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Masuri krme^ înaltă exigență comunistă^ 
ordine și disciplină pentru asigurarea 

bazei energetice a țării!
înfăptuirea deplină, in cele mai 

bune condiții a programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. desfășurarea normală a acti
vității in toate domeniile, functio
narea la capacitate maximă a uni
tăților productive — sarcini fun
damentale stabilite de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — impun, ca o 
cerință vitală, asigurarea continuă 
a energiei electrice necesare.

Funcționarea ireproșabilă a Sis
temului energetic național consti
tuie o condiție de bază a desfă
șurării normale a activității eco
nomice și sociale, a sporirii po
tențialului economic al patriei, și 
pe această bază, asigurării crește
rii nivelului de trai al întregului 
nostru popor. In aceste condiții, 
problema producerii energiei elec
trice și gospodărirea acesteia cu 
maximă grijă și eficiență devin 
cauza tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră. După cum este cu
noscut. partidul și statul nostru au 
făcut eforturi considerabile, inves
tind însemnate fonduri pentru 
crearea și dezvoltarea sistemului e- 
nergetic national în concordantă cu 
ritmurile înalte de creștere eco
nomico-socială a țării.

In vederea îmbunătățirii întregii 
activități din acest sector de ma
ximă importantă pentru economia 
națională, in primăvara acestui an. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a examinat si aprobat 
Programul pentru realizarea pro
ducției de energie electrică pe anul
1985. Un program amplu, care con
ține măsuri, răspunderi si terme
ne concrete, in vederea asigurării 
tuturor condițiilor necesare func
ționării normale a sistemului ener
getic national, prin creșterea .pro
ducției de energie electrică pe căr
bune și încadrarea cu strictețe a 
tuturor unităților in consumurile 
planificate. Totodată, prin acest 
program s-a stabilit un complex de 
măsuri vizînd asigurarea unui im
portant Stoc corespunzător de căr
bune în depozitele termocentrale
lor. creșterea gradului de disponi
bilitate, a agregatelor energetice, 
respectarea termenelor planificate 
de punere iu funcțiune a noilor 
capacități energetice, executarea la 
timp și de bună calitate a repa
rațiilor. ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a personalului 
din centralele electrice.

Fiecare dintre aceste măsuri și 
toate la un loc. preocuparea con
stantă pentru întărirea ordinii, ■dis
ciplinei și răspunderii în sectorul 
energetic au o importantă deose
bită pentru functionarea la para
metri optimi a sistemului energetic 
național, asigurarea corespunzătoa
re cu energie a economiei. 
Seceta prelungită din 1984 și 
din acest an a creat dificul
tăți deosebite în asigurarea eco
nomiei -naționale cu energie, a 
făcut ca debitul rîurilor și al lacu
rilor- de acumulare să scadă con
tinuu. determinînd o diminuare 
fără precedent a producției de e- 
nergie electrică în hidrocentrale. 
Tocmai de aceea se impunea ca o 
necesitate de prim-ordin realizarea 
neabătută a prevederilor din acest 
program, printr-o exemplară orga
nizare a activității, prin exercita
rea unei conduceri ferme și com
petente în toate compartimentele 
de muncă, la toate nivelurile, de la 
muncitor la director și pînă la mi
nistru.

Cu toate acestea, în ultimul timp, 
unitățile economice s-au confrun
tat cu o serie de greutăți în ali
mentarea cu energie, cu implicații 
asupra realizării sarcinilor de pro
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ducție. Recenta ședință a Comita
tului Politic Executiv al C.C. al 

• P.C.R., examinînd modul cum au 
fost înfăptuite prevederile pro
gramului amintit, a apreciat ca, to
tal necorespunzătoare activitatea 
desfășurată de Ministerul Energiei 
Electrice pentru transpunerea in 
viață a măsurilor stabilite. Astfel, 
centralele electrice pe cărbune au 
continuat să funcționeze necores
punzător, furnizînd energie cu mult 
sub puterea instalată s-au mani
festat serioase deficiențe în ex
ploatarea, repararea și întreținerea 
instalațiilor ; au existat grave în
călcări ale disciplinei în muncă, o 
mare lipsă de răspundere în înde
plinirea obligațiilor de serviciu, 
a sarcinilor încredințate. Con
ducerea Ministerului Energiei E- 
lectrice, viceprim-ministrul gu
vernului însărcinat cu proble
mele energetice nu au acțio
nat cu fermitate pentru întro
narea ordinii și disciplinei nece
sare în acest domeniu vital pentru 
economia națională, pentru a asi-

în spiritul sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv

al C.C. al P.C.R.
gura ca instalațiile din centralele 
pe cărbune să funcționeze la ca
pacitatea maximă ; nu a fost înde
plinit programul de punere in 
funcțiune a noilor capacități ener
getice ; nu au fost realizate, inte
gral, la timp și de calitate cores
punzătoare reparațiile necesare.

Examinînd’ cu inaltă exigență 
gravele neajunsuri exiștepte în 
acest domeniu, cauzele care'le-au 
generat. Comitetul .Politic. Execu
tiv al C.C. al P.C1R. a hotărît 
destituirea ministrului energiei 
electrice și a viceprim-ministrului 
guvernului însărcinat cu răspun
derea acestui sector. Avind in ve
dere gravitatea acestor neajun
suri, care au creat probleme deo
sebite in desfășurarea activităților 
economice, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît să se instituie sta
rea de necesitate în sectorul ener
getic care impune organizarea în
tregii activități in regim de lucru 
militarizat. Ca urmare a acestei si
tuații. a fost adoptat Decretul 
prezidențial privind instituirea 
stării de necesitate și a regimului 
militarizat in unitățile din siste
mul energetic național.

în conformitate cu prevederile 
Decretului prezidențial, in conduce
rea marilor unități producătoare de 
energie electrică pe cărbune și a 
altor centrale electrice se . nu
mește un comandant militar, care 
participă cu drep'turi depline la în
treaga activitate a consiliului oa
menilor muncii și răspunde. îm
preună cu acesta, de realizarea 
programelor și a măsurilor necesa
re pentru buna funcționare a uni
tății. .Potrivit prevederilor - Decre
tului, comandantul militar răspun
de, împreună cu directorul unității, 
de respectarea, strictă a normelor 
tehnice de exploatare și întreținere 
a instalațiilor, a regalilor de ordi
ne și disciplină la locurile de mun
că, in scopul, asigurării bunei func
ționări a utilajelor și instalațiilor și 
pentru prevenirea oricăror întreru
peri in alimentarea cu energie e- 
lectrică, întregul personal muncitor 
din ■ unitățile sistemului energetic 
național, indiferent de funcția de

ținută, este obligat să respecte cu 
strictețe regimul de lucru militari
zat, orele de program stabilite în 
unitate, dispozițiile privitoare la 
predarea-primirea organizată a 
schimbului, să nu părăsească locul 

> de muncă, să urmărească și să a- 
plice cu fermitate normele și in
strucțiunile referitoare la exploa
tarea și întreținerea instalațiilor, 

/ să-și îndeplinească cu simț de inal- 
tă răspundere îndatoririle de ser
viciu, să manifeste intransigentă 
față de orice abatere de la regulile 
stabilite.

Aceste măsuri au fost luate cu 
scopul esențial de a asigura o or
ganizare și răspundere exemplare, 
desfășurarea ireproșabilă a muncii 
intr-un sector de însemnătate pri
mordială, de a cărui activitate de
pinde realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan, satis
facerea corespunzătoare a cerințe
lor de energie electrică.

în lumina măsurilor adoptate de 
conducerea partidului și statului^ 
sarcini de cea mai mare răspuh-

dere revin Ministerului Energiei 
Electrice in înfăptuirea unitară a 
Programului energetic național, 
în- funcționarea centralelor elec
trice la parametrii proiectați, reali
zarea integrală a producției plani
ficate. asigurarea funcționării ire
proșabile . a instalațiilor, respec
tarea cu strictețe a regimului de 
lucru militarizat, pe scurt, in con
ducerea eficientă a întregului pro
ces. ,de. , prqducțje...și . furnizare, a 
energiei electrice necesare econo- 
miei naționale.

Din situația creată în sectorul 
energetic, conducerile celorlalte 
ministere trebuie să tragă toate 
concluziile care se impun, aplicind 
cu inalt spirit de răspundere mă
surile necesare pentru ca toate 
sarcinile privind dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei să fie în
făptuite exemplar.

Iată de ce, în lumina sarcinilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv, ministerele producătoare de 
utilaj și echipament energetic tre
buie. să acționeze cu maximă răs
pundere pentru realizarea inte
grală și la termen, la inalt nivel 
calitativ, a tot ceea ce este nece
sar ca fiecare unitate din sectorul 
energiei electrice, în primul rînd 
centralele pe cărbune, să lucreze 
la capacitatea stabilită, să asigu
re in întregime energia electrică 
planificată.

Realizarea în bune condiții a 
producției de energie, electrică în 
termocentrale este strîns legată de 
asigurarea ritmică și de calitate a 
cărbunelui, de creșterea substan
țială a extracției, domeniu in care, 
de asemenea, s-au manifestat se
rioase deficiențe. Pornind de la 
această situație, conducerea parti
dului și statului a hotărît o serie 
de măsuri vizînd îmbunătățirea 
întregii activități in industria căr
bunelui, întărirea muncii de 
conducere și a răspunderii cadre
lor din minerit.

în spiritul Înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general al 
partidului și la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv, preo

cupările vizînd creșterea producției 
de energie electrică și extracției de 
cărbune trebuie să fie însoțite pre
tutindeni, in întreprinderi, centrale, 
ministere, in fiecare localitate și 
județ de acțiuni stăruitoare, ferme 
pentru reducerea cit mai substan
țială a consumurilor energetice, 
pentru recuperarea și refolosirea 
energiei, pentru lichidarea oricăror 
forme de risipă, pentru gospodări
rea cu maximă responsabilitate a 
energiei electrice. Sint cerințe o- 
biective de înfăptuirea, cărora de
pinde buna desfășurare a întregii 
activități, îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție.

Avem capacități energetice sufi
ciente pentru a asigura energia e- 
lectrică necesară. Chiar și in . con
dițiile secetei prelungite din acest 
an dacă s-ar fi acționat cu spirit 
de răspundere, dacă ar fi fost rea
lizate măsurile stabilite de Comite
tul Politic Executiv in primăvara 
acestui an pentru bunul mers al 
centralelor pe cărbune, economia 
noastră ar fi dispus de energia ne
cesară desfășurării normale a pro
ducției.

în legătură cu situația existentă 
în domeniul energeticii o mare 
răspundere, revine și comitetelor 
județene, organelor și organizațiilor 
de partid din acest domeniu , care 
aveau obligația să acționeze cu cea 
mai mare .răspundere, cu exigență 
pentru aplicarea tuturor măsu
rilor cuprinse in programul a- 
doptat de Comitetul Politic Exe
cutiv la începutul acestui an. 
Iată de ce organele ,și organi
zațiile de partid, în special cete 
din sectorul energetic, au înalta 
îndatorire de a desfășura o susți
nută activitate politică și organi
zatorică în rîndul comuniștilor, al 
tuțuror oamenilor muncii, în ve
derea înfăptuirii exemplare a mă
surilor stabilite de recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv, de 
Decretul prezidențial. Comuniștii 
Care' liicrâăză in acest domeniu de 
importanță deosebită pentru econo
mia națională trebuie să se situeze 
in primele rînduri pentru realiza
rea neabătută a planului la toți in
dicatorii, să dea dovadă de abnega
ție, să militeze activ pentru pro
movarea fermă a ordinii și disci
plinei la fiecare Ioc de muncă, 
pentru afirmarea puternică a spi
ritului revoluționar in activitatea 
de zi cu zi.

Ansamblul de măsuri stabilite 
pentru crearea condițiilor necesare 
în vederea producerii de energie 
electrică au o maximă însemnăta
te economică și socială, aplicarea 
lor constituind o garanție sigură a 
înfăptuirii programelor de dezvol
tare multilaterală a țării. In spiri
tul sarcinilor subliniate de Comi
tetul Politic Executiv, de secreta
rul general al partidului, toți fac
torii cu răspunderi in acest do
meniu auN îndatorirea fundamenta
lă de a uni intr-un larg front de 
muncă rodnică toate forțele pen
tru desfășurarea ritmică, normală 
a activității in industria energetică 
și extractivă, în celelalte ramuri 
ale economiei, pentru perfecționa
rea continuă a conducerii și orga
nizării întregii activități produc
tive.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
înțeleg pe deplin și aprobă întru 
totul măsurile luate de Comitetul 
Politie Executiv, angajindu-se ca 
prin fapte de muncă rodnică, prin
tr-o puternică mobilizare a capaci
tății lor creatoare să facă totul 
pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor obiectivelor, dezvoltării și 
înfloririi multilaterale a patriei so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, care a efectuat 
o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Primul-ministru cehoslovac a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Delegația Partidului Cooperatist din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
18 octombrie, pe David Wise, secre
tar general al Partidului Cooperatist 
din Marea Britanie, și pe Jessie 
Carnegie, vicepreședinte al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.Rj, 
efectuează o vizită in țara noastră.

Secretarul general al Partidului 
Cooperatist din Marea Britanie a 
mulțumit, pentru întrevederea acor
dată, . pentru posibilitatea ofărită de 
a vizita» România, de -a. cunoaște 
realizările obținute de poporul român 
in ultimele două decenii.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Cooperatist din Marea Britanie,

Lordul Wilson,
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 18 
octombrie, pe lordul Wilson, fost 
prim-ministru al Marii Britanii, 
care, împreună cu un grup de par
lamentari și oameni de afaceri, efec
tuează o vizită in țara noastră.

Lordul Wilson și-a exprimat sa
tisfacția de a se reîntîlni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu și a mulțumit 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
relevate bunele relații care s-au

Din întreaga țară, mărturii ale unanimei aprobări 
și satisfacții față de rezultatele strălucite ale 

vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană
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Sub egida „Comerț, cooperare, dezvoltare, pace“, azi se deschide

Tîrgul internațional București -1985
începînd de astăzi și pînă la 27 

octombrie, Capitala găzduiește in 
Complexul expozițional din Piața 
Scînteii ediția a. ll-a a Tîrgului 
internațional București, cea mai 
importantă manifestare economică 
internațională organizată de țara 
noastră. Ilustrare, a politicii parti
dului și statului nostru de dez
voltare multilaterală a economiei 
și participare tot mai activă la 
schimbul mondial de valori mate
riale, Tîrgul' internațional Bucu
rești1 se înscrie ca o importantă 
contribuției la lărgirea și diversifi
carea 1 schimburilor comerciale, Ia 
întărirea conlucrării și înțelegerii 
intre popoare. Generoasa deviză 
sub care se desfășoară T.I.B. ’85 — 
„Comerț, cooperare, dezvoltare, 
pace" — constituie o expresie vie 
a voinței României de a amplifica 
și diversifica schimburile econo
mice cu toate țările socialiste, cu 
statele in curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste dezvoltate, pe baza 
deplinei egalități in drepturi și 
avantajului reciproc. Manifestare 
economică internațională de am
ploare, tîrgul și-a ciștigat dera lun
gul anilor un recunoscut și bine
meritat prestigiu, demonstrat de 
participările numeroase, de calita
tea și performanțele produselor 
expuse, de amploarea tranzacțiilor 
comerciale încheiate de firmele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Husak un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, a fost subliniat 
cursul ascendent al raporturilor de 
prietenie și colaborare româno-ce- 
hoslovace și a fost evidențiat rolul 
hotărîtor al dialogului la nivel inalt 
în dezvoltarea acestora. S-a expri
mat dorința de a se acționa in con
tinuare pentru lărgirea și diversifi
carea colaborării pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, . cultural 
și in alte sfere de activitate.

S-a apreciat că potențialul econo
mic, in continuă creștere,_al celor 
două țări oferă posibilități mult mai 
mari pentru amplificarea cooperării 

dintre organizațiile politice din cela 
două țări, exprimindu-se convinge
rea că dezvoltarea lor în continuare 
este de natură să contribuie la extin
derea și diversificarea raporturilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Marea Britanie.

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, a 
fost reliefată necesitatea unirii 
eforturilor tuturor partidelor și or
ganizațiilor politice, ale forțelor de
mocratice și progresiste de pretu
tindeni. ale. popoarelor, pentru opri
rea cursiițuj. periculos. al evenimen
telor spre confruntare și război, 
pentru reluarea și consolidarea po
liticii de destindere, colaborare și 
pace. S-a arătat că este necesar ca 
toate statele să acționeze cu hotări- 
re pentru încetarea cursei înarmări- 

fost prim-ministru al
statornicit și se dezvoltă între cele 
două țări, precum și largile1 posibi
lități existente pentru extinderea 
acestora în continuare.

A fost exprimată dorința de a se 
acționa pentru amplificarea conlu
crării dintre România și Marea Bri
tanie, atit pe plan bilateral, .cit și in 
sfera vieții internaționale, în inte
resul popoarelor celor două țări, al 
cauzei păcii și colaborării în Europa 
și în lume.

Evidențiindu-se pericolele grave 
care amenință pacea, însăși existen
ța vieții pe planeta noastră, s-a 
subliniat necesitatea intensificării 

românești și străine prezente la 
T.I.B. >

Totodată, tîrgul stirnește la fie
care ediție un viu și justificat in
teres in rindul specialiștilor români 
și al oamenilor de afaceri de peste 
hotare, al publicului larg, dornic

© A 11-a ediția a tîrgului se 
desfășoară intre 19 și 27 oc
tombrie © La T.I.B. '85 parti
cipă peste 1 200 de firme din 
țara noastră și din 35 de 
state de pe toate continen
tele ® Oferta românească la 
export este caracterizată prin 

înaltă competitivitate

să cunoască cele mai noi produse 
ale industriei românești expuse în 
standurile expoziționale.

Noua ediție a Tîrgului interna
țional București- se desfășoară în 
anul in care s-au împlinit două 
decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului, care a deschis peri
oada celor mai mari împliniri' din 
istoria poporului român. Vizitatorii 
la T.I.B. ’85 vor lua cunoștință de 
marile realizări ale patriei în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" în dez

și specializării în producție, pre
cum și a schimburilor comerciale, pe 
baza unor acorduri de lungă durată, 
care să confere stabilitate și Să dea 
perspectivă relațiilor româno-ceho- 
slovace. S-a relevat că se impune să 
se depună eforturi comune, susținu
te, care să ducă la dezvoltarea con
lucrării româno-cehoslovace, pe mul
tiple planuri.

In timpul întrevederii s-a eviden
țiat că dezvoltarea continuă a legă
turilor de colaborare și cooperare 
dintre România și Cehoslovacia' este 
în interesul popoarelor' celor două 
țări, al cauzei generale 'a socialis
mului și păcii în lume.

La primire au participat, de ase- 
meriea. Cornel Pinzaru, ambasadorul 
României la Praga, și Jan Papp, am
basadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

lor, trbeerea la dezarmare, în primul 
rind la dezarmare nucleară, oprirea 
militarizării Cosmosului, asigurarea 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Secretarul general al Partidului 
Cooperatist din Marea Britanie a 
exprimat, în numele conducerii par
tidului său, înalta considerație pen
tru inițiativele și acțiunile între- 
prinsg de România, de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în vederea instaurării unui climat 
de pace și înțelegere intre toate na
țiunile lumii.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, a luat parte to
varășul Emil Bobu, membru al Co- 

•' mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Marii Britanii
eforturilor tuturor popoarelor pen
tru preîntîmpinarea unei catastrofe 
nucleare, pentru reluarea și conso
lidarea politicii de destindere, pace 
și înțelegere între națiuni.

La" întrevedere au participat 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

'A luat parte Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

voltarea industriei si agriculturii, 
de progresele impresionante in do
meniile cercetării științifice, cultu
rii și invătămintului. in ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Și în acest an, cum este firesc, 
România este principalul expozant 
la tirg. în standurile rezervate ex
pozanților din țara noastră, pon
derea principală o dețin produsele 
industriei constructoare' de mașini, 
mașini-unelte. electrotehnice și 
electronice, industria chimică și 
petrochimică, adică acele ramuri 
care dau profilul principal al T.I.B. 
Indiferent de ramura pe care ol re
prezintă, cele aproape 700 de în
treprinderi românești producătoare 
participante la T.I.B. ’85 au pregătit 
și selecționat o ofertă de produse 
de inalt nivel tehnic, competitive, 
menite să asigure suportul trainic 
al unor discuții rodnice, fructuoase 
cu partenerii de peste hotare pre- 
zenți la tirg. De altfel, ca si la edi
țiile precedente, caracteristica prin
cipală a Tîrgului internațional Bucu
rești — 1985 □ va constitui intensa 
activitate comercială. Cadrul pro
pice asigurat de organizatori pen
tru desfășurarea în condiții superi
oare a acestei manifestări econo
mice internaționale va contribui,

Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag. a V-a)
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PENTRU ASIGURAREA

TOATE TERMOEENT

IȘALNIȚA-CRAIOVA

„Cu răspundere muncitorească 
reparațiile sint executate 

la timp și în bune condiții"

■i

Colectivul de oameni al mun
cii de Ia întreprinderea „Elec- 
trocentrale" Craiova este ne de
plin conștient de răspunderea 
ce-i revine pentru asigurarea li
nei producții tot mai mari de e- 
nergre electrică produsă pe bază 
de cărbune. Cunoaștem bine 
neajunsurile și greutățile cu 
care ne-am confruntat in iarna 
care a trecut. Tocmai de aceea, 
sub conducerea organizației de 
partid, ne-am străduit ca în a- 
cest an să luăm toate măsurile 
necesare pentru a asigura func
tionarea in deplină siguranță a 
instalațiilor, realizarea sarcinilor 
de. plan și a programelor specia
le privind organizarea exploată
rii. întreținerii și reparării in
stalațiilor, prevenirea si înlătu
rarea operativă a diferitelor de
fecțiuni ce periclitează funcțio
narea normală a grupurilor e- 
nergetice.

