 
unității și colaborării partidelor co
muniste și muncitorești în lupta 
pentru soluționarea problemelor 
cardinale ale contemporaneității. S-a 
reafirmat hotărîrea celor două parti
de de a dezvolta raporturile de 
colaborare cu partidele comuniste și 
muncitorești, pe baza deplinei, ega
lități în drepturi, independenței șl 
neamestecului în treburile interne, 
solidarității internaționale, a dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară.

P.C.R. șl P.C.U.S. vor conlucra 
activ și în viitor cu toate forțele 
progresiste, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte partide de
mocratice. organizații obștești și 
mișcări de eliberare națională care 
acționează în interesul păcii, progre
sului și libertății popoarelor, al 
apărării valorilor și idealurilor uma
nității.

Rezultatele vizitei au confirmat 
cursul neabătut al celor două parti
de spre adincirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două popoare și țări, perfecționarea 
conlucrării lor pe arena internațio
nală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat tova
rășului Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, invitația de 
a efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

_______________________________ S
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Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Mihail Gorbaciov
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rolului popoarelor — ca principale 
făuritoare ale istoriei, ale noii o- 
rînduiri. în această activitate, un 
rol important revine partidelor co
muniste și muncitorești, ca forțe 
conducătoare care trebuie să asi
gure unirea și punerea în valoare 
a tuturor capacităților creatoare 
ale maselor, înfăptuirea obiective
lor societății socialiste.

Trebuie avut permanent In 
vedere faptul că procesul revolu
ționar se desfășoară în condiții 
diferite de la o țară la alta — și 
că partidelor comuniste le revine 
sarcina de mare răspundere de a 
asigura înțelegerea justă a legită
ților și cerințelor obiective ale fie
cărei etape, corespunzător noilor 
cuceriri ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice, ale cunoașterii umane.

Aceasta presupune întărirea con
lucrării și solidarității partidelor și 
popoarelor țărilor socialiste. Cu 
cît vor fi mai mari succesele fie
cărei țări socialiste, cu atît va 
crește contribuția lor la întărirea 
forțelor socialismului, a prestigiu
lui și influenței sale în lume.

în timpul vizitei în România ați 
avut prilejul, tovarășe Gorbaciov, 
să cunoașteți unele din profundele 
transformări înregistrate de socie
tatea românească, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului 
— care a inaugurat o epocă de 
mari înnoiri atît pe planul orga
nizării vieții economico-sociale, cît 
și prin crearea unui cuprinzător 
sistem de organisme de conducere 
ale democrației muncitorești-re- 
voluționare.

Toate acestea au descătușat ener
giile creatoare și gîndirea revolu
ționară, înlăturînd tot ceea ce era 
vechi, dogmatismul și conservato
rismul, au asigurat participarea 
largă, nemijlocită a întregului po
por la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate.

Pornind de la principiul con
struirii socialismului cu poporul și 
pentru popor, întregul nostru 
partid, întreaga națiune acționează 
în prezent pentru aplicarea Teze
lor Comitetului Politic Executiv 
din luna aprilie a acestui an, în 
vederea perfecționării și moderni
zării activității pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
de întărire continuă a proprietății 
socialiste.

O atenție deosebită acordăm 
dezvoltării armonioase, atît a in
dustriei, cît și a agriculturii, a în
tregii economii naționale și ridică
rii, pe această bază, a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor — ca o condiție funda
mentală pentru făurirea cu succes 
a noii orînduiri socialiste și comu
niste în patria noastră.

România acordă o mare însem
nătate conlucrării cu țările socia
liste din C.A.E.R., cu toate cele
lalte țări socialiste. Acționăm 
pentru perfecționarea colaborării 
și înfăptuirea programului com
plex de lungă durată din cadrul 
C.A.E.R.

Considerăm că această colabora
re trebuie să ducă la dezvoltarea 
fiecărei economii naționale, la 
apropierea nivelurilor de dezvol
tare ale țărilor membre și, în a- 
celași timp, la soluționarea cu for
te comune a unor probleme privind 
aprovizionarea cu materii prime și 
tehnologiile moderne, la dezvolta
rea științei și tehnicii, pornind de 
la faptul că numai pe această bază 
vom asigura dezvoltarea socialis
mului, Creșterea bunăstării po
poarelor noastre. Formele de con
lucrare în C.A.E.R. trebuie să țină 
seama de nivelurile de dezvoltare 
și de necesitatea creșterii acestora 
și apreciem că nu trebuie să se 
admită crearea de organisme supra- 
naționale. Și în acest domeniu nu 
trebuie copiate alte modele, ci să 
se realizeze, într-o concepție nouă, 
relații socialiste, care să asigure 
dezvoltarea fiecărei economii na
ționale.

România consideră că dezvol
tarea economico-socială a fiecărei 
țări constituie una din cerințele 
esențiale pentru întărirea cooperă
rii în C.A.E.R., pentru ca relațiile 
dintre aceste țări să reprezinte un 
exemplu de raporturi între state. •

Dezvoltăm, totodată, relațiile 
noastre cu țările în curs de dezvol
tare, precum și cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

La baza relațiilor noastre cu 
toate țările așezăm ferm respecta
rea principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Stimați tovarăși,
Viața internațională actuală im

pune necesitatea de a se acționa pe 
principii noi, de a face ca, real
mente, să se renunțe la vechea po
litică. să se respecte neabătut noile 
principii de relații între state.

în acest scop, țările socialiste 
trebuie să se angajeze mai ferm 
într-o largă colaborare cu toate 
forțele care se pronunță pentru o 
politică nouă de egalitate și res
pect, pentru colaborare și pace în 
iu me.

Apreciem că, în ultima vreme, 
în viața internațională s-au făcut 
pași pozitivi — cu deosebire prin 
încheierea Tratatului sovieto-ame- 
rican privind eliminarea rachete
lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune și trecerea Ia realizarea 
lui. precum și prin alte acțiuni 
menite să ducă la soluționarea pe 
cale pașnică a unor conflicte. Fără 
îndoială că aceste progrese sînt și 
un rezultat al luptei popoarelor, a 
forțelor realiste de pretutindeni 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
apărarea păcii, pentru relații noi, 
de colaborare între state.

Analiza raportului mondial de 
forțe demonstrează insă că pe a- 
rena mondială nu a avut loc to
tuși o schimbare semnificativă. 
Există încă puternice forțe care 
acționează în direcția politicii de 
înarmare, de forță, de dictat. Con
tinuă cursa înarmărilor nucleare, 
a experiențelor nucleare, sporesc 
cheltuielile militare într-o serie de 
state.

Pornind de la această realitate, 
de la faptul că situația internațio
nală se menține încă foarte com
plexă și cu multe contradicții, pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie realizarea dezar
mării, în primul rind a dezarmării 
nucleare, apărarea dreptului su
prem al popoarelor, al oamenilor, 
la viață, la pace, la existență li
beră și demnă.

Apreciem că trebuie să se facă 
totul pentru realizarea în practică 
a acordului sovieto-american cu 
privire la rachetele cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune și să se 
treacă hotărît Ia încheierea acor
dului de reducere cu 50 la sută a 
armelor strategice nucleare, să se 
intensifice eforturile în direcția 
realizării unui program complex 
de dezarmare, care să ducă la li- 

\ chidarea totală a armelor nucleare, 
la oprirea experiențelor nucleare 
și a militarizării Cosmosului. Ne 
pronunțăm, de asemenea, pentru 
lichidarea armelor chimice și re
ducerea substanțială a armelor 
convenționale, sub un control 
strict internațional.

Considerăm că se impune să in
tensificăm acțiunile țărilor noastre 
pentru transpunerea în practică a 
propunerilor țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via cu privire la dezarmarea con
vențională, la o conlucrare mai 
activă în direcția dezarmării, in
clusiv în ce privește desființarea 
blocurilor militare.

Participăm activ la reuniunea 
de la Viena și milităm pentru în
cheierea cît mai rapidă a lucrări
lor acesteia, pentru adoptarea u- 
nor documente echilibrate care să 
dea o perspectivă nouă colaboră

rii. securității și păcii pe conti
nentul'european.

Ne pronunțăm ferm pentru o 
Europă unită în divei-sitatea orîn- 
duirilor sociale, pentru adîncirea 
conlucrării politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale între 
toate statele de pe continent, pen
tru o Europă a păcii și colaboră
rii. o Europă a națiunilor inde
pendente și libere. Sîntem pentru 
asemenea relații care să excludă 
orice amestec in treburile interne, 
să asigure tuturor popoarelor dez
voltarea economico-socială . inde
pendentă, așa cum o doresc, fără 
nici un amestec din afară.

România se pronunță și acțio
nează pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mi
litare străine. Sprijinim crearea de 
asemenea zone în nordul și cen
trul Europei, precum și în alte 
regiuni.

Țara noastră a militat și mili
tează consecvent pentru soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, 
a tuturor conflictelor și probleme
lor litigioase din Orientul Mijlo
ciu, Africa, Asia, America Cen
trală și din alte zone ale lumii.

în ce privește situația economică 
internațională, în acest deceniu a 
aVut loc o înrăutățire continuă a 
economiei mondiale, o agravare 
fără precedent a situației țărilor 
în curs de dezvoltare. Aceasta face 
necesară organizarea unei confe
rințe internaționale in problemele 
subdezvoltării — inclusiv în pro
blema datoriilor, deosebit de mari, 
ale țărilor în curs de dezvoltare — 
care să asigure progresul rapid al 
tuturor statelor, în primul rînd al 
celor rămase în urmă.

Avînd în vedere complexitatea 
deosebită a acestor probleme, se 
impune, ca o necesitate, participa
rea egală la soluționarea lor a 
tuturor țărilor, indiferent de mă
rime și orînduire socială. în ace
lași timp, este necesar să crească 
și mai mult roiul O.N.U. în dezvol
tarea și rezolvarea' tuturor proble
melor de care depinde asigurarea 
progresului și păcii în lume.

în soluționarea problemelor lu
mii contemporane, un rol deosebit 
revine partidelor politice — parti
delor comuniste și muncitorești, 
partidelor democratice și mișcări
lor de eliberare națională — opi
niei publice mondiale, care trebuie 
să acționeze într-o unitate tot mai 
deplină pentru asigurarea unei noi 
gîndiri și acțiuni în problemele 
mondiale.

Avem ferma convingere că, 
acționînd unite, forțele progresiste, 
realiste, popoarele de pretutindeni 
poț , determina o schimbare a 
cursului evenimentelor și o politi
că pouă, democratică, pot să 
asigure triumful rațiunii, să impu
nă dezarmarea, să asigure indepen
dența și pacea popoarelor, realiza
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

România este hotărîtă să conlu
creze activ și în viitor cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socialis
te, să întărească continuu această 
conlucrare pentru dezvoltarea con
strucției noii orînduiri în țările 
noastre, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și 
păcii.

Stimați tovarăși,
încredințat că noua vizită pe 

care o facem în- Uniunea Sovietică, 
convorbirile și înțelegerile la care 
vom ajunge vor deschide noi per
spective dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor româno-sovie
tice, doresc să adresez Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, po
poarelor sovietice prietene urări de 
noi și mari succese pe calea con
strucției socialismului și comu
nismului, a păcii și colaborării !

în sănătatea tovarășului Mihail 
Gorbaciov și a tovarășei Raisa 
Gorbaciova, în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor ! (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)
tate. S-a discutat despre posibili
tatea de majorare a livrărilor re
ciproce de mărfuri, extinderea co
operării tehnico-științifice și în 
producție, dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor culturale, crearea 
unor condiții mai favorabile pen
tru contactele dintre cetățenii țări
lor noastre, îndeosebi dintre tineri.

în toate aceste direcții există 
posibilități destul de mari. O parte 
din ele pot fi puse în acțiune chiar 
imediat, iar pentru proiecte de 
mai mare anvergură va fi nevoie 
de timp. Dar părerea comună a 
constat în aceea că se cuvine ac
ționat activ și bine orientat. Aici, 
probabil, este indicată o aseme
nea imagine : atunci cînd se con
struiește un pod mare, nu are sens 
să se aștepte pînă cînd lucrările 
vor fi încheiate, trebuie folosite și 
toate celelalte mijloace existente 
pentru traversare.

Un loc de seamă în convorbirile 
noastre a revenit reflecțiilor comu
ne asupra căilor de dezvoltare în 
continuare a societății socialiste, 
în prezent, într-o serie de țări 
ale socialismului au loc, după cum 
este cunoscut, reforme profunde, 
altele se străduiesc să-și soluțione
ze problemele în cadrul structuri
lor și metodelor deja statornicite. 
Un lucru e insă clar : imaginea 
despre socialism se va forma pe 
baza aprecierii experienței de an
samblu a țărilor socialiste. Va 
deveni o realizare comună ideatică 
succesul fiecăreia din ele, iar un 
insucces poate genera, din păcate; 
pierderi pentru toți.

în ceea ce ne privește pe noi, 
comuniștii sovietici, oamenii so
vietici, sîntem profund conștiențî 
de răspunderea noastră internațio
nală, ne dăm seama de importanța 
mondială a restructurării noastre.

Procesul revoluționar' care se 
desfășoară acum la noi este legat 
de sfărîmarea mecanismelor socia
le învechite. Totodată, trebuie să 
soluționăm un șir de probleme care 
au fost neglijate — economice, so
ciale, naționale, ecologice și de 
altă natură. Dar țara dispune de 
un imens potențial — de producție, 
tehnico-științific, de cadre — care 
ne permite să facem față acestor 
sarcini deloc simple. Iar înnoirea 
radicală a sistemului economic și 
politic va da partidului și poporu
lui'acea „pîrghie a lui Arhimede", 
cu ajutorul căreia se poate pune 
în acțiune acest potențial, se poate 
ridica societatea noastră socialistă 
pe o treaptă calitativ nouă a pro
gresului.

Chiar dacă nu atît de rapid, cum 
ar fi de dorit, dar autogestiunea, 
cooperația, acordul în arendă și cel 
familial, alegerea conducătorilor, 
discuțiile vii și cointeresate la adu
nările de partid, în colectivele de 
muncă, informarea largă și deschi
să — tot ceea ce includem în 
cuvîntul, cu un vast conținut,

Depunerea unor coroane de flori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus, miercuri 
dimineața, o coroană de flori la 
Mausoleul lui Vladimir Ilici Lenin.

După depunerea coroanei de flori 
s-a vizitat Mausoleul și s-a păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria lui V. I. Lenin.

în continuare, tovarășul 

„restructurare" Intră cu fermi
tate în viața noastră socială, 
devine o stare a ei normală. Ve
dem în aceasta cea mai bună do
vadă a faptului că restructurarea 
se va realiza neapărat.

Stimați tovarăși,
Atît în politica internă, cît și în 

cea externă toate statele socialiste 
au particularitățile, tradițiile, prio
ritățile lor. Manifestăm înțelegere 
pentru aceasta. Tocmai contribu
ția, cu spirit de inițiativă și ori
ginală. a fiecărei țări frățești la 
atingerea țelurilor politicii lor con
venite extinde diapazonul înrîuri- 
rii socialismului asupra proceselor 
internaționale.

Deși aceste procese rămîn în 
continuare complexe și contradic
torii, în „mișcarea brownjană" din 
viața internațională contemporană, 
se manifestă evident tendințe pozi
tive. A fost îndepărtat pericolul de 
război. Pentru prima oară în isto
ria postbelică a început procesul 
de reducere a armamentelor nu
cleare. S-a urnit din punctul mort 
reglementarea conflictelor armate 
din diferite zone ale lumii.

Toate acestea — dacă este să 
vorbim în plan generalizat, filo
zofic — sînt rezultatul faptului că 
în lume se afirmă treptat o nouă 
gîndire, în centrul căreia se află 
prioritatea intereselor general- 
umane, hotărîrea de a se solu
ționa orice probleme prin mijloace 
politice și pe baza echilibrului de 
interese, de a situa mai presus de 
orice obiectivul menținerii și dez
voltării civilizației.

în Europa, noua gîndire își gă
sește întruchiparea concretă în 
concepția casei general-europene, 
care înregistrează un ecou tot mai 
larg atît în cercurile obștești, cît 
și în cele politice. Se vădește, însă, 
o particularitate a situației actuale: 
pe fundalul relațiilor politice din
tre țările din Est și din Vest, care 
au avansat, apare ca un anacro
nism rămînerea în urmă a conlu
crării economice.

Istoria oferă multe exemple, 
cînd raporturile economice au des
chis calea apropierii între state, 
cînd politica a pășit cu fermitate 
pe făgașul croit de comerț. Posi
bilități pentru aceasta există și 
astăzi.

