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- realizate neîntîrziat, integral 
și în condiții de bună calitate

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a sosit la Sofia pentru a lua parte la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Caldă manifestare 
de prietenie 

pe aeroportul 
capitalei bulgare

SOFIA 21 (Agerpres).— Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a sosit, luni 
după-amiază. la Sofia, pentru a 
lua parte la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ . al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via.

Pe aeroportul international al ca
pitalei bulgare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășul Todor Jivkov. secretar ge
neral' al Comitetului Central al 
Partidului. Comunist Bulgar,' pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, de Grișa 
Filipov. nîembru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. Stanko Todorov, președintele 
Adunării Populare. Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. ministrul afacerilor exter
ne. Dobri Djurov. membru 'al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B.. minis
trul apărării populare, de alti- con
ducători de partid si de stat bul
gari. ii.

Au fost prezent! ambasadorul tării 
noastre la Sofia si membri ai am
basadei.

Pionieri bulgari au oferit flori.
Au. fost intonate imnurile de stat 

ale Republicii Socialiste România' și 
Republicii Populare- Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
soțit de tovarășul Todor Jivkov. "a

trecut în revistă garda militară ali
niată pe aeroport în onoarea sosirii 
sale.

Numeroși locuitori al Sofiei, aflat! 
pe aeroport, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă manifes

tare de prietenie, ovationlnd pentru 
trainicele legături traditionale ce 
unesc partidele noastre comuniste, 
cele două țări si popoare vecine și 
prietene.

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întilnit cu tovarășul W Jivkov
SOFIA 21 (Agerpres). — Tova

rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia- - 
liste România, aflat la Sofia pen
tru a participa la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, s-a întîlnit, luni seara, cu 
tovarășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au exprimat deosebita satisfacție 
de a se revedea și de a putea avea 
un schimb util de păreri in proble
me importante care privesc stadiul 
actual și perspectiva relațiilor dintre 
cele două țâri și popoare, precum și 
situația politică mondială. S-a subli
niat că economiile celor două țări 
oferă largi posibilități pentru adin- 
cirea și diversificarea raporturilor 
româno-bulgare. In același timp, a 
fost exprimată hotărîrea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea lor conti
nuă, spre binele și în folosul celor 
două țări socialiste vecine si prietene.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate unele aspecte ale vieții in
ternaționale și, in mod deosebit, 
probleme legate de intensificarea 
activității pentru dezarmare și apă
rarea păcii.

întrevederea a decurs !ntr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Cu consecvență, partidul nostru 
a înscris, printre. obiectivele pro
gramatice .ale politicii șale de in
vestiții, dezvoltarea cu prioritate a 
bazei energetice și de materii pri
me, sector de • importanță vitală 
pentru .desfășurarea,...normală a ac
tivității în toate domeniile. Por
nind de la cerințele în continuă 
creștere ale economiei naționale, 
lărgirea bazei proprii de materii 
prime și asigurarea permanentă a1 
energiei necesare țării noastre mu 
constituit o opțiune fermă, 6 c6- 
ordonată esențială în strategiadez- 

. .upltării. .. neîntrerupte . a. patriei, a 
sporirii potențialului ei economic 
și asigurării,, pe această bază, a 
creșterii nivelului de trai al în
tregului popor.

După cum este cunoscut, sub în
drumarea directă și cu contribuția 
determinantă a secretarului-general 
al partidului, - tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost adopta
te orientări realiste și măsuri cu
prinzătoare, încadrate organic in
tr-o concepție unitară, și de largă 
perspectivă, pentru înfăptuirea 
sistematică a unor ample programe 
de investiții în acest domeniu, atit 
în scopul creșterii producției tutu
ror tipurilor de resurse energetice 
cunoscute, extinderea construcției 
de termo și hidrocentrale, a capa
cităților destinate valorificării re
surselor recuperabile și. refolosibile, 
cit și pentru asimilarea si dezvol
tarea .unor surse rioi ■ de energie. 
In vederea realizării în condiții de 
eficiență superioară a tuturor obiec
tivelor prevăzute, societatea noas
tră a făcut eforturi de investiții 
considerabile,, oriențînd importante 
fonduri financiare și materiale in 
acest (domeniu, inclusiv pentru dez
voltarea puternică a industriei de 
utilaj energetic.

In spiritul sarcinilor subliniate la 
recenta ședință a Comitetului Po
litic. Executiv pentru asigurarea 
energiei necesare economiei națio
nale. investițiile în energetică se 
înscriu, desigur, între sarcinile 
majore ce revin titularului lor. în 
acest sens trebuie subliniat că in 
activitatea de investiții Ministerul 
Energiei Electrice beneficiază de o 
organizare corespunzătoare, avînd 
sub directa sa coordonare unități 
proprii de constructii-montaj care 
dispun de o puternică bază teh
nică și materială, de mașini, uti
laje și dispozitive de execuție mo
deme, de înalt randament, de teh
nologii de lucru și materiale cu ca
racteristici superioare, folosite pe 
scară largă* Ia realizarea noilor 
obiective. Pe șantierele de investiții 
energetice își desfășoară activita
tea muncitori, maiștri și specialiști 
cu o bogată experiență, capabili să 
îndeplinească în bune condiții sar- 
eîrt'He complexe "și ~ mobilizatoare' 
încredințate de partid. în acesta 
condiții, în spiritul sarcinilor sub
liniate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., este nu nu
mai posibil, ci și absolut necesar 
ca, actionindu-se cu răspundere și 

, fermitate, intr-un climat de ordine

ș! disciplină desăvîrșite, printr-o 
temeinică organiz'are a lucrărilor, 
prevederile planului de investiții 
din acest an să fie îndeplinite in
tegral și toate obiectivele prevă
zute să fie puse in funcțiune Ta 
termen. ■ • .........

Este o sarcină majoră, de înaltă 
răspundere politică si profesională 
pentru toti cei care își desfășoară 
activitatea in acest domeniu. Pu
terea energetică planificată să fie 
atinsă prin intrarea în exploatare 
a capacităților prevăzute pentru 
acest an, de peste 2 000 MW. a fost 
riguros'"luată în 'calculul' balanței' 
energetice a tării și. ca atare, con
diționează în măsură hotărîtoare 
desfășurarea în condiții normale a 
activității din celelalte ramuri ale

SARCINI 
PRIORITARE

ÎN
ECONOMIE

economiei naționale, îndeplinirea 
cu succes a prevederilor de plan pe 
1985, precum și' abordarea în con
diții superioare a sarcinilor sporite 
din primul an al noului cincinal.

în scopul îmbunătățirii activită
ții din acest domeniu vital pentru 

., economia națională, în primăvara 
acestui an Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat 
și aprobat Programul pentru reali
zarea producției de energie elec
trică pe anul 1985, stabilind mă
suri ample și complexe care vi
zează, printre altele, accelerarea 
ritmului lucrărilor pe șantiere și 
punerea în funcțiune a noilor ca
pacități energetice la termenele 
planificate. Ar fi fost, așadar, fi
resc și necesar ca tocmai in acest 
spirit să acționeze factorii anga
jați în procesul de realizare a aces
tor investiții, manifestind maximă 
răspundere și stăruință pentru rea
lizarea neabătută a prevederilor 
programului amintit, adoptînd mă
suri hotărîte pentru organizarea te
meinică a lucrărilor, întărirea or
dinii. și disciplinei în muncă, .exer
citarea unui control riguros asupra 
modului în care sînt duse la în
deplinire sarcinile și măsurile sta
bilite, îmbunătățirea conlucrării 
dintre constructori și montori, be
neficiari, proiectanți și furnizori de 
utilaj© tehnologice.

.... Gu toate acestea. n sarcinile - pla
nului de investiții din sectorul 
energetic nu au fost duse integral 
la îndeplinire. La un șir de.obiecti- 
ve și capacități termenele de pu
nere în funcțiune au expirat, fapt 
care a provocat repercusiuni serioa
se asupra alimentării cu energie și

desfășurării normale a activităților 
economice. Pe unele șantiere, lipsa 
de ordine și disciplină, gradul ne
corespunzător de folosire a mașini
lor și utilajelor de execuție, indis
ciplina tehnologică și-au lăsat se
rios amprenta- asupra- activității 
desfășurate. Deficiențe au existat și 
în ceea ce privește organizarea lu
crărilor. colaborarea dintre con
structori ' și montori, asigurarea 
unei asistențe tehnice, competente, 
a unui control ferm și operativ 
asupra riivelului în care sini înde
plinite sarcinile stabilite. Nu au 
fost-luate din timp- măsurile im
puse de asigurarea efectivelor de 
muncitori la nivelul necesarului, 
de livrarea cu ritmicitate a utila
jelor tehnologice și aprovizionarea 
șantierelor cu materialele de con
strucții prevăzute în proiecte.

Cauza acestor' neajunsuri se da
torează, desigur, stilului defectuos 
de muncă al conducerilor unități
lor de construcții-montaj respec
tive, care nu au intervenit ope
rativ și eficient pentru, solutio
narea rapidă a greutăților in- 
tîrapinate- și nu au reușit să ac
ționeze cu energie in vederea 
mobilizării tuturor forțelor umane 
și mijloacelor tehnice de care, dis
pun pentru recuperarea rămîn.eri- 
lor în urmă și: respectarea, terme
nelor planificate de dare in func
țiune. La > rihdul lor, o serie da 
ministere care colaborează la înț 
făptuirea investițiilor din domeniul 
energetic, unitățile furnizoare din 
subordinea lor nu și-au respectat 
obligațiile contractuale asumate și, 
sub diferite justificări, nu au ținut 
seama de necesitatea satisfacerii 
cu prioritate a intereselor generale 
ale economiei naționale. O răspun
dere deosebită revine Ministerului 
Energiei Electrice, în calitatea sa 
de titular de investiții, pentru în
găduința manifestată față de. lipsu
rile grave din activitatea de pe 
șantiere și spiritul scăzut de răs
pundere și exigență cu care a ac
ționat in vederea redresării activi
tății pe care o coordonează și de 
care răspunde.

Analizînd neajunsurile din dome
niul energetic, recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R,. a adoptat măsurile 
cunoscute, al căror scop esențial 
este de a asigura o organizare și 
răspundere exemplare, desfășura
rea ireproșabilă a muncii intr-un 
sector de însemnătate primordială, 
de a cărui activitate depinde rea
lizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan, satisfacerea 
corespunzătoare a cerințelor de 
energie electrică.

Iată de ce. în lumina sarcinilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv. -Obiectivul major..care trebuie 
urmărit cu fermitate la fiecare in
vestiție în parte constă în accelera
rea -ritmului de realizare a lucrări
lor. iar pe această bază — recupe
rarea răminerilor in urmă existen-
(Continuare în pag. a II-a)

PLECAREA 
DIN 

CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a plecat, luni, în 
R. P. Bulgaria, pentru a lua parte la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționa
le, Petru Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al; C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat la plecare de membri și 
membri supleant!' ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al; parti
dului, de membri ai C.C. al P.C.R^ 
ai Consiliului de' Stat și ai guvernu
lui, de reprezentanți ai unor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești.

Un grup de pionieri eu ofe
rit cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ș! tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Erau de față ambasadorul R. P, 
Bulgaria la București și membri ai 
ambasadei.

La ora 15, aeronava prezidențială 
a decolat de pe aeroportul Otopeni, 
indreptindu-se spre Sofia.

DOLJ : Producție fizică 
pesțe< prevederi

Ferm hotărite să încheie cu 
bune . rezultate economice ac
tualul an si cincinal, să Dună 
baze sigure producției pentru 
anul viitor, colectivele de oa
meni ai muncii din industria 
județului Dolj depun eforturi 
stăruitoare pentru îndeplinirea 
exemplară si depășirea sarcini
lor ce le revin. Astfel. în peri
oada care a trecut din acest an. 
73 unităti economice si-au înde
plinit -st. depășit! sarcinile de 
plan la indicatorul . productie- 
marfă industrială cu 337,5 mili
oane leii Cele mai buhe rezul
tate au fost înregistrate Ia în
treprinderile de confecții Craio
va. de celule electrice si de me
canică Băilești si de Trustul 

'de antrepriză generală construc
ții industriale Dolj. De mențio
nat că întregul spor de produc
ție s-a obtînut de seama crește
rii productivității muncii cu 
11 046 Iei pe om al muncii, fată 
de sarcina planificată. (Nicolae 
Băbălău).

■■ ■ ' j ■
BRAȘOV : Livrări 

suplimentare la export
In perioada care a trecut din 

acest an. oamenii muncii din 
economia județului Brașov si-âu. 
concentrat cu energie eforturile 
pentru realizarea • unei game 
largi de.produse solicitate de 
parteneri externi. In acest scop, 
ei au acționat cu prioritate spre 
asimilarea, unor produse noi cu 
caracteristici .superioare si rea
lizarea lor în condițiile unei 
înalte calități. Nomenclatorul 
produselor t oferite - .partenerilor 
externi in, 1985 este cu aproape 
100 sortimente mai mare, decît. 
in perioada, corespunzătoare a- 
nului trecut. Datorită răspunde
rii si dăruirii cu care-s-a acțio
nat, în acest scop; ș-a: reușit ca 
un număr de 20 de unităti eco-. 
nomice șă-.și depășească., in pri
mele trei trimestre din acest, an 
prevederile la export cu aproa
pe 150 milioane lei. (Nicolae 
Mocann). -. . ------- ----------

MUREȘ : în funcțiune
— o nouă capacitate 

de producție
Pe platforma fabricii de an

velope din Luduș a fost. p,usă 
in- funcțiune o nouă capacitate 
de producție. Este vorba de 
secția de preparare ■ și amestec 
a cauciucului brut. materie pri
mă necesară . fabricării de ca
mere și anvelope, precum si a 
materiei utilizate la . producerea 
benzilor de reșapare si a gar
niturilor din cauciuc. O dată 
cu punerea in funcțiune a aces- 
tei capacități. întregul necesar 
de materie primă : pentrii pro
ducția de bază a fabricii va fi 
realizat în unitate.. (Glieorghe 
Giurgiu).

I ARĂTURILE ADÎNCI | 
i DE TOAMNĂ !
i —încheiate la termen!)

‘ ’ 11
Programul arăturilor adinei de 

.toamnă întocmit de Ministerul Agri
culturii si Industriei Alimentare are 
în vedere realizarea acestei lucrări 
în perioada optimă si in condiții 
care să .asigure o bună calitate. Dată 
fiind concentrarea puternică de for
te la. recoltare si insămîntări. pînă 
acum cea mai mare parte a tractoa
relor au fost folosite la aceste lucrări, 
ceea ce a avut ca rezultat realizarea 
lucrării ogoarelor de toamnă pe su
prafețe mici. Totuși, trebuie arătat că, 
datorită bunei organizări, a corelă
rii- recoltării ■ și transportului produc
ției. intr-o serie de județe — Argeș, 
Vîlcea. Bacău. Brașov și sectorul 
agricol Ilfov — au fost repartizate 
la efectuarea ogoarelor de toamnă 
un număr sporit de tractoare, ceea 
ce a creat condiții să se are între 25 
și 56 -la sută din suprafețele prevă
zute. Pe măsură insă ce în următoa
rele zile se, vor încheia în toa
te județele recoltarea si transportul 
produselor din cîmp. există condiții 
ca tractoarele rămase disponibile de 
la aceste lucrări să fie repartizate 
Ia arături, singurele lucrări „la zi“ 
de acum înainte. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, 
unitățile agricole dispun de tortele 
necesare pentru ca arăturile pe cele 
aproape patru milioane de hectare, 
pe care, urmează să se efectueze 
această lucrare, să se. încheie la ter
menul prevăzut — 15 noiembrie. 
Mai sînt. așadar. 25 de zile de lucru 
în care, trebuie șă fie arată întreaga 
suprafață.