Pornind de la măsurile stabi
lite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., întelegind 
din..plin importanta stării de 
necesitate și. ăf. .regimului de 
lucru militarizat,' finind sea
ma'"de cerința OxpreSă'de a îm
bunătăți., radical activitatea, 
ne-am organizat activitatea de 
reparații și de intervenții astfel 
incit să putem acoperi cu maxi
mă operativitate Și competentă 
acest proces 24 de ore din 24, 
luind toate măsurile pentru a 
ne încadra strict in termenele 
stabilite pentru repararea agre
gatelor și instalațiilor. -Este o 
măsură experimentată în ulti
mul timp cu succes în unitatea 
noastră. Un argument : așa 
ne-am organizat activitatea’ pen
tru grăbirea. punerii in funcțiu
ne a grupului nr. 3 de 315 MW, 
a cărui reparație am finalizat-o 
In numai 6 zile, fără a face 
nici cel mai mic rabat de la ca
litate. Dovadă " alaltăieri,

ROVINARI

LRGETIC - LIVBAT 1
1111 '4 -I IhrfiSHUN A CALITATE1

„Importantă este acum
folosirea din plin a tehnicii 

moderne din dotare"
Lucrez de aproape 20 de ani, 

ca miner excavatorist. în bazi
nul carbonifer al Rovinarilor. 
Sint anii in care are Ioc o ade
vărată revoluție în domeniul ex
tracției miniere, in care întrea
ga Oltenie, cu deosebire Gorjul, 
a devenit o puternică bază ener
getică a țării. O dată cu extin
derea impresionantă a extracției 
de cărbune, pe baza celor mai 
avansate tehnologii, s-au con
struit aici mari termocentrale, 
cu menirea de a-și aduce o con
tribuție importantă la asigura
rea energiei electrice necesare 
dezvoltării puternice a econo
miei naționale. Iată deci că noi, 
minerii și energeticienii din 
Gorj. alături de alte colective de 
muncă din tară, sintem chemați 
șă facem dovada inaltei respon
sabilități muncitorești, să acțio
năm permanent, în deplină ordi
ne și disciplină, pentru a asigu
ra ritmic cantitățile de cărbune 
și energie cerute de bunul mers 
al întregii activități economico- 
sociale. Din asemenea rațiuni 
s-au impus șl măsurile adopta
te în recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., față de care îmi exprim 
totalul acord.

Ca cetățean șl om al muncii 
consider că nu sint justificate șl 
nu pot fi admise neajunsurile 
care s-au manifestat în dome
niul producerii de energie elec
trică pe bază de cărbune. Cu 

clnd l-am pus în funcțiune, a a- 
tins puterea instalată la numai 6 
ore de la conectarea la siste
mul energetic național.

Sintem conștienți că o atenția 
cu totul și cu totul deosebită 
trebuie să acordăm. în lumina 
prevederilor decretului prezi
dențial, îmbunătățirii continue 
a activității de intervenție. în- 
trucit orice clipă de imobilizare 
a unei instalații sau a unui a- 
gregat poate aduce pagube în
semnate economiei
Printr-o redistribuire de forțe, 
am întărit echipele de interven
ții din schimburile II și III, 
astfel că in prezent sintem pre

naționale.

PAROȘENI

„In centrul atenției

■ exploatarea judicioasă 
a instalațiilor"

Măsurile stabilite de recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., me
nite să asigure întărirea ordinii, 
disciplinei și. răspunderii pentru 
realizarea energiei electrice ne
cesare economiei naționale, au 
fost primite, de întregul co
lectiv de muncă al termocen
tralei Paroșeni. cu deplină a- 
probare și hotărîrea fermă de 
a face totul pentru aplicarea lor 
neabătută în viață.

Consiliul oamenilor muncii din 
unitatea noastră, întregul colec
tiv de muncă au acționat și in

atit mai mult cu cit conducerea 
partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au stabilit 
din timp toate măsurile nece
sare în vederea realizării - pro
gramului de creștere a produc
ției de energie electrică. Noi, mi
nerii, nu vrem să ne confruntăm 
și în această iarnă cu greutățile 
din iarna precedentă. De aceea, 
ne considerăm total implicați in 
realizarea măsurilor adoptate, 
mobilizați cu întreaga putere de 
muncă pentru a extrage și livra 
cantități sporite de cărbune, de 
calitate corespunzătoare, astfel 
incit și beneficiarii noștri, marile 
termocentrale de la Rogoielu. 
Ișalnita și Turceni, să poată 
funcționa la întreaga capacitate.

Este adevărat că și noi ne fa
cem vinovați de neajunsurile 
care au avut loc In aceste uni
tăți. Au fost destule situații cînd 
nu am livrat ritmic cantitățile 
necesare de cărbune, cind acesta 
nu a avut granulatia cerută, nu 
a fost curat sau a avut o pute
re calorică slabă. Deseori, am 
neglijat aspectele privind calita
tea cărbunelui. Mă refer cu deo
sebire la unitatea in care lucrez 
— cariera Girla, din cadrul în
treprinderii miniere- Rovinari — 
dar aspecte similare s-au ivit șl 
in celelalte mine și cariere. în 
acest an, colectivul nostru a ma
nifestat mai multă răspundere 
fată de calitatea lignitului li
vrat. reușind să asigure crește- 

gatiti să efectuăm operativ, ori 
de cite ori situația o cere, orice 
lucrare. Așa bunăoară. în seara 
zilei de 17 octombrie am fost ne- 
voiți să ne mobilizăm exemplar 
pentru a înlătura o defecțiune 
Ia cazanul nr. 7. ca urmare a fi
surării unei țevi. Toată noaptea 
au lucrat 8 energeticieni de in» 
tervenție, astfel incit dimineața, 
la ora 5,50, grupul energetic a 
fost pus in paralel la sistemul 
național. Cu aceeași hotărire ac
ționăm șl în prezent pentru a fi
naliza necondiționat la termenul 
planificat reparațiile la cazanul 
nr. 3. aferent părții da termofl- 
care.

îmi exprim deplina adeziune 
la măsurile adoptate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și, în numele colectivului 
nostru, exprim angajamentul 

.ferm do a face totul pentru asi
gurarea tuturor condițiilor ne
cesare funcționării în deplină si
guranță a agregatelor ener
getice.

Dumitru DINA
directorul uzinei de reparați! 
a întreprinderii 
„Electrocentrale" Craiova
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Ca-acest an pentru dezvoltarea 
pacităților de producție, exploa
tarea intensivă, la parametri su
periori și in condiții de deplină 
siguranță, a instalațiilor energe
tice, precum și pentru executa
rea la termenul prevăzut a u- 
nor lucrări de întreținere și re
parații. Trebuie să recunoaștem 
insă că au fost și situații in care 
ne-am confruntat cu neajunsuri 
ce și-au făcut ioc in activitatea 
noastră. Este vorba, In primul 
rîrid, despre unele abateri de la 
disciplina de producție care.' In 
anumite situații, au condus la 

rea puterii Iui calorice. Mal sint 
insă posibilități in acest sens.

Așa cum deseori s-a arătat in 
analizele întreprinse în organi
zațiile de partid, in adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
dispunem încă de mari rezerve 
in ce privește folosirea utilaje
lor de excavare și transport, in 
perfecționarea tehnologiilor, in 
utilizarea judicioasă a forței de 
muncă. Nu putem fi mulțumiți 
atit timp cît producția se situ
ează sub nivelul planului. Iată 
de/ ce, însușindu-ne cu răspun
dere aprecierile și măsurile sta
bilite la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., comuniștii. întregul 
colectiv de muncă de la Girla 
și-au propus, ca sarcină imediată, 
Înfăptuirea următoarelor obiec
tive : recuperarea în: cel mal

FILIPEȘTII DE PĂDURE

„Dispunem de posibilități 
pentru sporirea producției

chiar din aceste zile"
Intregul nostru colectiv, de Ia 

mina Filipeștii de Pădure a 
luat cunoștință cu viu interes 
de măsurile de maximă impor
tantă stabilite de ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru asigurarea ba
zei energetice a tării.’ Noi vom 
discuta din nou in abataje cu 
maiștrii, șefii de brigadă, cu 
toți ortacii pentru a găsi noi 
rezerve de creștere a producției 
și a productivității muncii la 
fronturile de lucru, astfel incit

îndeplinirea exemplară,

exploatarea nerațională a unqr 
agregate, la executarea unor lu
crări de întreținere sau repara
ții, de calitate mai slabă.

La baza întregii activități a 
comitetului de partid, a consi
liului oamenilor muncii, a fie
cărui energetician in parte va 
sta 
punct cu punct, arecentelor mă
suri stabilite de conducerea par
tidului nostru. personal de 
secretarul genera] al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Doresc să subliniez că in acest 
‘ efectuate reparații 

bună calitate la ca
de la grupul energe- 
o putere instalată de 
cazanul nr. 1 de la

an au fost 
capitale de 
zanul nr. 3 
tic nr. 3 cu 
50 MW, la 
grupul energetic nr. 1 efectuăm 
In prezent reparația capitală, 
precum și lucrări de moderniza
re a cazanului prin înlocuirea 
sistemului de preparare a pra
fului de cărbune și creșterea 
puterii energetice prin folosirea 
unui cărbune de putere calorică 
redusă. Ne aflăm, de asemenea, 
angrenați cu toate forțele Ia în
cheierea cit mai urgentă a re
parației capitale Ia al doilea 
cazan de la grupul energetic nr. 
4, Ceea ce ne va permite să asi
gurăm pulsarea zilnic in siste
mul energetic național a unei 
puteri maxime de 200 MW.

Organizația noastră de partid, 
conducerea colectivă a termo
centralei. actionind în spiritul 
prevederilor, noilor măsuri sta
bilite și al decretului preziden
țial, apreciind importanta stării 
de necesitate și a regimului de 

. ” lucru ■ militarizat, ■ ati trecut - cu 
toat^ș ho.tărirea ta'..organizarea 
unei activități susținute, în ve
derea dezvoltării 
rării unui climat 
tă responsabilitate în 
fiecărei echipe, secție șl atelier, 
in . rîndul tuturor oamenilor 
muncii. Avem datoria patriotică 
de a întreține și exploata la 
parametrii proiectați fiecare 
grup și instalație energetică, de 
a realiza indicatorii de plan pre
văzut! in condiții de siguranță 
deplină, pentru a pulsa in siste
mul energetic national .cantități 
sporite de energie electrică.

și instau- 
de inal- 

cadrul

Ion SALTELICH1 
maistru principal, 
secretar al comitetului de partid, 
termocentrala Paroșeni.

scuri timp a restantelor Ia pro
ducția de cărbune și extragerea 
pînă la încheierea anului a în
tregii cantități prevăzute în 
program ; intensificarea activi
tății' de descopertă in vederea 
asigurării unei rezerve active cît 
mai mari pentru sezonul de 
iarnă; aplicarea fermă a măsu
rilor privind îmbunătățirea ca
lității cărbunelui.

Acest angajament constituie 
răspunsul nostru muncitoresc la 
chemarea adresată de conduce
rea partidului pentru îmbunătă
țirea radicală a activității in u- 
ftitățile din sistemul energetic 
national,

Vasile VLADOIANU 
brigadier-excavatorist, 
cariera Girla,
întreprinderea mlnierâ Rovinari

să livrăm termocentralei de la 
Doicești, principalul nostru be
neficiar, cantități tot mai mari 
de cărbune peste plan. Vreau 
să menționez că,..și pînă acum, 
datorită eforturilor făcute do 
minerii noștri, am reușit să ex
pediem- la beneficiari suplimen
tar de la începutul anului 15 500 
de tone- cărbune energetic. Re
zultatele obținute se datorese 
elanului în muncă, disciplinei 
și organizării bune a activității 
în brigăzile lui Ion Milu, de la

Drumul kilowaților spre magistralele energetice ale țârii începe de aici, din bazinele carbonifere. Energeticienii 
așteaptă din partea minerilor cărbune mai mult și de t^ună calitate

sectorul Sud-Palanga, Ion Căp
șună de la Nord-Palanga, Nico
lae Moraru de la Roșioara, pre
cum Și în brigăzile de excava- 
toriști din microcarierele Cerve- 
nia și Palanga, care reușesc zi 
de zi să-și depășească sarcini
le de plan la producția de căr
bune cu 5 pînă la 10 la șută,. |

In discuțiile ce Ie vom avea

„Acționăm hotărit pentru 
modernizarea tehnologiilor 

de fabricație"
Prin însuși profilul său de 

producție, . întreprinderea de 
sticlărie și porțelan din Do- 
cohoi, județul Botoșani, este o 
mare consumatoare de energie 
electrică și termică. Tocmai de 
aceea am situat permanent In 
centrul preocupărilor noastre 
traducerea in practică a orien
tărilor și sarcinilor trasate (le 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
p'rivind reducerea la strictul 
necesar a consumurilor norma
te și, cu prioritate, a celor 
energetice. Ca urmare, după 9 
tuni din acest an, Colectivul 
nostru a reușit să economiseas
că 3 351 MWh energie electrică 
și aproape i 000 tone combusti
bil convențional. Aceste econo
mii s-au obținut ta condițiile 
realizării și depășirii planului 
la marea majoritate a indica
torilor economico-financiari și, 
ta primul rînd, la producția fi
zică. Am să mă refer pe scurt 
și la acțiunile întreprinse pen
tru obținerea acestor rezultate.

în adunarea generală a oa
menilor muncii desfășurată tn 
ultimul trimestru al anului tre
cut, comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii au pro
pus ca toate măsurile privind 
reducerea consumurilor ener
getice in anul 1985 să fie mate
rializate pînă cel mal tîrziu 
la 31 decembrie 1984.. tn acest 
scop, am constituit echipe 
mixte alcătuite din lucrători ai 
compartimentului mecano-ener- 
getic și, respectiv, muncitori, 
maiștri șl specialiști ce lucrea
ză ta producție, tar Institutul 
de cercetare șl proiectare teh
nologică pentru sticlărie și ce
ramică tină din București ne-a 
pus Ia dispoziție cu maximă 
operativitate documentațiile 
tehnice. Mobilizarea unor torțe 
sporite la execuția și montarea 
recuperatoarelor de căldură pe 
cuptoarele de fabricare a pas
tei de sticlă, precum șl Ia În
locuirea tuturor utilajelor cu 
un consum de energie electrică 
supradimensionat (eta.ctropom- 
pe, compresoare, aeroterme, 
ventilatoare tehnologice etc).,a 
determinat ca întreaga acțiune 
să se încheie ta jurul datei -de 
20 decembrie 4984. Drept urma
re, tn acest an, întreprinderea 
noastră și-a îndeplinit sarci
nile planificate la producția fi
zică și marfă, ca și la ceilalți 
indicatori. lună de lună, taca- 
drindu-se șl reducind perma-

„JVt/ numai consumam,
arsci și producem energie'

Alături
mice' din 
natul nostru se numără 
marii consumatori de

econo- 
combi- 
printre 
energie

de alte unități 
județul Vilcea,

Măsurile stabilite de recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R, au o importanță deosebită pentru crearea 
tuturor condițiilor necesare funcționării la parametri superiori a sis
temului energetic național, asigurarea corespunzătoare cu energie 
a economiei, a tuturor consumatorilor. Dispunem de capacitățile 
energetice necesare producerii ritmice a energiei electrice necesare ; 
important este ca pretutindeni, în fiecare centrală electrică să se 
facă totul pentru întronarea unui riguros spirit de ordine și disci
plină, pentru mobilizarea largă a tuturor oamenilor muncii în ve
derea exploatării corespunzătoare, raționale a tuturor agregatelor 
energetice, astfel ca fiecare unitate din sistemul energiei electrice, 
in primul rînd centralele pe cărbune, să lucreze la capacitatea pla
nificată, Concomitent, colectivele de oameni ai muncii din alte ra
muri ale economiei naționale - construcțiile de mașini, industria mi
nieră, transporturile - trebuie să-și intensifice acțiunile pentru re
ducerea consumurilor energetice, pentru recuperarea și refolosirea 
energiei,

în legătură cu aceste probleme de stringentă actualitate eco
nomică, reporteri și corespondenți ai „Scînteii" au solicitat, ieri, opi
niile unor oameni ai muncii din diferite unități economice.

chiar astăzi, Ia terminarea șu
turilor, vom dezbate din nou 
problema calității cărbunelui li
vrat. Și pînă acum ne-am preo
cupat cu toții de îmbunătățirea 
calității cărbunelui și am reu
șit să primim din partea ener- 
geticienilor de la termocentrala 
Doicești aprecieri pozitive. To
tuși, mai sint in cadrul mipei 

nent normele energetice de 
consum.

Cunoscînd bine consecințele 
grave pe care le poate deter
mina lipsa de energie, colecti
vul Întreprinderii noastre a pri» 
mit cu deplină satisfacție noile 
măsuri stabilite, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., avind convin
gerea fermă că aplicarea pre
vederilor conținute în decretul 
Consiliului de Stat. publicat în 
presa de ieri va contribui Ia 
îmbunătățirea producției de 
energie electrică. De altfel, in 
ce privește unitatea noastră, 
adoptarea acestor măsuri ne 
găsește intr-o amplă acțiune 
prin care ne propunem ca pro
gramul de reducere a consu
murilor energetice pe anul 
1986 să fie aplicat tn întregime 
tacă din prima zi de producție, 
așa cum am procedat și-n anu] 
precedent. Dar iată doar cîteva 
din măsurile ta curs de concre
tizare. Prin reproiectarea oelul 
mai vechi cuptor de topit sti
clă și aplicarea unei noi teh
nologii — acțiune care va fi 
finalizată tn curind — vom ob
ține o economie anuală de 45 
MWh energie electrică. Pe< de 
altă parte, aceleași echipe mixte 
constituite anul trecut lucrează 
«cum la aplicarea unei tehnologii 
care să contribuie Ia raționali
zarea consumului de apă și aer 
comprimat, ta paralel cu aceste 
preocupări, colectivul de crea
ție acționează tot mai stărui
tor, astfel incit, la fabricarea 
tuturor produselor noi pe care 
le vom realiza în perioada ur
mătoare să 
volum cit mal 
gie electrică și termică, îndeo
sebi prin eliminarea unor ope
rațiuni sau executarea simul
tană a acestora.

Conștient! de însemnătatea 
economisirii 
șl termice, 
elenii șl Inginerii din întreprin
derea noastră vor acționa și 
mai susținut pentru o găsi noi 
tehnologii, procedee șl modali
tăți care să contribuie la tra
ducerea !n practică, si de zi șl 
cu realizări mereu mal bune, 
a acestui obiectiv.
Sava BAETU 
maistru, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea 
de sticlărie șl porțelan Dorohoi

se consume un 
redus de ener-

energiei electrice 
muncitorii, tehni-

electrică. Tocmai de aceea, 
tn spiritul indicațiilor și ori
entărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul

cazuri cînd la controlul de ca
litate se înregistrează neglijente 
în selectarea cărbunelui. In
tr-un înalt spirit de exigență 
pentru întreaga noastră activi
tate de producție, ne angajăm 
să ne perfecționăm permanent 
munca și să acordăm mai multă 
atenție întăririi disciplinei, asi- 
gurind. astfel, așa cum ne-a ce-

Nicolae Ceaușescu, formula
te in recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vom finaliza un 
riguros program de măsuri și 

' acțiuni, pe baza cărora să asigu
răm condițiile cerute de econo
misirea severă a energiei elec
trice și încadrarea zilnică, pe 
ore, in cotele planificate.

(Jna dintre măsurile ■ urmărit* 
Îndeaproape constă în valorifi
carea posibilităților interne in 
așa tel ca noi inșine să deve
nim furnizori de energie elec
trică pentru acoperirea pro
priilor nevoi. In acest scop, am 
echipat un turbogenerator, aflat 
de mai multă vreme in dotarea 
combinatului, pe care il utilizăm 
la întreaga sa putere de un MW, 
mai ales in orele de virf de sar
cină. De la darea lui in exploa
tare și pînă tn prezent am asi
gurat, pentru principalii consu
matori 
3 000 000 
aceeași cantitate 
electrică cotele preluate din 
Bistem.

O altă paletă de măsuri vizea
ză înlocuirea tuturor motoarelor 
supradimensionate, tn prezent 
avind o corelare aproape per
fectă și reală intre toate utila
jele noastre și puterea necesară 
de acționare a lor. Dințr-un 
calcul estimativ reiese că și pe 
această cale vom reduce consu
murile din acest an fată de 
anul precedent cu aproape 
2 000 000 kWh, in condițiile creș
terii

din combinat, peste 
kWh, diminuînd cu 

de energie

producțlei-marfă cu 8 ia

și

„Sint strict necesare 
micile economii din fiecare

gospodărie"
Dificultățile existente tn asi

gurarea economiei naționale cu 
energie electrică și care au tm- 
pus măsurile stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. fac necesar ca întreaga 
populație să acționeze pentru 
reducerea consumului de ener
gie electrică. Și eu, ca toți cei
lalți cetățeni din municipiul 
Bistrița, vom trece la înfăptui
rea acestor măsuri la locurile 
noastre de muncă, tn gospodă
riile proprii, tn apartamente. în 
această direcție consider că e- 
xistă un cîmp larg de acțiune, 
de afirmare a inițiativelor cetă
țenești.

Se știe că adevăratul gospo
dar tine ca locuința lui. să fie 
bine îngrijită, să fie astfel ame
najată incit să nu irosească a- 
gentul termic. Se întimplă însă 
ca, in unele blocuri de locuin
țe, spațiile comune (holurile, 
casele scărilor etc) să fie lăsa
te de fiecare in seama altcui
va. Și nu e vorba atit de în
locuirea. geamurilor, de păstra
rea in bună stare a automate
lor de scară și alte asemenea 
activități, care revin adminis
trației blocului, ci pur și sim
plu de neglijarea unor obligații 
civice elementare. Așa, de pil
dă, se întimplă ca din negiijen- 

rut și ne cere permanent secre
tarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cantități tot mai mari de căr
bune centralelor electrice și 
populației.

Nicolae NEACSU 
inginer-?ef al minei Filipeștii 
de Pădure

sută. Sintem. de asemenea. în 
stadiul de finalizare cu lucrările 
de insularizare si sectorizate a 
instalațiilor de alimentare cu 
energie electrică pe linii tehno
logice și grupe de utilaje, pentru 
ca toate acele locuri de muncă 
care nu permit desfășurarea ac
tivității în trei schimburi să 
fie scoase din circuit. In acest 
sens am stabilit și s-a aplicat 
deja metoda de lucru intensiv 
in schimburile prelungite I si 
Iii. reducind la maximum acti
vitatea în orele cind sistemul 
energetic național este cel mai 
mult solicitat.

Pe fondul măsurilor tehnice, 
preocupările noastre sint, in 
egală măsură, direcționate sore 
organizarea cit mai judicioasă 
a producției pe schimburi și 
secții, ta așa fel ca să putem 
ocoli curbele maxime de con
sum din sistemul energetic.

Prin toate aceste măsuri și 
acțiuni pe care Ie vom îmbogăți 
cu altele noi colectivul de mun
că din combinatul nostru este 
ferm hotărit să dea viată măsu
rilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
să-și onoreze toate sarcinile de 
plan din acest an. contribuind 
în același timp, la reducerea 
sistematică a consumurilor ener
getice, drămuind cu grijă și 
spirit gospodăresc fiecare kWh.
Ion NICOEAESCU 
secretarul comitetului de partid 
- Combinatul de prelucrare 
a lemnului Rm. Vilcea

tă ușile sau geamurile de la in
trarea in blocuri să fie lăsate 
deschise (am intîlnlt asemenea 
situații si in miezul iernii) sau 
să fie blocate întrerupătoarele 
automate. Din aceste cauze se 
pierd cantităti însemnate de e- 
nergie. Locatarii care procedează 
așa sint,tot aceiași care risipesc 

-energia și in locuințele lor, mal 
cu seamă pe aceea care se fac
turează pe note comune de pla
tă : apa caldă și rece, gazul 
metan.