Noi considerăm : Europa poate 
deveni eu adevărat „o casă co
mună" dacă se vor dezvolta liber 
relațiile atît între toate țările de 
pe continent, cîț și intre grupările 
economice care s-au format aici. 
Intr-o perspectivă nu prea înde
părtată va deveni o realitate piața 
unită a Europei de vest. Crearea 
propriei piețe comune a fost for
mulată ca un scop de perspectivă 
și în estul Europei. Care va fi re
zultatul unei astfel de evoluții ? 
Va atrage ea. oare, după sine, 
punerea la punct a unor relații re
ciproc avantajoase mai profunde, 
sau — dimpotrivă — va agrava

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori Ia Mormîntul soldatului necu
noscut, situat in apropierea zidului 
Kremlinului.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

La ceremoniile depunerii coroane
lor de flori au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ion Ștoian, 

delimitarea existentă ? Nu e ne
voie să se arate cît de multe de
pind de răspunsul la această în
trebare.

Restructurarea din țara noastră, 
reformele economice dintr-un șir 
de state socialiste europene includ, 
ca un element important, hotărîrea 
de a extinde relațiile economice 
externe. Aceasta deschide bune 
posibilități pentru cooperarea în
tre principalele fluxuri integrațio- 
niste spre folosul reciproc al parti- 
cipanților la ele, spre binele tu
turor popoarelor europene.

Comerțul, cooperarea sînt lu
cruri absolut benevole. Fiecare 
țară, firește, stabilește de pe pozi
țiile intereselor naționale în ce 
măsură se angrenează în colabora
rea economică. Există, însă, o sferă 
în care cooperarea internațională 
a devenit un imperativ categoric 
pentru toate statele. Aceasta este 
salvgardarea mediului înconjură
tor. Statele socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia au for
mulat o serie de inițiative con
crete în această privință, sînt gata 
să sprijine activ orice alte iniția
tive utile.

Mă voi referi și la următoarea 
problemă importantă. Edificarea 
casâi general-europene o asociem 
creării atît a unui trainic funda
ment material, economic, cît și a 
unei suprastructuri juridice solide. 
Dacă respectarea legalității, a or
dinii de drept constituie o garan
ție a dezvoltării normale a fiecă
rei țări, aceasta se referă într-o 
egală măsură și la relațiile inter
naționale. Componentele principale 
ale legalității internaționale sînt 
înscrise și în Carta O.N.U., și în 
Actul final de la Helsinki, se înte
meiază pe normele simple și clare 
ale moralei general-umane — re
nunțarea la forță și la amenința
rea cu forța, recunoașterea necon
diționată a independenței statelor, 
a libertății de alegere de către 
toate popoarele a căilor pro
prii, respectarea drepturilor și 
libertăților fiecărui cetățean. Ele 
sînt o axiomă pentru relațiile 
reciproce dintre statele socia
liste. Firește, respectarea aces
tor norme este importantă și în 
relațiile dintre statele cu sisteme 
sociale diferite.

In încheiere, vreau să folosesc 
acest prilej pentru a exprima sen
timentele de prietenie ale comu
niștilor sovietici, ale oamenilor 
muncii din țara noastră față de 
comuniștii, față de poporul Româ
niei frățești. Le dorim din suflet 
succese in munca spre binele pa
triei lor socialiste. în realizarea 
planurilor de dezvoltare socialistă.

Poporul român poate fi sigur că 
va găsi întotdeauna în poporul so
vietic un aliat de nădejde, un 
partener util și un prieten fidel.

în sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu, a tuturor prietenilor 
români prezenți aici ! (Vii aplauze).

Ștefan Andrei, loan Totu, alte per
soane oficiale române.

Au fost prezenți A. N. Iakovlev, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Z. K. Kama- 
lldenov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
alte persoane oficiale sovietice.

Erau de față, de asemenea, am
basadorul României la Moscova și 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Convorbiri oficiate
(Urmare din pag. I)
ducerea de partid și de stat a 
Uniunii Sovietice, exprimîndu-și 
încrederea că noul dialog la nivel 
înalt va conferi dimensiuni tot 
mai largi relațiilor tradiționale, 
prietenești româno-sovietice.

în timpul convorbirilor s-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind preocupările și activitatea 
celor două partide, țări și popoare 
pentru înfăptuirea planurilor și 
programelor de dezvoltare econo
mică și socială, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. și. respectiv, de Congresul 
al XXVII-lea al P.C.U.S., mersul 
construcției socialiste în România 
și U.R.S.S.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri referitor la sta
diul și perspectivele relațiilor 
româno-sovietice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov au reafirmat 
hotărîrea comună de a extinde în 
continuare conlucrarea bilaterală 
pe plan politic, economic, teh
nico-științific, cultural și în alte 
domenii în folosul și spre binele 
poporului român și popoarelor 
sovietice, al cauzei generale a so
cialismului, progresului și năcii.

Secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, și secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, au 
stabilit ca membrii celor două 
delegații să examineze, în timpul 
vizitei, posibilitățile, căile și 
modalitățile concrete de inten
sificare a colaborării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, potrivit 
înțelegerilor convenite.

Convorbirile s-au desfășurat 
apoi între cei doi conducători de 
partid și de stat. în acest cadru, 
a continuat schimbul de păreri 
privind amplificarea colaborării și 
cooperării româno-sovietice, co
respunzător cerințelor etapei ac
tuale de dezvoltare, potențialu
lui crescînd al celor două țări.

Au fost abordate, totodată, pro
blemele esențiale ale vieții politi
ce mondiale, îndeosebi cele pri
vind înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nuclea
re, soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a conflictelor exis
tente în diferite- regiuni ale globu
lui, instaurarea în Europa și în 
lume a unui climat de destindere, 
securitate, încredere și cooperare.

A fost subliniată voința Româ
niei și Uniunii Sovietice de a con
lucra tot mai strîns pe arena in
ternațională, de a contribui activ 
la rezolvarea constructivă, în in
teresul tuturor popoarelor, a pro
blemelor complexe ce confruntă 
omenirea, la afirmarea politicii de 
pace, dezarmare, înțelegere și co
laborare între națiuni.

în cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov au avut o 
nouă rundă de convorbiri. Au par
ticipat membrii celor două delega
ții, care au informat despre în- 
tîlnirile de lucru avute în cursul 
dimineții și despre înțelegerile 
convenite.

Secretarul general al P.C.R. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietuliii Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, au exprimat 
satisfacția față de rezultatele con
vorbirilor purtate, față de înțele
gerile la care s-a ajuns cu acest 
prilej, care deschid noi perspecti
ve dezvoltării și mai puternice a 
colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Româ
nia și U.R.S.S., dintre popoarele 
celor două țări.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, a 
fost adoptat un Comunicat comun, 
care se dă publicității.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.
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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ÎNDEPLINIREA exemplară a obiectivelor economice
PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
- realizat ritmic, integral, la toate sortimentele

Analiza efectuată la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a pus incă o dată in evidență consecvența cu care con
ducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, se preocupă de 
problemele realizării în bune condiții a prevederilor de plan. Așa cum 
a subliniat cu acest prilej secretarul general al partidului, trebuie să se 
facă totul pentru realizarea integrală, la toți indicatorii, a planului pe 
ultimul trimestru al anului, să se acționeze pentru soluționarea opera
tivă, la timp, a tuturor problemelor, astfel incit pe întregul an să se 
obțină rezultate cît mai bune in producție. Cu deosebire s-a accentuat 
necesitatea ca în sectoarele producătoare de materiale și de produse din 
Industria așa-zis orizontală să se realizeze în întregime prevederile pla
nului și să se asigure livrarea la timp a produselor între centrale sau 
către alte sectoare de activitate.

în acest context, îndeplinirea ritmică, integrală a planului la produc
ția de utilaj tehnologic constituie, după cum se știe, una din problemele 
de care depind in mod hotăritor desfășurarea în ritm susținut a lucră
rilor de investiții și punerea în funcțiune la termenele stabilite a noilor 
capacități productive. Tocmai de aceea, în spiritul sarcinilor subliniate la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în son
dajul de azi. pe tema îndeplinirii planului la producția fizică, ne vom 
referi la rezultatele obținute și activitatea desfășurată de două mari 
unități producătoare de utilaj tehnologic din Buzău și Bistrița.

La întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău

UN BUN EXEMPLU IN PREGĂTIREA FABRICAȚIEI
în acest an, colectivul de oameni 

ai muncii de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău s-a angajat 
să obțină rezultate cît mai bune în 
producție, cu prioritate în domeniul 
exportului. Bilanțul primelor trei 
trimestre demonstrează că angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă are acoperire în fapte, pianul 
Ia producția-marfă fiind depășit cu 
6,5 milioane lei, iar Ia export cu 9.9 
milioane lei. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, realizările 
la principalii indicatori de eficientă 
economică sînt net superioare, per
sonalul muncitor primind supli
mentar pentru depășirea producției 
de export — peste retribuția cuvenită 
— suma de 1,2 milioane lei. ■

Din discuțiile purtate cu directorul 
tehnic al întreprinderii, inginerul 
Cornel Marica, directorul comercial 
Constantin Tudose, cu maistrul Va- 
leriu Plingeanu, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprindere, re
zultă că realizarea ritmică și în con
diții de Înaltă calitate a planului la 
producția fizică și la export consti
tuie obiectivul prioritar al întregului 
colectiv. în acest sens, trimestrul al 
III-lea, recent încheiat, poate fi con
siderat „de virf", livrindu-se supli
mentar economiei naționale 406 tone 
utilaj chimic. „Faptul că in cele trei 
trimestre care au trecut din acest 
an am obținut lună de lună impor
tante depășiri la principalii indica
tori — ne spune maistrul Valeriu 
Plîngeanu, secretarul comitetului de 
partid — este efectul direct al măsu
rilor politico-organizatorice și teh- 
nico-economice aplicate încă din pe
rioada de pregătire a producției aces
tui an. al înțelegerii de către fiecare 
muncitor. Inginer și tehnician a ne
cesității realizării ritmice și in gama 
sortimentală prevăzută a planului la 
producția fizică și la export. în 
paralel cu aplicarea măsurilor din 
programul de organizare și moderni
zare a producției, în organizațiile de 
partid, ale U.T.C., In grupele sindica
le. în secții șl ateliere am intensificat 
munca politico-educativă. în plena

rele comitetului de partid, în ședin
țele consiliului oamenilor muncii, în 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid și în grupele sindicale am 
analizat periodic și ori de cîte ori a 
fost necesar stadiul îndeplinirii pla
nului. in special a celui de export, 
stabilind măsuri în spiritul Tezelor 
pentru plenara C.C. al P.C.R., al 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Practic, colectivul 
nostru s-a angajat, și munca este 
astfel organizată, ca pînă la 15 
noiembrie să fie onorate toate con
tractele la export pe acest an“.

La baza rezultatelor bune obținute 
în perioada oare a trecut din acest 
an se află și activitatea consiliului 
oamenilor muncii — mult mai dina
mică — materializată în organizarea 
de ateliere și linii specializate pen
tru producția de export, în asigura
rea ritmică a bazei tehnico-materia- 
le. diversificarea producției de utilaj 
tehnologic și, nu în ultimul rînd, 
în asigurarea unei conduceri efi
ciente a întregii activități a unității.

Competenta profesională a oame
nilor. dăruirea și pasiunea cu care 
se muncește sînt evidente pretutin
deni. „Recent, ne-a spus inginerul 
Ion Mihalache, șeful secției cazan- 
gerie grea, am finalizat și livrat par
tenerilor externi — cu 7 zile mal

La întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița 

REZULTATELE N-AR FI CONTRADICTORII DACĂ

Șl PREOCUPAREA AR FI FOST CONSTANTĂ
Rezultatele obținute după trei tri

mestre din acest an de colectivul do 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de utilaj tehnologic din Bistrița 
sînt oarecum contradictorii. Pe de o 
parte, sarcinile de plan au fost în
deplinite și chiar depășite la utilaj 
energetic, piese de schimb, piese for- 

devreme — un lot de regeneratoare 
și avem în fază avansată de execu
ție cîteva comenzi pentru schimbă
toare de căldură. Rezultatele bune 
pe care le-am obținut au la bază 
colaborarea strînsă și Întrajutorarea 
intre secții și ateliere, realizarea în 
devans a unor repere, organizarea 
unor formații de lăcătuși și sudori 
— care cunosc 2—3 meserii — spe
cializate pe producția de export, 
asigurarea asistenței tehnice pe fie
care schimb, extinderea sudurii auto
mate, care contribuie la creșterea 
productivității muncii și a calității 
lucrărilor executate".

în aceste zile, la întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău, paralel cu 
asigurarea derulării normale a pro
ducției aferente trimestrului IV, din 
oare 95 la sută o reprezintă cea des
tinată exportului, se acționează cu 
răspundere pentru pregătirea temei
nică a producției anului viitor. „Pla
nul pentru anul 1989 este deosebit de 
mobilizator, marcînd importante 
creșteri la producția-marfă, la ex
port, la producția fizică și la produc
tivitatea muncii, ne spune economis
tul Marin Chiriac. șeful serviciului 
plan. Am trecut chiar din această 
perioadă la executarea rezervoarelor 
de 100 mc și a filtrelor cu saci, pro
duse contractate la export pentru 
primul trimestru din anul 1989. 
întreg necesarul de materiale a fost 
transmis centralei, urmind ca în pe
rioada următoare să se perfecteze 
contractele cu furnizorii din țară și 
de peste hotare. Pînă In momentul 
de față, planul la producția-marfă 
pe anul 1989 este acoperit cu con
tracte în proporție de 56 la sută, iar 
la export — 38 la sută. Ținem o 
strînsă legătură cu centrala noastră 
și cu întreprinderile de comerț ex
terior pentru ca, prin produsele noi 
pe care le putem oferi pe piața ex- 

, ternă, să contractăm întreaga pro
ducție planificată.

Ca urmare a aplicării măsurilor 
prevăzute în programul de organi
zare și modernizare a producției, 
în primul trimestru din 1989 vor 
fi lansate în fabricație noi pro
duse, între care 4 tipuri de com
pensatori și un generator mobil de 
abur de 250 kg pe oră. De aseme
nea, vor fi introduse șapte tehnologii 
noi și modernizate, care vor asigura 
reducerea cheltuielilor de producție 
cu peste trei milioane lei și creșterea 
substanțială a calității produselor".

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii*

jate și matrițate. Pe de altă parte, 
se înregistrează restanțe destul de 
mari la oțel brut, piese turnate din 
oțel, utilaj metalurgic, utilaj refrac
tar, armături industriale din oțel și 
radiatoare din aluminiu.

— Cu excepția utilajului metalur
gic și a celui refractar, ne-a spus 

directorul unității, tovarășul Leon 
Cudrec, față de perioada similară 
anului trecut realizările sint sub
stanțial mai mari. Au mers mai bine 
sectoarele calde, unde coeficientul de 
scoatere a metalului a crescut, reu- 
șindu-se o diminuare substanțială a 
consumurilor energetice, de materii 
prime și materiale specifice. Tot
odată, a crescut și calitatea utilaje
lor, întreprinderea fiind autorizată 
de trei firme străine pentru coope
rare în producția de export. Prin 
implementarea unor noi tehnologii de 
turnare a pieselor pentru armături, 
producția în acest sector aproape s-a 
dublat. în fine, am omologat o serie 
de produse noi, in special la utilaj 
energetic și radiatoare din aluminiu. 
Cu toate acestea, la unele produse 
restanțele sînt destul de man. Cau
zele se regăsesc, în bună parte, în 
insuficienta implicare a organului de 
conducere colectivă în rezolvarea 
problemelor care au apărut, in lipsa 
de preocupare a specialiștilor pen
tru înnoirea și modernizarea pro
duselor, in nerespectarea disciplinei 
tehnologice și a muncii.

Sigur, recunoașterea deschisă a 
acestor neajunsuri este. în princi
piu, un fapt pozitiv. Numai că, așa 
cum a subliniat secretarul general al 
partidului la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, autocriti
ca iși pierde din însemnătate atunci 
cind nu so demonstrează practic că 
s-au tras concluziile necesare din 
stările negative de lucruri. Or. lată 
că tocmai o asemenea atitudine se 
regăsește în stilul de muncă al unor 
specialiști și cadre de conducere de 
la întreprinderea de utilaj tehnolo
gic din Bistrița. Facem această re
marcă deoarece în fiecare secție a 
unității se perpetuează de multă 
vreme o serie de deficiențe de ordin 
subiectiv, care se referă printre al
tele la menținerea unor tehnologii 
învechite, cu consecințe directe asu
pra neîncadrării în normele de con
sum, la înregistrarea unui coeficient 
ridicat de rebuturi, la neimplicarea 
specialiștilor din atelierele de pro
iectare în activitatea direct produc
tivă, la necunoașterea de către fie
care muncitor a sarcinilor ce-i revin 
in fiecare schimb, la insuficienta 
preocupare pentru ridicarea califi
cării și policalificării personalului 
muncitor. Fără îndoială, acțiuni pen
tru perfecționarea activității produc
tive s-au întreprins tot timpul. Nu
mai că ele nu au fost finalizate 
întotdeauna la timp în toate sectoa
rele de activitate.

