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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA RECENTELE FORUMURI DEMOCRATICE ALE ȚĂRII

UI MUfl TOWfiSW HICOUIE CMBSESCB, 
asinzi SOSEȘTE IN TMBfl NBflSM MiTl-0 WZITA flHCUHJI 

BE PRIETENIE, TOVflBftSUl TODOR HIIKBII

Un cald bun venit pe pămîntul României!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, sosește astăzi intr-o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Socialistă România, in fruntea unei delegații de partid ți de stat o Republicii 
Populare Bulgaria.
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SĂLAJ

Producție-marfă 
suplimentară

Hotărî te să încheie anul 1984 
cu rezultate cit mai bune, 
printr-o mai judicioasă organi
zare a muncii, printr-o exem
plară întreținere și exploatare a 
utilajelor, o serie de unități eco
nomice din județul Sălaj rapor
tează realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan la producția- 
marfă industrială. Alături de 
întreprinderea de confecții din 
Jibou și întreprinderea județea
nă de morărit și panificație, 
care și-au îndeplinit planul 
anual la acest indicator, între
prinderea minieră din Sărmă- 
șag, întreprinderea Electrocen- 
trale, întreprinderea de conduc
tori electrici emailați, întreprin
derea de armături industriale 
din fontă și oțel din Zalău și 
altele au livrat economiei na
ționale suplimentar o producție- 
marfă de aproape 100 milioane 
lei. (Eugen Teglaș, coresponden
tul „Scînteii").

IAȘI

Prevederile • 
Ia export — depășite

Colectivele de oameni ai 
muncii din economia județului 
Iași depun eforturi susținute 
pentru a onora întocmai con
tractele încheiate cu beneficiarii 
externi. Ca urmare, 10 între
prinderi industriale și unități 
economice au reușit să îndepli
nească încă de pe acum obliga
țiile anuale față de partenerii 
de peste hotare. între acestea se 
situează întreprinderea de anti
biotice Iași, întreprinderile de 
perdele și tricotaje, mecanică de 
material rulant și de industria
lizare a laptelui din Pașcani, 
precum și unitățile din cadrul 
Uniunii județene a cooperative
lor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor.

Se apreciază că pînă la sfîrși- 
tul lunii decembrie aceste uni
tăți fruntașe în îndeplinirea 
planului la export vor mai li
vra suplimentar beneficiarilor 
externi produse în valoare de 
peste 65 milioane lei. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scin- 
teii“).

BOTOȘANI

Economii de energie 
și materii prime

în perioada parcursă din acest 
an, în județul Botoșani s-au 
economisit 18 milioane kWh 
energie electrică, 5 000 tone 
combustibil convențional, 450 
tone metal, alte cantități însem
nate de fire din bumbac, in și 
sintetice, de material lemnos. 
Reducerile cele mai mari la 
consumurile energetice și de 
materii prime s-au înregistrat 
in întreprinderile de utilaje și 
piese de schimb, de mecanică, 
filatura de fire sintetice „Mela- 
na“, Fabrica de izolatori elec
trici, „Integrata" de in și altele, 
colective ce se înscriu cu rezul
tate superioare la toți ceilalți 
indicatori economico-financiari. 
(Silvestri Ailenci, coresponden
tul „Scînteii").

TIMIȘOARA

Noi capacități 
de producție

în partea de sud-vest a 
municipiului Timișoara, după 
punerea în funcțiune a noii 
întreprinderi de industriali
zare a sfeclei de zahăr, cu o ca
pacitate de prelucrare de 4 000 
tone pe zi, a inceput să 
producă o nouă fabrică de pro
duse lactate. Anual, în moder
nele instalații ale acestei uni
tăți, vor fi prelucrate 365 000 hl 
lapte. în imediata apropiere a 
fost racordat la circuitul econo
mic și un nou depozit frigorific 
cu o capacitate de păstrare de 
3 000 tone produse lactate. Cea 
mai nouă capacitate care a in
trat în funcțiune pe această 
platformă industrială a Timi
șoarei este instalația de îmbute- 
iiere la sticlă a uleiului, din ca
drul întreprinderii de ulei Ti
mișoara. In prezent, colectivele 
de constructori și montori apar- 
țlnind Trustului antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Timișoara execută lucrările de 
finalizare la alte 5 capacități. 
(Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

Acțiuni hotărîte pentru înfăptuirea 
programului de autoaprovizionare

După cum se știe, ta recenta se
siune a Marii Adunări Naționale a 
fost dezbătut și adoptat Programul 
privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consuni pe perioada 1 octombrie 
1984—30 septembrie 1985. Cu aceasta 
se întregește cadrul legislativ care 
prefigurează coordonatele dezvoltării 
economice și sociale a României în 
anul următor, cadru prin care se dă 
putere de lege marilor sarcini și 
obiective aflate în fața societății 
noastre și a căror Îndeplinire va 
marca încă o treaptă din mersul ei 
înainte pe drumul continuu ascen
dent spre progres și bunăstare.

Adoptarea Programului privind 
autoconducerea ți autoaprovizionarea 
în acest context legislativ, împreu
nă cu Legea Planului național unic, 
cu Legea Planului de dezvoltare a 
agriculturii și cu Legea Bugetului 
de stat pe 1965 — modalitate care a 
devenit o tradiție a încheierii anu
lui legislativ — are o dublă semnifi
cație. Astfel, faptul că programul 
anual privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea s-a aflat înscris 
pe ordinea de zi a forului legislativ 
suprem ilustrează, încă o dată, aten
ția deosebită pe care conducerea 

SPORIREA DESFACERII BUNURILOR 
DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ

SPIRIT REVOLUȚIONAR, ACȚIUNE REVOLUȚIONARA

„Ceea ce ne angajează pe toți 
și pe fiecare"

RĂSPUNDERE - lato una din Ideile-forță care stră
bate, de la un capăt la altul, documentele Congresului 
al Xlll-lea ol partidului : răspundere pentru destinul 
măreț ol României, pentru dezvoltarea ei economico- 
tocială, răspundere pentru bunul mers al fiecărui sector 
de activitate, răspundere in munca fiecăruia, zi de ri. 
In strălucitul Raport prezentat Congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „este necesar să intărim 
spiritul de răspundere ți combativitate, ordinea ți disci
plina... pentru înlăturarea a tot ceea ce este vechi ți 
nu mat corespunde actualei etape de dezvoltare a 
societății noastre, pentru promovarea noului", subliniind,

Se caracterizase singur 
drept „un bătrin lup de 
șantier". Am notat atunci 
în carnet că „seamănă cu 
un actor care joacă rolul 
de șef de șantier — pînă 
șl vocea : . puternică de 
parcă ar avea un megafon 
în piept, roasă parcă de 
vinturi și ploi..." Inginerul 
Constantin Baroi, șeful 
brigăzii complexe care con
struiește hidrocentrala de 
la Răcăciuni—Bacău — 
căci despre el este vorba — 
mi-a spus în ziua aceea :

— Un șantier de hidro
centrală este o lume apar
te. Uite, șeful de șantier 
este și inginer, și primar, 
și pedagog ; aici nimeni 
nu este numai betonist sau 
numai dulgher, fiecare face 
de toate în colectivitate...

— ...Și pentru colectivi
tate.

— Desigur, și pentru co
lectivitate, Si răspunde 
pentru toate. Pe șantier nu

Opinii despre îmbinarea 
răspunderii colective 

cu răspunderea personală
poți spune, dacă viscolul 
astupă aocesele, „eu sînt 
contabil, eu sint cu regis
trele...", nu, toți răspund 
pentru toate. Și fiecare 
este in răspunderea tutu
ror...

„Toți răspundem pentru 
toate și fiecare sîntem in 
răspunderea tuturor..." Fru
mosul gind al unui comu
nist care a încărunțit con
struind patriei hidrocen
trale sintetizează, expresiv, 
începutul și sfîrșitul, prima 
și ultima idee a anchetei de 
fată.

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII de 
la întreprinderea de ma-

In acest fel, relația dialectică ce există Intre res
ponsabilitate și spiritul revoluționar, intre voința de a 
promova noul ți spiritul de răspundere, Răspundere 
colectivă și răspundere individuală, a tuturor ți a fie
căruia, din îmbinarea lor organică rezultînd încă unul 
din vectorii marii forțe ce propulsează spre noi împli
niri societatea noastră.

Am întreprins o anchetă cu scopul de a puhe în 
lumină experiențe - individuale și colective - care 
exprimă, cu puterea faptului de viață, relația Intimă 
necesară dintre răspunderea colectivă ți cea indivi
duală. lată-le pa cele mai semnificativa.

talul mașinilor st clnd sînt 
gata, vezi cite una care nu 
merge. Atunci o luăm in
vers, .adică o demontăm și 
verificăm cu grilă fiecare 
piesă si vedem că nu toate 
sint executate în conformi
tate cu documentația teh
nică. Eu consider că răs
punderea revine în între
gime ceteciștllor.

Inginerul Gheorghe Di- 
mitriu, șeful compartimen
tului C.T.C., nu a fost de 
acord.

— Răspunderea revine 
muncitorilor si maiștrilor 
de ia prelucrări, pentru că 
ei trebuie să-și verifice 
foarte bine fiecare reper și 
să-l respingă pe cel neco
respunzător.
Georqe-Radu 
CHIROV1C1 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

(Continuare în pag. a Ii-a)

șlni-unelte dîn Suceava 
debutase „blînd". O re
plică. apoi alta, alta și în 
curind atmosfera se înfier
bântă. Se înfierbîntă chiar 
foarte puternic. Pe ordinea 
de zi era analiza comparti
mentului C.T.C. din între
prindere.

Lăcătușul Lazăr Jescu, 
de la secția montaj, argu
mentează :

— Dacă tot a fost adusă 
în discuție problema răs
punderii pentru calitate. 
atunci eu spun deschis că 
la noi. la montai, ajung și 
piese . necorespunzătoare 
din punct de vedere cali
tativ. Ne apucăm de mon-

partidului și a statului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
satisfacerii in condiții optime a tre
buințelor concrete de viață ale oa
menilor muncii ; se confirmă din 
nou adevărul bine știut că in Româ
nia socialistă preocuparea pentru ca
litatea vieții — de la elaborarea stra
tegiei de perspectivă a creșterii ni
velului de trai, pînă Ia rezolvarea 
cerințelor curente ale vieții coti
diene — se situează la înaltul nivel al 
politicii de partid și de stat. Totoda
tă, înscrierea proiectului de Program 
pe aceeași ordine de zi cu documen
tele economice și legislative de bază 
ale dezvoltării, dezbaterea și adopta
rea lui împreună cu acestea sublinia
ză relația nemijlocită, obiectivă ce 
există între producție și consum, intre 
crearea și asigurarea bazei materia
le a existenței și posibilitatea prele
vării unei părți din roadele activi
tății creatoare pentru satisfacerea 
nevoilor de consum. Este de men
ționat , de asemenea, faptul că, 
anterior dezbaterii parlamentare, 
Programul a fost analizat și aprobat 
fie înalte foruri de partid și de stat 
— plenara comună a Comitetului 
Central al partidului și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
ți Sociale, plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, Came

ra legislativă a consiliilor populare 
— ceea ce conferă documentului un 
gir suplimentar privind temeinicia, 
realismul și judiciozitatea prevede
rilor sale, o garanție în plus că, prin 
hărnicie și bună gospodărire, se va 
asigura dezvoltarea economică ge
nerală șl vor fi realizate și nivelu
rile de aprovizionare și consum sta
bilite prin Program.

Aceste niveluri alcătuiesc un an
samblu unitar, coerent, armonios 
îmbinat. Ele răspund nevoilor reale, 
științific determinate, ale populației, 
satisfăcând intr-un echilibru firesc 
diferitele categorii de cerințe ale 
vieții. în spiritul întregii concepții 
a partidului nostru despre nivelul de 
trai, Programul prevede atît cele ne
cesare alimentației populației, cit și 
altor componente de bază ale vieții 
curente, precum și bunuri de folo
sință îndelungată.

Nivelurile de aprovizionare șl con- 
gum cu produsele alimentare cele 
mai importante au în vedere crite
riile unei . alimentații echilibrate, 
exigentele nutriției raționale, re
comandările științei în sensul asi
gurării sănătății, vigorii și lon
gevității oamenilor. Dealtfel, in acest 
scop, dezvoltarea continuă a agri
culturii, creșterea producției ve
getale șî animaliere, punerea în 
valoare pe scară tot mai largă 
a potențialului productiv al gos
podăriilor populației permit să se 
stabilească sporuri importante la 
principalele produse alimentare, cu 
valoare nutritivă ridicată și cu 
aport esențial în menținerea unei fi
ziologii sănătoase. în acest sens, este 
prevăzută suplimentarea nivelurilor 
stabilite p,entru carne, păsări și pre
parate din carne, lapte și produse | 
lactate, legume, fructe și alte produ- 1 

„se alimentare de bază.
Sporuri însemnate, sînt prevăzute 

în Program și Ia diferitele categorii 
de produse industriale, un loc im
portant oeupindu-I articolele de îm
brăcăminte și încălțăminte pentru 
toate categoriile de virstă, precum și 
produsele specifice sezonului rece. în 
general, din parcurgerea programu
lui. din observarea eșalonărilor ca
lendaristice făcute se remarcă gri
ja minuțioasă de a se acoperi cerin
țele specifice fiecărei perioade a 
anului.

In totalitatea lui, Programul de 
autoconducere și autoaprovizionare 
este conceput în spiritul și pe direc
țiile orientative ale Programului-di- 
rectivă de creștere a nivelului de 
trai, adoptat de Congresul partidu
lui pentru fiecare cincinal în parte. 
Se regăsesc astfel sarcinile ma
jore stabilite de partid pentru 
ridicarea necontenită a calității vie
ții, atîv materiale, cit și spirituale. 
Ca o reflectare a unor elemente fun
damentale din politica de ridicare a 
nivelului de trai — creșterea pute
rii de cumpărare a oamenilor mun
cii, economisirea timpului și a efor
tului consacrate treburilor casnice, 
mărirea timpului disponibil pentru 
cultură și pregătire profesională, 
îmbunătățirea radicală a condițiilor 
de locuit — apar prevederile stabi- 
(Continuare in pag. a IlI-a)

organe

Tovarășul Todor Jivkov s-a năs
cut la 7 septembrie 1911 în orașul 
Praveț, județul Sofia. In 1929 a in
trat în Uniunea Tineretului Comu
nist Bulgar, iar în 1932 a fost primit 
în rîndurile Partidului Comunist 
Bulgar. A terminat școala medie de 
tipografie la Sofia, in anul 1932, și 
a inceput să lucreze ca tipograf, fiind 
ales secretar al organizației de partid 
din întreprindere.

In perioada 1934—1941, tovarășului 
Todor Jivkov i-au fost încredințate 
funcții in conducerea unor 
de partid și de tineret din 
sectoarele capitalei, fiind 
membru al comitetului ju
dețean de partid Sofia. Anii 
luptei antifasciste au găsit 
în persoana tînărului co
munist pe unul dintre con
ducătorii organizației de 
partid din Sofia și ai miș
cării de partizani, tovarășul 
Todor Jivkov îndeplinind 
funcția de locțiitor al co
mandantului statului ma
jor al primei zone opera
tive insurecționale. în aju
nul insurecției populare, 
din însărcinarea Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, a condus Biroul opera
tiv de coordonare a acțiu
nilor unităților de parti
zani și grupurilor de com
batanți din regiunea Sofia. 
Aceste unități au asigurat 
victoria revoluției socialis
te de. la 9 Septembrie 1944.

