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încheierea lucrărilor Consfătuirii Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Pentru
eliminarea
pericolului
nuclear
și pentru
îmbunătățirea
radicală

a situației
în Europa,
în întreaga
lume

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România, a
revenit,
miercuri. In Capitală, din Republica
Populară Bulgaria, unde a luat parte
la Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la -Varșovia.
Conducătorul partidului și statului
nostru a fost însoțit de , tovarășii
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
a! P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui, Constantin Olteanu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale, Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. 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.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
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Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia
La consfătuire au participat :
Din partea Republicii Populare
Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, conducătorul de
legației ; G. Filipov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.,
președintele Consiliului de Miniștri ;
P. Mladenov. membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.B.. ministrul
afacerilor externe ; D. Djurov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.B.. ministrul apărării populare ;
D. Stanișev, secretar al C.C. al
P.C.B. ;
Din partea Republicii Socialiste
Cehoslovace — tovarășul Gustav
Husak. secretar general al C.C. al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, conducătorul delega
ției ; L. Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C., președintele
guvernului ; V. Bilak, membru al
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C.;
M. Jakes, membru al Prezidiului,
secretar al C.C. al P.C.C. ; B. Chnoupek, membru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul afacerilor externe ; M. Vaclavik, membru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul apărării naționale ;
Din partea Republicii Democrate
Germane — tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane,
conducătorul delegației : W. Stoph,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.S.U.G.. președintele Consiliului de
Miniștri H. Axen. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G. ; H. Hoffmann, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
ministrul apărării naționale ; E.
Krenz. membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G.; G. Mittag. membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G. : O.
Fischer, membru al C.C. al P.S.U.G.,
ministrul afacerilor externe :

Din partea Republicii Populare Po
lone — tovarășul Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, conducătorul
delegației ; J. Czyrek. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.M.U.P. ; Z. Messner, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; S. Olszowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P..
ministrul afacerilor externe : F. Siwicki, membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.M.U.P.. ministrul
apărării naționale ;

Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, conducătorul delegației :
Constantin Dăscălescu. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui : Constantin Olteanu. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. ministrul apărării națio
nale ; Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.; Stefan
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. ministrul afacerilor externe ;
Din partea Republicii Populare
Ungare — tovarășul Jănos Kădâr,
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, conducăto
rul delegației ; G. Lazar, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
președintele Consiliului de Miniștri ;
M. Szuros. secretar al C.C. ai
P.M.S.U. ; P. Varkonyi, membru al
C.C. al P.M.S.U., ministrul , afacerilor
externe ; I. Olah, membru al C.C. al
P.M.S.U., ministrul apărării ;

Din partea Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste — tovarășul Mi
hail Sergheevici Gorbaciov, secretar
general al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, conducăto
rul delegației ; A.A. Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem ; N.I. Rijkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de
Miniștri ; E.A. Șevardnadze, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
ministrul afacerilor externe; S.L. So
kolov, membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul
apărării ; K.V. Rusakov, secretar al
C.C. al P.C.U.S. ; B.I. Aristov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul
comerțului exterior.
La lucrările Consfătuirii a luat
parte, de asemenea, mareșalul Uniu
nii Sovietice V.G. Kulikov, coman
dant șef al Forțelor Armate Unite
ale statelor participante la Tratatul
de la Varșovia. Secretar general al
Comitetului Politic Consultativ, la
Consfătuirea ce a avut loc, a fost
M. Ivanov, prim adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.P. Bul
garia.
Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ a fost deschisă de Todor
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Consfătuirea a fost prezidată suc
cesiv de Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia,
președintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Todor Jivkov, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. Jănos

Kădâr. secretar general al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar.
Participanții la Consfătuire au
efectuat o analiză aprofundată a si
tuației din Europa și au făcut un
schimb de păreri asupra probleme
lor fundamentale ale relațiilor inter
naționale in ansamblu. Atenția prin
cipală a fost acordată sarcinilor ur
gente ale luptei pentru pace, pentru
eliminarea pericolului nuclear și îm
bunătățirea radicală a situației in
Europa, in întreaga . lume, pentru
prevenirea militarizării Cosmosului
și oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rind a înarmărilor nucleare,
pentru dezarmare, pentru revenirea
relațiilor internaționale pe calea des
tinderii și colaborării reciproc avan
tajoase și egale in drepturi, pe baza
coexistenței pașnice.
A avut loc, de asemenea, o discu
ție rodnică pe probleme actuale ale
colaborării dintre statele participan
te la Tratatul de la Varșovia. La
consfătuire s-a subliniat însemnăta
tea acțiunilor comune in înfăptuirea
de către aceste state a cursului de
însănătoșire radicală a relațiilor in
ternaționale, de întărire in continua
re a unității și coeziunii țărilor alia
te, de garantare trainică a securită
ții lor.
Referindu-se la activitatea alian
ței politice defensive a statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia,
participanții la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ au apreciat
pozitiv activitatea Comitetului mi
niștrilor afacerilor externe și a Co
mitetului miniștrilor apărării, în pe
rioada care a trecut de la Consfă
tuirea anterioară, de la Praga din

★

SOFIA 23 (Agerpres). — La
plecarea
din
Sofia,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost condus la
aeroportul internațional din capitalabulgară de tovarășii Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria, Grișa
Filipov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.B.. președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria,
Stanko Todorov, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.B., președintele

Un grup de pionieri a oferit cu
caldă afecțiune și profundă stimă
tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu buchete de
flori.
Erau prezent! ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la București
și membri ai ambasadei.

★

Adunării Populare. Petăr Mladenov,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.B., ministrul afacerilor ex
terne, Dobri Djurov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul apărării populare, de alți
conducători de partid și de stat bul
gari.
Erau prezenți ambasadorul țării
noastre la Sofia și membri ai am
basadei.
Pionieri bulgari au oferit conducă
torului partidului și statului nostru
frumoase buchete de flori.

DEJUN OFICIAL ÎN ONOAREA DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE

COMUNICATUL.
tn zilele de 22—23 octombrie 1985,
la Sofia a avut loc Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la
Varșovia de prietenie, colaborare si
asistentă mutuală.

lntimplnat de membri șl membri supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
Comitetului Central al partidului, da
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești.

ianuarie 1983, și au stabilit sarcini
de viitor.
Comitetul Politic Consultativ a as
cultat raportul comandantului șef al
Forțelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varșo
via privind activitatea practică des
fășurată de Comandamentul Unit și
a adoptat o hotărire corespunzătoare.
La Consfătuire a fost adoptată
în unanimitate Declarația statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia „Pentru eliminarea pericolului
nuclear și pentru Îmbunătățirea ra
dicală a situației in Europa, in în
treaga lume", care se publică se
parat.
S-a convenit că Republica Popu
lară Bulgaria, ca țară gazdă a Con
sfătuirii, va asigura difuzarea De- '
clarației ca document oficial al Or
ganizației Națiunilor Unite și o va
aduce la cunoștința tuturor statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa.
Cu acest prilej li se vor supune
atenției inițiativele și propunerile de
pace cuprinse in Declarația statelor
participante la Tratatul de la Varșo
via.
Consfătuirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de prietenie și colaborare
tovărășească. Ea a demonstrat uni
tatea de vederi a statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia in pro
blemele majore ale politicii europene
și mondiale, care au făcut obiectul
dezbaterilor.
Următoarea Consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia va avea loc la Budapesta, ca
pitala Republicii Populare Ungare.

SOFIA 23 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist
Bulgar si Consiliul de Miniștri al
Republicii Populare Bulgaria au
oferit, miercuri, un dejun oficial in
onoarea delegațiilor participante la
lucrările Consfătuirii Comitetului

Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.
Împreună cu ceilalți condu
cători ai delegațiilor prezente,
la dejun au luat parte tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general

in fiecare întreprindere,

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. precum și membrii delegației ro
mâne.
Dejunul 6-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

in fiecare ramură economică

Puternică angajare muncitorească
pentru realizarea integrală a planului pe 1985!
Pină la sfirșitul acestui an au mai
rămas mai puțin de 68 de zile — pe
rioadă care trebuie să se caracterizeze
printr-o puternică angajare în mun
că si intensă activitate creatoare a
tuturor oamenilor muncii, astfel ca
in fiecare intreprindere. in fiecare
ramură a economiei naționale să se
lucreze la nivelul maxim al posibili
tăților. să se asigure îndeplinirea in
tegrală. la toti indicatorii, a planu
lui pe 1985 si. totodată, să se pregă
tească temeinic producția din anul
viitor, primul an al noului cincinal.
De bună seamă, este pozitiv faptul
că numeroase unităti industriale din
toate sectoarele economiei naționale,
precum si o serie de județe au în
cheiat cu bune rezultate planul pe
trei trimestre, că la un sir de produ
se industriale s-au obtinut depășiri
de olan si. totodată, s-au recuperat
anumite rămineri in urmă. Totuși,
intr-o serie de întreprinderi si in
anumite ramuri Importante ale eco
nomiei naționale realizările nu se
situează la nivelul prevederilor pla
nului. inregistrindu-se in continuare
restanțe.
Tocmai de aceea. In spiritul sarci
nilor si exigentelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, este abso
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lut necesar ca în fiecare întreprin
dere. centrală si ramură'a industriei
să se acționeze cu întreaga răspun
dere pentru înlăturarea lipsurilor si
deficientelor manifestate, să se aplice
cu fermitate măsurile tehnice si or
ganizatorice menite să asigure toate
condițiile pentru înfăptuirea inte
grală. Ia toti indicatorii, a olanului
pe trimestrul IV si pe întregul an.
Deosebit de important este ca. in
răstimpul care a mai rămas oină' la
sfirsitul anului, eforturile si capaci
tățile creatoare ale colectivelor de
oameni ai muncii din întreprinderi
să fie concentrate sore îndeplinirea
in întregime. în cantitățile si în
structura sortimentală stabilită, a
planului la producția fizică, recuperindu-se grabnic orice restante la
un produs sau altul, acolo unde aces
tea există incă. Cu deosebire trebuie
să se acționeze in acest sens în uni
tățile din industria extractivă, sore
a se asigura îndeplinirea integrală a
planului la producția dc cărbune,
țiței, gaze, minereuri și alte materii
prime absolut necesare economiei
naționale.
Este cit se poate de evident că
mari răspunderi revin in această pe
rioadă oamenilor muncii din unitățile
Industriei energetice si. îndeosebi,
din termocentrale pe cărbune, che
mați să asigure energia electrică ne
cesară desfășurării normale a activi
tății economice și sociale. Acționind
cu înaltă exigență comunistă, in spi
ritul sarcinilor stabilite la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. colectivele din
centralele electrice, si in primul
rind din cele oe cărbune, trebuie să
asigure functionarea la capacitatea
maximă si in condiții de deplină si
guranță a instalațiilor. întreținerea
si repararea corespunzătoare a agre
gatelor. sâ prevină orice defecțiuni
care ar putea să pericliteze integri
tatea si functionarea normală a sis
temului energetic național, să res
pecte cu strictete ordinea si disci
plina în muncă, regimul de lucru
militarizat instituit prin recentul
decret prezidențial.
Cu cea mai mare răspundere tre
buie să se acționeze in fiecare între
prindere. in fiecare iudet pentru rea
lizarea în cele mai bune condiții a
producției destinate exportului. Ex
portul constituie o necesitate pentru
buna desfășurare a întregii noastre
activități economico-sociale. o sarci
nă prioritară a planului pe anul
1985. Practic, întreaga producție de
export ce mai este de fabricat in
acest an, potrivit-contractelor înche
iate cu partenerii externi, trebuie să
fie realizată, pină la sfirșitul lunii
noiembrie sau cel tirziu pină in pri

mele zile din luna decembrie, astfel
ca in răstimpul ce mai rămirie pină
la încheierea anului să se lucreze
efectiv la comenzi din anul 1986.
Eforturile pentru realizarea inte
grală a planului Ia producția fizică si
la export trebuie să se împletească
cu preocuparea statornică pentru
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic si calitativ
al produselor, pentru reducerea mai
substanțială a consumurilor de mate
rii prime, materiale, energie electrică
si combustibili — intr-un cuvin t,
pentru sporirea susținută, pe toate
căile, a eficientei economice. In fond,
accentuarea laturilor calitative. de
eficientă ale activității economice
constituie un obiectiv fundamental al
actualei etane de dezvoltare intensivă
a economiei naționale, care se cir
cumscrie în cel mai înalt grad inte
resului general, maior oe ' care il
avem cu toti i de a asigura creșterea
mai puternică a avuției societății, a
venitului' national și crearea, oe
această bază, de resurse cit mai mari
pentru progresul economico-social al
tării.
Pentru încheierea cu rezultate cit
măi bune a planului pe acest an
hotăritoare este acum munca prac
tică,
organizatorică
desfășurată
în toate unitățile si ramurile econo
miei naționale. Sarcini deosebit de
importante revin în această privin
ță organelor si organizațiilor de
partid, consiliilor de conducere din
întreprinderi, centrale si ministere.
Ele au datoria să-și îmbunătățească
stilul si metodele de mrnică. să-și
îndeplinească in cele mai bune con
diții rolul pe care îl au în organi
zarea și conducerea întregii activi
tăți economice, sâ soluționeze cu onerativitate si răspundere toate pro
blemele de care depinde realizarea
planului, să mobilizeze puternic eforturile creatoare ale oamenilor
muncii, astfel ca, In răstimpul care
a rămas pină la sfirșitul anului, in
toate unitățile să se lucreze la ni
velul maxim al potențialului pro
ductiv de care acestea dispun.
Pretutindeni. în toate întreprinde
rile și ramurile economiei națio
nale. comuniștii, toti oamenii mun
cii sint chemați să acționeze cu hotărîre. abnegație si spirit de răspun
dere revoluționar pentru ca fiecare
zi care a mai rămas oină la înche
ierea anului să fie cit mai rodnică,
cit mai bogată in împliniri, astfel ca
planul pe 1985 să fie îndeplinit inte
gral. la toti indicatorii cantitativi si
de eficientă — aceasta constituind
o condiție esențială pentru trecerea
cu succes la realizarea planului pe
primul an al noului cincinal.
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Tîrgul internațional București - a cărui ediție din acest an, a Xl-a,
a fost inaugurată in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, președintele Republicii, a tovarășei Elena Ceaușescu,
a altor tovarăși din conducerea partidului și statului-iși demonstrează in
fiecare zi valențele de manifestare economică și comercială de prestigiu,
reprezentativă pentru înaltul nivel de dezvoltare atins de industria noas
tră. Intre 19 și 27 octombrie, Complexul expozițional din Piața Scinteii
este, în felul său, cea mai mare platformă industrială din România. Aici
se află reunite, intr-o fericită competiție internațională, roadele gindirii
tehnice românești din toate ramurile industriale, produse care atestă ma
rile performanțe de care este capabilă, in clipa de față, industria noastră.
Față in față cu industria lumii, mai mult de 800 de întreprinderi produ

r
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cătoare și de comerț exterior din țara noastră dovedesc în modul cel
mai concret că România, profund angajată in schimbul internațional de
valori, este partenerul demn de competiția cu prima linie a tehnicii mon
diale. Majoritatea produselor - noi sau reproiectate - sint comparabile, prin
parametrii tehnici și calitativi, cu cele mai avansate realizări pe plan
internațional.
Produsele, selecționate dintre cele mai reprezentative, se constituie
în demonstrații palpabile ale diversificării structurii industriale - capabilă
să fabrice cea mai largă gamă de produse - ale introducerii in fabri
cație a celor mai moderne tehnologii, ale preocupării susținute de atin
gere și, in unele cazuri, de întrecere a nivelului mondial.
Este mai mult decît legitim sentimentul de mîndrie pe care ii încearcă

vizitatorii prezenți in aceste zile la ceea ce am numit „cea mai mare
platformă industrială a țării". Intr-o confruntare deschisă și fertilă cu o
bună parte din industria lumii - expun 35 de țări din toate continentele,
inclusiv din majoritatea statelor cu o mare tradiție industrială - con
structorii de mașini, chimiștii, petrochimiștii, electroniștii, electrotehnicienii,
constructorii de utilaj greu, textiliștii români stau cu fruntea sus : oferta
românească susține cu strălucire competiția cu cea din restul lumii.
In pagina de astăzi ne vom opri asupra citorva realizări remarcabile,
asupra citorva date de sinteză care ilustrează înaltul dinamism și puter
nica modernizare a industriei românești, dezvoltarea sa fără precedent,
cu deosebire in ultimele două decenii.

CALITATE, DIVERSITATE
Ceea ce îl impresionează în primul rînd pe vizita
torul sectorului românesc ai tîrgului — de la elevul
unui liceu bucureștean și pină la avizatul om de
afaceri dintr-o țară industrializată - este bogăția
uriașă de produse, diversitatea lor, gama de exponate
care, practic, poate face față oricărei cereri. Totul,
la cel mai înalt nivel de competitivitate. Vizitatorul
are in față imaginea unei țări industrializate, ale cărei
produse reflectă perfecționarea întregii activități de
concepție, proiectare și execuție, gradul înalt de teh
nicitate atins, preocuparea constantă pentru înscrierea
întregii activități economice în parametrii mon
diali cei mai înalț! - așa cum a cerut-o, în repe
tate rînduri, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Un singur exemplu, dintre multele care se pot da :
IN CINCINALUL ACTUAL, PONDEREA PRODUSELOR
NOI SI MODERNIZATE ALE INDUSTRIEI DE UTILAJ
GREU' REPREZINTĂ CIRCA 70 LA SUTA, în condițiile
în care producția anului 1985 este cu 50 la sută mai
mare decît a anului 1981. Dacă adăugăm, ca o ilus
trare semnificativă, faptul că în domeniul utilajului
petrolier producția anului 1985 este mai mare față
de cea a anului 1965 de aproape 230 de ori, avem
imaginea dezvoltării impetuoase, cantitative și calita
tive, a unui important sector al economiei naționale.
Instalațiile de foraj și extracție românești, pe care le
admirăm la T.I.B. ’85, sint prezente și apreciate în
peste 20. de țări ale lumii.
Dar - tot cu valoare de exemplu unic, dintre mul
tele care se pot da — să coborîm de la nivelul unei
ramuri la, cel al unei singure întreprinderi de comerț
exterior : „Romenergo", exportatoare de mașini și uti
laje. întreprinderea oferă la export generatoare de
abur (cazane de abur intr-o întinsă gamă, de la 20
pînă la 1 035 tone/oră, cu combustibil de gaz natural,
cărbune sau șisturi bituminoase ; cazane de apă fier
binte de la 2 la 100 Dcal/oră ; 8 tipuri de cazane de
abur transportabil ; instalații regeneratoare de căldu
ră), turbogeneratoare — grupuri electrogene (turbine
de condensație de 12, de 50 și de 330 MW ; genera
toare răcite cu hidrogen, apă sau aer ; turbogenera
toare între 1 și 330 MW pentru toate tipurile și dimen
siunile de turbine.: turbine acționate, cu abur pină la

30 MW), turbine hidraulice - grupuri electrogene (tip
Kaplan — de la 0,5 la 170 MW și cădere de apă de
la 4 la 68 m ; tip Francis, orizontal și vertical, de la
0,4 la 200 MW și cădere de apă de la 50 la 530 m ;
tip Bulb, simplu sau reversibil, de la 0,75 pină la
27 MW : tip Pelton, de la 1,1 pînă la 175 MW ; hidro
generatoare pentru toate tipurile și dimensiunile tur
binelor arătate mai sus), echipamente hidromecanice,
echipamente auxiliare, motoare diesel (motoare navale
semi-rapid de 3 000, de 6 100 și 7 200 CP: motoare
navale lente de 17 400 și 26100 CP: grupuri electro
gene), echipamente pentru microhidrocentrale.
Care este numitorul comun al acestor două exem
ple ? Care este numitorul comun al întregii game de
exponate românești de la cea de-a Xl-a ediție a
Tîrgului internațional București ? OFERTA EXTREM DE
LARGĂ DE PRODUSE INDUSTRIALE DE CEA MAI
ÎNALTĂ CALITATE, ACOPERIND TOATE RAMURILE IN
DUSTRIALE, produse moderne, capabile să satisfacă
cele mai înalte exigențe. Mașini-unelte, instalații com
plexe pentru industria extractivă, autovehicule, mate
riale de construcție, calculatoare, aparatură electro
nică de măsură și control, aparatură medicală, medi
camente, avioane, elicoptere, mașini și utilaje agricole,
confecții, porțelan și sticlărie, mobilă, radioreceptoare
și televizoare, materiale fotosensibile - zeci de mii de
produse atestă diversitatea de fabricate pe care in
dustria românească este astăzi în măsură să le pro
ducă. Prin forța lucrurilor, enumerarea de mai sus este
mai mult decît sumară : dar ea are darul de a subli
nia, chiar prin caracterul său de enumerare, paleta
extrem de cuprinzătoare a potențialului industriei noas
tre, varietatea producției, capacitatea ei, dezvoltarea
fără precedent a tuturor ramurilor.
Imagine sintetică a economiei noastre naționale,
oferta românească prezentată la Tîrgul internațional
București - 1985 - desfășurat sub deviza „Comerț —
cooperare - dezvoltare - pace" - se înscrie ca încă
o grandioasă ilustrare a ascensiunii României socia
liste pe drumul înfloririi și măreției sale, al cotelor
înalte de tehnicitate și competitivitate atinse in acest
an, anul în care poporul român omagiază cu mindrie
patriotică și revoluționară împlinirea a două decenii
de la gloriosul Congres al IX-lea ol partidului.