— Organul de conducere al 
unității, ne-a spus maistrul Ni
colae Țarcă, secretarul comitetului 
de partid, a analizat și a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea de la 
o lună la alta a realizărilor la pro
ducția fizică. în acest sens, pentru 
o cît mai bună cunoaștere a sarci
nilor de plan au avut loc întîlniri cu 
toți maiștrii, s-au purtat discuții in
dividuale și s-au prezentat în cadrul 
birourilor comitetelor de partid și 
ale organizațiilor de bază rapoarte 
din partea conducătorilor locurilor 
de muncă, a șefilor de secții. Cu 
toate acestea, organizațiile de partid 
de la armături Industriale, utilaj 
chimic, instalații de desprăfuire, de 
la turnătorie nu s-au implicat con
cret in realizarea unei munci da 
partid active, concrete. Și mai ales 
cu un caracter continuu, fapt pentru 
care rezultatele în aceste sectoare 
au fost mai slabe. Din acest motiv, 
avînd ca îndreptar conținutul Teze
lor din aprilie, indicațiile și orien
tările deosebit de clare formulate de 
secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ne-am 
propus să realizăm o cotitură radi
cală in activitatea organului de con
ducere colectivă, în așa fel încît să 
recuperăm restanțele acumulate, să 
ne realizăm sarcinile in trimestrul 
IV. să facem tot ce depinde ue noi 
pentru pregătirea mult mai bună a 
producției anului următor.

Este demn de remarcat în acest 
sens faptul că, începind chiar cu 
luna septembrie, s-au intensificat pre
ocupările specialiștilor pentru intro
ducerea în fabricație a noi tipuri de 
utilaje de calitate superioară și mai 
mare complexitate tehnică. S-a tre
cut la omologarea a noi tipuri de ra
diatoare, s-a reușit' omologarea tur
nării corpurilor de armături, a fost 
întocmit „Manualul de calitate" pen
tru producția de utilaje energetice 
și se continuă extinderea acestei ac
țiuni în celelalte secții de fabricație. 
De asemenea, s-a trecut la produce
rea armăturilor cu acționări, care 
permit o creștere de aproape 10 ori 
a productivității muncii, iar activi
tatea de proiectare constructivă a 
fost reorganizată, pe de o parte pen
tru a urmări comportarea instalați
ilor la beneficiari și a le aduce pe 
baza acestor observații îmbunătăți
rile necesare, iar pe de altă parte 
pentru trecerea la proiectarea pe 
produse și la urmărirea de către pro
iectant a acestora, pe toate fazele 
fluxului de fabricație, pînă la livra
re. Obiectivul final al acestor mă
suri tehnice și organizatorice, ca și 
al altora, este evident unul singur : 
recuperarea restanțelor, concomitent 
cu realizarea ritmică, integrală a 
planului Ia producția fizică pe tri
mestrul IV.

— în ceea ce privește pregătirea 
producției pentru 1989, ne-a spus to
varășul Dorin Abagiu, șeful biroului 
plan-dezvoltare, acțiunile au fost de
clanșate încă din luna aprilie. încă 
de atunci, bilunar, în biroul execu
tiv, oa și în alte două ședințe ale 
consiliului oamenilor muncii am 
analizat șl stabilit măsurile ce tre
buie luate pentru a nu se mai re
peta situația de anul trecut, cind con
tractele s-au asigurat cu foarte mare 
greutate. Așa se face că, la ora 
actuală, avem contractată 44 la sută 
din producția anului viitor și nomi
nalizate 84 la sută din sarcini. Pre
gătirea de fabricație pentru primul 
trimestru al anului 1989 este înche
iată și s-a trecut chiar la lansarea 
produselor. Din păcate însă, deja 
s-au ivit neînțelegeri cu centrala de 
resort privind asigurarea niveluri
lor fundamentate la baza materială, 
cotele alocate la tablă, țevi, profile 
grele, blocuri și bare turnate din 
alamă situîndu-se sub necesar, iar 
la produsele electrotehnice, chimice, 
materiale de turnătorie, reductoare, 
motoreductoare și altele nici măcar 
nu dispunem de cote.

Ținînd seama de faptul că, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
3, la această dată trebuiau finali
zate toate problemele privind con
tractarea producției, ca și a bazei 
materiale pentru anul următor, apa
re cît se poate de limpede faptul 
că deși față de perioada similară a 
anului trecut pregătirile sînt în 
avans cu circa 3 luni, acestea sint 
încă departe de a fi terminate. Ceea 
ce ne obligă atît pe noi. cît șl cen
trala Ia eforturi mai mari in această 
direcție.

Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii"

De la fiecare sondă, 
cantităti mai mari de titei!

Schela de producție petrolieră Co- 
mănești este una dintre cele mai 
mari unități din cadrul Trustului de 
foraj extracție Moinești. Aria ei de 
activitate se întinde din Valea Cio- 
bănușului pînă la Ghelința, în ju
dețul Covasna, și de aici pînă la Bu- 
ciumeni, în județul Galați. Principa
la preocupare a oamenilor de aici o 
constituie obținerea unor cantități 
tot mai mari de țiței și gaze din 
sondele aflate in exploatare. în a- 
cest scop, zilnic, pe teren, se Între
prind noi și eficiente măsuri tehnice 
și organizatorice care să ducă la mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, creșterea factorului final de 
recuperare, introducerea unor noi 
tehnologii de lucru. Ing. Nicolae Con
stantin, directorul schelei, ne spu
nea că de la începutul anului și pînă 
acum au fost efectuate peste 700 de 
operațiuni geologo-tehnologice — a- 
diționări, acidizări, fisurări etc — 
cu un aport de producție de aproa
pe 11 000 tone de țiței. Totodată, au 
fost puse în funcțiune 13 sonde noi, 
de unde s-a extras o cantitate de 
aproape 5 000 tone de țiței, iar con
form programului pînă la finele a- 
nului vor mai fi puse în circuitul 
economic alte 15 noi sonde.

Ce se întreprinde la această dată 
In schelă și la sondele de producție 
pentru sporirea continuă a produc
ției de țiței 7

— Știm că sintem în restanță cu o 
mare cantitate de țiței față de plan 
și că recuperarea acesteia constituie 
o sarcină deosebit de importantă 
pentru noi — ne spune directorul 
schelei. în acest scop, am luat o sea
mă de măsuri suplimentare deosebite. 
Astfel, în cadrul acțiunii de moder
nizare am telemecanizat un număr 
de 562 sonde, cu 28 mai multe decît 
prevede planul, fapt ce asigură o 
mai bună supraveghere a acestora, 
scurtarea timpului de întrerupere și 
creșterea producției zilnice de țiței. 
De asemenea, am efectuat un mare 
număr de operații de stimulare a 
stratelor productive, care vor asigu
ra însemnate sporuri de producție. 
Totodată, au fost executate repara
ții capitale la un număr de 8 sonde, 
ceea ce a făcut ca producția zilnică 
să sporească cu aproape 7 tone de 
țiței, iar în prezent se execută repa
rații la alte 4 sonde de pe structu
rile Matca șl Buciumeni.

în ultima perioadă s-au luat șl o 
serie de măsuri organizatorice pentru 
Îmbunătățirea activității de extrac
ție șl creșterea indicelui de utilizare 
a sondelor. Astfel, pe dmpurile pe
trolifere șl gazeifere de la Clejani, 
Pecica, Ciurăștl au fost înființate 
încă 12 formații de Întreținere, re
parare a sondelor șt repunere a lor 
în circuitul productiv. în felul a- 
cesta, timpul neproductiv s-a redus 
cu aproape 5 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, iar timpul 
de execuție a unei operații geolo
go-tehnologice — la jumătate. Ca ur
mare, brigăzile de producție petro
lieră conduse de maiștrii Gheorghe 
Bandea și Neculai Nistor au extras 
din adîncuri în ultima vreme can

tități de țiței ce depășesc cu 50—100 
tone pe cele planificate. Secretul 
obținerii acestor sporuri de produc
ție constă în organizarea mai bună 
a muncii, folosirea integrală a 
timpului de lucru, intensificarea 
controlului pe timp de noapte, asi
gurarea asistenței tehnice în toata 
schimburile.

Apropierea anotimpului friguros a 
determinat conducerea schelei să ia 
noi măsuri pentru menținerea și 
chiar sporirea producției de țiței și 
gaze la toate sondele. în acest scop 
a fost întocmit un program concret 
de măsuri tehnico-organizatorice și 
politico-educative care să asigure 
continuarea activității productive la 
cele mai înalte cote pe timp de 
iarnă. în principal, acțiunile între
prinse se referă la asigurarea con
dițiilor necesare pentru funcționa
rea Ia întreaga capacitate a tuturor 
mijloacelor și instalațiilor petrolie
re, funcționarea autovehiculelor, re
pararea drumurilor de acces la son
de, protejarea lucrărilor de con
strucție etc.

Toamna a venit și o dată cu ea 
temperatura atmosferică a scăzut. 
Care este stadiul îndeplinirii măsu
rilor preconizate în acest program 7 
Din discuțiile purtate cu muncitori 
și specialiști, din cele constatate pa 
teren am reținut că multe dintre 
măsurile prevăzute au prins viață. 
Cîteva exemple sint edificatoare. A- 
proape 200 claviaturi exterioare de 
apă, gaze, țiței și noroi au fost pre
gătite împotriva înghețului ; s-a exe
cutat revizia liniilor aeriene de joa
să tensiune pe jumătate din lungi
mea acestora; s-a făcut revizia a 
peste 200 de posturi de transforma
re și a instalațiilor de forță; au fost 
îngropate o serie de conducte de 
apă, țiței și gaze și reparate multe 
din drumurile de acces la punctele 
de lucru.

Unele lucrări pregătitoare lntîrzie 
însă nejustificat. Astfel, punerea în 
funcțiune a puțurilor de apă de la 
Burcioaia și Munteni, a parcurilor 
de rezervoare de la Buciumeni și 
Păcurița lntîrzie datorită rămîneriî 
în urmă a lucrărilor de construcție. 
De asemenea, sînt întîrziate lucrări
le de îngropare a conductelor din 
zona sondelor de la Păcurița șl 
Ghelința. Trebuie urgentate, totoda
tă, lucrările de revizii și reparații ale 
baracamentelor, halelor și atelierelor 
de producție, de izolare a conduc
telor și armăturilor de abur, a con
ductelor de amestec de țiței, gaze și 
apă. Programul prevede ca toata 
pregătirile să fie Încheiate pînă la 
jumătatea lunii octombrie. Se im
pune, prin urmare, o intervenție 
mai hotărită atît din partea condu
cerii schelei, cît și a forurilor coor
donatoare pentru ca producția de ți- 
fei să nu stagneze nici un moment 
și să se desfășoare normal în tot 
timpul anului.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii’

PENTRU ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR LA TERMENELE STABILITE

ARATURILE Șl PREGĂTIREA TERENULUI 
-efectuate neîntîrziat pe toate suprafețele prevăzute!

Una din sarcinile de mare Însemnătate ce revin în această perioadă 
oamenilor muncii din agricultură o constituie efectuarea însămînțărilor de 
toamnă în cele mai bune condiții si la termenele stabilite, pentru a se 
pune o bază trainică obținerii de recolta cît mai mari de cereale păioase 
în anul viitor.

Necesitatea urgentării la maximum a însămînțărilor sa impune cu 
atît mai mult cu cit stadiul „la zi" al lucrărilor denotă o serioasă rămi- 
nere în urmă fată de perioada în care ne aflăm.

Din datele comunicate de Ministerul Agriculturii rezultă că pînă în 
seara zilei de 4 octombrie a fost însămînțată, în total, cu culturi de 
toamnă, 67 la sută din suprafața planificată. La aceeași dată griul mai 
era de semănat pe 52 la sută din prevederi. Cele mai mari rămînerl în 
urmă sint localizate in județele din zona a doua agricolă, județe care 
trebuiau să încheie la această dată semănatul cerealelor păioase. Toate 
acestea evidențiază că. pentru terminarea însămînțărilor pină cel tirziu la 
data de 10 octombrie in toate județele șl în toate zonele, este Imperios 
necesar ca ritmul de lucru la semănat să crească la nivelul maxim al 
posibilităților.

Condițiile de lucru în cimp sînt deosebit de favorabile Intensificării 
lucrărilor. Precipitațiile din ultimele zile permit ca arăturile și pregătirea

terenului să se efectueze repede șl la un bun nivel calitativ. Or, analiza 
cauzelor ce au determinat restante la semănat in unele județe dove
dește că acestea sînt generate în primul rînd de întirzierea executării 
arăturilor și a pregătirii terenului. Bunăoară, la data de 4 octombrie mai 
erau de făcut arături pentru semănatul griului în total pe 300 000 hec
tare. Din acestea. 190 000 hectare sînt localizate în județe din prima zonă 
agricolă, iar diferența în județele din zona a doua. Iată de ce urgentarea 
însămînțărilor șl încheierea lor la termenele stabilite impun, ca o con
diție esențială, să se acționeze cu toate forțele pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a arăturilor și a pregătirii terenului pe toate suprafețele 
ce au mai rămas.

In legătură cu aceste aspecte, corespondenții noștri din județele 
Alba, Brașov, Botoșani, Sălaj și Vaslui au solicitat unor cadre cu munci 
de răspundere din agricultura județelor respective să răspundă la între
bările s

1. CUM SE EXPLICA RAMINERILE IN URMA ÎNREGISTRATE LA 
EXECUTAREA ARATURILOR ȘI LA PREGĂTIREA TERENULUI 7

2. CE MASURI AU FOST ÎNTREPRINSE PENTRU CREȘTEREA 
RITMULUI SI ÎNCHEIEREA GRABNICA A ACESTOR LUCRĂRI 7

ALBA:
Pompei Blrlea, director general al 

direcției agricole județene : Griul a 
fost semănat pe 29 la sută din su
prafața planificată. Au mai rămas 
însă de arat, pentru a fi lnsămîntate 
cu grîu, 17 000 de hectare. Amplasarea 
a 40 la sută din cultura de grîu după 
porumb și sfeclă de zahăr constituie 
una din cauzele Intîrzierii executării 
arăturilor, lntrucît aceste terenuri 
sînt ocupate cu porumb, sfeclă de 
zahăr și alte culturi, a căror recol
tare s-a desfășurat pînă acum In
tr-un ritm mai lent, deoarece nu au 
ajuns peste tot la maturitate. în u- 
nele unități, eliberarea terenului s-a 
desfășurat încet, ceea ce a dus la 
Întirzierea intrării în brazdă a plu
gurilor. Pe alte suprafețe însă, din 
cauza secetei, arăturile se efectuează 
mai greu, cu viteze reduse. Desigur, 
la acestea se adaugă neajunsurile cu 
care se confruntă unele uni
tăți în privința organizării activită
ții. în utilizarea eficientă a timpului 
bun de lucru pentru arături. Nu sînt 
întru totul izolate situațiile în care 
plugurile intră în brazdă la ore tîr- 
zii și își Încheie activitatea devreme.

Pentru a termina însămînțările în 
perioada stabilită trebuie să rea
lizăm la arături un ritm zilnic de 
3 000 hectare. In scopul atingerii a- 
cestel viteze de lucru, comandamen
tul județean pentru agricultură a 
stabilit măsurile necesare. în primul 
rlnd. în toate unitățile agricole so
cialiste au fost concentrate toate for

țele disponibile Ia recoltarea șl eli
berarea de resturi vegetale a tere
nurilor pe care urmează a fi semă
nat griul, astfel încît arăturile să în
ceapă imediat. Formațiile de trac
toare destinate executării arăturilor 
pentru Insămințări acționează după 
un program prelungit La arături 
sint folosite seara șl tractoarele 
care în cursul zilei au efectuat alte 
activități. S-au stabilit, de asemenea. 
In fiecare secție de mecanizare sar
cini precise în legătură cu asistența 
tehnică, astfel încît orice remediere 
să fie executată in timp, in mod 
operativ. în această perioadă, de 
mare importantă pentru efectuarea 
semănăturilor, acordăm o atenție 
sporită organizării temeinice a acti
vității, întăririi asistenței și contro
lului specialiștilor, astfel Incit să 
grăbim arăturile și să se creeze un 
larg front de lucru pentru semănă
tori.

BRAȘOV:
Ion Bujgoi, director general al Di

recției agricole a județului Brașov i 
în județul Brașov au mal rămas 
de arat pentru insămințări 7 700 hec
tare. Cauza principală a Intîrzierii 
arăturilor o constituie neeliberarea 
terenului de culturile de toamnă : 
cartofi, sfeclă de zahăr și. mai cu 
seamă, porumb. Tot atît de adevărat 
este faptul că. datorită condițiilor 
climatice mai deosebite din acest 
an. recoltarea cartofilor a început 
mai tirziu decît în alți ani. în cazul 

sfeclei de zahăr, din cauza acelorași 
condiții, insămințarea a început cu o 
lună mai tirziu. ceea ce a condus la 
prelungirea perioadei de vegetație. 
Aceeași intîrziere a vegetației a fă
cut ca și porumbul să nu se coacă 
uniform, fapt ce ridică probleme la 
recoltarea și livrarea Iui. Sa cuvine 
însă să arătăm deschis că la aceste 
întîrzieri a contribuit și slaba orga
nizare a activității de recoltare, în 
special la cartofi, din unele unități 
agricole.