O condiție esențială pentru reali
zarea vitezei zilnice programate la 
arături este buna. organizare a for
mațiilor de lucru. Experiența cam
paniilor treciite arată că acolo unde 
formațiile de tractoare au fost di
mensionate îh” raport'de rhâriîhea 
parcelelor, tocmai pentru ca acestea 
să fie arate într-o zi. lucrările s-au 
încheiat la termen și în condiții de 
calitate. s-a asigurat o mai bună 
folosire a timpului de lucru si s-au 
evitat deplasările în gol. O.altă con
diții care vizează deopotrivă ritmul 
de ’ lucru si calitatea este eliberarea 
rapidă și completă a terenurilor de 
resturi vegetale pentru a se crea 
front larg. de lucru tractoarelor. De 
asemenea, este imperios necesar ca 
motorina repartizată pentru arături 
să fie folosită exclusiv pentru aceste 
lucrări, să fie livrată ritmic. în can
titățile prevăzute și să aiungă la 
timp in cîmp Ia formațiile de lucru.

încadrarea în consumurile nor
mate de carburanți, mai ales în con
dițiile în care solul tare în care se 
lucrează opune o rezistentă mai 
mare la înaintare decît în mod obiș
nuit. cere din partea mecanizatori
lor. a specialiștilor să acționeze cu 
toată răspunderea in vederea evită

rii oricărei risipe. O primă , măsură 
se referă Ia reglarea pompelor .de 
injecție si a ecartamentului tractoa
relor la dimensiunile care asigură 
obținerea celui mai bun randament 
la arături în condiții de calitate ri
dicată si cu un consum minim de 
motorină. De asemenea, este nece
sar ca plugurile să fie reglate corect 
pe suprafețe plane, astfel ca toate 
punctele de contact cu solul ale 
brăzdarelor să fie la aceeași înălți
me. Prin aceasta se realizează o ară
tură uniformă, ca adincime. orizon
talitate si eficientă în ce privește 
folosirea cu randament maxim a 
forței tractorului. Tot de condițiile 
specifice din acest an este legată or
ganizarea în toate atelierele a unor 
bancuri de ascuțire a brăzdarelor 
care, pentru a pătrunde mai ușor în 
solul tare, trebuia schimbate de două- 
trei. sau chiar de mai multe ori pe 
zi.

Ca și la celelalte lucrări de bază 
ale solului, realizarea unor arături 
de calitate solicită prezența zi de zi 
si oră de oră a specialiștilor în ca
drul formațiilor de mecanizatori. Ei 
au datoria să stabilească adîncimea 
de lucru de la parcelă la parcelă, 
diferențiat, în funcție de structura 
solului, de pantă, de grosimea stra
tului fertil, de plantele ce se vor 
cultiva. O mențiune specială trebuie 
făcută In legătură cu terenurile in 
pantă supuse eroziunii. Chiar dacă 
acestea nu sînt încă amenajate anti- 
erozional. trebuie evitată cu desă- 
virșire arătura pe direcția deal-vale, 
aceasta urmind să fie executată nu
mai, pe curbele de nivel.

Cea mai mare atenție trebuie 
dată .recepției lucrărilor. Pentru a 
nu se recurge la refacerea arături
lor. care. înseamnă consum neiustifi- 
cat de combustibil, datoria ,speciap- 
iiștilor este să urmărească efectiv, 
în permanentă. în cadrul formații
lor de mecanizatori pe care le con
duc adîncimea de lucru, calitatea lu
crărilor. tocmai pentru a putea in
terveni la timp în vederea evitării 

■ greșelilor sau a corectării din mers 
a acestora.

Recoltele mari obținute an de an 
de numeroase unităti agricole la 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi și 
alte plante prăsitoare se datoresc. in 
bună măsură, cultivării acestora pe 
terenuri bine arate din toamnă. 
Este un argument în plus care evi
dențiază datoria organizațiilor de 
partid, consiliilor populare si a con
ducerilor unităților agricole de a 
acționa cu toată energia pentru ea 
arăturile — prima și cea mai im
portantă verigă din ciclul de lucrări 
ale solului pentru orice cultură — 
să fie făcute la timp și în cele mai 
bune condiții de calitate.
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Pentru înfăptuirea neabătută a măsurilorstabifite de Comitetul Politic

Executiv al C. C. al P. £ f. privind dezvoltarea bazei energetice

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

ÎN TOATE UNITĂȚILE 

MĂSURI BINE GÎNDITE, 
APLICATE FĂRĂ ÎNTÎRZIERE!

COMUNIȘTII DIN UNITĂȚILE ENERGETICE DEZBA T ÎN ACESTE ZILE, ÎN PLENARE LĂRGITE CU ACTIVUL DE PARTID, ACȚIUNILE 
CE TREBUIE ÎNTREPRINSE PENTRU A ASIGURA FUNCTION AREA ÎN BUNE CONDIȚII A SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL

Ansamblul de măsuri stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu privire la 
întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii în 
unitățile energetice și asigurarea condițiilor 
necesare pentru funcționarea în cele mai bune 
condiții a sistemului energetic național, au o 
maximă însemnătate economică și socială, 
aplicarea lor constituind o garanție sigură a 
înfăptuirii programelor de dezvoltare multila
terală a țării.

Pentru a asigura cele mai bune condiții po- 
litico-organizatorice în vederea aplicării ne
abătute a măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., in aceste zile în

unități din sistemul energetic au loc adunări 
cu activul de partid în care comuniștii anali
zează cu înaltă exigență activitatea desfășu
rată, neajunsurile existente, stabilind, într-un 
climat de puternică angajare comunistă, mun
citorească răspunderile concrete ce revin, mă
surile ce trebuie aplicate neîntîrziat pentru 
exploatarea rațională a agregatelor energeti
ce, pentru funcționarea la parametri maximi a 
tuturor centralelor electrice și îndeosebi a 
termocentralelor pe bază de cărbune.

Prezenți la aceste adunări, reporteri și co
respondenți ai „Scînteii" relatează despre 
cîteva dintre acțiunile măi deosebite care au 
fost stabilite.

Toate grupurile energetice vor funcționa 
la capacitatea maximă

Elnergeticienii orădeni, situați-con- 
stant de cîțiva ani printre fruntașii 
în întrecerea socialistă cu unitățile 
de profil din țară, cunosc importan
ța fiecărui kilowatt pulsat suplimen
tar în rețea,, dovadă fiind rezultatele 
obținute. In cele trei trimestre tre-, 
cute din anul în curs, acest harnic 
colectiv a furnizat peste prevederi 
economiei naționale, în condiții de 
eficiență sporită, 14,6 milioane kWh 
energie electrică pe bază de cărbu
ne, bilanț care va 'fi, fără îndoială-, 
consolidat pînă la finele anului. 
Convingere exprimată hotărît în ca
drul plenarei, activului de, partid din 
întreprindere, prilej cu care cei ce 
®u luat cuvîntul au evidențiat de
plina aprobare cu care întreg colec
tivul de muncă jț,'primit. măsiirițe 
stabilite de recentă'ședință ă Cîimit 
teiului Politic —Execut-ăl &C.' ai 
P.C.R., faptul oă ^aplicâreă1' lor: con
stituie o garanție sigură a desfășu-' 
rării normale a activității în acest 
sector al economici.

Dincolo de relevarea unor expe
riențe pozitive demne de un larg 
interes, neajunsurile au fost dezbătu
te cu Conștiința că unitatea oră
deană dispune de capacitatea. de .a 
obține rezultate mult mai bune. Iată 
doar cîteva sugestive spicuiri din 
luările de cuvînt :

Ing. Sorin Ungur, directorul între
prinderii : „Am izbutit multe' lucruri 
bune, dar privindu-ne critic activi
tatea înțelegem lesne că și lă frun
tași este loc de mai bine. Să ne gîn- 
dim doar că avem încă locuri 
înguste în ce privește gradul de uti
lizare a capacităților, că nu întot
deauna asigurăm buna funcționare 
a unor agregate. Iată de ce creș
terea exigenței ' fața de propria 
muncă /exprimă ctîvîntul de ordine

pentru toți, de la muncitor la di
rector".

Preluînd această Idee Romul Mun
tean, inginerul-șef al unității, a 
demonstrat cu numeroase exemple 
concrete faptul că suportul produc
țiilor sporite de energie îl consti
tuie, cum e. și firesc, buna funcțio
nare a agregatelor, valorificarea su
perioară a disponibilității grupurilor 

.energetice. „Chiar dacă, în general, 
. rezultatele sint bune, spunea ingi-

ido.

La întreprinderea 
electrocentrale Oradea ■x.—.

i‘irftf6gul-șe^-.faptul că?a cfescutnumă-
- i rul- - avariilor față . de aceeași pe-' 

rioadă a anului trecut,. că am avut 
chiar opriri . accidentale imediat 
după reparații capitale, demonstrea
ză că trebuie- să manifestăm mai 
multă răspundere în muncă,- că tre
buie să fim mai exigenți". „Eu per- 

. sonal conduc.o. formație d.e...reparațu 
cazane — menționa maistrul specia
list Traian Morna. Ne socotim da- 

. tori ca recentelor măsuri să le răs
pundem prin fapte pe măsura pri
ceperii și hărniciei. Mai concret să 
asigurăm reparații de calitate.tuturor 
instalațiilor care să funcționeze in 
deplină siguranță. Ne bucură fap
tul că la fiecare cazan am încheiat 
reparațiile îh avans față de terme
nul stabilit, preocupîndu-ne de îm
bunătățirea continuă a instalațiilor, 
de creșterea randamentului lor. 
Sintem preocupați și de recondițio- 
narea unui număr cit mai mare de

- repere și subansamble, de- înlocuirea

unor materiale deficitare, de meca
nizarea lucrărilor de reparații. Este, 
se vede de Ia sine, un larg cimp de 
acțiune pentru întreaga . formație, 
pentru tot colectivul".

. Știut fiind că inima unei: termo
centrale e cazanul și că siguranța. 
în funcționare a unității depinde in 
mare măsură de : disponibilitatea 
acestuia, inginerul Horia Goia, șef 
secție exploatare cazane, a insistat 
asupra necesității exploatării judi
cioase a instalațiilor. înregistrind 
.un indice de 95,62 la sută, mult 
peste valoarea din proiect, disponibi
litatea cazanelor îir întreprinderea 
orădeană atestă nu numai eficiența 
lucrărilor de. reparații, ci, in egală 
măsură, activitatea bună de- exploa- 

...țăre, dar,;și. unele minușuri .,in^.ex--
' p’loatarea; preventivă, în •spsț^.-efeâ^-.; 

tuarea.superficială a Unor. <xmtro.ale
:-i:îto schțmfeurfîe II Și III.; sq siatniter

Disciplina, condiție ■- primordială 
pentru bunul mers al producției, a 
fost abordată de toți vorbitorii ca o 
îndatorire de 
muncitorească, 
exemplară, fără ordine desăvîrșită 
în producție este de neconceput în
făptuirea măsurilor .ce..le-am adop
tat, conchidea maistrul Gheorghe 
Filip, secretarul comitetului de 
partid. Avem încă rriulți sancționați 
disciplinar, multe absențe nemoti
vate".

Prezenți la această plenară,, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, reprezentanți ai comitetului 
municipal de partid au asigurat .co
lectivul de întreg ajutorul pentru 
soluționarea unor probleme ridicate 
de către vorbitori sau cuprinse in 
planul de măsuri adoptate.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

înaltă răspundere
„Fără disciplină

Calitatea reparațiilor - pe primul pian!
Comuniștii, toți - oamenii muncii de 

pe platforma' Centralei electrice, de 
termoficare din Giurgiu, care func
ționează ,pe- bază de: cărbune, au pri
mit cu deosebit interes și au* apro
bat întru totul măsurile stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., sarcinile formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușgsc.u, pentru întronarea 
unei ordini - și discipline stricte în 
întreg sistemul energetic național, 
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramului de realizare a energiei elec
trice. ■ f'

— Aprecierea critică făcută de că
tre Comitetul' Politie Executiv, potri
vit căreia centralele electrice pe căr
bune au funcționat" necorespunzător 
și au furnizat energie cu mult sub 
puterea instalată, este valabilă și 
pentru Unitatea noastră ~~ a spus în. 
cuvîntul său Paraschîv Rădulescu, 
directorul , termocentralei. Este ade
vărat, ne confruntăm-cu o serie de 
greutăți determinate.de calitatea mai 
sl^bă a-unor.; agregate, Dar tot ătit 
de adevărat esțe că nici noi, orga
nizația de partid., consiliul oamenilor 
muncii,, nu.am făcut totul pentru .în- . 
tărirea ordinii .și ,disciplinei, pentru 
întreținerea corespunzătoare a insta
lațiilor și exploatarea lor la întreaga 
capacitate. Așa-se explică- restantele 
pe care le înregistrăm • la producția 
de energie . electrică. Acționînd în 
spiritul sarcinilor stabilite de Comi
tetul Politic -Executiv, al. indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, am 
luat măsuri și sînt create toate con
dițiile pentru ca lă primul grup de

50 MW, care se află în reparație pla
nificată, să scurtăm termenul de exe
cutare a acestei lucrări de q com
plexitate deosebită cu 4 zile. 
Concomitent se fac eforturi deosebi
te, se muncește cu maximă răspun
dere pentru ca toate lucrările să fie 
de cea mai bună calitate. Vrem ca 
în felul acesta să asigurăm funcțio
narea la întreaga capacitate și pe

La Centrala electrică 
de termoficare Giurgiu

termen lung a grupului, astfel tncît 
să obținem importante sporuri de 
energie electrică și termică.

La rîndul lor, comuniștii Gheorghe 
Stan, operator în sala turbinelor, și 
Matei Velea, lăcătuș mecanic, și-au 
exprimat hotărî rea să muncească ală
turi de tovarășii lor în așa fel incit 
să asigure exploatarea la parametri 
superiori a celor două grupuri ener
getice, pentru creșterea siguranței în 
exploatare a instalațiilor. „în mod 
special vom acționa pentru îmbună
tățirea calității reparațiilor, prin res
pectarea cu strictețe a normelor de 
muncă și a disciplinei tehnologice — 
a spus în cuvîntul său comunistul. 
Mircea Bărbăndel, secretar al comi
tetului de partid. Cunoaștem cu to
ții defecțiunile apărute in ultimul 
timp la grupul nr. 2 din cauza cali

tății necorespunzătoare a cazanelor 
furnizate de uzina „Vulcan", dar și 
de unele greșeli ale noastre în ex
ploatarea instalațiilor. Iată de ce or
ganizațiile de partid vor manifesta 
maximă exigență față de respectarea 
normelor tehnologice de întreținere și 
exploatare a agregatelor. Totodată, 
vom acționa cu toată răspunderea 
pentru ca stocul de cărbune de 
150 000 tone din depozitul termocen
tralei să fie bine gospodărit și folosit 
cu eficiență maximă".