*
*

50 de mașini într-una singură!
O demonstrație a forței de creație și de producție a industriei noastre de mașini-unelte :
celula flexibilă pentru prelucrarea pieselor de tip carcasă. O realizare de virf a întreprin
derii „înfrățirea" din Oradea. Complet automatizată, dotată cu roboți și manipulatoare,
execută în flux continuu piese de mare complexitate realizind operații de frezare, strunjire, găurire, filetare, teșire — mai exact, 50 de operații care ar fi trebuit executate de
50 de oameni pe 50 de mcșini convenționale

*
*
*

Unsprezece
vagoane...
într-o
basculantă
Din larga gamă de auto
basculante produse de I. M.
Mîrșa, in prim plan cea de
110 tone. Fotografia vorbește
de la sine ; ceea ce nu este
vizibil pentru nici un fotore
porter : totul, de la ventil
pină la complexul sistem de
acționare diesel-electric, este
conceput și fabricat în
România

Utilaj chimic
românesc
în patru continente

In acest cincinal România a intrat în rîndurile țărilor producătoare de echipament și
material rulant pentru metrou. Concepute, proiectate și executate într-o viziune creatoare,
originală, utilajele și echipamentul se situează la cotele cele mai înalte ale exigențelor

Constructorii de utilaj chimic din Ploiești
sint prezenți la actuala ediție a T.I.B. cu
utilaje complexe destinate exportului, utilaje
cunoscute astăzi în patru continente

înaltă competitivitate
Industria românească de elemen
te, echipamente, instalații și sis
teme de conducere automată a
proceselor tehnologice a devenit
astăzi o industrie dinamică, valo
roasă, capabilă să răspundă celor
mai exigente și complexe cerințe
ale partenerilor externi. O gamă
extrem de diversă de elemente și
aparatură de automatizare, echipa
mente de acționări electrice regla
bile, comenzi numerice pentru ma
șini-unelte și alte aplicații, auto
mate programabile, calculatoare de
proces, echipamente de teleprelucrare a datelor, de testare automa
tă, aparatură electronică medicală,
dar, mai ales, sisteme complexe de
conducere a proceselor tehnologice,
inclusiv sisteme informatice de

Trenurile subterane

broces — iată numai cîteva din
ofertele pentru export prezentate
la T.I.B. ’85 de Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru automatizări — I.P.A.,
distins de șase ori cu ordinul „Me
ritul Științific" pentru remarcabile
le sale realizări.
I.P.A. a devenit o firmă româ
nească bine cunoscută în lume.
Prin efortul de creație al specia
liștilor săi este prezentă cu proiec
te de instalații complexe și echipa
mente ale tehnicii de vîrf. în țări
ca Iugoslavia, R.D. Germană, Ce
hoslovacia, Bulgaria, R.P. Chineză,
Egipt, Siria, Irak, Iran, Sri Lanka,
U.R.S.S., Polonia, R.P.D. Coreeană,
Vietnam, Iordania, Albania, Tur
cia, Sudan, Filipine, Franța, Co
lumbia, Pakistan și altele.

® în prezent, țara noastră, cu un puternic potențial econo
mic, întreține relații comerciale și de cooperare cu peste 150 de state
® Volumul comerțului exterior a crescut de circa 40 de ori
față de 1950, din care peste un sfert se realizează pe calea acțiuni
lor de cooperare economică internațională
® Dezvoltarea impetuoasă a electronicii și tehnicii de calcul
este ilustrată în mod semnificativ de creșterea producției de peste
22 de ori, față de anul 1965
® în anul 1985 industria ușoară românească produce în
mod curent circa 400 mii de articole într-o gamă variată de modele,
contexturi și într-o bogată paletă coloristică. Ca urmare a varietății
și calității ofertei de export, produsele românești sint solicitate în
83 de țări
© Articolele de sticlă, porțelan, faianță și cristal care se
produc în peste 4 500 de sortimente, foarte multe prezente în stan
durile de la T.I.B. ’85, sint exportate în 42 de țări ale lumii
® 1 500 de firme din 87 de țări întrețin strînse relații co
merciale și de cooperare cu întreprinderile producătoare și firmele
de comerț exterior pentru industria ușoară din România

Inteligență, precizie, operativitate
Automatizarea, robotizarea și cibemetizarea industriei determină procese cu profunde
și importante implicații de ordin calitativ, precum și pe planul eficienței economice.
Electronica și tehnica de calcul sint domeniile care stîrnesc interesul specialiștilor străini,
ca și al publicului larg

Produse noi, modernizate
întreprinderea de comerț exte
rior „Electronum" exportă produ
sele sale în peste 60 de țări ale
lumii. Aparate și echipamente
de telecomunicații în Grecia, Uniu
nea Sovietică, Cehoslovacia, R.D.
Germană ; aparate de măsură și
control in Siria, Irak, Pakistan,
Sudan, Polonia, R.D. Germană,
Cehoslovacia ; elemente, echipa
mente și instalații de automatizare
pentru toate sectoarele industriale
in Egipt, Uniunea Sovietică, Iran,
Bulgaria, Irak,. Cehoslovacia ; cal
culatoare de capacitate medie,
minicalculatoare, microcalculatoare
personale, mașini de facturat și
contabilizat in R.P. Chineză, Ce

hoslovacia,
Uniunea Sovietică,
Elveția, R.D. Germană, Austria,
R.F. Germania, S.U.A. ; componen
te electronice care includ o gamă
largă de diode, tranzi6tori, circuite
integrate, rezistori. condensatori in
Italia, S.U.A., Franța, Polonia,
R.D. Germană, Cehoslovacia, Bul
garia.
La actuala ediție a T.I.B. '85, în
standurile rezervate întreprinderii
„Electronum", partenerii comerciali
vor găsi multe echipamente noi, ca.
de exemplu, minicalculatorul 1-106,
microcalculatorul MC-80. microcal
culatorul compatibil IMB-0C, cal
culatorul profesional individual
Amic și Prae 1 001.
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Pentru eliminarea pericolului nuclear și pentru îmbunătățirea
radicală a situației în Europa, în întreaga lume
DECLARAȚIA STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Reprezentanții la cel mai Înalt nivel ai
Republicii Populare Bulgaria. Republicii So
cialiste Cehoslovace. Republicii Democrate
Germane. Republicii Populare Polone. Re
publicii Socialiste România; Republicii
Populare Ungare si Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste, intruniti la Sofia, in
zilele de 22—23 octombrie 1985. la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de la Var
șovia. au efectuat o analiză aprofundată a
situației din Europa si au făcut un schimb
de păreri asupra problemelor fundamentale
ale relațiilor internaționale in ansamblu,
acordind atentiâ principală sarcinilor ur
gente ale luptei pentru eliminarea perico
lului nuclear și consolidarea păcii. A avut
loc. de asemenea, o discuție rodnică pe
probleme actuale ale dezvoltării colaborării
dintre statele participante la Tratatul de la
Varșovia.
Const ien ti de răspunderea ne care, o au
fată de propriile popoare, fată de intreaga
omenire, pentru destinele păcii în Europa si
în lume, călăuziți de năzuința de a se rea
liza o schimbare radicală în direcția îmbu
nătățirii relațiilor internaționale, a căror
evoluție actuală este îngrijorătoare. .parti
cipants la consfătuire declară de comun
acord următoarele :

I
In ultimii ani s-a aiuns la o deosebită
Încordare în relațiile internaționale. Ome
nirea se apropie de o situație în care eve
nimentele pot scăpa de sub control.
Cursa înarmărilor cunoaște o puternică
intensificare. Amplasarea rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de acțiune
intr-o serie de țări vest-europene ale
N.A.T.O. a creat o situație nouă, pe
riculoasă oe continent, a determinat Uniu
nea Sovietică și alte țări socialiste să adopte
măsuri de răspuns.
O deosebită îngrijorare provoacă perico
lul extinderii cursei înarmărilor in spațiul
cosmic, ceea ce ar duce la destabilizarea
întregii situații strategice, ar transforma
Cosmosul într-o nouă sursă de pericol
mortal pentru omenire.
Cauzele creșterii încordării si pericolului
de război tin de politica imperialismului, in
primul rind a S.U.A.. care nu ascund că
urmăresc să obțină supremația militară
pentru a dicta voința lor celorlalte popoare
si state.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia nu vor renunța. în nici o împre
jurare. la securitatea popoarelor lor. Ele
nu tind să obțină supremația militară si
nici nu o vor admite asupra lor. Ele se opun
cu hotârîre cursei înarmărilor, escaladării
acesteia ți »e pronunță pentru asigurarea
echilibrului de forte la nivelul cel mai
scăzut.
Principalul *cop al politicii lor externe a
fost si rămîne Înlăturarea pericolului nu
clear. reducerea nivelului confruntării mi
litare. dezvoltarea relațiilor internaționale
In spiritul coexistentei pașnice si destin
derii. Ele pornesc de la premisa că deose
birile de natură ideologică nu, trebuie să
impieteze relațiile interstatale si să submi
neze stabilitatea acestora. Ele conside
ră. de asemenea, că in prezent este mai
necesară ca oricînd conlucrarea activă din
tre toate statele, dintre toate forțele care
militează pentru normalizarea situației in
ternaționale. Acesta este telul avut in ve
dere in largul complex de propuneri ale
statelor participante la Tratatul de la Var
șovia. precum și în propunerile altor tărt
iubitoare de pace. Dialogul politic dintre
statele cu orinduiri sociale diferite, pozițiile
exprimate de cercurile cu vederi realiste,
acțiunile mișcărilor de masă pentru pace,
ale tuturor forțelor păcii demonstrează că
este ne deplin posibil să se revină la des
tindere si ca aceasta să fie extinsă asupra
tuturor domeniilor relațiilor dintre state, să
aibă loc un reviriment în direcția unei
securități reale si dezvoltării colaborării In
ternationale.
Pentru realizarea unui asemenea reviri
ment este necesar să se pună capăt poli
ticii de forță si de confruntare. Toate sta
tele trebuie să aplice cu strictete princi
piile respectării independentei si suverani
tății naționale, nerecuraerii la forță si Ia
amenințarea cu forța, inviolabilității fron
tierelor si integrității teritoriale, soluționă
rii oe cale pașnică a diferendelor, neames
tecului în treburile interne, egalității în
drepturi si celelalte norme unanim recu
noscute ale relațiilor internaționale. Sint
inadmisibile campaniile de defăimare, care
prezintă intr-o lumină denaturată situația
dintr-o tară sau alta, politica lor. Nu se pot
justifica cu nimic amestecul in treburile
interne ale altor țări si popoare, promova
rea politicii terorismului de stat. Nimeni
nu trebuie să atenteze la dreptul suveran
al fiecărui popor de a trăi si munci în con
dițiile sistemului social-politic pe care si-J
alege în mod liber.
Pentru ca în situația internațională să
aibă loc o îmbunătățire substanțială este
necesară o politică nouă. în concordantă cu
realitățile lumii contemporane, este nece
sar să se manifeste reținere reciprocă. Se
impun măsuri imediate care să ducă la
oprirea cursei Înarmărilor și la preîntâmpi
narea extinderii acesteia in spațiul cosmic,
la reducerea radicală a armamentelor, in
primul rind a celor nucleare. In legătură
cu aceasta, a fost menționată importanta
deosebită a negocierilor sovieto-americane
de la Geneva asupra complexului de pro
bleme referitoare la armamentele cosmice
si nucleare — strategice si cu rază medie
de acțiune. Participantii la Consfătuire
susțin poziția constructivă a Uniunii Sovie
tice îndreptată spre solutionarea efectivă a
problemelor preîntîmpinării cursei înarmă
rilor in Cosmos si încetării acesteia pe
Pămint, noua inițiativă de amploare —
propunerea ca U.R.S.S. și S.U.A. să ajungă
la o înțelegere cu privire la interzicerea
totală a armelor cosmice de șoc si Ia rea
lizarea unei reduceri realmente radicale, cu
50 la sută, a armelor lor nucleare cu care
pot atinge teritoriul celeilalte părți.
Conducătorii statelor socialiste aliate con
sideră că apropiata întîlnire sovieto-americană la nivel inalt trebuie să contribuie
la atenuarea actualei încordări periculoase
din lume, diminuarea pericolului de război,
realizarea de soluții reciproc acceptabile
pentru încetarea cursei înarmărilor și pro
movarea efectivă a dezarmării,

II
Un obiectiv de cea mai mare importanță
în lupta pentru eliminarea pericolului nu
clear îl constituie oprirea actualului curs
periculos al evenimentelor în Europa și
reducerea nivelului confruntării militare pe
continent. Securitatea europeană, ca și
securitatea internațională in ansamblul ei,
nu poate fi realizată prin mijloace militare,
prin forță militară. La o pace trainică pe
continent se poate ajunge numai pe calea
destinderii, dezarmării, întăririi încrederii
și dezvoltării cooperării internaționale.
Este necesar să se oprească amplasarea
armelor nucleare pe continent și să se

treacă la reducerea lor. Statele participante
la Tratatul de la Varșovia se pronunță cu
toată hotărirea pentru eliberarea deplină a
Europei de armele nucleare, atit cu rază
medie de acțiune cit și tactice.
Ajungerea la un acord de a se efectua
cit mai curind o reducere reciprocă a mij
loacelor nucleare cu rază medie de acțiune
in Europa ar fi facilitată in mod substan
țial prin realizarea unei înțelegeri cores
punzătoare separate în acest domeniu, fără
legătură directă cu armele strategice și
cosmice.
In acest sens, de o deosebită importanță
sint acțiunile unilaterale de bunăvoință în
treprinse de Uniunea Sovietică — morato
riul asupra amplasării în Europa a rache
telor sovietice cu rază medie de acțiune,
precum și retragerea din serviciul opera
țional. de către partea sovietică, a acelor
rachete SS-20 care au fost desfășurate su
plimentar în partea europeană a Uniunii
Sovietice, ca răspuns la desfășurarea în
Europa a rachetelor americane cu rază me
die de acțiune.
In actualele împrejurări este extrem de
important ca toate .statele continentului, si
înainte de toate țările N.A.T.O. și ale Tra
tatului de la Varșovia, să contribuie activ
Ia eforturile îndreptate spre reducerea și
eliminarea armamentelor nucleare din Eu
ropa. realizarea de progrese la negocierile
în aceste probleme, prevenirea războiului
nuclear. O mare răspundere pentru desti
nele păcii în Europa și în lume revine sta
telor pe ale căror teritorii se desfășoară
sau se are în vedere amplasarea de ra
chete nucleare cu rază medie de acțiune.
La Consfătuire a fost exprimat un spri
jin deplin față de inițiativele creării ds
zone denuclearizate In diferite regiuni ale
continentului european, îndeosebi în nor
dul Europei și în Balcani, precum și a unei
zone libere de arme nucleare de-a lungul
liniei care separă. în Europa centrală, ță
rile N.A.T.O. de cele ale Tratatului de la
Varșovia.
Statele reprezentate la Consfătuire rea
mintesc propunerile lor adresate țărilor
N.A.T.O., propuneri care își păstrează ac
tualitatea, referitoare la organizarea de
negocieri directe in legătură cu :
— încheierea unui Tratat cu privire la
nefolosirea reciprocă a forței militare și
menținerea de relații pașnice între statele
participante la Tratatul de la Varșovia și
statele membre ale Alianței Nord Atlan
tice, care ar fi deschis tuturor țărilor eu
ropene, precum și altor țări interesate ;
— înghețarea și reducerea cheltuielilor
militare ;
— eliberarea Europei de armele chimice.
.. Ele sprijină eforturile guvernelor R.D.G.
și R.S. Cehoslovace pentru crearea unei
zone libere de arme chimice in Europa
centrală.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia se pronunță pentru ca în cel mai
scurt timp să se ajungă la înțelegere la
negocierile de la Viena privind reducerea
reciprocă a forțelor armato și armamen
telor in Europa centrală și propun să se
înceapă cu reducerea trupelor sovietice și
americane.
Ele se pronunță pentru elaborarea tn cel
mai scurt timp, in cadrul Conferinței de la
Stockholm, a unor măsuri substanțiale care
să se completeze reciproc, atit cu caracter
politic, cit șl militar, privind întărirea în
crederii și securității în Europa.
Stabilirea de relații directe, de lucru
între Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și Comunitatea Economică Europeană,
contactele între acestea în probleme con
crete ar aduce o contribuție la dezvoltarea
colaborării general-europene, a legăturilor
economice, comerciale între țările membre
ale celor două organizații,
îndemnurile la revizuirea frontierelor
dintre statele europene, a orînduirii lor
social-politice contravin întăririi încrederii
și înțelegerii reciproce, relațiilor de bunăvecinătate in Europa. Frontierele postbelice
existente pe continent sint intangibile.
Orice încercări de a atenta la ele. direct
sau indirect, ar însemna subminarea baze
lor păcii în Europa, ar periclita pacea și
securitatea popoarelor. Respectarea actua
lelor realități teritorial-politice constituie
o condiție necesară pentru relații normale
între statele europene.
In legătură cu aceasta a fost menționat
pericolul reactivizării forțelor revanșarde,
mai ales in Republica Federală Germania,
încurajarea revanșismului de către cercu
rile oficiale și alte cercuri, oriunde s-ar
manifesta, contravine intereselor asigurării
păcii, destinderii .și colaborării pe conti
nent, tratatelor și acordurilor încheiate în
anii ’70. Actului final de la Helsinki.
S-a subliniat marea însemnătate a con
ferinței conducătorilor statelor europene,
S.U.A. și Canadei, care a avut loc acum
10 ani și a adoptat principii și prevederi
de o deosebită importanță, pe care trebuie
să se întemeieze securitatea și cooperarea
în Europa. Conferința a constituit o ex
presie elocventă 'de politică realistă, bună
voință și dorință de a ține seama de inte
resele legitime ale fiecărei țări. Actul final
al conferinței, pătruns de spiritul destin
derii. și-a dovedit viabilitatea și. așa cum
a confirmat recenta reuniune de la Hel
sinki a miniștrilor afacerilor externe, ră
mîne un program pe termen lung al cola
borării general-europene.
în prezent este imperios necesar ca, pe
această bază și in interesul însănătoșirii
situației pe continent, să se adincească
dialogul politic între țările europene, sub
diferite forme și la diferite niveluri, sâ
se întărească încrederea reciprocă. Statele
reprezentate la Consfătuire sint gata să
caute noi forme de cooperare economică
și tehnico-științifică cu toate țările euro
pene, pe baza egalității în drepturi și
avantajului reciproc. Ele sint, de aseme
nea, gata să dezvolte colaborarea cu aceste
țări în apărarea mediului Înconjurător, in
domeniile culturii, învățămîntului, sănă
tății și in alte sfere. Ele s-au pronunțat și
se pronunță neabătut pentru asigurarea
deplină a drepturilor omului în toate do
meniile, tn condițiile respectării suverani
tății statelor.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia vor participa și în viitor la lu
crările forumurilor general-europene. in
clusiv la actualul forum cultural de la
Budapesta. Ele vor depune în continuare
eforturi pentru ca procesul multilateral
început la Helsinki să fie promovat cu fer
mitate și in mod echilibrat. In acest sens,
după părerea lor, un rol important ur
mează să aibă reuniunea de la Viena, din
1986, a reprezentanților statelor participante
la Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa.
Statele reprezentate la Consfătuire se,
pronunță in mod constant pentru ca toate
principiile și prevederile Actului final de
la Helsinki să fie traduse consecvent in
viață de către toate țările semnatare.
Dezvoltarea pe această bază a raporturi
lor dintre state ar contribui Ia transfor
marea Europei într-un continent al păcii
trainice, al cooperării reciproc avantajoase.

