PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
AMBASADORUL REGATULUI MAROC,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, la 24 octombrie, pe Abdel-
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wahab Chorfi, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Regatului Maroc în țara
noastră.
(Continuare în pagina a
V-a).

AMBASADORUL SULTANATULUI OMAN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, pe Salem Ismail
Suwăid, ambasadorul Sultanatului

Oman la București, In vijrită de
rămas bun, cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej
a avut
convorbire care s-a desfășurat
atmosferă cordială.

RĂSPUNDERE, ORDINE ȘI DISCIPLINĂ PENTRU
REALIZAREA I’HODI CIIIl DE CĂRBUNE PLANIFICATE
Pornind de la necesitatea obiecti
vă a valorificării superioare a tutu
ror resurselor naturale ale tării și ținind seama' de cerințele majore ale
dezvoltării economiei, conducerea
partidului a luat, in ultimii ani, o
serie de măsuri de maximă impor
tanță, menite să asigure dezvoltarea
puternică, prioritară a producției de
cărbune, a cărui pondere in balanța
energetică a economiei naționale a
crescut considerabil și în mod con
stant.
Folosirea pe scară tot mai largă a
cărbunelui pentru producerea ener
giei electrice a ridicat o serie de
probleme specifice. La indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu au fost
stabilite o seamă de măsuri necesa
re atit pentru extinderea investiga
țiilor geologice. descoperirea și
punerea in valoare a noi re
zerve de lignit, cit și pentru dezvol
tarea și modernizarea instalațiilor
destinate producerii de energie electrică pe bază de cărbune. Numai
în actualul cincinal, ca urinare a in
vestițiilor efectuate — și care se
ridică la zeci de miliarde de lei —
au fost puse în funcțiune importan
te capacități noi de producție în ba
zinele miniere Rovinari, Motru. Va
lea Jiului, Mehedinți. Horezu, Sfintu
Qheorghe, Voivozi. Sălaj. Cimpulung
ș.a.
Concomitent s-au întreprins o se
rie de acțiuni pentru extinderea, și
modernizarea bazei tehnico-materiale din industria extractivă a căr
bunelui. Practic, o serie de între
prinderi industriale au fost profilate
pe producția de utilaj minier, s-au
dezvoltat cercetările și s-au aplicat
cele mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii in acest domeniu. Ca urma
re. in ultimele două decenii, numă
rul excavatoarelor de mare capacita
te cu rotor a crescut de aproape 20
de ori, al mașinilor de hal dat de 25
de ori, al combinelor de înaintare și
de abataj de 18 ori. al complexelor
mecanizate de abataj de peste 30 de
ori.
Pe scurt, se poate afirma cu deplin
temei că există identificate și puse
in valoare suficiente rezerva--de căr
bune, că există dotarea tehnică ne
cesară pentru îndeplinirea exempla
ră a planului de producție in acest
domeniu. De altfel, exemplul multor
unități miniere care în perioada ce a
trecut de la începutul anului au ex