După 9 septembrie, tova
rășul Jivkov a devenit con
ducătorul politic al Statului 
Major al Miliției populare 
din capitală și a fost ales 
al doilea secretar al Comi
tetului regional Sofia al 
P.C.B., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia șl 
al Comitetului județean So
fia ale P.C.B., președinte al 
Comitetului orășenesc al 
Frontului Patriei și pre
ședinte al Consiliului popu
lar al capitalei.

în 1945 a fost ales membru su
pleant al C.C. al P.C.B., iar la Con
gresul al V-lea, în 1948 — membru 
al C.C. al P.C.B. Tovarășul Todor 
Jivkov a devenit in 1950 membru su
pleant a! Biroului Politic și secretar 
al Comitetului Central, tar In anul 
următor membru al Biroului Politia 
al C.C. al P.C.B.

La Congresul al VT-Iea al P.C. 
Bulgar, din anul 1954, tovarășul 
Todor Jivkov a fost învestit in func
ția de prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C. Bulgar, iar Ia Con
gresul al XII-lea, din 1981, ca secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar.

Deputat în toate legislaturile Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria, în 
luna noiembrie 1962 a fost desemnat 
președinte al Consiliului de Miniș
tri. După adoptarea noii constituții, 
în 1971, a fost ales, iar în 1976 și 1981 
— reales in funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

Elaborarea și înfăptuirea liniei a-

Azf, In furul orei 10,30 postările de radio si televiziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bul
garia, care, Ia invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va eiectua o vizită oticială 
de prietenie in tara noastră, în fruntea unei delegații de partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Kim Yong Nam, vicepremier al Consiliului Administrativ,

ministrul afacerilor externe al R. P. 0. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Kim Yong Nam, vicepre
mier al Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, care face o vizită oficială 
in țara noastră.

Oaspetele a exprimat vil mulțu
miri pentru întrevederea acordată și 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tovarășilor 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și Kim Giăng El, 
membru al Prezidiului Biroulut Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.C., un căl
duros salul de prietenie, urări de 
sănătate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Kim Ir Sen și Kim Giăng 
I] un salut călduros și cele mal bune 
urări de succes in edificarea socia
lismului. in înfăptuirea idealurilor 
de reunificare pașnică a patriei.

In Cadrul întrevederii, care e-a 

doptate de Plenara C.C. al P.C. Bul
gar din aprilie 1956, care a deschis 
drumul consolidării cuceririlor socia
liste și transformării Bulgariei ln- 
tr-un stat modern industriaj-agrar, 
cu o știință și cultură înaintate, ca 
și elaborarea noului program al 
partidului de edificare a societă
ții socialiste dezvoltate, adoptat de 
Congresul al X-lea, a noii Con
stituții a R. P. Bulgaria, reali
zări deosebite ale Bulgariei so
cialiste. sint legate de numele șl 
activitatea tovarășului Todor Jivkov.

Tovarășului Todor Jivkov 1 s-au 
decernat, in mai multe rînduri, or
dinul „Gheorghi Dimitrov", titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și, de 
două ori, cel de „Erou al R.P. Bul
garia", alte distincții bulgare și 
străine.

Pentru meritele sale deosebite în 
promovarea prieteniei și colaborării 
româno-bulgare, în dezvoltarea rela
țiilor dintre România șl Bulgaria, to
varășului Todor Jivkov i-au fost con
ferite, de asemenea, înalte ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

întemeiate pe vechi șl bogate tra
diții de luptă comună împotriva asu
pririi- străine, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate, Independen
ță și progres social, relațiile dintre 
România și Bulgaria eu cunoscut <» 
dezvoltare deosebită în anii con
strucției socialiste.

desfășurat fntr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost evocate con
vorbirile prilejuite de vizita oficială 
de prietenie a tovarășdlui Kim Ir 
Sen in România, înțelegerile la care 
t-a ajuns, menite să asigure dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate intre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

A fost exprimată hotărîrea de a 
folosi toate posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a raporturilor de colaborare în do
meniile politic, economic, tehnico- 
țtiințific și cultural, subllniindu-se 
că aceasta este in interesul celor 
două partide, țări și popoare, al 
cauzei generale a păcii și socialis
mului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, în situația deosebit de 
gravă la care s-a ajuns in viața 
internațională, se impune să se trea
că la înfăptuirea, dezarmării și în 
primul rină a dezarmării nucleare, 
la asigurarea ți consolidarea păcii, 

O importanță hotărttoare în extin
derea continuă a acestor relații au 
întâlnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.

Convorbirile, înțelegerile și hotărî- 
rile adoptate la cel mai înalt nivel 
au creat un amplu și rodnic cadru 
de extindere a colaborării reciproc 
avantajoase, pe plan politic, econo
mic, tehnico-știlnțific, cultural și in 
alte domenii de activitate, punînd 
puternic in evidență trăinicia rapor
turilor dintre partidele, țările șl po
poarele noastre.

Desfășurate tn mod frec
vent, pe pămîntul Româ
niei și Bulgariei, întilnirile 
și convorbirile dintre cei 
doi conducători de partid 
ți de stat constituie, de fie
care dată, evenimente de 
cea mai mare importanță 
pentru dezvoltarea în con
tinuare, pe multiple pla
nuri, a raporturilor româ
no-bulgare.

„Vizita pe care o faceți 
tn România — releva în 
1983 tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul 
uneia din multiplele pre
zențe în țara noastră ale 
tovarășului Todor Jivkov — 
se înscrie în spiritul tradi
țiilor care s-au statornicii 
de a ne întâlni in fiecare an 
pentru a acționa împreună 
in direcția dezvoltării cola
borării dintre partidele șî 
popoarele noastre. Se poate 
afirma că întilnirile noas
tre au contribuit întotdeau
na Ia identificarea de noi 
domenii de colaborare, la 
întărirea prieteniei dintre 
partidele ți popoarele noas
tre".

La rîndul său, tovarășul 
Todor Jivkov arăta : „în
tilnirile noastre tradițio
nale — care au o mare 
importanță — au intrat, 
cum se spune, in is
torie, pentru că ele au 
Întărit prietenia ți au

impulsionat întotdeauna colabo
rarea dintre țările noastre in do
meniul economic, precum și In alto 
domenii de interes reciproc. Noi în
deplinim voința popoarelor noastre 
de a trăi fn pace, prietenie și colabo
rare ca popoare vecine, ca popoare 
aliate in cadrul socialismului".

Exprimind convingerea că actuala 
întâlnire româno-bulgară la cel mal 
înalt nivel va consemna o nouă pa
gină importantă în cronica bogată a 
relațiilor româno-bulgare, va da un 
nou și puternic impuls dezvoltării 
colaborării pe multiple planuri din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
România ți Bulgaria, poporul nostru 
adresează din inimă înaltului oaspe
te bulgar un călduros și tradițio
nal „BUN VENIT PE PAMÎNTUXs 
ROMANESC 1".

relevind că este necesar ca, In pe
rioada imediat următoare, să fie In
tensificate eforturile pe plan mon
dial, pentru Înfăptuirea acestor dezi
derate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat, de asemenea, legătura 
dialectică dintre reducerea cheltuie
lilor militare și asigurarea dezvol
tării tuturor statelor, subliniind ne
cesitatea soluționării problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, a prețurilor la materiile 
prime, a înlăturării barierelor va
male și a practicilor restrictive, 
printr-un dialog constructiv intre ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare. In acest cadru a fost re
levată necesitatea întăririi colabo
rării și solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare în lupta pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

A fost de față Zo Iang Ouk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.
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RfiSPUNZlND CHEMĂRILOR iNSUnnnDflRE ALE TOVfiRflSUlUI NICDLAE CEAUSESCU, IN ÎNTREAGA TARfi.
MONC! BINE ORGANIZAȚI PENTRU REALIZAREA EXEWRA A SARCIU ECONOMICE

Pentru constructorii de pe șantierele de hidroameliorații, lunile de 
lamă reprezintă o perioadă de muncă intensă, mai cu seamă luna de
cembrie, and trebuie finalizate lucrările prevăzute pentru acest an șl crea
te cele mai bune condiții in vederea infăptuirii sarcinilor din 
anul viitor. Am urmărit pe mal multe șantiere de hidroameliorații din 
județul Giurgiu modul in care se acționează pentru realizarea sarcinilor 
din programul județean de extindere a irigațiilor.

In cele ce urmează prezentăm constatările noastre.In cele ce urmează prezentăm
Pe parcursul documentării noastre 

pe șantierele de hidroameliorații din 
județ ni s-au impus atenției două 
mari preocupări ale oamenilor mun
cii din acest sector de activitate. 
Prima se referă la recepționarea 
sistemelor realizate in acest an, iar 
a doua — la pregătirea lucrărilor 
care urmează să fie făcute în anul 
viitor. In 1984 au fost amenajate 
peste 9 000 hectare. Pentru anul vi
itor, sarcina este aproape dublă. Un 
motiv de mobilizare exemplară a 
celor peste 850 de comuniști, a între
gului colectiv de la LB.E.L.I.F. Giur
giu la continuarea intensă a lucrări
lor pe șantierele de irigații. Este 
ceea ce se și vede, în aceste zile, la 
multe puncte de lucru.

Sistemul Tltu — Ogrezeni este un 
șantier vast, care va adăuga, în anul 
viitor, la zestrea amenajată a jude
țului Giurgiu nu mai puțin de 17 000 
de hectare. La unul din punctele de 
lucru ale brigăzii Bolintin Vale în- 
tîlnim, chiar la prima oră de muncă, 
pe ing. Vladimir Lungeanu, șeful a- 
cestul colectiv. „Dimineața se lu
crează greu — ne spune inginerul. 
Din cauza frigului, avem probleme 
cu pornirea utilajelor, mașina de să
pat șanțuri poate fi urnită doar cu 
buldozerul. Nu este ușor. Timpul 
presează și, de aceea, trebuie să gă
sim soluții. Ce simplu ar fi dacă 
am avea baterii pentru toate utilaje
le". între timp, inginerul ia măsuri 
să fie trimise la gara Grădinari mai 
multe forțe pentru descărcarea din 
vagoane a conductelor, după oare ne 
explică : „Timpul de lucru al con
structorilor de pe șantierele de îm
bunătățiri funciare este foarte scurt 
Lucrăm mai mult în „ferestre", 
pentru a nu stingheri activitatea din 
agricultură. Iar acum, in lunile de 
iarnă, pentru noi este sezon plin". 
Ajungem la un alt punct de lucru, 
unde se montează conduatele de 
azbociment. Zeci de oameni, cu uti
laje moderne, ridică și coboară in 
șanțuri kilometri de conducte, 
care, Ia vară, va ajunge apa ’ 
cina plantelor. Inginerul < 
„în primăvară am redat 
agricol 1 000 de hectare, aparț 
cooperativelor agricole. Cînd 
Început lucrările nu am

iectele de execuție. Singura soluție 
era să lucrăm în paralel cu proiec- 
tanții. Pe aceste terenuri erau multe 
crovuri și bălți, iar apropierea 
timpului de semănat ne forța să ne

simplă. Aplicăm două straturi de 
sudură la exterior și un strat în 
interiorul conductei. Sudura din in
terior este cea mai dificilă, nu nu
mai pentru că spațiul de lucru este 
incomod, ci datorită preciziei înalte 
ce se cere pentru a face față pre
siunii mari a apei".

Alți membri ai echipei lucrează la 
finisarea unor operații la conductele 
Îngropate. „în fiecare loc ne confrun
tăm cu alte probleme — ne spune 
șeful echipei. Trebuie să găsim so
luția cea mai bună în funcție de con
dițiile terenului. Viața de șantier

ÎNFĂPTUIREA programului 
de Îmbunătățiri funciare

la baza folosirii intensive
a pămintului, a sporirii recoltelor

la 
continuă: 

circuitului 
aparținînd 
_.__J am 
avut pro

grăbim. Alături de noi a fost tn per
manentă inginerul-șef al C.A.P. Vî- 
nătorii Mici, Ion Manciu, care, cu- 
noscînd perfect terenul, ne-a ajutat 
să corectăm unele minusuri din 
proiect. Așa eum vedeți, în meseria 
noastră, de constructori de sisteme 
de irigații, trebuie să facem față ori
căror condiții, fără nici un rabat la 
calitate".

Ne aflăm pe șantierul de Irigații 
Greaca — Mihai Bravu. Aici în- 
tîlnim pe comunistul Gheorghe Bu- 
nescu, șeful unei echipe complexe 
de sudori, lăcătuși și instalatori. Este 
un om care, la cei 46 de ani ai săi, 
are o îndelungată activitate pe șan
tierele de hidroameliorații de la 
Bărăganu, Pietroiu — Ștefan cel 
Mare, Borcea de Sus, pe Șantierul 
national al tineretului Giurgiu — Răz- 
mirești, ajungînd pînă aici, in sis
temul Mihai Bravu. „După cum ve
deți, „atelierul" nostru de muncă este 
sub cerul liber, cît cuprinde cîmpul 
— ne spune el. Aceasta este mese
ria noastră și o iubim și pentru că 
fiecare lucrare este unicat. Aici, 
la stația de punere sub presiune nr. 
4, sudăm conducta de refulare, care 
asigură legătura cu rețeaua de dis
tribuție a apei. Nu este ® lucrare

ne-a învățat să lucrăm temeinic, să 
ne considerăm implicați total, alături 
de oamenii muncii din agricultură 
pentru a asigura obținerea viitoare
lor recolte. De aceea, facem totul cu 
convingerea că instalațiile trebuie să 
dureze în timp".

Munca pe șantierele de irigații are 
în acest final de an un ritm 
bun. Ca parte integrantă a progra
mului național da îmbunătățiri fun
ciare, in zona Greaca — Mihai Bravu 
s-au încheiat lucrările de amenajare 
pentru irigații pe o suprafață de a- 
proape 6 500 hectare. O bună parte 
din aceste terenuri aparțin cooperati
vei agricole de producție Greaca, 
care, în acest an, fără irigații, a rea
lizat, in medie la hectar, 7 533 kg de 
orz, peste 4 000 kg de grîu și peste 
5 000 kg de porumb boabe. Și aceasta, 
tn bună măsură, pe loturi semincere. 
Și dacă mai amintim că unitatea a 
realizat producții mari de floarea- 
soareîui este lesne de înțeles modul 
in eare consiliul de conducere al coo
perativei a urmărit calitatea amena
jărilor pentru irigații. Ing. Georgeta 
Oprea, președinta cooperativei, ne-a 
spus : „M-am întors de la Congresul 
al XIII-lea al partidului, unde am 
participat ca delegată a comuniștilor

Calitatea înaltă - principalul argument
în depășirea planului la export

In aceste zile de sfîrșit de an, cînd 
se apropie momentul bilanțului și 
flecare colectiv iși pune în mod fi
resc întrebarea — cum și cit de bine 
s-a muncit în acest an 7 — la între
prinderea de confecții din Oradea, 
una dintre aaele unități unde moda 
«e află la ea acasă, cîștigătoare se 
dovedește a fi „moda" cea mai dura
bilă in timp, cu valențe permanente 
de actualitate : hărnicia și pricepe
rea. Argumente ? Unul constă in 
faptul că planul anual la producția- 
marfă a fost realizat cu 3 săptămîni 
mai devreme, fiind onorate în avans 
și toate contractele la export. Există 
insă și alte probe concrete, care de
monstrează că 
a muncit bine 
hainele lui de

Exportul — 
«uitatele obținute evidențiază că în
treprinderea a acumulat cu adevărat 
o bogată și valoroasă experiență în 
ce privește îndeplinirea sarcinilor Ia 
export. După cum ne spunea tova
rășa Tatiana Negru, secretara comi
tetului de partid din Întreprindere, 
întregul colectiv a înțeles că măies
tria este „produsul" cel mai bine co
tat la export. Formulată într-un fel 
sau altuL aceeași apreciere am auzi
t-o de la majoritatea muncitorilor și 
specialiștilor cu care am discutat. 
Dovadă că tot mai mufti luerători se 
străduiesc să muncească mai bine, 
să se perfecționeze profesional zi de 
zi, pentru a fi admiși în formațiile 
specializate pentru producția de ex
port.