HI
Problema fundamentală a lumii contem
porane este oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare, in primul rind
nucleară.
O mare contribuție la soluționarea aces
tei probleme ar constitui-o realizarea de
către Uniunea Sovietică și Statele Unite a
unor măsuri deosebit de importante. Este
vorba, înainte de toate, de a opri întrea
ga activitate de producere, testare și des
fășurare a armelor cosmice de soc. inclu
siv a mijloacelor antisatelit ; înghețarea
armamentelor nucleare existente la nive
lurile cantitative actuale, cu limitarea ma
ximă a modernizării lor și Încetarea con
comitentă a creării, experimentării și des
fășurării de noi sisteme și tipuri de ase
menea ărme ; încetarea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune in Europa.
Aceste măsuri ar putea fi înfăptuite încă
înainte de a se ajunge la o înțelegere între
U.R.S.S. si S.U.A. pe întregul complex de
probleme privind armamentele nucleare și
cosmice.
Interesele opririi cursei înarmărilor nu
cleare impun in mod hotărit încetarea ori
căror explozii nucleare. La Consfătuire s-a
exprimat sprijinul pentru instituirea unila
terală de către U.R.S.S. a moratoriului asu
pra experiențelor de acest fel. Același
lucru se așteaptă acum, în primul rind
din partea S.U.A.
Aceluiași scop i-ar corespunde asuma
rea de către Uniunea Sovietică și Statele
Unite ale Americii a angajamentului de a
se abține de la amplasarea oricăror arme
nucleare pe teritoriile statelor unde nu
există asemenea arme și de a nu spori
stocurile de arme nucleare, precum și de
a nu le Înlocui cu altele în țările unde
acestea au fost deja amplasate.
Un bun exemplu l-ar putea da U.R.S.S
și S.U.A. și în ceea ce privește stăvilirea
cursei înarmărilor nenucleare.
Participanții la Consfătuire propun ca
U.R.S.S. și S.U.A. să-și asume angajamen
tul de a nu crea și nu produce noi sis
teme de arme convenționale, care prin
puterea lor de distrugere sint compara
bile cu armele de distrugere în masă.
Ei propun, de asemenea, să fie înghețate,
la nivelul existent la 1 ianuarie 1986. efec
tivele forțelor armate ale U.R.S.S. și
S.U.A., inclusiv cele care se află în afara
teritoriilor lor naționale.
O măsură eficientă de limitare a cursei
înarmărilor în toate domeniile ar consti
tui-o oprirea reciprocă a sporirii bugetelor
militare ale U.R.S.S. șl S.U.A., incepînd
cu următorul an financiar.
La Consfătuire s-a exprimat sprijinul
față de noua propunere a U.R.S.S. „Cu
privire la colaborarea internațională pen
tru folosirea în scopuri pașnice a spațiu
lui cosmic in condițiile nemilitarizării lui“,
supusă spre examinare celei de-a 40-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. înfăp
tuirea acestei importante inițiative ar per
mite nu numai ca omenirea să fie ferită
în mod sigur de consecințele dăunătoare
ale cursei înarmărilor în Cosmos, dar să se
și facă, cu eforturi comune, un salt hotă
rî tor către noi culmi ale dezvoltării știin
ței șt tehnicii, «pra binele tuturor po
poarelor.
Statele participante la Consfătuire, adep
te consecvente ale eliminării generale și
totale a armelor nucleare, declară că rămin
actuale propunerile făcute de ele privind
renunțarea de către puterile nucleare de a
folosi primele astfel de arme, interzicerea
totală a experiențelor cu acestea și neadmiterea proliferării lor, indiferent de forma
în care s-ar efectua.
Participanții la Consfătuire consideră că
statele care nu posedă arme nucleare și pe
al căror teritoriu nu există asemenea arme
au dreptul deplin la trainice garanții ju
ridice internaționale că arma nucleară nu
va fi folosită Împotriva lor.
In actualele condiții, o tot mai mare
acuitate și urgență are problema interzi
cerii totale și lichidarea armelor chimice,
inclusiv a variantei binare, deosebit de pe
riculoase. Dacă se manifestă realisfn și
bunăvoință reciprocă, această sarcină, in
clusiv problema controlului respectării
unui acord internațional corespunzător, se
poate rezolva pe deplin. Participanții la
Consfătuire consideră că Ja eforturile ge
nerale privind interzicerea totală a armei
chimice ar contribui o înțelegere interna
țională cu privire la neproliferarea aces
teia și sînt dispuși să participe la elabo
rarea unei asemenea înțelegeri.
Statele reprezentate la Consfătuire se
pronunță din nou pentru desfășurarea de
negocieri concrete în scopul realizării unui
acord cu privire la limitarea și reducerea,
la nivel global sau regional, a armamen
telor convenționale, la oprirea cursei Înar
mărilor pe mări și oceane.
Ele își reafirmă, de asemenea, poziția
constantă privind necesitatea de a se de
pune noi eforturi pe plan international pen
tru lichidarea bazelor militare străine si
retragerea trupelor de pe teritorii străine.
Statele pai-ticipante la consfătuire consi
deră necesar să fie sporită eficienta foruri
lor internaționale existente — Conferința
pentru dezarmare de la Geneva. Conferința
de la Stockholm, negocierile de la Viena.
să înceapă examinarea eficientă a acelor
probleme privind limitarea înarmărilor si
dezarmarea, care în prezent nu fac obiectul
negocierilor. Nu există nici un fel de arma

oe care ele să nu fie dispuse să le limi
teze. reducă, elimine din arsenale si să le
distrugă pentru totdeauna, pe bază de acor
duri cu celelalte state, in condițiile res
pectării principiului egalității si securității
egale.
Statele participante la Tratatul de la Var
șovia au examinat întotdeauna cu cea mai
mare atentie orice initiative constructive in
problemele limitării si reducerii armamen
telor. Si in viitor ele vor acționa in
acest fel.
Statele socialiste reprezentate la Consfă
tuire se pronunță pentru creșterea rolului
forului reprezentativ — Organizația Națiu
nilor Unite — in oprirea cursei înarmărilor
Si trecerea la dezarmare.
Creată acum 40 de ani de popoarele coa
liției antifasciste tn scopul salvării actualei
generații si a celor viitoare de ororile răz
boiului. al menținerii păcii si securității,
O.N.U. a devenit o organizație universală,
care este chemată să-și indeplinească in
întregime menirea principală de a fi cen
trul armonizării acțiunilor națiunilor în fa
voarea prevenirii războiului. Respectarea
riguroasă a înaltelor obiective si principii
proclamate în Carta O.N.U. reprezintă o
premisă indispensabilă a menținerii păcii.

IV
In cadrul schimbului de păreri cu privire
la alte probleme Internationale, conducăto
rii Republicii Populare Bulgaria. Republicii
Socialiste Cehoslovace. Republicii Demo
crate Germane. Republicii Populare Polone.
Republicii Socialiste România. Republicii
Populare Ungare si Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste au subliniat disponibi
litatea etatelor reprezentate la Consfătuire
de a conlucra activ cu toate țările intere
sate. în scopul soluționării cit mai urgente
a stărilor conflictuale existente si preintimoinării apariției unor noi focare de încor
dare în Asia. Africa. America Latină si in
alte regiuni ale lumii.
Pacea este indivizibilă, iar. în situația in
ternațională încordată de astăzi, orice con
flict local prezintă pericol de escaladare si
transformare intr-o confruntare de propor
ții. chiar la scară globală. Este necesar să
se pună capăt in mod hotărit. politicii impe
rialiste de forță si amestec în treburile in
terne ale altor state, actelor de agresiune,
să se soluționeze stările conflictuale si dife
rendele dintre state pe cale pașnică, resoectîndu-se ne deplin dreptul fiecărui ponor
de a-si hotărî singur destinele.
Statele participante la Tratatul de la Var
șovia sprijină lupta popoarelor din Ameri
ca Latină pentru independentă si progres
economic si social. Ele au condamnat acțiu
nile agresive împotriva Nicaraguăi. asupra
căreia planează pericolul unei intervenții
armate directe, și au exprimat solidaritatea
cu această tară. A fost reafirmat sprijinul
fată de Cuba socialistă, la adresa căreia nu
încetează amenințările. Problemele din
America Latină pot si trebuie să fie solu
ționate fără amestec din afară, prin mijloa
ce politice care exclud Intervenția, ameninJăril^și presiunile.
Participanții la Consfătuire și-au expri
mat convingerea fermă că o reglementare
globală, justă și durabilă tn Orientul
Mijlociu poate fi realizată numai prin efor
turile colective ale tuturor părților inte
resate, pe baza retragerii totale a . trupe
lor israeliene din toate teritoriile arabe
ocupate incepînd din 1967 ; a înfăptuirii
drepturilor legitime ale poporului arab pa
lestinian, inclusiv a dreptului său la auto
determinare și crearea unui stat indepen
dent propriu ; a asigurării dreptului tutu
ror statelor din această regiune Ia existență
și dezvoltare independentă. Calea practică
spre aceasta o constituie organizarea, sub
egida O.N.U., a unei conferințe internațio
nale privind Orientul Mijlociu, cu partici
parea tuturor părților interesate, inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
La soluționarea problemelor din Orientul
Mijlociu ar contribui întărirea unității ță
rilor arabe și a mișcării palestiniene.
Consolidarea păcii tn această parte a lu
mii reclamă, de asemenea, soluționarea
problemelor interne ale Libanului pe baza
reconcilierii naționale a libanezilor și men
ținerii suveranității și integrității teritoria
le a Libanului, încetarea cit mai grabnică
a războiului dintre Iran și Irak, stabilizarea
situației din zona Golfului Persic.
La Consfătuire s-a subliniat necesitatea
unei reglementări politice juste a proble
mei cipriote, pe calea tratativelor, pe baza
hotăririlor corespunzătoare ale O.N.U., ținindu-se seama de interesele legitime ale
celor două comunități și menținerii Repu
blicii Cipru ca stat independent, suveran;
unit, bucurîndu-se da integritate teritoria
lă, și nealiniat.
Participanții la Consfătuire sprijină efor
turile întreprinse la tratativele dintre Afga
nistan și Pakistan, prin intermediul repre
zentantului personal al secretarului gene
ral al O.N.U., cu scopul de a se ajunge la
o reglementare politică.
A fost exprimat sprijinul pentru efortu
rile si inițiativele R.P.D. Coreene indreptate spre consolidarea păcii și stabilitatea
in Peninsula coreeană, unificarea pașnică
Si democratică a Coreei.
O deosebită însemnătate au consolidarea
păcii și colaborării în Asia și bazinul
Oceanului Pacific, rezolvarea pe cale po
litică a problemelor din Asia de Sud-Est,
întărirea încrederii si securității în regiune.

Pentru Republica Populară Bulgaria,

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

O problemă de actualitate reprezintă
transformarea Oceanului Indian intr-o zonă
a oăcii. convocarea in acest scop a unei
conferințe internaționale.
Eforturile statelor din sudul Oceanului
Pacific privind crearea unei zone denu
clearizate servesc intereselor realizării
securității generale.
Examinindu-se situația din Africa aus
trală. a fost exprimat sprijinul cu lupta
plină de abnegație a poporului namibian.
sub conducerea S.W.A.P.O.. pentru liber
tatea si independenta tării sale si s-a subli
niat necesitatea de a se acorda neintirziat
independenta Namibiei. Participanții la
Consfătuire condamnă cu fermitate politica
rasistă de apartheid promovată de R.S.A.,
represiunile in masă împotriva populației
băștinașe africane si insistă pentru înce
tarea sprijinului acordat regimului rasist
de la Pretoria. Ei cer să înceteze acțiunile
agresive, amestecul și intervenția armată
ale forțelor imperialiste contra Angolei și
altor state din sudul Africii.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia sprijină propunerea Republicii
Socialiste România privind adoptarea, la
cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale
a O.N.U., a Apelului solemn către statele
aflate in conflict, de încetare fără intirziere
a acțiunilor armate si de trecere la trata
tive. precum si a Apelului adresat statelor
membre ale O.N.U. de a se angaja să re
glementeze conflictele si diferendele exis
tente pe cale politică.
A fost relevat rolul crescînd al mișcării
țărilor nealiniate în problemele interna
ționale. Respectînd pe deplin caracterul de
sine stătător al mișcării, principiile care
stau la baza acesteia, statele socialiste re
prezentate la Consfătuire sînt gata ca si
în viitor să colaboreze activ cu statele
nealiniate In lupta pentru înlăturarea pe
ricolului de război, dezarmare si pace,
destindere. împotriva neocolonialismului si
rasismului, pentru independentă națională,
pentru soluționarea problemelor economice
internaționale.
Ele se pronunță ferm pentru normalizarea
raporturilor internaționale în domeniul eco
nomic. al științei și tehnicii, pentru înlă
turarea oricăror obstacole artificiale si li
mitări discriminatorii, pentru creșterea
încrederii în domeniul relațiilor economice,
pentru restructurarea pe baze juste si de
mocratice a întregului sistem de relații
economice internaționale, instaurarea unei
noi ordini economice internaționale si li
chidarea subdezvoltării.
O soluționare grabnică reclamă problema
datoriei externe a tarilor în curs de dez
voltare. care reprezintă una din urmările
grele ale colonialismului si neocolonialis
mului. un factor de înrăutățire a situației
internaționale. Statele socialiste se pronun
ță pentru reglementarea relațiilor monetarfinanciare internaționale, pentru ca acestea
să nu se transforme într-un mijloc de pre
siune politică și de amestec în treburile
interne. Participantii la Consfătuire se
pronunță pentru începerea cit mai curind
a negocierilor concrete, reale. în cadrul
O.N.U.. cu participarea tuturor statelor, in
vederea soluționării globale și echitabile a
celor mai importante probleme economice
internaționale, inclusiv a datoriei externe.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia abordează problemele asigurării
păcii si securității internaționale, opririi
cursei înarmărilor si trecerii la dezarmare
într-o strînsă legătură cu solutionarea
celorlalte probleme globale care confruntă
omenirea : depășirea subdezvoltării econo
mice. lichidarea unor zone întinse
ale
foametei.
sărăciei.
epidemiilor,
analfabetismului ; satisfacerea cerințelor
crescânde ale omenirii în ceea ce Privește
resursele energetice, materiile prime si ali
mentare ; apărarea mediului înconjurător ;
folosirea în scopuri pașnice a oceanului
planetar si Cosmosului.
Dacă aceste probleme nu vor fi rezolvate
prin eforturile unite ale comunității inter
naționale. agravarea lor In continuare si
apariția de noi surse de încordare interna
țională sint inevitabile. O condiție indispen
sabilă pentru solutionarea cu succes a aces
tor probleme este încetarea cursei înarmă
rilor. reducerea substanțială a cheltuielilor
militare ale statelor, in primul rind ale
celor care dispun de un potential militar
puternic, alocarea unei părți din mijloacele
economisite pentru nevoile economice si
sociale ale țărilor în curs de dezvoltare.
In prezent, ca urmare a rezultatelor obți
nute în revoluția științifico-tehnică și dez
voltării procesului de internaționalizare a
vieții economice în lume, a devenit posibilă
realizarea de programe internaționale de
cercetare științifică, proiectare si experi
mentare. crearea de tehnici si tehnologii
capabile să sporească de multe ori produc
tivitatea muncii sociale. Important este insă
In ce scop vor fi folosite asemenea pro
grame.
Participantii la Consfătuire sînt convinși
că în condițiile actuale, colaborarea stiintifico-tehnică internațională trebuie să fie
pusă in sluiba scopurilor exclusiv pașnice
si să capete caracter universal. Aceasta va
constitui garanția cea mai sigură că noile
cuceriri ale geniului uman nu vor deveni
motiv de dezbinare intre națiuni, ci vor fi
folosite in comun de către, ele. potrivit in
tereselor tuturor. Un program unic global
în acest domeniu ar putea fi orientat spre
obiective ca folosirea electronicii, tehnicii
roboților, biotehnologiei. fizicii nucleare si

a altor domenii-cheie ale științei și teh
nicii contemporane pentru solutionarea
unor probleme de interes general pentru
omenire. Statele participante la consfătuire
declară că ele sint gata să contribuie sub
stantial la elaborarea si realizarea unui
asemenea program.

V
In situația internațională actuală capătă
o importantă deosebită întărirea solidari
tății și unității țărilor socialiste, legate prin
comunitatea intereselor si, telurilor funda
mentale ale construirii socialismului si co
munismului, prin concepția marxist-leninistă comună despre lume. în legătură cu
aceasta, participanții la Consfătuire au sub
liniat marea importantă a alianței noliticomilitare create prin Tratatul de la Var
șovia. care de 30 de ani apără munca paș
nică. creatoare a popoarelor frățești, repre
zintă un însemnat factor al menținerii oăcii
in Europa si în intreaga lume.
Hotărirea privind prelungirea duratei
valabilității Tratatului de la Varșovia,
adoptată in unanimitate de către statele
aliate, reflectă voința lor nestrămutată de
a intări prietenia si colaborarea, de a pro
mova in comun linia convenită in proble
mele internaționale.
Statele participante la Tratatul de la
Varșovia vor acționa consecvent si in viitor
pentru ridicarea eficientei colaborării re
ciproce în toate domeniile, pe baza îmbină
rii armonioase a intereselor lor naționale
si internaționale. Ele intenționează să-și
unească tot mai mult eforturile în scopul
dezvoltării social-economice dinamice a ță
rilor frățești, pe baza accelerării progresu
lui tehnico-stiintific. a ridicării continue a
bunăstării popoarelor lor. Ele acordă o
mare însemnătate realizării în cel mai scurt
timp a măsurilor pentru lărgirea colaboră
rii si cooperării economice si tehnico-știintifice si adincirea integrării economice so
cialiste. stabilite de Consfătuirea economică
la nivel inalt a țărilor membre ale C.A.E.R.,
mai ales în direcțiile prioritare.
Participantii la Consfătuire si-au expri
mat hotărirea de a lărgi în continuare
schimbul reciproc de experiență în con
strucția socialistă si comunistă, de a con
tribui activ la dezvoltarea raporturilor din
tre partidele frățești, a legăturilor dintre
guverne, parlamente, ministere, instituții,
organizații obștești si colective de oameni
ai muncii. Ei si-au exprimat dorința de a
aprofunda colaborarea in domeniile științei,
culturii și învățămîntului. de a facilita dez
voltarea turismului si a legăturilor dintre
localități, a contactelor dintre cetățeni.
Fiind convinse că conlucrarea dintre țări
le socialiste corespunde intereselor fiecăreia
dintre ele si sistemului mondial al socia
lismului în ansamblu, statele reprezentate
la Consfătuire vor milita si în viitor pentru
dezvoltarea relațiilor si colaborării multi
laterale cu toate celelalte state socialiste.
In acest cadru, ele declară că sînt gata să
conlucreze cu Republica Populară Chineză
in lupta pentru pace, socialism. împotriva
imperialismului.
Participanții la Consfătuire reamintesc că
divizarea Europei în grupări militare opuse
nu a fost opțiunea țărilor socialiste. Atit
timp însă cit există blocul militar N.A.T.O.
si se menține amenințarea la adresa păcii
in Europa și în lume, statele socialiste vor
întări alianța lor defensivă. Totodată, ei
reafirmă că sînt gata să treacă la desfiin
țarea simultană a Tratatului de la Var
șovia și N.A.T.O. si. ca prim pas. la lichi
darea organizațiilor lor militare.
La Consfătuirea de la Sofia participantii
au subliniat importanta deosebită istoriconiondială a victoriei popoarelor iubitoare de
libertate asupra fascismului si asupra mili
tarismului japonez, a cărei a 40-a aniver
sare a fost amplu sărbătorită de popoarele
lumii.
Experiența istorică a arătat că nici o forță
nu poate infringe voința popoarelor care
îsi apără libertatea și independenta, că
orice încercări de nimicire a orînduirii so
cialiste sint inevitabil sortite eșecului, că
popoarele trebuie să fie vigilente fată de
intențiile cercurilor imperialiste, care urmă
resc planuri de instaurare a dominației
mondiale. învățămintele celui de-al doilea
război mondial arată, totodată, că este ne
cesară si posibilă colaborarea activă a sta
telor. inclusiv a celor cu sisteme sociale
diferite. în luota împotriva agresiunii si
războiului, pentru pace si securitate gene
rală. că aceasta trebuie să se realizeze pînă
nu este prea tirziu. oină nu au început să
cadă bombele si să pornească rachetele.
Statele participante la Tratatul de la Var
șovia adresează guvernelor si noooarelor
tuturor țărilor din Europa si de Pe alte
continente chemarea de a-si uni eforturile
în lupta împotriva pericolului distrugerii
generale care planează asupra omenirii, de
a soluționa toate problemele internaționale,
oricît de grave si complicate ar fi ele. prin
mijloace politice, ne calea tratativelor, a
dialogului constructiv, tinîndu-se seama de
interesele legitime ale pârtilor. Deosebirile
de concepții politice, filozofice sau de altă
natură nu trebuie să constituie un obstacol
în realizarea acestui tel. Actionind unite si
energic, forțele păcii pot să preintimpine
catastrofa nucleară, să asigure dreptul su
prem al popoarelor la viată, la pace, la dez
voltare independentă si liberă.