tras suplimentar însemnate cantități nerat multe dificultăți în procesul de pînă la începerea iernii. Prin
de cărbune demonstrează realismul producție a energiei electrice. în a- urmare. sarcinile de plan au
prevederilor de plan, caracterul fun celași timp, cărbunele este necesar fost adaptate mai bine la condi
pentru producerea cocsului și a se- țiile de lucru din minerit și, îndeo
damentat al sarcinilor stabilite.
Totuși, așa cum s-a apreciat la re micocsului, resurse folosite ca mate sebi. din carierele de extracție a lig
centa ședință a Comitetului Politic rii prime sau. combustibili in siderur nitului. Totodată, unitățile miniere —
Executiv al C.C. al P.C.R., in cadrul gie. chimie, in alte sectoare de acti in special cele din bazinul Gorjului
— au primit un sprijin substanțial în
căreia s-au analizat cu înaltă exi vitate.
Iată de ce prezintă o importantă cu oameni și mijloace materiale prin
gență neajunsurile manifestate in do
meniul producției de energie elec totul deosebită îndeplinirea neabătu organizarea unor acțiuni de întraju
trică, se mențin încă serioase defi tă, întocmai, a sarcinilor subliniate torare din celelalte județe. Iată insă
ciențe și in ce privește realizarea în repetate rinduri de conducerea că. deși în ultimele luni condițiile
programului de creștere a extracției partidului, la indicația tovarășului climatice au fost favorabile, planul
de cărbune, ceea ce a făcut ca sarci Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea de producție nu a fost îndeplinit in
nile privind producția de cărbune e producției de cărbune planificate. tegral in industria cărbunelui. Iar
cauzele se găsesc, in primul rînd,
in serioasele deficiențe existente in
folosirea capacităților de producție
existente și a forței de muncă.
Potrivit programului aprobat de
conducerea partidului, o bună parte
din sporul de producție prevăzut să
se obțină in această perioadă urma
să fie realizat prin creșterea indice
lui de utilizare a excavatoarelor cu
rotor Ia 65 la sută, sarcină mo
bilizatoare, pe deplin realizabilă.
Dovadă că unele brigăzi de mineri
nergetic. pentru cocs, precum și pen Desigur, este pozitiv faptul că, în ul care au întreținut și exploatat cores
tru consumul populației să nu fie tima perioadă, nivelul producției me punzător utilajele pe care le au in
realizate la nivelul stabilit. Pornind dii zilnice de cărbune a crescut și că primire au și indeplinit-o. Pe an
de la această situație, Comitetul Po s-au asigurat termocentralelor stocuri samblul sectorului, indicele de folo
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a mai mari de cărbune pentru sezonul sire a excavatoarelor cu rotor este
hotărit o sfirie de măsuri pentru îm rece decît anul trecut. Totuși, rezul însă cu mult stțb nivelul prevăzut,
bunătățirea întregii activități în in tatele obținute nu se situează încă la ceea ce face ca rezultatele obținu
te să nu fie pe măsura condițiilor
dustria extractivă a cărbunelui, pen nivelul sarcinilor prevăzute.
tru întărirea muncii și răspunderii
încă din luna martie, conducerea dq care dispune industria noastră
cadrelor de conducere, pentru întă partidului a examinat și aprobat pro carboniferă. Ia nivelul cerințelor enaționale. Neindeolinirea
rirea ordinii și disciplinei în acest gramul pentru realizarea producției conomiei
integrală a sarcinilor de olan se
domeniu.
planificate de cărbune pe anul 1985. datorează, așadar, iritr-o proporție
Fără îndoială, activitatea din sec Potrivit acestui program, Comitetul însemnată deficientelor manifestate
torul energetic și al industriei ex Politic Executiv a cerut Ministerului chiar in acest sector de activitate.
tractive a cărbunelui a fost analizată Minelor, conducerilor combinatelor Conducerea Ministerului Minelor
împreună din motive bine întemeia si tuturor minerilor să acțio nu a acțioi.at cu toată fermitatea și
te, măsurile luate de conducerea neze cu toată fermitatea pen exigența pentru a transpune în
partidului fiind in esența și spiritul tru sporirea gradului de folo practică toate măsurile aprobate de
lor valabile atit pentru energeticieni, sire a capacităților și utilajelor e- Comitetul Politic Executiv referi
cit și pentru mineri. După cum se xistente, executarea la timp a repa toare la realizarea planului de căr
știe, îndeplinirea ritmică, integrală a rațiilor la instalații, perfecționarea bune și livrarea lui ritmică econo
planului la producția de cărbune e- continuă a tehnologiilor de exploata miei si ca atare, in loc să crească
nergetic condiționează in mod ne re, in special în carierele de lignit continuu. productifa de cărbune a
mijlocit funcționarea în bune condi din bazinul Olteniei, pentru realiza Înregistrat oscilații de la o lună' la
ții a termocentralelor. Orice desin- rea integrală a planului de investiții, alta. De aici se desprinde necesita
cronizare în aprovizionarea cu căr asigurarea bazei tehnico-materiale și tea ca factorii de conducere din Mi
bune a centralelor electrice generea a forței de muncă, pentru întărirea nisterul Minelor, conducerile unită
ză dificultăți in realizarea producției ordinii și disciplinei, pentru desfășu ților minierei organele si organiza
de energie electrică. Se cunosc greu rarea normală a activității de exploa țiile de partid care-si desfășoară
tățile întimpinate în primele luni ale tare in toate perioadele anului. Prin activitatea in industria cărbunelui să
anului în alimentarea cu cărbu tre alte măsuri, s-a hotărît ca pro tragă maximum de învățăminte din
ne a termocentralelor, determi ducția de cărbune să fie reeșalonată, neajunsurile puse in evidență de
nate și de condițiile climatice urmînd ca cea mai mare parte din
deosebit de aspre, care au ge producția planificată să se realizeze (Continuare în pag. a il-a)