— Promovarea exportului depinde 
tnaipte de toate de punerea superi
oară în valoare a priceperii și hăr
niciei oamenilor, de receptivitatea 
manifestată față de oerințele fiecă
rui partener, ne spune inginerul 
Gheorghe Maxim, directorul unității. 
Sigur, nu este deloc simplu să fie 
satisfăcute toate cerințele pieței în 
condițiile în care peste 85 la sută din 
întreaga producție a unității este 
destinată exportului, partenerii ex
terni fiind din S.U.A., Olanda. Fran
ța, Belgia, R.F.G., Anglia, «.R.S.S., 
țări cn industrii de confecții dezvol
tate și pretenții deosebite. întregul 
colectiv se străduiește însă să țină 
pasul cu cerințele pieței externe și, 
uneori, chiar să le influențeze.

Se vădește, astfel, că interesul 
crescind al partenerilor comerciali 
pentru oferta întreprinderii orădene 
este determinat, alături de calitatea 
ireproșabilă a produselor realizate, 
și de marea lor diversitate, de ca- 
paeitatea colectivului de a se adapta 
la evoluția solicitărilor, a modei. 
Reținem doar două dintre măsurile 
cu eficiență deosebită luate pentru 
Înfăptuirea acestor obiective : întă
rirea atelierului de creație cu cei 
mai buni specialiști și specializarea 
unor formații de lucru nu numai 
pentru producția de export in gene
ral, ci chiar și pe firme și parteneri 
externi. Practic, producția pentru 
export este astfel organizată îneît 
fiecare comandă poate fi precis ur
mărită, în 
tehnologic, _ ____
lor pînă la ambalarea și expedierea 
producției.

Evident, in domeniul confecțiilor, 
problema esențială este adaptarea 
rapidă a producției la cerințele pie
ței externe, la modificările destul de 
capricioase, uneori, ale modei. De
altfel, acesta a și fost motivul orga
nizării unui puternic atelier de crea
ție, de unde se lansează anual apro
ximativ 1 700 modele. In felul acesta, 
nu numai că se pot satisface toate 
cererile partenerilor externi, dar s-a 
reușit chiar să se vină în intîmpina- 
rea tendințelor modei, ceea ce vor
bește de la sine despre competența 
aoestui colectiv.

Cale liberă inițiativelor mnnoito- 
reștî. în activitatea de export — și

Îndeosebi In domeniul confecțiilor — 
hotărîtoare este și promptitudinea de 
care se dă dovadă în onorarea co
menzilor primite. Iată de ce, organi
zarea judicioasă a procesului de pro
ducție, modernizarea fluxurilor teh
nologice au concentrat eforturile 
muncitorilor și specialiștilor din În
treaga întreprindere. Cîteva dintre 
acțiunile întreprinse ne sînt Înfăți
șate de tovarășul Lokodi Francîsc, 
inginerul șef al unității : „Eliminarea 
unor locuri înguste în sala de croit 
prin reorganizarea activității de ter- 
molipire și a celei de prefabricare a 
beteliilor, îmbunătățirea fluxului de

de la schimbul de experiență

în acest an colectivul 
și se poate mîndri cu 
lucru.
prioritatea nr. î. Re-

procesuluitoate fazele
de la croirea materiale-

La întreprinderea de 
confecții din Oradea

execuție a sacourilor au fost posibile 
ca urmare a propunerilor făcute 
chiar de oamenii muncii din atelie
rele respective. De fapt, inainte de a 
fi aplicate, toate măsurile tehnice și 
organizatorice sînt discutate cu mun
citorii din atelierele de producție. Cu 
aceste prilejuri se fac numeroase 
propuneri pentru perfecționarea ac
tivității productive. Și este firesc să 
fie așa întruclt cei ce lucrează direct 
in producție cunosc cel mai bine pro
blemele fiecărui loc de muncă. Așa 
s-a reușit ca la confecționarea sacou
rilor, produs care reprezintă peste 60 
la sută din întreaga producție, să se 
Înregistreze cea mai mare producti
vitate".

Să mai adăugăm că, tocmai dato
rită rezultatelor obținute, la Între
prinderea din Oradea s-a organizat 
nu cu mult timp in urmă un schimb 
de experiență la care a participat un 
mare număr de specialiști din 21 În
treprinderi de profil și institute de 
proiectare. Momentul a constituit, 
cum era și de așteptat, prilejul unul 
fructuos dialog de lucru, din care a 
avut de ciștigat și Întreprinderea din 
Oradea. Pe baza propunerilor făcute 
și a măsurilor luate, nivelul produc
tivității a crescut în perioada care a

trecut de la schimbul de experiență 
cu circa 5 la sută. In același timp, 
însă, experiența orădeană a început 
să fie aplicată pe larg și în alte uni
tăți de profil.

Inițiativele muncitorești constituie 
o inepuizabilă sursă de acțiuni între
prinse și pentru reducerea cheltuieli
lor de producție. Numai în acest an, 
piesele de schimb asimilate in fabri
cație pentru utilajele din import în
sumează peste 1,3 milioane lei, prin
tre principalii autori ai tehnologiilor 
elaborate numărîndu-se Vasile Nan, 
Hammerschmit Eugen, Ioan Luncan, 
Petru Santer și Balogh Antoniu. 
„Contul de economii al grupei sindi
cale", „Să lucrăm o zi pe semestru 
din materiale economisite" sînt alte 
inițiative care mobilizează oamenii 
muncii la amplificarea eforturilor 
pentru sporirea eficienței economice. 
Luna trecută a fosl lansată inițiativa 
„Calitatea — mindria fabricii", în 
cadrul căreia fiecare al cincilea lu
crător de pe fluxul tehnologic urmă
rește calitatea produselor realizate 
de tovarășii lor, întărind astfel con
trolul interfazic. Efectul ? Respinge
rile calitative interne — ce-i drept 
puține ia număr — au fost reduse cu 
1,7 la sută.

Producția anului viitor — temeinic 
pregătită. „Această colecție de a- 
proape 400 modele noi reprezintă o 
parte din oferta noastră pentru anul 
viitor, ne spune economista Floarea 
Moraru, director adjunct al unității, 
răspunzînd la una din întrebările 
noastre. în 1985, planul este cu 8 la 
sută mai mare decît în acest an, dar 
avem de pe acum certitudinea că va 
fi îndeplinit și chiar depășit. Pro
ducția este temeinic pregătită. Mate
ria primă e contractată in întregime, 
iar comenzile pe care le avem pînă 
acum acoperă planul de producție pe 
tot semestrul I al anului viitor. De 
fapt, în aceste zile am și început să 
lucrăm în contul anului viitor, astfel 
ca în primele zile din luna ianuarie 
să și livrăm primele comenzi parte
nerilor externi".

Radu BOGDAN 
loan LAZA 
corespondentul „ScînteH

din județ, cu convingerea fermă, cu 
hotărîrea nestrămutată de a face o 
cotitură radicală in gîndirea, în felul 
de muncă și de viață al nostru, ai 
tuturor cooperatorilor. Iar pentru a 
obține recolte record, esențial este să 
folosim eficient sistemul de irigații 
nou amenajat. Tocmai de aceea am 
fost foarte exigenți la recepționarea 
lucrărilor, canal cu canal, conductă 
cu conductă și a stațiilor de pompa
re. Anul 1985 va fi primul in care 
vom dispune de sistem de irigații. 
De aceea, ne-am pregătit temeinic, 
lnsușindu-ne tehnologiile de cultură 
in condiții de irigare pentru a ob
ține producții de 8 000 kg grîu și de 
peste 20 tone de porumb știuleți in 
medie la hectar. Constructorii și-au 
făcut datoria. Acum este rîndul nos
tru...".

Pentru irigarea celor 163 000 hec
tare amenajate în județul Giurgiu 
există 151 stații de pompare, 924 
pompe cu un debit de 112 metri cubi 
de apă pe secundă; 1 700 km de ca
nale și aproape 3 000 km de con
ducte Îngropate. Concomitent cu 
extinderea noilor sisteme se des
fășoară și o vastă activitate de 
revizuire și reparare a utila
jelor, astfel incit să se asigure 
buna funcționare a sistemelor de 
irigații. Discutăm cu șeful sectoru
lui mecanic al I.E.E.L.I.F. — Giur
giu, ing. Marcel Negreanu, care ne 
spune : „în cadrul sectorului se re
pară motoare și pompe, se confec
ționează piese de schimb — mai a- 
ies pentru acele motoare de mult ie
șite din fabricație — se recondițio
nează piese complicate, găsindu-se 
cele mai ingenioase soluții. O preo
cupare de bază a noastră este introdu
cerea automatizării".

Cele mai multe probleme legate 
de buna desfășurare a lucrărilor pe 
șantierele de irigații și de exploata
re a celor existente se ridică în legă
tură cu funcționarea perfectă a uti
lajelor. Or, în această privință, sînt 
unele neajunsuri. „în anul viitor 
trebuie să amenajăm pentru irigații 
o suprafață dublă fată de 1984 — ne 
spline inginerul Vlad Galin, directo
rul I.E.E.L.I.F. Giurgiu. Aceasta pre
supune o pregătire temeinică, făcu
tă din timp. în momentul de față, 
dispunem de toate documentațiile. 
Sintem bine organizați, pentru a exe
cuta în devans ' ~
acum au fost 
unde vor trece 
toate acestea, 
sprijin susținut , 
lui județean de partid și a ministe
rului nostru, continuăm să ne con
fruntăm cu unele greutăți care, cu 
mai multă înțelegere, pot fi depăși
te. Să dau cîteva exemple. La unele 
utilaje lipsesc bateriile. Deși avem 
o repartiție exactă a cantităților de 
motorină, ea nu este respectată. La 
alte mașini lipsesc piesele de 
schimb, întruclt unitățile industriale 
nu le mai fabrică. Este greu de în
țeles, bunăoară, de ce pînă în pre
zent draglina de tip «Progresul», 
care nu se mal produce, nu are nici 
un corespondent jn noile utilaje care 
să realizeze aceleași lucrări cu con
sumuri mai mici de combustibil. în 
aceeași ordine de idei, pentru finali
zarea exemplară a sarcinilor din a- 
nul viitor, solicităm mai multă 
promptitudine din partea furnizori
lor noștri pentru livrarea conductelor 
și a celorlalte materiale în cantită
țile stabilite și în ordinea monta
jului".

Așa cum a rezultat din cadrul an
chetei noastre pe șantierele de iri
gații din județul Giurgiu, muncitori» 
și specialiștii și-au făcut datoria dind 
in exploatare suprafețele prevăzute. 
Comisiile de recepționare urmează 
să-și spună cuvîntul despre calitatea 
acestor lucrări. Este necesar să fie 
rezolvate prompt toate problemele 
legate de crearea condițiilor ma
teriale care să asigure buna desfă
șurare, in continuare, a muncii pe 
șantiere, astfel incit programul de 
amenajări pe anul viitor să fie reali
zat exemplar. \

Lucian CIUBOTARU 
Petre CRISTEA

unele lucrări. De 
marcate traseele 
viitoarele canale, 
deși am primit 
din partea comitetu-

(Urmare din pag. I)
...Nu are rost să derulăm 

acum filmul întregii dezba
teri. Este mai important să 
evidențiem aici ideea pe 
care — dincolo de dezbate
rea chestiunii aflate pe or
dinea de zi — toti cei de 
fată au reținut-o ca fiind 
marele câștig al acelei șe
dințe furtunoase. Ne spune 
tot muncitorul Lazăr Jes
eu :

— Fiecare este răspunză
tor pentru lucrul său. Pro
blema am lămurit-o im- 
preună. toți membrii or
ganului colectiv de condu
cere : și cei care mai aveau 
altă părere au inteîes că 
nu ne putem ascunde in 
spatele răspunderii colecti
ve pentru nerealizarea pla
nului atunci cînd ea. răs
punderea. este foarte clar.» 
a unor persoane. Fiecare 
este răspunzător : chiar 
dacă decizia este colectivă, 
răspunderea pentru trans
punerea ei in viată este 
individuală. Evident, măsu
rile stabilite in acea ședin
ță au dus tocmai la creș
terea răspunderii personale 
a fiecărui lucrător al uni
tății fată de bunul mers ai 
activității noastre.

CU SERIOZITATE, cu 
răspundere, milioane de 
comuniști, toți cei ce mun
cesc chibzuiesc asupra 
muncii lor — a echipei, a 
atelierului, a uzinei sau a 
fermei, a instituției unde 
lucrează — și asupra mun
cii noastre, a tuturor, asu
pra muncii întregului po
por. asupra viitorului, așa 
cum este el configurat în 
documentele 
Congres al XIII-lea 
Partidului Comunist 
mân. Chibzuiesc și acțio
nează cu conștiința lim
pede că ne aflăm la ceasul 
pregătirii unui nou drum ; 
tm ceas al unei răspunderi 
colective — pentru că în
tregul partid. întregul po
por construiesc viitorul tă
rii — si. totodată, al unei 
accentuate răspunderi in
dividuale. deoarece fiecare 
dintre noi este implicat in 
modul cel mai direct in 
destinul contemporan al 
patriei socialiste, in destinul 
ei viitor.

cred — a spus in 
său oomunistul 

Constantin într-o 
adunare gene- 
organizației de 

nr. 5 Construc
ții metalice și debitare de 
la I.M.E.B. — că deficieti-

istoricului
al

Ro

pe 
pe 
Cu 
un

Exigentă comunistă pentru
pregătirea temeinică• •a producției anului viitor

Cum prind viață hotărîrile istorice 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, ce acțiuni se întreprind in 
spiritul documentelor sale de către 
organele și organizațiile de partid 
pentru a încheia cu rezultate 
bune planul de producție pe acest 
an și a pregăti cît mai temeinic pe 
cel viitor ? O întrebare cît se poate 
de firească, ce a stat la baza unei 
anchete pe care am intreprins-o zi
lele trecute în mai multe organiza
ții de partid din municipiul Galați.

Examen de conștiință comunistă, 
„în activitatea portuară, ne spunea 
loan Nițulescu, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea de navigație fluvială 
NAVROM, luna noiembrie, precum 
și cea in care ne aflăm acum, de
cembrie, constituie perioade de vîrf, 
îndeosebi datorită livrărilor masive 
la export ale combinatului siderur
gic și necesităților 
zionare cu mate
rii prime. Acest 
vîrf de activitate, 
început în perioa
da dinaintea Con
gresului al XIII- 
lea, s-a amplifi
cat în etapa ur
mătoare. Ceea ce 
înseamnă că or
ganului de partid 
din întreprindere, 
comuniștilor noș
tri, colectivelor din 
nou șl docuri Ie revine misiunea de a 
imprima spiritului și exigențelor for
mulate de Congres un caracter prac
tic in munca de zi cu zi. Care să se 
măsoare prin încărcarea și descărca
rea navelor în timp record, prin folo
sirea din plin a utilajelor aflate în 
dotare. Cum s-a procedat pentru a 
face față noii situații ? S-a pornit da 
Ia cunoașterea cît mai exactă de către 
organizațiile de partid implicate 
direct în activitățile menționate a 
sarcinilor deosebita ce le revin. 
Pentru Îndeplinirea acestui obiectiv, 
membrii comitetului de partid au 
fost repartizați în porturi, pe ture, 
urmărind astfel la fața locului atît 
derudârea activității de producție, 
cit și adaptarea muncii politico-or- 
ganizatorice la cerințele ei concrete".