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă,

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Pentru Republica Democrată Germană,

Pentru Republica Populară Ungară,

JĂNOS KĂDĂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,

MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Pentru Republica Populară Polonă,

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
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în spiritul sarcinilor stabilite de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ȚĂRII-Cir MAI MULT CĂRBUNE
prin folosirea cu indici superiori a utilajelor din dotare!
Aprovizionarea ritmică a termocentralelor, precum și asigurarea stocu
rilor de iarnă depind în mod direct de realizarea de către unitățile mi
niere a cantităților de cărbune prevăzute. Combinatul minier Rovinari,
de pildă, la activitatea căruia ne vom referi în continuare, este prin
cipalul furnizor de cărbune al termocentralelor de la Rogojelu, Ișalnița
și Turceni, al altor centrale electrice din țară. Zilnic, numai pentru func
ționarea la capacitate a termocentralei din zonă, unitățile miniere din
cadrul combinatului trebuie să livreze 35 000 tone de cărbune.
De la bun început trebuie precizat că, deși obligațiile privind reali
zarea la beneficiari a stocurilor de iarnă au fost in linii mari onorate,
unitățile miniere din bazinul Rovinari se prezintă totuși la ora actuală
cu mari restanțe la pioducția de cărbune. Sint, desigur, cunoscute greu
tățile din iarna trecută care au diminuat nivelul producției timp de mai
bine de 3 luni de zile. Atrage atenția insă faptul că, nici în perioada
următoare a anului, cînd condițiile climatice au fost bune, producția de
cărbune nu s-a ridicat la nivelul prevăzut. Tocmai de aceea, in ancheta
de față vom insista asupra cauzelor care au generat o serie de neajunsuri
în activitatea unităților miniere, asupra măsurilor ce se impun a fi luate
pentru ca bazinul carbonifer Rovinari să producă la nivelul potențialului
tehnic și material de care dispune.

Folosirea mai bună
a utilajelor —
principala condiție
pentru sporirea producției

extinsă și .generalizată experiența po
zitivă a formațiilor de lucru frun
tașe.

Se știe că, de mai multi ani. con
ducerea partidului și statului a luat
o serie de măsuri pentru a asigura
noi efective de muncitori in bazinul
carbonifer al Gorjului, creindu-se
toate condițiile pentru pregătirea și
stabilizarea lor in perimetrele miniere. Numai in anul 1985 pentru
Combinatiil minier Rovinarl au fost
recrutați peste 3 000 muncitori in ve
derea completării formațiilor de lu
cru pe liniile tehnologice din cariere
și subteran, iar alți aproape 2 500
muncitori detașați au lucrat la în
treținerea și repararea utilajelor, la
descopertare. In această zonă s-au
concentrat deci forțe masive, care
acoperă în bună măsură cerințele
actuale. Desigur, nu este ușor să se
asigure integrarea rapidă, in produc
ție a tuturor acestor oameni, însu
șirea temeinică a tehnologiilor de
lucru. Printr-o implicare mai activă,
mai eficientă a organizațiilor de
partid, de sindicat și U.T.C., a ca
drelor tehnico-inginereștl, a munci
torilor cu experiență care există în
toate unitățile combinatului, proble
mele calificării forței de muncă

răspundere pentru realizarea preve
derilor de plan".

De ce întârzie punerea
în funcțiune a noilor
obiective de investiții ?
în concordantă cu sarcinile ce le
revin in acest an. dar mai ales cu
cele de perspectivă. în unitățile
combinatului se desfășoară o amplă
activitate de pregătire și deschide
re a unor noi fronturi de lucru, de
construire a unor importante capa
cități extractive. Se desfășoară
această activitate in ritmul prevă
zut ? Iată pe scurt stadiul lucrări
lor prezentat de ing. Sirnion Giorgi,
director cu investițiile în cadrul com
binatului :
— în 1985 avem de pus în func
țiune o serie de capacități noi și
alte obiective restante din anii trecuți, Pină în prezent s-au pus în
funcțiune circa 45 la sută din capa
citățile prevăzute și avem posibilități
să mai realizăm pină Ia sfirșitul
anului aproape 30 la sută din plan.
Nepunerea în funcțiune a obiective
lor prevăzute se datorește în princi
pal nelivrării de către furnizori a
subansamblelor, la 31 august înregistrîndu-se restanțe de mii de tone.
Principalii restanțieri sint întreprin
derile „UNIO" Satu Mare. ..1 Mai"
Ploiești, I.U.M. Baia Mare. I. M. Ti
misoara.
Avind in vedere stadiul lucrărilor
la diferite obiective de investiții este
necesar deci să se încheie in cel
mai scurt timp livrările de piese si
subansamble pentru excavatoarele cu
rotor destinate carierelor Tismana I
și Urdari, precum și pentru mași
na de haldat nr. 9 de la Tismana I.
In continuare, trebuie să se asigu
re livrarea pieselor, în ordinea strictă
de montaj și de calitate cores
punzătoare. pentru ca perioadele de
probe să fie cit mai scurte. Insis
tăm asupra acestor cerințe deoare
ce. din cauza unor defecțiuni surve
nite după montare, excavatorul 470
de Ia Peșteana-Sud. de exemplu, se
află de măi bine de două luni în
probe de producție, fiind necesare
numeroase remedieri și -înlocuiri de
piese.

Cele 8 cariere mari, 3 mine sub
terane si 6 microcariere ale Com
binatului minier Rovinari dispun de
a puternică bază materială, de uti
laje de înalt randament. Numai ca
rierele — care realizează ceste 75 la
sută din producția combinatului —
au in dotare 33 de excavatoare cu
rotor, prevăzute cu circuite moder
ne de transport și haldare. Folosirea
cu indici superiori a acestui impor
tant potential tehnic reprezintă o '
sarcină de inaltă răspundere mun
se pot rezolva Insă In mod cores
citorească. pe care de multe ori mi
Spirit responsabil,
punzător. „Am primit mereu oa
nerii au indeplinit-o în mod exem
meni noi in brigada pe care o
muncitoresc,
plar.
conduc, ne spunea veteranul GrigoIată doar un exemplu : în peri
la fiecare punct de lucru I
re Cotam șeful formației de pe ex
oada care a trecut din acest ari. 3
cavatorul 470—02, de la cariera Gîrbrigăzi de producție — cele condu
Nu vom face un bilanț al defec
la. dar de fiecare dată am avut un
se de minerii Vasile Vlădoianu. Ion
țiunilor survenite pe întregul flux
colectiv unitar, disciplinat, care și-a
Cucu si Costică Vlădoianu — au
tehnologic, deosebit de complex, al
îndeplinit sarcinile -ce i-au revenit.
excavat peste 2 000 000 mc masă mi
extracției și transportului cărbunelui.
Consider că stă în puterea fiecă
nieră. depășind constant sarcinile de
Și aceasta deoarece, practic, cele
rui brigadier să-și formeze oame
plan lunare. Pe ansamblu însă ac
mai multe ooriri accidentale ale uti
nii. să le imprime un înalt spirit de
tivitatea colectivelor de muncă din
lajelor nu sint determinate de ca
cariere si mine a avut un caracter
litatea
instalațiilor,
ci
de
neajunsu

fluctuant, ceea ce a diminuat serios
în concluzie
rile manifestate in supravegherea st
indicii de folosire a utilajelor. Este
întreținerea acestora. Și cum ar pu
în acest sens elocvent faptul că în
Aspectele
«semnalate,
precum si măsurile ce se impun a fi luate
tea să fie altfel dacă tn numai 6
treprinderea minieră Rovinari nu a
în continuare pentru sporirea producției de cărbune le-am discutat în
luni
din
acest
an
pe
ansamblul
com

obținut în 1985 în nici o lună pro
detaliu cu ing. Emil Huirlu. directorul general al Combinatului minier
binatului s-au înregistrat mii de omducțiile lunare pe care le înregistra
Rovinari. care ne-a spus :
zile absente, învoiri și concedii fără
frecvent în anii precedent!. De alt
plată. In aceeași perioadă au plecat
fel, la nivelul combinatului, indicele
— Cunoaștem bine neajunsurile existente tn activitatea unităților
din unitățile combinatului câteva sute
de folosire extensivă a excavatoarelor
noastre și acționăm cu fermitate pentru eliminarea lor. In mod spe
de oameni. Multe absente nemo
cu rotor In perioada care a trecut din
cial
urmărim ca oamenii să-și însușească mai bine tehnologiile de lucru,
tivate se înregistrează la minele
acest an a fost de numai 55 la sută.
să asigurăm un randament superior in folosirea utilajelor. Vom menține
subterane în lunile de vară.
Din analiza rezultatelor obținute
in continuare un ritm înalt la activitatea de descopertă, astfel incit să
creindu-se un mare deficit de for
se desprinde clar concluzia că in
putem extrage lunar, pină la sfirșitul anului, eel puțin 1,5 milioane tone
ță de muncă. Sînt si alte aspecte —
primul rind este vorba de modul
lignit. Am organizat, de asemenea, lucrările de' reparații în trei schimburi.
abateri disciplinare, absente de la
diferit de organizare a muncii de la
Mai intimpinăm însă unele greutăți in aprovizionarea cu piese de schimb
cursurile de pregătire profesională,
o brigadă la alta, de la o unitate la
și
subansamble. De aceea, facem un apel tovărășesc către Întreprinderile
neîndeplinirea atribuțiilor de servi
alta. în timp ce la carierele Girla,
industriale
furnizoare, pentru respectarea obligațiilor contractuale. Asigura
ciu
—
care
denotă
că
nu
peste
tot
Rovinări-Est. Tismana I s-a realizat
rea bazei energetice este o cauză comună a minerilor și colectivelor care
factorii de conducere din mine și
un indice extensiv de peste 65 la
produc utilaj minier. Trebuie deci să ne unim eforturile pentru a în
cariere au acționat ferm pentru fo
sută. la carierele Roșia si Peșteanadeplini exemplar sarcipile stabilite in acest domeniu de conducerea
Sud acest indice a fost numai de
partidului.
losirea judicioasă a importantelor
49 la sută și, respectiv, 59 la sută.
Dumltru PRUNĂ
forte umane concentrate în această
— Dacă am fi realizat în lunile
corespondentul „Scînteii
zonă carboniferă a tării.
de vară indicele extensiv prevăzut
— de 65 la sută — in mod sigur
realizam integral planul de produc
ție si recuperam chiar o parte din
restante — ne-a spus inginerul
Constantin Protesoiu, directorul teh
nic al combinatului. Din păcate, mai
• COMBINATULUI DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAU
sarcinile din acest an, în cadrul bazinului carbonifer
persistă o serie de deficiente in or
CIUC PITEȘTI și ÎNTREPRINDERII DE ARTICOLE TEH
Berbești-Alunu trebuia încheiat, încă din luna august
ganizarea muncii, in executarea cu
a.c., montajul unui excavator de mare capacitate, tip
NICE DIN CAUCIUC TIRGU JIU, care în nouă luni din
operativitate și competență a inter
1 400. Acest important utilaj a fost amplasat în caacest an au rămas datoare unităților miniere - in
vențiilor. Nivelul de calificare al unei
special celor din Valea Jiului - cu 1 200 tone covoare
riera Panga, unde, de altfel, s-a asigurat un mare
părți din personalul de care dispu
front de extracție a lignitului. Activitatea de montaj
de cauciuc ignifuge antistatizate. Pentru recuperarea
nem nu se ridică la nivelul com
a fost insă sistată de aproape trei luni, deoarece
restanțelor, cele două unități Industriale s-au angajat
plexității utilajelor din dotare. în acelasi timp, intimpinăm mari greu
întreprinderea „1 Mai" Ploiești a tărăgănat și continuă
să livreze in lunile octombrie, noiembrie și decembrie
tăți in asigurarea pieselor de schimb
cite 300 tone de covoare de cauciuc, lată însă că,
să amine livrarea a doi tamburi pentru troliu și a
si al uleiurilor pentru utilajele din
brațului
roții de la corpul B al excavatorului, precum
in
două
decade
din
octombrie,
întreprinderile
miniere
cariere. Ne lipsesc cu deosebire mo
ou
primit
numai
80
tone
covoare
decauciuc,
deci
nici
și
a
cablului
de tracțiune din oțel zincat, cu diametoarele de acționare de 630 kW, care
o treime din cantitatea prevăzută pentru această lună.
trul de 40 mm.
nu sint nici livrate, nici reparate la
Oare așa înțeleg cadrele de conducere din cele două
timp de unitățile Ministerului Indus
triei Electrotehnice.
unități industricle să-și respecte obligațiile asumate
• ÎNTREPRINDERII de CABLURI Șl MATERIALE
față de mineri ?
Fără îndoială, factorii de resort
ELECTROIZOLANTE BUCUREȘTI, unde se înregistrează
trebuie să acționeze cu întreaga răs
o mare restanță In livrarea cablurilor NSH tip minier,
pundere. asa cum .s-a subliniat la
• ÎNTREPRINDERII „1 MAI" PLOIEȘTI, care nu res
de 1 și 6 kV, pentru combinele de abataj. Din această
recenta ședință a Comitetului Poli
pectă unele din contractele încheiate. Consecințele ?
tic Executiv al C.C, al P.C.R.. pen
cauză, numai la întreprinderea minieră Motru nu pot
lată
un
singur
caz.
Pentru
a
se
asigura
condițiile
ne

tru Înlăturarea acestor neajunsuri,
fi puse în funcțiune cinci abataje, la care toate cele
cesare îndeplinirii planului la producția de lignit în
înainte de toate este necesar insă
anul 1986, care este de două ori mai mare față de
lalte lucrări de pregătire au fost încheiate.
ca organizarea muncii in unitățile
miniere să fie îmbunătățită, să fie

în unități
ale Combinatului
minier Rovinari

L

PREGĂTIREA PROPAGANDISTULUI

- factor hotărîtor al calității
invățămintului politico - ideologic
„Cînd asiști Ia un curs, imediat
observi dacă propagandistul și-a li
mitat pregătirea la simpla lectură a
unei consultații — ne spunea tova
rășul loan Tincuț, directorul Cabi
netului județean Bihor pentru acti
vitatea ideologică și politico-educativă. Dezbaterea este „legată" de
consultația respectivă, posibilitățile
temei de a oferi răspunsuri la di
ferite întrebări și nelămuriri ale
participanților, cu deosebire cele le
gate de probleme concrete ale locu
lui de muncă, subestimate. De aceea, in efortul de a spori eficiența
educativă și practică a invățămintului politico-ideologic de partid,
ne-am propus, in primul rind, să
lărgim orizontul de cunoaștere a
propagandistului, să îmbunătățim sis
temul său de pregătire, să diversi
ficăm materialul documentar de care
dispune".
Intr-adevăr, printre condițiile esențiale ale ridicării calitative a învățâmintului politico-ideologic de
partid, ale sporirii forței sale de în
râurire și mobilizare, temeinica pre
gătire a propagandiștilor se situează
la Ioc de frunte. Sarcinile deosebite
formulate de conducerea de partid
in fața invățămintului, a întregului
sistem de pregătire politică a comu
niștilor impun concentrarea cu pre
cădere a eforturilor in această di
recție. Toată lumea știe că de pre
gătirea și priceperea propagandistu
lui depinde în cea mai mare măsură
nivelul dezbaterilor. Nu peste tot se
acționează însă pentru a asigura
perfecționarea pregătirii sale și a
face astfel încît fiecare dezbatere
să contribuie la ridicarea nivelului
de cunoaștere a participanților, la
abordarea și clarificarea probleme
lor concrete din unitate. Iată de ce
ne-am propus să urmărim în citeva
unități bihorene posibilitățile de do
cumentare de care dispun propagan
diștii, cum se acționează pentru a
asigura continua perfecționare a
pregătirii lor.
Am început, firește, cu cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideologică
și politico-educativă. Aici am fost
informați în primul rînd despre or
ganizarea mai multor centre de in
struire a propagandiștilor, pe mari
întreprinderi și grupuri de Între
prinderi, ceea ce asigură cadrul ne
cesar aprofundării problemelor spe
cifice, aspectelor practice, concrete
din unitățile respective. O dovadă
elocventă in acest sens o constituie
și faptul că la instruirea organizată
în cadrul întreprinderii „înfrățirea",
unde am participat, expunerea axată
pe tema care formează obiect de
dezbatere pe luna in curs a fost ju
dicios dublată de o alta privind im
portanța creației tehnice in acțiunea
de creștere a eficienței economice.
Spunem judicios aleasă pentru că
unitatea la care ne referim traver
sează un moment de restructurare a
procesului de fabricație, proces în
care creația tehnică este chemată să
joace un rol deosebit.
Demn de reținut că lectorul —
tovarășul Weseleiny Tiberiu, direc
torul cabinetului județean de orga
nizare a muncii, nu s-a limitat la
considerații generale, Dimpotrivă,
expunerea a insistat pe o serie de
situații concrete, pe rezultatele obți
nute la diferite locuri de muncă, pe
problemele care confruntă colective
le angajate în procesul de înnoire a
producției. Așa cum judicioasă ni
s-a părut și sublinierea potrivit că
reia implementarea unui utilaj, a

unei tehnologii noi trebuie să aibă
în vedere nu numai performanțe
tehnice propriu-zise, ci și economice.
Cu alte cuvinte, ca orice utilaj nou
să restituie investiția făcută in el
intr-un, timp cît mai scurt.
în pregătirea propagandistului un
rol deosebit de important joacă ma
terialul documentar pe care il poate
consulta la cabinetul județean de
partid, la punctele de documentare
și informare din unități. Știind ce
temă se dezbate pe luna în curs, am
cerut, la cabinetul județean, in ca
litate de propagandist, materiala
ajutătoare.
O activistă stăpînă pe domeniu,
pasionată de munca pe care o des
fășoară — tovarășa Mateescu Maria
— ne pune la dispoziție un fișier
în care sint semnalate circa 12
surse : documente de partid, cuvintări și expuneri ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, consultațiile din
presa centrală, trimiteri la alte volu
me și studii, planșe, grafice, diapozi
tive. Solicităm și materialul primar
însemnări din activitatea unor
organizații
de
partid
din
județul Bihor

respectiv. Cu mină sigură, ne ests
pus la dispoziție.
Materialul bogat de care dispune
cabinetul este clasificat, indexat, sis
tematizat, incit orice cauți poți afla
in minimum de timp. Se Adeverește
astfel, incă o dată, că munca de do
cumentare nu poate fi făcută decît
continuu, temeinic, cu tragere de
inimă. Am ales și altă temă mai
largă, anume „Dezvoltarea economico-socială“. Ni se arată fișele a 16
materiale, toate existente in biblio
tecă — de la documente de partid
la consultații, cărți, alte materiale
inspirate . din realitățile județului,,
ilustrind .evoluția Bihorului în ulti
mii ani, perspectivele sale de dez
voltare în viitorul plan cincinal.
Vizităm și două întreprinderi :
„înfrățirea" șî Combinatul de prelu
crare a lemnului. Solicităm și aici
același lucru : material ajutător pen
tru a pregăti tema pe luna in curs.
Cererea noastră a fost urmată în
ambele locuri de un mic moment de
derută, din care am ințeles că nu se
cunoștea prea bine tema. Precizînd
despre ce este vorba, tovarășele de
la respectivele puncte au căutat prin
ziare și ne-au pus la indemină citeva consultații. Ceea ce denotă că
material exista, dar nu era clasat,
ordonat pentru a putea fi folosit. Ne
interesăm de alte materiale, inspira
te din realitățile unității, pe care
le-am putea consulta. Ea C.P.L. gă
sim puține asemenea materiale.
Multe, mult mai multe date puteai
afla parcurgînd propaganda vizuală
din unitate decît consultind ceea
ce-ți putea pune la dispoziție punc
tul de documentare.
La „înfrățirea", planșele, grafice
le inspirate din realitățile unității
sint chiar ntțneroase, dar aflate in
tr-o asemenea neorinduială incit
este greu de crezut că ele pot fi fo
losite sistematic, așa cum ar trebui.
La întreprinderea mecanică și pie
se de schimb Oradea, ia întreprin
derea județeană de transporturi lo
cale. Ia cooperativele meșteșugărești
„Arta Crișană", „Cortex" dialogul nu

poate avea loc pentru că nu există
pur și simplu asemenea puncte. Ne
interesăm cum se pregătesc propa
gandiștii. Sint amintite instruirile
periodice, care fără îndoială au un
rol important, dar tot așa de adevă
rat este că ele nu pot Înlocui studiul
individual, documentarea proprie.
Este o situație care arată că orga
nizațiile de partid din unitățile men
ționate — direct răspunzătoare pen
tru calitatea invățămintului politicoideologic, in general pentru pregăti
rea politică a comuniștilor — nu au
acționat cum șe cuvine, nu au ma
nifestat suficientă inițiativă și preo
cupare. In același timp, este de
menționat că nici cabinetul județean,
pentru activitatea ideologică și po
litico-educativă nu a îndrumat cores
punzător activitatea punctelor de
documentare. Activitatea de docu
mentare la cabinet este,' așa cum am
arătat, bună, dar cabinetul nu-și
poate limita răspunderea la propria
sa muncă. El este dator să îndrume
metodologic și celelalte puncte, să
formeze oamenii. In acest sens, or
ganizarea unor schimburi de expe
riență, delegarea pe perioade limita
te a unor activiști din cadrul cabi
netului in unități, cu răspunderea
precisă de a așeza activitatea de in
formare și documentare pe o bază
nouă s-ar impune cu stringență.
La sate, după cum se știe, învățămîntul politic nu a început. Am ținut
totuși să vedem și citeva puncte de
documentare din comune pentru a
urmări cu precădere ce materiale
concrete pun la dispoziție. La Nojorid Intîlnim un fond de carte bogat
și sistematizat. De pildă, pe teme de
educare materialist-științifică, punc
tul de documentare oferă 14—15 lu
crări de profil, grupate într-o vi
trină aparte. Bogat este, de aseme
nea, materialul concret. Planșe, gra
fice înfățișează evoluția producții
lor de lapte și legumicole, eviden
țiază brigăzi fruntașe, rezultate deo
sebite în diferite sectoare etc. Par
curgînd chiar și numai aceste ma
teriale iți faci o imagine destul de
exactă despre viața economică a co
munei.
în alte localități tocmai aceste date
lipsesc. De pildă, la Ținea, Roșia
nu am întâlnit nimic care să vor
bească despre rezultatele comunei,
despre munca oamenilor. In alte co
mune, precum Tileagd, Sălard punc
tul de documentare nici măcar nu
ființa. Prevenim o justificare : „bine,
dar aici învățămîntul nu a început".
Adevărat. Dar activitatea de docu
mentare — și aceasta este prima
condiție a bunei sale calități — nu
poate fi făcută doar pentru o temă
sau o perioadă limitată. Dimpotrivă,
ea se cere desfășurată continuu, lu
nile cînd învățămîntul se desfășoară
mareînd perioade de intensificare
a ei.
Aceasta este și principala conclu
zie a investigațiilor noastre : pentru
a fi eficientă, pentru a contribui mai
mult la pregătirea propagandiștilor,
activitatea desfășurată la punctele
de documentare trebuie să aibă un
caracter continuu, să se desfășoare
cu fața Ia realitățile din unități, din
județ, astfel incit să fie in măsură
să pună la dispoziția celor interesați
date, aprecieri care să asigure dez
bateri de înalt nivel în invățămintul
politico-ideologic, să accentueze ca
racterul său concret, mobilizator.