Ce vreau să reamintesc cu a- 
semenea exemple ? Nimic mai 
mult —, dar nici mai puțin — 
că va trebui ca asociațiile de 
locatari, adunările cetățenești, 
comitetele de cetățeni, împreu
nă cu președinții acestora și 
deputății dip fiecare circum
scripție să-și intensifice munca 
educativă pentru a determina 
pe fiecare. Cetățean să nu depă
șească normele consumului cas
nic cie energie.
, Este o îndatorire cetățenească 

a acestei perioadp, căreia tre
buie să îi acordăm aceeași im
portantă acasă și la locurile 
noastre de muncă.
loan SĂLAGEAN
Intrarea Cireșului nr. 1, bloc B 3, 
sc. B, et> 3, ap. 22, Bistrița
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în telegrama trimisă de COMI

TETUL JUDEȚEAN BISTRITA- 
NĂSAUD AL P.C.R. se arată, între 
altele : Cu inimile pline de bucurie, 
cu sentimente de adincă satisfacție 
și mîndrie patriotică, comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe cuprinsul 
județului Bistrița-Nâsăud, asemeni 
întregului nostru popor, au urmărit 
cu viu interes vizita oficială de 
prietenie pe care ați’'întreprins-o, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Core'eană, vizită ce șe în
scrie, prin • rezultatele sale rodnice, 
ca un moment de cea mai mare în
semnătate in evoluția mereu ascen
dentă a conlucrării multilaterale 
prietenești rornâno-chineze și ro- 
măno-coreene, in opera de construi
re a noii orinduiri, in proiftovarea 
aspirațiilor de înțelegere și colabo
rare între, popoare. însuflețiți de 
cele mai fierbinți sentimente de 
dragoste, aleasă prețuire și profundă 
recunoștință față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că 
vom acționa cu toată hotărirea, cu 
elan patriotic și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea integrală și la 
noi cote calitative a sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidu? 
lui, din operele, cuvintările și in
dicațiile dumneavoastră, aducîn- 
du-ne astfel contribuția la sporirea 
avuției naționale și, pe această bază, 
la creșterea nivelului de trai al 
poporului, la sporirea prestigiului 
României socialiste pe arena mon
dială.

Intr-o deplină unitate de gind și 
voință in jurul partidului, al dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, dind o înal
tă apreciere intejeptei și clarvăză
toarei politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, al cărei 
neobosit artizan sînteți-, și noi, co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile Caraș-Severinului, am 
urmărit cu profunde sentimente. de 
admirație, mindrie patriotică și înal
tă satisfacție întreaga desfășurare a 
vizitelor oficiale de prietenie pe 
care, împreună cu mult stimata- to
varășă Elena Ceaușescu, le-ați e.fec- 
tuat in Republica Populară Chineză 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană — se arată in telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. Docu
mentele adoptate cu .aceste . prilejuri, 
acordurile și celelalte. înțelegeri con
venite pentru extinderea relațiilor 
bilaterale și-au găsit deplina apro
bare in inima și conștiința întregului 
nostru popor, Vă aducem, din adincul 
inimii, calde felicitări, asigurîndu-vă, 
totodată, eâ oamenii muncii din ju
dețul Caraș-Severin, in frunte cu co
muniștii, vor face totul pentru înde
plinirea neabătută a istoricelor hotă
riri adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, menite să conducă 
la făurirea pe pămintul scump al pa
triei a celei mai drepte și înflori
toare civilizații, civilizația comunistă.

Asemenea întregului partid și 
popor, comuniștii, toți. oamenii mun
cii din județul Constanța au urmă
rit eu viu interes și îndreptățită 
mindrie patriotică vizitele ofi
ciale de prietenie pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați efec
tuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară’ Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană — se arată in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
Activitatea rodnică desfășurată de 
dumneavoastră în aceste vizite, con
vorbirile la nivel înalt, cuvintările 
rostite exprimă pe deplin gindu- 
rile, sentimentele și voința noastră, 
a întregului popor. Avem ferma 
convingere că nouă 'solie ,de pace și 
prietenie, acordurile și .înțelegerile 
încheiate vor da un puternic impuls 
dezvoltării, în continuare, a con
lucrării dintre partidele și statele 
noastre în toate domeniile, în slujba 
intereselor fundamentale ale po
poarelor român, chinez și coreean, in 
interesul edificării unui climat de 
pace, securitate și destindere, al 
înțelegerii și cooperării internațio
nale. Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom acționa cu 
toată hotărîrea' și fermitatea pentru 
ca sarcinile ce ne revin din hotă
rî rile Congresului al XIII-lea al 
partidului să fie traduse în viață, 
aducîndu-ne o contribuție tot mai 
sporită la ridicarea pe noi culmi de 
bunăstare și progres a întregii noas
tre națiuni.

Primirea plină de căldură, stimă șl 
aleasă prețuire ce v-a fost rezervată, 
convorbirile oficiale deosebit de fruc
tuoase — se arată în telegrama CO
MITETULUI DE STAT AL PLANI
FICĂRII — au pus o nouă bază pentru 
dezvoltarea și mai puternică în vii
tor, pe multiple planuri, la nivel su
perior, a raporturilor politice gene
rale, a colaborării economice și teh- 
nico-științifice, a conlucrării dintre 
țările și popoarele noastre. Expri- 
mindu-ne deplina adeziune la înțe
legerile convenite, care, vor ridica pe 
trepte și mai înalte' relațiile de 
strinsă prietenie și colaborare, vă a- 
sigurăm și cu acest prilej de recu
noștința și prețuirea noastră nemăr
ginite pentru munca neobosită și 
deosebit de rodnică pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și statu
lui și ne angajăm să transpunem 
neabătut în viată hotărîrile istorice 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, prețioasele dumneavoastră in
dicații, pentru dezvoltarea. economi- 
co-socială a României socialiste șl 
ridicarea ei pe noi culmi de civiliza
ție și bunăstare.

Ingădulți-ne să folosim acest pri
lej pentru a exprima. încă o dată, 
admirația și recunoștința pe Care e- 
levii. studenții și cadrele didactice 
din învățămîntul românesc le nutresc 
fată de dumneavoastră, care în frun
tea partidului și statului acționați în- 
tr-un mod strălucit pentru bună
starea si fericirea poporului român, 
pentru o politică de pace si largă 

cooperare internațională. Mîndri și 
fericiți de a fi contemporani și fău
ritori ai celei mai glorioase epoci 
din întreaga istorie a patriei. „Epo
ca Nicolae Ceaușescu". dăm glas to
talei noastre adeziuni la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a acestei po
litici. că vom urma cu hotărire parti
dul. pe dumneavoastră, că vom ac
ționa consecvent pentru realizarea 1 
integrală a sarcinilor ce. ne revin din 
documentele .celui de-al . XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân — se menționează in telegrama 
CONSILIULUI SUPERIOR AL EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI.

Amplele manifestări de stimă și 
aleasă prețuire prilejuite de aceste 
vizite au confirmat încă o dată pres
tigiul de care se bucură România, 
proeminenta dumneavoastră persona
litate de strălucit conducător, de 
neobosit militant revoluționar, in ac
tivitatea multilaterală și eforturile 
susținute pe care le depuneți pen
tru instaurarea păcii și bunei înțele
geri intre toate națiunile lumii. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de luptă și dăruire pentru fericirea 
și prosperitatea poporului nostru, oa
menii muncii, constructori ai metrou
lui bucureștean, își vor intensifica 
eforturile, muncind cu și mai multă 
pasiune și dăruire pentru a pune in 
aplicare prețioasele dumneavoastră 
indicații în realizarea acestui măreț 
obiectiv al capitalei României socia
liste — se spune în telegrama co
lectivului de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „METROUL" — 
BUCUREȘTI.

în telegrama adresată de oamenii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
,,TRACTORUL“-BRAȘOV se arată : 
Alături de întregul nostru popor, și 
noi, oamenii muncii constructori de 
tractoare din Brașov, fără deosebire 
de naționalitate, laolaltă români, 
maghiari și germani, în frunte cu 
comuniștii, am urmărit cu viu in
teres și deplină, satisfacție recentele 
vizite pe care dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, le-ați efectuat în 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană. 
Nutrim cele mai înalte sentimente 
de mindrie patriotică față de con
vorbirile purtate și înțelegerile con
venite, care asigură o creștere mai 
amplă a schimburilor comerciale, a 
cooperării în producție și tehnico- 
științifice, pe baze reciproc avanta
joase, cu cele două țâri prietene, 
dovedind încă o dată justețea poli
ticii externe a partidului și statu
lui nostru, al- cărei strălucit promo
tor sînteți dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre. Vă asi
gurăm cu acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, acum, la cum
păna dintre cincinale, că sintem 
ferm hotăriți să facem totul pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor de plan, rugîndu-vă să 
primiți stima și prețuirea pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii con
structori de tractoare brașoveni vi 
le păstrăm, dorindu-vă din inimă 
sănătate și viață lungă pentru binele 
și prosperitatea întregului nostru 
popor.

în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc in acest 
înfloritor colț de țară, COMITETUL 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. ex
primă, cu nețărmurit entuziasm, cu 
sentimente de aleasă vibrație patrio
tică, deplina aprobare și satisfacția 
profundă față de noua și rodnica so
lie de pace și colaborare între
prinsă, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană. Nutrim senti
mente de legitimă mîndrie și admi
rație, de profundă recunoștință să 
constatăm că oriunde sînteți pre
zent, in oricare parte a lumii, dum
neavoastră, iubitul și înțeleptul con
ducător al partidului și statului nos
tru; exponentul cel mai autorizat al 
intereselor supreme ale poporului, 
al aspirațiilor sale nobile, de pace, 
libertate și progres, vă bucurați de 
o înaltă stimă și apreciere, contri- . 
buind in mod decisiv la făurirea re- 
numelui și afirmarea prestigiului ță
rii noastre pe toate meridianele lu
mii. Sintem mîndri că, alături de 
dumneavoastră, tovarășa Elena 
Ceaușescu se bucură pretutindeni de 
înalte aprecieri, ca om politic și sa
vant de renume mondial, care își 
dedică întreaga operă propășirii pa
triei, progresului și dezvoltării știin
ței. Mobilizați de strălucitul dum
neavoastră exemplu vă încredințăm 
.că oamenii muncii din județul Gorj, 
în frunte cu comuniștii, vor acționa 
cu abnegație și spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea obiectivelor com
plexe ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Noua solie de pace, prietenie și 
colaborare pe care au reprezentat-o 
vizitele întreprinse de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, în R. P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, a evidențiat și 
cu acest prilej poziția principială, 
constructivă a României de dezvol
tare a relațiilor multilaterale cu 
toate țările socialiste — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R. Dind glas adeziunii depline la 
întreaga politică internă și externă 
a Partidului Comunist Român, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii din județul Harghita, în 
frunte cu comuniștii, își vor face pe 
deplin datoria, consacrindu-și toate 
forțele îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe acest an și pe Întregul cincinal, 
în așa fel incit, împreună1 cu toți 
oamenii muncii din patria noastră 
socialistă, să asigurăm o bază solidă 
înfăptuirii hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XIII-lea, menite șă 
asigure înaintarea poporului român 
pe calea pașnică a progresului, a 
devenirii lui socialiste și comuniste.

în telegrama COMITETULUI DE 
STAT PENTRU PREȚURI se spune: 
Noile dialoguri purtate la cel mai 
inalt nivel reprezintă o contribuție 
consistentă pe care dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, o aduceți 
la traducerea în viață a principiilor 
democratice în relațiile internaționa
le și la identificarea unor noi forme 
și modalități de amplificare și diver
sificare a colaborării economice și 
pe alte planuri, in concordanță cu 
potențialul tot mai mare și cerințele 
economiilor naționale. De asemenea, 
intîlnirile tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu cu oa
meni. de știință din cele două țări 
prietene au un rol deosebit in afir
marea tot mai puternică in lume a 
științei românești și reprezintă o re
cunoaștere a aportului oamenilor de 
știință români la îmbogățirea patri
moniului mondial. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom mobiliza toate energiile 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin in înfăptuirea 
consecventă a hotărîrilor de partid și 
de stat in domeniul stabilității și 
perfecționării prețurilor in țara 
noastră.

împreună cu întregul nostru po
por, milioanele de țărani coopera
tori, mecanizatori, specialiști, toți 

• /na/tă apreciere activității ample și neobosite 
desfășurate de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, pentru întărirea continuă a 
relațiilor de colaborare și solidaritate cu țările 
vizitate, cu toate statele constructoare ale noii 
orinduiri

• Contribuții esențiale la întărirea prestigiului 
cauzei socialismului în lume, la afirmarea nobile
lor idealuri ale păcii, securității și înțelegerii pe 
planeta noastră

© Adeziune fierbinte a oamenilor muncii la poli
tica partidului și statului, fermă angajare de a 
înfăptui neabătut Programul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism

cei ce muncesc pe ogoarele patriei, 
într-o unică și fierbinte vibrație de 
dragoste și respect, de deplină apro
bare, văd in această nouă și impor
tantă solie de prietenie, colaborare și 
pace, pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o in 
Republica Populară Chineză și Re
publica Populară Democrată Co
reeană, o expresie elocventă a po
liticii externe realiste și constructi
ve promovate de partidul și statul 
nostru, de extindere și întărire con
tinuă a, relațiilor României cu țările 
socialiste, cu toate statele lumii, în 
interesul edificării unui climat de 
pace, securitate și destindere, al în
țelegerii și cooperării internațio
nale — se arată în telegrama trimisă 
de CONSILIUL UNIUNII NAȚIO
NALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE. Rea- 
firmînd și cu acest prilej adeziunea 
totală la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, toți 
cei ce muncesc în agricultura coo
peratistă vă asigură, mult stimata 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor depune toată priceperea și 
hărnicia lor, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a traduce exemplar 
în viață istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului 
cu. privire la înfăptuirea noii revo
luții agrare.

Primirea deosebit de cordială ce 
v-a fost rezervată, manifestările en
tuziaste, sărbătorești, de o deosebită 
amploare, de aleasă stimă și caldă 
prietenie cu care ați fost intîmpinat, 
intîlnirile pline de însuflețire și sim
patie cu oamenii muncii din Repu
blica Populară Chineză si Repu
blica Populară Democrată Coreeană 
sint o nouă mărturie a înaltului 
prestigiu de care vă bucurați pretu
tindeni în lume, ca proeminentă 
personalitate politică și de stat, pa
triot înflăcărat, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, care vă dedicați 
neobosit vastei opere de edificare a 
noii societăți în România, promo
vării relațiilor de prietenie și cola
borării cu toate popoarele, făuririi 
unei lumi mai drepte și mai bune — 
se relevă in telegrama trimisă de 
UNIUNEA CENTRALA A COOPE
RATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI. 
Manifestindu-ne deplina adeziune 
fată de rezultatele prestigioase ale 
acestei vizite, față de întreaga po
litică internă si externă a partidu
lui și statului nostru, oamenii mun
cii din cooperația meșteșugărească 
îsi exprimă și cu acest prilej hotă- 

rîrea neclintită de a tndeplini in 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
din documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, de a încheia 
actualul cincinal cu planul integral 
realizat și. de a asigura toate con
dițiile necesare înfăptuirii întocmai 
a obiectivelor viitorului cin.cinal. 
1986—1990, sporindu-ne astfel con
tinuu contribuția la înflorirea neîn
cetată a scumpei noastre patrii. , Re
publica Socialistă România.

în telegrama oamenilor muncii de 
la COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA se arată : Siderur- 
giștii hunedoreni, asemenea întregu
lui nostru popor, dau o înaltă apre
ciere rezultatelor rodnice ale vizite
lor oficiale întreprinse in R.P. Chi
neză și in R.P.D. Coreeană. Noi ve
dem 'în aceste rezultate contribuția 
dumneavoastră la întărirea priete
niei, colaborării și unității dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, rolul dumneavoastră in promo
varea marilor idealuri de pace și 
progres ale lumii contemporane. Ex- 
priniindu-ne ' deplina adeziune la 
prodigioasa dumneavoastră activita
te pentru intensificarea și creșterea 
mai puternică, în continuare, a 
schimburilor comerciale, amplifica
rea cooperării economice pe baze 
stabilite, de lungă durată și reciproc 

avantajoase cu toate țările și po
poarele lumii, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu înaltă dăruire și responsabilita
te revoluționară pentru sporirea 
producției de oțel și laminate, con
tribuind și pe această cale la 
'transpunerea în viață a programului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, stabilit de Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Oamenii muncii de Ia ÎNTRE
PRINDEREA DE ALUMINIU SLA
TINA au urmărit cu deosebit inte
res, cu x satisfacție și nețărmurită 
bucurie vizitele oficiale de prietenie 
efectuate in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, apreciate ca acte politice 
deosebite ce vor intensifica, dez
volta și întări prietenia și colabo
rarea dintre țara noastră și cele 
două țâri și popoare prietene. Pri
mirea entuziastă ce vi s-a făcut în 
timpul vizitelor, precum și rezulta
tele deosebit de rodnice ale convor
birilor avute demonstrează presti
giul, aprecierea și stima de care se 
bucură in rindul acestor popoare 
Republica Socialistă România și 
Partidul Comunist Român, ca rezul
tat al activității neobosite, desfășu
rate de partidul și statul nostru, în 
frunte cu r dumneavoastră, cel mat 
iubit fiu al națiunii noastre. Folo
sim și acest prilej pentru a ne ex
prima în numele tuturor oamenilor 
muncii de la întreprinderea de alu
miniu Slatina hotărîrea de a face 
totul pentru transpunerea în fapt a 
politicii partidului și statului nostru, 
a prețioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat cu ocazia vizitelor în uni
tatea noastră.

Exprimînd gîndurile șf sentimen
tele de aleasă stimă și prețuire, de 
nemărginit devotament și dragoste 
profundă pe care comuniștii, toți lo
cuitorii străvechilor și înfloritoarelor 
meleaguri mehedințene le nutresc 
față de partid, față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit 
și devotat fiu al națiunii, înțelept și 
cutezător conducător de partid si de 
stat, arhitect de geniu al României 
socialiste, neobosit mesager al păcii 
— COMITETUL JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. vă adresează, 
cu toată căldura inimilor, în glas cu 
întregul popor, urarea de „bun ve
nit" pe pămîntul patriei din noua 
solie de prietenie, pace și colabo
rare pe care ați intreprins-o, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in Republica 
Populară Chineză și Republica Popu- 

iară Democrată Coreeană. Expri- 
mindu-ne deplina satisfacție și apro
bare față de rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitei, vă asigurăm că 
vom acționa cu întreaga răspundere, 
cu toată priceperea pentru a trans
pune în viață sarcinile ce ne vor 
reveni din acordurile stabilite, ast
fel incit România să-și aducă o 
contribuție . tot mai substanțială la 
afirmarea, in întreaga lume, a idea
lurilor de cooperare . între popoare, 
de prietenie și pace.

Ca de atîtea ori în cursul vizitelor 
pe care le-ați. efectuat pe toate me
ridianele globului — se arată în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R, — am 
trăit și de această dată sentimente 
de profundă și justificată mindrie 
patriotică față de impresionantele 
manifestări de prețuire, stimă și res
pect cu care ați fost înconjurați pre
tutindeni în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, semn al prestigiului deo
sebit de’ care vă bucurați. în lumea 
întreagă pentru activitatea plină de 
dăruire ce o consacrați înfăptuirii 
mărețelor idealuri ale poporului ro
mân, de extindere și întărire conti
nuă a relațiilor României cu țările 
socialiste, cu. toate statele lumii, in 
interesul edificării unui climat de 
pace, securitate și destindere, al în

țelegerii și cooperării internaționale. 
Reafirmindu-ne adeziunea deplină la 
înțeleaptă politică internă și exter
nă a partidului și statului, prețuirea 
noastră fără de margini față de ac
tivitatea dumneavoastră neobosită, 
vă încredințăm, mult iubite și stima-, 
te tovarășe. Nicolae Ceaușescu. că, 
urmind insuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată a inte
reselor poporului, vom acționa cu în
treaga dăruire. abnegație și energie 
pentru transpunerea in viată a isto
ricelor hotăriri adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidului.

împreună cu întregul popor, co
muniștii’, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, din jude
țul Sălaj, animați de cele mai alese 
sentimente de fierbinte dragoste, 
adine, respect și nemărginită recu
noștință ce vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, dau o înaltă 
apreciere rezultatelor deosebit de 
fructuoase ale vizitelor oficiale de 
prietenie pe care le-ați efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană . — se arată în 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. Re
zultatele. rodnice ale recentelor vizi-

noi un nou pri? 
un cald omagiu 
prodigioasă pe 

spre binele pa
ca reprezentant 

și idealurilor

te constituie pentru 
lej de a vă aduce 
pentru activitatea 
care o desfășurați 
triei, al poporului, 
fidel al năzuințelor 
noastre. Afirmîndu-ne din nou ade
ziunea deplină la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Sălaj vă 
încredințează că, urmind însufleți- 
torul dumneavoastră exemplu de 
slujire devotată a intereselor po
porului, vor milita cu întreaga ener
gie și forță creatoare pentru a în
făptui în mod exemplar sarcinile ce 
le revin din hotăririle istorice ala 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.