în cadrul dezbaterilor din adunarea 
cu activul de partid, cu întregul co
lectiv de la C.E.T.' Giurgiu, muncito
rii Vileea Victor, Emil Picu și alții 
au făcut propuneri concrete pentru 
urgentarea lucrărilor de repunere în 
funcțiune a celui de al doilea grup, 
pentru terminarea grabnică a tune
lului de dezghețare a cărbunelui, 
pentru îmbunătățirea calității repa
rațiilor, respectarea strictă a progra
mului de lucru ș.a.

Cu acest prilej s-a afirmat hotă- 
rîrea colectivului de aici de a nu-și 
precupeți eforturile pentru ca la fi
nele lunii octombrie să se realizeze 
integral producția de energie electri
că planificată la cele două grupuri, 
care au o putere totală instalată de 
100 MW. De asemenea, s-a conturat 
un ansamblu de măsuri organizato
rice și politico-educative menite să 
conducă la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
te si nunerea ranidă în funcțiune a 
tuturor capacităților energetice pre
văzute. Pe. toate: șantierele, fără 
excepție, ritmul susținut de lucru.' 
calitatea ireproșabilă a lucrărilor si 
utilajelor executate. întărirea, spi
ritului de răspundere, . întronarea 
unui climat, de ordine .desăvirsită și 
înaltă disciplină în muncă, la toate 
nivelurile, trebuie să jaloneze si 
mai exigent activitatea constructo
rilor si montorilor. a tuturor, celor
lalți factori. angajați in procesul de 
realizare- a investițiilor. Aceasta 
presupune o temeinică organizare 
a fiecărui loc de muncă, precizarea ” 
de sarcini precise si răspunderi 
clare- centru „fiecare formație de 
lucru, pentru fiecare muncitor, 
creșterea , spiritului de răspundere 
în rindur .ihtregului. personal, apro

vizionarea ritmică cu materialele 
necesare, precum si folosirea cu 
randament maxim a utilajelor de 
execuție. In respectarea riguroasă a 
sarcinilor prevăzute ne zile si ca
tegorii de lucru, eforturile trebuie 
orientate spre realizarea integrală 
a stadiilor fizice prevăzute, acor- 
dindu-se prioritate lărgirii frontu
rilor de lucru si. in special, a celor 
de montai, deoarece la Ora actuală, 
pe șantierele energetice, stocurile 
de utilaje tehnologice nemontate 
continuă să fie deosebit de mari. 
Iată de ce. toate eforturile si mă
surile ce vor fi adoptate tre
buie subordonate acestui scon. nen- 
tru încadrarea cu punctualitate în 
graficele elaborate in comun si in
trarea rapidă in producție a noilor 
obiective si capacități.

De asemenea, restantele acumu
late ,în livrarea unui important vo

In camera de comandă de la termocentrala Mintia-Deva sînt supravegheate atent instalațiile pentru funcționarea la capacitate maximă

Eforturi proprii mai mari, dar și mai mult sprijin din partea 
întreprinderilor furnizoare de utilaje

Zj de zi pot fi produși mai multi 
kilowați-oră in interesul economiei ! 

...Aceasta a fost ideea principală 
care a dominat întreaga adunare cu 
activul de partid și cadrele de con
ducere din întreprinderea electrocen
trale Borzești, consacrată dezbaterii 
măsurilor hotărîte de recenta ședință 
a Comitetului Politic . Executiv al 
C.C. al P.C.R., măsuri menite să 
asigure întărirea ordinii, disciplinei 
și răspunderii pentru realizarea 
energiei electrice necesare economiei 
naționale. Toți participanții au ținut 
să reliefeze oportunitatea decretu
lui prezidențial’ privind instituirea 

• stării de necesitate și a regimului 
militarizat în unitățile din sistemul 
energetic național, ■ faptul că, în 
condițiile în care țara arc Stila 

' nevoie de energie, trebuie depuse 
toate eforturile, in spiritul celor sta
bilite, pentru a se asigura funcțip- 
narea agregatelor și instalațiilor la 
parametrii proiectați și în condiții 
de siguranță maximă.

— întregul nostru colectiv a ac
ționat și în acest an pentru exploa
tarea intensivă, la parametri supe
riori, a instalațiilor energetice, pre
cum și pentru executarea la terme
nele prevăzute a lucrărilor de între
ținere și reparații, arăta în adunare 
maistrul principal Gheorghe Oprea, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii. Ca urmare, peste 200 000 
MWh energie electrică au fost reali
zați peste prevederile planului in 
sistemul energetic național. Din 
aceștia, 58 000 MWh au fost pro
duși de termocentrala Onești care 
funcționează pe bază de cărbune. 
Trebuie să recunoaștem insă că 
puteam realiza și mai mult dacă în 
activitatea noastră nu se manifestau 
și unele neajunsuri. Mă refer, în 
primul' rînd, la o serie de abateri 
de la disciplina de producție care, 
în anumite situații, au condus la ex
ploatarea nerațională a unor agre
gate și instalații, la executarea unor 
lucrări de întreținere sau reparații

de calitate mai slabă. înțelegînd din privind sporirea forței de muncă Gheorghe Iordache, secretarul orga-
plin importanța introducerii stării de calificată, îndeosebi sudori și lăcă- nizației de bâză de. Ia C.E.T. II. Toc- '
necesitate- și 'a regimului de lucru tuși, necesară pentru urgentarea lu- mai de aceea, am asigurat încă de
militarizați ținând- seama că lucrăm " '* ’ ' ........ .. ~
în-tr-un sector prioritar, hotăritor 
pentru buna desfășurare a întregii _ _________ ,,______ ,___ ____ .... . . „ ...
activități economice, energeticienii ■ rit la necesitatea îmbunătățirii con- partid se preocupă în prezent de ni- 
din întreprinderea noastră sint ferm . '
hotăriți să acționeze cu dăruire și 
abnegație pentru creșterea continuă 
a , producției de energie electrică, ' 
pentru dezvoltarea susținută a bazei 
energetice a.țării. . „„

Reluînd aceeași idee, inginerul echipele de intervenții din schimbu-

pe acum ~ stocul necesar de circa 
Oamenii 

- noștri conduși de' ' organizația de
crărilor.' In intervențiile lor, comu
niștii Gheorghe Dediu,' inginer și 200 000 tone de cărbune. 
Dumitru Maricaș, maistru, s-au refe-

velarea și stivuirea cărbunelui, pe- 
lioulizarea acestuia, pentru a-1 pro
teja împotriva ploilor și autpaprin- 

, derîi. Sîntem, de asemenea, hotăriți 
să materializăm într-un timp cit mai . 
scurt și celelalte .măsuri prevăzute ; 
în program : modernizarea celei mai 
mari benzi de transport al cărbune
luibanda, nr. 8 ; efectuarea revi
ziilor la,' ;concășpar.ele. de. cărbune ; 

c șl
.’lubfifiănți ’ ă mașinilor. ,de preluat , 

cărbuncle.’din deppziț șt'de’ la rampa 
de descărcare. ' ' ", '

în adunare au fost făcute referiri 
și propuneri pentru îmbunătățirea 
activității'- de. exploatare a agregate
lor și instalațiilor, întărirea ordinii 
și disciplinei la locurile de muncă, 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a tuturor categoriilor de 
oameni al muncii din întreprindere.

.._ _ v. Propunerile făcute și-au găsit ma-
greutățile cu care ne-am confruntat terializarea într-un amplu program
în iarna trecută — spdnea maistrul dc acțiune din care reținem :

tinue a activității de intervenție, 
întrucit orice clipă de imobilizare a 
unei ' instalații sau unui agregat 
poate aduce pagube mari, economiei. 
Ei ău arătat că printr-o, redistribui
re a forțelor au fost întărite deja

-i

La întreprinderea ele
Vasile Crîșmaru, directorul tehnic al 
întreprinderii, ă subliniat necesitatea 
ridicării nivelului tehnic de exploa
tare a agregatelor și instalațiilor 
prin organizarea mai bună a activi
tății de reparații . și intervenții. 
„Putem încheia și trebuie să finali
zăm lucrările de reparații capitale 
și de modernizare a cazanului nr.-11 
din centrala pe cărbune pină la 25 
octombrie. Prin lucrările de îmbu
nătățire aduse, acesta va produce o 
cantitate de energie mai mare cu 
20 la sută față de perioada anteri
oară. întîmpinăm însă o greutate : 
lipsesc încă piesele, și subansamble- 
le necesare punerii în funcțiune a 
benzilor de alimentare cu 'cărbune 
a.acestui-cazan.. Ele trebuiau ,livrate ___ ___  . ...... ___ __ _______________ ______
de mult de întreprinderea de utilaj, cazanelor și turbinelor, precum și a celor din secțiile de ' epurare chimică 
tehnologic din Bistrița. Folosesc acest a apei 
prilej pentru a face un apel către 
comuniștii din unitatea respectivă 
de a ne ajuta trimițindu-ne, într-un 
timp cit mai scurt, piesele necesare".

Din dezbateri a reieșit că eforturi 
deosebite se fac și pentru încheierea 
lucrărilor de reparații la grupul nr. 8 
de 200 MW, care trebuie pus in 
funcțiune pînă Ia 11 noiembrie. In 
acest sens au fost făcute propuneri

.?/«

«iteîfe

rile II și III, astfel că ele sînt ca
pabile să efectueze operativ orice 
lucrare.

Un loc central în dezbateri l-au 
ocupat problemele, legate de bună 
aprovizionare a gospodăriei de căr
bune, de asigurarea condițiilor opti
me de funcționare a instalațiilor in 
acest sector in perioada de iarnă.

— Cunoaștem bine neajunsurile și

© încheierea lucrărilor de reparații capitale a cazanului nr. 11 din cen
trala termică pe cărbune pînă la 25 octombrie, iar Ia grupul nr. 8, de 200 MW,
pînă Ia 11 noiembrie ;

© Finalizarea in următoarele 10 zile a tuturor măsurilor incluse In 
programul de pregătiri pentru perioada de iarnă ;

® Optimizarea funcționării tuturor agregatelor auxiliare din halele

• Trecerea mai accentuată la un regim de economisire a combustibilului 
șl energiei electrice prin diminuarea pierderilor de apă, abur și căldură, 
precum și prin reducerea Ia 50 ia sută a consumului propriu tehnologic.

N. R. Aflăm în ultimul moment că 
prin grija biroului Comitetului ju
dețean de partid Bacău, Ia între
prinderea electrocentrale Borzești au 
și început să sosească noi forțe — 
sudori și lăcătuși — din diferite în-

treprinderi industriale, care vor ajuta 
la punerea în funcțiune în termen 
a grupului nr. 8 de 200 MW.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Acționați a de zi, cu hotărire și spirit gospodăresc acasă și la locul 
de muncă, pentru prevenirea risipei și reducerea substanțială 
a consumului de energie electrică!

INVESTIȚIILE ÎN ENERGETICA
lum de utilaje energetice, aștepta
te pe șantiere, impune, asa cum a 
stabilit Comitetul Politic Executiv, 
ca toti furnizorii de Utilaje, minis
terele coordonatoare Să stabilească 
neîntirziat nrograme concrete de 
măsuri pentru realizarea acestora, 
să-și concentreze la maximum fot- . 
tele, să-si organizeze, si mai bine 
producția, să dea dovadă de recep
tivitate si promptitudine snorite 
fată de cererile constructorilor si 
montorilor. Totodată, beneficiarii de 
investiții au datoria de a urmări, 
zi de zi. împreună cu constructorii, 
cum se respectă graficele de execu
ție a lucrărilor, să colaboreze direct 
cu furnizorii în 'vederea livrării '

utilajelor la termenele Impuse de 
ordinea de montai, precum si cu 
nroiectantii în scopul soluționării 
operative, la fata locului, a oricăror 
probleme ce se ivesc pe parcursul 
execuției.

Desigur, accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere si livrarea rapidă 
a tuturor utilajelor sînt cerințe 
prioritare. Un ritm de muncă sus
ținut — aceasta este sarcina cea 
mai importantă acum! — dar nu 
privită ca un scop în sine, ci sub
ordonată integral punerii in func
țiune a noilor obiective energetice 
in condiții calitative ireproșabile. 
Conducerea partidului a atras aten
ția. în repetate rînduri. asupra ne

cesității realizării unor lucrări de 
construcții si montai de bună ca
litate, astfel ca, o dată intrate in 
producție, noile capacități să-si 
atingă în cel mal scurt timp para
metrii proiectați. Calitatea consti
tuie deci o sarcină majoră ce re
vine. deopotrivă, constructorilor si 
beneficiarilor, furnizorilor de uti
laje si de materiale. Dentru că orice 
defecțiune constatată si remediată 
ulterior Presupune nierdere de 
timp, cheltuieli suplimentare șl 
chiar poate periclita functionarea 
normală a obiectivelor date in ex
ploatare.

Lichidarea neîntîrziată si inte

grală a neajunsurilor din domeniul 
investițiilor energetice depinde in 
mod nemijlocit de creșterea răs
punderii individuale si colective, de 
cultivarea unei atitudini înaintate 
fată de muncă, adică de eficienta 
cu care este desfășurată o vie si 
intensă muncă politico-educatlvă. 
întreaga activitate pentru accelera
rea-lucrărilor pe șantiere trebuie să 
se afle, așadar, sub conducerea si 
îndrumarea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid, chemate 
să-și nună în valoare întreaga ca
pacitate organizatorică si de mobi
lizare în vederea îndeplinirii in 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
trasate de partid.

în spiritul înaltelor exigente for
mulate de -secretarul general al 
partidului si la recenta ședință a

' Comitetului Politic < Executiv: nu 
există sarcină mai importantă Pen
tru oamenii muncii ,de ue șantiere, 
centru toti factorii angajați in rea
lizarea obiectivelor energetice de- 
cit aceea de a-sl coricOntra la ma
ximum eforturile, ’energiile, astfel 
incit ■ noile obiective planificate să 
fie nuse .în funcțiune în cel mai. 
scurt timp. Societatea noastră este 
interesată în cel mai înalt grad ca 
efortul său susținut de investiții In 
acest domeniu hă dea' cit mai re
pede roadele scontate, să asigure 
desfășurarea ritmică, normală a ac
tivității in toate celelalte ramuri, 
dezvoltarea neîntreruptă a Ocono- 
miei nationâle — suportul solid si 
temeinic al ridicării continue a 
nivelului de trai al întregului 
ponor.

■■•r ). 5'.*t • :

Cristian ANTONESCU

determinate.de
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI DIN AGENDA TIRGULUI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

INTERNAȚIONAL. BUCUREȘTI 1985
A

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, in drum spre 
folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, Întregului 
român sincere salutări și urări de noi succese în opera de edificare 
cialismului.

Sofia. 
popor 
a so-

DELEGAȚIA DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALĂ SOVIETICĂ

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al - guvernului, a- 
primit, luni, pe K. Atasev. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al. 
R.S.S. Kirghize, care se află în țara 
noastră cu prilejul Tirgulul interna
țional București. ■

Au fost abordate,unele aspecte ale 
dezvoltării colaborării si cooperării. 
economice si tehnico-știintifice ro- 
mâno-sovietice. ale lărgirii, si diver-, 
sificării schimburilor comerciale bi
laterale.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov,. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la. 
București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Zambia,

luni după-amiăză a avut loc în Ca
pitală 6 manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte din activitatea desfășurată de 
poporul zambian pe calea dezvoltă
rii economice și sociale.