în spiritul sarcinilor stabilite
de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.

TELEORMAN : Acțiuni
și inițiative
pentru reducerea
consumului de metal

Prezențe românești de prestigiu
la Tîrgul internațional București - 1985 j
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Generalizarea în unitățile indus
triale din județul Teleorman a unor
initiative muncitorești vizînd reproiectarea produselor aflate in fabri
cație, promovarea unor tehnologii
moderne, recijnditionarea pieselor
de schimb și recuperarea materia
lelor refolosibile s-a soldat. în pe
rioada ce a trecut din acest ah. cu
reducerea continuă a consumurilor
specifice. Astfel, in contul econo
miilor a fost inscrisă cantitatea de
1 870 tone metal, cantitate din care,
la întreprinderea de mașini electrice
din municipiul Turnu Măgurele, se
Dot produce carcasele de otel pen
tru mai mult de 1 800 motoare elec
trice de 1 000 kW. Cu cele mai bune
’•ezultate in domeniul economisirii
metalului se înscriu colectivele de
muncă de la întreprinderea meca
nică de material rulant Roșiori de
Vede. întreprinderea de panouri și
tablouri electrice si întreprinderea
de rulmenți din Alexandria. (Stan
Stefan).

LUCRĂRILE AGRICOLE
- încheiate fără întîrziere,
în cele mai bune condiții!
9

După ce în întreaga țară semăna
tul cerealelor păioase s-a terminat
cu mai multe zile in urmă, in jude
țele Olt, Iași, Neamț, Botoșani, Su
ceava. Mehedinți. Argeș. Alba. Dîm
bovița. Vilcea si sectorul agricol
Ilfov este încheiată de acum o altă
importantă lucrare agricolă de toam
nă: culesul porumbului. Alte cinci
județe — Buzău. Vaslui, Maramureș,
Gorj, Bacău — sint pe cale de a în
cheia această lucrare în cel mult o
zi-două. Recoltarea soiei s-a înche
iat în 18 județe din cele 30 cultiva
toare și există condiții reale ca în
aceste zile alte 10 județe să rapor
teze terminarea acestei lucrări. într-un stadiu mult avansat fată de
aceeași perioadă a anului trecut se
află și culesul sfeclei de zahăr, le
gumelor, strugurilor, fructelor, celor
lalte culturi de toamnă. Sint reali
zări care atestă răspunderea cu care
lucrătorii ogoarelor înțeleg să-și ducă
la îndeplinire înalta lor îndatorire de
a strînge și pune la adăpost întreaga
recoltă a tării și a pregăti, totodată,
pe cea viitoare. O recoltă viitoare
care, deși pregătită in condiții cli
matice deosebit de dificile, poate fi
îmbelșugată in condițiile in care vor
fi aplicate și udările de aprovizio
nare.
S-a ciștigat în această toamnă o
experiență bună în activitatea pen

tru stringerea la timp și fără pier
deri a recoltei, dar în cimp mai este
mult de lucru pină la terminarea tu
turor lucrărilor. în unitățile agricole
din județele Teleorman. Timiș, Arad,

giu continuă să lucreze sub capaci
tatea stabilită și aceasta din cauza
neasigurării materiei prime necesa
re. Probleme deosebite se ridică in
transportul recoltei, mai ales în uni