Viteza maximă posibilă de atins la 
arat este de 2 200 hectare pe zi. Pen
tru atingerea ei am inițiat în ultimele 
zile mai multe măsuri, printre care 
aș enumera : intensificarea ritmului 
de recoltare a culturilor de toamnă 
și eliberarea terenurilor ce urmează 
să fie insămințate. Ne-am propus să 
încheiem recoltarea cartofilor in 2—3 
zile si să trecem pe scară largă la 
recoltarea sfeclei de zahăr și in zona 
Țării Bîrsei, care deține cea mai 
mare suprafață cu această cultură, 
în același timp am sporit numărul 
tractoarelor destinate efectuării ară
turilor pentru insămințări, luînd tot
odată măsuri ca acestea să lucreze 
în schimburi prelungite, iar acolo 
unde există condiții să se lucreze si 
noaptea. Dat fiind stadiul intîrziat 
de coacere a porumbului pe unele 
suprafețe și în unele zone, ne-am 
orientat să identificăm alte suprafe
țe pretabile la insămințarea griului, 
dar numai după bune premergătoa
re. Și. în sfirșit, am stabilit ca toate 
cadrele de specialiști să se găsească 

pînă la Încheierea însămînțărilor pe 
teren pentru a îndruma munca me
canizatorilor. Măsurile luate ne dau 
garanția că în cîteva zile vom în
cheia efectuarea arăturilor în cele 
mai bune condiții agrotehnica, pe 
întreaga suprafață stabilită.

BOTOȘANI:
Rodica Drăguș, director adjunct al 

direcției agricole județene : Lu
crătorii din agricultura județului 
Botoșani au obținut unele rezultate 
bune la Insămințări. Au încheiat se
mănatul rapiței pentru ulei, al seca
rei pentru masă-verde, al orzului de 
toamnă pe suprafețe care însumează 
18 000 hectare. Griul a fost semănat 
pe aproximativ 61 500 hectare.

Cu toate acestea, în județ mal sînt 
suprafețe importante de lnsămințat, 
termenele planificate pentru înche
ierea lucrărilor de arat și semănat 
nefiind onorate întocmai. De aseme
nea. din cele peste 100 000 hectare 
programate să fie lnsămîntate cu 
cereale de toamnă mai sînt de arat 
aproape 14 000 hectare.

întirzierile la această lucrare au 
cîteva cauze. Mai lntîi. prelungirea 
vegetației la unele culturi în urma 
cărora trebuie să se însămînțeze 
griul. La soia, bunăoară, din aceste 
motive recoltarea a început mult 
mai tirziu, așa încît din cele 13 000 
hectare s-a eliberat terenul numai 
pe un sfert. Coaoerea la porumb 
fiind întîrziată, eliberarea terenului 
decurge anevoios în unele unități 

din consiliile agroindustriale Albești, 
Trușești, Dingeni și mai ales in con
siliile mai nordice, Havirna. Șendri- 
ceni etc.

Luînd în calcul șl o mal strictă 
respectare a programului de aprovi
zionare a județului cu carburanți, 
viteza posibilă de atins la arături 
ar fi de 6 000—7 000 hectare pe zi. 
Cu alte cuvinte, de la data notării 
acestor rînduri, In 2—3 zile, prin- 
tr-un efort bine organizat, ară
turile ar putea fi terminate I S-a 
dispus șl se urmărește ca în primul 
rînd solele pe care sint amplasate 
cereale de toamnă să fie recoltate 
cu prioritate. De pildă, se urgentea
ză recoltarea sfeclei de zahăr în 
acele unități unde e posibilă accele
rarea lucrării, îndeosebi în consiliile 
agroindustriale Frumușica, Săveni, 
Șendriceni, Coțușca, CîndeștL Havir
na. De asemenea, la arat s-a asigu
rat lucrul în schimburi prelungite șl 
In două schimburi, cum se proce
dează la S.M.A. Bucecea, Cîndeștl, 
Frumușica etc. șl se impune cu ne
cesitate să se procedeze la fel și In 
S.M.A. Dingeni, Dragalina etc.

SĂLAJ:
Livia Podar, director general al 

direcției agricole județene: Pînă 
la această dată au fost executate 
arăturile pentru însămînțările de 
toamnă pe 77 la sută din suprafața 
planificată. Au mai rămas de arat 
12 971 ha. Principalele cauze care au 
determinat rămînerile In urmă sînt: 
întirzierea în coacere a porumbului 
pentru boabe pe cele 8 700 ha ce ur
mează a fi însămlnțate cu grîu în 
această toamnă, precum și întir
zierea in coacere a culturilor de soia 
și floarea-soarelui.

Situația arăturilor pentru însă- 
mințări a fost analizată cu toată 
exigența în comandamentul agricol 
județean, stabilindu-se măsurile ne
cesare pentru încheierea cît mai 
grabnică a acestei lucrări de bază. 
Cu parcul de utilaje pe care-1 avem 
in dotare putem realiza o viteză 
maximă de 3 500 ha pe zi la arături, 
ceea ce înseamnă că in 4 zile lucra
rea s-ar putea încheia pe întreaga 
suprafață planificată. Se verifică 
permanent lanurile cu porumb, iar 
acolo unde acestea au ajuns la matu
ritate se acționează cu toate forțele 
mecanice și manuale pentru a fi eli
berate rapid, arate și însămlnțate. 

Pentru desfășurarea în cela mal 
bune condiții a arăturilor In schim
bul II și în schimburi prelungite au 
fost mobilizați la această acțiune o 
serie de mecanizatori care iși desfă
șoară activitatea în unități indus
triale, precum și 290 elevi al școlii 
profesionale. In felul acesta am reu
șit să organizăm schimbul II și 
schimburi prelungite pe 700 tractoa
re. A fost restrinsă activitatea de 
transport din unele sectoare care nu 
reclamă urgență, tractoarele fiind 
folosite. In cea mal mare parte, la 
executarea arăturilor. Echipe spe
cializate de intervenții asigură asis
tența tehnică în cîmp. Tot în timp 
se realizează și alimentarea cu mo
torină. Mecanizatorilor li se asigură 
masa la locul de muncă. Suprafețele 
de pe care s-a strina recolta sînt eli
berate în aceeași zi, astfel tncii 
noaptea să se poată Intra la arat.

VASLUI:
Constantin Dumbrăveanu, direc

torul trustului județean al S.M.A. i 
Timpul fiind deosebit de prielnic, 
iar forțele umane și mecanice mobi
lizate și folosite din plin în cele mal 
multe unități agricole, în județul 
Vaslui semănatul griului a fost 
efectuat pină marți seara pe aproa
pe 64 500 hectare, ceea ce repre
zintă 71 la sută din întreaga supra
față. Existînd un larg front de 
lucru la semănat, datorită executării 
arăturilor pe aproape Întreaga su
prafață planificată, dar si datorită 
măsurilor întreprinse de comanda
mentul agricol județean pentru ca 
ritmul de lucru să fie și mai mult 
intensificat este posibil ca In toate 
cele 15 consilii agroindustriale se
mănatul griului să se efectueze în 
perioada optimă și numai de bună 
calitate.

Amplasarea din timp a culturi
lor și recoltarea operativă, cu prio
ritate, a plantelor premergătoare 
tlrzii ne-au dat posibilitatea să tre
cem din vreme Ia arat și pregătit 

Răspunsurile primite Ia Întrebările adresate de redacție pun In evi
dență o bună stare de mobilizare a forțelor pentru urgentarea și înche
ierea arăturilor in cel mai scurt timp pe toate suprafețele ce au mai ră
mas st oare trebuie semănate cu grîu. Este necesar însă ca organele șl 
organizațiile de partid, organele agricole județene și conducerile unități
lor agricole să urmărească cu perseverență ca măsurile întreprinse în 
acest scop să fie îndeplinite întocmai, chiar în condițiile timpului in
stabil ce a început să se manifeste în unele zone.

Dincolo de cauzele de ordin obiectiv și cele de ordin subiectiv care 
•u determinat întîrzierile la arat, organele agricole de specialitate trebuie 
să rețină, ca un invățămînt pentru îmbunătățirea activității viitoare în 
acest domeniu, greutățile provocate de amplasarea in proporție prea 
mare în unele județe sau unități agricole a griului după plante premer
gătoare tîrzii, cum sint porumbul, sfecla de zahăr și chiar cartofii, în zo
nele colinare. Datorită Intîrzierii în vegetație a acestor culturi, situație ce 
se înregistrează adesea în anii cu primăveri sau toamne ploioase, elibe
rarea terenurilor respective se face anevoios și conduce la prelungirea pe
rioadei de semănat cu toate consecințele ce decurg din aceasta.

Sintetizînd răspunsurile primite, rezultă că în toate județele există 
condiții reale pentru încheierea grabnică a arăturilor. în această direcție 
trebuie canalizate acum toate eforturile, astfel incit insămințarea griului 
să poată fi terminată la termenele stabilite, fără nici o Intîrziere.

Redactorii ți corespondenții „Scinteii*

terenul, ceea ce a creat condiții de 
sporire a vitezei zilnice Ia semănat. 
Nu numai că întreaga suflare a sa
telor se află In aceste zile în cîrnp, 
dar, pentru organizarea schimburilor 
prelungite la arat. în ajutorul me
canizatorilor au venit și oameni ai 
muncii din Industrie, mecanici din 
atelierele de reparații, elevi ai licee
lor agroindustriale. Totodată, am 
organizat întrajutorarea între uni
tăți deplasînd utilaje în consiliile 
unice din nord, unde lucrarea tre
buie să se încheie mai devreme. Se 
lucrează cu răspundere, prezenta 
specialiștilor asigură respectarea 
strictă a normelor tehnologice si ds 
calitate.

Prooedînd în acest fel. rezultate 
bune au obținut pînă acum unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliile unice Negrești, Murgeni, 
Codăești, Ștefan cel Mare, Banca, 
Vaslui și altele, care se situează cu 
mult peste media județului. In a- 
ceste consilii există cooperative 
agricole ca Deleni. Costesti. Grivi- 
ța, Miclești, Ștefan oel Mare. Băl- 
teni, Rebricea, Vulturești, Băcești, 
Lipovăț, Găgești, Bozia, Bogdănești, 
Codăești și alte 40 de unități care 
au Incorporat deja sămînța sub 
brazdă pe 70—80 la sută din supra
față. In același timp, pentru termi
narea lucrării în cel mai scurt timp, 
in toate unitățile rămase in unmă, 
îndeosebi din consiliile Zorleni, 
Crasna, Bîrlad, Dimitrie Cantemir 
și altele, au fost revăzute și reactua
lizate operativ programele și luate 
măsuri de redistribuire a forțelor 
mecanice si de ajutorare pentru eli
berarea terenurilor, arat, pregătirea 
patului germinativ și sporirea vite
zelor zilnice de semănat. Ritmul din 
ce in ce mai intens de lucru, ampla 
mobilizare și concentrare a tuturor 
celor ce-și asumă marea răspundere 
a realizării recoltelor viitoare dau 
garanția că semănatul griului se va 
încheia în județul Vaslui la terme
nul stabilit, pe toate cele 91160 hec
tare.
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Trenul care ne-a adus din 

București prin dimineața 
prevestitoare de toamnă a 
cîmpiei s-a golit Pe jumă
tate. E de mirare cită lume 
vine dimineața la Slatina ! 
Din frînturi de discuții, din 
aerul preocupat al unora 
deducem că majoritatea ce
lor ce coboară din tren vin 
la Slatina nu doar ca 
simpli vizitatori. Industria 
ce pulsează azi in muni
cipiul de reședință al Oltu
lui aduce zilnic, cu trenul 
de dimineață, delegați din 
București si din județele 
tării — reprezentanți ai 
unor întreprinderi indus
triale, institute de cercetări 
etc. — pe tinăra platformă 
industrială a orașului.

— Avem o industrie tl- 
nără. dar puternică — tine 
să precizeze primarul mu
nicipiului Slatina, tovarășul 
ion Manea. O industrie ale 
cărei temelii, ca si temelii
le noi ale întregului oraș 
întinerit, s-au conturat în 
această rodnică etapă a 
construcției socialiste inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, au la 
bază gîndirea vizionară a 
secretarului general al 
partidului, indicațiile for
mulate cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru 
în municipiul Slatina si în 
județul Olt. Momentul în
ceputului de nou drum — 
în chiar anul istoricului 
Congres al IX-lea — se 
leagă de elaborarea, la Sla
tina. a primei sarie de alu
miniu. S-a conturat apoi, 
de-a lungul anilor, o în
treagă platformă industria
lă. care se constituie din 
unităti de prestigiu. între 
care : întreprinderea de 
aluminiu. întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului, 
întreprinderea de piese 
turnate din aluminiu si 
pistoane auto. întreprinde
rea de produse cărbunoase. 
întreprinderea de utilai a- 
limentar; întreprinderea de 
țevi si întreprinderea de 
rulmenți, cele mai tinere 
unităti industriale de pe 
platformă, concepute dună 
cele mai modeme tehnolo
gii. sint în curs de finali
zare si urmează să între
gească. alături de unităti 
sile industriei ușoare si ali
mentare. peisajul industrial 
al municipiului.

Un peisaj industrial bogat, 
ale cărui ..temelii de alu- 
miniu“. temeliile Începutu
lui de drum, de nou destin în 
Epoca Nicolae Ceausescu, 
s-au consolidat continuu si 
s-au diversificat, declansind 
mari schimbări si în peisa
jul urbanistic al Slatinei.

Cartiere elegante. In 
preajma marilor întreprin
deri industriale. îsi etalează 
contururi arhitectonice mo
derne ; spatii verzi, străzi 
drepte, străjuite de arbori : 
edificii social-culturale noi. 
completînd zestrea orașu
lui. Un oraș nou. păstrind 
doar amintirea modestului 
tîrgusor de provincie care, 
pînă la apariția cetătii alu
miniului, se putea mîndri, 
ca zestre industrială, doar 
cu o fabrică de cherestea, o 
moară si cîteva ateliere 
meșteșugărești...

Acum avem Imaginea 
tonică a unui oraș cu toate 
atributele modernității — 
numărul apartamentelor 
puse la dispoziția popu

Deocamdată al imaginea u- 
nei gropi enorme, din care 
abia se văd excavatoarele 
de mare capacitate si din 
care ies la orizont, mereu 
și mereu, zeci de camioane 
de mare tonaj ce transportă 
pămîntul.

Făcîndu-ne loc printre 
zecile de autocamioane ce 
vin si pleacă în convoi, 
ne-am oprit lingă unul din 
cele sase excavatoare ce 
încărcau pămîntul în auto
camioane. Ne aflăm la 12 
metri sub nivelul solului, 
aproape de baza casetei ce 
va încătușa in beton si otel 
pîrîul Sipot. peste care se 
va edifica moderna piață. 
De pe excavator coboară, 
lăsînd utilajul în seama

SLA TINA 
la ora înnoirilor

lației In perioada 1965—1988 
■— aproape 24 000 ; rețeaua 
stradală — 33 km ; rețeaua 
comercială — 47 000 nip. în 
spatii moderne, multifunc
ționale. de sine stătătoare 
(magazinul ..Oltul“) sau la 
parterul noilor blocuri de 
locuințe (recent, pe bd. N. 
Titulescu. Al. I. Cuza. Eca- 
terina Teodoroiu. „Gară"). 
Cartiere noi se definitivea
ză. Pentru alimentarea cu 
apă potabilă a municipiului 
s-a construit un nou rezer
vor de 10 000 mc capacitate, 
cu termen initial de punere 
în funcțiune în 31 decem
brie 1989 și la care acum se 
efectuează probele pentru 
punerea în funcțiune. în 
devans. Pentru alimentarea 
acestuia au fost forate 37 
puțuri.

Alt obiectiv In construc
ție — piața agroalimentară 
a orașului ; investiția în
sumează 280 milioane lei. 
Va fi o piață modernă, 
acoperită, multifuncțională. 
Lucrarea este executată de 
Antrepriza de construcții 
industriale Slatina, respec
tiv de cei ce au edificat 
platforma industrială slăti- 
neană. în prezent se sapă 
la fundație si pentru case- 
tarea pîrîului „Șipot“ — un 
pîrîias ce va curge pe sub 
piață (curge si acum, dar 
se intenționează o mai bună 
izolare a acestuia, caseta- 
rea sa si apoi — fundația 
propriu-zisă a construcției).

ajutorului său, mecanicul 
Dobre Bratu. Aflăm că 
e de prin părțile Vran- 
cei și că s-a stabilit în 
Slatina, la ale cărei noi 
temelii a pus si pune umă
rul cu drag. Mai ales că 
lucrează, de mai bine de 
zece ani. la întreprinderea 
de utilai greu si transport 
pentru construcții Craiova, 
cu activitate în Slatina.