Au participat membri 
rii I.R.R.C.S., ai Ligii 
prietenie cu popoarele 
Africa, reprezentanți ai ______
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au luat parte membri ai Amba
sadei Republicii Zambia la Bucu
rești, studenți zambieni care studiază 
în țara noastră.

ai conduce- 
române ' de 

din Asia și 
Ministerului

(Agerpres)

„Decada cărții româneștia

Produse intr-o gamă diversificată, de inalt 
nivel tehnic, ale industriei electrotehnice

românești

„Decada cărții românești", mani
festare de . tradiție ajunsă la a 
XVIII-a ediție, a fost deschisă luni, 
în întreaga țară, prin întâlniri cu 
cititorii, lansări de volume, expozi
ții reunind ultime noutăți editoria
le. La Clubul muncitoresc al între
prinderii „Danubiana" din Capitală, 
ce a găzduit festivitatea de deschi
dere la nivel republican a decadei, 
a fost pusă în dezbatere o temă de 
deosebit interes : „Rolul cărții în 
educarea revoluționar-oatriotică a 
oamenilor muncii". Reprezentanți ai 
editurilor „Politică" și „Militară" . 
aflați la întîlnirea cu lucrători ai 
marii întreprinderi bucurestene. au 
subliniat excepționala însemnătate a 
operei tovarășului Nicolae Ceausescu, 
contribuția inestimabilă a acesteia la 
teoria si practica construcției socia
lismului în patria noastră, la cauza 
progresului și păcii în lume. O ilus
trare sugestivă a temei ce a făcut' 
obiectul expunerilor, a activității 
editoriale românești în ansamblul ei 
(concretizată anul trecut, spre exem- . 
piu. în peste 2 500 de titluri, apăru
te într-un tiraj de aproape 48 mi
lioane exemplare), a constituit-o .- și 
expoziția de carte . social-poljtică.

tehnico-științifică si beletristică, 
deschisă la clubul întreprinderii.

O manifestare cu profil similar s-a 
desfășurat, in aceeași zi. la Casa de 
cultură a sindicatelor din Oradea, 
realizată cu concursul Editurii știin
țifice și enciclopedice. Lansări de 
carte, spectacole cultural-artistice au 
întregit programul celor două ma
nifestări ce au marcat începerea 
„Decadei cărții românești".

Cu același prilej s-au deschis sa
loane județene ale cărții — cuprin
zătoare expoziții ce oferă o imagine 
sintetică a producției editoriale ro
mânești actuale —. la Alba Iulia, 
Pitești, Tg. Mureș, Suceava și au 
avut loc manifestări literar-editoriale 
la casele de cultură ale sindicatelor 
din Baia Mare, Galați și Vaslui, în
treprinderea de utilaj greu și Casa' 
cărții din Iași, întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia, întreprin
derea ..Electrotimiș" din Timișoara. 
Desfășurate cu' concursul editurilor 
„Albatros". „Eminescu". „Ion Crean
gă", „Tehnică", „Scrisul românesc" și 
..Junimea", manifestările au relevat 
aspecte privind rolul literaturii de 
largă informare științifică si tehnică 
in pregătirea'profesională a dăme- 

. nilor 'muncii. (Agerpres)'

Inaugurat de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Tirgul 
internațional București-1985 se bucu
ră din primele zile de un interes 
deosebit, ilustrat de marele număr al 
oaspeților de peste hotare, de pre
zența zecilor de mii de vizitatori 
din Capitală.și din. țară.

Prestigiul pe care Tirgul interna
țional București l-a dobîndit de-a 
lungul anilor este demonstrat , de 
faptul că actuala ediție — a Xl-a — 
reunește peste 1 200 expozanți, din 
care circa 400 de firme importante 
din 35 de țări de pe toate continen- 

. tele, precum și mai mult de .800 de 
întreprinderi producătoare/ și. de 
comerț exterior, centrale industriale, 
institute de cercetări, proiectări și 
de învățămînt superior din România. 
Ilustrind puternica dezvoltare și mo
dernizare pe care au cunoscut-o în 
ultimele două decenii toate ramu
rile economiei naționale, oferta ro
mânească la Tirgul internațional 
București constă în majoritate din 
produse noi și-reproiectate, compara
bile, prin parametrii tehnici și cali
tativi, cu cele mai avansate realizări 
pe plan mondial, care sint în măsură 
să răspundă exigentelor partenerilor 
noștri externi.

De un larg interes se bucură pro
dusele industriei electrotehnice 
românești, evidențiind succesele în
registrate în direcția sporirii și di
versificării producției, ridicării con
tinue a nivelului ei tehnic și calita
tiv. La parterul pavilionului central 
sint expuse mașini-unelte ce ilus
trează direcțiile prioritare in care 
s-a acționat, pe baza indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți de concepție, proiectare și exe
cuție a unor agregate complexe, de 
mare productivitate și precizie. Sint 
expuse mașini de frezat prin Copiere, 
mașini de găurit în coordonate, cen
tre de prelucrare cu magazii de 
scule, strunguri automate și semi
automate, mașini de rectificat și de 
alezat de înaltă performanță tehnică.

O pondere însemnată la ediția din 
acest an â tîrgului o dețin mașinile- 
agregat, mașinile speciale de mare 
precizie, celulele flexibile șl mași
nile la temă, care incorporează va
loroase idei originale, asigurînd im
plementarea tehnicii de calcul mo
derne în procesul de realizare a 
mașinilor-unelte din actuala genera
ție. Totodată, prin caracteristicile lor 
tehnice și performanțele funcționale 
rețin atenția mașinile de rectificat 
axe cu came, cele pentru rectificarea 
roților dințate sau a cilindrilor de 
laminor, strungul vertical cu coman
dă numerică. în standuri sint pre
zentate, de asemenea, unele tipuri 
noi de mașini-unelte speciale, cum 
sint mașina de filetat mufe pentru 
țevile utilizate în industria extrac
tivă și cea de frezat sape de foraj, 
mașini cu înalte performanțe tehnice.

Exponatele din standurile rezer
vate automatizării și tehnicii de cal
cul pun în evidență progresele deo
sebite înregistrate în acest domeniu 
de vîrf al tehnicii. Sint expuse micro 
și minicalculatoare care demonstrea
ză creșterea gradului de utilizare a 
tehnicii de calcul în proiectare, di
rijarea proceselor industriale, ges
tiunea unităților economice. O im
presie deosebită fac echipamentele 
periferice, aparatura electronică de 
măsură și control, radioreceptoarele, 
televizoarele alb-negru și color, cele 
mai noi modele de telefoane, cen
tralele telefonice, diversele echipa
mente de electronică industrială. De 
o atenție cu totul specială se bucu
ră echipamentele de automatizare 
destinate înfăptuirii programelor 
prioritare din domeniile energetic, 
minier, petrolier, metalurgic, chimic, 
petrochimic și nuclear, ale căror ca
racteristici tehnice și funcționale 
asigură un înalt grad de competitivi
tate.

La standurile Întreprinderilor 
românești din industria electronică 
se desfășoară în aceste zile o intensă 
activitate comercială.

Opinii ale unor participant 
de peste

Teofil VilCu. Gheorghe Cozoricl. 
Ion Marinescu, Emil iiiptae. Cos- 
tel Constantin. Cornel Coman, 
Eusebiu Stefănescu,' Traian Stă- 
nescu, .Jean Lorin Florescu, An
drei lonescu. Dan Condurache, 

Radu Itcuș, Petre Moraru, Olga 
Delia Mateescu, Tamara Cretules- 
cu. Florina Luican. Regia artisti
că : carmen ...Dobrescu

20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie • T.I.B,

’85
20,30 Teatru TV : „Coloanele timpului", . . ___________

de Emil, Pp.șțjarU. .I;jțeEpj;ețgMă r . 21,5.(LTelejurnal . .

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI : în campionatul european. 

România — U.R;S.S. 16—12. Echipa 
noastră reprezentativă a întrecut, cu 
16—12, formația U.R.S.S.' într-un
prim meci din noua ediție a campio
natului european interțări. A fost o și Petrolul — cîte 10 p. Steaua, Spor-
victorie meritată, obținută do. o re- tul studențesc,’. Dinamo, Gloria .și ■
prezentativă română mult întinerită,. ” ' ' '
care, in ideea antrenorului principal C ‘ î„ i./l,
Valeriu Irimescu,' trebuie pregătită restanță Petrolul'
din timp și cu răbdare atît pentru a -•••—-• ...
corespunde noii formule de desfă
șurare a campionatului european 
(programarea ediției acesteia . pe 
durata de doi ani, cu meciuri tur- 
retur), cit, în special, pentru a 
aborda bine închegată prima ediție .. 
a „Cupei mondiale", . din 1987.

POLO : Dinamo București in 
semifinalele „Cupei cupelor". Grupa 
sferturilor de finală a „Cupei Cupe
lor" la polo pe apă, ale cărei în
treceri s-au disputat la Sofia, a fost 
ciștigată de formația Dinamo Bucu
rești, care a obținut trei- victorii din 
tot atîtea meciuri. ’ ‘

FOTBAL © în clasamentul diviziei

■ A, după zece etape, conduce Steaua
— 17 p, urmată de Universitatea 
Craiova — 15 p, Sportul studențesc
— 13 p, Dinamo — 12 p, Corvinul, 
Gloria, „U“. Cluj-Napoca, F.C. Argeș •

Petrolul au cîte. o partidă restanță 
• Azi, la Ploiești,, se va juca meciul 

” ' ’ —- 'Dinamo • . în
ultima' etapă,, a ' campionatului 

■ U.R.S.S., Dinamo Kiev a întrecut in 
deplasare cu, 2—1 pe Spartak .Mos- 
cova prin . golurile marcate de îa- 
femeiuk și Demianenko. Viitoarea 
adversară a Universității Craiova în 
„Cupa Cupelor" a folosit următoarea 
formație: Mihailov, — Besonov,
Kuznețdv, 'Bâlțașa, Demianenko, Raț, 
Iakovenko, Iaremciuk, Zavarov (Ev
seev), Besonov (Mihailicenko), Ev- 
tușehko. .Blohin a absentat, fiind 
accidentat. în actualul lot reprezen
tativ al U.R.S.S.,. echipa din Kiev are 
7 jucători : Mihailov, Kuznețov, De
mianenko, Besonov, Blohin, Zavarov 
și Baltașa.

VLADIMIR LABZIN, directorul 
pavilionului Uniunii Sovietice : „Re
lațiile tradiționale de prietenie rod
nică dintre Uniunea Sovietică și 
România își găsesc ilustrare în con
tinua dezvoltare a schimburilor co
merciale și colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre țările noas
tre. în cincinalul actual, schimbul de 

; mărfuri dintre Uniunea Sovietică și 
România s-a dublat comparativ cu 
cincinalul precedent .(1978—1980). în- 
tîlnirilo dintre conducătorii partide
lor și statelor noastre, conlucrarea 
dintre P.C.U.S. și P.C.R. exercită o 
uriașă înrîurire asupra lărgirii co
laborării..: economice .bilaterale. .re- . 
ciprocsavantajoase și egale în drep* . 
turi, asupra întăririi continue a reia- ■ 
țiilori.«de'f''pcietenie ’sovieto-româriă; " 
. Uniunea Sovietică este un partici- 

r pant tradițional la Tirgul internațio
nal de la București. Iată, .așadar, 
un nou prilej menit să contribuie la 

. dezvoltarea continuă a relațiilor 
comercial-economice, tehnico-știin- 
tifice și a altor genuri de relații 
reciproc avantajoase dintre Uniunea 
Sovietică . șl România. Referindu-mă 
la rezultatele comerciale ■ ale ediției 
de anul trecut a T.I.B., pot spune că 

, organizațiile de comerț exterior so
vietice și românești au încheiat con- 

. tracte însemnate. în pavilionul din 
acest an al Uniunii Sovietice expun 
20 de centrale de comerț exterior din 
cadrul Ministerului Comerțului Ex
terior al U.R.S.S. și 9 centrale dim 
cadrul Comitetului de Stat-al U.R.S.S.

, pentru relațiile economice externe. 
Pavilionul sovietic cuprinde aproxi
mativ 3 000 exponate, din care .80 la 
sută sint prezentate pentru prima 
oară la București. Vizitatorii și spe
cialiștii vor avea posibilitatea să cu
noască realizările remarcabile ale 
tării noastre în cele mai diverse do
menii de activitate".

hotare
PETER NICHTERWITZ, directorul 

pavilionului Republicii Democrate 
Germane : „Relațiile economice din
tre R. D. Germană și România s-au 
extins într-un ritm rapid, de la un 
volum de schimburi de'i 5 milioane 
ruble in 1950 ajungîndu-se la peste 
un miliard în 1984, Astfel, R.D.G. 
ocupă locul ai. doilea, după U.R.S.S., 
pe lista principalilor parteneri eco
nomici ai României.

Cu prilejul vizitei de prietenie 
efectuate în R. D. Germană în luna 
mai a acestui an de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 

,președiritele Republicii . Socialiste, . 
. România,. la invitația, tovarășului.
Erich Moneckor; secretar general .-.al .'. 
C.C. ăl '..P.S.U.G., președintele Con- -<.■ 
siiiului ds Stat al R. D, Germane, 
s-a stabilit de către cei doi condu
cători creșterea substanțială a 
schimburilor de mărfuri pe perioada 
1986—1990. Semnînd Programul de 
lungă durată de dezvoltare a co
laborării economice și tehnico-știin
tifice, a specializării șl cooperării în 
producție intre R. D. Germană și 
România pinâ în .anul 2000, conducă
torii celor două țări au deschis o 
nouă etapă a conlucrării în dome
niul economic și tehnlco-științific.

La T.I.B. ’85 Republica Demo
crată Germană este prezentă cu o 
expoziție colectivă reunind 11 Între
prinderi de comerț exterior. Tirgul 
internațional de L ’ 
oferă o foarte bună 
pentru creșterea nivelului schimbu
rilor noastre, cit și pentru diversifi
carea structurii grupelor de produse, 
în cadrul 'pavilionului nostru, ex- 
perți din R'.D.G. vor susține o serie 
de conferințe de specialitate asupra 
ultimelor rezultate obținute în do
meniul cercetării, proiectării, ca și 
in fabricația unor produse".

Petre CRISTEI

la București ne 
ocazie atît

ȘASE ZILE REPORTER fN MINĂ (VI) ■"X

Antrenați in ampla întrecere socialistă, oamenii muncii din industrie, 
construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației măr
furilor și prestărilor de servicii raportează noi și importante realizări in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Pe baza rezultatelor obținute 
pe cele trei trimestre care au trecut din acest an și a punctajului gene
ral stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare 
întrecerii, la 30 septembrie *) pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1 083,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,5 la sută la 
producția fizică, 20,8 la sută la 
producția netă, 16,8 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
16.3 la sută la volumul de pregă
tiri miniere, 30,8 la sută lă volu
mul de deschideri miniere, 19,4 la 
sută la productivitatea muncii, 20,2 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materiale au fost sub cele nor
mate cu 26,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și. combustibil cu
12.3 la sută.

Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 877 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Comănești, județul Bacău, cu 
670,7 puncte.

a

stat pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor Bonțida, județul Cluj, cu 
240,1 puncte.

Locul III : 
producerea și 
nii de porc 
puncte.

Combinatul pentru 
industrializarea căr-
Ialomița, cu 201,9

fost depășiți cu : 30,4 la sută 
producția fizică, 12,3 la sută 
export, 33,6 la sută la producția- 
marfă vlndută și Încasată, 19,5 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă 
și la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
10.4 la sută, iar cele materiale cu 
8 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești-București, cu 1162,3 puncte.

Locul III : Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari, ju
dețul Constanța, cu 38,6 puncte.

Ia 
la

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

I : întreprinderea fores- 
expioatare și transport 
Vîlcca, cu 1 098,3 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea eleclro- 

centrale Curtea de Argeș, cu 474,9 
puncte.

Principalii Indicatori 
fost depășiți cu : 5,2 
producția de energie 
bornele generatoarelor . . .
ficul de putere la dispoziția siste
mului energetic național ; unitatea 
s-a încadrat in prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
cheltuielile au fost mai mici decît 
cele prevăzute în buget cu 5,8 la 
sută ; consumul propriu tehnologic 
de energie electrică a fost sub cel 
normat cu 24 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 429,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu 
305,2 puncte.

de plan au 
la sută la 
electrică la 
și la gra-

Locul 
tieră de 
Rimnicu

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,4 la sută la 
producția fizică, 1,7 la sută la pro
ducția netă, 12,9 la sută la export, 
4.4 la sută la producția-marfă vîn- 
dută și încasată, 2,4 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute Ia be
neficii și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost

IN INDUSTRIA
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București, cu 
918,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția netă, 34,6 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la numărul de 
locuințe date în folosință și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție de construcții-monta.i 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 6,3 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,1 la sută ; consumurile 
de ciment, metal, combustibil si 
carburanți au fost sub cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții și montaje mi
niere Jilț, județul Gorj, cu 779,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de montaj reparații centrale 
termice București, cu 672,5 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE NOUĂ LUNI

ÎN INDUSTRIA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprinderea 
Vlăhița, județul Harghita, 
puncte.

Principalii indicatori, de 
fost depășiți cu : 7,6 Ia 
producția fizică, 15,3 la 
producția netă, 3,9 la sută la ex
port, 1,6 la șută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 2,1.1a sută 
la productivitatea. muncii ; depă
șiri de pian au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu
4.4 la sută, iar cele materiale cu 
6,6 la sută ; consumurile de ener
gie electrică și combustibil au fost 
sub cele normate cu 2,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Lami
norul de tablă" Galați, cu 322 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Cio
canul" Nădrag, județul Timiș,
77.4 puncte.

sub cele normate cu 2,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și corn-, 
bustibil cu 13,9 la sută.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova, cu 
739,3 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 506,8 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CALE FERATA

Locul I : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 304,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la pro
ducția netă, 1,1 la sută la produc
tivitatea muncii. 0.2 la sută la vo
lumul de transport, 0,6 la sută la 
greutatea medie brută a trenurilor 
de marfă ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile la 1 000 lei venituri brute au 
fost mai mici decit cele planifi
cate cu 3 la sută.

de fier 
cu 365,8
plan au 
sută la 
sută la

cu

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE, AUTOCAMIOANE 

ȘI AUTOTURISME, RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : 
canică Băilcști, județul Dolj, 
802,2 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 17 la sută
producția fizică, 5,6 Ia sută la pro
ducția netă, 12,8 la sută la export, 
14,8 la sută Ia producția-marfă 
vîndută și încasată, 1 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mal fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
4,9 la sută, iar cele materiale cil 
2,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de scu
le, dispozitive și verificatoare auto 
Costești, județul Argeș, cu 659,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea me
canică Bacău, cu 531 puncte.

DE
întreprindere^; mc- 

cu
au 
la

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 662,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la 

. producția-marfă vîndută și înca
sată. 0,4 Ia sută Ia producția fizică, 
0,7 la sută la productivitatea mun
cii, 1,4 la sută la beneficii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la export și la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 0,4 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibil cu 3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea Fila
tura de bumbac Drăgănești Olt, cu 
643,4 puncte.

Locul III : întreprinderea Fila
tura de bumbac 
Prahova, cu 580,4

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locui I : întreprinderea comer
cială de stat textile-incălțăminte 
Craiova, cu 350,3 puncte.

Principalii indicatori 
fost depășiți cu : 9.6 la 
facerea mărfurilor cu 
9.7 la sută la volumul __
de mărfuri pe un lucrător : depă
șiri de Plan au mai fost obținute la 
beneficii: cheltuielile de circulație 
la 1 000 lei desfacere au fost mai 
mici decit cele planificate cu 13.5 
la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Covasna. cu 
337.3 puncte.

Locul III: întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tîrgoviște, cu 302 puncte.

de olan au 
sută la des- 
amănuntul. 
desfacerilor

Urlați, județul 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
SUBRAMURA

' ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
1 OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de iu-
l rism Gorj, cu 276,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu..: . 3.3 la sută la des- .

’ faceri de mărfuri cu. amănuntul. 14
. !<)., sută la beneficii. 8»5-’4a sută Ta

ALIMENTARĂ, 
MORĂRIT, M w.

PANIFICAȚIE ^ȘJ^JPRODUSE încasări riledii'pe u'fi' lucrător : de-"' 
pășiri de plan au mai fost obținute 
la coeficientul de utilizare a capa
cității de cazare si la numărul de 
turiști ; cheltuielile de circulație Ia 
1 000 lei desfacere au fost sub cele 
planificate cu 31,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de tu
rism. hoteluri si restaurante Bucu
rești. cu 270,9 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Prahova, cu 226,9 puncte.

FĂINOASE
I : întreprinderea de mo- 

panificație Bacău, cu 775,8
Locul 

rărit șl 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,1 la sută la 
producția fizică, 1,2 la sută la pro
ducția netă, 8,7 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 23 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; consumurile de materii 
prime, materiale au fost sub cele 
normate cu 0,8 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
18,9 la sută. _

Locul 
rărit și 
puncte.

Locul 
morărit . . 
613,3 puncte.

II : întreprinderea de mo- 
panificatie Dolj, cu 732,2
III : întreprinderea de 

și panificație Suceava, cu

Spuneam în reportajul 
trecut că abatajul „P 5—6", 
încredințat acum brigăzii 
lui Costică Ene, este re
vendicat de Mihai. Blaga, 
cel căruia ii fusese destinat 
inițial. Și că, pe tema a- 
ceasta, am avut o discuție 
cu șeful sectorului 3, căruia 
i-am pus întrebarea : „Al 
cui va fi, în cele din urmă, 
abatajul P 5—6 ?“

Merg cu aceeași întreba
re Ia directorul Gheorghe 
Marchiș. Răspunsul nu di
feră prea mult :'

— Deocamdată abatajul 
i l-am dat lui Ene pentru 
că avem o mare încredere 
în acest tinăr ambițios și 
bun cunoscător al mese
riei. Nu, nu este adevărat 
că Blaga . a . lucrat la pre
gătirea abatajului. Acolo 
utilajele le-a montat echi
pa de service, A avut niște 
oameni acolo și Blaga. Dar 
și Ene. Numai într-un caz 
extrem va merge Blaga 
acolo. Altminteri, el are ce 
face. Pregătim pentru el 
un abataj nou în panoul 4. 
Cu condiții ceva mai grele. 

Unde numai unul ca ci ar 
face față.

Plec spre dispecerat gîn- 
dindu-mă că, potrivit celor 
spuse de Marchiș. rămîne, 

„ra
tare, 

de 
pre-

minute de. funcționare, a 
combinei. Din nou decu
plare. Cuplare. Din nou în 
tăiere. Da, abatajul merge 
în plin. Este, fără îndoială, 
efectul reviziilor de ieri. 
Costică taie acum și tri
mite afară cărbune... Mi-1 
închipui bucurîndu-se, sti- 
clindu-i ochii de plăcere, 
alergind de colo-colo pen
tru ca totul să fie in ordi
ne, fluxul de cărbune să 
nii se oprească. Și mă 
bucur pentru el.

Totuși, va trebui să afle

petrece. în mintea lui. 
Rostește, intr-un tîrziu,. cu 
o voce apăsată, molcomă 
dar îndîrjită :

— N-o să fie nici un. caz 
extrem. Am să măninc nori 
dar n-am să las din mină 
abatajul ăsta ! Știu, câ o 
să fie greu, știu că trebuie, 
să mă - ■
făcut!

Nu
acum. 
Poate 
cu... el însuși.

Am avut o discuție și cu el — învață ei‘la cursuri,

lupt, știu ce am de 
Să fie clar !
cu mine vorbea
Poate cu... alții, 
cu... viața. Poate

. de viață. Să-i ajuți, să știe 
că au un sprijin. Să-i în
veți apoi să-și Creeze o at
mosferă bună și sănătoa
să în familie. Că este esen
țial pentru un miner ea 
familia să-l înțeleagă și 
să-1 înconjoare cu căldură 
după munca " lui aspră". 
Sint „concluzii" adeverite 
de Mihai Blaga prin aceea 
că mulți dintre minerii ti
neri și buni ai minei au 
trecut prin „școala" lui. 
„Că tinerii — mai spune

ASPRA SI FRUMOASA
ȘCOALĂ A MINEI

totuși, eventualitatea 
zului extrem". Ține-te 
Costică ! Fereșt.e-te 
„cazul extrem" ! Nu, . 
cis el nu știe nimic despre 
toate acestea. E bine să le 
afle ? Nu e bine ?

Urmăresc la dispecerat 
mersul abatajului „P 5—6". 
Ora 10,14. Calculatorul a- 
rată că abatajul Iui Ene a 
mers cu combina in tăie
re, în schimbul 1, vreme 
de 81 minute. 13 bine (dacă 
ținem seama că primele 
ore se consumă, de regulă, 
in operația de podire). La 
10.20 decuplare de la casa 
trafo, în tot sectorul 3. Du
rează puțin. Se aprind, din 
nou, pe rind. beculețele. 
Pornesc transportoarele pe 
rind. Apoi combina în cu
rățire. Și, imediat, în tăie
re. La 12,00, Ene are 111

că’, undeva, în umbră, îl 
pîndește acel „caz extrem". 
II aștept la puțul Ștefan 
și hotărim, împreună cu 
ortacii din schimbul 1, să 
mergem la „o bere scurtă". 
Unde ? La „Hager" (1 se 
spune acum „Berăria Bu- 
cegi“, dar minerii încă îi 
spun pe vechiul nume). Pe 
băieții, din acest schimb 
încă nu-i cunosc, ei au 
fost, sâptămîna trecută, in 
schimbul de noapte. Vor
bim , despre fiecare. Trei 
mineri mai virstnici, cu 
biografii bogate, alții, foar
te tineri, aproape ...fără 
biografie... Toți încintați 
de cum a mers astăzi trea
ba. Costică și mai și ! Nu 
face să-i stric dispoziția.

. A do.ua zi însă i-o spun, 
îi reproduc discuțiile cu 
Blaga, cu directorul minei, 
cu șeful sectorului, îi vor
besc despre „căzui ' ex
trem". Nu, nu știa nimic. 
Se întunecă o clipă. Apoi 
se face în el o liniște a-, 
dîncă. Tace mult timp. 
Nu-mi pot da seama ce se

Mihai Blaga. Originar din 
județul Mureș, e de 26 de 
ani aici, de 20 de ani.e,șef 
de brigadă. Are un respect 
special pentru cel de Ia 
care ■ a învățat meserie, 
bătrinul Iosif Molnar, pen
tru că „știa să pună oa- 

. menii la treabă". în ce 
privește creșterea oameni- 

. lor, iată și cîteva principii 
la care a ajuns Mihai Bla
ga in decursul anilor :„Nîi .. . ... ... ...... ._ ____
pretind, în privința asta, vățat, că e tinăr și e nou
că există «un patent Bla- " ’ ’ '
ga» ; sint lucruri cunos
cute și aplicate și de alții. 
Creșterea oamenilor e 1U- 
crul ..cel mai important și 
cel mai greu. Principalul 
e să fii mereu apropiat de 
oamenii tăi. Apropiat șl e- 
xigent. Să nu amini nici o 
secundă atunci cînd un 
fapt cere 0 explicație, cînd 
o întimplare cere să-i de
slușești înțelesul privind 
comportamentul corect față, 
de muncă sau în viață! 
Apoi trebuie să te îngri
jești mereu de cîștigul oa
menilor și de condițiile lor

dar adevărata școală de 
miner e în abataj".

I-anrV cerut, la .sfîrșit, pă- 
. rerea despre Costică Ene. 

A tăcut cîteva secunde, a 
tras aer în piept și, ca și 
cum ar fi luat o decizie 

, grea, a vorbit mai rar :
— Ene, dacă rămîne în 

. abatajul ăsta, realizează 
lucruri deosebite. El, ca 
miner, e harnic, priceput 
și ambițios. Mai are de în-
ca șef de brigadă, abia de 
doi ani. Dar toți am fost 
o dată tineri. Principalul e 
să știi ce vrei. Iar el 
Și îl apreciez pentru

Și a tăcut. Lăsînd 
semne loc vieții să-și 
nă mai departe, cu vîntul în 
de privește cele ce-1 aș
teaptă, de aici încolo, pe 
Costică Ene. Vieții, în ge
neral, iar în particular pu
terii tînărului șef de bri
gadă de a duce cu succes 
bătălia pentru fructificarea 
șansei ce i s-a oferit. în
țeleg că Blaga n-a renun
țat : rămîne gata oricînd

știe, 
asta.

pe- 
spu-

să preia abatajul „P. 5—6". 
Sau e poate doar o „tactică 
pedagogică" pentru a men
ține mereu trează starea 
de mobilizare a mai tină- 
rului ortac ?

Cunoscindu-i însă mai 
îndeaproape pe acești oa
meni și climatul in care 
jrăieșc, nu e greu să înțe
legi 
este 
drie 
din 
in aceleași condiții, ar pu
tea realiza mai mult. Și 
oare nu aceasta este esen
ța ideii de întrecere ? Nu 
rivalitate, ci confruntare, 
competiție, autodepășire. 
în numele și la tempera- 

• tura bătăliei 
mult cărbune. O 
ție care, in cazul 
rămîne deschisă.

Promițindu-mi 
aici mai tîrziu, îl . 
pe Costică Ene, căruia i-am 
fost, într-un fel și doar 
pentru citeva zile, ortac. 
Succes, Costică !

în centrul Petroșanilor, 
ceasul public instalat în 
fața Casei de cultură 
emite, la fiecare oră, un 
fragment din vechiul imn 
al minerilor. „Noi în 
străfund de munți intrăm, / 
Cu bun noroc ne salutăm / 
Și cînd ieșim din 
lor / Noi bun noroc 
în cor". Originile 
cîntec se pierd în 
de minerit al Văii

în intonațiile lui se 
rezonanța unei 

eroice, consacrată 
socialiste. Lupta 

mai mult cărbune

că, de fapt, la mijloc 
o chestiune de mîn- 
profesională, izvorită 
credința fiecăruia că,

pentru mai 
competi- 

celor doi.
să revin 
las acum

trupul 
cîntăm 
acestui 
secolul 
Jiului.