Alături de întregul popor, ne ex
primăm totala adeziune față de po
ziția exprimată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, in problemele actuale ale 
vieții Internaționale, față de fermi
tatea cu care militați pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri de. dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru asi
gurarea dreptului oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace — se spu

ne în telegrama MINISTERULUI 
AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE. In numele tuturor 
oamenilor muncii din agricultură — 
țărani cooperatori, lucrători din în
treprinderile agricole de stat, mecani
zatori și cadre tehnice — vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmind insu
flețitorul dumneavoastră exemplu de 
slujire devotată a patriei și poporu
lui, a cauzei socialismului și comu
nismului, vom milita necontenit 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, a prețioaselor 
dumneavoastră indicații și orientări, 
în vederea sporirii substanțiale a 
producției agricole vegetale și ani
male, a contribuției agriculturii Ia 
dezvoltarea economiei naționale, la 
ridicarea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii, la înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socia-’ 
listă România.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. 
se arată, între altele: Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Si
biu. asemenea întregului nostru po
por, au urmărit cu profunde senti
mente de mindrie patriotică și înaltă 
satisfacție întreaga desfășurare a vi
zitelor oficiale de prietenie efectuate, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană și vă adresează 
din adîncul inimilor, cu profund res
pect. cea mai aleasă recunoștință 
pentru rezultatele deosebit de rod
nice ale noii și strălucitei, solii de 
pace, prietenie și colaborare. Bilan
țul fructuos al acestor noi întîlniri, 
exprimat in documentele semnate și 
înțelegerile convenite, se înscrie ca 
o nouă și remarcabilă contribuție la 
așezarea pe temelii tot mai trainice 
a prieteniei, solidarității și colaboră
rii dintre partidele, țările și popoare
le noastre. însuflețiți de cele mai 
alese sentimente de dragoste și ad
mirație fată de conducătorul înțelept 
al destinelor poporului și patriei 
noastre, ne angajăm să ne mobili
zăm exemplar forțele pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Cadrele didactice, cercetătorii, stu
denții și cursanții ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" — se spu
ne intr-o altă telegramă — salută cu 
bucurie și aprobă din toată inima 
rezultatele rodnicelor vizite în 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, re
zultate ce exprimă strălucita dum
neavoastră personalitate, calitățile 
remarcabile de om politic și de stat, 
de slujitor al idealurilor poporului, 
al libertății și fericirii sale, avînd 
ferma convingere că ele servesc ple
nar interesele partidului și poporu
lui nostru. Aceste vizite au repre
zentat un eveniment cu profunde 
semnificații politice și economice, un 
strălucit model de ’raporturi tradi
ționale între țări socialiste prietene, 
care conlucrează multilateral. în de
plină egalitate, în spiritul stimei și 
respectului reciproc, pentru edifica
rea cu succes a noii orinduiri, pen
tru a făuri popoarelor lor o viață 
demnă, liberă și fericită. Ne anga
jăm solemn și vă asigurăm și de 
această dată, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmind mi
nunatul dumneavoastră exemplu de 
slujire cu credință și devotament a 
cauzei socialismului și comunismu
lui, vom acționa cu întreaga noastră 
energie și forță creatoare pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
complexe ce ne revin, în lumina do
cumentelor Congresului al XIII-lea 
al partidului, în pregătirea profesio
nală și politico-ideologică și în în
făptuirea sarcinilor de educație co
munistă, pentru înaintarea . fermă a 
României pe drumul progresului și 
civilizației.

Oamenii muncii din COMBINA
TUL SIDERURGIC REȘIȚA, ase
meni întregului popor, au urmărit 
cu multă satisfacție și mîndrie pa
triotică mesajul de prietenie și co
laborare, care, în numele României 
socialiste, a fost purtat de către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, în recenta vi
zită întreprinsă în Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană. Siderurgiștii 
reșițeni, mobilizați de organizația ds 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au 
mai sosit numeroase telegrame din partea unor comitete județene, muni
cipale, orășenești și comunale de partid, ministere și altor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, consilii populare, colective de mun
că din unități industriale și agricole, institute de cercetare și proiectare, 
uniuni de creație, instituții de cultură și artă, de invățămint și ocrotire 
a sănătății, din alte sectoare de activitate.

In telegrame sînt exprimate profunda satisfacție, înalta apreciere și 
unanima aprobare față de rezultatele fructuoase ale vizitelor oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreunâ cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Chineză și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, subliniindu-se că dialogurile la nivel inalt ro- 
mâno-chinez și româno-coreean se înscriu ca momente de cea mai mare 
importanță in bogata cronică a raporturilor tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre, ser
vind, in același timp, cauzei socialismului, păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Telegramele relevă faptul că primirea călduroasă, plină de stimă și 
prețuire, făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă confir
mare a înaltului prestigiu de care se bucură pe arena internațională 
conducătorul partidului și statului nostru, înflăcărat și neobosit luptător 
pentru triumful cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre toate po
poarele.

Telegramele dau expresie sentimentelor de profundă dragoste și re
cunoștință ale tuturor oamenilor muncii față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al poporului, caie și-a dedicat întreaga pu
tere de muncă, întreaga sa viață progresului și prosperității României, 
înfăptuirii idealurilor de bunăstare și fericire ale națiunii noastre so
cialiste.

Totodată, ele dau glas satisfacției deosebite a întregului nostru po
por pentru înalta considerație de care se bucură activitatea politică și 
științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de renume mondial, care aduce o contribuție 
hotăritoare la elaborarea și aplicarea intregii politici de ridicare a țării 
noastre pe noi culmi de civilizație și progres, la punerea rezultatelor cer
cetării științifice in slujba umanității.

Exprimind adeziunea deplină față de rezultatele deosebite ale vizi
telor întreprinse in cele două țări socialiste și prietene, telegramele re
afirmă hotărîrea întregului popor de a acționa cu energie și abnegație 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului.

partid în amplul proces al îndepli
nirii sarcinilor rezultate din hotărî
rile adoptate de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, 
depun eforturi stăruitoare pentru 
realizarea indicatorilor de plan și, in 
mod deosebit, realizării unor produ
se exportate în multe țări ale lumii, 
printre care se numără Republica 
Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană, țări 
cu care România dezvoltă tradițio
nale și strinse legături prietenești 
de colaborare și solidaritate, spre 
binele reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Manifestările de profundă stimă, 
entuziasm și aleasă prețuire cu care 
ati fost întimpinat pretutindeni — 
se arată in telegrama MINISTERU
LUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚII
LOR DE MAȘINI — exprimă înal
tul prestigiu de care vă bucurați ca 
eminent om politic și conducător de 
stat, reprezintă o nouă recunoaștere 
a activității deosebite pe care o des- 
făsurati în folosul cauzei generale a 
socialismului, a cooperării si colabo
rării intre popoare, pentru instau
rarea unui climat de pace si încre
dere în întreaga lume. Avem con
vingerea fermă că dialogurile la cel 
mai înalt nivel care au avut loc cu 
prilejul acestor vizite și înțelegeri
le convenite de comun acord se vor 
materializa si amplifica, dezvoltin- 
du-se mai puternic legăturile de prie
tenie cu aceste țări. Mobilizați de 
strălucitul dumneavoastră exemplu, 
de înaltul devotament pentru binele 
Si prosperitatea poporului român, vă 
asigurăm că noi. constructorii de ma
șini. vom transforma in fapte de 
muncă sentimentele de stimă si pre
țuire ce le nutrim pentru dum
neavoastră. ctitorul României mo
derne.

Oamenii muncii din județul Vas
lui, în consens cu întreaga noastră 
națiune, urmărind cu vie emoție și 
profundă satisfacție vizita de prie
tenie pe care ați efectuat-o dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
conducător, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Chineză și în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, vă expri
mă cele mai alese sentimente de 
prețuire pentru contribuția deosebi
tă pe care o aduceți la întărirea 
unității și coeziunii țărilor socia
liste, la promovarea idealurilor de 
pace, înțelegere și colaborare intre 
toate popoarele lumii — se arată 
în telegrama ’ trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R.

Urmind neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de revoluționar 
înflăcărat, vă încredințăm de hotă
rirea noastră fermă de a îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin pe 
anul 1985 și obiectivele de dezvoltare 
economico-socială în profil terito
rial stabilite de Congresul al XIII-- 
lea al partidului pentru cincinalul 
1986—1990, sporindu-ne contribuția 
la ridicarea patriei pe cele mai înal
te culmi ale culturii și civilizației 
comuniste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se 
spune: însuflețiți de cele mai pro
funde sentimente de nemărginită 
dragoste și recunoștință, comuniștii, 
toți locuitorii străbunelor meleaguri 
vrincene . au urmărit, cu adincă sa
tisfacție și mîndrie patriotică' noua 
solie de prietenie si colaborare pe 
care. împreună cu .tovarășa Elena 
Ceaușescu. ați realizat-o in R.P. 
Chineză si R.P.D. Coreeană, care a 
înscris un moment de cea mai mare 
însemnătate îh evoluția mereu as
cendentă a , conlucrării multilaterale 
dintre poporul român si popoarele 
chinez și coreean, în opera de con
struire a noii orinduiri. Atmosfera 
sărbătorească, entuziastele manifes
tări de aleasă, prețuire ,cu care aii 
fost primit si înconjurat în cele două 
tari prietene constituie expresia 
înaltului prestigiu international de 
care România socialistă. dumnea
voastră. mult iubite tovarășe secre
tar. general, vă bucurați pe toate me
ridianele globului, dovezi grăitoare 
ale justeței politicii de înțelegere, 
prietenie si largă cooperare ne’ care 
o promovați cu strălucire spre binele 
și prosperitatea patriei, pentru trium
ful idealurilor socialismului, al păcii 
si progresului in lume.

ț
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AMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA

TRANSPORTUL RECOLTEI

Casa de cultura a sindicatelor din Suceava
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-intensificat la maximum prin 
folosirea tuturor mijloacelor!

Oamenii muncii din agricultură continuă să lucreze de zor Ia strân
gerea roadelor acestui an. Ampla mobilizare de forte, rod al activității 
desfășurate de organele și organizațiile de partid, de consiliile populare 3 
asigurat, in marea majoritate a unităților agricole de stat și cooperatiste, 
un ritm intens la recoltat.

Tot atît de important este ca, în timpul cel mai scurt, întreaga recoltă 
din cîmp să fie transportată și depozitată la bazele de recepție sau in 
magaziile proprii ale unităților agricole. în multe unități agricole și chiar 
județe întregi, prin buna organizare și desfășurare a transportului, tot ce 
s-a recoltat in cursul unei zile, pînă seara a fost pus la adăpost. Transpor
tul recoltei este o sarcină foarte presantă a cărei îndeplinire nu suportă 
nici o aminare, intrucît în multe unități agricole s-a creat un decalaj apre
ciabil între cantitățile de produse recoltate și cele transportate.

Din analizele efectuate de organele de specialitate a rezultat că, In 
unele unități agricole, camioanele repartizate Ia transportul recoltei efec
tuează zilnic un număr mai redus de curse fată de cel prevăzut, adesea 
nu se folosește întreaga lor capacitate, ceea ce generează risipă de carbu
ranți. Cauzele sînt multiple. în unele unități agricole nu 
oameni la încărcarea mijloacelor de transport, nu este 
narea pe ore a livrărilor la bazele de recepție, ceea ce 
narea peste limita de timp admisă a camioanelor sau 
remorcă. Cu forțele și mijloacele existente în unitățile

se asigură destui 
respectată eșalo- 
determină stațio- 
a tractoarelor cu 

__________v. ___________ ____ ________  — ____agricole, printr-o 
temeinică organizare a muncii in cîmp și la bazele de recepție este posibil 
ca ritmul transportului din cimp al produselor agricole să fie mult inten
sificat. Important este ca. peste tot, să fie folosite la transportul recoltei 
toate camioanele și tractoarele cu remorci repartizate unităților agricole, 
toate utilajele existente. Bineînțeles, prin măsuri adecvate, să se 
asigure efectuarea unui număr cit mai mare de curse. Bine se procedează 
în acele comune si județe în care au fost organizate colective soeciale a 
căror sarcină constă în urmărirea modului de folosire a mijloacelor de 
transport. Analizarea modului de folosire a camioanelor, a tractoarelor 
cu remorci permite rezolvarea operativă a problemelor care se ivesc. De 
asemenea, cunoașterea cu exactitate a cantităților de produse aflate pe 
cimp permite redistribuirea operativă pe unități agricole a mijloacelor do 
transport și desfășurarea unor acțiuni de întrajutorare.

Stă in puterea oamenilor muncii din agricultură ca, prin folosirea 
judicioasă a mijloacelor pe care le au la dispoziție, să transporte si să 
pună la adăpost întreaga recoltă. Trebuie făcut totul pentru ca roadele 
acestei toamne să fie strînse și depozitate cu grijă spre a se evita orice 
pierderi.

restanțe foarte mari. Noi avem or
ganizate locuri de descărcare prin 
basculare în 7 puncte. Am organi
zat trei schimburi, astfel ca. la orice 
oră ar veni camioane sau căruțe, să 
putem face analiza și să cîntărim 
porumbul. Și bine am făcut, pentru 
că, iată, I.A.S. Mircea Vodă, în 
timpul zilei, a cărat furaje pentru 
sectorul zootehnic, iar de la 18 la 23 a 
adus porumbul la bază. Muncitorii 
din unitatea noastră au terminat re
novarea a două uscătoare și trecerea 
lor pe combustibil solid. Economi
sim, în acest fel, peste 500 litri mo
torină pe zi. Am reușit să uscam in 
aceste condiții peste 4 000 tone po
rumb".

La baza volantă Vișinii, constatăm 
că lucrurile merg bine, nu numai 
pentru că toată lumea știe precis ce 
trebuie să facă, se descarcă rapid și se 
încheie acte, dar si pentru că aici s-a 
luat o măsură foarte bună pentru ra
piditatea descărcării : s-au făcut pa
tru țarcuri înalte de 6—8 metri pen
tru descărcarea prin basculare a mij
loacelor de transport. Pe măsură ce se 
va intensifica transportul cu mijloace 
mecanice se vor face și altele.

In acest raid, am trecut prin multe 
unități agricole,-am văzut lume mul
tă in cîmp, la depănușat; oameni

din întreprinderi, elevi, membri coo
peratori. Deși timpul nu era prielnic, 
nimeni nu a plecat pină r.u s-a În
tunecat. Se fac eforturi mari, toți sint 
conștienți de datoria pe care o au 
față de recolta țării. La comitetul 
județean de partid s-au luat măsuri 
pentru a se intensifica transportul 
produselor la bazele de recepție.

© Trustul S.M.A. va pune în func
țiune toate grciferele ;

® se va ține o evidență strictă, co
rectă, în fiecare zi a cantităților 
transportate ;

e în toate unitățile vor fi găsite 
noi locuri de depozitare și se va 
primi porumb in custodie.

Activiști ai comitetului județean de 
partid, primari. întreg aparatul con
siliilor comunale se află în cîmp, ur
mărind și muncind efectiv la depă- 
nușarea porumbului, la încărcarea 
lui in remorci și atelaje. In fața a- 
cestei situații considerăm necesară o 
intervenție fermă 
terelor. un ajutor 
asigura motorina 
niei agricole și a 
perile de energie 
reale de pe teren.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

din partea minis- 
concret pentru a 
necesară campa- 
programa întreru- 
conform situației

Se micșorează decalajul dintre
cantitățile recoltate și cele livrate

întreprinderii

Prin bună organizare
• mai repede, mai bine

In JUDEȚUL CALARAȘI campania 
i recoltare și livrare a porumbului 
fondul de stat este in toi. Totuși, 

ntități apreciabile de porumb cu- 
se se află depozitate in cimp. Toate 
țiunile. toate forțele sînt îndrepta- 
acum spre această problemă : ce 

ebuie să facem ca porumbul să a- 
ingă, in cel mai scurt timp. în ba
de de recepție ? Unitățile agricole 
i nevoie urgent de mijloace de 
■ansport suplimentare pentru a pu
tă face față ritmului impus de timp 

de situația ca atare precum și de 
irburanții necesari. Lucrurile fiind 
moscute, deci, nu vom insista asu- 
ra acestui fapt. Ne vom referi la e- 
arturile pe care oamenii de pe ogoa- 
île județului Călărași le fac pentru 
pune la adăpost recolta de porumb 
acestui an.
Tot porumbul județului Călărași 

re un singur beneficiar : întreprin- 
erea de contractare, achiziționare și 
■ăstrare a produselor agricole 
I.C.A.P.P.A.). Porumbul se află a- 
um depozitat în 15 baze-silozuri și 
.2 baze volante. Pentru a face eco- 
lomie de combustibil, I.C.A.P.P.A.,

prin aparatul de împuterniciți și per
sonalul de la baze și silozuri, a tre
cut la depistarea unor spatii de de
pozitare corespunzătoare in coopera
tivele agricole și I.A.S., unde se 
va aduce porumbul din cimp. O dată 
cu depozitarea, aceste cantități vor fi 
preluate imediat de întreprindere în 
custodie. Unele unități de producție 
au fost dotate cu panouri pentru a 
amenaja la sediul fermelor spații 
temporare pentru ca preluarea să 
fie mai rapidă. Dar. și in aceste 
condiții', lucrul merge destul de greu: 
la C.A.P. Cuza Vodă, de exemplu, 
oamenii cărau porumbul cu atelajele 
spre pătulele proprii. Un lucru bun, 
desigur, dar cantitatea de porumb 
din cîmp este foarte mare și ritmul 
încet, iar la baze ajung pe zi 2—3 
transporturi din fiecare unitate.

„în mod normal, la această dată, 
în baza de recepție ar fi trebuit să 
fie mare animație — ne spune Con
stantin Gheorghe. șeful bazei de re
cepție unde livrează produsele uni
tățile agricole din zona Călărași. Sînt 
unități care nu au cu ce să aducă po
rumbul la baze și, fată de grafic, au

în JUDEȚUL MUREȘ,, pînă’în,seara 
zilei de 16 octombrie, producția de 
sfeclă de zahăr a fost strînsă de pe 
88 la sută din suprafața cultivată în 
unitățile agricole. Prin buna organi
zare a muncii în cîmp și mobilizarea. 
Ia recoltat și încărcarea mijloacelor 
de transport, a tuturor celor apți de 
muncă, inclusiv a navetiștilor și a lu
crătorilor din cooperația meșteșugă
rească, in unele unități agricole din 
consiliile agroindustriale Sîngeorgiu 
de Pădure, Tîrnăveni, Ungheni, Si
ghișoara, Sovata, Bahnea și altele, 
recoltarea a fost încheiată sau se 
desfășoară pe ultimele suprafețe. Și 
in alte unități mari cultivatoare se 
acționează energic pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor. Bunăoară, in 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Band, unde sfecla ocupă 
o suprafață de 1 035 hectare, produc
ția a fost strînsă de pe 870 hectare și 
au fost transportate direct la fabrica 
de zahăr din Tg. Mureș peste 12 000 
tone sfeclă de zahăr.

Așa cum am fost informați la di
recția agricolă, pe cîmp se mai aflau 
încă în grămezi, sub cerul liber, can
tități mari de sfeclă de zahăr. Cum- 
se acționează pentru a încheia grab
nic, și transportul acestei cantități ? 
„Dispunem de 38 mijloace de trans
port care însumează circa 500 tone 
capacitate, . la care se adaugă peste 
50 atelaje. proprii, ne spunea Alexan
dru Nagy, președintele consiliului 
agroindustrial Band. Cu cele 8 în
cărcătoare frontale, la care lu
crează echipe specializate de cîte 
10—12 cooperatori, ca și âlți lo
cuitori ai satelor, avem create condi
ții ca in cel mult 3—4 zile să încheiem 
atît recoltatul, cit și transportul în
tregii cantități de sfeclă de zahăr din 
cîmp". Bine se acționează la trans
portul sfeclei de zahăr și în 
unități din zona

ră, In unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Sărmașul. aproa
pe toată sfecla recoltată a fost 
transportată direct în bazele de re
cepție de la Balda, Sărmășel și Miheș 
unde, pe platforme special amena
jate. este păstrată în condiții din
tre ceie mai bune. Așa. au procedat 
si cooperatorii din consiliile agro
industriale Iernut. Tîrgu Mu
reș și altele. Acest lucru a făcut 
ca cele două unități de industriali
zare a sfeclei de zahăr — din Luduș 
și Tirgu Mureș — să lucreze in mod 
constant peste capacitatea nominală 
de prelucrare. Un alt amănunt : prin 
utilizarea mai rațională a mijloace
lor de transport, fiecare din cele 
două unități au asigurate. în bazele 
proprii, materia primă necesară pen
tru cel puțin' 3 zile lucrătoare.

Din păcate, în multe locuri trans
portul decurge anevoios, cantitățile 
de sfeclă de zahăr depozitate pe 
cimp in grămezi fiind foarte mari. 
Din cauza necorelării graficelor de 
recoltare și transport, mari cantități 
se află în consiliile agroindustriale 
Dumbrăvioara, Luduș. Rîciu și 
le. Analizînd această situație, 
mandamentul județean pentru 
cultură a luat măsuri, energice 
tru mobilizarea unui număr 
de cooperatori și alți 
satelor la încărcarea sfeclei 
hăr. Totodată, pentru a mări ca
pacitatea de transport, pe lingă mij
loacele existente au fost date în 
sprijin numeroase camioane cu re
morci din întreprinderile și institu
țiile județului, astfel ca întreaga can
titate de 
jungă în 
brici sau

Caracterul profund democratic al 
activității consiliilor oamenilor mun
cii se relevă, între altele, și prin 
faptul că în întreaga muncă pe care 
o desfășoară ele se bizuie și pe 
aportul celor șapte comisii pe dome
nii instituite prin Legea de organi
zare și funcționare a organelor de 
conducere colectivă. Pe bâza preve
derilor acestei legi s-au creat con
diții ca, în fiecare întreprindere, 
consiliile oamenilor muncii să be
neficieze, în exercitarea importan
telor atribuții și răspunderi ce la 
revin, de reunirea în cadrul unor 
organisme de lucru — învestite cu 
dreptul de a lua parte la efectuarea 
de analize si studii, la fundamenta
rea hotărîrilor. la exercitarea con
trolului asupra îndeplinirii lor — a 
celor mai bune forțe din cadrul fie
cărui colectiv de muncă.

fră medie cu numărul celor aproape 
50 de unități economico-sociale, in 
care există consilii ale oamenilor 
muncii, ajungem la adevărul că or
ganele de conducere colectivă din 
unitățile municipiului Oradea se bi
zuie în întreaga lor activitate pe a- 
portul a peste 3 500 de cadre — o 
forță deosebit de importantă în 
exercitarea autoconducerii muncito
rești, 
rolul 
niștii 
este 
80 la

alte 
de cîmpie. Bunăoa-
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Stridențe in armonia străzii

alte- 
co- 

agri- 
pen- 
mare 

locuitori ai 
de za-

sfeclă aflată pe cîmp să a- 
timpui cel mai scurt în. fa
in bazele de recepție.

Gheorqîie GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Argumentele statisticii. 
Cele 7 comisii pe domenii ce acti
vează pe lingă consiliile oamenilor 
muncii — comisia pentru creșterea 
productivității muncii, organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
comisia pentru calitatea producției 
și eficienta economică, comisia pen
tru dezvoltare, investiții și progres 
tehnic, comisia pentru aprovizionare, 
desfacere și export-import, comisia 
pentru buna gospodărire și apărare 
a proprietății obștești, comisia pen
tru probleme sociale, comisia do 
pregătire și perfecționare, de înca
drare și promovare in muncă — de
finesc. prin profilul lor, menirea și 
importanța pe care o au în asigu
rarea unei .conduceri moderne, efi
ciente, a activității economice.

. înainte de a începe în munici
piul Oradea ancheta cu tema : cutii 
lucrează consiliile oamenilor muncii 
cu comisiile pe domenii î — am ape
lat la ajutorul statisticii. Și am aflat 
astfel că, în medie, în fiecare uni
tate. comisiile pe domenii, au 
în componenta lor peste 70 de 
cadre de conducere, specialiști com- 
petenți și muncitori cu înaltă cali
ficare. Dacă înmulțim această ci-

Recitim cîteva rînduri: ....Rămii
de-a dreptul uimit, ba chiar te re
voltă faptul că, prin trenuri, oameni 
cu înfățișare insalubră oferă călăto
rilor mărfuri cumpărate din comerț 
pe care le revind la preț de speculă: 
80 de lei litrul de țuică (in loc de 
37 lei), 25 de lei litrul de bere (in 
loc de 10 lei), 10 lei o tabletă de 
glucoza (in loc de 1,30 lei) și altele. 
Unele dintre „mărfuri" slnt deosebit 
de suspecte, sub aspect sanitar, fiind 
produse chiar de respectivii comer- 
cianți, in condiții și din materii pri
me îndoielnice...".