Paul DOBRESCU
Ioan EAZA

La zi în AGRICULTURĂ TOATE SURSELE DE FURAJE^ ȘȚRlNM Șl DEPOZITATE NElNȚÎRZIAn
Acțiuni stăruitoare
pentru grăbirea insilozărilor
vaslui:

In condițiile mai puțin favorabile
ale acestui an, stringerea și depozi
tarea furajelor in cantitățile și sor
timentele stabilite au constituit și
constituie preocupări de bază ale or
ganelor agricole județene, ale condu
cerilor consiliilor unice, comunelor și
unităților agricole. Această acțiune
s-a impus a fi intensificată cu atit
mai mult cu cit efectivele de anima
le sint. la aproape toate speciile, mal
mari decit cele planificate, iar pro
ducțiile de carne, lapte și ouă livra
te la fondul de stat sînt superioare
prevederilor acestei perioade. „Toc
mai pentru menținerea, în continua
re, pe toată perioada de stabulație,
a producțiilor obținute, la indicația
comandamentului județean pentru agricultură am concentrat și mai mult
forțele mecanice și umane la strin
gerea și depozitarea furajelor, ne
spunea inginerul Nicolae Dima, șe
ful compartimentului bază furajeră
de la direcția agricolă județeană. Iar
ca urmare a unei activități susținute
și mai bine organizate, de recoltare
a tuturor suprafețelor cultivate și de
identificare a noi surse pentru spo
rirea cantităților de nutrețuri, față
de cantitățile prevăzute pentru întreg
județul am asigurat, pină la 20 oc
tombrie 104 la sută fin. 94 la sută
suculente, dar abia 27 la sută gro
siere. Sigur, perioada de recoltare a
grosierelor este în toi. Cu toate aces
tea, după aprecierile făcute ne vom
înscrie cu un deficit de citeva mii
de tone Ia acest sortiment".

Cum se acționează concret pentru
echilibrarea balanței furajere? La
C.A.P. Costești, această acțiune a în
ceput incă din vară. După cum ne
spunea Gheorghe Cristea, președin
tele unității, nu numai că au recol
tat la timp toate suprafețele culti
vate cu lucerna și trifoi, dar au
strins și depozitat tot ceea ce le-a
oferit cimpul: vrejuri de fasole, colete de sfeclă, iarbă din livadă. Co
cenii de porumb au fost insilozați in
cea mai mare parte cu tăiței, ceea
ce le sporește valoarea nutritivă.
Permanent, acționează aici trei echi
pe speciale formate din zootehniști
și mecanizatori. Și-au asigurat ast
fel în plus 200 tone fin, 230 tone su
culente și se prelimina 100 tone gro
siere. Cantitățile suplimentare de fu
raje — ni se spune — asigură la noi
surplusuri constante de carne și lap
te. Iar valoarea furajelor crește prin
administrarea lor preparată in bu
cătăriile furaiere. Ia fel se proce
dează în multe alte unități. între
care întreprinderile agricole de stat
Laza, Birlad și Huși, cooperativele
agricole Deleni, Vulturești. Hoceni,
Huși, Fîlciu, Telejna, Tătărăni. A.E.I.
Rișești, Codăești, Roșiești și altele,
care au in stoc cantități suplimenta
re de furaje de foarte bună calitate.
In același timp sint încă destule
cooperative agricole care, din cau
za timpului secetos, dar șî a modu
lui necorespunzător in care au mun

cit, nu și-au asigurat în întregime
cantitățile prevăzute de furaje. Iată
citeva cazuri: C.A.P. Zăpodeni a de
pozitat abia 360 tone fin din 720 pla
nificate; Girceni .— 580 din 1 200
tone, Coroiești — 450 din 1 100 tone,
Mălușteni — 260 din 685 tone, SoJești — 540 din 890.Aici nici canti
tățile de suculente nu sint asigurate.
Ce se întreprinde in aceste zile pen
tru îmbunătățirea situației?
„în vederea completării și echili
brării balanței furajere — ne spune
ing. Ion Dima, director cu producția
zootehnică la direcția agricolă, in
toate unitățile agricole sint mobili
zate forțe suplimentare pentru strin
gerea grabnică a tuturor resurselor
vegetale pe care le oferă cimpul și
în primul rind a cocenilor. Formații
complexe lucrează Ia recoltarea, tocarea și insilozarea acestora, in arnestec cu tăiței de' sfeclă. Apoi, in
toate unitățile controlăm concret ce
cantități există și in ce condiții sint
depozitate furajele, căutăm modali
tățile de compensare a deficitului de
furaje pentru fiecare unitate. Astfel,
cele 7,7 mii unități nutritive care nu
pot fi acoperite la nivelul județului
vor fi compensate prin utilizarea a
1 700 tone fin și 350 tone frunzare,
produse de unitățile Inspectoratului
silvic județean. De asemenea, în același scop, vor fi tocate, preparate
și utilizate circa 20 000 tone ciocălăi,
vor fi amonizate importante canti
tăți de paie. In această perioadă de
punem eforturi pentru producerea
altor 16 000 tone suculente, care. îm
preună cu finul, vor fi dirijate, in
cadrul acțiunii de întrajutorare, spre
unitățile cu deficit de furaje".
Se poate spune în concluzie, că
există posibilități ca pentru toate e

fectivele de animale să se asigure
din județ furajele necesare. Cu con
diția ca in această săptăminâ hotăritoare să se urgenteze peste tot
stringerea și depozitarea lor cit mai

grabnică, aproape de fermele zoo
tehnice.
'

Petru NECULA

corespondentul „Scînteii"

Resturile vegetale
pot întregi baza furajeră

botoșani:

Cadrele de conducere și specialiștii
din unitățile agricole din județul Bo
toșani, trăgind învățămintele cuveni
te din cele petrecute in 1984, au luat
măsuri ca, pentru sezonul friguros ce
urmează, să asigure fiecărei taurine
adulte din fermele zootehnice ale ju
dețului cel puțin cite o tonă de fin,
10 tone de furaje suculente și 3 tone
de furaje grosiere. Acțiunile inițiate
în acest scop au fost mult mai bine
organizate fată de anii precedenți,
comitetul județean de partid urmă
rind, încă din primăvară, obținerea
rezultatelor scontate. întrucit strin
gerea și depozitarea furajelor sucu
lente și grosiere se află in plină des
fășurare, nu se poate face o apre
ciere globală asupra modului in care
se prezintă bazele furajere ale fer
melor zootehnice. Se poate spune
insă cu certitudine că la fin bilan
țul e ca și Încheiat: toate cantitățile
au fost strinse și depozitate. Din da
tele furnizate de direcția agricolă re
zultă că a fost depozitată numai 78
la sută din cantitatea de fin planifi
cată. Este adevărat că multe unități
agricole de stat și cooperatiste, cum
sint cele din consiliile agroindustria
le Cindești, Bucecea, Dragalina, Șendriceni etc., și-au îndeplinit și chiar

depășit sarcinile stabilite. în altele
însă, deficitul este destul de ridicat.
Ce se Întreprinde pentru a acoperi
acest deficit cu alte furaje? Am cău
tat răspuns în unitățile agricole din
consiliul agroindustrial Stăuceni,
unde nu s-au realizat cantitățile pla
nificate.
O precizare se impune din capul
locului: in timp ce fermele zootehni
ce ale cooperativelor din comunele
Roma, Stăuceni, Curtești și Răchiți,
ca și asociația economică intercooperatistă pentru vaci cu lapte din
Unțeni și-au asigurat chiar cu unele
depășiri necesarul de fin, cantitățile
depozitate in fermele de același pro
fil din Cristești, Bălușeni, Unțeni și
Nicșeni, precum și la asociația zoo
tehnică din Răchiți se situează cu
mult sub prevederi. „Nu recurgeți la
acțiuni de întrajutorare între uni
tăți ?“ — ne-am adresat Iui Dumitra
Pește, președintele consiliului agro
industrial. „Deocamdată, incă nu —
ne-a răspuns. Dacă am proceda ast
fel nu i-am mai determina pe cei in
cauză să facă ceea ce n-au făcut
în vară. Respectiv, să suplinească de
ficitul de fin cu alte furaje. Mai ales
că. și la ora actuală, cimpul oferă
destule resurse ce pot întregi balan

ța furajeră. Aprecierile sint Intru to
tul întemeiate. La ferma zootehnică
din satul Orășeni — Deal a C.A.P.
Curtești, cantitatea de fin depozita
tă in baza furajeră este de peste
cinci ori mai mare deciț cea din
anul trecut. „Cu toate acestea — ne
spunea Toader Hapenciuc, președin
tele cooperativei — pentru a asigu
ra taurinelor cit mai multe furaje,
am adunat și depozitat peste 100 tone
vreji de cartofi pe care-i vom folosi
in hrana oilor". „Cum ati reușit să
depozitați un volum atit de mare de
fin ?“ — l-am întrebat. „Irigarea in
primăvară a întregii suprafețe de
trifoliene, fertilizarea și întreținerea
corespunzătoare a acesteia ne-au dat
posibilitatea să o cosim de patru ori.
In plus, am cultivat și 15 hectare de
lucerna în cultură ascunsă, de pe
care am obținut două coase. Și pe
finețeie naturale s-a obținut o pro
ducție bună, așa cum nu s-a intiraplat in nici un an“.
O experiență bună, intr-adevăr.
Neajunsul constă insă în faptul că
această experiență nu a fost extinsă
și in celelalte unități agricole din
consiliul agroindustrial Stăuceni. Ca
atare, cantitățile de furaje de care
dispune consiliul, în ansamblu, nu
sint îndestulătoare. Ce se întreprin
de acum pentru completarea lor?
Din inițiativa conducerii consiliu
lui agroindustrial, s-a trecut la ve
rificarea și strângerea tuturor res
turilor vegetale de pe lanurile de
porumb recoltat mecanic. La Unțeni
erau mobilizați în această acțiune
peste 100 de cooperatori. De ase
menea, erau folosite și mijloace me
canice, 7 tractoare cu cite două re
morci și peste 20 de atelaje. „Adu
năm tot ceea ce a mai rămas pe
cimp — ne spune Ion Ciocan, pre

ședintele unității, ce coordona în
treaga acțiune. In amestec cu frunzeie și coletele de sfeclă, ca și cu
tăițeii pe care-i primim de la Fa
brica de zahăr din Bucecea, obținem
un furaj insi.lozat de cea mai bună
calitate". Aceleași preocupări (din
păcate cu o mobilizare de forțe mult
mai redusă) — și în cooperativele
agricole din Nicșeni și Bălușeni.
La asociația zootehnică intercooperatistă din comuna Răchiți întregul
personal muncitor lua-a la descărca
rea din autocamioane și remorci a
cantităților de ciocălăi preluate din
baza de recepție, la tocarea și insi
lozarea acestora in amestec cu co
ceni, frunze, colete și tăiței de sfeclă
de zahăr. „Am preluat și insilozat
pină acum peste 120 tone de ciocălăi
— ne-a spus Gheorghe Sandu, direc
torul asociației. în această sâptămină vom aduce alte 75—80 tone. Pe
această cale vom suplini integral de
ficitul de fîjiuri".
Se impune ca și cadrele de condu
cere ale unităților agricole din con
siliile agroindustriale Coțușca. Dingeni. Frumușica. Ripiceni și Săveni,
care înregistrează cel mai mare de
ficit de fin, să acționeze pentru
stringerea resturilor vegetale de pe
terenurile ce au fost cultivate cu
porumb, sfeclă și legume, ciocălăii
rezultați din batozarea știuleților de
porumb, tăițeii și celelalte reziduuri
obținute din prelucrarea sfeclei de
zahăr pentru a compensa deficitul
care există Ia unele sortimente de
furaje. Și aceasta cît mai repede —
acum, cînd condițiile climatice mai
permit asigurarea unor cantități co
respunzătoare de furaje.

Silvestri AILENEI

corespondentul „Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ^

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al Comi
tetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, al
Guvernului Republicii Populare Chineze și al poporului chinez, vă,trans
mitem dumneavoastră și Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii
Socialiste România și poporului român sincerele noastre mulțumiri pentru
telegrama de felicitare adresată cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze.
Exprimăm deosebita noastră satisfacție față de relațiile de prietenie și
colaborare dintre cele două partide, țări și popoare. Vizita încununată de
succes pe care a întreprins-o recent în China tovarășul Nicolae Ceaușescu
a contribuit la aprofundarea pe mai departe a cunoașterii reciproce și la
întărirea prieteniei noastre. Sintem profund convinși că relațiile tradiționale
de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două partide, țări și
popoare ale noastre se vor consolida și dezvolta continuu, in interesul
construcției socialiste in cele două țări și al cauzei păcii mondiale.
Folosind această ocazie, urăm poporului frate român ca, sub conducerea
Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să
obțină tot mai mari realizări în opera de înflorire continuă a României
socialiste.

HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Cronica zilei
La Academia „Ștefan Gheorghiu"
enți că avem datoria de a ne situa
a avut loc miercuri încheierea cursu
în primele rinduri ale construcției
rilor seriei a XIII-a a Institutului
socialismului și că astfel ne aducem
central de pregătire a cadrelor de
partea noastră de contribuție la pro
conducere din economie și adminis
cesul de făurire a societății socia
trația' de stat.
liste multilateral dezvoltate, Ia ridi
carea României pe noi trepte de ci
La festivitatea de înmînare a di
vilizație și progres.
plomelor, pârtieipanții' au adresat
secretarului general al partidului,
■țr
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
în cadrul manifestărilor prilejuite
o telegramă, în care se spune :
de marcarea in țara noastră a Zilei
Absolvenții seriei a XIII-a a Insti
Națiunilor Unite, miercuri seara a
tutului central de pregătire a cadre
avut loc la Ateneul Român un con
lor de conducere din economie și ad
cert omagial, susținut de orchestra
ministrația de stat din Academia
Filarmonicii „George Enescu" din
„Ștefan Gheorghiu" își îndreaptă
București, sub bagheta dirijorului
gîndurile și simțămintele de dragos
Mihai Brediceanu și avind ca solist
te și aleasă prețuire, de recunoștință
pe pianistul Dan Grigore.
și atașament profund spre dumnea
Au asistat membri din conducerea
voastră, iubite tovarășe secretar ge
Ministerului Afacerilor Externe, pre
neral, mulțumindu-vă din inimă pen
cum și directorul ad-interim al Centru grija ce o arătați permanent pre I trului O.N.U. la București, condu
gătirii și' perfecționării cadrelor de
cători ai unor instituții interna
conducere din întreprinderile și in
ționale cu sediul în țara noastră,
stituțiile românești, pentru crearea
șefi de misiuni diplomatice acredi
minunatelor condiții de studiu, de
tați în România.
muncă și viață.
Programul a cuprins piese repre
Vă încredințăm, mult stimate și
zentative din creația muzicală româ
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
nească și universală.
vom răspunde eforturilor făcute de
★
partid și popor in pregătirea noastră
La Hunedoara s-au Încheiat,
prin a ne dărui întreaga energie și
miercuri, lucrările consfătuirii repu
capacitate pentru transpunerea în
blicane „Forme și metode de educa
viață a celor învățate la Academia
ție sanitară, de prevenire a acciden
„Ștefan Gheorghiu", pentru înfăp
telor și îmbolnăvirilor, în scopul în
tuirea exemplară a ințclcptei politici'
tăririi sănătății și capacității de
interne și externe a partidului și
muncă a siderurgiștilor", organizată
statului nostru.
de Consiliul Național al Societății
Vă asigurăm, se arată în încheierea,
de Cruce Roșie. '
telegramei, că vom urma cu consec
Referatele și comunicările prezen
vență exemplul dumneavoastră de
tate au reliefat grija statornică a
revoluționar, de militant politic, că
partidului și statului nostru pentru
vom situa mai presus de orice, în
asigurarea stării de sănătate a per
toate împrejurările vieții, interesele
sonalului
muncitor, contribuția Crucii
generale ale societății, că ne vom
Roșii, alături de organizațiile sin
mobiliza întreaga energie și capaci
dicale și organele sanitare, la ridica
tate de muncă pentru a da viață is
rea gradului de cultură sanitară a
toricelor hotăriri adoptate ia Con
populației.
gresul al XIII-lea al P.C.R., conști(Agerpres)

TIRGUL INTERNAȚIONAL
BUCUREȘTI - 1985
Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
RO CEANG GHI, directorul pavilio
nului Republicii Populare Democrate
Coreene : „Primul lucru pe care
l-am constatat este acela că în ca
drul expoziției sint produse de o
mare diversitate și varietate. Pavi
lionul românesc demonstrează puter
nica dezvoltare a economiei naționa
le și o primă apreciere este că expo
natele românești sint de o calitate
superioară. Ne bucurăm foarte mult
că economia națională a poporului
frate român se dezvoltă într-vn ritm
foarte rapid, că cei 20 de ani care
au trecut de la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român au
adus România pe drumul unui pro
gres vizibil. Sectorul care m-a im
presionat cel mai mult este cel al
construcțiilor de mașini și? al electro
nicii. Prezența noastră în cadrul
Tirgului internațional de la Bucu
rești o vom folosi pentru a concre
tiza acordurile încheiate în timpul
recentei vizite în țara noastră a to
varășului Nicolae Ceaușescu la invi
tația marelui nostru conducător, to
varășul Kim Ir Sen.
Aș mai dori să spun că prezența
multor firme străine la T.I.B. 1985
demonstrează prestigiul de care se
bucură România, care a cîștigat mulți
parteneri in relațiile comerciale in
ternaționale".
JIRI SVEJCAR, directorul pavilio
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace : „Pavilionul nostru reflectă
structura schimburilor comerciale
dintre țările noastre. Mai bine de
50 la sută din volumul schimburilor
comerciale este deținut de mașini și
utilaje, precum și de instalații copnplexe. Ponderea livrărilor efectuate
in cadrul specializării și cooperării
în producție se ridică la 21 la sută
din volumul schimburilor reciproce.
In prezent acționăm in virtutea a
18 acorduri existente in vigoare intre
Cehoslovacia și România, acorduri
de specializare și cooperare, orienta
te cu precădere in sectoarele indus
triei constructoare de mașini. Ținind
seama de potențialul economic al
țărilor noastre, consider că exiștă
mari posibilități de dezvoltare a co
laborării, iar Tirgul internațional de
le București oferă un cadru favora
bil identificării de către specialiștii
români și cei cehoslovaci a noi do
menii de conlucrare în conformitate
cu prevederile Acordului privind
direcțiile principale ale colaborării
economice și tehnico-științifice pe
termen lung dintre Cehoslovacia și
România".