— Munca noastră se re
găsește la temelia multor 
obiective si extinderi in
dustriale slătinene : noi 
deschidem front de lucru 
constructorilor de la Antre
priza de construcții indus
triale Slatina si de la alte 
unităti — ne spune el. 
Acum, zorim să terminăm 
excavarea celor 220 000 me
tri cubi pămînt de la teme
lia viitoarei piețe si sint 
bucuros că sînt unul din cei 
sase excavatoriști cărora li 
s-a încredințat această lu
crare. Am doi copii, a căror 
venire pe lume a coincis cu 
înălțarea în Slatina a unor 
construcții care sint min- 
dria orașului nostru. Acum, 
cînd așteptăm al treilea 
copil, mă bucur că si orașul 
îsi sporește zestrea, frumu
sețea. Fiindcă, deși e un 
oraș nou. cu tot ce face 
mîndria marilor orașe. Sla
tina rămîne un necontenit 
șantier.

Parcă pentru a com
pleta spusele Interlocu
torului. pe platforma in

dustrială constructorii în- 
cheiau, la întreprinderea 
de produse cărbunoase. lu
crările la o nouă si moder
nă capacitate — cuptorul de 
cocs cu structură orientată, 
realizare de inalt nivel teh
nic. în același timp, la în
treprinderea , de țevi prin
deau contur noile linii teh
nologice. iar la întreprinde
rea de rulmenți toate forțe
le erau concentrate la fina
lizarea investiției.

...La Liceul industrial nr. 
3. care pregătește forță de 
muncă pentru viitoarea 
uzină de rulmenți. într-u- 
nul din laboratoarele de 
electrotehnică, facem cu
noștință cu două dintre 
viitoarele muncitoare, ac
tualmente eleve în clasa a 
XII-a : Ofelia Andreitâ și 
Claudia Bilea. Interlocu
toarele tocmai pun la punct, 
pentru statia de radio
amplificare a liceului, o 
emisiune cu secvențe înre
gistrate în' timpul practicii. 
Ne mărturisesc că anul vii
tor. după absolvire, vor să 
lucreze la întreprinderea de 
rulmenți din localitate.

— Sînt bucuroasă — ne 
spune Ofelia Andreită — 
că am posibilitatea să mă 
pregătesc în acest liceu, cu 
condiții de învățătură si 
instrucție practică minuna
te. iar apoi să lucrez la 
..Rulmenți", unde fac deja 
practica productivă. Cunosc 
bine unitatea si viitoarele 
noastre locuri de muncă. 
Sint acolo utilaje complexe, 
dintre cele mai moderne, 
unitatea este nouă, este tî- 
nără ca si noi. Vom debuta 
în muncă si în viată o dată 
cu intrarea în funcțiune a 
uzinei.

— După cum vedeți — 
ne mărturisea secretarul 
comitetului de partid de la 
întreprinderea de produse 
cărbunoase. tovarășul Flo- 
rea Sucală — construim 
mereu aici la Slatina, con
struim orașul de mîine. 
construim, de fapt, datorită 
noilor capacități care apar, 
noi uzine în uzinele 
„vechi", dacă se poate spu
ne așa despre uzine ca 
a noastră, dar si uzine cu 
totul noi ; formăm genera
ții de muncitori, de oameni 
cu înaltă competentă profe
sională.

Slatina, avînd noul la or
dinea zilei, azi ca si ieri, 
mîine ca și azi, înfloreș
te așa cum au înflorit 
și înfloresc în Epoca 
Nicolae Ceaușescu, toate 
orașele patriei.
Anlca FLORESCU 
M. grigoroșcuta

BACĂU : Noi edificii 
de sănătate

în marile ansambluri de locuințe 
din municipiul Bacău au fost a- 
menajate și date in folosință în 
ultima vreme noi unități sanitare. 
Astfel, în ansamblul de locuințe 
Ștefan cel Mare, care este un ade
vărat „oraș in oraș", au fost date in 
folosință două dispensare moderne, 
unde, pe lingă localnicii din car
tier, iși îngrijesc sănătatea oamenii 
muncii de la întreprinderea de în
călțăminte „Partizanul", între
prinderea de transporturi auto, 
întreprinderea de stat „Avicola" și 
de la alte unități economice din 
zonă. Tovarășa Maria Rusu, direc
torul direcției județene sanitare, ne 
spunea că in acest ansamblu va fi 
construit un spital cu 400 de pa
turi, policlinică și alte unități sa
nitare. Noi unități pentru sănătatea 
publică vor fi date in curind in 
folosință și în comunele Parincea 
și Pîrgărești. La această dată, oa
menii muncii din județul Bacău au 
la dispoziție 8 spitale cu aproape 
5 000 de paturi, 13 dispensare cu 
policlinici. 155 dispensare sătești și 
de întreprinderi. Numai in ultime
le două decenii au fost construite 
spitale moderne în centrele mun
citorești Buhuși, Comănești, Moi- 
nești și în comuna Podu Turcului, 
un bloc medico-chirurgical cu po
liclinică, un complex stomatologic 
șl o policlinică pentru copii în mu
nicipiul Bacău, o policlinică cu 
pavilion balnear la Slănîc-Moldo- 
va și un mare număr de dispensa
re sătești. La sănătatea oamenilor 
din orașele și satele județului ve
ghează peste 1 100 de medici și 
3 300 cadre cu pregătire medie sa
nitară. (Gheorghe Baltă).

SUCEAVA : „Toamnă 
la Voroneț"

La Gura Humorului s-a desfășu
rat cea de-a VIII-a ediție a con
cursului interjudetean „Toamnă la 
Voroneț". rezervat cinecluburilor. 
Manifestarea, organizată de comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă, consiliul județean al 
sindicatelor. Centrul de îndrumare 
a creației populare și a mișcării 
artistice de masă Suceava și Con
siliul orășenesc de educație poli
tică și cultură socialistă din orașul- 
gazdă, a contribuit la stimularea 
și afirmarea creației de gen a ar
tiștilor amatori. Au participat ci- 
neamatori din peste 20 județe și 
din municipiul București. Cu acest 
prilej au avut loc gale de filme, 
întilniri ale oamenilor muncii cu 
personalități ale artei cinemato
grafice românești, excursii și vizite 
în unităti economice, instituții cul
turale și la monumente istorice din 
județ, consfătuiri metodice și schim
buri de experiență. (Sava Bejina- 
riu).

Imagine din Slatina Foto : E. Dlchiseanu

cinema
• Nelu : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19. LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Agentul straniu: GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine t 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Artista, dolarii șl ardelenii: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Totul pentru fotbal : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Novăceștil : POPULAR (35 15 17) — 
15, COSMOS (27 54 95) — 9: 11! 13
• Să-țl vorbesc despre mine ; POPU
LAR — 17; 19
• pruncul, petrolul șl ardelenii t 
COSMOS — 15; 17; 19
• In flecare zi mi-e dor de tine :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ultima Intilnire : VICTORIA
(18 28 79) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15

• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 
17; 19
• Jocul coincidențelor : ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Noile povești ale Seherezadel : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 18
• Jandarmul și jandarmerițele : ME
LODIA (11 13 49) 9: 11 : 13; 15; 17; 19
• Locuri tn inimă : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Gheața verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 
18 ; (sala Atelier) : Farul și dl. Va
lentino — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Leonard Raiceov — vioară. Ste
luța Diamant Dumea — pian — 17 ; 
(Ateneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solist x 
Fausto Zadra (Italia) — 18

• Opera Română (13 18 57) x Travlata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) j Vo
ievodul țiganilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Piticul din grădina de vară (prezintă 
Teatrul din Satu Mare) — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 1195 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Cotidiene* 
cu Nicu Alifantis — 17 ; 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) X 
Sfîntul Mitică Blajinu — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18 ; (sala 
Studio) : Concurs de împrejurări — 
18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo 
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine, dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) I 
Cenușăreasa — 9 ; David Copperfield

18
• Circul București (10 41 95) x Mara
tonul circului — 19
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 10 ; Boro
boață — 15

tv
20,00 Telejurnal
20,20 La zi in agricultură
20,35 Zidiri pentru istorie • înălțimi — 

documentar (color)
20.50 Teatru TV tn serial (color). „stll- 

pii societății" de Henrik Ibsen. 
Premieră TV.
Partea a doua

91.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 octombrie, ora 20 — 9 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în general închisă. Temporar și local 
va ploua, mal ales în nordul, vestul și 
centrul țării, unde izolat cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metru pă
trat, in 24 de ore. Vintul va prezenta 
unele intensificări din sectorul sudic 
In vestul țării șl apoi tn est. Tempe
raturile minime, în general, vor fi cu
prinse intre 4 șl 14 grade, iar maxi
mele între 14 și 22 grade. în București : 
Vremea va fi in general închisă. Tem
porar va ploua. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 9 și 13 grade, iar 
maximele între 17 șl 21 grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIIr {
ț • PROPRIETĂȚI MAGNETICE 
ț STABILE. Cercetători ai universității din 
( localitatea Gumma, Japonia, au reușit să 
, obțină un compus organic cu proprietăți 
1 magnetice, cu toate că acesta nu conține 
i nici un ingredient metalic. Produsul a fost 
’ realizat prin sintetizarea, intr-un cîmp 
\ magnetic, a două substanțe organice. Rășina 
; obținută pe această cale are proprietăți 
1 magnetice mai reduse decît metalele, dar 
l prezintă o stabilitate mai mare. Cercetătorii 
/ nu au reușit deocamdată să determine cu 
) precizie mecanismul magnetizării, dar se 
i crede că este vorba de interacțiunea unor 
' electroni din structura rășinii. Specialiștii 
ț apreciază că noul produs de sinteză va avea 
4 o largă utilizare in industria electronică, 
? electrotehnică și în alte domenii.

• PROGRESE IN DEFECTOS- 
( COPIE. Specialiști de la Institutul pen- 
i tru problemele fundamentale ale tehnicii

din Varșovia au pus la punct un original 
dispozitiv pentru depistarea defectelor 
ascunse din piesele metalice turnate. Noul 
dispozitiv, cu denumirea de „defectoscop 
magnetic", cintărește doar 4 kg și permite 
depistarea rapidă a unor fisuri, bule de aer 
sau a altor vicii ascunse din cele mai diver
se categorii de piese metalice turnate.

• TRANSPORT AUTO MAI SI
GUR. Specialiști francezi au trecut la 
proiectarea unul sistem de detectare a fisu
rilor din cauciucurile de automobil și de 
determinare a presiunii pneurilor, care să-1 
avertizeze, in cursul rulării, pe conducăto
rul auto de iminența unei defecțiuni. Ener
gia necesară funcționării sistemului de 
avertizare va fi prelevată chiar din rularea 
roților și stocată intr-un condensator. Con
struirea avertizorului nu presupune piese 
mecanice mobile și nici baterii de înlocuit, 
iar durata sa de funcționare va fi compara
bilă cu cea a automobilului. In plus, acest

util monitor va detecta, semnalizfnd pe 
tabloul de bord, orice defecțiune intervenită 
în sistemul da funcționare a roților, afirmă 
specialiștii.

• ÎN VIZOR : CALEA LACTEE, 
în localitatea Kalgoorlie din Australia a 
fost construit un radiotelescop-gigant, cea 
mai mare instalație de acest gen din emis
fera sudică. Radioteiescopul dispune de șase 
antene parabolice cu diametrul de 22 de 
metri fiecare. Cinci dintre antene pot fi 
deplasate pe o distantă de trei km. iar cea 
de-a șasea este fixă și situată la o distanță 
de trei km de celelalte. Constructorii in
stalației au conectat antenele, prin cabluri 
din fibre optice. Ia calculatoare care pot 
recepționa și prelucra datele primite, expe- 
diindu-le apoi la Centrul științific din 
Sydney. Cu ajutorul acestui radiotelescop 
uriaș, specialiștii speră să obțină informații 
utile asupra corpurilor cerești și a „găurilor 
negre" din Calea Lactee și din Marele Nor 
al Iui Magellan, zone care pot fi studiate 
doar din emisfera sudică.

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialista România, ge
neral-colonel Vasile Milea, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, general
colonel Milan Vaclavik. cu prilejul 
celei de-a 44-a aniversări a Zilei 
Armatei Populare Cehoslovace.

Cu același prilej, atașatul militar 
și aero al R. S. Cehoslovace la 
București, colonel inginer Eugen 
Altschul, s-a întîlnit cu militari din 
două garnizoane ale armatei noastre 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului, aniversat.

Participanțli la Întilniri au vizio
nat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Ar
matei Populare Cehoslovace și fil
me documentare puse la dispoziția 
de Ambasada R. S. Cehoslovaca in 
țara noastră.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate ale 

Republicii Arabe Egipt, atașatul mi
litar naval și aero al acestei țări la 
București, general de brigadă Es- 
sam A. Halim A. Maksoud, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat reprezentant! ai Mi
nisterului Apărării Naționale, Minis
terului Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri, alte persoane oficiale.

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

La Ambasada Uniunii Sovietice din 
București a fost organizată, miercuri, 
o conferință de presă, la care au 
participat redactori ai presei centrale. 
Radioteleviziunii și Agenției române 
de presă „Agerpres". precum și co
respondenți si atașat! de presă străini 
acreditați in tara» noastră.

A fost înfățișată semnificația mă
surilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.U.S. din 30 septembrie si Sesiu
nea extraordinară a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. din 1 octombrie 
a.c. în vederea transpunerii in prac
tică a hotăririlor celei de-a XlX-a 
Conferințe Unionale a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

★
în zilele de 4 și 5 octombrie 1988 

a avut loc la Sofia o întîlnire a re
prezentanților organizațiilor antifas
ciste din țările socialiste — membre 
ale Federației Internaționale a Re- 
zistenților —, care au făcut un 
schimb de păreri cu privire la sar
cinile organizațiilor de luptători 
antifasciști și veterani de război pri
vind lupta pentru pace și dezarma
re, de combatere a oricăror mani
festări ale neofascismului și neona- 
zismului, de educare a tinerei gene
rații in spiritul înțelegerii între 
popoare și colaborării internaționale.

Din țara noastră la întîlnire a 
participat general-locotenent (r) 
Neagu Andrei, președintele Comite
tului Foștilor Luptători și Veterani
lor de Război împotriva Fascismului.

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R.S. Vietnam

La Ambasada Republicii Socialiste 
Vietnam din București a avut loc, 
miercuri, prezentarea de condolean
țe in legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Truong Chinch, fost 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Vietnam, fost președinte al Consiliu
lui de Stat al R. S. Vietnam.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și a guvernului au fost trans
mise sincere condoleanțe pentru a- 
ceastă pierdere. De asemenea, a fost 
exprimată întreaga compasiune fa
miliei îndoliate.

Condoleantele au fost prezentata 
de tovarășii Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te ai Consiliului de Stat. Florea 
Ghiță, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Olimpia Solomonescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Steaua și Dinamo - in turul doi al cupelor europene la fotbal
UN VALS PENTRU CALIFICARE

Steaua București —
Cind arbitrul vest-german Dieter 

Pauly a dat semnalul de începere a 
meciului de fotbal Steaua Bucu
rești — Sparta Praga, cei din tribune 
erau gata să conținu® numărătoarea 
de goluri. Numărătoare care, după 
cum se știe, pornea de la acel sen
zațional scor cu care campionii noș
tri învinseseră cu o lună de zile în 
urmă chiar la Praga. Și s-a început, 
prin urmare, numărătoarea...

...5—1, in momentul deschiderii 
jocului.

...5—2 (!), tn minutul 12, prin golul 
înscris de cehoslovacul Bilek în 
urma unei pase laterale primite la 
executarea unei lovituri libere de la 
circa 25 de metri.

...6—2, în minutul 39, datorită unul 
șut-bombă al lui Hagi, Ia o fază de 
gol prelungită în careul oaspeților.

...7—2 în minutul 78, Lăcătuș pre- 
luind cu promptitudine în plasă 
mingea respinsă de portarul advers 
în urma unei lovituri libere de la 
aproape 20 m, executată de I. Stan.

...7—3 (!), în minutul 88, același 
Bilek „executfndu-I" pe portarul 
nostru Lung, direct dtatr-o lovitură 
liberă, tot din afara careului.

Și, astfel, manșa a doua inchein- 
du-se, echitabil, cu 2—2 (1—1), 
Steaua București se califică în tu
rul al doilea al „Cupei campioni
lor europeni" mult mal ușor decît 
se putea prevede cind sorții ii hără
ziseră pe redutabila campioană a 
Cehoslovaciei.