Așa cum ne spunea interlocutorul, 
un sprijin substanțial se acordă în 
această perioadă organizațiilor de 
partid de aici și de către organele 
județean și municipal de partid, pre
cum și de către comitetul de partid 
din combinatul siderurgic, unitatea 
beneficiară fiind direct interesată în 
bunul mers al acțiunii din porturi. 
Un moment deosebit l-au constituit 
măsurile luate pentru întreținerea 
și repararea tuturor utilajelor por
tuare în vederea asigurării unei ca
pacități optime de derulare a măr
furilor. în acest scop s-a realizat și 
o cooperare cu organizațiile de 
partid din unități gălățene — în
treprinderea mecanică navală, în
treprinderea navală de elice, în
treprinderea „11 Iunie", întreprin
derea mecanică de echipamente 
hidraulice ș.a. — care au în
țeles necesitățile porturilor și au de
tașat temporar forțe din rîndul co
muniștilor, care să dea o mină de 
ajutor, în timpul liber, la repararea 
tuturor instalațiilor. Evident, au fost 
folosite și diverse mijloace ale mun
cii politice — de Ia munca directă 
cu oamenii Ia propaganda vizuală 
— pentru a determina în rîndul co
lectivelor din porturi o reacție 
promptă de autodepășire, vizibilă 

recordurile Înregistrate

sale de aprovi-

„operarea" navelor, prin ritmurile 
zilnice, aproape duble față de cele 
din alte perioade, prin realizarea și 
depășirea sarcinilor lunare la export 
de către combinatul siderurgic. Rit
mul 
tății 
mai 
mul 
anul 
luare a mărfurilor, garanție pentru 
realizarea sarcinilor noului an incă 
din prima sa lună. Nu poate fi ne
glijat nici efectul stimulativ creat 
în rîndul colectivelor de muncă prin 
generalizarea acordului global în 
cadrul tuturor formațiilor de lucru. 
Dar marele cîștig se află în exame
nul de conștiință revoluționară al 
comuniștilor, ai oamenilor muncii 
care, în momente de vîrf, au știut 
să acționeze cu răspundere sporită, 
să dovedească prin fapte că știu să 
transpună în viață sarcinile ce le

nou de lucru imprimat activi- 
portuare este avantajos din 

multe puncte de vedere. In pri- 
rînd, el asigură intrarea în 
1985 la un nivel înalt de pre

tori
ne...

porturl, bazinul

imposibilul unor situații devi- 
posibil. Aceasta șl pentru că 

în stilul de muncă al organului de 
partid a devenit o obișnuihță ana
liza operativă, zilnică, a mersului 
producției. Și astfel sînt preîntîm- 
pinate impedimentele ce pot dere
gla producția, activitatea de partid 
este și ea permanent pe „fază", 
ceea ce și explică eficiența ei.

Un stil de muncă eficient, revo
luționar. „Preocupările organizațiilor 
de partid din unitățile noastre sînt 
multiple în această perioadă, cu 
evidente eforturi spre încheierea cu 
rezultate pozitive a anului în curs 
— ne spunea ing. Gheorghe Sandu, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Galați.

Recenta analiză a costurilor de 
producție din unitățile economice 
ale municipiului, efectuată într-o 
ședință de birou a organului muni
cipal, circumscrisă evident cerințe

lor formulate la 
Congresul parti
dului, la recenta 
ședință a Comite
tului Politic Exe
cutiv al C.C. al 

a vizat 
accentu- 

implicării 
a organi- 
de partid 

soluționarea 
asemenea

— Eu 
cuvîntul 
Tudor 
recentă 
rală a 
bază

re vin din hotărârile Congresului al 
XIII-lea.

Fruntașii știu să învingă greutățile. 
Colectivul întreprinderii Laminorul 
de tablă din Galați se mindrește cu 
faptul că unitatea se află constant 
printre fruntașii în întrecerea socia
listă pe țară. Și după 11 luni din 
acest an bilanțul este fructuos, în
treprinderea prezentîndu-se cu un 
plus de circa 23 milioane lei la pro
ducția-marfă industrială, cu sarci
nile la export îndeplinite pe Între
gul an, precum și cu importante 
sporuri fizice la profile formate la 
rece și laminate finite pline. „Sar
cinile mereu mai mari ce ne-au re
venit — ne spune Vasile Gulinschi, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid — nu s-au realizat de la sine, 
ci numai prin eforturile oamenilor, 
prin valorificarea Inițiativei lor. Să 
vă dau numai un exemplu. Unul din
tre furnizorii noștri de materie primă 
a avut la un moment dat motive 
obiective să nu-și poată onora in
tegral sarcinile. Ceea ce ar fi in- 
Bemnat o reacție in lanț : noi, Ia 
rîndul nostru, să nu le realizăm, iar 
beneficiarii noștri, de asemenea. 
N-am dezarmat și am căutat soluții. 
Și le-am găsit Aici maturitatea or
ganizațiilor da partid din secțiile I 
și II, care erau direct implicate, 
ne-a fost de mare ajutor. Apelăm 
deseori la gîndirea politică și teh
nică a oamenilor. Inițiativa venită 
de data aceasta din partea comu
niștilor din cele două secții s-a 
„înscris la cuvînt" tn spiritul hotă
rârilor Congresului. Ei au propus ca, 
în aceste condiții, să fie folosite ca 
materie primă anumite resturi (ca
pete) de tablă de la Combinatul si
derurgic. Comitetul de partid de pe 
platforma siderurgică și centrala 
industrială siderurgică au îmbrățișat 
ideea. Așa se face că materia primă 
ce n-a venit de Ia furnizor a fost 
astfel înlocuită — soluție care va fi 
utilizată, ori de cite ori vor apărea 
asemenea situații, șl anul viitor".

O soluție care arată limpede că 
atunci cînd comitetul de partid con
sultă comuniștii, pe ceilalți munci-

P.C.R., 
tocmai 
area 
politice 
zațiilor 
în 
unor

probleme, stabilindu-se măsuri pen
tru recuperarea unor depășiri la 
costuri pînă la finele anului, lichi
darea stocurilor supranormative, e- 
conomisirea resurselor, perfecționa
rea pregătirii profesionale prin cu
noașterea mai aprofundată a legis
lației și a hotărîrilor de partid exis
tente in acest domeniu, pentru în
lăturarea risipei de materiale și a 
timpului de lucru. în legătură cu 
ultima direcție, la Șantierul naval 
se întreprind măsuri pe linia unei 
educații mai accentuate a comuniș
tilor, a oamenilor muncii printr-o 
luptă deschisă Împotriva absențelor 
nemotivate, irosirii fiecărui minut, 
evitării cauzelor ce ar putea genera 
pierderi de timp. Propaganda vizua
lă din secții și ateliere, dezbaterile 
din adunările generale de partid din 
această lună, controalele întreprinse 
la nivelul unității și al secțiilor 
pentru urmărirea desfășurării pro
ducției, precum și alte modalități 
au contribuit și contribuie la mal 
buna desfășurare a muncii. Ceea ce 
constituie un bun demaraj pentru 
•nul 1985.

Și în alte unități economice gălă- 
țene, comuniștii manifestă o impli
care mai activă în rezolvarea pro
blemelor curente și de perspectivă 
ele întreprinderilor. Prin soluțiile 
practice adoptate, care poartă evi
dent girul dezbaterii și aprobării în 
organizațiile de partid. Semnalăm în 
acest sens poziția matură, responsa
bilă, activă a organelor de partid 
de la întreprinderea de sirmă, cuie 
și lanțuri pe linia înnoirii și diver
sificării producției sau de la între
prinderea mecanică de echipamente 
hidraulice pentru mal buna organi
zare a proceselor tehnologice".

Sint exemple care atestă maturi
tatea revoluționară cu care acțio
nează, în spiritul sarcinilor Congre
sului, comuniștii gălățeni pentru a-și 
Îndeplini sarcinile de plan pe acest 
an și a pregăti, la nivel optim, pro
ducția lui 1985.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteil

HUNEDOARA

Minereu de fier peste 
prevederi

Puternic stimulat de istoricele 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, colectivul 
de la întreprinderea minieră Hu
nedoara și-a sporit eforturile pen
tru a extrage și expedia prepa- 
rației și siderurgiștilor cantități 
sporite de minereu de fier. Ca ur
mare a măsurilor luate, minerii de 
la Teliuc și Ghelari au extras peste 
prevederi în acest an 6 000 tone fier 
minereu marfă, 69 791 tone dolomită 
siderurgică și 1 095 tone talc. Pla
nul Ia producția-marfă a fost de
pășit cu 15,4 milioane lei, în timp ce 
cheltuielile la 1 000 Iei producție- 
marfă au fost reduse cu 23,5 lei. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scînteil").

țele semnalate (muncă in 
asalt, manifestări de indis
ciplină și altele) nu pot fi 
despărțite de o 
negativă în 
de muncă 
răspunderii 
răspunderea 
varășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, nu o singură

_ trăsătură 
stilul nostru 

: despărțirea
. colective de 
personală. To-

lă o neîmplinire sau alta.
Și. în continuare, vorbi

torul s-a ocupat concret de 
„felia" de răspundere per
sonală din răspunderea co
lectivă, 
pe cei 
treacă 
revine 
adică a tuturor.

criticând justificat 
care au Încercat să 
răspunderea ce le 
in sarcina altora.

de livrare era apropiat, am 
constatat cu îngrijorare că 
stadiul r 
utilajelor 
In urmă, 
realizarea 
Utilaje în ___
90 milioane de 
desigur, ar fi avut ___
consecință nerealizarea ero

de executare al 
era mult rămas 

Era periclitată 
unui volum de 

valoare de circa 
lei. care, 

drept

neam, cînd în jos. la echi
pă. care ar fi nedisciplina
tă. de parcă de starea ei 
disciplinară nu ar răspunde 
tot el.

— Finalul ?
— Finalul : nu mal era 

timp pentru a-1 lăsa să-și 
reorganizeze singur munca 
echipei de așa manieră in-

„Ceea ce ne angajează pe toți
dată. că tn toate acțiunile 
noastre trebuie să asigurăm 
o îmbinare 
răspunderii 
răspunderea 
Mai ales în
eare democrația muncito
rească. revoluționară se 
adincește si cînd autocon- 
ducerea se afirmă tot mai 
puternic, noi toți sintem 
datori să ne ridicăm per
manent nivelul de oonștiin- 
tă și să înțelegem că răs
punderea personală trebuie 
întărită, că nimeni nu se 
poate ascunde îndărătul 
răspunderii colective pen
tru a-și diminua partea de 
răspundere personală atunci 
cînd viata scoate la ivea-

mai bună a 
colective eu 

individuală, 
condițiile in

O ÎNTÎMPLARE care. în 
cele din urmă, s-a termi
nat cu bine, dar care, foar
te ușor, se putea termina 
altfel : ne-o relatează to
varășul Vasile Hoțea, lngi- 
nerul-șef al fabricii de 
excavatoare și utilaj teh
nologic din întreprinderea 
„Unio“-Satu Mare :

— în cadrul programului 
prioritar de utilaj minier 
pe care-1 are de îndeplinit 
fabrica noastră, ii revenea 
ei echipei conduse de 
maistrul principal loan 
Silaghi sarcina de a exe
cuta un volum însemnat de 
utilaje pentru exploatările 
de suprafață de la Motru 
și Rovinari. Deși termenul

ductiel de cărbune pe care 
se conta tocmai prin intra
rea in funcțiune a acestor 
utilaje la termenul stabilit. 
Alertat, am mers la echipă 
și. din analiza situației la 
fata locului, s-a desprins 
limpede cauza. Maistrul — 
de altfel, om cu experiență 
Îndelungată — a dat dova
dă de o slăbire a simțului 
de răspundere individuală, 
trecînd responsabilitățile 
cînd în sus. la conducerea 
întreprinderii care nu l-ar 
fi ..informat" care sînt 
prioritățile...

— Este greu de înțeles.
— Cum să nu. dar omul 

Cînd încearcă să se jus
tifice... Așa. cum vă epu

cît. într-un termen foarte 
scurt, să recupereze res
tanta și să se încadreze in 

A trebuit într-un 
fel să-1 „scurtcir- 
în exercitarea uno- 
atribuții, temporar, 

direct la defalca-

plan, 
anume 
cuităm" 
ra din 
trecînd 
rea sarcinilor în funcție de 
subansamblele de executat. 
Ia nivelul fiecărui om, pe 
bază de grafic de execuție, 
urmărit chiar și pe oră. Și. 
ce credeți 1 în numai ci- 
teva zile de muncă inten
să dar derulată „șnur", 
fără a se face nici o oră 
suplimentară, echipa a reu
șit să realizeze volumul de 
producție ce trebuia de 
fapt realizat pînă atunci.

Dacă din această întimola- 
re maistrul a tras sau nu 
învățăminte, vă rog să-l 
întrebați chiar pe el.

Martor al relatării de mal 
sus. maistrul 
mărturisit :

— A fost o 
pentru mine, 
tă. ..
In primul rînd : 
puns răspund primul eu, 
eu personal. Răspunde
rea este, în același 
timp, individuală si colec
tivă — dar să examinăm 
mai Intîi partea care ne 
revine nouă individual și 
după aceea să vedem și 
partea cealaltă. în al doilea 
rînd. am învățat, din aceas
tă experiență, că nu 
Invoca erorile altora 
după ce ai făcut tot 
ce depinde de tine ca 
să nu mai existe (vezi in
disciplina echipei). Deci : 
să acționez cu toată răs
punderea ce-mi revine și 
în felul acesta, cel mai efi
cient. să mobilizez întregul 
colectiv.

AM ADUS IN FATA CI
TITORILOR citeva exem
ple care grăiesc 
sine, socotim noi. despre 
îmbinarea dialectică dintre 
cele două laturi ale pro
cesului unic care este res

Silaghi ne-a
lecție aspră 
dar bineveni- 

plină de învățăminte, 
de răs-

poți 
decit 
ceea 

ele

de la

ponsabilitatea. „Munca și 
răspunderea colectivă nu 
presupun, în nici un fel — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU — diminuarea 
răspunderii personale în 
muncă. Dimpotrivă, cu cit 
sînt mai puternice condu
cerea și răspunderea colec
tivă, cu atit trebuie să 
crească și mai mult răs
punderea fiecăruia pentru 
felul in care iși îndepli
nește insărcinările încre
dințate de colectivul in 
care iși desfășoară activi
tatea. Așa cum răspunde
rea personală nu diminuea
ză, ci dimpotrivă, trebuie 
să ducă la întărirea muncii 
și a răspunderii colective !“ 
Sînt cuvinte care închid în 
ele experiența acumulată 
de un întreg popor pe ca
lea construirii noii orîn- 
duiri. pe calea construirii 
celei mai înalte forme 
de democrație, democrația 
muncitorească, revoluționa
ră. Este democrația pusă 
in slujba intereselor supre
me ale națiunii, democrația 
ca formă de manifestare a 
voinței a milioane de oa
meni — oameni care mun
cesc și care răspund : fie
care pentru Sine si pentru 
toți, 
pentru fiecare.

toti pentru toți și
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Felicitări adresate
tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu prilejul realegerii in funcția

de secretar general al P.C.R.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
în numele Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii și in nu

mele meu personal, am onoarea să vă felicit călduros cu ocazia realegerii 
In funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

Acest eveniment, care constituie o demonstrație fără tăgadă a sprijinului 
șl simpatiei de care vă bucurați în masa militantă a partidului dumnea
voastră, reprezintă totodată o mărturie de încredere pe care poporul român 
o pune in Domnia Voastră pentru modul luminat și coerent în care ați știut 
să conduceți destinele țării dumneavoastră in lupta pentru edificarea bazelor 
tehnico-materiale ale societății socialiste dezvoltate, pentru bunăstarea și 
fericirea maselor muncitoare.