DOROTHEE SEITZ, reprezentant
al pavilionului R. F. Germania :
„începînd din anul 1967, anul stabi
lirii relațiilor diplomatice intre
România și Republica Federală Ger
mania, raporturile bilaterale între
cele două state au jucat un rol im
portant in climatul destinderii dintre
Est și Vest. De asemenea și relațiile
economice dintre România și R.F.
Germania au cunoscut o dezvoltare
pozitivă, ultimii doi ani caracterizîndu-se printr-o creștere substan

țială a schimburilor economice reci
proce. La T.I.B. ’85 participă 60 de
firme vest-germane, ceea ce demon
strează interesul nostru pentru o
creștere în continuare a volumului
comerțului reciproc, pentru găsirea
unor forme noi de cooperare în pro
ducție și pe plan tehnico-științific.
Acest an, cind se stabilesc progra
mele de dezvoltare ale economiei
românești in perioada 1986—1990 este
extrem de important pentru repre
zentanții firmelor vest-germane să
cunoască direct, in cursul discuțiilor
cu specialiștii români, cerințele par
tenerilor. Trebuie să remârc, de ase
menea, că între România, și R.F.
Germania s-au stabilit relații bune
nu numai pe plan politic și econo
mic. Recent, Bucureștiul a găzduit
„Săptămina culturală a Republicii
Federale Germania", care s-a bucu
rat de succes. Asemenea acțiuni vor
duce desigur la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, ele exprimă voința
celor două țări de a contribui, în
continuare, la întărirea colaborării in
Europa".

Publicăm In continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circulației
mărfurilor și al prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabi
lit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organi
zare a întrecerii socialiste, la 30 septembrie *) pe primele locuri se
situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII
DE ENERGIE ELECTRICA
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea, județul Bihor, cu
103.3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,4 la sută la gra
ficul de putere la dispoziția siste
mului energetic național, 0,9 la
sută la producția de energie elec
trică la bornele generatoarelor ;
unitatea s-a încadrat în prevederile
de plan privind productivitatea
muncii ; consumul propriu tehno
logic de energie electrică a fost
sub cel normat cu 0,4 la sută.

fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc
ția netă, 10.3 la sută la export, 7,8
la sută la producția-marfă vindută
și încasată, 2 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan
au mai fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 3,4 la sută,
iar cele materiale cu 1,2 la sută.
Locul II : întreprinderea „Electrobanat" Timișoara, cu 475$
puncte.
Locul III : întreprinderea de aparataj electric auto și motoare
electrice Sfintu Gheorghe, cu 419,9
puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : întreprinderea minieră
Bălan, județul Harghita, cu 949,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția fizică și la producția-marfă
vindută și încasată, 8,9 la sută la
producția netă, 31,2 la sută Ia vo
lumul de pregătiri miniere, 4,9 la
sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii și la volumul de
deschideri miniere ; cheltuielile to
tale Ia 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decit cele planificate
cu 6,9 la sută, iar cele materiale cu
3,7 la sută ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub
cele normate cu 30.9 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibil cu 14,6 la sută.
Locul II : Exploatarea minieră
Vețel-Mintia, județul Hunedoara,
cu 933,2 puncte.
Locul III : Exploatarea minieră
Baia Sprie, județul Maramureș, cu
878,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICĂ
— SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină
ria „Crișana" Suplacu de Barcău,
județul Bihor, cu 388,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția fizică, 2,8 la sută la produc
ția netă. 7,3 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 3,8 la
sută la productivitatea muncii, 2,7
la sută la beneficii ; consumurile
de materii prime și materiale au
fost sub cele normate cu 0,6 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibil cu 8,3 la sută.
Locul II : întreprinderea Rafină
ria Brașov, cu 349,4 puncte.

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 516,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,8 la sută Ia vo
lumul lucrărilor geologice, 10 la
sută la volumul fizic la forajul cu
sondeze, 2,2 la sută la viteza
medie de lucru Ia forajul cu son
deze, 4,4 la sută la volumul
producției normate ce revine pe o
persoană, 8,5 la sută la volumul fi
zic la lucrările miniere ; depășiri
de plan au mai fost obținute la
beneficii : consumurile de materii
prime și materiale au fost sub
cele normate cu 16,5 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibil cu 0.7 la sută.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice
București, cu 436,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Oltenia, cu 401,4 puncte.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Ploiești, cu 24,8 puncte.

ÎN industria de utilaj
ENERGETIC, PETROLIER
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea „Neptun" Cîmpina, județul Prahova, cu
878.3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,2 la sută la
producția fizică, 13 la sută Ia pro
ducția netă, 3 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 1,4 la
sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute Ia export și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
15,9 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibil cu 5,3 la
sută.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" Bucu
rești, cu 834,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de ma
șini grele București cu 684,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
SI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băilești, județul
Dolj, cu 663,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
*) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție
și beneficiile sint calculați pe
8 luni.

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE NOUA LUNI
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locui I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade"
București, cu 699,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20,1 la sută la
producția fizică, 5,6 la sută la pro
ducția netă, 7,4 la sută la export,
6,5 la sută la producția-marfă
vindută și încasată, 5,3 Ia sută la
productivitatea muncii, 15,7 la sută
Ia beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
5.2 la sută, iar cele materiale cu
2.3 la sută.
Locul II : Combinatul de indus
trializare a lemnului „Pipera",
București cu 515,7 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prelucrare a lemnului Rădăuți,
județul Suceava, cu 508,6 puncte.

Opinii consemnate de

Dan CONSTANTIN
Petre CRISTEA

III : întreprinderea de
Sf. Gheorghe cu 369,1

ÎN AGRICULTURA DE STAT —
ÎNTREPRINDERI
CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă
de stat Bacău, cu 1331,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 29,8 la sută la
producția și la livrările de carne
la fondul de stat, 31,8 la sută la
efectivele de păsări la sfirșitul
perioadei, 8 la sută la beneficii ;
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la producția și livrările de
ouă la fondul de stat ; cheltuieli
le la 1 000 Iei producție-marfă au
fost mai mici decit cele planificate.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Galați, cu 904,8 puncte.
Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Constanța . cu 617,8
puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR feroviare
— STAȚII DE CALE FERATĂ —
Locul I : Stația dc cale ferată
Iași, cu 513 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10.4 Ia sută la
volumul de transport, 13,1 la sută
la productivitatea muncii, 11,8 Ia
sută la vagoane intrate-ieșite la
incărcare-descărcare și tranzit cu
manevră, 18,1 la sută la tonajul
mediu brut pe tren de marfă, 17,3
la sută la utilizarea mijloacelor de
transport ; timpul de staționare a
vagoanelor de marfă in tranzit cu
manevră a fost mai mic decit cel
planificat cu 10,1 la sută.
Locul II : Stația de cale ferată
Birlad, cu 495,1 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată
Bacău, cu 367,1 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans
port și utilaj pentru construcții Rovinari — Ministerul Minelor, cu
923,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,3 la sută la vo
lumul de mărfuri transportate. 29.9
la sută Ia producția netă, 30,8 la
sută la productivitatea muncii. 15,2
la sută la venituri brute din acti
vitatea de transport. 24,6 Ia sută la
parcursul mărfurilor ; depășiri de
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile la 1 000 lei veni
turi au fost mai mici decit cele
planificate cu 11.8 la sută, iar con
sumurile dc carburanți au fost sub
cele normate cu 6,9 la sută.
Locul II: întreprinderea de trans
port specializat Dentru agricultură
si industria alimentară Brăila —
M.A.I.A.. cu 901.1 puncte.
Locul III : întreprinderea de
transport auto petroliere „PECO"
București — M.I.P.. cu 453,8 puncte.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con
fecții Bacău, cu 301,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au .
fost depășiți cu : 14 la sută la pro- ’
ducția fizică, 5,5 Ia sută la produc
ția netă, 3,7 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 1,8 la
sută la productivitatea muncii, 6,4
la sută la beneficii, 19,4 la șută la
livrări de mărfuri la fondul pieței ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 3,2 la sută, iar
cele materiale cu 3,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Tulcea, cu 139,6 puncte.
Locul III : întreprinderea de
confecții „Steaua roșie" Sibiu, cu
76.7 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : Întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
textile-încălțăminte Ploiești. cu
301,8 puncte!
‘
Principalii, indicatori de plan au.
fost depășiți cu': 9,3 Ia sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 13.4
la sută la volumul livrărilor de
mărfuri pe un lucrător : 29 la sută
la beneficii : cheltuielile de circula
ție la 1 000 Iei livrări au fost mai
mici decit cele planificate cu 11.8
la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata centru mărfuri
metalo-chimice Brașov, cu 270
puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
alimentare Ialomița. cu 250.3
puncte.
,

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII,
SPIRTULUI, AMIDONULUI,
APELOR MINERALE
ȘI A TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vinuri
și șampahie „Zarea" București, cu
958.7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,6 la sută la
producția fizică, 2,1 la sută la pro
ducția netă, 3.6 la sută la export,
6.7 la sută la producția-marfă
vindută și încasată, 1,7 la sută 1a.
beneficii, 28.6 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
29.7 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibil cu 46,7 la
sută.
Locul II : întreprinderea de bere
Craiova, cu 843,3 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Locul I : Uniunea județeană
Arad, cu 833,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 31,9 la sută Ia
, productia-marfă si prestările de
servicii in unităti fizice. 2.4 la sută
la producția netă. 3,5 la sută la
prestări de servicii pentru dodulație. 16,4 la sută la beneficii. 30.7
la sută la export. 12.7 la sută la
livrări de mărfuri la fondul pieței:
cheltuielile totale la 1 000 lei productie-marfă si prestări de servi
cii au fost mai mici decit cele pla
nificate cu 3,7 la sută, iar cele ma
teriale cu 1 la sută.
Locul II : Uniunea județeană
Vîlcea. cu 826,4 puncte.
Locul III : Uniunea județeană
Vaslui, cu 720.2 puncte. (Agerpres)

tv

IAȘI: Unități turistice atractive

MOHSEII A. HELAL, directorul
pavilionului Republicii Arabe Egipt :
„România este unul din principalii
parteneri economici ai Egiptului, și
considerăm prietenia dintre țările
noastre ca bunul cel mai de preț. In
Egipt s-au construit cu sprijinul
României o serie de obiective indus
triale, întreprinderi românești au
participat la realizarea unor impor
tante programe de dezvoltare a eco
nomiei egiptene. La T.I.B. ’85 sintem
interesați să stabilim noi domenii
ale cooperării. Aceasta vizează ex
tracția și prelucrarea petrolului,
construcțiile de autovehicule, indus
tria chimică — ramuri în care Româ
nia are o bogată experiență. Mulțu
mim organizatorilor pentru condițiile
foarte bune asigurate discuțiilor și
tranzacțiilor comerciale la Tirgul in
ternațional București, manifestare
economică internațională de mare
interes".

I. M. HENROTTE, director al pa
vilionului Belgiei : „între România
și Belgia s-au stabilit relații tradi
ționale de conlucrare atit pe plan
politic, cit și economic. Tirgul de la
București asigură un cadru excelent
pentru găsirea unor modalități con
crete în vederea creșterii și diversi
ficării comerțului reciproc. în pre
zent sint cunoscute in Belgia produ
sele chimice, metalurgice, textile și
mobila realizate în România. La
rindul nostru exportăm in țara dum
neavoastră produse chimice, metale,
minereuri, mase plastice, cauciuc.
Consider că avem incă multe posibi
lități de lărgire a comerțului reci
proc. La T.I.B. ’85 participă numeroși
oameni de afaceri din Belgia, care
studiază cu mare interes oferta largă
la export a expozanților români".

Locul
țigarete
puncte.

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie © T.I.B.
’85
20,35 Amfiteatrul artelor (color). Revistă
TV a „Cintărli României"
20,55 Ziua Națiunilor Unite. 40 de ani
de la crearea O.N.U.
21,05 Efigii ale muncii (color). Epoca
Ceaușescu. Punți pentru veacuri.
Reportaj realizat pe șantierul po
durilor dunărene
21.20 Invitație în studiourile Radioteleviziunii
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Județul Iași dispune de nu
meroase unități turistice judicios
amplasate, care oferă condiții din
tre cele mai bune de cazare si
masă in orice perioadă a anului.
Astfel, cabana „Codrii Pașcanilor"
este situată intr-un cadru natural
pitoresc și liniștit, în mijlocul unei
păduri, la 9 kilometri de Pașcani.
Unitatea are camere confortabile
și un restaurant cu gustoase pre
parate culinare. La rindul său, ha
nul „Tirgu Frumos" are 42 locuri
de cazare, restaurant, cramă, cofe
tărie șl un restaurant cu autoser
vire. iar in orașul Hirlău funcțio
nează hotelul „Răreșoaia", cu 54
locuri de cazare in camere con
fortabile și restaurant unde se
pregătesc specialități ale casei.
O altă unitate care se bucura
de aprecierea vizitatorilor este

hanul „Trei iazuri", amplasat la
marginea localității Miclăușeni, pe
malul unor iazuri. Unitatea are
locuri de cazare in camere și că
suțe și un restaurant cu specific
pescăresc.
Informații și rezervări de locuri
se pot obține de la Agenția
„COOP" din București, str. 13 De
cembrie nr. 26 (in holul casei dc
bilete nr. 2 a Sălii Palatului —
telefon
14 52 09),
la agențiile
UJECOOP din Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași, Timișoara, de la uniu
nile județene ale cooperativelor
de producție, achiziții și desfacere
a mărfurilor din celelalte județe,
precum și prin responsabilii de
turism din cadrul acestora.

In fotografic : hotelul
șoaia" din Hirlău.

„Răre

Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 octombrie, ora 20 — 27
octombrie, ora 20. In (ară : Vremea va
fi rece, in cea mai mare parte a in
tervalului. cu cerul mai mult noros.
Vor cădea ploi slabe. Ia început in re
giunile sudice, apoi și in restul terito
riului. La munte, izolat, va ninge. In
zonele deluroase din nordul tării, tre
cător, se va semnala lapovlță și nin
soare. Vintul va mal prezenta unele
Intensificări, la
început în regiunile
estice, predominant din sectorul nordic,
apoi va predomina din sectorul vestic.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
intre minus 5 și plus 5 grade, izolat
mai coborlte. iar maximele intre 5 șl
15 grade. Pe
alocuri, se va produce
brumă. Izolat. In centrul șl nord-vestul
țării. îngheț la sol. In București : Vre
me rece, în cea mai mare parte a inter
valului. cu cerul temporar noros. favo
rabil ploii slabe, la Începutul intervalu
lui, cind șl vintul va mal prezenta
unele intensificări. Temperaturile mini
me vor oscila intre minus 1 și plus 3
grade, iar maximele între 9 șl 12 grade.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCIȚZAȚȚBIA

Excelenței Sale
Tovarășului KENNETH DAVID-' KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale,
Președintele Republicii Zambia
LUSAKA
Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării independentei de stat a Repu
blicii Zambia imi oferă prilejul să vă adresez, in numele Partidului Comunist
Român, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde
felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră. Partidului Unit al Indepen
dentei Naționale, guvernului și poporului zambian prieten.
Doresc să-mi exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul intilnirilor de la București și Lusaka, raporturile
de strinsă prietenie și colaborare multilaterală statornicite intre partidele și
țările noastre se vor întări tot mai mult in interesul popoarelor român si
zambian, al politicii de pace și dezarmare, de respect, al independenței națio
nale și cooperare egală in drepturi intre toate statele, dc înțelegere in
întreaga lume.
Vă urez multă sănătate și fericire personală, iar poporului zambian suc
cese tot mai mari pe calea progresului economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul zambian sărbătorește
astăzi împlinirea a 21 de ani de
Ia istoricul act al proclamării in
dependenței naționale, care a pus
capăt dominației coloniale și a
deschis calea unor transformări social-economice cu caracter innoitor.
Străbătută de apele fluviului
Zambezi, de la care iși trage nu
mele, Zambia dispune de un ad
mirabil cadru natural și de imense
bogății ale subsolului, in fruntea
cărora se situează cuprul. Princi
palele rezerve de „metal roșu"
sint concentrate in faimoasa „cen
tură de cupru" din vecinătatea
graniței cu Zairul, unde se află
circa un miliard de tone de mi
nereu. adică un sfert din rezervele
mondiale.
In anii care au trecut de la pro
clamarea independentei, statul
zambian a depus eforturi susținu
te in vederea valorificării in fo
losul propriu a acestei mari avuții
naționale. Baza industriei de pre
lucrare a fost extinsă ; au fost for
mate numeroase cadre tinere, pro
venite din mediul rural. Astăzi, in
cele șapte combinate lucrează peste
250 000 de muncitori. Cuprul asigu
ră 90 la sută din veniturile Zambiei
din export, iar valorificarea sa la
un nivel cit mai înalt constituie
in continuare o preocupare cen
trală. Pentru realizarea programu
lui de modernizare a mijloacelor
de producție din industria de ex
tracție a cuprului, program care
se va încheia in 1987, va fi alocată
suma de 300 milioane de dolari.
Succesele obținute de economia

cinema
0 Promisiuni : LUMINA (14 74 16) —
9: 11; 13,15: 15,30: 17,45; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9: 11,15; 13.30: 15,45:
18: 20,15
0
Iarna bobocilor : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11: 13: 15,15: 17,30;
19.45
0 Toamna
bobocilor :
GIULEST1
(17 55 46) — 9: 11 ; 13: 15; 17.30: 19,30,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11: 13; 15; 17;
19
® Sosesc păsările călătoare î BUZEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19
0 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
mlinile
curate :
COSMOS
(27 54 95) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
0 Cămin pentru nefamiliști : SCALA
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18:
20,15
© Osceola : FESTIVAL
(15 63 84) —
9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15
© Cavalerii
teutoni : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 10: 14: 18.13
G Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni în Rusia : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20
© Masca de argint î TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11: 13.15: 15,30: 17.45:
20
0 Furtuna : DACIA (50 35 94) — 9:
11.30: 14: 16.15: 18.30
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 12: 16: 19
G Vraciul : COTROCENI (49 48 48) —
15: 18.30
© S-a pierdut un elefant : PACEA
(71 30 85) — 15: 17: 19
© Ian Bibian : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17: 19
© Steaua dimineții : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17: 19
®
Călărețul
electric :
PATRIA
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18:
20.15.
ARTA
(213186) — 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20
© Spartacus ; LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45
0 Prințesa : CAPITOL (16 29 17) — 9:
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20
© Avertismentul : FAVORIT (45 31 70)
— 11.15; 13.45: 16.15: 19
© Urma castorului — 9: 11.
Micul
lustragiu — 13,30; 16; 18,30 : DOINA
(16 35 38)
0
Superpolițistul :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ! 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.30: 15.45:
18: 20.15,
AURORA
(35 04 66) — 9;
11.15: 13.30: 15.45; 18: 20
0 Bunul meu vecin Sam : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 12: 15: 18.15. UNION
(13 49 04) — 9: 12; 16: 19

zambiană nu se reduc însă numai
la sectorul industriei extractive. In
ultimele două decenii, pe harta
țării au apărut, de asemenea,
fabrici și uzine din domeniile si
derurgiei, cimentului, chimiei ;
s-au înălțat baraje și a fost declan
șată o vastă acțiune pentru spori
rea producției agricole. „Revolu
ția verde", începută în 1980, a
cuprins întreaga Zambie. Ea are
drept scop obținerea unei produc
ții de cereale care să acopere ne
voile de consum intern și să asi
gure materia primă necesară in
dustriei.
In spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state africane,
cu lupta lor pentru libertate, pro
gres și bunăstare, poporul român
urmărește cu interes și simpatie
succesele obținute dc poporul zam
bian. între Republica Socialistă
România și Republica Zambia s-au
statornicit relații de prietenie și
colaborare, care cunosc o continuă
dezvoltare. O importantă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor românc-zambiene au avut intîlnirile
frecvente
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenneth David Kaunda, care s-au
încheiat de fiecare dată cu rezul
tate rodnice. Declarația comună și
celelalte documente semnate cu
prilejul dialogului la nivel înalt de
Ia Lusaka, din iulie 1983, deschid
noi orizonturi colaborării bilatera
le, in interesul celor două țări și
popoare, al. cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

© Toată lumea este a mea : LIRA
(31 71 71) — 15.30: 18,30. MUNCA
(21 50 97) — 15: 18.30
0 Yankeii : MELODIA (11 13 49) — 9;
12; 16: 19
© Cei șapte fantastici : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30: 17.45: 20,
FLACĂRA (20 33 40) — 9: 11 : 13: 15;
17: 19
© Superman ; VIITORUL (10 67 40) —
15.30: 18.30
0 Undeva.
cîndva :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11: 13: 15: 17.15; 19.30
—------------- ■■■

■
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teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Zbor deasupra unui cuib de cuci
— 19,30; (sala Atelier): Idolul și Ion
Anapoda — 19
©
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român):
Concert
simfonic. Dirijor :
Yukio Kitahara
(Japonia). Solistă: Cornelia Bronzetti
— 19
© Opera Română
(13 18 57): Tosca
— 18
© Teatrul de operetă (14 80 11): Prin
țesa circului — 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Cu
ușile închise — 19:
(sala Grădina
Icoanei. 11 95 44): Cîntec despre mine
însumi — 19
@ Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — .19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Atenție. se filmează — 19,30
© Teatrul de comedie (14 64 60): Pcțitoarea — 19
& Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala
Magheru):
Amintirile
Sarei
Bernhardt — 18,30;
(sala Studio):
Pensiunea doamnei Olimpia — 19
® Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic —
17; Bărbierul din Sevilla — 19
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78): Belmondo al
II-lea — 19: (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19
© Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare —
18
O Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Muzicanții veseli — 15; Cenușăreasa
— 18
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Noul
nostru vecin — 10; Arvinte și Pepelea
— 15: (sala din Piața Cosmonautilor):
Nu vorbiți în timpul
spectacolului
— 16
Circul București (10 41 95): Tom și
Jerry la circ — 19
O Estrada
Armatei
(113 60 64. sala
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 19

INFORMAȚII SPORTIVE
IN „CUPA CAMPIONILOR"

Honved — Steaua l—O (1—0)
Ieri, la Budapesta, s-a jucat meciul-tur din etapa optimilor de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni", între Honved Budapesta și
Steaua București. întilnirea. foarte
disputată, s-a încheiat cu scorul de
1—0 (1—0) pentru gazde, prin punc
tul marcat de Detari. in nunului 34.
Partida-retur va avea loc la Bucu
rești. in.ziua de 6 noiembrie.
IN „CUPA CUPELOR"
Universitatea Craiova —
Dinamo Kiev 2—2 (1—2)
Ieri, la Craiova, în meci-tur din
etapa a doua a „Cupei cupelor",
echipele Universitatea Craiova și
Dinamo Kiev au terminat la egali
tate : 2—2 (1—2). Golurile gazdelor
au fost marcate de Bicu (min. 12 și
81, ultimul din lovitură de la 11
m), punctele echipei sovietice fiind
înscrise de Ieremciuk (min. 16 și 24).
Meciul-retur se va juca la 6 no
iembrie, la Kiev.
★
Alte rezultate din turul II al cu
pelor europene de fotbal : „Cupa
campionilor europeni" : Zenit Le
ningrad — Kuusisi Lahti 2—1 (0—1);
„Cupa cupelor" : Dukla Praga —
A.I.K. Stockholm 1—0 (1—0) ; Ban
gor City (Țara Galilor) — Atletico
Madrid 0-2 (0-2) ; „Cupa U.E.F.A.":
Partizan Belgrad — F.C. Nantes 1—1
(1—0) ; Spartak Mo'scova — F.C.
Bruges 1—0 (1—0): Legia Varșovia —
Videoton Szekesfehervar 1—0 (0—0);
Dinamo Tirana — Sporting Lisabona
0—0: Lokomotiv Sofia — Xamax 1—1
(0-1).