Ce s-a întîmplat acum, Ia Bucu
rești, intre cele patru goluri consem
nate mai sus ? în primele minute, 
adică pină la 0—1, steliștii au încer
cat să joace cu dezinvoltura și fan
tezia arătate la Praga in ultimele 
minute ; dar atunci Ie-a ieșit totul 
fiindcă erau tn formă deosebită șl 
fiindcă aveau in față niște parteneri 
prăbușiți moral și chiar fizic. Acum, 
aceiași parteneri erau minați de do
rința revanșei, de orgoliu și erau 
odihniți ; au reușit, așadar, să de-

Sparta Praga 2—2 (1—1)
joace intențiile fotbaliștilor noștri 
care parcă se întreceau în pase gre
șite, mingi trimise cu călciiul... la 
adversar, devieri nereușite, „lob“-uri 
ratate. După golul oaspeților, Belo- 
dedici, Hagi și Ilie Dumitrescu (pină 
Ia pauză), apoi Lăcătuș și din nou 
Beloded-ici (pină la 2—1 pentru noi) 
au încheiat cu șuturi periculoase 
faze de fotbal mai așezat, mai ela
borat. în minutul 79, Lăcătuș a ra
tat cea mai mare ocazie a meciului, 
trăgînd pe lingă poarta goală din 
fața sa ; șl, în loc de 3—1 pentru 
Steaua, partida s-a încheiat apoi cu 
2—2 !

La sfîrșit ne-am adus aminte că 
îa Praga, in 7 septembrie, Marius 
Lăcătuș spusese in autocarul ce ne 
ducea la aeroport imediat după 
meci : „Acuma, după acest 5—1, să 
vedeți ce nemulțumire va fi acasă 
dacă, în retur, nu vom mai putea 
bate șt va ieși cumva vreun meci 
egal !“ A ieșit meci egal, dar nemul
țumirea publicului fotbalistic nu e 
pricinuită de scor, și nici de ritmul 
ca de vals in care a jucat Steaua 
(era doar meci de calificare avind 
calificarea... in buzunar) ; nemulțu
mirea se referă la cele două carto
nașe galbene primite de Rotariu șt 
Bumbesou în mod copilăresc (prin 
faulturi inutile la mijlocul terenu
lui) și la faptul că, iată, echipa mi
litară s-a fixat, de la o vreme, la 
o „normă" de două goluri primite 
pe meci.

Experiența internațională bogată, 
valoarea de ansamblu (și individua
lă) a echipei noastre campioane, re
gimul de pregătire asigurat de o 
conducere de club competentă și gri
julie constituie premise sigure și 
condiții reale ca Steaua să evolueze 
tn turul al doilea (și în următoare
le 1) Ia nivelul etalat la Praga, în 
prima manșă, nu la nivelul de la 
București — cînd calificarea era ca 
și jucată.

G. MITROI

VICTORIE ȘI IN DEPLASARE
Dinamo București —

(Prin telefon de la Lahti). Deși o- 
rașul Lahti este singurul din întrea
ga Fisnlandă care adăpostește două e- 
chipe din prima ligă de fotbal, in 
privința popularității locurile frun
tașe sint deținute aci de atletism și, 
mai ales, de sporturile de iarnă — 
schi, patinaj, hochei. O dată cu so
sirea timpului rece, toate bazele ora
șului se transformă tn patinoare șl 
piste de patinaj viteză, chiar cimpul 
de joc al stadionului central deve
nind... terenul de aterizare al cele
brelor trambuline din Lahti. Totuși, 
partida Kuusysi — Dinamo (din pri
mul tur al „Cupei cupelor") s-a dis
putat în condiții atmosferice accep
tabile : timp rece (8 grade), ceață, 
teren greu, dar »-a putut alerga și 
juca.

Echipa gazdă a început Jocul cu 
intenția (declarată de antrenor și la 
conferința de presă de luni seara) de 
a forța calificarea, în ciuda scorului 
de 0—3 cu care fusese înfrîntă Ia 
București. Așa s-a făcut că prima 
ooazie de a deschide scorul i-a apar
ținut : un șut puternic expediat din 
mijlocul careului dinamovist, in mi
nutul 10. neutralizat însă de portarul 
Stelea cu un admirabil reflex. Nu
mai după un minut, în careul celă
lalt, Vaișcovici driblează pe rind trei 
jucători finlandezi, este faultat, ar
bitrul sovietic Al. Kokriakov dictea
ză, firesc, penalti, execută același 
Vaișcovici și... 1—0 pentru Dinamo 1

Scorul avea să se majoreze Ia 2—0 
Încă înainte de pauză, tot datorită 
incisivului vîrf de atac Vaișcovici — 
a cărui centrare, șutată din colțul 
careului mic, a fost „interceptată" 
greșit de căpitanul formației gazdă 
Kousa... și mingea a ajuns în plasă.

Kuusysi Lahti 3-0 (2—0)
Partea a doua a meciului este con

trolată tactic tot de către dinamo- 
viști (foarte bine pregătit! pentru 
acest meci), cu toată aparenta de 
echilibru a forțelor de pe teren. La 
o poartă, jucătorii noștri șutează 
mult — exact și periculos — la cea
laltă, portarul Stelea are o suită de 
intervenții salvatoare, care dezar
mează pe atacantii adverși (în minu
tele 57, 58, 63). Superioritatea dina- 
movistă de ansamblu iese din nou 
in evidență în minutul 72, cind o 
cursă a lui Cămătaru nu poate fi 
oprită decît prin fault în careu; din 
nou penalti (perfect justificat și de 
data aceasta) și.» tînărul Răducioiu 
„schimbă" tabela de marcaj la 3—0. 
Nu se mal întîmplă nimic deosebit 
pînă Ia final, astfel că 3—0 la Bucu
rești plus 3—0 aici, la Lahtl, înseam
nă 6—0 pentru Dinamo după ambele 
manșe.

Așadar, fotbaliștii antrenați de 
Mircea Lucescu, secondat de Florin 
Cheran, au învins pe Kuusysi Lahti 
și in deplasare, calificîndu-se in tu
rul doi cu două victorii. Pentru a- 
ceasta, desigur, Stelea, Mihăescu 
(înlocuit de Vtscreanu în repriza a 
doua), Andone, Rednic, Varga, 
Sabău (și înlocuitorul său Ră
ducioiu), Mateuț, Lupescu. Lupu, 
Vaișcovici, Cămătaru, ca și an
trenorii lor merită felicitați. Ei au 
demonstrat că încep să alcătuiască 
o formație redutabilă, cu exprima
re modernă, și cu apreciabilă forță 
competitivă.

Să-i vedem și pa mal departe, dt 
mai departe in „Cupa cupelor !“.

Valeriu MIRONESCU

Astăzi, a treia echipă 
românească în drum spre 

calificare
Victoria București este cea de-a 

treia formație românească de fotbal 
care a luat o primă opțiune pentru 
calificarea in turul al doilea (al Cu
pei U.E.F.A.), incă din prima man
șă. Astăzi, urmează să întîlnească pe 
teren propriu — în parcul complexu
lui sportiv Dinamo — pe Sliema 
Wanderers (Malta), echipă care a 
trebuit să recunoască în primul joc 
superioritatea bucureștenilor. mult 
mai netă decit arată scorul cu care 
au cîștigat : 2—0.

Antrenorul Florin Halagian a pre
gătit echipa cu maximă atenție șî 
seriozitate, fără să considere califi
carea rezolvată. întregul lot bucu- 
restean este apt de joc și se aș
teaptă cu multă încredere acest nou 
examen international. Victoria Bucu
rești a confirmat forma bună in care 
se află. învingind categoric, miercu
rea trecută. în deplasare pe Oțelul 
Galați.

Așadar astăzi, de la ora 14, pe te
renul Victoria, arbitrii polonezi K. 
Orlowschi, P. Werner și W. Dabrow- 
schi vor chema la centrul terenului 
cele două formații. Victoria va evo
lua. probabil, in următoarea forma
ție : Pavel — Cojocaru, Ursu, Mirea, 
Topolinschi — Solomon, D. Daniel, 
Ursea, Coraș — Culcear, Damas- 
chin I.

Fotbaliștii de Ia Victoria au dato
ria să lupte pentru a urma in cla
samentul... calificărilor în competi
țiile europene, ca și în cel al cam
pionatului national, pe Dinamo și 
Steaua.

Petre CRISTEA
Rezultate Înregistrate în cupele 

europene Ia fotbal (echipele sublinia
te s-au calificat in turul secund) : 
„Cupa campionilor europeni" ; Gala- 
tasaray Istanbul — Rapid Viena 2—0; 
A.S. Monaco — Valur Reykjavik 2—0; 
„17 Ncntori" Tirana — Hamrun 
Spartans (Malta) 2—0 ; Vito
ria Guimaraes — Roda Kerkra- 
dc 1—0 ; „Cupa cupelor" : Eintracht 
Frankfurt pe Main — Grasshoppers 
Ziirich 1—0; Avenir Beggen (Luxem
burg — F.C. Malines 1—3; Spartakus 
Bekescsaba — Sakaryaspor 1—0 ; 
Ujpest Dozsa — Akranes (Islanda) 
2 1. „Cupa U.E.F.A." ; Legia Var
șovia — Bayern Munchen 3—7; Du- 
kla Praga — Real Sociedad 3—2; 
Lokomotive Leipzig — F.C. Aarau 
4—0; Dunajska Streda — Osters 
Vaixjoe (Suedia) 6—0 ; Sredeț Sofia
— Inter Bratislava 5—0. (Agerpres).

★
La Oradea s-a disputat meciul 

dintre echipa locală F.C. Bihor și 
formația Oțelul Galați, contînd pen
tru etapa a 9-a a campionatului di
viziei A la fotbal. Victoria a revenit 
echipei Oțelul Galați, cu scorul de 
1—0 (1—0), prin golul înscris de Ion 
Gigi (min. 13).

ȘAH. • In localitatea iugoslavă 
Kastel Stări a început cea de-a 20-a 
ediție a Balcaniadei de șah.

In primul tur al competiției femi
nine, selecționata României a ter
minat Ia egalitate : 1—1 cu echipa 
Iugoslaviei. Mădălina Stroe a învin
s-o pe Tomasevici, iar Margareta 
Mureșan a pierdut la Basagici. In 
celălalt meci. Bulgaria a întrecut cu 
1,5—0,5 puncte Grecia. La seniori, re
prezentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu 3,5—2,5 puncte formația Româ
niei. Ovidiu Foișor l-a învins pe 
marele maestru Matulovici, Constan
tin Ionescu a pierdut la Hulak, Rai- 
cevici a ciștigat la Iuliu Armaș, iar 
în partidele Florin Gheorghiu — 
Djurici, Mihail Marin — Barlov și 
Mihai Ghindă — Marianovici a fost 
consemnată remiza. Cu același scor 
(3,5—2,5 puncte) Bulgaria a învins 
Grecia. Rezultate înregistrate in 
turneul pentru tineret : Iugoslavia — 
România 2,5—1,5 puncte ; Bulgaria
— Grecia 2,5—1,5 puncte.

• „LICURICI" ÎN ABISURILE 
MARINE. Cercetători americani au des
coperit recent surse de lumină în Oceanul 
Pacific, la o adîncime de 2 200 metri, la 
nord-vest de teritoriul S.U.A. Cercetători 
de la Universitatea din Seattle informează 
că au fotografiat, gratie submarinului mi
niatural „Alvin", această lumină provenită 
de la două surse de apă caldă, situate în 
zona de contact a două plăci tectonice. 
Specialiștii consideră că această descoperi
re pune capăt teoriei potrivit căreia nu 
există lumină tn adîncurile abisale ale 
oceanelor. Se apreciază că prezenta acestei 
lumini sprijină o Ipoteză anterior emisă 
privind comportamentul unei specii de 
crevete care se adună în jurul unor surse 
de apă caldă din ocean, hrănindu-se cu 
bacteriile existente In zonă. Aceste viețui
toare nu au ochi asemănători crevetelor 
obișnuite, ci mici organe sensibile la lumi
nă, capabile să formeze o imagine. Dacă 
sursele de apă caldă radiază lumină, atunci 
crevetele respective pot să-și folosească

organele speciale pentru a se îndrepta spre 
ele și, implicit, spre hrană. In ce privește 
Originea luminii, cercetătorii opinează că 
ea provine din radiațiile emise de mine
ralele din adîncuri, care au suferit o supra
încălzire, sau dintr-o reacție chimică.

• TERAPIE SIMPLIFICATĂ. In 
mai multe unități medicale din R.D. Ger
mană se experimentează o nouă terapie 
recomandabilă in cazuri de tulburări car
diace, circulatorii și metabolice. Elaborată 
de specialiști din cadrul Centrului de cer
cetări medicale din localitatea Ilmenau, 
această terapie constă, în esență. în expu
nerea pacientului la anumite doze de raze 
ultraviolete, ceea ce permite fluidizarea 
sîngelui și ameliorarea alimentării cu 
oxigen a țesuturilor. Spre deosebire de 
metodele tradiționale, folosite în asemenea 
cazuri, noua metodă nu presupune adminis
trarea de medicamente ajutătoare, nu pro
duce efecte secundare și asigură pacientu
lui o bună condiție fizică și psihica pe o

ț

perioadă de cel puțin trei luni, susțin spe- 4 
cialiștii din R.D.G. 1
• IN TAINELE CELULEI VII. ! 

Cercetători ai universității din Regensburg, i 
R.F.G., au reușit să obțină, la o temperatură 1 
de minus 70 de grade Celsius, apă in stare i 
lichidă. Secretul constă în faptul că, o ’ 
dată cu răcirea, apa a fost supusă unor \ 
presiuni de peste 4 000 de atmosfere. Expe- i 
rimentele au dovedit că. în condițiile men- ’ 
tinerii presiunilor înalte, o dată cu scăderea i 
temperaturii, apa devine viscoasă, apropiin- ? 
du-se de consistenta naturală a mierii. 1 
Cercetările din acest domeniu prezintă o ( 
mare însemnătate pentru criobiologie, dis- < 
cipiină care studiază efectele temperaturi- ’ 
lor joase asupra organismelor vii, permitînd ) 
Înregistrarea de progrese în studierea fe- i 
nomenelor ce au loc în țesuturi, în condițiile ’ 
unor temperaturi deosebit de scăzute, știut ) 
fiind că formarea cristalelor de gheată l 
determină distrugerea celulelor. 1

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



„Este necesară acțiunea hotărită a tuturor 
popoarelor pentru înlăturarea armamentului 

nuclear, pentru înfăptuirea dezarmării"
Dezbaterile din cadrul sesiunii Adunării Generale 

a Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). N. Plopeanu transmite : La Națiu

nile Unite continuă dezbaterile de politică generală din cadrul celei de-a 
43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Reprezentanții statelor mem
bre expun punctele de vedere ale țărilor lor in principalele probleme ale 
contemporaneității, prezintă propuneri concrete pentru soluționarea si
tuațiilor conflictuale.

Mentlonlnd eforturile întreprinse 
de O_N.U. in ultimul timp pe calea 
dezarmării, ca si în direcția soluțio
nării pașnice a conflictelor din lume, 
ministrul indian de externe, Nara- 
simha Rao, s-a pronunțat pentru 
consolidarea păcii, pentru dezvolta
rea cooperării internaționale în ve
derea lichidării sărăciei, bolilor si 
analfabetismului, care afectează sute 
Si sute de milioane de oameni de pe 
tot globul. Condamnind măsurile pro- 
tectioniste practicate de tarile in
dustrializate. el a evidențiat necesi
tatea concentrării acțiunilor țărilor 
in curs de dezvoltare în direcția îm
bunătățirii situației lor economico- 
sociale.
Jadallah Azouz El-Taliht, secretar 

•I Comitetului Popular General al 
Biroului de legături externe al Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, s-a pronunțat pentru eli
minarea armelor nucleare din lume. 
Arătînd că aceste arme reprezintă o 
gravă amenințare, vorbitorul a subli
niat că tara sa sprijină principiul 
creArli de zone libere de arme nu
cleare în orice parte a lumii, inclusiv 
în AJrica si Orientul Mijlociu. Refe- 
rindu-se la contribuția țărilor mem
bre ale; Organizației Unității Africa
ne la lupta pentru Întărirea păcii și 
securității internaționale, el a relevat 
că toate problemele continentului 
african trebuie soluționate in cadrul 
aoestei organizații.

Vicepreniierui șl ministrul de ex
terne al Irakului, Tariq Aziz, s-a re
ferit în principal la situația din Golf 
și la stadiul convorbirilor cu Iranul 
pentru traducerea în viață a preve
derilor rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate. El a declarat că țara sa 
insistă asupra dreptului navigației 
libere în apele internaționale ale 
Golfului șl in estuarul Shatt-al-Arab. 
Reprezentantul irakian a atras, tot
odată, atenția asupra faptului că fie
care pas făcut pe calea aplicării re
zoluției Consiliului de Securitate 
trebuie bine studiat și echilibrat, 
pentru a constitui baza unei păci du
rabile și juste.