Vă felicit, totodată, pentru succesele obținute de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului dumneavoastră, în care au fost stabilite directivele pentru 
dezvoltarea economică și socială a României în viitorul cincinal.

Vă reînnoiesc dorința noastră de a vedea din ce în ce mai puternice 
legăturile de prietenie frățească, de solidaritate și cooperare ce au unit în
totdeauna partidele și popoarele noastre.

Cu înaltă și frățească considerație,
JOSE EDUARDO DOS SANTOS

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Am deosebita plăcere de a vă transmite cele mai călduroase felicitări 
cu ocazia realegerii Excelenței Voastre in înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și de succes deplin în îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al partidului, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român 
prieten, pentru pace și o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Cu cele mai înalte sentimente de stimă și considerație,
JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Partidului Eliberării Naționale 
din Costa Rica

Convorbiri economice româno-sovietice

Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
în numele meu, precum șl al membrilor, activiștilor și conducerii Parti

dului Național Social Sirian, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia 
realegerii Excelenței Voastre, prietenul nostru, ca secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Excelență,
Realegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român repre

zintă, cu siguranță, o expresie a hotărîrii poporului român de a continua să 
meargă înainte, sub conducerea partidului comunist, pe linia unei politici 
vizînd dezvoltarea României în toate domeniile : economic, științific și cul
tural, pentru realizarea unei calități înalte a vieții în țara dumneavoastră.

Apreciind rezultatele Congresului al XIII-lea al partidului dumnea
voastră, Partidul Național Social Sirian vă transmite cele mai bune urări 
pentru succese continue Partidului Comunist Român, Republicii Socialiste 
România, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. în același timp vă 
«dresăm urări de sănătate și fericire personală.

Al dumneavoastră sincer,
ISSAM AL-MANAIRI

Președintele Partidului Național Social

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele organizației Soka Gakkai International, țin să vă transmit 
felicitări cordiale cu prilejul realegerii dumneavoastră în calitate de secretar 
general al Partidului Comunist Român, de către cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

Viziunea dumneavoastră pătrunzătoare, precum șl locul de frunte pe care 
II dețineți în realizarea păcii mondiale sînt de neprețuit în actuala situație 
internațională complexă. Sînt pe deplin încredințat că națiunea dumnea
voastră, ce se bucură de o strălucită tradiție, va continua să prospere și 
să contribuie la stabilitate și pace în lume.

De la intîlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră anul trecut nutresc 
dorința fierbinte de a consolida și extinde pe mai departe legăturile de 
prietenie dintre marea dumneavoastră națiune și organizația Soka Gakkai 
International. Doresc să vă asigur că și eu voi continua să depun modestele 
mele eforturi pentru a contribui la cauza păcii întregii umanități.

Permiteți-mi să vă urez dumneavoastră, precum și familiei dumneavoas
tră deplină sănătate și rezultate rodnice în strădaniile dumneavoastră de 
viitor.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele stime și considerații. 
Al dumneavoastră sincer,

DAISAKU IKEDA
Președintele Organizației 

Soka Gakkai International

REMARCABILE SUCCESE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Luni au Început la București con
vorbirile între delegațiile economice 
conduse de tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, și tovarășul N. K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S., care 
în cursul dimineții aceleiași zile a 
sosit într-o vizită în țara noastră.

Subliniindu-se rolul determinant al 
întîlnirilor și înțelegerilor convenite 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în cadrul con
vorbirilor a fost relevată cu satisfac

Cronica
La Facultatea de limbi și litera

turi străine din București a avut Ioc, 
luni, o seară culturală înscrisă în 
programul de manifestări dedicate 
celei de-a 40-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei. Decanul facul
tății. conf. dr. loan Petrică, și Bo- 
guslaw Stahura, ambasadorul Polo
niei la București, au evocat însem-

t V
în Jurul orei 10,30 — Transmisie di

recta : ceremonia sosirii delegației de 
partid șl de stat a Republicii Populare 
Bulgaria ta frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov.
15,00 Telex
15.05 Amfiteatru studențesc
15,30 Laureațl al Festivalului național 

„Clntarea României" — Tradiție șl

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 18 decembrie, ora 20-21 de
cembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi tn general Închisă In vestul, centrul 
șl nordul țării, unde vor cădea preci

ție dezvoltarea continuă, a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. Delegațiile 
analizează, în spiritul celor conveni
te la nivel înalt, probleme referitoa
re la dezvoltarea raporturilor econo
mice dintre România și Uniunea So
vietică-în diferite domenii de interes 
comun.

La convorbiri, care se desfășoară 
într-o atmosferă tovărășească, de 
lucru, participă tovarășul loan Totu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Bîrlea, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, alte persoane oficiale româ
ne și sovietice.

Participă, de asemenea, E. M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. (Agerpres)

zilei
nătatea evenimentului, precum șl 
legăturile tradiționale de prietenie 
româno-polone.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
recital de versuri din creația unor 
poeți polonezi, susținut de studențl 
ai secției de limbă și literatură po
lonă.

(Agerpres)

contemporaneitate — Reportaj la 
cea de-a VII-a ediție a Festiva
lului interjudețean „Ion Vldu“ — 
Lugoj — 1984

15,45 Universul femeilor
16,10 îndrumări tehnice pentru lucrăto

rii din agricultură
20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Seară de operă (color) : „Othello” 

de Giuseppe Verdi
21,40 A patriei cinstire (color) — Emi

siune de versuri patriotice șl re
voluționare

21,50 Telejurnal (parțial color) 

pitații locale, sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare. în celelalte regiuni, 
vreme schimbătoare cu cerul tempo
rar noros șl precipitații izolate. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse tn- 
tre minus 7 șl plus 3 grade, Izolat mal 
coborite in centrul țării, iar cele ma
xime intre minus 3 șl plus 5 grade, 
mal ridicate in zonele deluroase. Local 
se va produce ceață îndeosebi seara șl 
dimineața. Izolat, polei.

ln întreaga țară continuă să se desfășoare In ritm susținut între
cerea socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii 
din industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din dome
niul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, din celelalte sec
toare ale producției materiale pentru realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1984.

Pe baza rezultatelor obținute In cele 11 luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii, lâ sfirșitul lunii no
iembrie *), pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 908,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,7 la sută la 
volumul de pregătiri miniere, 18,5 
la sută la producția netă, 2,6 la 
sută la producția fizică, 5,6 la 
sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 6,1 la sută la produc
tivitatea muncii, 33,8 la sută Ia vo
lumul de deschideri miniere ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile materiale 

' la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
10.7 la sută, iar cele totale cu
3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 897,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu
892.7 Duncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICĂ 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea cu 321,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,1 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor, 10,6 la sută 
la graficul de putere la dispoziția 
sistemului energetic național ; uni
tatea s-a încadrat în prevederile 
de plan privind productivitatea 
muncii ; consumul propriu tehno
logic de enelgie electrică a fost 
mai mic decît cel normat cu 1,5 
la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Deva cu 53,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : întreprinderea „Oțel- 

inox" — Tîrgoviște cu 577,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,1 la sută la pro
ducția fizică, 2.9 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 7.5 
la sută la producția netă. 8,9 la 
sută la productivitatea muncii, 5.6 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 26 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 19,6 la sută.

Locul II : Combinatul metalurgic 
Tulcea cu 523,2 puncte.

Locul III : întreprinderea Lami
norul de tablă Galați cu 468,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT. CONSTRUCȚII 

NAVALE ȘI ECHIPAMENT 
AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Tnrbo- 
mecanica" — Bueurești cu 1067,6 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,1 la sută la 
producția netă, 8,1 la sută la pro
ducția fizică, 26,2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
7,1 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export șl la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 21,1 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 9,2 
la sută.

Locul II : întreprinderea de avi
oane Bacău cu 717,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 611,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Combinatul petrochi

mic Pitești cu 815,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 26,8 Ia sută la 
producția netă, 1,9 la sută la pro
ducția fizică, 7,8 la sută la bene
ficii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și producția- 
marfă vîndută și încasată ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3,8 la sută, iar cele 
materiale cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea Rafi
năria „Crișana", Suplacu de Bar- 
cău, județul Bihor, țu 477,1 puncte.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile tint calculați pe 10 luni.

ÎNFĂPTUIREA programului de autoaprovizionare
(Urmare din pag. I)
lite prin Program în legătură cu a- 
provizionarea cu aparate de radio, 
televizoare, mobilă, aparatură elec
trotehnică ș.a.

Acestea sînt, succint prezentate, 
prevederile Programului. Trans
punerea lor in realitate vie va 
fi asigurată prin activitatea concre
tă, responsabilă, a tuturor factorilor, 
în primul rind a producătorilor de 
bunuri materiale. La fel de preg
nant ca în oricare alt domeniu se 
cere relevat și pe acest teren — ai 
producției în sfera bunurilor desti
nate populației — adevărul că oa
menii muncii au și calitatea de pro
ducători și de proprietari, și de be
neficiari ai avuției naționale. Nimic 
nu are din ce să apară, de unde să 
vină, din ce să se creeze, decît din 
munca și priceperea tuturor, din 
răspunderea generală fată de sarcini 
și resurse, din înțelegerea și aplica
rea cu consecventă a indicațiilor și 
orientărilor stabilite de partid. Se 
poate observa cu ușurință că Pro
gramul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea este întocmit co
respunzător întregii politici econo
mice a partidului și statului nostru, 
reflectînd coordonatele și obiectivele 
dezvoltării economice generale. Cu 
titlul de exemplu, pot fi menționate 
în acest sens accentele puse pe creș
terea productivității muncii, pe ce
rința folosirii eficiente a materiilor 
prime și materialelor, pe promova
rea progresului tehnic și a unei ca
lități tot mai înalte.

Garanția înfăptuirii prevederilor 
Programului rezidă și în caracterul 
detaliat, pe responsabilități concre
te, al măsurilor ce urmează a fi lua
te de ministere, departamente, cen
trale industriale, consiliile populare, 
de către toți producătorii — inclusir

Locul III : Combinatul petrochi
mic Borzești, județul Bacău, cu 
140,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vilcca, cu 880.5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,1 la sută la pro
ducția fizică, 7,4 la sută la produc
ția netă, 1,3 la sută la export, 4,7 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii și la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,5 la sută, 
iar consumurile de energie electri
că și combustibili au fost, de ase
menea, sub cele normate, cu 10 la 
sută.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 718,8 puncte.

Locul III : întreprinderea fores-

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE 11 LUNI DIN ACEST AN
tieră de exploatare și transport Pi
tești, cu 469,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" — Sibiu cu 1190,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro
ducția fizică, 20,7 la sută la produc
ția netă, 17,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și incasată, 4.9 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export, beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele norma
te cu 2,4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 4,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Pionierul" — Bucu
rești, cu 757,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de în
călțăminte „Progresul" — Bucu
rești, cu 730,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
MORARIT, PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit, panificație și produse făinoa
se Bacău cu 934,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 17,2 la sută la pro
ducția fizică, 9 la sută la producția 
netă, 16,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 11,4 la 
sută la productivitatea muncii, 1,8 
la sută la beneficii, 16.8 la sută la 
livrări la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost sub cele normate cu 1 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 21,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărlt, panificație și produse făi
noase București, cu 851,1 puncte.

Locul III: întreprinderea de mo- 
rărit, panificație și produse făinoa
se Neamț, cu 850,5 puncte.
, ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea, cu 923,2 puncte.

Principialii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,2 la sută la va
loarea producției unităților silvice 
și la producția silvică pe un anga
jat, 14,4 Ia sută la împăduriri șl re- 
împăduriri, 9,3 la sută la investiții ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export, beneficii, masă 
lemnoasă pusă în valoare, livrări de 
mărfuri la fondul pieței.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 869,2 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Călărași cu 687,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții industriale 
Brăila cu 369,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au

gospodăriile populației — pentru rea
lizarea producțiilor necesare bunei 
aprovizionări. în cadrul capitolului 
special de măsuri cuprins în pro
gram sînt fixate sau reamintite ce
rințe deosebite pentru gospodărirea 
și valorificarea fondului de marfă, 
începînd cu transportul și depozita
rea produselor și încheind cu legali
tatea și corectitudinea actului comer
cial. Avîndu-se în vedere că, prin 
natura lui, Programul se referă la o 
zonă de impact direct cu cetățeanul, 
in care roadele muncii devin bunuri 
de consum, iar normele eticii și echi
tății socialiste se aplică pe terenul 
larg și complex al relațiilor de re
partiție, importantul document adop
tat de Marea Adunare Națională re
amintește importanța și obligativita
tea practicării unui comerț civilizat, 
corect, cu respectarea legii și a 
omului.

în dezbaterile care au avut Ioc cu 
ocazia aprobării Programului s-a re
levat, la loc de cinste, faptul că în
treaga activitate de elaborare a pre

• La sediul federației de fotbal a 
avut loc tragerea la sorți a meciu
rilor din optimile de finală ale 
„Cupei României" la fotbal.

Iată programul jocurilor ce se vor 
disputa pe terenuri neutre la 20 fe
bruarie : C.I.L. Sighet — Dinamo 
Victoria București ; F.C. Bala Mare
— Sportul Studențesc București ; 
Dunărea C.S.U. Galați — Steaua 
București ; Rapid București — Chi
mia Rm. Vilcea ț F.C. Argeș Pitești
— Politehnica Iași ; F.C.M. Brașov
— Universitatea Craiova sau C.S. 
Tîrgoviște ; Corvlnul Hunedoara —

INFORMAȚII SPORTIVE

fost depășiți cu : 20,5 Ia sută la
producția netă de construcții-mon- 
taj, 4,1 la sută la producția de 
construcții-montaj terminată, 6,3 la 
sută Ia productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii și investiții ; cheltuieli
le la 1 000 lei producție de con
strucții-montaj au fost mai mici 
decit cele planificate cu 2,3 la sută, 
iar consumurile de metal, ciment, 
combustibili și carburanți au fost 
sub cele normate.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Iași, cu 369,4 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Brașov, cu 368,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați cu 360,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la vo
lumul de transport, 4,6 la sută la 
producția netă, 6,3 la sută Ia pro
ductivitatea muncii, 1,8 la sută la 
greutatea medie brută a trenului 
de marfă, 4,3 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile totale au fost 
mai mici decît cele planificate cu
3.4 la sută, iar consumurile de ener
gie electrică și combustibili au 
fost, de asemenea, sub cele norma
te cu 1,1 la sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Cluj cu 344,6 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate București, cu 304,4 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Sla
tina cu 330,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,1 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 7,7 
la sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător, 6,6 la sută 
la viteza de circulație a mărfuri
lor ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii și la recupe
rarea materialelor refolosibile ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decit 
cele planificate cu 5,2 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Rm. 
Vilcea cu 317,7 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Moinești, jude
țul Bacău, cu 314,8 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de 

aprovizionare tehnico-materială 
Satu-Mare cu 746 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 
30,5 la sută la preluarea șl la va
lorificarea stocurilor disponibile,
31.4 la sută la mărfuri încărcate și 
expediate pachetizat și cu 30,5 la 
Sută la cele încărcate și expediate 
paietizat ; cheltuielile de circulație 
la 1 000 Iei desfacere au fost mai 
mici decît cele planificate cu 7,8 la 
sută.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea cu 707,8 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Buzău cu 702,6 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj cu 1 496,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la in
trări la fondul de stat, 3,1 Ia sută 
la producția industriei mici și la 
prestări de servicii pentru popu
lație, 3,3 la sută la desfaceri de 
mărfuri cu amănuntul, 4.9 la sută 
la beneficii, 11,8 la sută la produc
ția în alimentația publică ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile de cir
culație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
2,6 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Neamț cu 1 141,8 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Cluj cu 1 016,4 puncte.