TENIS 0 La Osaka (Japonia), intr-un meci demonstrativ de tenis,
jucătorul vest-german Boris Becker
1-a intrecut cu 6—1, 6—2 pe ameri
canul Jimmy Connors. ® în clasa
mentul „Marelui Premiu" la tenis
masculin continuă să conducă ame
ricanul John McEnroe, cu 3 603
puncte, urmat de Ivan Lendl (Ceho
slovacia) — 3 509 puncte. Mats Wilander (Suedia) — 2 598 puncte,
Jimmy Connors (S.U.A.) — 2 058
puncte, Boris Becker (R. F. Germa
nia) — 1 903 puncte, Yannick Noah
(Franța) — 1 826 puncte etc.

RUGBI a Federația irlandeză de
rugbi va comunica in curind decizia
sa privind participarea la prima edi
ție a „Cupei mondiale", programată
in 1987 in Noua Zeelandă și Austra
lia. Dintre cele 4 selecționate bri
tanice, numai Anglia și Țara Gali
lor au anunțat că vor lua parte Ia
această competiție.

Administrația de Stat

Loto-Pronosport
infos-meazâ :
NUMERELE, EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 23 OCTOMBRIE 1985
Extragerea I : 29 5 15 30 1.20.
Extragerea a Il-a : 33 19 12 3 35 25.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
927 246 lei din care 140 515 lei report
la categoria 1.

Necesitatea întăririi unității de acțiune
in vederea asigurării progresului
și securității tuturor popoarelor
evidențiată la plenara extraordinară a țărilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite : La
sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc, marți, o plenară
extraordinară a țărilor nealiniate, desfășurată cu ocazia sesiunii jubi
liare a O.N.U.
Din partea țării noastre, care are
statutul de invitat permanent la miș
carea de nealiniere, a participat re
prezentantul special al președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la sesiu
nea jubiliară, tovarășul Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.
Reuniunea și-a propus să subli
nieze însemnătatea deosebită pe care
țările membre ale mișcării de neali
niere o acordă Organizației Națiu
nilor Unite, principiilor și obiective
lor înscrise in Cartă. întăririi rolu
lui și eficienței O.N.U. in promova
rea respectului față de normele
dreptului și legalității internaționale,
oprirea cursei inarmărilor și realiza
rea dezarmării, in primul rind, a de
zarmării nucleare, reglementarea pe
cale politică a diferendelor și con
flictelor existente, lichidarea sub
dezvoltării și decalajelor economice
și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, în salvgardarea
păcii și consolidării securității in
lume.
Rajiv Gandhi, primul ministru ■ al
Indiei, țară ce deține, in prezent,
președinția mișcării de nealiniere, a
relevat în cuvintul său marile pre
faceri înnoitoare care s-au produs în
viața internațională în cei 40 de ani
care au trecut de la înființarea
O.N.U., evidențiind în special am
ploarea și importanța procesului de
decolonizare, ale luptei popoarelor
pentru libertate, independență și
dezvoltare de sine stătătoare, care au

avut ca rezultat apariția și afirma
rea a zeci și zeci de noi state inde
pendente. devenite membre cu drep
turi depline ale Organizației Națiu
nilor Unite.
Subliniind importanța de prim or
din pe care țările nealiniate o atri
buie O.N.U. ca for reprezentativ al
națiunilor, cu vocație universală,
vorbitorul a evidențiat că se cer
depuse noi eforturi pentru a con
tracara tendința unor state de ne
socotire a principiilor organizației și
de eludare a cadrului multilateral de
negocieri oferit de aceasta pentru
sporirea eficientei și a rolului Na
țiunilor Unite in lumea contem
porană.
In cadrul ședinței au rostit alocu
țiuni — din partea grupurilor regio
nale de state participante la mișca
rea de nealiniere — Radovan Vlaikovîci. președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, Abdou Diouf, președin
tele Senegalului, Zia-ul Haq. pre
ședintele Pakistanului, și Daniel Or
tega Saavedra, președintele Republi
cii Nicaragua, precum și Toivo Ja
Toivo, secretar general al S.W.A.P.O.,
în numele mișcărilor de eliberare
națională. Vorbitorii au evidențiat
însemnătatea unității de acțiune a
mișcării de nealiniere pentru promo
varea principiilor și obiectivelor
înscrise în Carta O.N.U., pentru so
luționarea democratică a marilor
probleme ce confruntă omenirea, în
conformitate cu aspirațiile de înțele
gere, colaborare și pace, de liber
tate și independență ale tuturor po
poarelor de pe planeta noastră.

Dezbaterile din cadrul sesiunii jubiliare
a Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : în conti
nuarea dezbaterilor din Adunarea
Generală consacrate celei de-a 40-a
aniversări a O.N.U., președintele Ma
dagascarului, Didier Ratsiraka. a evidențiat necesitatea unor acțiuni
mai energice ale organizației mon
diale pentru stăvilirea cursei inar
mărilor si reducerea cheltuielilor mi
litare. pentru înfăptuirea dezarmării
si eliberarea unor fonduri care au
devenit stringent necesare pentru
progresul economic și social al tu
turor națiunilor. în primul rînd al ță
rilor sărace.
Primul ministru al Suediei. Olof
Palme, a insistat asupra urgentei cu
care se cer abordate in cadrul O.N.U.
problemele opririi cursei înarmărilor
Si înfăptuirii dezarmării. în special
a dezarmării nucleare. Noi «intern
îndreptățiți, a declarat el. să cerem
ca puterile nucleare să-și îndepli
nească intr-un viitor cit mai apro
piat partea lor de obligații, adică
adoptarea unor măsuri de dezarmare
reală, si ca un prim pas — înche
ierea unui tratat de interzicere cu
prinzătoare a experiențelor nucleare.
Țările nenucleare au dreptul de a fi
ascultate si d<=> a discuta cu puterile
nucleare căile si miîloacele de
reducere a riscului ca viata oe pla
neta noastră să fie anihilată.
Reprezentantul special al Ghaneî,
D. F. Annan, a apreciat că. in deli
berările si hotăririle lor. atit Adu
narea Generală, cit. si Consiliul de
Securitate trebuie să tină seama mai
mult de cerințele popoarelor si ale
opiniei publice, care au o mare for
ță morală in promovarea idealurilor
înțelegerii, colaborării si păcii. De
pășirea încordării internaționale ac
tuale. a rivalităților dintre diferite
state si grupări de state si menți
nerea păcii, a spus el. se not realiza
numai ne baza recunoașterii dreptu
lui tuturor națiunilor de a-si orga
niza viata asa cum o doresc, fără
nici un fel de intervenții externe.
Președintele Angolei. Jose Eduardo
Dos Santos, a declarat că amestecul
în treburile interne ale unor state
suverane si folosirea forței sau a
amenințării cu forța împotriva inte
grității teritoriale si a independentei
politice a altor state constituie cauza
reală a conflictelor armate locale. El
a subliniat că O.N.U.. întreaga co
munitate internațională trebuie să-si
intensifice presiunile asupra regimu
lui din R.S.A. pentru a-1 determina
să pună capăt politicii rasiste si agre
siunilor contra statelor vecine.
Președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Radovan Vlaikovici. a pus
un accent deosebit in discursul său
De relevarea dificultăților economice
în creștere cu care sint confruntate
țările in curs de dezvoltare din cau
za crizei economiei mondiale si a
altor factori negativi din fluxurile
economice si financiare internațio
nale. Problema datoriei externe, a
spus el. a devenit o amenințare ime
diată pentru dezvoltarea si chiar
pentru stabilitatea multor țări. Eșecul
rezolvării problemelor economice co
mune ar putea duce la o explozie
care să zguduie întreaga lume. Drep
tul la progres, dreptul la pace, ega
litate si dezvoltare, a spus el. sint
definite in Cartă si nu reprezintă
numai proprietatea unui număr restrîns de state privilegiate ; ele sînt
drepturi care aparțin întregii lumi.
Primul ministru al Turciei. Turgut
Ozal. a opinat că fără asigurarea
creșterii economice a țărilor in curs
de dezvoltare, fără eliminarea deca
latelor în creștere dintre statele bo
gate si cele sărace si fără o redistri
buire a resurselor planetei pe baze
echitabile nu se va .putea alunge
niciodată la pace. El a reliefat că
..Națiunile Unite au un rol crucial în
Identificarea cauzelor fundamentale
ale problemelor ce afectează siste
mul economic international si in
examinarea modului in care proble
mele existente not fi rezolvate pină
la finele acestui secol".
Reprezentantul special al Belgiei,
Pierre Harmel, a subliniat că obiec
tivul primordial al O.N.U. — men
ținerea păcii si securității interna
ționale — îsi păstrează pe deplin ac
tualitatea si importanta. Pentru re
zolvarea multiplelor probleme de in
teres general existente pe glob in
etapa actuală și pentru salvgardarea
păcii sînt necesare dialogul și nego
cierile constructive intre toate sta
tele, indiferent de mărime, in cadrul

cărora un loc prioritar trebuie să-1
ocupe lichidarea subdezvoltării și
prevenirea riscului de război nu
clear, prin adoptarea unor măsuri
concrete de dezarmare, in special de
dezarmare atomică, a adăugat el.
Președintele Zambîei, Kenneth
Kaunda. a relevat, pericolul pe care
11 reprezintă pentru independenta,
libertatea si dezvoltarea popoarelor
conflictele asa-numite locale, izbuc
nite ca rezultat al încălcării princi
piilor Cartei, al promovării politicii
de forță si amestec in treburile in
terne ale unor state suverane. Vor
bitorul a subliniat că sarcina priori
tară a O.N.U. trebuie să o constituie
depunerea de eforturi noi si perse
verente pentru rezolvarea prin ne
gocieri a tuturor conflictelor si dife
rendelor existente pe continentul
african si în alte regiuni ale lumii.
Reprezentantul special al R.D. Ger
mane. Gerald Goetting. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a re
liefat. în discursul său. spiritul de
urgentă care trebuie să ghideze ac
țiunile O.N.U. si ale statelor mem
bre in adoptarea unor măsuri prac
tice de reducere și eliminare a ris
cului de război nuclear, de dezar
mare. in primul rind de dezarmare
nucleară, si de oprire a militarizării
spațiului cosmic. Pericolului care amenință toate popoarele trebuie să i
se opună acțiunea lor comună și în
treprinsă la timp. Indiferent de siste
mele sociale, de apartenența la gru
pări sau alianțe diferite, statele lu
mii trebuie să întreprindă acțiuni
comune în interesul supraviețuirii.
Carta O.N.U.. a spus el. impune
tuturor statelor obligația de a rezol
va conflictele internaționale exclusiv
prin negocieri.

Manifestări cu prilejul Zilei Armatei
Republicii Socialiste România
Ziua Armatei Republicii Socialiste
Romania continuă să fie marcată
prin numeroase manifestări oma
giale ce au loc peste hotare.
La Moscova, Beijing, Budapesta,
Berlin și Praga au fost orga
nizate adunări festive, standuri
de carte cuprinzind opere din
gindirea social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, expoziții docu
mentare de fotografii, gale de filme,
expuneri privind contribuția arma
tei române la victoria impotriva
Germaniei fasciste, realizările isto
rice obținute in [ara noastră in anii
socialismului, in special in perioa
da de după Congresul al IX-lea. de
cind in fruntea partidului și statu
lui nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rolul activ al
României in viața internațională, in

promovarea păcii, înțelegerii si co
laborării intre popoare.
La Monumentul eroilor români
căzuți in luptele pentru eliberarea
Ungariei de la Rakosliget-Budapesta, precum și la. monumentele
din localitățile Szecheny, Hajduboszormeny și Nyiregyhaza au fost
depuse coroane de flori.
In cuvintarea rostită în cadrul
unei adunări festive desfășurate la
Praga, general maior Vojtech
Brcka a evidențiat relațiile tradi
ționale dintre popoarele și armatele
României și Cehoslovaciei, a evocat
contribuția armatei române la eli
berarea acestei țări, jertfa supremă
a zecilor de mii de militari români
căzuți in lupte crincene pentru eli
berarea Cehoslovaciei.
(Agerpres)

Reuniuni în cadrul C.A.E.R.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — In
U.R.S.S. a avut loc jea de-a 67-a
ședință a Comisiei permanente a
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul energiei electrice, la care au
participat delegațiile țărilor membre
ale C.A.E.R., precum și o delegație
din R.S.F. Iugoslavia.
Comisia a examinat stadiul reali
zării acțiunilor de colaborare din
domeniul energiei electrice care fac
obiectul coordonării planurilor eco
nomiilor naționale ale țările membre
ale C.A.E.R., probleme referitoare la
valorificarea potențialului
hidro
energetic in aceste țări, precum și
unele aspecte ale colaborării tehnicoștiințifice din domeniul energiei
electrice.
O atenție deosebită a fost acordată
problemei funcționării interconectate
a sistemelor energetice ale țărilor
europene membre ale C.A.E.R., in
clusiv pregătirii acestora pentru
trecerea virfului de sarcină în peri
oada de iarnă 1985—1986.

BELGRAD 23 (Agerpres). — în
R.S.F.I. s-au desfășurat lucrările
ședinței a 43-a a Comisiei permanen
te a C.A.E.R. pentru colaborare în
domeniul statisticii, la care au par
ticipat delegații din țările membre
ale C.A.E.R. și R.S.F.I.
Comisia a stabilit sarcinile ce îi
revin din hotăririle Sesiunii Consi

liului și ale Comitetului Executiv
ale C.A.E.R. și a prevăzut măsurile
pentru ducerea lor la indeplinire. Au
fost examinate și adoptate sisteme
de indicatori și metodologiile respec
tive din domeniile specializării și co
operării internaționale in producție,
consumurilor specifice de combusti
bil și energie și mediului înconju
rător. A fost, de asemenea, adoptat
planul de lucru al comisiei pe anii
1986—1987 și pină în anul 1990.

PRAGA 23 (Agerpres). — La Pra
ga a avut loc a 17-a ședință a Con
sfătuirii miniștrilor comerțului inte
rior din țările membre ale C.A.E.R.
Consfătuirea a examinat rezulta
tele activității desfășurate în anul
1985 și a convenit măsuri pentru 'în
făptuirea obiectivelor stabilite in
domeniul colaborării pe linia comer
țului interior prin hotăririle Con
sfătuirii economice la nivel înalt,
ale Sesiunii Consiliului și Comite
tului Executiv ale C.A.E.R.
în cadrul ședinței s-a realizat un
schimb de experiență privind dez
voltarea intensivă a comerțului in
terior din țările membre ale C.A.E.R.
Consfătuirea miniștrilor a adoptat
planul de lucru pe anii 1986—1987 și
a convenit noi măsuri pentru per
fecționarea in continuare a activi
tății sale.

Protecționismul nu poate soluționa problemele generate
de dezechilibrele comerciale
O declarație a primului ministru al Japoniei
Nakasone a declarat, de asemenea,
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
într-un interviu acordat unei rețele
că Japonia intenționează să dimi
nueze excedentul în comerțul cu
americane de televiziune, primul mi
S.U.A. prin reducerea cu 20 la sută
nistru al Japoniei, Yasuhiro Nakaa tarifelor la 1 835 de produse și sim
sone, a apreciat că proiectele de legi
plificarea procedurilor de import,
protecționiste ce se dezbat în Con
dar — a adăugat el — „dezechilibrul
gresul Statelor Unite nu vor rezolva
problemele generate de deficitul co
din comerțul bilateral nu poate fi
rezolvat dintr-o dată printr-o acțiu
mercial american în schimburile cu
ne magică". în context, premierul
țara sa, transmite agenția Reuter.
nipon a apreciat că este de dorit o
Adoptarea unor astfel de legislații, a
cooperare intre cele două țări pen
spus el, ar avea efecte nefavorabile
tru „ajustarea" raportului dolar-yen
și asupra economiei mondiale, de
și pentru a reduce valoarea dolaru
oarece ar duce la accentuarea ten
lui, ceea ce ar face produsele ame
ricane mai competitive.
dințelor protecționiste.

Măsuri preconizate de Consiliul de Cooperare
al Golfului
RIAD' 23 (Agerpres). — La Riad
s-au încheiat lucrările unei reuniuni
de două zile a miniștrilor petrolului
din țările membre ale Consiliului de
Cooperare al Golfului (C.C.G.). în
cadrul reuniunii, relevă agenția
A.P., citind o declarație a lui Abdulah Quwets, asistent al secretaru
lui general al organizației, s-a în
cheiat un aed rd de întrajutorare a
țărilor membre, care urmează să fie
prezentat spre aprobare reuniunii la
nivel inalt a C.C.G., care va avea
loc in Oman la 3 noiembrie. Acor
dul prevede, printre altele, punerea

la dispoziția unei țări membre a
C.C.G. a instalațiilor de rafinare și
de export ale altor țări membre în
cazul in care propriile capacități de
rafinare sint avariate în urma unor
atacuri din afară. în cursul reuniunii,
miniștrii petrolului au analizat și
unele probleme create în urma re
ducerii din 1984 a exporturilor de
petrol ale tarilor membre datorită
situației conflictuale din zonă, pre
cum si posibilitatea stabilirii unei
politici comune în domeniul prețu
rilor la petrol/

Înlăturarea
apartheidului — cauza
dreaptă a populației
majoritare sud-africane
NASSAU 23 (Agerpres). — Comu
nicatul final al reuniunii la nivel
înalt a țărilor din Commonwealth,
care s-a desfășurat la Nassau, în
Bahamas, arată, intre altele, că participanții au ajuns Ja un acord de
compromis privind instituirea unor
sancțiuni economice impotriva regi
mului rasist sud-african și prin care
sc cere guvernanților de la Pretoria
să adopte reformele politice necesare
înlăturării sistemului de apartheid.
Este condamnat, de asemenea, refu
zul guvernului sud-african de a
acorda independență Namibiei.
Totodată, șefii de stat și de gu
vern reuniți la Nassau iși afirmă
sprijinul pentru eforturile îndreptate
spre realizarea in Pacificul de sud a
unei zone lipsite de arme nucleare.
Este exprimată, de asemenea, în
grijorarea față de menținerea stării
de tensiune in America Centrală,
subliniindu-se necesitatea reglemen
tării situației din regiune pe calea
tratativelor.
Liderii politici din Commonwealth
și-au exprimat îngrijorarea față de
menținerea dificultăților economice
ale țărilor în curs de dezvoltare,
apreciind că se impune un efort mai
susținut din partea organismelor in
ternaționale de finanțare pentru
ajutorarea țărilor sărace din lume.