...Am reluat cîteva rînduri dintr-o 
anchetă publicată de ziarul nostru, 
în primăvara acestui an. Reacția 
opiniei publice a fost promptă : re
dacția a primit o serie de scrisori — 
unele date publicității — în care, ală- 
turîndu-se punctului de vedere al 
ziarului, autorii își exprimau păre
rea că este necesară o intervenție 
mai activă a organelor de resort 
pentru eradicarea 
acestor fenomene 
negative. De alt
minteri. si ziarul 
nostru era inte
resat să cunoască 
ecoul pe care se
sizarea aspectelor 
critice l-a avut la --------- . _
toare de asigurarea condițiilor de că
lătorie în trenuri, de respectarea re
gulilor de comerț, a normelor de igie
nă. Dar. deși criticile aveau o ane 
largă, am primit răspuns doar de la 
Regionala C.F.R.-București. prin care 
redacția era informată despre mă
surile luate. (Măsuri, cu caracter 
local, asupra eficienței cărora vom 
reveni). Nu s-a primit însă nici un 
rînd de la organele centrale — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, de la inspecțiile co
mercială și sanitară, de la organele 
de miliție ce acționează in acest 
sector. Nici un răspuns, la mai bine 
de patru luni de la publicarea an
chetei, deși există un termen precis, 
stabilit prin lege — de cel mult o 
lună — pentru a se răspunde criti
cilor făcute in presă.

LIPSA RĂSPUNSULUI ȘI LIP
SA... RĂSPUNDERII. Așa cum 
era de așteptat. nerespectarea 
dispoziției legale a generat, la 
rîndul ei, alte consecințe negative. 
Nu s-a răspuns „Scînteii" probabil 
pentru că nu s-au luat măsurile ne
cesare — iar ca urmare aspectele 
nedorite și penibile semnalate au 
continuat ori chiar s-au extins. în 
trenuri continuă să se practice co
merțul ilegal cu băuturi sau diferite 
alte produse vîndute Ia preț de spe
culă, unele compartimente^ avind 
mai curînd aspect de circiumă. 
Există, in continuare, trasee și tre
nuri unde această bănoasă îndelet
nicire nu pare să fie incomodată de 
vreun control. Oare în costul bile
tului intră, strict, tehnic, doar trans
portul călătorului dintr-o gară la 
alta ? Autoritățile feroviare nu răs
pund și de condițiile în care se 
desfășoară călătoria, de asigurarea 
unui mediu ambiant civilizat în com
partimente ? Aspectele relatate de 
noi atentează tocmai la aceste con
diții, la climatul de civilizație și 
confort ce trebuie să fie asigurat ce-

o

forurile răspunzi-

lor ce folosesc aceste mijloace da 
transport în comun.

Cum ajung mărfurile din comerț 
pe mina speculanților? în absenta 
măsurilor severe așteptate, „molima" 
tinde să se extindă : astfel de co- 
mercianți nu mai întîlnești doar în 
trenuri. De la o vreme, acești para- 
ziți ai societății, care agonisesc sume 
frumușele prin procurarea din co
merț a unor mărfuri și revinderea 
lor la prețuri de cîteva ori mai mari, 
sînt văzuți în tot mai multe locuri. 
Nici nu se poate imagina notă mai 
stridentă, mai discordantă in ambi
anța piețelor și scuarurilor, a bule
vardelor moderne, de remarcabilă 
frumusețe arhitecturală. Or, efortul 
edililor de a păstra și spori această 
frumusețe printr-o grijă deosebită 
pentru spațiile verzi, pentru curățe
nia locurilor aglomerate este știrbit 
de prezența degradantă a „comer- 
cianților", adică speculanților ambu
lanți, care au transformat aceste'

locuri în „vadurile" lor predilecte.
„IA PUNGA, IA SACOȘA". Acești 

așa-ziși negustori nu se mai as
cund prin străzi dosnice, nu-și mai 
oferă marfa cu fereală. Nu ! Se in
stalează în plin centrul Capitalei 
și-și fac reclamă în gura mare. Pe 
Bulevardul 1848, în fața halei djn 
Piața Unirii, a magazinului univer
sal „Unirea", la Sf. Vineri ești tras 
pur și simplu de mînecă. „Punga 
băieți, ia sacoșa băieți !“ (5 lei o 
pungă cumpărată de la stat cu un 
leu, 10 lei una cu un text 
de lei o variantă 
perte de revistă 
liiie de plastic), 
ofereau, fără să 
țuri exorbitante 
străine, din import Cum ajung aces
te produse, importate de stat pe 
mîinile unor astfel de indivizi ? Prin 
ce filieră ? Tată o întrebare pe care 
am auzit-o formulată de mulți ce
tățeni. Și pe bună dreptate — , căci 
este cel puțin straniu ca produse ce 
nu se găsesc aproape deloc in ma
gazinele de specialitate ale comer
țului de stat, la preț oficial, să fie 
oferite la discreție de către specu
lanți. Oare ar dura mai mult de o 
oră-două realizarea unei 
energice care să descopere 
rul" acestor filiere ?

O proveniență la fel de 
are și „marfa" semințăreselor, 
care am pomenit și în ancheta pu
blicată anterior. Nici una dintre 
aceste negustorese n-a semănat în 
viața ei floarea-soarelui sau dovleac. 
De unde iau ele cantitățile — nu 
mici — de semințe pe care Ie vînd 
la prețuri fabuloase (400—600 lei ki
logramul !) ? De unde își procură 
„ciunga" (guma de mestecat) 
oferită la 5 lei bucata ? Din 
ce surse este alimentat acest, în 
aparență, „nevinovat" comerț ? Nu 
este limpede, și în cazul acestora, 
proveniența lor dubioasă ? Există

„exotic", 23 
mai solidă, cu co- 
ilustrată între fo- 
Niște negustorese 
se sfiască, la pre- 

pachete de țigări

anchete 
„miste-

dubioasă 
da

anumite străzi bucureștene, ultra
centrale, unde „comercianții" (a se citi 
speculanți) sînt „specializați". Dacă 
te plimbi agale pe strada Covaci, 
dînd a înțelege că ești in căutare de 
„ceva"* este imposibil să nu auzi 
in spate „o voce" care te îmbie cu 
un casetofon, cu un parfum scump, 
o haină de piele sau altă „marfă" a 
cărei valoare stă in etichetă. (Dacă 
și aceea este originală, și nu truca
tă). Strada Academiei, în zona 
acoperită de colonade — este locul 
de: întîlnire al vînzătorilor de piese 
radio și TV sau casete imprimate cu 
melodii „ultimul răcnet".

IN AȘTEPTAREA UNOR MA
SURI. Nu am dori să se 
teleagă din cele de mai 
Că organele de ordine asistă 
sive în fața acestor fenomene nega
tive. Nu o dată am fost martorii 
unor intervenții prompte, incluzînd 
confiscarea mărfii și aplicarea stric
tă a celorlalte prevederi ale legii.

Dar. după cum se 
...... .. ..................  vede, aceste in- 

IU AMBIANT SW?.Si aceasta- datori- 
—ii" ni» tă in special unei 

cauze majore: ca
racterul lor sporadic, insuficienta 
consecvență, lipsa de decizie de a se 
lichida hotărît, pînă la capăt, prac
ticile respective. De unde concluzia 
că este nevoie nu de intervenții oca
zionale, ci de mai multă fermitate 
și perseverență în aplicarea legii, de 
continuitate in acțiunile de eradicare 
a acestor practici. Există numeroase 
dovezi că această reacție poate fi 
mai promptă. încercați, de pildă, să 
parcați mașina, doar pentru cîteva 
minute, într-un loc interzis. Aproa
pe imediat se va apropia omul ordi
nii, care vă va cere să căutați. alt loc, 
să respectați indicațiile panourilor 
de; avertizare. Or, speculanții încalcă 
legea flagrant, chiar mai multe legi 
deodată, „staționînd" zile, săptămîn! 
și luni întregi, prin aceleași zone, 
netulburați de nimeni, exercitindu-și 
„profesia" îi) văzul lumii.

Fără a diminua cu nimic rolul im
portant și răspunderile forurilor In 
ale căror atribuții intră aplicarea, cu 
strictețe, a legilor statului, nu se 
poate trece cu vederea atitudinea 
multora dintre cetățeni, a căror in
diferență, atitudine pasivă, ba chiar 
Încurajatoare stimulează acest „co
merț", cumpărînd. nu „chilipiruri" 
cum cred, ci la preț de speculă, di
ferite obiecte. Normal ar fi ca, ală
turi de cei însărcinați cu ordinea 
publică, să se afle permanent și 
ferm cetățenii, printr-o atitudine 
înaintată, activă, exprimată deschis, 
nu prin opinii concesive, de tipul 
„mai cîștigă. bietul, un ban" — cînd 
de fapt speculanții respectivi cîștigă 
în realitate cu mult mai mult decît 
veniturile compătimitorului om al 
muncii. Numai prin eforturi conju
gate, prin acțiuni eficiente aceste 
practici vor dispărea cu desăvirșire, 
spre a păstra frumusețea urbanis
tică a orașelor, puritatea climatului 
social în care trăim și muncim.

in- 
sus 
pa-

!

Rodica ȘERBAN

lAȘL Noutăți social-edilitare
La Iași, in anii din urmă, au 

fost extinse și modernizate vechi
le cartiere și au apărut altele noi : 
Alexandru cel Bun, Mircea 
trîn. Dacia. Numai aceste 3 
din cele 7 nou apărute 
100 000 de locuitori, adică 
cit populația întregului Iași înainte 
de 1944. Se află în prezent in con
strucție alte noi cartiere — Nicoli- 
na I, Nicolina II. Nicolina-C.U.G.. 
Păcurari si Canta. în total, din 1965 
și pină în prezent, numărul aparta
mentelor nou construite se ridică la 
65 000 ! Blocuri noi de locuințe s-au 
înălțat și în orașele Pașcani, Hîrlău 
și Tg. Frumps, precum și pentru 
specialiștii de la sate. In tot jude
țul, numărul ' apartamentelor nou 
construite in ultimii 20 de ani a 
ajuns la 84 000.

In prezent, prinde contur un ele
ment definitoriu al urbanisticii ie
șene: înnoirea centrului civic, pe 
un perimetru cuprins între Gară, 
Piața Unirii. Palatul Culturii, Hala 
Centrală, Tîrgu Cucului. Piața In
dependenței și Casa tineretului și 
studenților. 4.

— Calea dezvoltării urbanistice 
în județul Iași va fi larg deschisă 
și în continuare — ne spune Necu- 
lai Ibănescu, prim-vicepreședinte

cel Bă- 
cartiere 
cuprind 
tot atît

al Consiliului popular județean. 
Potrivit hotărîrilor Congresului ai 
XIII-lea al partidului, în cincinalul 
viitor se vor construi alte aproape 
20 000 apartamente. Este de subli
niat faptul că, proiectanții și con
structorii noștri întocmesc proiecte 
și execută clădiri cu un înalt grad 
de prefabricare și cu posibilități 
crescute de varietate, ceea/ ce va 
conduce la scăderea consumurilor 
specifice de materiale, precum și la 
rezolvarea problemei de confort îm
bunătățit. Se prevede construirea 
de blocuri in care apa caldă mena
jeră va fi asigurată de panouri so
lare și prin pompe de căldură, care 
se realizează la Combinatul de fi
bre sintetice din localitate. în baza 
unei inovații a unui grup de spe
cialiști ai unității respective.

Așadar, atît municipiul Iași, cit 
și celelalte orașe și localități ale 
județului își vor îmbogăți în con
tinuare zestrea edilitară cu noi și 
moderne construcții de locuințe și 
edificii social-culturăle. Ia realiza
rea cărora cetățenii își aduc și ei 
o coritribuție de seamă prin muncă 
patriotică.

Manole CORCACI 
corespondentul „ScînteH”

Iar această forță — exprimînd 
hotărîtor pe care îl ău comu- 
în viața fiecărui colectiv — 

alcătuită, în procent de peste 
sută, din membri de partid.

Argumentele unei expe
riențe valoroase... ..Problema
tica complexă a activității econo
mice — ne spune tovarășa Floarea 
Florea, secretar al Comitetului de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Arta încălțămintei" — ne-a deter
minat să asigurăm o dublă folosire 
a tovarășilor care fac parte din co
misiile pe domenii. Pe de o parte, 
majoritatea — datorită faptului că 
reprezintă efectiv cele mai bune 
forțe ale întreprinderii — fac parte 
din activul nostru de partid. Ceea 
ce le permite ca pe linie de partid 
să fie permanent la curent cu pro
blemele prioritare ale activității în
treprinderii, să participe, în calitate 
de comuniști, la dezbaterea și solu- 
țioharea lor".

Răsfoim , cîteva din aceste planuri 
de muncă și constatăm că ele sînt. 
efectiv, adevărate programe opera
tive pentru soluționarea unor pro
bleme stringente aflate în fața co
lectivului. Comisia pentru investiții 
și progres tehnic a avut ca obiective 
în planul său de muncă pentru tri
mestrul III analizarea posibilităților 
de modificare a mașinilor de tras 
vîrf pentru înlocuirea acumulatori
lor de presiune din import cu acu
mulatori fabricați în țară, de inten
sificare a acțiunii de asimilare și 
recondiționare a pieselor de schimb, 
de confecționare a unor matrițe cu 
forțe proprii. Pentru fiecare din a- 
ceste probleme comisia a întocmit 
scurte studii și analize pe care Ie-a 
sunus examinării consiliului oame
nilor muncii ; pe baza lor s-au sta
bilit măsuri care. acum, sînt în cea 
mai mare parte finalizate.

Asemenea programe de lucru au, 
practic, toate cele șapte comisii ale 
consiliului 
de muncă 
de partid, 
conducere 
te comisii .................. .
definesc înțelegerea profundă a ro
lului și importanței acestor organis
me in exercitarea actului autocon
ducerii muncitorești. în primul rînd, 
este vorba de orientarea comisiilor 
spre stabilirea unor programe de lu
cru strins legate de cerințele unității 
și de analizarea cu temeinicie a aces
tora spre a le asigura o finalizare 
operativă. în al doilea rind, orien
tarea comisiilor spre o activitate 
complexă, care să permită consiliu
lui oamenilor muncii luarea de de
cizii cit mai aprofundate. Astfel, 
fiecare comisie — inspirîndu-se 
după modelul activității de partid 
— își prevede în planurile de mun
că trimestriale două analize, două 
controale și un studiu. în ai treilea 
rînd, de două ori pe an activitatea 
comisiilor ne' domenii este anali
zată o dată în consiliul oamenilor 
muncii și o dată în comitetul de 
partid.

țiile si unitățile întreprinderii. Ceea 
ce .-conferă actului deciziei atît o 
fundamentare temeinică, cit si o e- 
Iaborare efectiv democratică. Așa s-a 
procedat în cazul reorganizării unor 
fluxuri tehnologice, analizării unor 
reclamați! vizîrid calitatea, examină
rii stadiului de asimilare a noilor 
produse ș.a, „De ce am recurs Ia 
această practică ? Simplu — ne . spu
ne tovarășul Petru Cristea. directo
rul unității și președinte al consi
liului oamenilor muncii. Astăzi nu 
se mai poate concepe o conducere 
modernă, eficientă, numai pe bază 
de informări, oricit de bine funda
mentate ar fi ele.

Contraargumentele rutinei 
și birocratismului. In alte douâ 

obiectul 
imaginea 

co-

cinema
9 Promisiuni : SCALA (11 03 72) — I; 
11,15 : 13,30 : 15.45 : 18 : SO.15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17.30: 
19.45. GLORIA (47 48 15) 
13.30: 15,45: 18: 20.
® Aripi
(17 08 58) 
REASCA (33 29 71)

9: 11.15:
de

- 9:
zăpadă i GRIVITA 

11: 13: 15: 17: 19. flo- 
s: H : 13 : 15.30:

17.45: 20.
* Paris — Texas („Săptămina filmu
lui din R.F. Germania"): STUDIO 
(59 53 15) — 10 : 13 : 16: 19.
© Toamna bobocilor : FEROVIAR 
(50.51 40) - 0: 11: 13: 15 : 17: 19.30. la 
grădină — 18.30. CULTURAL (83 50 13) 
— 9: 11,15 : 13.15: 15.30: 18: 20.15.
9 Masca de argint : MIORIȚA
(14 27 14) - 9. 11 : 13: 15: 17: 19.
® Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15: 17: 19.
® Un comisar acuză: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17: 19. GRADINA 23 
AUGUST (11 13 49) — 18.30.

® Rocco șl frații săi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 
20,15. la grădină — 19.
© Iarna bobocilor : LUMINA (14 74 18)
— 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20.
© Steaua dimineții: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19.
« O dragoste ciudată i VIITORUL 
(10 67 40) -15: 17:
© Sonată pe malul tacului : SALA 
MICĂ A, PALATULUI — 17.15: 19.30. 
® Toți ’ au talent : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17: 19.
® Clinele sălbatic Dingo — 9: 11: 13: 
17; 19, lan Bibian — 15: DOINA 
(16 35 38).
© S-a pierdut un elefant : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11: 13.15 : 15.30: 
17.45: 20.
0 Legenda dragostei: DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 15.30: 18.30.
® Superpolițistul : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45 : 18: 20.15. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11: 13: 15: 17.15: 
19.30.
® Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
® Piedone in
(15 61
19.45.

19.

Egipt : BUCUREȘTI
54) — 0: 11: 13,15 : 15.15: 17.30:

oamenilor muncii. Stilul 
al secretarului comitetului 
al organului colectiv de 
în ansamblul său cu aces- 
are cîteva trăsături care

...Care și ea poate fi îm
bogățită în mod creator. Pre- 
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea „Metalica" 
este — deoarece întreprinderea are 
unități și în județ — directorul 
acesteia. Pînă la un anumit punct, 
activitatea comisiilor pe dome
nii ale organului de conducere 
colectivă de aici este asemănă
toare cu cea de Ia „Arta în
călțămintei" (existenta unor planuri 
de muncă trimestriale ancorate te
meinic în problematica complexă a 
unității, orientarea obiectivelor a- 
cestora spre problemele majore etc.). 
Dar apare și un element , in ,plus. A- 
numite studii si controale ale comi
siilor. tocmai datorită importantei 
problemelor ridicate în fata consi
liului oamenilor muncii, sînt efec
tuate de către întregul organ de con
ducere colectivă împreună cu comi
sia respectivă la fata locului. în sec-

unități care au făcut 
investigațiilor noastre, 
despre rolul și menirea 
misiilor pe domenii — așa cum este 
ea conturată clar de reglementările 
legale în vigoare — s-a răsturnat 
parcă cu fata în ios. Un mod bi
rocratic de concepere a folosirii a- 
cestor organisme le-a proiectat, la 
întreprinderea mecanică și piese de 
schimb. în afara oricărei activități. 
Cum ? Foarte simplu. In Ioc să-și 
Întocmească planuri de muncă pro
prii. distincte, să-și exercite dreptul 
de control asupra domeniului pentru 
care au fost constituite, ele apar in 
planurile de .muncă trimestriale ale 
consiliului oamenilor muncii drept 
„coautoare" ale analizelor pe care 
acesta și le propune să le facă. Dar, în 
realitate, așa cum aveam să ne con
vingem, rareori membrii vreuneia 
dip comisii au participat efectiv la^ 
aceste analize. Aici, scriptic, comi
siile "..activează" ca la carte, dar în 
realitate acest potențial valoros 
este doar parțial folosit. Să fie oare 
cauza explicația furnizată de tova
rășul director Horia Costna, care 
este și președinte. al consiliului oa
menilor muncii, și anume că „sînt 
prea, multe comisii, 
greu să muncești cu 
folosești pe toate

Situația intîlnită la
de alumină pare. Ia ____  ______
de necrezut. Din păcate, este reală. 
Tovarășul Augustin Zugrășteanu, se
cretarul comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii, nu cunoaște nici măcar cite 
comisii ar trebui (de ce spunem „ar 
trebui" veți vedea) să funcționeze pe 
lingă organul de conducere colecti
vă. Solicită ajutorul tovarășului 
Victor Ptntea, secretarul consiliului 
oamenilor muncii, și acesta, zelos, 
încearcă să salveze lucrurile, arătln- 
du-ne tabelele frumos dactilografiate 
cu componența comisiilor. Am socotit 
absenta planurilor de muncă drept 
„o scăpare", am acceptat și „expli
cația" că acele comisii care activea
ză (adică două) au făcut si analize 
(în realitate informări întocmite de 
birourile de specialitate — serviciul 
plan și C.T.C.). dar cînd am văzut 
că însuși șeful serviciului energetic, 
inginerul Silaghi Lucian, nu știa pînă 
la data anchetei noastre nici că face 
parte dintr-o comisie, nici că este 
președintele acesteia, am înțeles to
tul. Aici, ori necunoașterea de că
tre secretarul comitetului de partid 
a atribuțiilor ce revin acestor comi
sii (deși nu mai are scuza de a fi 
nou după un an de la alegere), ori 
birocrația bine „gospodărită" de se- 
cretaruT consiliului au făcut ca a- 
ceastă forță reală, pe care o repre
zintă comisiile pe domenii, și care 
sînt chemate să participe efectiv Ia 
actul autoconducerii muncitorești, să 
fie. practic, nefolosită.

în loc de concluzii. . încheiem a- 
ceste rînduri cu o subliniere făcu
tă la comitetul municipal de partid. 
Aici, atît secretarul cu probleme or
ganizatorice, cit și cel cu probleme 
economice ne-au vorbit pe larg des
pre faptul că în acest an au fost 
cuprinse în controale complexe a- 
proape toate organizațiile de partid 
din unitățile economice importante. 
„Inclusiv activitatea consiliilor oa- 

- menilor muncii ?“ — am întrebat noi. 
„Inclusiv" — ni s-a răspuns prompt. 
Motiv pentru care propunem ca pro
funzimea acestor controale să fie re
examinată și prin prisma celor în
fățișate 
măsură 
cientă 
troale.

că e practic 
toate si să la

întreprinderea 
prima vedere.