(Agerpres)

vederilor sale s-a desfășurat pe baza 
indicațiilor, orientărilor și sub în
drumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii. 
Această inaltă preocupare constituie 
argumentul suprem al încrederii în
tregului popor că realizarea preve
derilor din Program va contribui la 
înfăptuirea politicii generale a parti
dului și statului nostru, privind ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual, creșterea calității vieții în
tregului popor. Este limpede că, nu
mai prin acțiuni susținute, a căror 
înfăptuire să fie urmărită pas cu pas 
de către consiliile populare, de către 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile economice și comercia
le implicate, numai prin participarea 
activă a oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor, prevederile acestui mo
bilizator program vor putea ti înfăp
tuite în cele mai bune condiții, așa 
cum o cer interesele economiei na
ționale, ale noastre, ale tuturor.

Dinamo București ; A.S. Mizil — 
S.C. Bacău.

• La Bialystock (Polonia) s-a 
desfășurat un turneu internațional 
de box, la care au participat 75 de 
pugiliști din patru țări, printre care 
și România. în gala finală, în limi
tele categoriei muscă, Ion Ștefănes- 
cu l-a învins la puncte, cu o deci
zie de 5—0, pe polonezul Czykasz, 
după o comportare meritorie. La 
categoria mijlocie, Floricel Ungurea- 
nu s-a clasat, de asemenea, pe locul 
întii, obținînd victoria prin ko in re
priza a doua, în fața lui Steige (R.D. 
Germană).

Fveplpntp! Snip

General de brigadă SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem,

Șef al Statului Niger
Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Independenței 

țării dumneavoastră, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului 
Nigerului.

Exprim convingerea că se vor dezvolta tot mai mult relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România și Niger.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Zilele culturii bulgare"
Sub semnul celei de-a 40-a aniver

sări a victoriei Revoluției socialiste 
din Bulgaria, in țara noastră se des
fășoară, începînd de luni, „Zilele 
culturii bulgare". Organizate la puțin 
timp după „Zilele culturii românești 
ln Bulgaria", actualele manifestări, 
programate in Capitală și in nu
meroase alte localități, reflectă coor
donatele esențiale ale dezvoltării 
culturii și artei țării vecine și prie
tene în anii socialismului, bogăția de 
valori spirituale ale poporului bulgar. 
Prilej de mai bună cunoaștere reci
procă și apropiere prin limbajul uni
versal al artelor, „Zilele culturii" 
sînt realizate cu participarea unor 
prestigioase formații, a unor talen- 
tați artiști bulgari. Expozițiile de 
artă contemporană și discuri, galele 
filmului, manifestările literare, con
certele, mesele rotunde și dezbate
rile, organizate pe linia uniunilor de 
creație, ca și acțiunile ce vor avea 
loc în cadrul colaborării dintre ju
dețe din cele două țări, conferă ma
nifestării un profil complex, mareînd 
un moment de referință în evoluția 
ascendentă a raporturilor culturale 
dintre România și Bulgaria.

Festivitatea de deschidere a „Zile
lor culturii bulgare" a avut loc la 
Ateneul Român.

Au luat parte tovarășii Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Rada Mocanu, adjunct al 
ministrului educației și lnvățămintu- 
lui, reprezentanți ai uniunilor de 
creație, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Todor 
Stoicev, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diplomati
ce acreditați in țara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost, de asemenea, prezențl 
membrii delegației culturale bulga
re aflați cu acest prilej în țara 
noastră.

Printr-o coincidență fericită, subli
niau în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

împliniri contemporane
Pretutindeni unde s-ar afla, vi

zitatorul român în R.P. Bulgaria 
se simte intre prieteni, adăugind 
cunoștințelor mai vechi despre țara 
vecină și prietenă noi și noi mărtu
rii ale muncii făcute cu temeini
cie și pasiune.

Asemenea mărturii pot fi, de pil
dă, întilnite în regiunea Blagoev- 
grad, în Întreprinderile electroteh
nice și ale industriei constructoare 
de mașini, în mine și in filaturile 
de bumbac, în fabricile unde se 
prelucrează vestitul tutun bulgă
resc, în marile unități de confec
ții... Frumusețea hărniciei oameni
lor este completată de peisajul do
minat de silueta maiestuoasă a 
masivului Pirin, unul din punctele 
turistice de cea mai mare atracție 
pentru toți cei ce iubesc natura și 
splendorile ei. Pirinul cu pădurile 
sale seculare și bogatele pășuni al
pine este considerat cel mai frumos 
munte al Bulgariei. Dealtfel, în
treaga regiune Blagoevgrad, care 
ocupă o bună parte din vestul Bul
gariei, impresionează prin cei șapte 
munți de un pitoresc deosebit, prin 
izvoarele sale 
termale, prin cele 
160 de lacuri de 
o limpezime de 
cristal. în această 
zonă se află nu 
mai puțin de 17 
parcuri naționale, 
în vecinătatea cărora se ridică 
mici orașe cu o arhitectură încân
tătoare.

Orașul Blagoevgrad, capitala re
giunii, oferă un exemplu edificator 
de îmbinare armonioasă a moder
nelor construcții industriale și edi
litare cu pitoreștile clădiri, unele 
datind din secolele XIV și XV, ale 
cartierului Varoșa. în acest cartier 
se află casa natală a marelui re
voluționar Gheorghi Izmiriev și 
monumentul lui Dimitrie Blagoev, 
creatorul Partidului Comunist Bul
gar. La 30 de kilometri de oraș, o 
adevărată minune a naturii, 
Parcul național Parangalița — cea 
mai veche rezervație forestieră din 
Europa de molizi și brazi argintii, 
între care un falnic molid de 350 
de ani, considerat cel mal virstnic 
copac din Bulgaria.

Blagoevgradul — cu cei peste 
60 000 de locuitori — este și un pu
ternic centru artistic și cultural. Pe 
drept cuvint, localnicii se mîndresc 
cu ansamblul de cintece și dansuri 
„Pirin", care a obținut succese no
tabile la multe festivaluri interna
ționale. Șl tot aici, la Blagoevgrad, 
se organizează festivalul interna
țional al cintecului angajant „Ma
cul roșu", prilej de întîlnire a tine
retului din întreaga lume pentru 
a-și exprima, prin cîntec, voința 
de pace.

Prin contrast cu orașul de re
ședință al regiunii, care se impune 
prin polivalența înfățișărilor sale, 
Melnicul, cel mai mic oraș din 
Bulgaria, te incintă prin aspectul 
său romantic, părînd desprins din- 
tr-o carte cu povești. Orășelul are 
o singură stradă, de-a lungul riu- 
lui cu același nume, iar casele se 
cațără pe coline cu un teren pie
tros. Colinele pe care crește vesti
ta viță de vie ce a dus pretutin
deni renumele vinului purtînd nu
mele rîului și al orașului. Stîncile 
din jurul Melnicului sînt adevă
rate piramide naturale ce au fost 
sculptate de trecerea vremilor în 
cele mai insolite forme. La cîțiva 
kilometri, în vecinătatea unei mă
năstiri, se află mormîntul lui lane 
Sandanski, legendarul revoluționar 
bulgar care s-a sacrificat pentru 
libertatea plaiurilor sale natale.

Sandanski este și numele orașu

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN R. P. BULGARIA

Socialiste, și Ivan Milușev, vicepre
ședinte al Comitetului Culturii, con
ducătorul delegației culturale, inau
gurarea „Zilelor culturii bulgare" 
are loc în preajma unei noi întîlnirl 
intre conducătorii partidelor și ță
rilor noastre, pe pămîntul Româ
niei, expresie a strinselor relații de 
colaborare româno-bulgară. Mani
festările din programul „Zilelor cul
turii bulgare", s-a arătat, totodată, 
sînt încă o mărturie a dezvoltării 
ascendente a relațiilor de prietenie 
dintre țările și popoarele noastre, 
relații impulsionate continuu de în- 
tilnirile și convorbirile tradiționale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele României, 
și tovarășul Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria.

„Zilele culturii bulgare" tn tara 
noastră au fost deschise cu concer
tul formației corale „Penio Penev" 
din Sofia, laureată a mai multor 
concursuri și festivaluri internațio
nale, a cărei evoluție, de o aleasă 
ținută artistică, a fost răsplătită cu 
vii și repetate aplauze. Artiștilor 
le-au fost oferite coșuri de flori.

în aceeași zi, la sala Dalles din 
Capitală a fost deschisă expoziția 
„Pictură contemporană bulgară". Mai 
mulți artiști plastici își pun semnă
tura pe lucrări de o largă diversi
tate tematică și de gen, creații re
prezentative pentru pictura bulgară 
a ultimului deceniu, inspirate din 
profundele transformări ale Bulga
riei socialiste, din marile realizări 
obținute de poporul țării vecine, sub 
conducerea partidului său comunist.

Tot luni, Ia magazinul „Muzica" 
din Timișoara a început „Decada 
discului bulgar", la bibliotecile ju
dețene Alba și Prahova au fost 
inaugurate expoziții de carte bulga
ră, iar în județul Teleorman și-a în
ceput turneul Ansamblul folcloric 
din Veliko-Tîrnovo.

La manifestările care au avut loc 
în București și în alte orașe din 
țară numerosul public prezent a pri
mit cu satisfacție și deosebit interes 
pe mesagerii culturii și artei din 
țara vecină și prietenă, apreciind 
„Zilele culturii bulgare" ca o nouă 
contribuție la adîncirea cunoașterii 
reciproce, la dezvoltarea prieteniei 
româno-bulgare. (Agerpres) 

lui ce are ca emblemă, din cela 
mai vechi timpuri, soarele dătător 
de sănătate. Poziția sa este ideală, 
el fiind așezat pe versantul meri
dional al muntelui Pirin, la mar
ginea lacului Sandanska Bistrița 
(altitudinea — 224 metri), iar clima 
este deosebit de blîndă. Sandanski 
este cea mai însorită localitate din 
Bulgaria, intr-un an dacă se po
menesc 5—6 zile înnorate. Orașul 
are o istorie ce urcă pină în mi
leniul II i.e.n., cind în aceste locuri 
exista o modestă așezare tracă. 
Arheologii și istoricii consideră că 
pe aceste meleaguri s-a născut 
Spartacus, legendarul luptător 
trac, conducătorul sclavilor revol
tați ai Romei. Neînfricatul Spar
tacus este imortalizat de un mo
nument ce se înalță la intrarea în 
localitate. Și tot la Sandanski se 
află unul din cele mai bogate mu
zee arheologice din țară, posedind 
neprețuite colecții de artă traco- 
romană.

Un alt oraș care impresionează 
deopotrivă prin trecut și prin pre
zent este Samokov. Tovarășul Va

sil Botev, secre
tar al comitetu
lui orășenesc de 
partid, și tovară
șa Maria Goțols- 
ka, șefa secției 
propagandă, ne-au 
vorbit despre ma

rile transformări cunoscute de 
această localitate, care în anii pu
terii populare a ajuns de la cîteva 
mii de locuitori la 30 000, cu o in
dustrie armonios dezvoltată, prelu- 
crînd materiile prime pe care le 
oferă regiunea. într-adevăr, din 
cele mai vechi timpuri, orașul 
poartă faima unui centru de pre
lucrare a fierului. Aici, la Samokov, 
între anii 1902—1903 a trăit Gheor
ghi Dimitrov, care a participat la 
activitatea organizației social-de- 
mocrate locale și a condus cercurile 
marxiste. în alegerile comunale din 
anul 1910 candidații organizației au 
obținut peste jumătate din locuri 
și in cele 18 luni cit s-au ocupat de 
administrația orașului au trecut cu 
sirg la construcția unor noi școli, 
au procedat la operații de cana
lizare, au început clădirea unor 
așezăminte culturale. Din păcate, 
nu au avut la dispoziție decît pu
țin timp. Burghezia nu putea fi de 
acord ca puterea să fie deținută 
în oraș de reprezentanții clasei 
muncitoare. De abia după 9 septem
brie 1944, cind întregul popor și-a 
luat soarta în propriile mîini, visul 
militanților din acel îndepărtat 
început de secol s-a putut trans
forma în realitate. în orașul unde 
pentru lntîia oară s-a înstăpinit o 
administrație populară și care 
astăzi a devenit un important cen
tru politic, industrial, social și cul
tural, ca și în întreaga țară. De la 
„micul" Melnic pină la impună
toarea metropolă care este Sofia 
zilelor noastre, pretutindeni te în- 
timpină dovezi ale acestor noi rea
lități, realitățile socialismului.

...Cîteva repere dintr-e călătorie 
recentă in țara vecină și prietenă. 
Prilej de a lua cunoștință de reali
zări de prestigiu ale unui popor 
harnic și înzestrat. Și de a avea 
bucuria să auzi, peste tot, cuvin
te de prețuire față de prietenia 
străveche ce leagă popoarele noas
tre, față de dialogurile deosebit de 
fructuoase pe care conducătorii 
partidelor noastre, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, le poar
tă spre binele celor două țări, spre 
binele păcii în lume.

Mihal V1ȘOIU
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NAȚIUNILE UNITE MADRID

Spațiul cosmic, bun comun 
al tuturor popoarelor, 

trebuie ferit de cursa înarmărilor

Soluționarea pașnică a diferendelor 
-cerință esențială a păcii și securității 

Rezoluția inițiată de România, 
adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

Schimb de mesaie
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Gerardo Iglesias

„Spațiul cosmic nu este proprietatea nici unui stat, 
ci constituie un bun comun al tuturor statelor și națiunilor. 
De aceea considerăm necesar să se oprească orice ac
țiune de folosire a spațiului cosmic în scopuri militare".

NICOLAE CEAUȘESCU
• Cind Terrei, saturate de arme, i se pregătesc noi instrumente de distrugere • Prin dominația 
asupra spațiului cosmic — la controlul asupra Pămîntului • Cea mai costisitoare escaladă 
din istoria umanității: miliardele irosite pe armele cosmice agravează sărăcia în lume • Un grav 
pericol pentru echilibrul ecologic, pentru viața pe planeta noastră • Un imperativ de prim 

ordin — a preveni „războiul stelelor", a asigura pacea Pămîntului I

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o nouă rezoluție privind re
glementarea pașnică a diferendelor 
între state, inițiativă adusă în aten
ția organizației mondiale de către 
România, incă din anul 1979.

Rezoluția adoptată pune în evi
dență propunerea inițiată de Româ
nia, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, privind crearea unei co
misii permanente de bune oficii, 
mediere și conciliere pentru regle
mentarea diferendelor și prevenirea 
conflictelor între state, care și-a gă
sit reflectarea in documentul de lu
cru prezentat la O.N.U. de delega
țiile României, Filipinelor și Nige
riei.