LUSAKA — „Sancțiunile adoptate
împotriva regimului sud-african la
Conferința la nivel înalt’ a Commonwealthului nu sint suficiente și
nu răspund așteptărilor populației de
culoare majoritare din Africa de
Sud" — a declarat, la Lusaka, Tho
mas Nkobi, reprezentant al Congre
sului Național African (A.N.C.) —
organizație interzisă în Africa de
Sud, care luptă impotriva politicii de
apartheid și discriminare rasială
promovată de regimul de la Pre
toria.
BELGRAD 23 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia a condamnat în
termeni categorici executarea de
către regimul rasist de la Pretoria
a militantului pentru drepturile de
mocratice ale populației de culoare
din Africa de Sud, Benjamin Moloise. Acesta este un nou act brutal al
regimului de apartheid, care nu-și
alege mijloacele pentru a-și menține
puterea in sistemul său anacronic, a
apreciat C.C. al U.C.I.

Tratative privind reducerea prezenței militare
americane pe teritoriul spaniol
MADRID 23 (Agerpres). — La Ma
drid a avut loc prima rundă de con
vorbiri intre delegațiile Spaniei si
S.U.A. cu privire la reducerea pre
zentei militare americane pe terito
riul spaniol. Potrivit unor surse di
plomatice citate de agenția Associa
ted Press, tratativele constituie un
prim pas in direcția aplicării politicii
de apărare anunțate de președintele
guvernului spaniol, Felipe Gonzalez,
in fata Congresului Deputatilor in
anul 1984 si care prevede. între alte
le. reducerea efectivelor trupelor
americane staționate in Spania. Joi,
două comisii formate din trei mem

bri din partea fiecărei delegații vor
studia in amănunt punctele dezbă
tute miercuri.
După cum se știe. începind din
anul 1953, forțele americane dispun
de facilități la patru baze militare din
Spania, unde se găsesc în prezent
staționați 12 540 militari americani.
Potrivit unor surse spaniole, citate
de agenția France Presse. convorbi
rile de miercuri s-au referit în prin
cipal Ja bazele de la Torre.ion si Sa
ragossa. unde guvernul spaniol in
tenționează să înlocuiască treptat
personalul american cu militari
spanioli.

În sprijinul luptei popoarelor latino-americane
pentru depășirea dificultăților economice
HAVANA 23 (Agerpres). — Zeci
de mii de persoane au participat,
la Havana, la manifestația în semn
de solidaritate cu lupta popoarelor
latino-americane si caraibiene pen
tru depășirea dificultăților din eco
nomiile lor naționale, generate în
primul rînd de menținerea unei da
torii externe împovărătoare și de
practicile discriminatorii adoptate de
statele puternic industrializate la
adresa produselor de export ale țâ
rilor in curs de dezvoltare — trans
mite agenția Prensa Latina.
Acțiunea se înscrie in cadrul Zilei
regionale dc protest național împo
triva datoriei externe latino-ameri
cane si caraibiene. convenită în
cursul reuniunii de la sfirsitul lunii
iulie de la Havana consacrate pro
blemei datoriei externe a regiunii.

QUITO — Principalele organizații
sindicale si Studențești din Ecuador
au organizat, la Quito si în alte ora
șe ale tării, ample mitinguri si mar

șuri de protest impotriva politicii
financiare a marilor bănci particu
lare străine si a practicilor discrimi
natorii ale statelor puternic indus
trializate la adresa produselor de
export latino-americane si caraibie
ne, transmite agenția de presă spa
niolă E.F.E.

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — La
Montevideo s-a desfășurat un am
plu miting de masă, la care au luat
cuvîntul lideri politici si sindicali
'din Uruguay. Datoria externă con
stituie factorul cel mai important
care împiedică redresarea economi
că a statelor latino-americane si ca
raibiene. si blochează orice program
de dezvoltare lansat în regiune, supunind popoarele noastre, si în mod
special pe oamenii muncii latinoamericani si caraibieni. la niveluri
minime de viată. Ea violează suve
ranitatea națională a statelor din
regiune — au declarat vorbitorii.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 23 (Agerpres). — O stare
de tensiune a dominat. miercuri,
zona de est a Beirutului. în urma
ciocnirilor înregistrate intre frac
țiuni ale milițiilor creștine, infor
mează agenția KUNA. între părțile
in conflict au avut loc schimburi de
focuri, inclusiv dueluri de artilerie
si tiruri de rachete.
După cum arată agenția, citind
surse oficiale libaneze, ostilitățile
au fost provocate de divergențele
existente intre fracțiunile respective

ale milițiilor creștine privind moda
litățile de a se ajunge la soluțio
narea problemelor interne ale Liba
nului, și în primul rînd la o încetare
generală a focului.
Se menționează. în context, că în
prezent se desfășoară, pe această
temă, convorbiri între liderii prin
cipalelor miliții din Liban, respectiv
cele ale mișcării siite Amal. Parti
dului Socialist Progresist și Partidu
lui Falangele Libaneze.

Pentru o largă coaliție I AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:!
UN ACORD 1NTERGUVERNA- industrializate accentuează reduce
a forțelor progresiste I MENTAL
BULGARO-SOVIETIC
rea prețurilor la materiile prime și '
Icu privire la crearea de întreprin deteriorează termenii de schimb, .
deri comune de producție si cer ceea ce afectează îndeosebi econo
din Chile
cetare in domeniul construcțiilor
miile țărilor in curs de dezvoltare. |

BERLIN 23 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist
din Chile, Luis Corvalan, s-a pro
nunțat, într-un interviu acordat zia
rului „Neues Deutschland", în fa
voarea creării unei coaliții largi a
forțelor progresiste din țară pentru
instaurarea unui guvern democratic.
Regimul actual — a relevat el — se
găsește într-una din fazele sale cele
mai dificile. Zilele de protest națio
nal au creat o nouă situație. între
membrii cabinetului se înregistrează
dezacorduri și în cadrul organelor
militare au Ioc dispute cu privire la
calea de ieșire din actuala situație
dificilă.
P.C. din Chile se pronunță în fa
voarea unui guvern democratic,
creat pe baza unei largi coaliții, care
să fie capabil să realizeze transfor
mări antiimperialiste și antioligarhice, să democratizeze întreaga
structură statală — inclusiv forțele
armate — să întărească economia
și să treacă cu fermitate la rezolva
rea problemelor poporului, a sub
liniat L. Corvalan.

de mașini, a fost semnat la Sofia.
I
IN CADRUL TRATATIVELOR
I sovieto-americane de la Geneva,
miercuri a avut loc ședința gruI pului de lucru in legătură cu ar
mele strategice.
CEA
DE-A
VI-A
RUNDA
I A CONVORBIRILOR OFICIALE
I CHINO-INDIENE va avea loc,
după cum au convenit cele două
I părți, intre 4 și 10 noiembrie, la
Delhi. Părțile vor purta convorbiri
asupra problemei frontierei dintre
I cele două țări, asupra altor aspec
te ale relațiilor bilaterale și vor
I proceda la un schimb de opinii în
probleme internaționale de interes
I reciproc. Delegația chineză va fi
condusă de Liu Shuqing, adjunct
al ministrului de externe, iar cea
I indiană de A. P. Venkateswaran,
secretar la Ministerul de Externe
I al acestei țări.
|
RAPORT. Intr-un raport al Ron
dului Monetar Internațional consa' crai evaluării perspectivelor econo. miei mondiale se apreciază că scă
derea. ritmului de creștere în țările

CANDIDATURA. în perspectiva
alegerilor prezidențiale de la 16 mai
1986 din Republica Dominicană,
Partidul Comunist din această tară
J-a desemnat pe secretarul său
general, Narciso Isa Conde, drept
candidat la. funcția supremă.
TAIFUN. Potrivit datelor comu
nicate de Comitetul central de luptă
impotriva taifunurilor și inundațiilor din Vietnam, trecerea celui
de-al optulea taifun din acest an
deasupra provinciei Binh Tri Thien
din centrul țării s-a soldat cu moartea a 670 persoane.

LUPTE ÎN UGANDA. în zonele
Mbarara și Masaka din regiunea de
sud a Ugandei au avut, loc lupte
între forțe guvernamentale și efec
tive ale formației de opoziție „Armata Națională de Rezistență"
(N.R.A.), condusă de Yoweri Muse
veni. Surse ugandeze afirmă că
orașul Kampala ar fi izolat de
restul tării, singura cale de acces
fiind șoseaua care leagă capitala
de aeroportul Entebbe.
.
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Pentru sporirea continuă a rolului si contribuției O.N.U.
în promovarea marilor imperative ale contemporaneității

Astăzi se împlinesc patru decenii
de la data intrării in vigoare a Car
tei Organizației Națiunilor Unite,
moment care a marcat înființarea
celui mai larg for mondial cunoscut
în istorie, destinat slujirii cauzei
păcii, cooperării și înțelegerii intre
state. Ziua de 24 octombrie este ani
versată in fiecare an. pretutindeni in
lume, ca ZI A NAȚIUNILOR UNITE,
prilej de reafirmare a hotăririi sta
telor membre de a se conduce în ra
porturile lor internaționale in con
formitate cu scopurile și principiile
la care, au subscris in virtutea' Car
tei O.N.U. Tot astăzi se marchează
ZIUA MONDIALA DE INFORMA
RE ASUPRA DEZVOLTĂRII și în
cepe SAPTAMÎNA MONDIALA A
DEZARMĂRII, ținind seama de în
semnătatea deosebită pe care dezar
marea și dezvoltarea o au in ansam
blul activității O.N.U.
Sărbătorit in întreaga lume, mo
mentul jubiliar al împlinirii a 40 de
ani de existență constituie, fără în
doială, o ocazie din cele mai propice
pentru schițarea unui bilanț al acti
vității depuse de-a lungul acestui
răstimp de organizația mondială și,
deopotrivă, pentru evidențierea sar
cinilor ce-i stau in față in vederea
împlinirii înaltei misiuni cu care a
fost învestită.
După cum se stipulează în actul
său constitutiv, Organizația Națiuni
lor Unite a luat ființă ca o expresie
a hotăririi popoarelor de a feri gene
rațiile viitoare de flagelul războiului,
care, în decursul unei singure gene
rații, a provocat în două rinduri
omenirii suferințe nespuse. Organi
zația a fost concepută ca un instru
ment de menținere a păcii și secu
rității internaționale, de dezvoltare
a unor raporturi prietenești intre
națiuni, de promovare a cooperării

largi, pe multiple planuri, între sta
te, ea „un centru in care să se ar
monizeze acțiunile națiunilor pentru
realizarea acestor obiective comune".
Prin Cartă, statele membre s-au an
gajat să respecte cu strictețe prin
cipiile fundamentale care stau la te
melia relațiilor interstatale — egali
tatea in drepturi, respectarea inde
pendenței și suveranității naționale,
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu forța, reglementarea dife
rendelor internaționale numai prin
mijloace pașnice, dreptul tuturor
popoarelor la autodeterminare. Au
fost create, totodată, mecanismele
necesare pentru coordonarea efor
turilor statelor membre in vederea
realizării acestor obiective comune.
Avind în vedere tocmai aceste
obiective, România,
președintele
Nicolae Ceaușescu au militat și mi
litează cu consecvență ca organiza
ția mondială să-și îndeplinească în
condiții cit mai bune misiunea
ce-i revine, să răspundă pe de
plin așteptărilor popoarelor. Reafirmind această poziție, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta in
Raportul prezentat la cel de-al
XIII-lea Congres al P.C.R. : „Româ
nia se pronunță cu hotărîre pentru
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite și al altor organisme
internaționale in soluționarea demo
cratică, pe baza dreptului internațio
nal, a tuturor problemelor mondiale,
cu participarea tuturor statelor lumii
și îndeosebi a țărilor mici și mijlo
cii, a statelor nealiniate și a celor in
curs de dezvoltare, care sînt vital
interesate în politica de independen
ță, libertate și pace".
Sint bine cunoscute faptele de
arme înscrise de glorioasa armată
română de peste o jumătate de mi
lion de oameni în cronica luptelor
pentru zdrobirea fascismului, dimen
siunea teritoriilor smulse de sub
ocupația nazistă, ca și tributul de
singe plătit de poporul român pentru
cauza eliberării omenirii de perico
lul înrobirii hitleriste. Toate aces
tea au situat în fapt România, de
la început, printre Națiunile Unite
care, in termenii Cartei, s-au anga
jat să-și unească forțele pentru sal
varea generațiilor viitoare de un nou
război, pentru făurirea unei păci

durabile, care să asigure dezvoltarea
liberă a fiecărui popor.
Ca membră a O.N.U., România
a desfășurat o vastă și dinami
că activitate, marcată de nu
meroase propuneri și inițiative,
avind ca obiectiv tocmai creș
terea rolului și eficienței O.N.U.
in rezolvarea marilor probleme ale
omenirii. Toate aceste acțiuni se in
spiră din convingerea țării noastre
că orice progres in această direcție
se identifică cu cauza menținerii și
consolidării păcii și securității, a
progresului, a eliminării forței și
instrumentelor acesteia din viața
internațională, a instaurării intre
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ganizației se înscrie și aportul apre
ciabil al O.N.U. la dezvoltarea coo
perării la scară mondială in cele mai
diverse domenii ale activității uma
ne, la organizarea și înfăptuirea
unor însemnate programe in folosul
progresului economic și social al ță
rilor în curs de dezvoltare.
Și totuși, acum, la patru decenii de
la crearea organizației, obiectivele
fundamentale ale O.N.U. rămin incă
un deziderat. După părerea Româ
niei. a președintelui ei. expusă în
aceste zile la înalta tribună a or
ganizației, O.N.U. nu a fost întot
deauna folosită de statele membre
la întregul ei potențial. De multe

NAȚIUNILOR

toate statele a unor raporturi de co
operare, înțelegere și respect reci
proc.
Așa cum se știe și cum s-a sub
liniat în POZIȚIA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, A PREȘEDIN
TELUI NICOLAE CEAUSESCU, CU
PRIVIRE LA A 40-A ANIVERSARE
A O.N.U., prezentată de reprezen
tantul special al președintelui Româ
niei la sesiunea jubiliară din aces
te zile a Adunării Generale, în
cele patru decenii care au trecut de
la crearea sa, organizația a jucat un
rol pozitiv în viața internațională
în soluționarea unor probleme car
dinale ale lumii contemporane. In
tr-adevăr, O.N.U. a adus o contri
buție de seamă la grăbirea prăbu
șirii sistemului colonial și apariția
a zeci de noi state independente în
Africa. Asia și America Latină. Or
ganizației Națiunilor Unite îi revine
un merit considerabil pentru afir
marea și dezvoltarea principiilor
fundamentale ale dreptului interna
țional ca bază a raporturilor dintre
state. Principalele organe ale O.N.U.
— Adunarea Generală. Consiliul de
Securitate, secretarul general — au
contribuit, prin activitatea și acțiu
nile lor,, la atenuarea situațiilor con
flictuale și la crearea premiselor
pentru soluționarea lor pe cale po
litică, prin tratative. La activul or
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ori, probleme importante, de inte
res fundamental pentru toate po
poarele, pentru pacea și însuși vii
torul omenirii, nu și-au găsit locul
în preocupările și dezbaterile O.N.U.;
forumul mondial a fost ocolit, căutîndu-se soluții în afara lui. Așa
cum atestă realitățile, conduita in
ternațională a unora dintre statele
membre nu este totdeauna în con
cordanță cu obligațiile asumate prin
Cartă. Cursa înarmărilor. îndeosebi a
celor nucleare, a continuat să se
intensifice, în pofida numeroaselor
hotăriri ale organizației în favoarea
dezarmării, sporind necontenit peri
colul grav la adresa existenței ome
nirii. Nerespectarea deplină a pre
vederilor Cartei și nefolosirea meca
nismelor O.N.U. învestite cu răspun
derea de a acționa pentru preveni
rea conflictelor armate dintre state și
pentru reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale au dus la
perpetuarea unor conflicte armate
in diferite regiuni ale lumii, la acte
ilegale de forță și de amenințare cu
forța, la abateri flagrante de la
principiile și normele fundamentale
ale dreptului internațional contem
poran. Aceleași atitudini se regăsesc
și la baza impasului care persistă
în ce privește începerea unor nego
cieri serioase in cadrul O.N.U. pen
tru punerea în aplicare a hotărîrilor

adoptate cu privire la depășirea
stării de subdezvoltare și instaura
rea noii ordini economice interna
ționale.
Dezbaterile care au avut loc în
cadrul sesiunii jubiliare a Adu
nării Generale a O.N.U. au evi
dențiat. o dată mai mult — și
acest lucru a fost relevat cu toa
tă tăria in cuvintul României —
necesitatea creșterii rolului și con
tribuției O.N.U. la soluționarea
marilor probleme care confruntă
omenirea. Pentru că, prin țelurile,
principiile și mecanismele sale,
O.N.U. este principalul for și cadru
mondial in care toate statele, mari,
mijlocii și mici, indiferent de orinduire, își pot armoniza pozițiile, ac
țiunile și interesele și pot participa
efectiv, pe picior de egalitate, la
examinarea și găsirea de soluții
pentru problemele vitale de interes
comun.
Potrivit viziunii ample, profund
constructive a României, a președin
telui ei, expusă de la înalta tribună
a sesiunii jubiliare, în împreju
rările deosebit de grave existen
te astăzi pe plan mondial sta
tele și popoarele, Organizația Na
țiunilor Unite au datoria de a-și uni
eforturile pentru înfăptuirea dezar
mării,' în primul rind nucleare, pen
tru asigurarea păcii atit pe Pămint,
cit și în Cosmos.
Cu aceeași stringență se impune
adoptarea de măsuri și inițiative
hotărite in direcția soluționării con
flictelor existente' in diferite regiuni
ale lumii exclusiv prin mijloace paș' nice, România propunind, cum se
știe, ca Adunarea Generală a O.N.U.
să adreseze statelor aflate în con
flicte militare un Apel solemn pen
tru încetarea imediată a luptelor și
trecerea la reglementarea probleme
lor dintre ele pe calea tratativelor și,
totodată, ca statele membre ale
O.N.U. să adopte un Angajament so
lemn de a nu recurge la forță și la
amenințarea cu forța și de a nu se
amesteca sub nici o formă in tre
burile interne ale altor state. Ne
îndoios, adoptarea unui asemenea
Apel și a unui asemenea Angaja
ment acum, cînd se aniversează 40
de ani de la crearea O.N.U., ar de

monstra voința tuturor popoarelor
de a respecta Carta O.N.U.
In contextul amplificării sub dife
rite forme a manifestărilor crizei
economice mondiale, care afectează,
într-o măsură mai mică sau mâi
mare, toate statele, dar mai ales
țările în curs de dezvoltare, Româ
nia consideră necesar ca O.N.U. să
se implice mai direct în problemele
economice internaționale, inclusiv
soluționarea problemei datoriei ex
terne a țărilor lumii a treia, în efor
turile pentru lichidarea subdezvol
tării și edificarea noii ordini eco
nomice internaționale.
România a apreciat și apreciază că
un rol deosebit in marea operă de
făurire a unei lumi a păcii și cola
borării revine tinerei generații și. la
sesiunea jubiliară, țara noastră a
reafirmat convingerea că apropiata
Conferință mondială a O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului, sub
generoasa deviză „Participare, Dez
voltare, Pace", va contribui la uni
rea tinerilor de pretutindeni în apă
rarea drepturilor lor fundamentale;
Toate acestea ridică în fața O.N.U.
responsabilități mult sporite și prin
urmare reclamă întărirea capacității
sale de acțiune spre a fi in măsură
să răsDundă eficient marilor impera
tive ale timpului nostru.
Acesta este spiritul în care țara
noastră întimpină evenimentul ani
versar de astăzi. „România — se
subliniază în documentul de pozi
ție prezentat din împuternicirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — iși
reafirmă și cu prilejul acestei se
siuni jubiliare deplinul atașament
fată de Organizația Națiunilor Unite,
fată de scopurile și principiile Car
tei adoptate în urmă cu patru de
cenii, angajamentul său solemn de
a acționa și în continuare pentru
trimful rațiunii și al păcii in întrea
ga lume. Avem convingerea nestră
mutată că, acționind in deplină uni
tate, țările, popoarele, Organizația
Națiunilor Unite dispun de forța
necesară pentru a realiza un curs
nou in viata internațională, de pace,
dezarmare și largă colaborare intre
toate națiunile lumii".

Nicolae MICU
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