în această anchetă. Ar fi o 
utilă pentru a conferi o efi- 
mai mare viitoarelor con-

Constantin PRIESCU 
Ioan EAZA

teatre
t) Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15 : Poveste din Hollywood — 
20 : .(sala Atelier) : Harap Alb — 15.30: 
Idolul și Ion Anapoda — 19.30.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Daniela Stoicescu — 
pian. Simona Moise — vioară — 17.30: 
(la Muzeul de artă): Valori ale artei 
vocale. Recitalul sopranei Aneta Pa- 
valache — 18 : (Ateneul 7 
Concertul orchestrei de 
„QUODLIBET MUSICUM".
Aurelian-Octav Popa — 19. 
© Opera Română (13 18 57) : 
zul zburător (reluare) — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surîsului — 18.30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Amintiri — 19 : (sala Grădina Icoa
nei. I! 95 44) : Eunucul — 19.

Român) : 
cameră 

Dirijor :

Glande-

® Teatrul 
peseu
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
tenție, se filmează — 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : Cîr- 
titcle — 19.
® Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Magheru) : Amintirile 
Bernhardt — 18.30 : (sala 
Olelie șl Vtnătoril — 19.
ft Teatrpl Giulești (sala 
14 72 34) : Cursa de Viena 
(sala Giulești. 18 04 85) : Bărbierul din 
Sevilla — 18.
® Teatrul satiric-muzlca! „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Pompiliu de 
Pompadour — 19 : sala Victoria.

" 50 58 65) : Băiatul cu sticleti — 19.
© Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoa
re — 18.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Se caută o stea — 18.30.
9 Teatrul „Ion ’Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 : Cenușărea
sa — 18.
® Circul București 010 41 95) t Tons 
Si Jerry la circ — 15.30 : 19.

Mic «4 70 8» s Mitică Po- 
19.

(59 31 03. 
Sard 

Studio) :

Majestic.
— 15: 19:
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
. Președintele Republicii Socialiste România.

Prezint Excelentei Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru felicită
rile care mi-au fost adresate cu ocazia realegerii mele in funcția de pre
ședinte al Republicii Democrate Sao Tome și Principe. Am certitudinea că 
relațiile de prietenie și solidaritate existente între cele două tăvi ale noastre 
vor continua să se dezvoltă, spre binele popoarelor noastre.

Cu înaltă și frățească considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Democrate 

Sao Tome și Principe

încheierea convorbirilor oficiate

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI GUVERNULUI
R.S. CEHOSLOVACE, LUBOMIR STROUGAL

La București s-au încheiat, vineri, 
convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, și președin
tele Guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, tovarășul Lubomir 
Strougal.

Subliniind că întreaga desfășu
rare a convorbirilor a reflectat cu 
pregnanță spiritul hotăririlor și în
țelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husăk, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, cei doi prini- 
miniștri și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele vizitei, apreciind 
că ea va deschide noi perspective 
dezvoltării multilaterale a colabo
rării româno-cehbslovace. în acest

Depunerea unei
Tovarășul Lubomir Strougal, pre

ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a depus,, vineri 
dimineața, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului șl a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului

In unități economice din București
în cursul dimineții de vineri, pre

ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, tovarășul Lu
bomir Strougal, șl persoanele care îl 
însoțesc, a făcut o vizită pe platfor
ma industrială Pipera, unde, in ul
timele două decenii, s-a construit 
cel mai puternic centru al indus
triei electronice românești.

Oaspetele a fost însoțit de tova
rășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte per
soane oficiale.

Vizita la întreprinderile „Rom

COMUNICAT
privind vizita în țara noastră a tovarășului Lubomir Strougal, 

președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace
La invitația tovarășului Constan

tin Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Lubomir Strougal, 

.. reședințele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, a efectuat în 
perioada 17—18 octombrie 1985 o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repubiicii 
Socialiste România, a primit pe to
varășul Lubomir Strougal. Cu acest 
prilej a avut loc un cordial schimb 
de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului șl 
a patriei, pentru socialism.

în timpul șederii în Republica So
cialistă România, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace a vizitat intrenrinderea 
..Rom Control DATA" și întreprin
derea de calculatoare.

între primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, și 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, tovarășul Lu
bomir Strougal, au avut loc convor
biri oficiale, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
stimă și deplină Înțelegere.

în cursul convorbirilor s-a făcut o 
Informare reciprocă cu privire la 
probleme actuale ale construcției so
cialiste in cele două țări, a fost ana
lizat stadiul realizării hotăririlor a- 
doptate cu prilejul convorbirilor la 
cel mai înalt nivel cu privire la dez
voltarea raporturilor dintre cele două 
țări, îndeosebi in ceea ce privește 
creșterea schimburilor comerciale și 
intensificarea cooperării economice 
și au fost examinate modalități și 
posibilități de adîncire și diversifi
care a acestora ; s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură eu une
le probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace au reliefat 
importanța deosebită a întilnirilor la 
cel mai înalt nivel pentru aprofun
darea raporturilor tradiționale de 
prietenie dintre cele două țări. El 
au subliniat că dialogul dintre con
ducătorii României și Cehoslovaciei 
a dat de fiecare dată noi impulsuri 
și dimensiuni conlucrării reciproce 
dintre ele, atit pe plan bilateral, cit 
și pe plan internațional, in concor
danță cu interesele fundamentale ale 
popoarelor român și cehoslovac de 
dezvoltare pe calea progresului și 
bunăstării, ale cauzei socialismului 
și păcii in întreaga lume.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat o amplă analiză a stadiului și 
posibilităților de dezvoltare și di
versificare continuă a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice, a 
schimburilor comerciale, a cooperării 
și specializării în producție. S-a con

context, a fost afirmată hotărîrea 
celor două guverne de a depune 
toate eforturile pentru lărgirea in 
continuare a conlucrării economice, 
tehnico-științifice și în alte domenii, 
pe baze reciproc avantajoase, dintre 
țările noastre, de a finaliza cit mai 
curind acțiunile convenite și de a 
asigura transpunerea lor în viață, 
in interesul construcției socialiste in 
cele două țări, al adincirii relațiilor 
de prietenie și colaborare statornicite 
intre România și Cehoslovacia.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Constantin Dăscălescu și Lu
bomir Strougal au semnat Protocolul 
întîlnirii primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și președintelui Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace. De 
asemenea, a fost adoptat Comunica
tul privind vizita oficială de prie
tenie în țara noastră a tovarășului 
Lubomir Strougal.

coroane de flori
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, alte persoane oficiale.

Au fost de față persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc pe premierul 
cehoslovac, ambasadorul României la 
Praga și ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

(Agerpres)

Control DATA" si calculatoare elec
tronice, unități ce întrețin relații de 
colaborare și cooperare cu întreprin
deri din Cehoslovacia, a oferit un 
elocvent exemplu al politicii parti
dului și statului nostru de dezvolta
re a ramurilor de virf purtătoare ale 
progresului tehnic, constituind, in 
același timp, pentru oaspeți un pri
lej de a cunoaște succesele obținute 
de specialiștii noștri în acest dome
niu. In timpul vizitării sectoarelor 
de producție de la ..Rom Control 
DATA",tovarășului Lubomir Strougal 

statat cu satisfacție că aceste relații 
au cunoscut o dezvoltare continuă, 
ca urmare a activității desfășurate 
de ambele părți pentru traducerea 
în viață a hotăririlor adoptate la 
nivel înalt.

Părțile au relevat, totodată, că po
tențialul economic și tehnico-științi- 
fic al celor două țări, experiența și 
rezultatele colaborării bilaterale de 
pînă acum oferă noi posibilități pen
tru lărgirea colaborării economice.

A fost subliniată necesitatea inten
sificării cooperării și specializării în 
producție ca factor dinamic al re
lațiilor economice bilaterale, precum 
și a legării tot mai strînse a co
laborării tehnico-științifice de acțiu
nile de cooperare și specializare în 
producție.

în acest sens, s-a stabilit ca mi
nisterele de resort să urgenteze 'so
luționarea problemelor legate de ex
tinderea in cincinalul 1986—1990 a 
convențiilor de specializare aflate in 
curs de desfășurare și să accelereze 
lucrările pentru finalizarea de noi 
acțiuni în domenii prioritare ale 
economiilor naționale ale celor două 
țări. S-a convenit, de asemenea, să 
fie examinate posibilitățile de folo
sire cit mai deplină a potențialului 
industrial din cele două țări în ve
derea satisfacerii necesităților re
ciproce, cit și pentru a realiza ac
țiuni comune pe terțe piețe.

Ambele părți au apreciat rezulta
tele obținute de organele centrale de 
planificare in coordonarea planuri
lor economiilor naționale ale celor 
două țări pe perioada 1986—1990, 
care au fost prevăzute în Protocolul 
semnat la 11 octombrie 1985, și au 
subliniat însemnătatea acestui docu
ment pentru aprovizionarea ambelor 
economii naționale cu materii prime 
și materiale de bază, produse ale in
dustriei de prelucrare a metalelor, 
industriei chimice, industriei ușoare, 
agriculturii și industriei alimentar#. 
S-a stabilit, totodată, să fie conti
nuate eforturile pentru a găsi posi
bilități de intensificare în continuare 
a colaborării.

Primii miniștrii ai celor două gu
verne au Însărcinat ministerele co
merțului exterior să finalizezi?, în 
scurt timp, negocierile și să încheie 
Acordul privind schimburile comer
ciale și plățile dintre cele două țări 
pe perioada 1986—1990.

S-a stabilit să se intensifice rea
lizarea schimburilor de mărfuri pre
văzute pentru anul curent, să se în
cheie cit mai curind protocolul co
mercial și să se accelereze con
tractarea mărfurilor pentru anul
1986.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
activitatea desfășurată de Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare economică și 
tehnico-științifică și au luat cunoș
tință de rezultatele celei de-a XVI-a 
sesiuni a acestei comisii, la care au 
fost adoptate măsuri privind dezvol
tarea în continuare a cooperării și 
specializării în producție. Totodată, 
au stabilit ca această comisie să se 
ocupe in continuare sistematic de 
evoluția colaborării economice și 
tehnico-științifice bilaterale și să ac
ționeze pentru realizarea înțelegeri
lor convenite.

S-a hotărit ca, pe baza experien
ței rezultate din realizarea Acordu-

tv
13.00 Telex.
13.05 La sfirșit de săptămîni.
14.45 Săptămlna politică.
19.00 Telejurnal.
19.30 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ

ȚEȘTI. VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. ÎMPREU
NA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU. IN R. P. CHINEZĂ 
(color).

20,10 Cu tara Intr-un glas (color). Spec
tacol literar-muzlcal-coregrallc.

20,40 Film artistic (color). „Ultima 
oprire".

22,25 Telejurnal.
22,50 Din toată inima un cinteo.

i-au fost prezentate principalele 
grupe de produse ce se realizează 
aici, echipamente și aparatură elec
tronică cu utilizări în largi domenii, 
ale căror performanțe sînt în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane. Oaspetele a 
fost informat, de asemenea, despre 
preocupările specialiștilor unității 
vizind diversificarea și moderniza
rea producției, asimilarea unor teh
nologii de înalt nivel tehnic și efi
ciență ridicată.

Vizitarea in continuare a expozi
ției amenajate in cadrul întreprin
derii de calculatoare a dat posibili
tatea premierului cehoslovac, celor
lalți oaspeți să-și formeze o imagine 
cuprinzătoare asupra realizărilor in
dustriei noastre electronice și de 
tehnică de calcul. Au reținut atenția 
familiile de calculatoare și minical- 
culatoare, ultimele creații din acest 
domeniu, televizoare, aparatură și 
alte produse. Multe din aceste expo
nate sinț cunoscute și apreciate și 
în Republica Socialistă Cehoslovacă.

în încheierea vizitei, președintele 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace a adresat felicitări elec- 
troniștilor români pentru realizările 
obținute, le-a urat noi succese și a 
exprimat dorința de a se extinde in 
continuare colaborarea româno-ce- 
hoslovacă în domeniul componente
lor electronice și tehnicii de calcul.

Plecarea din Capitală
Președintele Guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace, tovarășul 
Lubomir Strougal, care, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a făcut o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră, a părăsit, vineri după-amia- 
ză, Bucureștiul. La plecare, pe aero
portul Otopeni, tovarășul Lubomir 
Strougal, ceilalți oaspeți 8“ fost- sa
lutați de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, de membri ai guvernului.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Braga și ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celpr două țări.

lui-program privind direcțiile A? 
bază ale dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice pe ter
men lung dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă, semnat de președinții celor 
două state in luna mai 1981, să s<j 
treacă la pregătirea noului docu
ment de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe termen lung 
pină în anul 2000.

Cei doi prim-miniștri au reafir
mat dorința țărilor lor de a dezvolta 
mai activ colaborarea economică șl 
tehnico-științifică pe multiple pla
nuri, in spiritul hotăririlor adoptate 
ia Consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.

Apreciind rezultatele obținute pînă 
In prezent, cei , doi șefi de guverne 
au subliniat importanta dezvoltării 
în continuare a colaborării pe planul 
culturii, învățămintului, artei, știin
ței, sănătății, sportului, mijloacelor 
de informare în masă și în alte do
menii, în, interesul aprofundării cu
noașterii reciproce, al întăririi prie
teniei dintre popoarele celor două 
țări.

în cursul vizitei, primii miniștri ai 
celor două, guverne au semnat Pro
tocolul întîlnirii primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România și președintelui Guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslova
ce, cuprinzînd măsurile pentru dez
voltarea in continuare a colaborării 
dintre cele două țări în domeniul 
economic.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, ,ex- 
primindu-și îngrijorarea față de în
cordarea deosebit de gravă la care 
s-a ajuns pe plan mondial, cei doi 
prim-miniștri au reafirmat hotărîrea 
fermă a țărilor lor de a acționa, îm
preună cu statele participante la 
Tratatul de [a Varșovia, cu celelalte 
țări socialiste, cu toate statele lumii 
care militează pentru menținerea 
păcii, pentru oprirea cursei inarmă- 
rilor, in primul rind a celor nu
cleare, și înfăptuirea dezarmării, 
pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, pace și colabo
rare. pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, și pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, tovarășul Lu
bomir Strougal, și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatele 
rodnice ale convorbirilor avute și au 
subliniat convingerea că acestea vor 
contribui la aprofundarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, dintre po
poarele celor două țări.

Tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a adresat, in 
numele guvernului cehoslovac, tova
rășului Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru ai Guvernului Republicii 
Socialiste România, invitația de a 
efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Ceho
slovacă. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

CRONICĂ
Prin Decret Prezidențial, tovarășul 

Marin Ștefanache se eliberează din 
funcția de ministru al minelor.

Tovarășul Hie Verdeț se numește 
in funcția de ministru al minelor.

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a avut 
o întrevedere cu lordul Wilson, fost 
prim-ministru al Marii Britanii, 
care. împreună cu un grup de parla
mentari și oameni de afaceri, efec
tuează o vizită în tara noastră. Au 
fost discutate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, precum și unele proble
me ale situației internaționale.

★

La 18 octombrie, ministrul aface
rilor externe. Ștefan Andrei, a 
primit pe Abdelwahab Chorfi, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Regatului Maroc in Re- 
nublica .Socialistă România. în ve
derea prezentării scrisorilor de acre
ditare.

★

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările Consfătuirii regionale euro
pene privind conservarea energiei în 
industria chimică și de aluminiu.

Timp de 4 zile, reprezentanți din 
Bulgaria, România și Ungaria și ai 
Comisiei economice pentru Europa 
au analizat posibilități concrete de 
conservare a energiei sub diferite 
forme. S-a stabilit un program de lu
cru, care prevede elaborarea unor 
documente comune, schimburi de ex
periență, instruiri de specialiști avînd 
ca tematică reducerea consumului de 
energie în aceste importante sectoare 
economice.

★

„Contribuția cercetării științifice 
medicale la dezvoltarea ocrotirii să
nătății copiilor și tineretului", a fost - 
tema celei de-a 14-a sesiuni științi
fice a Academiei de științe medicale, 
ale cărei lucrări s-au încheiat, vineri, 
în Capitală. Au participat specialiști 
in pediatrie din toate județele tării.

. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 19 octombrie, 
ora 20 — 22 octombrie, ora 20. In tară : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil. Irmorări mal pro
nunțate se vor nroduce temporar in 
nordul si estul tării, unde pe alocuri 
va ploua slab. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile maxime 
diurne vor fi cuprinse intre 10 si 20 
de grade, iar minimele nocturne între 
minus 2 și plus 8. izolat mai coborîts 
în depresiunile intramontane. Diminea
ța local se va produce ceată Si izolat 
brumă. La București : Vremea va fl 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul va sufla slab. Temperaturile 
maxime diurne vor fl cuprinse intre 
15 sl 18 grade, iar minimele nocturne 
între 4 si 7 grade. Dimineața condiții 
de producere a cetii.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 OCTOMBRIE 1985
• EXTRAGEREA I : 34 74 79 16 45 

72 77 48 33.
EXTRAGEREA A II-A:’59 19 54 

39 76 56 88 47 43.

Fond total de câștiguri : 949 631 lei, 
din care 197 332 Iei report la cate
goria 1.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI -1985
(Urmare din pag. I)
fără îndoială, la lărgirea schimbu
rilor economice ale României, la 
mai buna cunoaștere reciprocă a 
partenerilor comerciali, la găsirea 
unor forme noi de colaborare și 
cooperare in producție și pe tări- 
mul tehnico-științific, fapt deosebit 
de însemnat, dacă ținem seama că 
in perioada viitorului, cincinal este 
prevăzută o creștere a volumului 
comerțului exterior al României cu 
41—45 la sută față de actualul cin
cinal.

La T.LB. ’85 vor fi prezente peste 
400 de firme de renume din 35 de 
țări, ceea ce relevă prestigiul de 
care se bucură această manifestare 
economică internațională, locul ei 
distinct in mecanismul complex al 
comerțului mondial. Menținerea la 
un nivel superior a numărului 
participanților de peste hotare la 
Tirgul internațional București de
monstrează dorința de amplificare

VÂ
Conserve de

Situată intr-un puternic bazin 
pomicol și legumicol, întreprinde
rea de industrializare a legumelor 
și fructelor din Topoloveni, jude
țul Argeș, realizează an de an pen
tru consum o gamă variată de con
serve de bună, calitate : pastă de 
tomate, roșii în bulion, castra
veciori la borcan, mazăre și fasole 
păstăi, precum și gemuri și com
poturi de prune, caise, struguri, 
pulpe de mere și pere. în total, 
peste 50 de produse.

Colectivul de oameni al muncii 
din întreprindere se preocupă in 
mod stăruitor de lărgirea gamei 
sortimentale și de îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. Este 
semnificativ faptul că, in ultimul 
timp, unitatea nu a înregistrat nici 
un refuz sau reclamație de la nici 
unul din numeroșii săi beneficiari. 
Grija pentru calitate, pentru înalta 
tehnicitate imprimată procesului de 
oroductie se regăsește in realizările 
meritorii obținute in perioada care 
a trecut din an, despre care ne-a 
vorbit inginera Niculina Fusaru. 
directoarea întreprinderii :

— Producția de conserve din le

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Orașul tînăr de lingă orașul-erou
...I se mai spune „fratele mal 

mic al Volgogradului". I se spune 
astfel pentru că orașul Voljski — 
căci despre el este vorba — nu nu
mără ca vîrstă decît trei decenii, 
pe cînd Volgogradul are o istorie 
de patru ori seculară, jubileul ce
lor 400 de ani de existență ai ora
șului urmînd să fie sărbătorit în 
1989. I se spune astfel intrucit ora
șul Voljski are acum doar două 
sute cincizeci de mii de locuitori, 
pe cînd Volgogradul va intra in 
curind ,in familia orașelor de un 
milion de locuitori.

în acest supranume pe. care cel 
din Volgograd ii dau noului oraș 
ivit în imediata lor apropiere — 
din centrul Volgogradului pînă la 
Voljski sînt doar 25 de kilometri 
— se poate ușor ghici și o firească 
mindrie de ctitor. Căci la înălțarea 
orașului Voljski au contribuit, in
tr-un fel sau altul, mulți dintre lo
cuitorii Volgogradului, marile în
treprinderi ale acestuia avind un 
aport substanțial la dotarea sa in
dustrială și edilitară, dar mai ales 
la plămădirea noilor colective mun
citorești apărute o dată cu fabrici
le, uzinele și combinatele înălțate 
la Voljski. Ba mai mult, mii și mii 
dintre muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii, cadrele didactice ale orașu
lui Voljski sînt oameni care in 
cele 200 de zile ale bătăliei Stalin- 
gradului din august 1942 — februa
rie 1943 s-au numărat printre eroi
cii apărători ai orașului, printre cei 
ce au dat glas devizei „Dincolo d? 
Volga nu mai este pămînt pentru 
noii", scriind, prin eroismul și pu
terea lor de sacrificiu, una din pa
ginile hotăritoare ale celui de-a] 
doilea război mondial.

După cum se pot ușor ghici sen
timente de mindrie și pentru fap
tul că noul oraș, întocmai ca' 
în poveste, a crescut și a mers îna
inte cu pași de uriaș. Piatra de te
melie a fost așezată la 22 iulie 1951 
pe locurile ocupate altădată de un

BACĂU : Utilaj de mare productivitate Informații sportive
Specialiștii din cadrul unităților 

de industrie mică din județul 
Bacău au conceput și realizat un 
cuptor vertical pentru topit aliaje 
neferoase, care folosește drept 
combustibil biogazul. Avînd un ga
barit redus, datorită căruia poate 
fi transportat la diferite puncte de 

a relațiilor economice cu tara noas
tră, interesul de a cunoaște direct 
realizările poporului român, oferta 
la export a economiei românești. 
După cum ne-au informat organi
zatorii din cadrul Camerei de Co
merț și Industrie a Republicii So
cialiste România, 26 de țări vor 
expune in pavilioane naționale : 
Angola, Australia, Austria. Belgia, 
Bulgaria. Canada, Cehoslovacia, 
R.P.D., Coreeană, Cuba, Egipt, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Grecia, India, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Maroc, Norvegia, 
Pakistan. Polonia, Statele Unite 
ale Americii, Turcia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. Oferta expo
zanților de peste hotare este între
gită de firme individuale din An
glia. Argentina. Cipru. Elveția. 
Franța. Liechtenstein. Olanda. Spa
nia și Suedia, prezente la T.I.B. ’85,

Pe lingă activitatea pur comer
cială, in cadrul târgului se vor des
fășura numeroase simpozioane teh

Topoloveni din legume și frucie
gume și fructe este Încredințată 
unor formații bine pregătite, con
duse de cadre de specialitate cu 
înaltă calificare. Așa, de exemplu, 
formația condusă de Valeria Iones- 
cu s-a specializat1 in deshidratarea 
fructelor, iar ambalarea și etiche
tarea lor sînt încredințate forma
ției conduse de maistra Vasilica 
Neagu. în caietele lor de sarcini se 
află înscrise, pe zile șl ore, obli
gațiile privind ritmicitatea șl ca
litatea producției in funcție de co
menzile prevăzute in contractele 
încheiate. O atenție cu totul deo
sebită acordăm respectării întoc
mai a rețetelor de fabricație. Cu 
atit mai mult, cu cit zestrea teh
nică a unității se remarcă prin- 
tr-un grad înalt de mecanizare. Un 
șir de operații executate altădată 
manual se realizează acum de ma
șini comnlexe, de mare randament, 
în ultimii ani, producția întreprin
derii noastre a crescut de peste 
două ori.