Ministrul de externe a! Hondura
sului, Carlos Lopez Contreras, a sub
liniat importanța pe plan mondial a 
soluționării problemelor din Ame
rica Centrală. Criza centroameri-

cană este o problemă cu caracter in
ternațional și. de aceea, țările mem
bre ale O.N.U. trebuie să-și asume 
responsabilitatea menținerii păcii în 
regiune, a spus el. Vorbitorul a pro
pus, în context, crearea unei forțe 
internaționale de pace, ale cărei e- 
fective să fie dispuse la granițele 
Hondurasului eu Salvadorul și Nica
ragua.

Președintele Republicii Mali, 
Moussa Traore, a atras atenția asu
pra situației grave în care se află 
populația majoritară de culoare în 
R.S.A.. unde 15, milioane de persoa
ne sint obligate să trăiască în ban
tustane. în condițiile unor perma
nente represiuni. Vorbitorul a rele
vat, de asemenea, că Organizația 
Unității Africane sprijină toate efor
turile îndreptate spre asigurarea in
dependenței Namibiei, spre instaura
rea păcii în regiune. Președintele 
Republicii Mali a condamnat faptul 
că. în timp ce resurse materiale e- 
norme se cheltuiesc pentru continua
rea cursei înarmărilor, milioane da 
oameni suferă de foame și subnu
triție. <

Tran Quang Co, adjunct al minis
trului de externe al R. S. Vietnam, 
șeful delegației vietnameze la lucră
rile celei de-a 43-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a exprimat 
dorința sinceră a țării sale de a pro
mova încrederea reciprocă și relații 
de cooperare cu toate statele din 
Asia de sud-est. Totodată, el s-a re
ferit la o serie de probleme din re
giune.

Ministrul de externe a! Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka, A. 
C. Sahgul Hameed. a spus că țara 
sa se pronunță pentru transpunerea 
în viată a Declarației privind trans
formarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. Principiile care să 
guverneze aplicarea acestei decla
rații adoptate de statele regiu
nii includ nerecurgerea la forță, 
neamestecul în treburile Interne ale 
altor state, reglementarea pe cale 
pașnică a disputelor și libertatea 
navigației în scopuri pașnice. în 
context, ministrul srllankez s-a re
ferit la dificultățile cu care se con
fruntă țările în curs de dezvoltare 
Împovărate de uriașe datorii externe.

îndemn la sporirea rolului 0. N. U. in soluționarea 
problemelor majore ale contemporaneității

Document al reuniunii de la
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La sediul O.N.U. de la New York 
s-a Încheiat reuniunea miniștrilor 
de externe și șefilor de delegații ale 
țărilor nealiniate participante la cea 
de-a 43-a sesiune a Adunării Gene
rale. în cadrul dezbaterilor au fost 
analizate căile de abordare a proble
melor de pe ordinea de zi a sesiu
nii, care prezintă un interes deosebit 
pentru membrii mișcării de nealini
ere.

Comunicatul adoptat la încheierea 
reuniunii confirmă adeziunea țărilor 
membre ale mișcării la principiile și 
prevederile Cartei O.N.U., fiind ex
primată, totodată, convingerea că 
organizația mondială reprezintă cel 
mai adecvat for pentru acțiuni în 
direcția asigurării păcii și securită
ții mondiale. Mișcarea de nealiniere 
apreciază, de asemenea, că O.N.U. 
joacă un rol-cheie în realizarea 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare, în consolidarea colaborării in
ternaționale în toate domeniile, ca

New York a țărilor nealiniate
și în instaurarea unor relații econo
mice juste și echitabile. O.N.U. are 
atribuții majore in consolidarea des
tinderii și coexistenței pașnice, în 
promovarea dezarmării și dezvoltării. 
Recentele evenimente, arată comu
nicatul, au demonstrat eficiența a- 
cestei organizații în căutarea unor 
soluții corespunzătoare pentru ma
rile probleme cu care se confruntă 
omenirea.

în document se adresează Națiu
nilor Unite apelul de a asigura pro
tecția adecvată a poporului palesti
nian. Participanții au chemat, de a- 
semenea, statele lumii să acorde a- 
tenția cuvenită soluționării gravelor 
probleme economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Documentul subliniază că țările 
nealiniate vor acționa într-o strînsă 
unitate, colaborind și cu alte state- 
membre ale O.N.U., în dezbaterea 
tuturor problemelor înscrise pe ordi
nea de zi, ce prezintă un interes a- 
parte pentru mișcarea de nealiniere.

PENTRU REDUCEREA CONFRUNTĂRII MILITARE IN EUROPA
O declarație a tovarășului Erich Honecker

MADRID 5 (Agerpres). — într-o 
alocuțiune rostită la o întilnlre cu 
reprezentanți ai celor două camere 
ale parlamentului spaniol, secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, Erich Honecker, aflat în vi
zită oficială în Spania, a relevat că, 
după ani de confruntare periculoa
să și încordare, pe plan internațional 
se conturează o cotitură spre bine. 
Vorbitorul a subliniat că pacea este 
premisa fundamentală pentru pro

gres și pentru valorificarea tuturor 
posibilităților pe plan economic și 
spiritual. R.D. Germană, a spus el, 
se pronunță cu hotărîre pentru re
ducerea confruntării militare în Eu
ropa.

E. Honecker s-a întîlnit, de ase
menea, cu secretarul general al P.C. 
din Spania, Julio Anguita, în cursul 
convorbirii fiind abordate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două partide și 
probleme internaționale.

Opțiuni ale politicii externe a Suediei
prezentate de primul-ministru al țării

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în 
declarația guvernamentală rostită în 
prima sesiune a parlamentului sue
dez după alegerile de luna trecută, 
primul ministru Ingvar Carlsson a 
subliniat că Suedia se pronunță pen
tru înfăptuirea dezarmării, pentru in
terzicerea totală a experiențelor nu
cleare. Primul ministru a relevat că 
guvernul său va depune în continuare 
eforturi în direcția creării unei zone 
a păcii în nordul continentului euro
pean și a unor zone libere de arma 
nucleară în Europa centrală.

• Apreciind pozitiv contribuția Na
țiunilor Unite la reglementarea con
flictelor regionale din lume. Ingvar 
Carlsson a opinat că actuala evoluție 
a evenimentelor internaționale în
dreptățește speranța în înfăptuirea în 
continuare a unor pași în direcția 
consolidării păcii și extinderii coope
rării. Suedia, a spus el. va contri
bui la eforturile generale în direcția 
convocării unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U. în problema 
protecției mediului si dezvoltării.

Cerința extinderii Încrederii intre statele 
continentului nostru

reliefată de premierul Danemarcei
COPENHAGA 5 (Agerpres). — 

într-o declarație . rostită în parla
ment, primul-ministru danez Poul 
Schlueter a subliniat că țara sa va 
folosi toate posibilitățile pentru a 
contribui la extinderea Încrederii în
tre statele europene și a relevat ro
iul O.N.U. în soluționarea unor con
flicte regionale îndelungate și com

plexe. Subliniind importanța înfăp
tuirii dezarmării, primul-ministru 
danez a arătat că guvernul său acor
dă o atenție deosebită realizării a- 
cordului privind eliminarea armei 
chimice, reducerii armamentelor 
convenționale în Europa și încetării 
experiențelor nucleare.

0 nouă rundă 
de negocieri privind 

bazele militare 
americane din Filipine

MANILA 5 (Agerpres). — Negocie
rile filipinezo-americane asupra ba
zelor S.U.A. de pe teritoriul Fiiipi- 
nelor vor fi reluate la 10 octombrie 
— s-a anunțat la Manila. în cadrul 
negocierilor, intrate în impas, da
torită punctelor de vedere deosebite 
ale părților asupra unor aspecte 
esențiale ale problemei, se vor 
examina deopotrivă laturile juridice 
ale vechiului tratat, cît și noile cereri 
ale guvernului filipinez cu privire la 
armamentul nuclear, împotriva că
ruia se pronunță majoritatea popu
lației țării.

Puternic curent de opinie 
pentru înlăturarea 

pericolelor de război
BERLIN 5 (Agerpres). — Pentru 

continuarea neabătută a procesului 
de dezarmare, s-a pronunțat Ian 
Leitch, președinte al Comitetului na
țional al secției britanice și al secreta
riatului internațional al „Mișcării ora
șelor denuclearizate". într-un interviu 
acordat ziarului „Neues Deutsch
land". el a relevat că această mișcare 
contribuie la mobilizarea opiniei pu
blice în favoarea dezarmării. I. Le
itch a relevat necesitatea reducerii 
cu 50 la sută a armelor strategice 
ofensive ale S.U.A. și U.R.S.S., di
minuării și, în cele din urmă, elimi
nării experiențelor nucleare, interzi
cerii armelor chimice, reducerii for
țelor armate și armamentelor con
venționale. El a evidențiat, totodată, 
faptul că „mii și mii de copii mor 
zilnic de foame, in timp ce, în mod 
absurd, banii sînt risipiți pentru arme 
absurde".

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare 
a Consiliu ui militar al Forțelor Armate Unite ale statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — în Consiliul militar a făcut bilanțul

perioada 3—5 octombrie 1988 a avut 
loc la Budapesta, in Republica Popu
lară Ungară, ședința ordinară a Con
siliului Militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
comandantul-șef al forțelor Armate 
Unite, mareșalul Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, membrii Consiliului 
militar, cadre cu funcții de răspun
dere din ministerele apărării ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia și din organele de condu
cere ale Forțelor Armate Unite.

pregătirii Forțelor Armate Unite pe 
anul 1988. a stabilit sarcinile acestora 
pentru noul ah de instrucție și. de 
asemenea, a analizat unele probleme 
ale activității practice a Comanda
mentului Unificat, rezultate din hotă- 
rîrile adoptate de Comitetul Politic 
Consultativ și Comitetul miniștrilor 
apărării în iulie a.c. și în conformj- 
tate cu cerințele doctrinei militare 
defensive a statelor participanta la 
Tratatul de la Varșovia.

La ședință — desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie și colaborare 
— asupra problemelor analizate s-au 
adoptat recomandări puse de acord.

Dobinzile excesive la datoria externă - puternică frină 
In calea progresului țărilor In curs de dezvoltare

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Foametea și malnutriția 
s-au accentuat puternic în America 
Latină în cursul ultimilor 10 ani, ca 
urmare a plății dobînzilor excesive 
la datoria externă, a declarat la Ciu
dad de Mexico Rodrigo Duarte, re
prezentant al F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură).

In 1978, a arătat el, în regiune 
existau 40 de milioane de subali- 
mentați. Astăzi, cifra este de 80 de 
milioane și ar putea urca la 100 de 
milioane rapid. în context, Rodrigo 
Duarte a subliniat că o parte din 
resursele Americii Latine care ar 
trebui destinate producției de ali

mente este utilizată pentru a se ■- 
coperi serviciul datoriei externe.

LIMA 5 (Agerpres). — în perioada 
21—23 noiembrie, la Lima se vor 
desfășura lucrările unui forum re
gional asupra crizei economice șl da
toriei externe, organizat de Asocia
ția economiștilor din America Lati
nă și Caraibi (AEALC). După cum 
a declarat președintele asociației, 
aceasta va fi prima dintr-un pro
gram de 11 reuniuni aprobat de 
AEALC pentru perioada 1988—1990, 
pentru a se dezbate problemele da
toriei externe, schimburilor comerci
ale inechitabile și noii ordini eco
nomice internaționale.

AGENȚIILE DE PRESA

I CONVORBIRI. La Beijing au 
avut loc convorbiri intre pre
ședintele R.P. Chineze, Yang 
Shangkun, și președintele Kenyei, 

I Daniel arap Moi. aflat în vizită ofi
cială. A fost evocat stadiul actual 
al relațiilor bilaterale, exprimîn- 

Idu-se dorința extinderii lor in con
tinuare. S-a relevat necesitatea in
tensificării eforturilor de solutiona- 

Ire a focarelor de tensiune de pe 
continentul african, prin izolarea și 
lichidarea regimului de apartheid 

Idin Africa de Sud. pentru accesul 
neintîrziat la independentă al Na
mibiei — relatează agenția China 
Nouă.

ȘEDINȚA. La Praga a avut loc 
I ședința Prezidiului C.C. al P.C. din

Cehoslovacia, consacrată pregătirii 
viitoarei plenare a Comitetului 
Central al partidului. în cadrul șe- 

Idintei. informează agenția C.T.K.,
a fost aprobată componenta Comi
siei P.C.C. și a Frontului Național 

Idin R.S.C.. însărcinată cu elabora
rea proiectului noii Constituții a 
R.S. Cehoslovaoe.

I SESIUNE. La Budapesta au 
început lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a R.P. Ungare. Forul su-

Iprem legislativ urmează să exami
neze o serie de proiecte de lege, 
informează agenția M.T.I. La lu
crări participă Kăroly Grdsz, se- 

Icretar general al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, alți conducători un- 

j gări.

VIZITA. Președintele R.F. Ger- 
I mania. Richard von Weizsaecker, va 

efectua o vizită oficială în Bulgaria, 
în perioada 21—24 noiembrie, la in

vitația lui Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, anunță agenția B.T.A.

CONFERINȚA. La Viena se des
fășoară conferința națională a acti
viștilor P.C. din Austria, convocată 
de Comitetul Central al Partidului, 
informează agenția T.A.S.S. Ordi
nea de zi include probleme 
privind intensificarea luptei comu
niștilor austrieci pentru apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor 
muncii, a independenței și suvera
nității. pentru pace trainică și dez
armare. Walter Silbermayr. mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.A.. a prezentat un 
raport.

ÎNTREVEDERE. La Port-au- 
Prince a avut loc o întrevedere în
tre șeful statului haitian, Prosper 
Avril, și secretarul general al C.C. 
al Partidului Unificat al Comuniș
tilor haitieni, Rene Theodore. După 
convorbiri, primele de acest fel în 
istoria haitiană, Rene Theodore a 
declarat că au fost discutate pro
bleme privind viitorul democratic 
al țării și necesitatea stimulării și 
reorganizării economiei.

CONDAMNARE. Secretariatul 
Comitetului pentru reunificarea 
pașnică a patriei din R.P.D. Co
reeană a condamnat încurajarea de 
către regimul lui Roh Tae Woo a 
unei ofensive a forțelor reacționare 
menite să ducă la intensificarea 
represiunii împotriva forțelor de
mocratice din Coreea de Sud. în
tr-un comunicat transmis de agen
ția A.C.T.C. se arată că In ulti
mele luni au fost create grupări 
ale elementelor de extremă dreap

tă în vederea intensificării ofensi
vei împotriva luptei duse de stu- 
denți și populație.

ÎNTÎLNIRE. La Havana au con- I 
tinuat lucrările celei de-a IlI-a in- 
tilniri regionale a femeilor în fa
voarea păcii și dezvoltării. Cele i 
peste o mie de delegate din 39 de 
țări din America Latină, zona ca- * 
raibiană și din alte regiuni ale lu
mii au dezbătut. în comisii pe pro
bleme. aspecte ale situației politice. I 
economice si sociale regionale, pre
cum și privind rolul mijloacelor de I 
comunicare in masă în promovarea 
păcii și dezvoltării în lume. 1

ADERARE. Arabia Saudită a 
aderat la tratatul de neproliferare 1 
a armelor nucleare. Ministrul de 
externe saudit. Saud Al-Faisal. a 
transmis instrumentele de ratificare I 
la New York. în cursul unei între
vederi cu un reprezentant al O.N.U. | 
Si cu secretarul de stat al S.U.A., |
George Shultz. (După cum se știe, 
S.U.A. sint unul dintre statele de- . 
pozitare ale instrumentelor de 
aderare la tratatul respectiv). Pînă I 
în prezent, la tratatul de neprolife
rare au aderat 134 de state.

PRODUCȚIA MONDIALA DE “ 
ALIMENTE a scăzut. în 1988. cu ■ 
aproximativ 25 la sută, datorită, în 
primul rînd. secetei și inundațiilor I 
care s-au abătut asupra unor re
giuni ale lumii — a anunțat direc- | 
torul executiv al Consiliului Mon
dial al Alimentației. Gerald Trant. 
Regiunile cel mai mult afectate au ■ 
fost Africa șl Asia, unde trăiesc 
aproximativ două treimi din popu- • 
lația globului.

POPULAȚIA S.U.A. era. Ia în
ceputul anului, de 245 110 000 de lo
cuitori. cu 2,3 milioane mai mult I 
decît în ianuarie 1987. s-a anunțat 
oficial la Washington. Comparativ 
cu precedentul recensămînt efec- I 
tuat în anul 1980. populația S.U.A. 
a sporit cu circa 18 milioana de
locuitori. J

Cursa înarmărilor - o intolerabilă risipă
de resurse materiale si umane

Activități politico-diplomatice privind situația 
din Orientul Mijlociu

• Convorbiri îndiano-palestlniene • Reuniune a miniștrilor 
de exteme ai țărilor arabe • Întrevedere tranco-eqipteană

NEW DELHI 5 (Agerpres). — Pri
mul-ministru al Indiei, Rajiv Gan
dhi, a avut convorbiri cu președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru ^liberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, sosit în vizită la New 
Delhi. Au fost dezbătute problema 
Internaționale și regionale, fiind a- 
bordată, cu precădere, evoluția re
voltei poporului palestinian din te
ritoriile arabe ocupate împotriva re
presiunilor violente ale trupelor is- 
raeliene, anunță agenția PTI.