Această rezoluție reprezintă o 
nouă etapă în eforturile întreprinse, 
din inițiativa României, Ia O.N.U. 
pentru întărirea principiului regle
mentării prin mijloace pașnice a 
diferendelor între state, pentru 
creșterea eficienței mecanismului

Națiunilor Unite în acțiunea pentru 
promovarea soluționării pașnice a 
tuturor problemelor internaționale. 
După cum este cunoscut, ca urmare 
a propunerilor României. Adunarea 
Generală a adoptat in 1982 Declara
ția asupra reglementării pașnice a 
diferendelor internaționale, docu
ment de importanță universală re
cunoscută. care a reafirmat și dez
voltat obligațiile statelor, precum și 
atribuțiile organismelor O.N.U. în 
acest domeniu.

★
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — Ministrul mexican al rela
țiilor externe, Bernardo Sepulveda, 
a arătat că țara sa se pronunță pen
tru respectarea principiilor neinter
venției in treburile interne ale altor 
state și a dreptului popoarelor la 
autodeterminare. într-o alocuțiune 
rostită in capitala țării, el a subli
niat că Mexicul se opune folosirii 
forței in reglementarea diferendelor 
— relevă agenția Prensa Latina.

MADRID 17 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului t Co
munist Român, au fost transmise to
varășului Gerardo Iglesias, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, un salut prietenesc, precum 
și urări de sănătate și succes.

Mulțumind, tovarășul Gerardo Igle
sias a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu căl
duroase salutări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi 
succese in activitatea pe care o des

fășoară în fruntea partidului șl sta
tului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gerardo Iglesias a tovarășului Iosif 
Banc, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. în cadrul convorbirii s-a pro
cedat la o informare reciprocă a- 
supra activității celor două partide, 
exprimindu-se dorința de a dezvolta 
în continuare raporturile dintre 
P.C.R. și P.C.S. Au fost discutate, 
de asemenea, aspecte ale situației in
ternaționale.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI PARTIDULUI 
SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOl

Felipe Gonzalez —
reales în funcția de secretar general al partidului

Intensificarea cursei inarmârilor, îndeosebi a celor nucleare, a fă- 
cut sâ crească nemăsurat pericolul izbucnirii unui nou război mon
dial, care ar echivala cu o catastrofă pentru intreaga omenire. Por
nind de la această constatare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președintele Republicii, în Raportul prezen
tat la Congresul al XIII-lea a adresat tuturor statelor și guvernelor, 
tuturor popoarelor un vibrant și stăruitor apel la rațiune și responsa
bilitate pentru a se pune capăt cursului periculos al evenimentelor, 
a se opri cursa inarmârilor și o se trece ia dezarmare, in actualele 
împrejurări deosebit de complexe, cind escalada militară a atins pro
porții fără precedent, fără îndoială problema problemelor, prioritatea 
priorităților este și rămme oprirea amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune in Europa, ca prim pas spre lichidarea armelor nu
cleare pe continent și in intreaga lume, pentru că tocmai trecerea la am
plasarea noilor rachete este factorul care a creat cele mai mari pri
mejdii la adresa păcii. In același timp insă, spirala tot mai vertigi
noasă o inarmârilor implică și alte aspecte profund îngrijorătoare. 
In acest context, conducătorul partidului și statului nostru a reliefat, 
cu toată tăria, imperativul de a se opri folosirea spațiului cosmic în 
scopuri militare, intrucit aceasta ar mări considerabil pericolul unei 
conflagrații pustiitoare.

Realitatea depășește i- 
maginația romanelor știin- 
țifico-fantastice. De mai mul* 
tă vreme, oameni de știință, politi
cieni de diverse orientări, militari, 
cej-curi largi ale opiniei publice trag 
semnale de alarmă. 2 500 de oa
meni de știință, din numeroase 
țări, Întruniți în cadrul Congresu
lui de la Gottingen, au subliniat în 
declarația adoptată : „Cosmosul a 
încetat să mai fie un obiect de cer
cetare și explorare pentru desco
perirea tainelor Universului, pen
tru bunăstarea și fericirea popoa- 

" retor. Spațiul extraatmosferic se 
transformă intr-un cimp de testere 
a noi arme, într-un domeniu de 
acerbă confruntare militară". O 
Terră saturată de arme își pregă
tește, într-adevăr, febril, noi instru
mente, tot mai perfecționate, de au
todistrugere.

Ceea ce în mod curent a început 
să fie numit „războiul stelelor" a 
depășit filele romanelor științifico- 
fantastice, printre stele rotindu-se 
în ultimul timp tot mai multe apa
rate și echipamente militare. Din 
cei peste 3 000 de sateliți și navete 
lansate pînă în prezent, mai bine 
de 70 la sută sînt destinate scopu
rilor militare. Cosmosul este tot 
mai înțesat de „ochi" și „urechi" — 
de pe sateliți se „privește" și se 
„ascultă" tot ce se petrece în fie
care punct de pe Terra. în medie, la 
fiecare trei zile se lansează un nou 
satelit militar. Aparate ultrasensi- 
bile, dotate cu senzori cu infraroșii 
și microunde, sînt capabile să în
registreze chiar și prin straturile 
de nori imagini de pe Pămint ; se 
disting pină și literele și cifrele 
de pe plăcuțele de înregistrare ale 
automobilelor. „Sateliți-spion" cu
leg informații cu caracter militar 
și economic. Pe baza „sateliților de 
recunoaștere", ca și a „sateliților 
de avertizare timpurie", serviciile 
de informații comunică cu rapidi
tate orice mișcare de pe Pămint.

Se poate astfel afirma că în pre
zent, în vizorul, în „cătarea" armei 
siderale nu se mai află o singură 
persoană, ținta nu o mai constituie 
un oraș sau altul, ci întregul glob 
pămîntesc I

Panoplia armelor cosmi
ce proliferează vertiginos. 
Dezvoltarea sistemelor de sateliți- 
anti satelit, care urmăresc distru
gerea sateliților „adverși" cu utili
zare militară, inclusiv anihilarea 
rachetelor și a tuturor vectorilor 
„inamici" (mijloacelor de transport 
la țintă), presupune nu doar crea
rea unui tip sau a cîtorva tipuri 
de arme, ci o imensă diversitate 
de instrumente ale distrugerii și 
morții. Se intenționează să se 
creeze un fel de „linie Maginot" 
spațială, care ar orbi partea ad
versă, pjjralizînd-o.

Să cuvine a fi subliniat că, chiar

și în aceste stadii incipiente, cursa 
înarmărilor cosmice a dus la o 
continuă și vastă diversificare a pa
nopliei acestor arme : „sateliți-uci- 
gași" ; sateliți de vinătoare sau 
de interceptare (exo și endo-at- 
mosferică), capabili să-și caute o- 
biectivul și să-l anihileze ; „sate- 
liți-păzitori"; ogive nucleare pre
văzute cu senzori infraroșii, care 
să le ghideze asupra țintei ; stații 
spațiale de la care să pornească 
raze laser sau emisiuni chimice, 
ori raze X ; diferite sisteme de 
fascicule de particule capabile să 
distrugă încărcătura nucleară, re
zervele de carburant ale rachetei 
ori sistemul ei de ghidare. Iată, de 
pe acum, cit de prolifică se amin- 
ță. din păcate, această turăă— 
nu este greu de înțeles că. dacă ea 
nu va fi încătușată la timp, se va 
ajunge la o imensă multiplicare, Ia 
o creștere calitativă a armelor cos
mice.

Imorala irosire a unor 
resurse uriașe. Trecerea îa •- 
ceasta etapă a militarizării spațiu
lui extraatmosferic, la crearea da 
noi arme, care — după cum o spu
ne în mod plastic revista „TIME" — 
ar echivala, din punct de vedere 
tehnologic, cu „saltul de la epoca 
zmeului de hirtie la cea a Boeincu
lui 747“ — va marca o escaladare 
fără precedent a cheltuielilor mili
tare. Armele cosmice sînt — și nu 
pot să nu fie — extraordinar de 
costisitoare, implicind dotări de o 
înaltă perfecțiune tehnică. Și nu 
este vorba numai de fonduri bă
nești, care — așa cum scria revista 
„ECONOMIST" — vor atinge di
mensiuni într-adevăr astronomice : 
„o mie de miliarde dolari". Este 
vorba, în același timp, și de iro
sirea unor materii prime rare, din 
cele mai prețioase, de scoaterea din 
circuitul civil a unor uriașe capa
cități de producție prevăzute cu 
tehnologii de vîrf, a zeci și chiar 
sute de mii de oameni de știință, 
ingineri și tehnicieni, a unei nu
meroase forțe de muncă cu înaltă 
calificare.

Foarte sugestiv seria ziarul „E- 
GYPTIAN GAZETTE" : „Tarile lu
mii a treia, și nu numai ele, în
treaga omenire vor fi confruntate 
cu greutăți insurmontabile. înainte 
de toate, este imoral să irosești 
asemenea sume pentru a plasa noi 
și noi arme tn Cosmos, cind pe 
Pămint zeci de milioane de oa
meni mor anual de foame. In ace
lași timp, o asemenea cursă a înar
mărilor, cu un ritm și cu un nivel 
necunoscute in istoria omenirii, va 
submina intreaga economie mon
dială, atit de fragilă după îndelun
gata recesiune pe care a parcurs-o 
și. din care încă n-a ieșit. Dacă 
vom insista asupra armelor cosmi
ce, ne vom afla în postura uceni
cului vrăjitor, care a declanșat for
țe pe care nu mai știe să le stă- 
pinească".

Demilitarizarea spațiului 
cosmic, condiție a supra
viețuirii „Planetei albas
tre”. Mediul ambiant al Pămîn
tului devenind arenă a compe
tiției militare. Cosmosul s-ar 
transforma intr-o primejdie de 
moarte pentru intreaga Terră. 
Și nu este vorba doar de pe
ricolul ce ar rezulta in cazul 
recurgerii, într-un eventual con
flict, la armele nucleare plasate pe 
orbită — acesta însemnînd. în ul
timă instanță, dispariția vieții pe 
planeta noastră. Este un fapt re
cunoscut de savanți din intreaga 
lume că folosirea abuzivă a spațiu
lui cosmic, fără nici un control, 
creează grave pericole pentru echi
librul ecologic, pentru condițiile de 
viață ale umanității. Potrivit apre
cierii specialiștilor, lansarea a mii 
și mii de obiecte cosmice, ca și re
venirea lor pe Terra, ar fi sursa 
unor perturbații. atmosferice — în 
legătură cu care sint puse schim
bări climatice constatate în diferite 
părți ale globului, inclusiv apariția 
unor fenomene de secetă de o per
sistență fără precedent. La rîndul 
lor, din cercurile medicale se emit 
semnale de alarmă în legătură cu 
proliferarea vertiginoasă a unor 
forme de cancer, respectiv tumori 
maligne ale pielii, puse in legătură 
cu afectarea de către obiectele cos
mice a stratului de ozon, care pro
tejează planeta de iradierile exce
sive cu ultravioletele solare.

Punind în evidență asemenea re
alități, majoritatea observatorilor 
atrag. în același timp, atenția că 
acțiunile de militarizare a Cosmo
sului contravin tratatelor și acor
durilor internaționale încheiate pînă 
în prezent. După cum se știe, incă 
în anul 1959 Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărît crearea Comitetu
lui pentru utilizarea pașnică a 
spațiului extraatmosferic, care a 
contribuit pină acum la încheierea 
mai multor tratate internaționale. 
Ultimul, in ordine cronologică, sem
nat in 1979, dar care nu a intrat 
încă in vigoare, urmărește să îm
piedice ca una sau mai multe țări 
să pună stăpînire pe Lună sau pe 
alte corpuri cerești, pornindu-se de 
la considerentul că spațiul cosmio 
nu este proprietatea nici unui stat, 
ci constituie un bun eomun al tu
turor statelor și națiunilor.

Tocmai pentru ca acest bun co
mun să fie folosit spre binele omu
lui și nu pentru distrugerea Iui, 
România, prin glasul președintelui 
ei, a pus în lumină urgența cu care 
se impune încetarea, cit timp nu 
este prea tirziu, a acțiunilor de mi
litarizare a spațiului cosmic, tn 
acest sens, în Raportul la Congre
sul al XIII-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat, ca o propu
nere concretă dc certă însemnătate, 
necesitatea ca Organizația Națiuni
lor Unite să-și asume răspunderea 
realizării unui tratat internațional 
cu privire la spațiul cosmic. După 
părerea țării noastre, s-ar putea 
avea in vedere organizarea unei 
conferințe mondiale și, eventual, 
crearea în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite a unui organism 
special pentru apărarea spațiului 
cosmic.

Sînt propuneri realiste, pe de
plin realizabile, care vin să subli
nieze, o dată in plus, înalta răs
pundere cu care țara noastră, pre
ședintele ei abordează problemele 
cele mai presante ale contempora
neității. Pătrunzînd în spațiul ex
traatmosferic, omul și-a demonstrat 
infinitele capacități de a-și extin
de. necontenit, aria cunoașterii. Cu 
atit mai mult se impune a dovedi 
aceeași capacitate în a face totul 
pentru a lăsa Cosmosul în afara 
competiției înarmărilor, a-1 trans
forma intr-un vast spațiu al coope
rării, oferind inepuizabile posibili
tăți pentru progresul cunoașterii 
științifice, al civilizației umane.

Nicolae PLOPEANU

LONDRA

Convorbiri sovieto-britanice
LONDRA 17 (Agerpres), — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., Mihail 
Gorbaciov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., aflat 
la Londra in fruntea unei delegații a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
avut o întrevedere cu primul minis
tru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher. Au fost abordate principa
lele probleme internaționale, interlo
cutorii exprimîndu-și îngrijorarea 
față de creșterea încordării in lume. 
Cu toate că apreciază in mod diferit 
cauzele acestei situații, relevă agen

ția T.A.S.S., cele două părți s-au 
pronunțat in favoarea stabilirii unui 
dialog rodnic Est-Vest.

De partea sovietică s-a subliniat- 
importanța înțelegerii dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. de a incepe noi convorbiri 
în problemele nemilitarizării Cosmo
sului și reducerii armamentelor nu
cleare — atit strategice, cit și cu rază 
medie de acțiune.

Margaret Thatcher a subliniat că 
guvernul britanic dorește să contri
buie la reducerea încordării in lume, 
la Întărirea încrederii între state.

SOFIA

Plenara Consiliului Național al Frontului Patriei 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc o plenară ă Consiliului 
Național al Frontului Patriei din 
R.P. Bulgaria, informează agenția 
B.T.A. Luind cuvîntul în cadrul lu
crărilor, Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat, a subliniat prin
cipalele direcții de dezvoltare social- 
economică a țării și s-a referit la o

serie de aspecte majore ale situației 
internaționale.

Plenara a adoptat o hotărîre în 
care sint relevate sarcinile ce revin 
Frontului Patriei in mobilizarea ma
selor largi populare la edificarea 
societății socialiste dezvoltate și se 
exprimă sprijinul pe care milioanele 
de membri ai Frontului Patriei îl 
acordă politicii de pace a R.P. 
Bulgaria.