întreprinderea din Topoloveni 
dispune și de o bază proprie de 
producere a . legumelor necesare 
procesului de industrializare. Ea 
cuprinde 300 hectare în cadru] a 3 

sătuc pierdut in imensitățile stepe
lor sudice, Bezrodnii, nașterea sa 
fiind nemijlocit legată de opera de 
zăgăzuire a fluviului Volga și de 
înălțare a hidrocentralei „Con
gresul al XXII-lea". Gîndit inițial 
ca un oraș al energeticienilor, ai 
celor ce aici smulg fluviului cea 
mai mare producție de energie e- 
lectrică din Europa, orașul și-a 
descoperit în curind noi vocații, in 
strinsă legătură cu cerințele eco
nomiei sovietice. Voljski este, as
tăzi, în multe privințe o citadelă 
reprezentativă a industriei sovieti-

Note de călătorie din U.R.S.S.

ce — In domeniul chimiei, în sec
toarele metalurgiei, construcțiilor de 
mașini, al industriei ușoare. Pe te
melia acestei puternice și multilate
rale dezvoltări economice, noul 
oraș realizează acum circa un sfert 
din producția industrială a regiunii 
Volgograd, ceea ce ii așază pe lo
cul al doilea intre centrele indus
triale ale zonei.

...Străbatem orașul spre una din
tre unitățile reprezentative ale in
dustriei din Voljski — întreprin
derea de țevi sudate. O lumină 
blinda scaldă străzile largi, piețe
le, scuarurile și parcurile, multe 
dintre ele înzestrate cu grupuri sta
tuare amintind de profesiile de 
bază ale orașului ; trecem, mai 
intii, prin „orașul vechi", apoi prin 
cartierele ridicate in ultima vreme, 
în care ochiul este plăcut impre
sionat de armonia culorilor, de jo
cul de proporții al clădirilor.

întreprinderea Ia care poposim 
este mai tinără de două ori decit 
orașul — a împlinit de curind 15 
ani. în hale uriașe, beneficiind de 
o dotare modernă. întreprinderea 
realizează o gamă variată de pro- 

lucru unde există biogaz, cuptorul 
vertical prezintă multiple avantaje 
față de tipurile existente în ex
ploatare : are un consum de com
bustibil redus cu circa 50 la sută, 
este ușor de exploatat și întreținut 
și are o productivitate de două ori 
măi mare. (Gheorghe Baltă).

nice, mese rotunde, prezentări de 
filme tehnice, demonstrații prac
tice care vor contribui la mai buna 
cunoaștere a partenerilor, vor des
chide căi noi în dialogul dintre spe
cialiști și comercianți. în fine, tre
buie să mai precizăm că acest uni
vers al tehnicii de înalt nivel de 
pe toate meridianele reunit la noua 
ediție a tîrgului se desfășoară pe 
o suprafață de peste 85 mii mp, in 
pavilioanele și platformele exteri
oare din cadrul complexului expo- 
zi ționâl.

Auspiciile favotabile sub care se 
deschide ediția 1985 a Tirguiui in
ternațional București, atestate de o 
bogată și prestigioasă participare, 
de nivelul tehnic ridicat și diversi
tatea exponatelor, de condițiile su
perioare de organizare, asigură noi 
orizonturi dezvoltării schimburilor 
și lărgirii cooperării economice și 
tehnice internaționale șub deviza 
„Comerț, cooperare, dezvoltare, 
.pace".

ferme, Inginerul Nicolae Popescu, 
șeful compartimentului horticol, ca 
și șefii de ferme Nicolae Nedelea, 
Ion Trancă și Alexandru Zăbavă 
ne-au înfățișat pe larg modul in 
care legumicultorii de aici au reușit 
să învingă seceta din timpul verii 
șt să-l smulgă pămintului produc
țiile planificate și chiar peste nive
lul celor planificate. La ferma de 
la Popești, de exemplu, roșiile au 
fost ajutate să se dezvolte bine prin 
udări în zori de zi șl noaptea tirziu, 
prin prașile manuale și mecanice 
repetate. în toate cele trei ferme 
se lucrează acum intens pentru 
pregătirea viitoarei recolte de le
gume. Intre altele, se amenajează 
și o seră rece pentru răsad și to
mate, se execută lucrări de irigații 
prin brazdă și se construiesc mi- 
croferme pentru porci și vaci cu 
lapte, a căror hrană va fi asigurată 
cu resturile vegetale de la culturile 
de legume, finul de pe canalele de 
irigații și porumbul obținut de la 
perdelele de protecție a legumelor.

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii” 

flluri de țevi, predominînd totuși 
cele de diametru mare; destinația 
lor — unități economice din indus
trie și’din agricultură, sectorul edi- 
litar-gospodăresc. întreprinderea ne 
este prezentată de tovarășa Ale
xandra Iurieva, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid. A- 
flăm astfel că în întreprindere lu
crează citea 8 000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, economiști — 
dintre care mai mult de jumătate 
sint tineri sub 30 de ani — angre
nați intr-un amplu efort de mun
că și creație, pentru a da răspuns 
comunist problemelor ridicate de 
puternica dezvoltare a economiei 
sovietice. Unui dintre domeniile 
de mare însemnătate in care st 
află angajat puternicul colectiv al 
întreprinderii este realizarea pro
gramului de irigații stabilit pșntru 
regiunea Volgograd. Program de 
mare importantă pentru această 
zonă în care, așa cum am fost in
formați la comitetul regional de 
partid, în ultimii o sută de ani au 
fost numărați nu mai puțin de 2R 
de ani secetosi. Unul dintre cei mai 
secetoși a fost anul 1984, cînd pro
ducțiile agricole au fost serios dij
muite de căldurile mari, și lipsa 
precipitațiilor. Tocmai pentru a fi 
contracarate asemenea efecte ne
gative ș-a elaborat un ’ vast pro
gram de lucrări de irigații, care 
prevede numai pentru acest an iri
garea în regiune a 40 000 de hec
tare. Țevile fabricate în intrenrin- 
derea-gazdâ vor contribui la astim- 
părarea setei păminturilor, sporind 
rodnicia lor.

...Tot pentru rodnicia pămintului 
lucrează șl întreprinderea de trac
toare din Volgograd. înălțată îh- 
tr-un timp record de numai 11 luni, 
de pe porțile întreprinderii a ieșit 
cel dinții tractor sovietic la 17 iu
nie 1930, pentru ca apoi, in 1934, să 
se realizeze tractorul cu numărul 
o sută de mii; cursul normal al vie
ții întreprinderii a fost stopat în 
anii Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, cînd, in zilele bătăliei 
pentru Stalingrad, întreprinderea 
s-a aflat in miezul fierbinte al lup
telor. dar producția pentru front 
n-a încetat nici un moment, La 
terminarea luptelor cineva a ase
muit întreprinderea cu o „junglă 
de metal", adică cu un uriaș mor
man de fiare arse și ziduri dări- 
mate, întins pe kilometri întregi, 
în scurt timp, muncitorii săi. din
tre care multi o apăraseră cu piep
turile și cu brațele lor, au readus-o 
Ia viață. în 1970, aici a fost con
semnat un jubileu — tractorul cu 
numărul 1 milion, pentru ca in 1982 
să iasă de pe porțile întreprinde
rii tractorul cu numărul 2 milioa
ne. Volgogrădenii afirmă cu min
drie că dacă pentru marcarea celor 
2 jubilee a fost nevoie de 40 și, 
respectiv 12 ani, pentru jubileul 
celui de-al treilea milion va fi ne
voie de un termen mai scurt, in
trucit numărul tractoarelor pro
duse aici crește an de an. Actual
mente, întreprinderea este angajată 
intr-un amplu proces, de moderni
zare, urmînd să ia amploare con
strucția unor tipuri de tractoare 
de mare putere.

...Cifre, statistici. în spatele lor 
se află însă munca harnică, abne
gația și dăruirea revoluționară a 
unor puternice colective muncito
rești, hotărîte să întîmpine cu noi 
împliniri Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S.

Silviu ACHIM

SCRIMA • La Zrenianin, in ca
drul Balcaniadei de scrimă, proba de 
sabie pe echipe a revenit selecțio
natei României, care a învins. în fi
nală, cu scorul de 5—4, formația Bul
gariei. Pe locul trei s-a clasat echi
pa Turciei. în proba de floretă, re
prezentativa României a ocupat, de 
asemenea, lobul intii. intrecind in 
finală cu 5—3 echipa Bulgariei. 
FOTBAL O Ieri, la stadionul Ciu
lești din. Capitală : Rapid — Uni
versitatea Craiova 0—1 (0—1), punct 
marcat de Bleu, în minutul 28 
• Față de efectivul de fotbaliști de 
care dispune. Rapid a jucat destul 
de bine, mai ales Goanță, Manea și 
Țîră ; Universitatea a fost superioa
ră tehnic, deși formația a cuprins 
mulți tineri. Bicu, Adrian Popescu, 
Badea, Gheorghe Popescu marchea
ză o creștere rapidă. Lung, Ștefă- 
nescu, Tilihoi au dat siguranță apă
rării. cu toate că ieri au liosit Ne- 
grilă și Ungureanu ® Tînărul Săn- 
doi a fost eliminat, justificat, de ar
bitrul Igna, pentru lovirea adver
sarului fără minge (pnin. 65), dar și 
rapidistul Croitoru merita cel puțin 
un cartonaș galben. Arbitrul respec
tiv a tratat. superficial, comițînd 
multe greșeli, un meci, de altfel, fără 
probleme deosebite ® Partida a fost 
observată de tehnicieni de la clubul 
Dinamo Kiev © Astăzi, Steaua va 
juca, la stadionul propriu (ora 15). 
cu formația Chimia Rîmnicu Vîlcea, 
un uitim meci înaintea partidei- 
tu.r cu Honved din „Cupa campioni
lor" (23 octombrie — Budapesta) ; 
de față vor fi trei observatori din 
partea clubului budapestan ® Alte 
două partide ale etapei a X-a se 
vor, juca astăzi : Politehnica Timi
șoara — Dinamo și F.C.M. Brașov 
— Petrolul. Celelalte partide ale 
etapei sint programate duminică 
© Decizie a biroului F.R.F. : ju
cătorul Ștefan a fost suspendat pînă 
la încheierea acestui campionat, iar 
antrenorului Halagian i s-a interzis 
să antreneze timp de un an echipe 
din divizia A • France Presse 
transmite ; Comitetul executiv
U.E.F.A. a aprobat participarea 
echipei Angliei la campionatul euro
pean ediția 1986—1988, sub rezerva 
prezentării unor garanții ferme ale 
federației engleze cu privire Ia ati
tudinea suporterilor englezi și a 
securității depline a stadioanelor. 
GIMNASTICA © în vederea cam
pionatelor mondiale de gimnastică, 
ce se vor desfășura intre 3—10 no
iembrie la Montreal, echipa mascu
lină a R. P. Chineze va avea în
frunte pe campionul olimpic Li 
Ning, alături de care vor concura 
Tong Fel, Lou Yun, Xu Zhiquiang, 
Zou Limin, Yang Yueshan, Lu Ming. 
Din echipa feminină fac parte 
Yuang Yai, Huang Qun, Xu Yemei, 
Yu Feng, Xiang Yu, Qin Qizhi. 
© Camnionul mondial de gimnas
tică. sovieticul Dimitri Bilozercev. 
nu va putea lua parte la apropiatele 
campionate ale lumii de Ia Montreal, 
fiind accidentat (fractura unui pi
cior), anunță corespondentul sportiv 
al agenției T.A.S.S.
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Schimb de mesaje între președintele
Nicolae Ceaușescu

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Tovarășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, re
prezentantul special al președintelui 
Republicii. Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la sesiunea 
jubiliară consacrată împlinirii a 40 
de ani de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite, a avut o întreve
dere cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar.

Secretarul general al O.N.U. a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutul său căl
duros, urări de sănătațe și fericire 
personală, iar poporului român, urări 
de progres, prosperitate și pace. Ja
vier Perez de Cuellar a dat p inaltă 
apreciere contribuției importante a 
României, personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
cauzei păcii, dezarmării, destinderii 
și înțelegerii între popoare, față de 
sprijinul activ și consecvent acordat 
Organizației Națiunilor Unite, creș
terii rolului organizației mondiale in- 
soluționarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea contemporană.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost transmise 
secretarului general al O.N.U. un 
mesaj de felicitare cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite, urări de noi suc
cese în activitatea de inaltă răspun
dere pe care o desfășoară in cadrul 
Națiunilor Unite. A fost reafirmată 
importanța deosebită pe care Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
o acordă Organizației Națiunilor U- 
nite, subliniindu-se necesitatea. ca 
actuala sesiune să contribuie la in
tensificarea eforturilor pentru creș
terea rolului și eficienței organiza
ției în ansamblul vieții internațio
nale, în dezvoltarea colaborării și 
întărirea păcii mondiale.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
principalele probleme internaționale 
aflate in atenția actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

La intrevedere a fost de față am-
■ basadorul Teodor Marinescu, repre

zentantul permanent al țării noastre 
la O.N.U.

Dezvoltarea colaborării dintre România și R.P. Congo
BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 

Președintele R.P. Congo, Denis 
Sassou Nguesso, l-a primit, la Bra
zzaville, pe Marin. Capisizu, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
măno-congoleză de cooperare eco
nomică și tehnică. *

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului Denis Sassou Nguesso, 
președintele C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele R.P. 
Congo, și tovarășei Antoinette 
Nguesso, un salut tovărășesc și cele 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului congo-

lez prieten, urări de pace, prosperi
tate și progres.

Mulțumind. președintele Denis 
Sassou Nguesso a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, in nu
mele său și al tovarășei Antoinette 
Nguesso. un salut prietenesc,, urări 
de sănătate și multă fericire, iar 
poporului român, noi succese în dez
voltarea și progresul multilateral al 
României socialiste.

în cursul convorbirii care a avut 
loc a fost subliniat faptul că rela
țiile prietenești dintre România și 
R.P. Congo cunosc o permanentă 
dezvoltare, în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, și că ele 
dispun de premise favorabile pen
tru extinderea cooperării economice 
și creșterea schimburilor comer
ciale, în interesul popoarelor român 
și con gol ez.

Necesitatea opririi cursei înarmărilor
și înfăptuirii dezarmării
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încheierea unei noi sesiuni a Con

evidențiată în dezbaterile Comisiei politice a Adunării Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : îngrijo
rarea profundă a popoarelor în fața 
continuei escalade a cursei înarmă
rilor si a riscului in creștere de de
clanșare a unei conflagrații nuclea
re la scară mondială,, necesitatea 
stăvilirii, pit nu este prea tirziu, a 
actualei competiții militare prin în
făptuirea unor măsuri concrete in 
sfera dezarmării, nevoia întăririi ro
lului O.N.U. in ansamblul negocieri
lor și ăl eforturilor consacrate de
zarmării sint temele principale ale 
luărilor de cuvirit ale reprezentanți
lor statelor membre in cadrul dez
baterilor generale consacrate proble
maticii dezarmării, care se desfășoa
ră in aceste zile in Comisia politică 
a Adunării Generale.

Reprezentanta Suediei, Maj Britt 
Theorin, ârătînd in discursul său că 
„ceva fundamental este greșit în 
lume atunci cind copiii nu mai au 
încredere în viitorul lor", a relevat 
necesitatea asumării responsabilită
ților pentru a se schimba cursul ac
tualelor evoluții in direcția unei lumi 
libere de arma nucleară, o lume a 
păcii, justiției și speranței. în con
text a relevat răspunderea deosebită 
ce revine statelor posesoare, de arme 
nucleare . în negocierea și punerea in 
aplicare a unor' măsuri concrete de 
dezarmare nucleară,. subliniind că, 
în același timp, datorită caracterului 
global al pericolului nuclear, O.N.U., 
toate statele lumii, indiferent de 
mărime, trebuie să participe activ și 
să-și aducă contribuția lă’ cauza de
zarmării, în primul rind la realizarea 
dezarmării nucleare.

Reprezentantul U.R.S.S., Oleg Tro- 
ianovski, a subliniat că dezbaterile 
de politică generală din plenara 
Adunării Generale au reliefat cu 
putere faptul că membrii comunită
ții internaționale resimt o preocu
pare gravă in legătură cu amenin
țarea războiului nuclear care pla
nează asupra tuturor națiunilor. El 
a arătat că problemele stăvilirii

cursei înarmărilor șl eliminării răz
boiului nuclear, ale însăși supravie
țuirii umanițătii privesc, in zilele 
noastre. întreaga specie umană. După 
ce a reamintit recentele propuneri 
ale U.R.S.S. privind reducerea ar
mamentelor nucleare strategice cu 50 
la sută și prevenirea militarizării 
spațiului extraatmosferic, vorbitorul 
a declarat : „Uniunea Sovietică con
sideră că o cale pentru ieșirea din 
actuala situație o constituie stăvili
rea cursei 
reducerea forțelor militare 
nivel echilibrat cit mai scăzut 
sibil". Vorbitorul a prezentat pe 
poziția guvernului sovietic in 
blema nemilitarizării spațiului 
mic. subliniind, intre altele, că __
fășurarea unei competiții militare în 
Cosmos ar adăuga o nouă dimen
siune, și mai periculoasă, actualei 
curse a înarmărilor, ar duce la apa
riția unei generații de noi arme, cu 
noi caracteristici tehnologice, cu 
efecte profund destabilizatoare asu
pra echilibrului militar strategic și 
ar spori considerabil riscul izbucni
rii — prin accident sau deliberat — 
a unui război nuclear atotdistrugă- 
tor.

Reprezentantul Iugoslaviei. Ignat 
Golob, a declarat că actuala cursă a 
înarmărilor este incompatibilă cu 
principiile Cartei O.N.U. in special 
cu principiile suveranității, abținerii 
de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța' împotriva integrității teri
toriale și independenței politice a 
oricărui stat, soluționării pașnice a 
diferendelor și neintervenției in tre
burile interne ale altor state. Comu
nitatea internațională are nevoie de 
un acord asupra opririi cursei înar
mărilor și asupra unor măsuri prac
tice de dezarmare.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a ales 

prin vot separat Bulgaria, Congo, 
Venezuela, Emiratele Arabe Unite și 
Ghana ca noi membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate pentru 
un mandat de doi ani, începind 
Ia 1 ianuarie 1986.

înarmărilor nucleare și 
la un 

po- 
larg 
pro- 
cos- 
des-

Apelul reuniunii 
Internaționalei 

Socialiste
VIENA 18 (Agerpres). — La Vie- 

na s-au încheiat lucrările Conferin
ței. pentru dezarmare a Internațio
nalei Socialiste la care au participat 
reprezentanți ai aproximativ 50 de 
partide socialiste' și social-democra- 
te din diferite țări, precum și in
vitați din partea altor formațiuni po
litice. atit din Vest, cit și din Est, 
informează agenția A.D.N. Timp de 
două zile, în cadrul conferinței s-a 
făcut un amplu schimb de' păreri in 
probleme legate de necesitatea sto
pării- cursei înarmărilor. Conferința 
a aprobat un apel care cere adop
tarea de măsuri urgente pentru în
cetarea cursei înarmărilor si prein- 
țîmpinarea militarizării Cosmosului. 
Documentul cheamă, totodată.' mari
le puteri să-și reducă arsenalele nu
cleare si relevă necesitatea încetă
rii dezvoltării armelor antirachetă și 
antisatelit.

La conferință au fost abordate, tot
odată. probleme referitoare la găsi
rea modalităților de aplanare și re
zolvare ne cale pașnică a situațiilor 
litigioase și a fost evidențiată necesi
tatea lichidării surselor de încorda
re si conflict din lume. Totodată, 
participanții la conferință s-au pro
nunțat în favoarea interzicerii ar
melor chimice si creării unei zone 
denuclearizate în Pacificul de Sud.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— La recomandarea secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, făcută după primirea unei 
cereri în acest sens din partea gu
vernului libanez. Consiliul de Secu
ritate al Națiunilor Unite a aprobat 
prelungirea, pentru o nouă perioa
dă de șase luni, a mandatului For
ței interimare a O.N.U. în sudul 
Libanului (UNIFIL). informează a- 
genția United Press International.

de la Stockholm
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — în 

perioada 10 septembrie — 18 octom
brie. în capitala Suediei a avut loc 
cea de-a șaptea sesiune a Conferin
ței pentru măsuri de încredere și 
securitate si pentru dezarmare în 
Europa. Pe parcursul lucrărilor a 
fost continuată dezbaterea propune
rilor și pozițiilor statelor participan
te vizind identificarea și lărgirea 
treptată a punctelor comune și con
vergente existente în legătură cu 
componentele posibile ale unui vii
tor acord, precum și explorarea ba
zei de acțiune in direcția convenirii 
unui set de măsuri de încredere și 
securitate, substanțiale și echilibra
te. care să corespundă intereselor de 
securitate ale fiecărui stat si ale în
tregului continent.

O contribuție 
ceste domenii a

activă fn toate a- 
fost adusă de de-

întâlniri

legația tării noastre 
structive ale Romi r,-, 
ideile avansate inc:, 
precedente bucurînâ. 
sebit interes și aprec.

La recenta sesiune 
tate unele decizii privi 
rea lucrărilor in urma 
Astfel, conferința de 
a hotărît ca lucrările ofic. 
toarei sesiuni să se deșt •- 
continuare, in plenară și in 
grupuri de lucru, in cadrul 
vor fi examinate toate propunerile 
prezentate de statele participante. în
tre care și cele ale tării noastre.

Cea de-a opta sesiune a Confe
rinței pentru .măsuri de încredere și 
securitate și' pentru dezarmare în 
Europa ,își va începe lucrările tot 
la Stockholm, la 5 noiembrie a.c.

si convorbiri chino-sovietice
BEIJING 18 (Agerpres). — Agen

țiile China Nouă și T.A.S.S. anunță 
că la Beijing a avut loc o convor
bire intre Wu Xueqian, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și Leonid Iliciov, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., reprezentantul 
special al guvernului sovietic la 
consultările politice sovieto-chineze.

în cursul convorbirii — precizează 
agenția T.A.S.S. — a fost examinat 
bilanțul celei de-a 7-a runde a con
sultărilor politice sovieto-chineze, 
care s-au încheiat la Beijing. Au 
fost abordate, de asemenea, proble
me ale actualei situații internațio
nale. A fost recunoscută utilitatea 
continuării dialogului politic dintre 
cele două țări.