Acum, 
citește 
munci 
patriei 
pentru 
se regăsește, pe întinderea 
Văii jiului, în tot ce se in- 
tîmplă. Cu această certitu
dine îmi închei cele șase 
zile pe care le-am trăit cli
pă de clipă printre mineri. 
Ascultînd încă o dată im
nul lor, mă urc în trenul 
de București și mă gîndesc 
la Costică Ene și Ia toți 
minunății oameni pe care 
i-am cunoscut în aceste 
zile.

Mihai CARANFIL

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRODUSE 

ANORGANICE. ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE

Locul I : Întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1296,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au

*) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
și beneficiile ■ sint calculați pe 
8 luni,

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locui I : Combinatul pentru 

producerea și Industrializarea căr
nii de porc Timiș, cu 478,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ; 10,8 Ia sută la 
efectivele de porcine la sfirșitul 
perioadei, 22,6 la sută la livrări la 
fondul de stat, 16 la sută la be
neficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la livrările de . carne 
la fondul de stat ; cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea de

I:

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală si loca- 
tivă Caras-Severin, 
puncte.

Principalii indicatori 
fost depășiți cu : 31,1 
producție si prestații în ....... .........
ce. 26,2 la sută la încasări din ac
tivitatea de producție-prestații, 19,5 
la sută la prestări servicii pentru 
populație ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, be
neficii și la productivitatea muncii; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ductie-prestatii au fost mai mici 
decit cele planificate cu 15,9 la 
sută, iar cele materiale cu 20.3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală si loca- 
tivă Neamț, cu 1 254,4 puncte. -

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si lo- 
cativă Vaslui, cu 1 169 puncte.

(Agerpres)^

cu 1 355,6

de
Ia
unităti fizi

olan au 
sută la

v re a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 octombrie, ora 20 — 25 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vreme predo-

mlnant frumoasă, cu cerul variabil. 
Izolat. în nordul st estul tării. In a doua 
parte a intervalului, va ploua slab si 
va burnița. Vîntul ’ va sufla slab oină 
la moderat. Unele intensificări se vor 
produce în estul tării din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 fira- 
de. izolat mai coborîte, cele maxime

între 8 șl 18 grade. Pe alocuri, dimi
neața. se va produce brumă. In pri
mele zile, condiții de ceață îndeosebi 
in centrul țării. In București î Vreme 
predominant frumoasă cu cerul vari
abil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 5 grade, cele maxime 
între 14 și 17 grade. Dimineața, condiții 
de ceată.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala mi
că): Despot Vodă — 19,30: (sala Ate
lier) : Act Venetian — 19
9 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Trio „Syrinx" 
(Dorcl Baicu — flaut, Dorel Glisa — 
obol. Pavei lonescu — fagot) — 17,30: 
(Ateneul Român): „Muzica pentru 
toți". Tricentenar Bacli-Hăndel-Scar- 
latti. Recital de pian Uluca Dumi
trescu — 19
© Opera Română (13 18 57) : Faust 
— 18
O Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Cîntec despre mine însumi
— 19
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pa
chetul cu acțiuni — 19
© Teatrul „C. I. Nottara" (50 31 03, 
sala Magheru) : Idioata — 18.30; (sala 
Studio): Sentimente si naftalină — 19 
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 
17: Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 19
0 Teatru! satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78): ~ 
de Pompadour — 19: (sala 
50 58 65): Băiatul cu stlcieti
® Ansamblul .,Rapsodia 
(13 13 00): _ -
— 18
O Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) t 
Un tinăr printre alții — 9; Snoave cu 
măști — 15
® Teatrul „Țăndărică" (15 93 77) 1 
Guliver în tara păpușilor — 10: Nlcă

fără frică — 15; (sala din Plata Cos- 
monautilor) : Lungul nasului — 15 
0 Circul București (10 41 95): Tom șl 
Jerry la circ — 19
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64); Atenție 1 Estrada in emisie 
— 19

cinema

GIULEȘTI
17,30: 19.30, 
13: 15: 17:

BU-

Pompiliu
Victoria, 
- 19 
Română" 

Pe sub cetini la izvoare

0 Promisiuni : LUMINA (14 74 16) — 
9: 11: 13.15: 15,30: 17.45; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9: 11,13: 13,30: 15,45: 
18: 20.15
0 Iarna bobocilor 1 EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11: 13; 15.15; 17.30;
19.45
0 Toamna bobocilor :
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15;
VOLGA (79 71 26) — 9: 11
19
0 Sosesc păsările călătoare : 
ZESTI (50 43 58) — 15: 17: *19
® Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19
0 Aripi de zăpadă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
0 Cu miinile curate : COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
0 Cămin pentru nefamlliștl : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 
20.15
• Osceola : FESTIVAL 
9: 11,15: 13.30; 15.45: 18:
0 Cavalerii teutoni :
(15 61 54) — 10: 14: 18.15
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79) 
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20
0 Masca de argint : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11: 13,15: 15,30: 17.45:
20

(15 63 84) —
20.15
BUCUREȘTI

0 Furtuna : DACIA (50 35 94) — 9;
11.30: 14: 16,15; 18.30
O Ali-Baba șl cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 12: 16; 19
0 Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 18.30
® S-a pierdut un elefant : PACEA
(7! 30 85) — 15; 17; 10
0 Ian Blblan : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19
® Steaua dimineții : PROGRESUL 
(23 04 10) — 15: 17: 19
© Călărețul " ' ’
(11 86 25) — 9;
20.15. ARTA
13,30; 15.45; 18: 20
O Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15,30; 18.45
O N-am cintat niciodată pentru tata : 
CAPITOL (16 29 17) - 9: 11.15; 13,30; 
15.45: 18: 20
O Avertismentul : FAVORIT (45 31 70)
— 11.15: 13.45: 16.15: 19
O Urma castorului — 
lustragiu — 13,30; 16;
(16 35 38)
0 Superpolitistul :
(50 51 40) — 9; 11: 13
RIA (47 46 75) —- 9: iu.-ki,
18: 20.15. AURORA (35 04 66) — 9: 
11.15: 13,30: 15,45: 18: 20
® Bunul meu vecin Sam : GRiVlTA 
(17 08 58) — 9: 12: 15: 18.15. UNION 
(13 49 04) — 9: 12: 16: 19
0 Toată lumea este a mea : lira 
(31 71 71) — 15.30; 18,30. MUNCA
(21 50 97) — 15; 18.30 ‘
© Yankeii : MELODIA (11 13 49) — 9: 
12: 16; 19
0 Cei șapte fantastici : FLOREASCA 

13: 15.30: 17.45: 20,
‘ 11: 13: 15:

electric : PATRIA
11.15: 13.30: 15,45: 18: 
(213188) — 9: 11,15;

8: 11. Micul
18,30 : DOINA

FEROVIAR
: 15; 17; 19. GLO- 
11,15: 13.30; 15.43:

(33 29 71) — 9: 11 : 1 
FLACĂRA (20 33 40) — 9; 
17; 19
© Superman :
15.30: 18.30
© Undeva,
(85 77 12) — 9:

VIITORUL (10 67 40) —

etndva :
11: 13: 15;

FLAMURA
17.15: 19.30

do.ua


SESIUNEA JUBILIARA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri la Beirut • Un raport 

al secretarului general al O.N.U.
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Manifestări consacrate aniversării Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România

7

POZIȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRIVIRE LA A 40-A ANIVERSARE A 0. N. U.

în numeroase țări au Ioc manifes
tări consacrate aniversării Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România.

La Berlin, Praga, Stockholm, Bel
grad, Bonn, la Stara Zagora și Cirpan, 
în R.P. Bulgaria, au fost organizate 
adunări festive, expoziții documen
tare, de fotografii, gale de filme, ex
puneri, standuri de cărți — prilejuri 
cu care au fost evocate tradițiile 
glorioase ale Armatei române, fap
tele de arme săvîrșite de ostașii ro
mâni pentru apărarea libertății, su
veranității și independenței patriei. 
S-a subliniat rolul armatei noastre 
în înfăptuirea, alături de celelalte 
torțe progresiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă șl antiimperialis- 
tă. De asemenea, a fost evocată con
tribuția ‘pe care o aduc astăzi mili-

tarii României, împreună cu între
gul popor, în strînsă unitate în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
înfăptuirea hotărârilor Congresului 
al XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român, pentru încheierea cu succes 
a celui, de-al VII-lea cincinal și tre
cerea la realizarea cincinalului 
1986—1990.

La Monumentul eroilor români din 
Cimitirul militar central român din 
Zvolen, ca și la monumentele eroi
lor români din Vracov, Pliesovci, 
Lucene, Uhersky Ostroh, Kromeriz, 
Pustimer și Humpolc din R.S. Ceho
slovacă, din partea organelor loca
le de partid și de stat au fost de
puse coroane de flori în cinstea osta
șilor români căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei.

(Agerpres)

BEIRUT 21 (Agerpres). — După 
' două zile de acalmie, intervenită ca 

urmare a unei încetări a focului, 
între principalele forțe libaneze 
aflate în conflict, luni, s-au înregis
trat noi lupte în zona Beirutului, 
între milițiile creștine și musulma
ne, informează agenția Associated 
Press, au avut loc schimburi de 
focuri cu arme automate de mare 
calibru și aruncătoare de grenade 
antitanc peste linia de demarcație 
dintre sectoarele de est șl de vest ale 
capitalei libaneze. Surse ale poliției 
libaneze au declarat că ostilitățile 
s-au soldat cu răniți și noi pierderi 
materiale. i

Un bilanț publicat de A.P. arată 
că de la izbucnirea luptelor în Liban 
— la 13 aprilie 1975 — peste 100 000 
de persoane și-au pierdut viața.

prezentată de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). - In cadrul dezbaterilor festive 

ce au loc în plenara Adunăm Generale a O.N.U. a luat cuvîntul, luni, 
reprezentantul special al președintelui României, Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea jubiliară consacrată împlinirii a 40 de ani de la crearea Na
țiunilor Unite, Manea Mănescu, t’ . . ' " •■■ ■ ■ . .vicepreședinta al Consiliului de Stat

Din împuternicirea președintelui 
, Republicii Socialiste România. 

Nicolae Ceaușescu. am deosebita 
onoare de a vă transmite dumnea
voastră. tuturor participantilor la Se
siunea jubiliară consacrată împlini
rii a 40 de ani de la crearea Organi
zației Națiunilor Unite, salutul său 
cotdial si. prin dumneavoastră, po
poarelor si țărilor pe care le repie- 
zentati. cele mai bune urări de îm
plinire a năzuințelor lor de prospe
ritate si pace.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu. acordă o mare 

. însemnătate acestei aniversări, consi- 
derînd că ea trebuie să constituie un 

’ prilej pentru intensificarea eforturi
lor tuturor statelor membre, astfel 
încît Organizația Națiunilor Unite să 
aibă un rol cît mai activ la dezba
terea democratică si solutionarea 
problemelor grave care confruntă 
lumea contemporană, la promovarea 
cursului destinderii, la instaurarea 
unui climat de pace si colaborare pe 
planeta noastră.

Anul acesta, popoarele au sărbă
torit împlinirea a patru decenii de 
la victoria împotriva fascismului, _de

■ la încheierea celui de-al doilea răz- 
: boi mondial. Cu acest prilej, s-au

tras multe învățăminte, pentru ca 
aspra lecție a istoriei să nu se maî 
renete. evidentiindu-se că este ne
cesar să se acționeze pentru apărarea 
si întărirea păcii.

România consideră că. pentru sta
bilirea încrederii și colaborării între 
toate națiunile lumii, ar avea deose
bită importantă o reglementare ge
nerală a problemelor rămase nesolu- 
tionate după cel de-al doilea război 
mondial. In acest spirit, este timpul 
să se treacă la retragerea, trupelor 
străine de pe teritoriul altor state si 
să se acționeze pentru depășirea

■ neîncrederii si încordării dintre state, 
pentru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărei națiuni de ă-si«

■ liotărf în mod liber, independent. 
' calea dezvoltării economice si socia

le. fără nici un amestec din afară.
Viata internațională a cunoscut, in 

eei 40 de ani care au trecut, pro- 
■. funde transformări isociale. economi

ce si politice. Pe harta lumii au apă
rut. ca rezultat al luptei de elibe
rare națională, zeci și zeci de noi 
state independente,, care, scuturînd 
jugul colonialismului, au un rol tot 
mai activ pe arena mondială. Aceas- 

; tă realitate îsi găseste reflectarea si 
în faptul că, astăzi, din marea fami
lie a Organizației Națiunilor Unite 
fac parte 159 de state, față de 51, 
cite erau la crearea ei.

Una dintre cele mai mari cuceriri 
ale popoarelor este însă aceea că. în 
această perioadă, au putut să împie
dice izbucnirea unui nou război 
mondial si să asigure pacea pe pla
neta noastră. Un rol pozitiv a avut 
Organizația Națiunilor Unite în solu- 

cardinale 
O.N.U. a 
ale vieții 
criză si a 
toate sta-

tionarea unor probleme 
ale lumii contemporane, 
dezbătut aspecte majore 
internaționale, situațiile de 
asigurat coriditii pentru ca 
tele membre să-și poată spune cuvîn
tul. să caute în comun soluțiile cele 
mai judicioase, în conformitate cu 

’ interesele lor fundamentale, ale păcii 
și colaborării internaționale. în ace
lași timp, trebuie spus că. după pă
rerea României. Organizația Națiu
nilor Unite nu a fost întotdeauna fo
losită de statele membre la întregul 
ei potențial. De multe ori. proble
me importante, de interes fundamen- 

, tal pentru toate popoarele, pentru 
pacea si însuși viitorul omenirii nu 
și-au găsit locul în preocupările si 
dezbaterile O.N.U. ; forumul mondial 
a fost ocolit, căutîndu-se soluții în 
afara lui.

încă de la intrarea, sa în Organi
zația Națiunilor Unite. România a 
militat cu consecventă si răspundere, 
în spiritul Cartei, pentru, ca organi
zația să-și aducă o contribuție efec
tivă la îndeplinirea misiunii pentru 
care a fost creată, să aibă un rol cît 
mal activ în viata internațională, 
pentru înfăptuirea dezarmării, in
staurarea unui climat de pace si co-

laborare în lume. Sînt cunoscute pro
punerile si inițiativele României, ale 
președintelui Nicolae Ceausescu. în 
probleme de Interes vital pentru în
treaga comunitate internațională, 
pentru prezentul șl viitorul ^tuturor 
popoarelor. Activitatea' României în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
constituie o parte inseparabilă a po
liticii sale externe de largă colabo
rare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, de 
susținere a luptelor de eliberare na
țională. pentru independentă, dezar
mare. destindere si pace. în mod 
consecvent. România a acționat și 
acționează pentru așezarea la baza 
relațiilor sale cu toate statele si afir
marea largă în viata internațională a 
principiilor deplinei egalități în drep
turi. respectului independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, ale renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța, pen
tru instaurarea unor raporturi noi. de 
justiție, _ etică și echitate în re
lațiile internaționale. Este convinge
rea noastră fermă că numai o 
asemenea politică, de întărire a 
independentei fiecărei națiuni și 
a păcii în lume, de strînsă co
laborare între toate națiunile asi
gură tuturor popoarelor realizarea 
năzuințelor lor de mai bine, de viată 
liberă, de bunăstare și fericire.