MOSCOVA

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc lucrările șe
dinței a 61-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul agriculturii. Comisia a sta
bilit măsuri pentru realizarea sarci
nilor ce-i revin din hotăririle Con
sfătuirii economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R., cit și 
din cele ale Sesiunii și Comitetului 
Executiv ale consiliului. O atenție 
deosebită s-a acordat pregătirii pro
iectelor de convenții și acorduri in 
vederea înfăptuirii acțiunilor com
plexe de colaborare în scopul îmbu
nătățirii aprovizionării populației ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu măr
furi alimentare, adoptate de Sesiunea 
C.A.E.R. în 1ȘIG3. Totodată, s-au ana
lizat stadiul și rezultatele cercetă

rilor biologice efectuate în comun în 
domeniul zootehniei, convenindu-se 
lărgirea specializării și folosirii reci
proce a genofondurilor de animale 
agricole destinate creșterii producției 
de carne și lapte. în domeniul meca
nizării agriculturii, comisia a adop
tat măsuri privind îmbunătățirea co
laborării în efectuarea încercărilor 
internaționale de mașini și utilaje 
pentru mecanizarea agriculturii și 
silviculturii, precum și programul 
acestor încercări în anul viitor. De 
asemenea, comisia a adoptat planul 
său de lucru pe 1985—1986 și a exa
minat alte probleme ale colaborării 
multilaterale în domeniul agriculturii, 
care prezintă interes reciproc pentru 
țările membre ale C.A.E.R,

DELHI

In favoarea restructurării raporturilor 
valutar-financiare mondiale

DELHI 17 (Agerpres). — în capi
tala Indiei au început lucrările unei 
conferințe internaționale consacrate 
examinării problemelor legate de ne
cesitatea restructurării raporturilor 
valutar-financiare mondiale și pune
rii lor pe baze echitabile. Reuniunea 
se desfășoară în cadrul acțiunilor de 
transpunere în viață a recomandări
lor celei de-a Vil-a Conferințe la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, ce a 
avut loc la Delhi în luna martie anul 
trecut.

Deschizînd lucrările, ministrul fi
nanțelor și comerțului din India,

Pranab Mukherjee, a evidențiat că 
o reformă multilaterală a sistemului 
valutar-financiar internațional ar co
respunde intereselor majorității co
vârșitoare a statelor lumii, fiind — 
de aceea — una dintre sarcinile cele 
mai actuale. El a amintit, in context, 
că propunerea privind organizarea 
unei conferințe internaționale consa
crate problemelor valutar-financiare 
și ale dezvoltării a fost sprijinită de 
toate țările nealiniate și de organis
me ale O.N.U., în special de „Grupul 
celor 77“.

Țările în curs de dezvoltare sînt nemulțumite 
de Convenția „Lome-3“

DAR ES SALAAM 17 (Agerpres). 
— Țările in curs de dezvoltare din 
Asia, Caraibi și Pacific (A.C.P.) aso
ciate la Piața comună (C.E.E.) sint 
nemulțumite de Convenția „Lome-3“, 
recent semnată in capitala togoleză, 
intrucit prevederile sale nu le ajută 
la depășirea crizelor economice — 
a declarat, la Dar es Salaam, mi
nistrul tanzanian al planificării și

problemelor economice, Kighoma 
Malima.

..Fondul de ajutor" aprobat de 
C.E.E. nu sprijină, conform așteptă
rilor, țările A.C.P., iar „Lome-3“ nu 
reprezintă o alternativă reală la 
„Lome-2“, ținînd cont că statele aso
ciate se confruntă cu o inflație enor
mă, cu o creștere a populației și 
efectele crizei economice mondiale, 
a spus ministrul tanzanian.

MADRID 17 (Agerpres).'— La Ma
drid au hiat sfirșit lucrările celui 
de-al XXX-lea Congres al Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol.

Congresul a adoptat o serie de re
zoluții in legătură cu politica in
ternă și internațională a Spaniei.

De asemenea, congresul a ales 
Comisia Executivă Federală și Comi
tetul Național Executiv.

în funcția de secretar general al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol a fost reales Felipe Gonzalez.

Mesajul de salut al P. C. /?.
Reprezentanții partidelor socialiste, 

comuniste și muncitorești din diferi
te țări, participanți la lucrările celui 
de-al XXX-lea Congres al Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol, au 
transmis mesaje de salut.

în numele Partiduiui Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din Republica Socia
listă România, tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
transmis un călduros salut partici- 
panților la lucrările celui de-al 
XXX-lea Congres al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, tuturor 
militanților partidului, poporului 
spaniol prieten.

Folosim acest prilej — se arată in 
mesajul de salut — pentru a subli
nia cu satisfacție relațiile de priete
nie care leagă Partidul Comunist 
Român de Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol, relații bazate pe sti
mă, încredere și înțelegere recipro
că, pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora strategia și tac
tica corespunzător condițiilor istorice, 
naționale și sociale din propria țară. 
De asemenea, se exprimă convinge
rea că dezvoltarea continuă a legătu
rilor dintre cele două partide consti
tuie un factor deosebit de important 
în extinderea și diversificarea rapor
turilor dintre România, și Spania pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii și colaborării in 
Europa și in lume.

Recent, comuniștii români, reuniți 
în cadrul celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, au efectuat un 
bilanț^ cuprinzător al remarcabilelor 
realizări obținute de poporul nostru 
în creșterea și modernizarea forțelor 
de producție, în accentuarea caracte
rului intensiv și ridicarea nivelului 
calitativ al tuturor ramurilor econo
mie^ naționale, in perfecționarea ac
tivității statului, a întregului sistem 
de conducere democratică a vieții 
economice și sociale, în sporirea 
gradului de civilizație materială și 
spirituală a poporului, pentru înflo
rirea multilaterală a personalității 
umane. Totodată, congresul partidu
lui nostru a trasat direcțiile princi
pale ale dezvoltării eeonomico-socia- 
le in perioada 1986—1990, ca și orien
tările de perspectivă privind dezvol
tarea României pînă în anul 2000, sa 
arată în mesaj.

Evoluția evenimentelor din ulti
mul timp — se subliniază în conti
nuare — demonstrează că ne aflăm 
intr-o etapă hotărîtoare pentru vii
torul umanității. Noi considerăm că 
trebuie făcut totul pentru unirea 
eforturilor, forțelor progresiste, a 
forțelor realiste, a tuturor popoare
lor, pentru dezarmare, și in primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru apărarea dreptului vital al 
popoarelor, al oamenilor la exis
tență, la viață, la pace.

Sâlutind viitoarea întîlnire a mi
niștrilor de externe ai U.R.S.S. si 
S.U.A., care sperăm că va pune baza 
începerii unor negocieri reale pen
tru soluționarea, pe calea tratative
lor. a problemelor complexe ce stau 
astăzi în fața umanității, considerăm 
că și celelalte state din întreaga 
lume, în mod deosebit din cele două 
pacte militare — Pactul de la Var

șovia și N.A.T.O. — trebuie să-și asu
me o răspundere și mai mare, direc
tă pentru a contribui la rezolvarea 
problemelor internaționale, pentru 
dezarmare și pace.

în acest cadru, considerăm că opri
rea amplasării rachetelor Statelor 
Unite ale Americii în Europa și a 
conțramăsurilor nuclease ale Uniunii 
Sovietice trebuie să se afle în cen
trul discuțiilor și să aibă prioritate 
deplină. . ,

De asemenea, este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
oprirea conflictelor și trecerea la so
luționarea acestora, a tuturor pro
blemelor litigioase numai pe calea 
negocierilor.

Partidul Comunist Român acordă 
o mare însemnătate mișcării pentru 
pace din Europa și din întreaga 
lume. Această mișcare — se arată în 
mesaj — a reușit să atragă atenția 
guvernelor asupra unor probleme im
portante și să le determine a lua în 
considerație părerile maselor largi 
populare. De aceea, sînt neoasare in
tensificarea luptei pentru pace, co
laborarea cu mișcările de pace de 
pretutindeni, pentru a-i da noi di
mensiuni. Numai printr-o participa
re și mai largă a maselor populare, 
a popoarelor de pretutindeni Ia lupta 
pentru dezarmare și pace se va 
putea determina obținerea de rezul
tate bund, se va‘asigura cursuLnbu, 
spre destindere, spre soluționarea 
problemelor complexe, in interesul 
păcii, al independenței și libertății 
tuturor națiunilor lumii.

Avind în vedere gravitatea situa
ției economice .și financiare mondia
le, se impune o restructurare a sis
temului monetar și financiar, o parti
cipare, cu drepturi egale, a tuturor 
statelor la activitatea organismelor 
financiare internaționale. Sînt nece
sare negocieri reale între țările dez
voltate și țările in curs de dezvolta
re cu privire Ia ansamblul dezvoltă
rii economico-sociale, pentru stabili
rea unui program general de spriji
nire a eforturilor de lichidare a 
subdezvoltării. Trebuie realizată o 
nouă ordine economică mondială, 
bazată pe egalitate, echitate și avan
taj reciproc.

Partidul Comunist Român acțio
nează și va acționa și in viitor, cu 
toată hotărîrea, pentru extinderea 
relațiilor cu partidele socialiste și 
social-democrate, considerînd că în 
actualele condiții internaționale aces
tea au o mare însemnătate. Colabo
rarea partidelor comuniste și munci
torești cu partidele socialiste și so
cial-democrate reprezintă o necesi
tate vitală pentru progresul și inde
pendența popoarelor, pentru dezar
mare, pentru pace în întreaga lume, 
în ce o privește. România este hotă
rî tă să facă totul și în viitor pentru 
a contribui la triumful politicii de 
pace, de dezarmare. Ia triumful ra
țiunii, convinsă că aceasta răspunde 
pe deplin intereselor poporului nos
tru, intereselor tuturor popoarelor lu
mii de a trăi in colaborare, în pace.

în încheiere este exprimată con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol, dintre popoarele ro
man și spaniol se vor dezvolta și în 
viitor, spre binele celor două țări, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST SANMARINEZ

ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTtLNIRE LA MOSCOVA. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
Konstantin Cemenko. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., s-a întil- 
nit luni cu Kenji Miyamoto, pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist Japonez. Au fost examinate 
rezultatele convorbirilor dintre de
legațiile P.C.U.S. și P.C.J., purtate 
în ultimele zile la Moscova, mani- 
festîndu-se, de ambele părți, satis
facția față de încheierea cu succes 
a acestora.

REUNIUNEA PUGWASH. La 
Geneva s-a încheiat reuniunea spe

cială Pugwash consacrată exami
nării problemelor legate de înce
tarea cursei înarmărilor nucleare, 
la care au participat oameni de 
știință și militanți pe tărim social 
din mai multe țări. în declarația 
adoptată la încheierea reuniunii se 
exprimă îngrijorarea față de situa
ția periculoasă creată în lume prin 
accelerarea cursei înarmărilor.

ÎNTR-UN INTERVIU televizat, 
consacrat politicii externe a Fran
ței, președintele Franțois Mitter
rand a condamnat cursa înarmă

rilor și s-a pronunțat împotriva 
„militarizării spațiului extraatmos
feric" — informează agenția France 
Presse. în context, el s-a declarat 
în favoarea unei dezarmări echili
brate care să atingă „cel mai scă
zut nivel posibil" și, totodată, și-a 
exprimat speranța că U.R.S.S. și 
S.U.A. vor aborda cu toată atenția 
aceste probleme în cursul întîlni- 
rii miniștrilor de externe ai celor 
două țări, care va avea loc luna 
Viitoare, la Geneva.

IN ORAȘUL INDIAN BHOPAL, 
unde, la 3 decembrie, s-a produs 
gravul accident în urma căruia 
2 500 de persoane și-au pierdut via
ta, au început, duminică, opera
țiuni de neutralizare a celor 15 
tone de gaz toxic stocat in rezer
voarele subterane ale uzinei a- 
parținind concernului american 
„Union Carbide". Deși au fost lua-

 1 
te măsuri extreme de securitate, 
in scopul prevenirii unei noi---- »
scurgeri a gazului toxic, sute de I
mii de persoane (orașul are peste '
800 000 locuitori) și-au părăsit ca
sele, refugiindu-se în localități din I
apropiere. Situația râmîne încă in- |
cordată.

ARESTARE Poliția a arestat alte 
nouă militante ale mișcării anti- ' 
nucleare britanice, care au organi
zat o nouă acțiune de protest Ia 
baza militară americană de la I 
Greenham Common, a anunțat Mi
nisterul britanic al Apărării. După I 
cum se știe, amplasarea rachetelor I 
americane cu rază medie de acțiu
ne la această bază a provocat o 
vie reacție în rîndul opiniei publice I 
britanice, care avertizează asupra 
gravelor pericole pe care le im
plică escaladarea cursei înarmări- • 
lor nucleare.

ATENA

Sprijin față de realegerea 
lui Constantin Karamanlis 

în funcția de președinte al țării
ATENA 17 (Agerpres). — Condu

cerea Mișcării Socialiste Panelene 
(P.A.S.O.K.) a confirmat sprijinul 
față de realegerea lui Constantin 
Karamanlis in funcția de președinte 
al Greciei, pentru un nou mandat 
de 5 ani. într-o declarație, dată pu
blicității la Atena, se arată că ho- 
tărirea partidului — majoritar în 
actuala legislatură — a fost luată 
din convingerea că realegerea lui 
Karamanlis va constitui „soluția cea 
mai potrivită pentru asigurarea sta
bilității politice a țării" și va fi sa
lutată de majoritatea cetățenilor 
greci.

Cuvîntul de salut al
SAN MARINO (Agerpres). — La 

San Marino s-au deschis lucrările 
celui de-al 34-lea Congres al Parti
dului Socialist Sanmarinez. La con
gres participă delegați și reprezen
tanți ai principalelor partide politice 
din San Marino, ai sindicatelor și ai 
asociațiilor profesionale. La lucrări 
sînt prezenți reprezentanți ai unor 
partide comuniste și muncitorești, 
socialiste și mișcări de eliberare na
țională. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Ion 
Catrinescu. membru al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al P. S. San
marinez, Antonio Volpinari, a pre
zentat raportul de activitate al C.C. 
al partidului.

reprezentantului P.C.R,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat congresului un salut căldu
ros, împreună cu cele mai bune 
urări de succes.

Președintele P. S. Sanmarinez, 
Remy Giacomini, a mulțumit in nu
mele conducerii partidului pentru 
salutul adresat, subliniind stima și 
prețuirea pe care P. S. Sanmarinez 
le manifestă față de activitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional, 
față de inițiativele constructive ale 
României în soluționarea probleme
lor internaționale actuale.

Negocierile libanezo-israeliene
BEIRUT 17 (Agerpres). — La se

diul cartierului general al Forței 
Interimare a O.N.U. in Liban — 
U.N.I.F.I.L. din localitatea de fron
tieră Naqhoura s-a desfășurat, luni, 
cea de-a 10-a rundă din cadrul ne
gocierilor libanezo-israeliene la nivel 
de reprezentanți militari, sub egida 
O.N.U., pentru retragerea trupelor 
israeliene din sudul Libanului — 
transmite agenția Reuter.

Purtătorii de cuvint ai celor două 
delegații — citați de Reuter — au 
declarat că nu au fost înregistrate 
progrese.

BEIRUT 17 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției Reuter,

Rashid Karame, primul ministru al 
guvernului libanez de uniune națio
nală, a declarat că Libanul nu va 
renunța la exercitarea suveranității 
asupra întregului teritoriu național. 
Premierul libanez a respins cererile 
israeliene în legătură cu desfășura
rea forței U.N.I.F.I.L. El a reafir
mat astfel poziția țării sale privind 
aplicarea unuia din principalele 
puncte ale pianului propus de par
tea libaneză la negocierile de la 
Naqhoura in legătură cu amplasarea 
forței O.N.U. de-a lungul frontierei 
cu Israelul, restul teritoriului liba
nez urmind a fi controlat de arma
ta națională libaneză.
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