BEIJING 18 (Agerpres). — S-a în
cheiat vizita oficială în R.P. Chineză 
a delegației parlamentare sovietice, 
condusă de Lev Tolkunov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Intilnirile cu 
conducătorii și oficialitățile chineze 
— relatează agenția T.A.S.S. — au 
avut un caracter constructiv, desfă- 
șurîndu-se într-o atmosferă 
Ambele părți și-au exprimat
facția în legătură cu evoluția din ul
timul timp a relațiilor sovieto-chi
neze. relevind, totodată, importanța 
restabilirii legăturilor dintre organe
le supreme ale puterii de stat din 
R.P. Chineză și U.R.S.S. și eviden
țiind hotărîrea de a le extinde — 
adaugă agenția citată.

caldă. 
satis-

Convorbiri româno-zaireze

BEIJING
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cooperării din- 
in diferite do

Seko, și doamnei Mobutu un 
prietenesc și cele mai bune 
de sănătate șl fericire perso- 
iar poporului zairez, urări de 
progrese pe calea dezvoltării
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România a

cu sarcina de a
propunerile formulate de

comitetului să ducă

7
Aniversarea a patru decenii de la crearea Organiza

ției Națiunilor Unite, căreia ii este consacrată in aceste 
zile sesiunea jubiliară in curs de desfășurare la New 
York, este marcată pretutindeni in lume ca un prilej 
de trecere in revistă a activităților organizației și, mai 
□Ies, de investigare a modalităților de sporire a apor
tului acesteia la soluționarea democratică a probleme
lor care confruntă omenirea., România, care a făcut 
din creșterea rolului și eficacității O.N.U. in viața inter-

ÎNTĂRIREA legalității internaționale
cerință de prim ordin a păcii și securității

națională o componentă fundamentală a politicii sale 
externe, acordă o însemnătate aparte acestui eveni
ment, vasta și dinamica activitate desfășurată de țara 
noastră la Națiunile Unite, in special in ultimele două 
decenii, de cind la conducerea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind marcată de 
concepte, propuneri și inițiative de larg răsunet inter
național, îndreptate tocmai spre infăptuirea acestui 
deziderat.

KINSHASA 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Zair l-a 
primit pe Marin Capisizu, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-zaireză de 
cooperare economică și tehnică, 
aflat la Kinshasa cu prilejul desfă
șurării lucrărilor actualei sesiuni a 
comisiei.

Di n partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
președintelui Republicii Zair, Mobutu 
Șese 
salut 
urări 
nală, 
noi 
economico-sociale.

GENEVA 18 (Agerpres). — Cuba 
și Uruguay au restabilit relațiile di
plomatice, întrerupte in septembrie 
1964, după o decizie a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) — in
formează agențiile Prensa Latina și 
Taniug. Un comunicat difuzat la 
Palatul Națiunilor din Geneva rele
vă că cele două țări își „afirmă ata
șamentul fată de principiile dreptu
lui internațional cu privire la rela
țiile prietenești și cooperarea intre 
state, încorporate In Carta O.N.U.".

CAIRO 18 (Agerpres). — Ministrul 
apărării al Egiptului. Mohammed Ab- 
del-Halim Abu Ghazala. s-a pronun
țat. intr-un interviu acordat săptă- 
minalului cairot „Mayo“. in favoarea 
creării unei zone denucl.earizate in 
Orientul Mijlociu și pe întreg con
tinentul african, informează agenția 
A.D.N. Acest lucru, a apreciat el. ar 
fi’ în interesul Egiptului si al în
tregii comunități arabe și africane.

Mulțumind in numele președinte
lui zairez și al doamnei Mobutu, 
primul ministru al. Republicii Zaira 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceausescu, din partea președintelui 
Mobutu și a doamnei Mobutu, cele 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român, 
urări de noi succese și prosperi
tate.

în cursul convorbirii care a avut 
loc au fost evidențiate posibilitățile 
de . extindere și aprofundare a rela
țiilor economice și a 
tre România și Zair 
menii de activitate.

Documentul subliniază că „dezvol
tarea relațiilor dintre Cuba și Uru
guay, întemeiate pe aceste prin
cipii, este in folosul ambelor țări 
și popoare, constituind un imbold 
dat solidarității dintre statele latino- 
americane". Cele două guverne au 
precizat' că restabilesc relațiile di
plomatice, consulare și comerciale 
începind din 17 octombrie, „inspi
rate de respectul pentru sistemele 
politice din țările lor și de dorința 
de a intări relațiile de prietenie și 
cooperare".

înscrierea în Cartă a noi
lor principii de relații între 
state — un mare pas îna
inte Greînd, in urmă cu patruzeci 
de ani, Organizația Națiunilor Unite, 
popoarele lumii și-au manifestat în 
mod clar hotărîrea lor „de a men
ține pacea și securitatea internațio- 
nală“ și în acest scop de „a dezvol
ta relații prietenești intre națiuni 
fondate pe respectul principiului 
egalității in drepturi a popoarelor și 
a dreptului de a dispune de ele in
sele". Așa cunj se știe, sub influen
ța victoriei forțelor coaliției antifas
ciste și ca. ripostă a concepțiilor și 
practicilor hitleriste de nesocotire și 
batjocorire a însuși ■ conceptului de 
legalitate, pe plan mondial s-a afir
mat tot mai mult ideea că raportu
rile dintre state trebuie să se înte
meieze pe principiile de drept, rostul 
O.N.U. fiind acela de a înlesni stabi
lirea acestui sistem de ordine juri
dică. Iată de ce înscrierea în Cartă 
a principiilor fundamentale ale ra
porturilor dintre state — egalitatea 
suverană, reglementarea pașnică a 
diferendelor, abținerea de la folosirea 
forței, respectarea integrității terito
riale și a independenței politice, 
neamestecul in treburile interne, în
deplinirea cu bună credință a obli
gațiilor — a reprezentat un mare pas 
înainte.

PRETORIA 18 (Agerpres). — Re
gimul rasist de la Pretoria a comis o 
nouă crimă odioasă împotriva popu
lației de culoare majoritare, aducînd 
la îndeplinire, vineri, sentința de 
condamnare la moarte a luptătoru
lui antiapartheid Benjamin Moloise, 
în virată de 28 de ani, membru al 
Congresului Național African. Mili
tantul african a fost executat la în
chisoarea centrală din Pretoria, în

0 nouă crimă odioasă a regimului rasist 
de la Pretoria

Executarea luptătorului antiapartheid Benjamin Moloise
urma condamnării pe baza unei acu
zații false privind uciderea unui po
lițist sud-african, in 1982.

Regimul de la Pretoria a comis 
noua crimă ignorind apelurile lan
sate din întreaga lume, inclusiv de 
Consiliul de Securitate al O.N.U., 
pentru revocarea sentinței.

In ajunul execuției sale, Benja
min Moloise a lansat o vibrantă che
mare la continuarea luptei poporului 
sud-african pentru libertate.

WASHINGTON 18 (Agerpres). - 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan. 
I-a primit pe primul ministru israe- 
Iian. Shimon Peres, cu care a abor
dat probleme legate de ultimele e- 
voluții din Orientul Mijlociu — in
formează Associated Press.

Puternic val de proteste in lume
Executarea poetului de . culoare . „consternare" de executarea, scril- 

Malasela Benjamin Moloise de către 1 torului negru Benjamin Moloise — a 
autoritățile rasiste de Ia Pretoria a 
stîrnit consternare și un puternic val 
de proteste în lumea intreagă.

Casa Albă a publicat o declarație 
In care apreciază că execuția „nu 
poate decit să exacerbeze situația" in 
Africa de Sud.

La Paris, la propunerea grupului 
comunist, Adunarea Națională a 
Franței și-a suspendat cinci minute 
lucrările pentru a aduce un ultim o- 
magiu militantului de culoare execu
tat in mod odios la Pretoria.

La Londra. Foreign Office-ul a de
clarat că executarea lui Benjamin 
Moloise „n.u face decit să contribuie 
la agravarea și mai mult a situației 
interne din R.S.A.". De asemenea, cri
ma de la Pretoria a fost condamnată 
ferm și de către Partidul Laburist, 
de opoziție.

Guvernul R.F. Germania a aflat cu

declarat purtătorul de cuvînt oficial, 
Friedhelm Ost, in timp ce șeful frac
țiunii din Bundestag a Partidului So
cial-Democrat, de opoziție. Hans-Jo- 
chen Vogel, a afirmat că spinzurarea 
poetului de culoare la Pretoria „de
monstrează de o manieră oribilă că 
guvernul sud-african nu renunță la 
politica sa rasistă inumană".

La rindul său. guvernul Olandei a 
anunțat că regretă profund faptul că 
autoritățile sud-africane au ignorat 
apelul la clemență al Pieței comu
ne in favoarea lui Benjamin Moloise.

La Bruxelles. Comisia Pieței comu
ne a deplins actul guvernului sud- 
african. Willy de Clerq, vicepreședin
te al Comisiei însărcinat cu relațiile 
externe, a opinat că execuția de la 
Pretoria va declanșa un nou val de 
demonstrații ale populației de cu
loare împotriva regijnului din R.S.A.

încheierea vizitei secretarului 
general al P.C. Italian
BEIJING 18 (Agerpres). — Secre

tarul generai al P. C. Italian. Ales
sandro Natta. și-a încheiat vizita în 
R. P. Chineză, unde a conferit cu 
Hu Yaobang. secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, și cu alți mem
bri ai conducerii de partid chineze 
asupra unor probleme privind rela
țiile dintre P. C. Chinez si P. C. 
Italian, precum si asupra principa
lelor aspecte ale situației interna
ționale. Exprimindu-și satisfacția in 
legătură cu dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor reciproce, conducătorii 
celor două partide au subliniat ne
cesitatea explorării căilor si meto
delor care să contribuie la dezvol
tarea mișcării comuniste internațio
nale. precum și a sporirii eforturilor 
de realizare a dezarmării, a stopării 
cursei, înarmărilor nucleare — infor
mează agenția China Nouă.

AUTORITĂȚILE IUGOSLAVE au 
găsit neîntemeiată cererea S.U.A. 
privind reținerea si extrădarea lui 
A. Abbas — a declarat purtătorul 
de cuvînt al Secretariatului federal 
pentru afacerile externe, adăugind 
că Iugoslavia a răspuns negativ la o 
notă americană în acest sens. El 
a menționat că Abbas este mem
bru al Comitetului Executiv al 
O.E.P. — recunoscută de Iugosla
via drept singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian — 
si. ca atare, se bucură de imuni
tate diplomatică. A. Abbas, care 
a participat la negocierile încheia
te cu succes cu autorii deturnării 
pachebotului italian .,Achille Lau
ro". a trecut prin Iugoslavia după 
plecarea sa din Italia.

PRIMIRE.
lui de Stat 
dor Jivkov, 
afacerilor
Leopold Gratz, 
mează agenția B.T.A. 
nat relațiile dintre cele două tari. 
S-a exprimat satisfacția pentru 
evoluția raporturilor politice bila
terale. Ministrul austriac de exter
ne a conferit, de asemenea, cu 
omologul său bulgar, Petăr Mlade- 
nov.

Președintele Consiliu- 
al R. P. Bulgaria, To- 
1-a primit pe ministrul 
externe al Austriei, 

cu care — infor- 
a exami-

CONSULTĂRI. La Beijing au a- 
vut Ioc consultări între delegații 
ale ministerelor afacerilor externe 
ale R.P. Chineze si R.P. Bulgaria 
la nivel de adjuncti ai miniștrilor, 
relatează agenția B.T.A. în cadrul 
convorbirilor s-a constatat extin-

De-a lungul celor • patru decenii, 
O.N.U. a jucat un rol important în 
viața internațională, adoptînd hotă- 
rîri și rezoluții de mare însemnă
tate. In cadrul organizației au fost 
negociate și adoptate documente in
ternaționale majore și au fost ela
borate convenții care stabilesc nor
me de conduită universal valabile 
pentru toate statele in raporturile 
lor reciproce, norme fără a căror 
respectare pacea și colaborarea sint 
de neconceput. Un rol util a jucat, 
in același timp. O.N.U. in regle
mentarea conflictelor dintre state, 
ori de cite ori s.-a recurs la servi
ciile sale organizația contribuind, 
dacă nu la stingerea, în orice caz 

,1a oprirea extinderii acestora prin 
punerea în mișcare a unor meca
nisme de bune oficii sau mediere, 
prin trimiterea de observatori sau 
forțe de urgență pentru a se inter
pune intre beligeranți.

Din păcate însă, nici în prezent 
principiile nobile înscrise in Carta 
O.N.U, nu s-âu statornicit pe deplin 
în relațiile dintre statele lumii, în
călcarea lor repetată și îndeosebi 
perpetuarea practicilor politicii de 
forță și de amestec în 
terne ale altor state 
alături de exacerbarea
cursei înarmărilor și persistența fo
carelor de tensiune si conflict, una 
din sursele principale ale stării de

încordare fără precedent din relațiile 
internaționale. Tocmai de aceea 
transpunerea integrală în viață a 
principiilor și normelor prevăzute în 
Cartă, întărirea continuă a legali
tății internaționale rămin unul din 
obiectivele primordiale ale organi
zației, o condiție esențială pentru 
menținerea păcii și securității, pen
tru îndepărtarea • pericolului unei 
conflagrații mondiale distrugătoare..

O lume a forței, în care cel puter
nic asuprește' și își dictează voința, 
generînd astfel grave pericole — sau 
o lume a justiției, în care. toate sta
tele să se poată dezvolta în condiții 
de libertate și egalitate, aceasta este 
opțiunea fundamentală a omenirii.

treburile in- 
constituind, 

continuă a

Cuvintul ferm al Româ
niei, al președintelui ei la 
marele for al națiunilor lumii, 
în ampla și perseverenta sa activi
tate pe tărîmul diplomației multila
terale, România — situîndu-se cu 
consecventă în cei 30 de ani de cînd 
este membră a. Organizației. Națiu
nilor Unite de partea forțelor pro
gresiste ale timpului nostru — a mi
litat și acționat hotărît pentru În
tronarea în viața internațională a 
principiilor noi de relații intersta
tale. Un moment solemn, o expresie 
a însemnătății pe care o. acordă în 
acest sens România Națiunilor Unite

l-a constituit prezența președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU Ia sesiunea 
jubiliară a Adunării Generale, din 
1970. Cu deosebită forță de convin
gere au răsunat atunci, sub cupola 
marelui forum al națiunilor lumii, 
cuvintele conducătorului partidului 
și statului nostru : „Considerăm de 
o Importanță primordială, ca toate 
statele să-și ia obligația de a-și în
temeia relațiile dintre ele pe deplina 
egalitate in drepturi, pe respectarea 
reciprocă a independenței și suvera
nității naționale, pe neamestecul în 
treburile interne și pe avantajul re
ciproc. Numai apărarea și respecta
rea cu strictețe de către toate sta
tele a acestor principii poate asigura 
o colaborare și cooperare internațio
nală sănătoasă, poate feri de noi 
convulsii viața internațională, poate 
oferi deplina garanție de securitate 
fiecărui stat".

.Chintesență a gfndiril novatoa
re si a activității ' dinamice a pre
ședintelui tării, a tradițiilor di
plomației românești, a vocației de 
pace a poporului român, activitatea 
desfășurată, in acest spirit, de țara 
noastră la O.N.U. a proiectat numele 
României printre cele ale țărilor cu 
aportul cel mai substanțial la cauza 
legalității internaționale, a păcii și 
înțelegerii intre toate popoarele.

Țara noastră s-a numărat printre 
promotorii cei mai activi ai operei 
de afirmare a primatului dreptului

derea in ultimii ani a relațiilor bi
laterale intr-o serie de domenii, ex- 
primîndu-se dorința ca aceste re
lații să se dezvolte in continuare, 
îndeosebi in sferele economică și 
comercială. A fost semnat, totoda
tă. planul schimburilor culturale 
bilaterale pe următorii trei ani.

REUNIUNE. La Bangkok s-au 
Încheiat lucrările primei reuniuni 
a miniștrilor economiei din țările 
membre ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (Brunei, Fi- 
lipine, Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda) și Comunității 
Economice vest-Europene. Pe agen
da intilnirii au figurat problema 
datoriilor, ultimele evoluții din ca
drul sistemului monetar internațio
nal, lansarea unei noi runde de 
negocieri comerciale multilaterale. 
Participanții au căzut de acord 
asupra înființării unui comitet de 
promovare a investițiilor și in 
privința mai multor proiecte de 
cooperare.

CONFIRMARE. Președintele Re
publicii Islamice Iran. Seyyed Aii 
Khamenei, a confirmat oficial nu
mirea centru un nou mandat a pri
mului ministru. Mir Hussein Mous- 
savi. care a primit recent votul de 
încredere din partea parlamentu
lui (Majlisul) iranian, informează 
agenția I.R.N.A. Președintele Kha
menei a subliniat cu acest prilej 
necesitatea alcătuirii unui cabinet 
care să răspundă actualelor cerințe 
ale tării.

în relațiile internaționale, de codi
ficare a principiilor de drept inter
național întreprinsă sub egida O.N.U. 
România a adus astfel contribuții 
însemnate la inițierea și elaborarea 
„Declarației referitoare la principi
ile dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și cooperarea in
tre state, conform Cartei Națiunilor 
Unite",' adoptată în unanimitate la 
sesiunea a XXV-a, jubiliară, a Adu
nării Generale a O.N.U. din 1970, 
precum și la procesul de negociere 
și adoptare, patru ani mai tirziu, a 
definiției agresiunii. Preocupările 
pentru instaurarea trainică în rela
țiile dintre state a respectului prin
cipiilor s-au materializat in propu
nerile' țării noastre privind elabora
rea in cadrul O.N.U. a unui Cod de 
conduită cu caracter universal, care 
să statueze drepturile și îndatoririle 
fundamentale ale statelor.

Pentru primatul absolut al 
tratativelor în soluționarea 
problemelor litigioase și dez
voltarea bunei vecinâtăți 
între state. EnerSia stăruința 
cu care partidul și . statul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au mi
litat și militează pentru soluționarea 
oricăror probleme litigoase numai 
pe calea tratativelor, pentru evitarea 
apariției altora noi. și-au găsit o 
elocventă expresie prin înscrierea 
pe ordinea de zi a Adunării Gene
rale, in 1979, a punctului „Regle
mentarea prin mijloace pașnice a di
ferendelor internaționale". Amplele 
dezbateri generate de acest punct au 
avut un prim rezultat, in 1982, in 
adoptarea prin consens a „Declara
ției asupra reglementării pașnice a 
diferendelor internaționale", propusă 
de România —. considerată ca fiind 
unul din documentele politico-juri- 
dice cele mai importante adoptate 
de-a lungul timpului in cadrul 
O.N.U. în spiritul acestei declarații, 
din inițiativa României, Adunarea 
Generală a hotărît să treacă la exa
minarea aprofundată a propunerii de 
creare in cadrul O.N.U. a unei Co
misii pentru bune oficii, mediere și 
conciliere.

La actuala sesiune a Adunării Ge-

nerale, țara noastră a propus adop
tarea unui Apel solemn către toate 
statele aflate în conflicte militare, 
pentru încetarea imediată a luptelor 
și trecerea la rezolvarea probleme
lor pe calea tratativelor. De aseme
nea, a fost at'ansâtă propunerea 
privind adoptarea de către statele 
membre a unui Angajament solemn 
de a traduce in viață obligația de 
a nu recurge la forță și la amenin
țarea cu forța și de a nu se ames
teca, sub nici o formă, in treburile 
interne ale altor state, de a solu
ționa stările de conflict și încordare 
pe calea tratativelor.

In evantaiul inițiativelor românești 
vizînd statornicirea fermă a regu
lilor de drept in raporturile dintre 
state un 
vizind 
bunei 
ce o 
temă, 
rală în 1979, a statuat că baza bu
nei vecinătăți o constituie respec
tarea strictă a principiilor funda
mentale ale dreptului internațional, 
înscrise în Carta OÎN.U., precum și 
respingerea oricăror acte tinzînd fa 
stabilirea de zone de influentă și do
minație, s-a hotărit să se treacă, pe 
baza unui document de lucru pre
zentat dc România in 1983, la identi
ficarea elementelor bunei vecinătăți, 
în cadrul unui proces de elaborare a 
unui document international al 
O.N.U.

loc important ocupă cea 
dezvoltarea și consolidarea 

vecinătăți între state. După 
primă rezoluție pe această 
adoptată de Adunarea .Gene-

care și Romania, 
examina 
state cu privire la întărirea organi
zației și de a identifica pe acelea 
susceptibile să întrunească un acord 
general. Acest comitet a beneficiat 
de un valoros îndreptar in activita
tea sa prin binecunoscutul docu
ment, prezentat de asemenea în 
1975 de țara noastră, intitulat „Po
ziția României cil privire la îmbu
nătățirea și democratizarea activită
ții Organizației Națiunilor Unite, la 
întărirea rolului său în realizarea 
colaborării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, a 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a unei păci trainice".

Pe parcursul anilor, 
depus eforturi perseverente pentru 
ca activitatea 
efectiv la identificarea căilor si mij
loacelor de sporire â eficacității 
și autorității O.N.U. Se poate spune 
că inițiativa românească a adus 

contribuții esențiale la declanșarea 
unui proces — care în mod inerent 
va fi .de lungă durată — de perfec
ționare 
ți

și democratizare a organiza*
îndoială, 

aniversării
a

lumina experienței 
cum. se arată in apre-

momentul jubi- 
a patru decenii 
O.N.U. consti-

acu-

Imperativul perfecționării 
și democratizării organiza
ției mondiale. Pa linia interesu" 
lui constant al țării noastre față de 
activitățile- O.N.U., România a luat 
inițiativa înscrierii pe ordinea de zl 
a sesiunii Adunării Generale din 
1972 a punctului intitulat „Creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
fn menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, in dez
voltarea cooperării intre toate na
țiunile și în promovarea normelor 
de drept internațional in relațiile 
dintre state". La propunerea țării 
noastre, la care s-au asociat alte 
țări, Adunarea Generală a creat, in 
1975. Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției, alcătuit din 47 de state, intre

liar al
de activitate 
tine, in 
mulate, așa 
cierile și considerentele- președintelui 
Nicolae Ceaușescu prezentate in 
cursul dezbaterilor generale ale ac
tualei • sesiuni de ministrul român al 
afacerilor externe, un prilej deose
bit de a se proceda, la o evaluare 
realistă a activităților organizației, 
de a se identifica 'noi căi și măsuri 
concrete de creștere a rolului și con
tribuției sale la soluționarea proble
melor cardinale ale . umanității. In 
acest spirit, afirmindu-și deplinul 
atașament față de O.N.U., față de 
scopurile și principiile Cartei adop
tate în urmă cu 40 de ani. România 
socialistă, traducînd in viată sar
cinile stabilite de 
tării, este hotărîtă 
în continuare toate 
alături de celelalte state mem
bre, pentru ca organizația mondială 
să fie tot mai prezentă, iar aportul 
ei tot mai substanțial în marea operă 
de făurire a unei lumi mai bune 
și mai drepte.

președintele 
să depună 

eforturile, 
state

Radu BOGDAN
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