Republica Socialistă România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu reafirmă 
și cu acest prilej hotărîrea de a dez
volta larg conlucrarea cu toate țările 
și popoarele, cu ferma convingere că. 
actionînd în comun, ele pot impune 
o politică nouă, de dezarmare, de 
deplină egalitate, de pace și colabo
rare’.

Comunitatea mondială aniversează 
40 de ani de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite în condițiile în care 
situația internațională este deosebit 
de gravă ca urmare a intensificării 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor, nucleare,, Șe 
menține încordarea, inclusiv perico
lul unui nou război mondial, care. în 
actualele împrejurări, s-ar transfor
ma inevitabil într-o catastrofă nu
cleară, ce ar duce la distrugerea a 
înseși condițiilor vieții pe planete 
noastră.

Tocmai de aceea problema funda
mentală a zilelor noastre o consti
tuie oprirea cursei . înarmărilor, în 
primul rînd a celor nucleare, înfăp
tuirea dezarmării, oprirea oricăror 
acțiuni de militarizare a Cosmosului, 
asigurarea unei păci trainice în lume.

Nu există problemă mai importan
tă în momentul de față decît aceea 
de a acționa, pînă nu este prea tîr- 
ziu. pentru a opri cursul periculos al 
evenimentelor, de a apăra umanita
tea de la distrugerea sa, de a asigura 
dreptul suprem al popoarelor, al oa
menilor la existentă, la viață, la li
bertate și independență, la pace.

Indiferent de orânduirile sociale 
diferite, de concepțiile politice și fi
lozofice deosebite, indiferent de 
existenta chiar a unor divergente 
dintre unele state, trebuie să pri
meze interesele păcii și .colaborării. 
In numele acestui nobil ideal al 
umanității, statele, popoarele. Orga
nizația Națiunilor Unite au datoria 
de a-și uni eforturile pentru înfăp
tuirea dezarmării, a păcii atît pe 
Pămînt. cît și în Cosmos, răspunzînd 

, astfel așteptărilor tuturor 
lumii.

La încordarea deosebită 
Internațional s-a ajuns . 
continuării politicii de forță și de 
amenințare cu forța, de consolidare „ 
și împărțire a sferelor de influentă, 
de amestec în treburile interne ale 
altor țări. De asemenea, menținerea 
vechilor conflicte și apariția altora 
noi, în diferite zone ale lumii, subdez
voltarea economică și agravarea con
siderabilă a situației țărilor în curs de 
dezvoltare, amplificarea fenomenelor 
de criză economică generează încor
dare și tensiune.

în mod consecvent, președintele 
'României, prin poziția și consideren
tele sale, a pus în fața comunității 
internaționale necesitatea ca' Organi
zația Națiunilor Unite să aibă un rol

națiunilor
pe plan 

și datorită

tot mal activ In Întreaga viață inter
națională, să-și sporească contribuția 
la -promovarea cursului destinderii, 
la reducerea armamentelor și chel
tuielilor militare, la instaurarea unui 
climat de pace și colaborare in în
treaga lume.

„Considerăm, sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, că un rol impor
tant revine Organizației Națiunilor 
Unite, altor organisme internaționa
le, care trebuie să contribuie tot mai 
activ la asigurarea participării, cu 
drepturi egale, a tuturor popoarelor 
la viata internațională, la soluționa
rea marilor probleme complexe ce 
confruntă lumea contemporană. în 
interesul destinderii, al independen
tei și păcii".

Ca țară europeană. România este 
profund preocupată de situația deo
sebit de gravă care s-a creat pe con
tinent prin amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de către Sta
tele Unite ale Americii în unele țări 
vest-europene și trecerea la contra- 
măsuri nucleare de 
Sovietică.

România, poporul 
tat tratativele de la 
Uniunea Sovietică . 
ale Americii și întîlnirea 
avea loc în luna noiembrie între se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și 
președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
și, ca și alte popoare, așteaptă ca 
acestea să ducă la acorduri concrete 
In direcția dezarmării nucleare, pre
venirii militarizării Cosmosului. Con
siderăm, totodată, că țările conti
nentului european, toate statele lu
mii nu trebuie să aștepte pasiv des
fășurarea tratativelor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva și Întîlnirea din
tre conducătorii celor două țări, ci 
eă-șl asume o răspundere directă 
.mai mare și să contribuie activ pen
tru a determina oprirea cursei înar
mărilor nucleare și trecerea la mă
suri reale de dezarmare nucleară, la 
oprirea amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa și retragerea celor existente, 
încetarea experiențelor nucleare «și 
renunțarea la orice , acțiuni de. mllir 
tarizare a Cosmosului.

Salutăm Inițiativele Uniunii Sovie
tice și măsurile propuse de secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S.. Mi
hail Gorbaciov, privind instituirea 
unul moratoriu unilateral asupra 
amplasării armelor nucleare și înce
tarea oricăror experiențe cu aseme
nea arme, reducerea cu 50 la sută a 
armelor nucleare și oprirea acțiuni
lor de militarizare a Cosmosului.

în actualele condiții este deosebit 
de important să se intensifice acti
vitatea Organizației Națiunilor Unite, 
a altor organisme și conferințe in
ternaționale. care dezbat problemele 
dezarmării, pentru a se conveni mă
suri practice, concrete pentru redu
cerea si eliminarea armelor nuclea
re. a altor arme de distrugere în 
masă, a tuturor armamentelor.

Avînd în vedere importanta solu
ționării conflictelor existente în di
ferite regiuni ale lumii, care agra
vează situația internațională, se 
impune adoptarea de măsuri și ini
tiative hotărite în direcția încetării 
acestora si a soluționării probleme
lor exclusiv pe calea tratativelor. în 
acest spirit. Republica Socialistă 
România a propus ca Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite să adreseze un Apel solemn 
statelor aflate în conflicte militare, 
pentru încetarea imediată a luptelor 
si trecerea la soluționarea proble
melor dintre ele pe calea tratative
lor. ca statele membre ale O.N.U. să 
adopte Angajamentul solemn de a 
traduce în viată obligația de a nu 
recurge la forță si la amenințarea 
cu forța si de a nu se amesteca 
sub nici o formă în treburile inter
ne ale altor state. Adoptarea unui 
asemenea Apel și Angajament so
lemn acum, cînd se aniversează 40 
de ani de Ia crearea Organizației 
Națiunilor Unite, releva președintele 
României. Nicolae Ceaușescu. va de
monstra voința tuturor popoarelor 
de a respecta Carta O.N.U. Aceasta 
ar constitui o contribuție de o im
portantă deosebită la politica de 
destindere, la îmbunătățirea rela
țiilor internaționale, la dezvoltarea

România, 
dezvolta- 
propuneri 
globală a

cătra Uniunea

român au salu- 
Geneva dintre 

și Statele Unite 
care va

Încrederii Intre națiuni, la dezarma
re și pace.

în contextul situației complexe și 
contradictorii a vieții internaționale, 
se amplifică, sub diferite forme, ma
nifestările crizei economice mondia
le, care se reflectă într-o măsură mal 
mare 6au mai mică în toate statele 
lumii, dar mai cu seamă în țările ' 
în curs de dezvoltare. S-a înrăută
țit considerabil situația acestora ca 
urmare a creșterii datoriei externe, 
a dobinzilor excesiv de mari, a mă
surilor protecționiste și discrimina
torii în comerțul internațional, a po
liticii monetar-financiare.

După cum este cunoscut, 
ea însăsi tară în curs de 
re. a prezentat o serie de 
cu privire la soluționarea
problemelor subdezvoltării. < inclusiv 
aceea a datoriilor țărilor în curs de 
dezvoltare. Ținînd seama de situația 
existentă și de necesitatea implică
rii mai directe a O.N.U. în proble
mele economice . internaționale. în 
lichidarea subdezvoltării și edifi
carea noii ordini 
tionale. România 
organizarea unei 
tionale sub egida 
nilor Unite în vederea realizării Unul 
■acord corespunzător între țările dez
voltate si țările în curs de 
tare.

Pentru făurirea unei lumi 
si colaborării internaționale, 
tie deosebită trebuie acordată tine
rei generații. în acest sens, dăm o 
înaltă apreciere proclamării de către 
Organizația Națiunilor Unite a Anu
lui Internațional al Tineretului, sub 
deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace", și ne exprimăm convingerea 
că viitoarea Conferință Mondială a 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului. în cursul actualei se
siuni a Adunării Generale, va con
stitui un factor important pentru 
unirea tinerilor de pretutindeni în 
apărarea și afirmarea drepturilor lor 
fundamentale, de a trăi și a se dez
volta în pace si deplină securitate.

Aniversarea a 40 de ani de la 
crearea Organizației Națiunilor 
Unite constituie un prilej deosebit 
pentru a. sublinia necesitatea obiec
tivă ca O.N.U. să oglindească fidel 
realitățile internaționale de astăzi, 
să fie cu adevărat un for al întregii 
comunități internaționale, care să 
asigure participarea tuturor statelor 
și. îndeosebi, a țărilor mici si mij
locii. a țărilor în curs de dezvoltare 
si nealiniate, la soluționarea tuturor 
problemelor mondiale. în acest sens, 
apare evidentă necesitatea perfec
ționării continue a activității O.N.U. 
si a celorlalte organisme internațio
nale. a democratizării si sporirii efi
cientei activității forumului mondial 
al națiunilor.

România 
să se facă 
rolului si 
Națiunilor 
problemelor internaționale 
pentru întărirea 
acțiune. în concordantă cu cerințele 
de pace si securitate ale popoarelor. 
O.N.U. trebuie ^ă reprezinte un fac
tor determinant în realizarea unor 
relații noi în viata internațională, 
în crearea condițiilor pentru fău
rirea unei lumi mai drepte si mai 
bune pe planeta noastră.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. adre
sează tuturor șefilor de state si gu
verne ai statelor membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite chemarea 
de a ne uni eforturile pentru a bara 
calea unui război mondial, a catas
trofei nucleare, de a conlucra activ 
în interesul colaborării, păcii, al li
bertății și independentei tuturor na
țiunilor.

’România lșl reafirmă șl cu prile
jul acestei sesiuni jubiliare deplinul 
atașament fată de Organizația Na
țiunilor Unite, față de scopurile și 
principiile Cartei adoptate în urmă 
cu patru decenii, angajamentul său 
solemn de a acționa și în continua- 

. re pentru triumful rațiunii si al 
' păcii în întreaga lume. Avem con
vingerea nestrămutată că', actionînd 
în deplină unitate, țările, popoarele, 
Organizația Națiunilor Unite dispun 
de forța necesară pentru a realiza 
un curs nou în viata internațională, 
de pace, dezarmare si -largă colabo
rare între toate națiunile lumii.

economice interna- 
consideră necesară 
Conferințe interna- 
Organizatiei Națiu-

dezvol-
a păcii 
o aten-

consideră că este necesar 
totul ■ pentru creșterea 

contribuției Organizației 
Unite la soluționarea 

actuale, 
capacității ei de

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

efect imediat, începînd cu slmbat^ î 

după-amiază.

CAMPANIE ELECTORALA. La
Paris a fost inaugurată 
electorală a Partidului 
Francez. Luînd cuvîntul, 
general al partidului.
Marchais. a evidențiat dorința co
muniștilor de a colabora în cadrul 
alegerilor cu toate forțele politice 
din Franța care doresc însănătoși
rea economiei franceze în interesul 
maselor largi populare.

campania 
Comunist 
secretarul 

Georges

Muhri, care a subliniat rolul P.C.' 
din Austria în mobilizarea oameni
lor muncii la lupta pentru pace și 
dezarmare.

DUPĂ ALEGERILE DIN POR
TUGALIA. Consiliul Național al 
Partidului Social-Democrat din 
Portugalia a aprobat, la o reuniune 
desfășurata la Lisabona, propune
rea ca liderul său, Anibal Cayaco 
Silva, să devină prim-ministru al 
Portugaliei și să formeze guver
nul, au anunțat oficialități ale par
tidului,' citate de agenția Reuter.

P.C. DIN AUS- 
a avut loc Confe-

CONFERINTA
TRIA. La Viena . 
rința P. C. din Austria, relatează 
agenția T.A.S.S.
rolul și sarcinile partidului în ca
drul mișcării muncitorești și sin
dicale si stabilite măsuri în vede
rea întăririi 'organizațiilor de 
partid din întreprinderi, a mobili
zării oamenilor muncii la acțiunile 
împotriva legilor antisindicale. în 
cadrul conferinței a luat cuvjntul 
președintele partidului, Franz

Au fost discutate

SPRE O RECONCILIERE NA
ȚIONALA IN SUDAN. Liderul Ar
matei Populare de Eliberare, John 
Garang, principala grupare aflată 
în opoziție din Sudan, a anunțat, 
după cum informează agenția 
M.E.N., citată de U.P.I., că acceptă 
o încetare a focului — proclamată 
unilateral de Consiliul militar de 
tranziție — pentru a crea condi
țiile necesare găsirii unei soluții 
politice problemei sudului țării. 
Un purtător de cuvînt oficial al 
guvernului sudanez de tranziție a 
arătat în legătură cu această ac
țiune că ea reprezintă un pas po
zitiv. care va „facilita reconci
lierea națională", transmite agenția 
Taniug. Se precizează că înce
tarea focului a intrat în vigoare cu

LA WASHINGTON au fost anun
țate rezultatele campaniei pentru 
stringerea de semnături pe o peti
ție împotriva programului militar 
„Inițiativa de apărare strategică". 
Documentul a fost semnat de 1 300 
de cunoscuți oameni de știință din 
marile universități americane.

DIST1NCȚIE. Departamentul pen
tru informații publice al O.N.U. a 
organizat, sub genericul „Națiunile 
Unite pentru o lume mai bună", 
un concurs de afișe dedicat celei 
de-a 40-a aniversări a organiza
ției mondiale, la care au parti
cipat artiști din 89 de țări, intre 
care și România, 
național a 
român Constantin 
țiunea de onoare".

Juriul inter- 
acordat graficianului 

Costa „Men-J

Ședințele unor comisii ale C.A.E.R j ■»
SOFIA 21 (Agerpres). — La Varna 

— R. P. Bulgaria — a avut loc șe
dința a 66-a a Comisiei permanenta 
a C.A.E.R. pentru colaborare in do
meniul industriei chimice, la care au 
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugo
slavia. Delegația română a fost con
dusă de Gheorghe Dinu, ministrul in
dustriei chimice.

Comisia a examinat rezultatele 
lucrărilor de coordonare a planurilor 
în domeniul industriei chimice, mi
crobiologice si de celuloză si hîrtie, 
stadiul de pregătire si perspectivele 
dezvoltării, specializării si cooperă
rii în producție si sarcinile colabo
rării tehnico-științifice pe perioada 
1986—1990 și pe o perioadă mai în
delungată. A avut loc. de asemenea, 
o consultație reciprocă pentru ela
borarea de propuneri tn probleme 
privind colaborarea în crearea de 
noi capacități da producție șl de 
reconstruire a unor capacități exis
tente, în scopul creșterii producției 
și satisfacerii mai depline a necesa
rului de produse chimice.