® In prima urgență: încheierea re
coltării porumbului de pe toate supra
fețele
® Să fie respectate cu strictețe grafi
cele de livrare a sfeclei de zahăr
® Resturile vegetale - strînse în to
talitate pentru a completa baza furajeră
® Trebuie urgentate pretutindeni ară
turile
Caraș-Severin, -Călărași, Satu Mare,
Galați, Mureș mai sînt de recoltat
încă multe mii de hectare cu po
rumb. Cu toate că ritmul culesului
la sfecla de zahăr a sporit în ulti
mele zile, întreprinderile prelucră
toare din Calafat, Podari. Urziceni,
Țăndărei, Ianca, Timișoara și Giur

tățile agricole din județele Constan
ta. Brăila, Timiș, Tulcea. Botoșani,
Suceava și Ialomița, unde se înre
gistrează un decalaj mare între can
titățile recoltate și cele depozitate.
Lucrările spre care trebuie concen
trate importante forțe sint acum însilozarea furajelor și executarea ară

turilor de toamnă. Pe cîmp continuă
sâ se afle multe nutrețuri, care re
coltate intr-un termen scurt și insilozate corespunzător pot și trebuie
să asigure echilibrarea balanței fu
rajere in marea majoritate a unită
ților agricole.
Avînd inscrise pe ordinea de zi
aceste ' obiective majore,
perioada
care urmează cere bună organizare,
o participare largă la executarea lu
crărilor agricole a tuturor locuitori
lor de la sate. Mobilizarea generală
a tuturor forțelor din agricultură in
vederea strîngerii in cele mai bune
condiții a întregii recolte și pregăti
rii corespunzătoare a celei viitoare
constituie în această perioadă pro
blema centrală a întregii activități de
partid, a organizațiilor de partid, a
consiliilor populare. O mobilizare
care trebuie intensificată la maxi
mum pină Ia încheierea tuturor lu
crărilor agricole. Pretutindeni, in fie
care unitate, in fiecare comună, co
mandamentele locale au datoria să
urmărească la fa(a locului cum sînt
utilizate mașinile, cum sint înfăptui
te sarcinile zilnice ce revin fiecărei
formații. Ele au obligația de a fi în
fruntea tuturor acțiunilor pentru
efectuarea în cel mai scurt timp a
volumului mare de lucrări din cimp,
mobilizind la muncă, prin exemplul
lor, prin faptele lor, pe toți locui
torii satelor.