Anterior, în curșul unei escale la 
Dhaka, Yasser Arafat a avut convor
biri cu președintele R.P. Bangladesh, 
Hussain Mohammad Ershad, asupra 
unor teme similare.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a avut loc o reuniune a mi
niștrilor de externe ai statelor arabe 
membre ale O.N.U. participant! la lu
crările celei de-a 43-a sesiuni a Adu
nării Generale. Comunicatul dat pu
blicității — citaț de T.A.S.S. — exprimă 
Îngrijorarea In legătură cu evoluția 
crizei din Liban, cu pericolele care 
amenință securitatea si integritatea 
teritorială a acestei țări. Miniștrii au 
chemat părțile aflate in conflict în 
Liban să depășească divergențele și 
să-și unească eforturile pentru găsi
rea unor soluții problemelor controver
sate. pentru reconciliere națională și 
desfășurarea de alegeri prezidențiale 
cît mai curînd posibil

PARIS 5 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Franței, Roland Du
mas, a avut o întrevedere cu vice- 
premierul și ministrul de externe al 
Egiptului, Esmat Abdel Meguid, care

a făcut o escală la Paris, venind de 
la New York. Cu acest prilej, in
formează agenția K.U.N.A., interlo
cutorii au examinat situația din 
Orientul Mijlociu, în special con
flictul arabo-israelian, actuala criză 
libaneză și problema palestiniană.

TUNIS 5 (Agerpres). — La Tunis 
va avea loc, astăzi, o reuniune a 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a anun
țat președintele Consiliului Național 
Palestinian, Abdul Hamid Al-Sayeh, 
informează agenția Efe. Lucrărila 
vor fi consacrate examinării ultime
lor evoluții pe plan palestinian.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în sudul 
Libanului au fost înregistrate noi 
incidente. Luptătorii libanezi din re
zistență au organizat o ambusca
dă împotriva unor poziții ale mili
țiilor așa-zisei ..Armate a Libanului 
de Sud" — creată și finanțată de 
Israel. Pe de altă parte, relevă agen
ția MENA. forțele israeliene de ocu
pație au supus unor tiruri de artile
rie sectoarele „Alman Zouter" șl 
„Zouter Ouest".

Postul de radio Israel a anunțat 
că in Ierusalimul de est poliția a 
declanșat o campanie de arestări Îm
potriva celor care organizează de
monstrații în sprijinul populației pa
lestiniene din Cisiordania și Gaza, 
Aceste măsuri represive intervin In 
cadrul unui nou plan israelian vizînd 
eșuarea revoltei populației palesti
niene din teritoriile ocupate, Infor
mează agenția MENA.

(Agerpres)

VOCAȚIA PĂCII

„Se poate afirma, pe drept cuvînt, evidenția tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, câ s-a ajuns la o situație paradoxală, intolerabilă, 
cind se risipesc resurse imense pentru înarmare, pentru perfecționarea și 
multiplicarea unor mijloace tot mai sofisticate de distrugere In masă, in 
timp ce in lume există numeroase probleme economice și sociale grave, 
nesoluționate". Este o concluzie care își găsește pe deplin reflectarea In 
datele și faptele conținute în noul raport al O.N.U. privind consecințele 
economice și sociale ale cursei înarmărilor, întocmit ca urmare a unei 
Inițiative a României. După cum este cunoscut, raportul amintit figurează 
ca punct distinct pe ordinea de zi a celei de-a 43-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care și-a început lucrările la New York, în cadrul
importantului capitol consacrat 
dezarmării.

Ritmul este vertiginos : după ce 
în 1985 cheltuielile militare au atins 
850—870 miliarde de dolari, ele au 
depășit în prezent nivelul de 1000 
miliarde de dolari. Dar nu este vor
ba numai despre acest lucru. Alături 
de expresia bănească a cursei în
armărilor, trebuie ținut seama șl de 
Imensele resurse materiale șl uma
ne Irosite în acest scop, precum șl 
de masivul transfer de potențial teh- 
nico-științific din sectorul civil în 
sectorul militar, adică din sectorul 
productiv în cel neproductiv. Este 
cum nu se poate mai clar că irațio
nala cursă a înarmărilor înseamnă 
deturnarea unor Imense resurse ce 
ar putea fi folosite în scopul asigu
rării dezvoltării economice și al 
bunăstării popoarelor. Cu alte cu
vinte. smulgerea din avuția state
lor a unor asemenea resurse în
seamnă, practic, lipsirea a sute și 
sute de milioane de oameni de po
sibilitatea unei vieți demne.

Un exemplu elocvent îl oferă In 
această privință — așa cum relevă 
experțil O.N.U. — nivelul consumu
rilor de materii prime destinate sec
torului militar.

în pofida faptului că resursele mi
nerale ale globului terestru sînt li
mitate si că industria civilă din 
multe țări suferă de pe urma 
lipsei unor asemenea materii prime, 
totuși în lume se irosesc pentru 
producerea de armament Imense

opririi cursei înarmărilor șl înfăptuirii

rachete balistice Intercontinentale 
mobile sînt folosite circa 10 000 tone 
de aluminiu, 2 500 tone de crom, 
150 tone de titan, 20 tone de beri- 
liu, 890 000 tone de oțel și 2,4 mi
lioane tone de ciment (pentru silo- 
zurile-depozit).

O semnificație strategică cu totul 
specială o are însă consumul de pe
trol în scopuri militare. De pildă, 
tancurile perfecționate consumă as
tăzi o cantitate de benzină de zece 
ori mai mare decît modelele de 
acum un sfert de secol. S-a calculat 
că acest consum se ridică la 700—
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glstrat schimbări importante In ce 
privește personalul folosit în In
dustria de armament în 1980. efec
tivele folosite în industria de arma
ment a acestei țări se ridicau la 
2,2 milioane persoane, față de 1,5 mi
lioane persoane folosite în total în 
industria de armament a patru țări 
europene : Marea Britanie, Franța, 
R.F.G. și Italia. Surse recente in
dică pentru 1985 o cifră și mal ridi
cată, și anume 3,2 milioane per
soane. Explicația trebuie căutată In 
modernizarea sectorului militar. In 
trecerea la fabricarea de noi și noi

Pe marginea noului raport al O.N.U. privind consecințele 
economice și sociale ale înarmărilor

cantități de combustibil, energie «1 
metale rare. Chiar dacă perfec
ționările tehnice în sfena arma
mentului au imprimat o tendință de 
relativă restrîngere a consumurilor 
de fier și oțel — contrabalansate, 
totuși, de creșterea producției de 
arme — a sporit în același timp 
consumul de aluminiu, argint, titan, 
vanadiu și alte metale scumpe. 
An de an. 14 la sută din producția 
anuală de aluminiu. 16 la sută din 
cea de cupru. 10 la sută din produc
ția de plumb, nichel, zinc sînt în
ghițite de molohul înarmărilor.

De fapt, cea mal mare parte a me
talelor rare — titan, vanadiu, crom, 
molibden — este folosită în scopuri 
militare. Titanul reprezintă pînă la 
30 la sută din greutatea celor mal 
moderne avioane de luptă. în compa
rație cu 8—10 la sută pentru modele
le produse în anii ’50. Același metal 
este folosit pe scară largă în con
strucția de submarine, iar alte tipuri 
de nave utilizează mari oantități de 
aluminiu. S-a calculat că pentru 
construirea si desfășurarea a 200 de

800 milioane barili anual, ceea ce 
întrece de peste două ori consumul 
anual de țiței el continentului a- 
frican.

O puternică incidență are cursa în
armărilor și asupra resurselor uma
ne, a forței de muncă. în penultimul 
raport, din 1982, se estima că numă
rul persoanelor angajate în lume în 
activități militare — adică sus- 
trași unor activități productive civile 
— se ridica la 70 de milioane, 
dintre care 3 milioane 11 reprezentau 
cercetătorii și inginerii și 5 milioa
ne muncitorii. Potrivit unor aprecieri 
ale Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.), această cifră se a- 
prople acum de 80 de milioane, nu
mărul muncitorilor angajați in in
dustria militară cuprinzînd între 8 șl 
10 milioane de persoane, adică 0,3 
la sută din populația activă mon
dială.

Un exemplu aparte îl reprezintă 
Statele Unite ale Americii. unde, 
dacă în genera] numărul forțelor ar
mate a rămas constant în perioada 
1977—1985, în schimb s-au înre-

arme nucleare șl clasice, din cele 
mai perfecționate. în aeronautică, 
de pildă, partea efectivă legată de 
producția militară a trecut de la 30 
la sută în 1980 la 60 la sută în 1985, 
în timp ce în construcțiile navale 
a trecut de la 50 la 85 la sută. Des
pre așa-zisa „eficiență" a investițiilor 
militare vorbește și un alt fapt : 
dacă în 1972 cu un miliard de do
lari investiți tn producția militară 
se creau 92 000 de locuri de muncă, 
în 1983 această cifră se ridica doar 
la 85 000 — în timp ce aceleași sume, 
investite în producția civilă, ar per
mite crearea unul număr de locuri 
de muncă aproape dublu !

în ce privește numărul mi
litarilor, al persoanelor aflate e- 
fectiv sub arme. Agenția ameri
cană pentru controlul Înarmări
lor si dezarmare aprecia că tn 
1984 efectivele forțelor armate se 
ridicau tn lume la 29 milioane, tn 
comparație cu 27,1 milioane în 1979 
și 25,9 milioane tn 1974. Potrivit a- 
celelași surse, tn țările dezvoltate e- 
fectlvele forțelor armate numărau

în 1984 circa 11 milioane persoane, 
iar în țările tn curs de dezvoltare 
18 milioane. Dacă, începînd din 1974, 
acest număr a fost în general stabil 
în primul grup de țări, el a crescut 
cu 2,7 milioane în cel de-al doilea 
grup, sporirea cea mai vizibilă înre- 
gistrîndu-se în America Latină, A- 
frica și Orientul Mijlociu. Evident, 
țările industrializate sînt mult mal 
militarizate decit cele în curs de dez
voltare : în 1984, partea forțelor ar
mate din totalul populației reprezen
ta in aceste două categorii de țări 
0,98 și, respectiv, 0,49 la sută.

S-a spus de nenumărate ori. șl ci
frele de mai sus o dovedesc din 
plin, că armele „vatămă și ucid chiar 
dacă nu sînt folosite". într-adevăr, 
cheltuielile pentru armele care se a- 
cumulează în cantități imense, uria
șa risipă de resurse materiale, uma
ne și tehnologice au contribuit în
tr-o mare măsură la faptul că au 
devenit tot mai acute probleme cum 
sint subdezvoltarea si decalajele eco
nomice. neștiința de carte, lipsa de 
asistentă sanitară, bolile care afec
tează mase uriașe de oameni.

In lumina acestor realități, apare 
șl mal evident caracterul profund 
umanist al propunerilor României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
de a se trece fără intirziere la redu
cerea inarmărilor și la utilizarea re
surselor devenite astfel disponibile in 
vederea soluționării marilor proble
me ale contemporaneității șl asigu
rării progresului economic și social 
al tuturor popoarelor.

Este de sperat, desigur, că dez
baterile actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. in legătură cu 
raportul privind consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmă
rilor, ca și asupra numeroaselor al
tor aspecte ale acestei probleme 
fundamentale a zilelor noastre vor 
stimula progresele Pe calea înfăptu
irii unor măsuri de natură să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor sl În
făptuirea dezarmării. în consens cu 
interesele vitale ale tuturor popoa
relor.

Radu BOGDAN

„Hotărirea de a acorda premiul 
Nobel pentru pace pe 1988 Forțelor 
de pace ale O.N.U. reprezintă ex
presia evidentă a dorinței comuni
tății națiunilor de a se ajunge la 
soluții pașnice pe calea negocieri
lor"... Cuvintele prin care purtăto
rul de cuvint al Comitetului de la 
Oslo pentru decernarea prestigioa
sei distincții a argumentat decizia 
adoptată definesc succint misiunea 
de bază ce revine organizației in
ternaționale, potrivit însăși Cartei 
O.N.U. Intre instrumentele prin 
care Națiunile Unite se străduiesc 
să-și indeplinească această misiune 
se numără și Forțele de pace, 
structurate tn două mari grupuri : 
„căștile albastre" (prevăzute cu ar
mament ușor), destinate a juca ro
lul unui tampon, dacă se poate spu
ne așa, între unitățile militare ale 
unor părți aflate in conflict, și „be
retele albastre", care au rolul de 
observatori (dezarmați) ai acordu
rilor ori înțelegerilor de încetare a 
focului. Indiferent insă dacă sint 
înarmate sau nu, „arma" principa
lă a acestor forțe o constituie pu
terea de convingere și justețea mo
rală a hotăririlor corespunzătoare 
adoptate de organismele O.N.U. In 
prezent, in diferite zone nevralgice 
ale lumii — in Liban și in regiunea 
înălțimilor Golan de la frontiera 
israeliană-siriană, în Cipru, la fron
tiera indo-pakistaneză, in Afganis
tan și Pakistan, la frontiera irano- 
irakiană — sînt răspîndite circa 
10 000 de „căști și berete albastre", 
care nu o dată au înregistrat du
reroase pierderi tn îndeplinirea sar
cinilor primite.

Forțele de pace ale O.N.U. au fost 
înființate cu patru decenii in urmă, 
în 1948. Prima misiune încredința
tă chiar in acel an a fost aceea de 
a interveni in conflictul dintre 
Israel și țările arabe, respectiv de a 
supraveghea armistițiul încheiat ; 
s-au succedat un șir de alte ac- 
țiuni, cum ar fi cea de la frontiera 
egipto-israeliană in timpul crizei 
Canalului de Suez (1956) sau inter
venția din Katanga (1960), cu par
ticiparea a 20 000 de oameni, pen
tru a asigura retragerea trupelor 
coloniale din actualul Zair și res
pectarea integrității teritoriale a a- 
cestui stat african, cea mai recentă 
fiind misiunea încredințată celor 
350 de observatori ai Națiunilor 
Unite pentru a supraveghea înce

tarea focului în regiunea Golfului 
și retragerea trupelor iraniene și 
irakiene inlăuntrul frontierelor re
cunoscute pe plan internațional ale 
celor două țări, care s-au înfruntat 
in cel mai singeros război din pe
rioada postbelică. In viitorul ime
diat se prevede că vor fi necesari 
8 500 de militari care, sub stindar
dul albastru al organizației mon
diale, să participe la aplicarea pla
nului O.N.U. privind independența 
Namibiei.

Este adevărat, tn 1953, pe vremea 
funcționării faimoasei „mașini de 
vot", printr-o hotărîre unilaterală, 
a fost creată o forță militară a 
O.N.U. care a intervenit in războ
iul din Coreea, dar o dată cu uni
versalizarea organizației și dispa
riția acestei „mașini de vot" ase
menea acțiuni arbitrare nu s-au 
mai putut repeta, iar astăzi pre
zența forțelor O.N.U., alcătuite în 
cea mai mare pa.rte din reprezen
tanți ai țărilor neutre și nealiniate, 
este pretutindeni asociată cu ideea 
salvgardării păcii acolo unde ea 
este in pericol, implicind in mod 
necesar consimțământul părților în 
'cauză.

Desigur, intr-un moment cind a- 
portul O.N.U. în stingerea conflic
telor se face mai pregnant simțit, 
decernarea premiului Nobel are o 
valoare simbolică, ea ' constituin- 
du-se intr-un omagiu adus Organi
zației Națiunilor Unite, idealurilor 
pe care își propune să le apere, 
principiilor în numele cărora este 
chemată să acționeze. Mai presus 
de toate, ea reprezintă o recunoaș
tere a marelui adevăr — permanent 
subliniat de România — că recurge
rea la arme nu a contribuit și nu 
poate contribui la rezolvarea pro
blemelor existente între state, că 
numai și numai prin tratative se 
poate ajunge la reglementări echi
tabile, că eforturile in sprijinul pă
cii constituie o cauză generală, la 
care au dreptul și datoria să parti
cipe toate statele și popoarele. Iar 
în această mare și atît de dificilă 
bătălie pașnică pentru izgonirea de
finitivă a războiului din viața so
cietății, O.N.U., ca forul internațio
nal cel mai larg și reprezentativ, 
poate și trebuie să-și sporească 
mereu rolul și influența, să-și spu
nă tot mai hotărit și să-și facă tot 
mai respectat cuvîntul.

R. CAPLESCU
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