★
(Agerpres). — La 
desfășurat lucrările

MOSCOVA 21
Moscova s-au____,___ ________
celei de-a 49-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, la care 
au luat parte delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și din R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația română la șe
dință a fost condusă de Cornel Mi- 
hulecea. președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară.

Comisia a examinat problemele

care-i revin din protocoalele Sesiu
nii Consiliului și ale ședințelor Co
mitetului Executiv ale C.A.E.R.. sta
diul colaborării în cadrul conven
țiilor privind realizarea de blocuri 
energetice cu reactori de 1 000 MW 
si de reactori de mare putere cu 
neutroni rapizi, regulile privind 
transportul maritim al combustibi
lului nuclear uzat, colaborarea in 
domeniul aparaturii pentru / terapia 
cu radioizotopi a unor tumori.

★
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — Tn 

R. P. Ungară a avut loc cea de-a 
60-a ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul industriei de petrol și gaze, la 
care au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. și o delegație 
din R.S.F. Iugoslavia. Delegația ro
mână a fost condusă de Ilie Cîșu, 
ministrul petrolului.

Au fost examinate unele probleme 
de colaborare din domeniul indus
triei de petrol și gaze care decurg 
din hotărîrile Sesiunii Consiliului și 
Comitetului Executiv ale C.A.E.R., în 
legătură cu care a adoptat măsuri 
corespunzătoare.

. NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Programele O.N.U. de sprijinire a 
reconstrucției naționale în Liban au 
fost practic întrerupte de la jumă
tatea lunii iunie, din cauza pro
blemelor de securitate create în urma 
continuării schimburilor de focuri, 
informează un raport al secretaru
lui general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, citat de agenția France

• Presse. Au putut fi continuate, deși, 
uneori, cu dificultate, numai o serie 
de programe de urgentă ale Națiuni
lor Unite, cum ar fi ajutorarea popu
lației deplasate sau acordarea de 
asistență medicală.

CAIRO 21 (Agerpres). — Egiptul 
apreciază în continuare că deschide
rea unui dialog între o delegația 
iordaniano-palestiniană și S.U.A. 
constituie un pas necesar pentru rea
lizarea păcii în Orientul Mijlociu, a 
declarat ministrul egiptean al aface
rilor externe, Esmat. Abdel Meguid. 
Intr-un interviu acordat publicației 
săptămînale „Mayo", organul Parti
dului Național Democrat, de guver- 
nămînt, el a spus că “țara sa nu va 
înceta eforturile: vizînd angajarea 
unui asemenea proces.

Un interviu al tovarășului Kim Ir Sen

BEIJING
Consultări 

chino-sovietice
LaBEIJING 21 (Agerpres).

Beijing a avut loc a Vil-a rundă a 
consultărilor chino-sovietice la nive
lul adjuncților miniștrilor afacerilor 
externe. Părțile au continuat schim
bul de păreri în problemele normali
zării relațiilor chino-sovietice și cu 
privire la unele problema interna
ționale.

După cum transmit agențiile China 
Nouă și. T.A.S.S., părțile au relevat 
lărgirea legăturilor și contactelor în 
diferite domenii și și-au reafirmat 
năzuința spre îmbunătățirea și dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
cele două țări în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii.

Consultările s-au desfășurat într-o 
atmosferă' sinceră, de lucru. Părțile 
au convenit ca următoarea rundă de 
consultări să aibă loc în aprilie 1986, 
la

BELGRAD 21 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lul iugoslav „Komunist", Kim Ir 
Sen, secretarul general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, a relevat că 
Partidul Muncii din Coreea „respectă 
cu consecvență principiul potrivit 
căruia problema reunificării țării 
trebuie rezolvată pe cale pașnică". 
El a amintit că tratativele economice 
dintre Nord și Sud, ca și convorbirile 
dintre organizațiile de Cruce Roșie 
șînt rezultatul Inițiativelor Întreprin
se de R.P.D. Coreeană și a adăugat 
că în prezent au loc contacte preli
minare în vederea începerii tratati
velor parlamentare.

Președintele Kim Ir Sen a sub-

liniat caracterul progresist al miș
cării de nealiniere, care se «opune 
tuturor formelor de dominație și di
vizare, luptă în permanență pentru 
independență. El s-a pronunțat pen
tru respectarea principiilor funda
mentale ale mișcării de nealiniere 
și pentru consolidarea ei. ■

In ceea ce privește relațiile din ca
drul mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, Kim Ir Sen a 
afirmat că accentul pus de partidul 
clasei muncitoare din fiecare țară 
pe independență are o importanță 
deosebită. „Independența nu numai 
că nu contravine internaționalismu
lui proletar, dar servește drept bază 
pentru consolidarea lui" — a spus 
Kim Ir Sen.

BRUXELLES: Ampla demonstrație de protest împotriva 
instalării de rachete cu rază medie de acțiune

Moscova.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Peste 100 000 de persoane au luat 
parte la o amplă demonstrație de 
protest, la Bruxelles, împotriva des
fășurării de rachete cu rază medie 
de acțiune americane în Belgia și 
Europa occidentală, cerînd, în același 
timp, retragerea .și distrugerea celor 
existente 
agențiile

Reuniți 
ganizații 
Belgia — C.N.A.P.D., V.A.K.A. 
O.C.V. — la care s-a alăturat și 
opoziția parlamentară, reprezentată 
de socialiști, comuniști și ecologiști 
— participants au cerut guvernului

pe continent, transmit 
internaționale de presă.
la apelul principalelor or- 
de luptă pentru pace din 

C.N.A.P.D., V.A.K.A. și 
• la care s-a

să demonteze cele 16 racheta ameri
cane „Cruise" deja instalate la baza 
militară de la Florennes, din sudul 
țării, și să. renunțe 'la instalarea altor 
32 de rachete cu rază medie de ac
țiune, operațiune prevăzută să aibă 
loc înaintea încheierii anului 1987, 
conform dublei decizii a N.A.T.O., 
adoptată In 1979.

Aproape 4 ore, demonstranții, în- 
tr-un uriaș cortegiu al păcii, au 
scandat în centrul Bruxelles-ului 
„Nu, rachetelor Pershing !“, „Nu, 
bombei cu neutroni !“, „încetați des
fășurarea de rachete și retrageți-la 
pe cele existente !“.

în

O nouă înscenare 
judiciară în R.S.A.

PRETORIA 21 (Agerpres). —
orașul sud-african Pietermaritzburg 
a . început procesul intentat de 
autoritățile rasiste de la Pretoria 
împotriva a 16 lideri ai Frontului 
Unit Democratic (F.U.D.), cea mai 
largă coaliție grupînd organizații 
care luptă împotriva apartheidului. 
Inculpații sînt acuzați de înaltă tră
dare pentru a fi contribuit la iniție
rea valului de revolte ale populației 
de culoare, în urma căruia cel puțin 
764 persoane au. fost ucise de apara
tul represiv al regimului. Intre in
culpați se numără liderii F.U.D., 
Archie Gumede și Albertina Sisulu.

Sub lozincile „Vrem libertate șl 
democrație 1“ șl „Afară cu poliția 
din așezările africane.!", la Cape
town ă avut loc un miting al popu
lației africane la care au participat 
peste 6 000 de persoane.

(Agerpres). DupăNASSAU 21 
dezbateri prelungite, dată fiind opo
ziția Marii Britanii, Conferința la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
Commonwealth-ului, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Nassau (Baha
mas), a hotărît adoptarea unui pro
gram de sancțiuni economice volun
tare „împotriva regimului minoritar 
rasist de la Pretoria, dacă Intr-un 
interval de șase luni acesta nu pune 
capăt politicii sale de apartheid", 
transmite agenția Reuter.

CRiZA DE GUVERN DIN ITALIA
Bettino Craxi a fost însărcinat cu formarea unui nou 
cabinet ® Declarațiile secretarului general al P.C.I.

ROMA 21 (Agerpres). — Bettino 
Craxi, președintele demisionar al 
Consiliului de Miniștri al Italiei, a 
fost însărcinat de către 'președintele 
Republicii Italiene, Francesco Cos
siga, cu formarea noului guvern, s-a 
anunțat oficial la Roma. B. Craxi â 
demisionat la 17 octombrie, după re
tragerea din coaliția guvernamentală 
a Partidului Republican, care s-a 
declarat nemulțumit de modul în 
care a acționat guvernul în cazul 
pachebotului „Achille Lauro". Pre
mierul, desemnat va începe imediat 
consultările în vederea reconstituirii 
coaliției și încercării de a forma o 
nouă echipă guvernamentală, a 45-a 
din perioada postbelică.

Intr-o scurtă alocuțiune rostită In 
fața ziariștilor, Bettino Craxi a re
levat că va încerca „să găsească o 
soluție unei crize politice a cărei re
zolvare s-ar putea dovedi a nu fi 
deloc ușoară". Totuși, premierul de
semnat și-a exprimat speranța că 
„clarificările și acordurile necesare 
între forțele politice vor putea fi 
realizate rapid pentru a se garanta 
continuitatea acțiunii guvernamen-

tale șl dezvoltarea colaborării parla
mentare".

ROMA 21 (Agerpres). — P.C. Ita
lian cere constituirea unui guvern 
care să-și stabilească drept sarcină 
prioritară garantarea autonomiei și 
suveranității Italiei, a declarat secre
tarul general al P.C.I., Alessandro 
Natta, după consultările avute cu 
șeful statului, președintele Francesco 
Cossiga, în vederea depășirii crizei 
guvernamentale.

„Comuniștii cer formarea unui gu
vern care să aibă un program pro
priu de acțiune, cu sarcini concrete, 
limitate în timp, vizînd promovarea 
unei politici de însănătoșire a eco
nomiei țării, în primul rînd soluțio
narea echitabilă a problerhelor șo
majului. P.C.I. este gata să participe 
la elaborarea unui asemenea pro
gram" — a spus A. Natta. El a 
precizat, de asemenea, că pentru so
luționarea actualei crize de guvern 
sînt necesare eforturi comune deo
sebite din partea tuturor forțelor po
litice din țară, transmite agenția 
ANSA.

Cînd pacea înseamnă 
atitudine părtinitoare
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Membrii americani ai conducerii 
organizației internaționale „Medicii 
pentru prevenirea războiului nu
clear", proaspătă laureată a Pre
miului Nobel pentru pace, au res
pins cu indignare insinuările anu
mitor cercuri rău-voitoare in sensul 
că mișcarea pe care o reprezintă 
nu ar fi dat dovadă de imparțiali
tate, ci ar ' fi adoptat „atitudini 
părtinitoare" in activitatea desfășu
rată de-a lungul celor cinci ani de 
existentă. Or, se știe că obiectivul 
primordial al organizației este 
scoaterea în afara legii a armelor 
nucleare, ca una din condițiile de 
bază ale salvgardării păcii. Se poa
te oare vorbi de „atitudine părti
nitoare" atunci cînd este vorba de 
apărarea bunului suprem al ome
nirii — pacea 1. In acest caz, de o 
asemenea „atitudine părtinitoare" 
se fac „vinovate" o uriașă diversi
tate de mișcări, organizații, aso
ciații, grupări pacifiste din întreaga 
lume, se fac „vinovați" toți cei — 
și numărul lor se confundă aproape 
cu numărul locuitorilor planetei — 
care iubesc pacea, iubesc viata.

Fără a se teme că ar putea fi și 
el acuzat de o asemenea „părtinire", 
un alt om de știință căruia i s-a 
decernat, în aceste zile, importanta 
distincție, profesorul american 
Franco Modigliani, laureat al Pre
miului Nobel pentru economie, și-a 
exprimat dezacordul cu exorbitan
tele cheltuieli pentru înarmări în 
propria țară, ca și pe plan mondial, 
opinind că realizarea unui buget 
echilibrat, așa cum iși propune ac
tuala administrație a S.U.A., este în 
nemijlocită relație 
acestor cheltuieli.

La rîndul lor, 
ință vest-germani 
de cercetări atomice 
berg au făcut 
riscul de a fi supuși acelorași re
proșuri, că nu vor participa la cer-, 
cetările legate de proiectul ameri
can „războiul stelelor" de militari
zare a Cosmosului, hotărîrea lor 
succedind deciziei similare a Insti
tutului „Max Planck", cel mai pres
tigios centru de cercetare științifi
că din R.F.G. Luările de poziție, 
..părtinitoare", nu se reduc insă nu
mai la categoria oamenilor de ști
ință. Oamenii de artă iși manifestă 
și ei fățiș adeziunea la ideea supre
mă a vremurilor noastre, ideea pă
cii. Să amintim, pentru a ne limita

cu reducerea

oamenii de ^ti
de la Institutul 

din Neuher- 
cunoscut, chiar cu

T
doar la perioada ultimelor citeva 
zile, care au urmat știrii despre de
cernarea Premiului . Nobel „Medici
lor lumii", de scriitorul italian de 
reputație mondială Alberto Mora
via, care s-a declarat în sprijinul 
interzicerii imediate a armelor nu
cleare, chimice și biologice. Să 
amintim, de asemenea, de inițiativa 
unei celebrități a ecranului, actrița 
americană Joanne Woodward, soția 
actorului nu mai puțin celebru 
Paul Newman, alt consecvent mili
tant pentru pace, de a crea un grup 
„Femeile — pentru o reuniune cu 
folos"; care să trimită luna viitoare 
la Geneva o delegație cu misiunea 
de a cere conducătorilor S.U.A. și 
U.R.S.S. încetarea producției și per
fecționării armelor nucleare. Pre
venirea unei conflagrații atomice a 
constituit, de asemenea, deviza unei 
conferințe a reprezentantelor fe
meilor americane și sovietice, pe 
parcursul căreia s-a evidențiat, pe 
bună dreptate, că bombele ucigașe 
nu ar face nici o distincție intre 
țări și popoare, indiferent de re
gimul social-politic.

Fapt deosebit de semnificativ, 
mișcarea antinucleară iși extinde 
mereu rîndurile, cuprinzind și ofi
cialități guvernamentale de cel mai 
înalt rang. Astfel, primul ministru 
al Australiei, Bob Hawke, nu a pre

getat să-și pună semnătura pe o pe
tiție înminată comandantului nave
lor militare franceze din Mururoa, 
în care se cere sistarea experiențe- 

. lor nucleare in zona acestui atol 
din Pacific. Iar in Noua Zeelandă, 
învecinată, vicepremierul Geoffrey 
Palmer a. respins ca „amestec inad
misibil în afacerile interne" îndem
nurile din afară adresate opiniei 
publice neozeelandeze de a face 
presiuni asupra guvernului pentru 
a reveni asupra deciziei sale de a 
nu admite în porturile tării accesul 
navelor purtătoare de arme nuclea
re. Oare apărarea demnității si su
veranității naționale tot' „părtinire" 
se cheamă ?

Întrebare, desigur, pur retorică. 
A te pronunța in sprijinul păcii și 
împotriva războiului nu înseamnă 
și nu poate însemna că iți mani- 
fești opțiunea față de o anumită 
ideologie și un anumit sistem so
cial, ci înseamnă, pur și simplu, a 
te situa de partea intereselor vitale 
ale omenirii.

R. CĂPLESCU
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