Din noua arhitectura a municipiului Rimnicu Vilcea

ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA^1

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la adunarea festivă din Capitală
Mult iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist
Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Comandant suprem al forțelor armate
Participant^ la adunarea festivă din Capitală, prile
juită de aniversarea Zilei Armatei Republicii Socia
liste România, in deplină unitate de cuget și simțire
cu toți fiii patriei care-și fac datoria sub drapelele
de luptă ale oștirii, dau o nouă expresie celor mai vii
sentimente de înaltă prețuire, stimă și recunoștință
fierbinte față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, marele erou al națiunii noastre
socialiste, consecvent militant revoluționar, eminent
conducător al partidului și stștului, ctitorul României
socialiste modeme, personalitate proeminentă a lumii
contemporane, luptător neobosit pentru triumful idea
lurilor nobile de pace, colaborare și progres social pe
planeta noastră.
Aniversindu-și ziua in anul încununat de grandioa
sele victorii obținute in ultimele două decenii, perioa
dă de adinei prefaceri și puternic dinamism inscrisă
cu litere de aur pentru totdeauna în istoria României
și pe care, cu aleasă cinstire și legitimă mindrie, o
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", oștirea iși reafirmă
totala gratitudine față de intreaga dumneavoastră
activitate revoluționară consacrată fundamentării și
aplicării politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, împlinirii mărețelor obiective ale făuririi
societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul
românesc, stabilirii orientărilor menite să asigure
progresul material și spiritual al tării, ridicării con
tinue a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.
Ne facem o datorie de onoare din a reliefa și în
acest moment sărbătoresc faptul că prodigioasa activi
tate teoretică și practică, marea dumneavoastră expe
riență politică și-au pus definitoriu amprenta pe uria
șele realizări dobindite în ultimii 20 de ani, care au
înălțat România pe culmi fără precedent de civiliza
ție și progres, afirmînd-o cu putere in rindul națiu
nilor lumii.
Armata vă este profund recunoscătoare pentru vasta
și inegalabila dumneavoastră operă dedicată proble
maticii apărării patriei, . pentru elaborarea doctrinei
militare, pentru crearea industriei naționale de apă
rare, pentru grija statornică, neobosită ce o acordați
instruirii și educării trupelor. înzestrării oștirii, tu
turor componentelor sistemului apărării naționale cu
mijloace și tehnică de luptă moderne.
Evocind drumul glorios de luptă parcurs de armata
română, trăim sentimente de aleasă mindrie patriotică
la gindul că ea s-a aflat întotdeauna alături de popor,
a acționat de fiecare dată intr-o deplină unitate cu el.
unitate formată și întărită in crincenele încleștări pur
tate de-a lungul secolelor pentru libertate, indepen
dență și suveranitate națională.

Aducem și în cadrul acestei adunări festive un
cald omagiu eroismului clasei muncitoare, militanților
comuniști, luptătorilor antifasciști, ostașilor români,
tuturor patrioților care au dovedit spirit de jertfă și
totală dăruire in confruntarea decisivă pentru triumful
revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 1944. Cinstim, în
același țimp, nepieritoarele fapte de arme ale mili
tarilor români săvîrșite in bătăliile duse umăr la
umăr cu ostașii sovietici, în războiul antihitlerist, pen
tru eliberarea definitivă a țării, în urmă cu 41 de ani,
precum și a Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți
din teritoriul Austriei, pină la victoria finală asupra
Germaniei naziste..
Trup din trupul poporului, făurită, educată și con
dusă de Partidul Comunist Român, oștirea se prezintă
astăzi ca o armată modernă, temeinic instruită, cu o
conștiință politică ridicată, cu un inalt nivel de organi
zare, bine înzestrată cu mijloace tehnice de luptă, in
mare parte produse de industria națională, slujind
cu abnegație interesele fundamentale ale poporului,
orinduirea nouă, socialistă.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că ostașii țării, aflați permanent in rosturile datoriei,
acționează cu abnegație și devotament pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru îndeplinirea in totalitate a Direc
tivei privind pregătirea militară și politică a armatei,
pentru realizarea noii calități în toate domeniile
vieții militare.
Pornind de Ia tezele, indicațiile și orientările cu
prinse in inestimabila dumneavoastră operă teoretică
și practică, armata iși îndeplinește cu cinste misiunea
de a fi scut de nădejde al grandioaselor împliniri
socialiste, iși perfecționează necontenit pregătirea co
mună cu celelalte forțe ale sistemului de apărare, se
preocupă permanent de întărirea ordinii și disciplinei
militare, afirmindu-se ca inaltă școală de educație
politică, patriotică.și revoluționară.
însuflețiți de luminoasa dumneavoastră pildă de
muncă și viață consacrată cu neasemuită generozitate
binelui și fericirii poporului, vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general al Partidului Comunist
Român, că intreaga armată, actionind cu pasiune și
răspundere comunistă, va -îmbina tot mai armonios,
activitatea instructiv-educativă cu munca pe șantie
rele patriei, iși va intensifica participarea la viata
economică, social-politică, științifică și culturală a țării.
Contopindu-și organic eforturile cu cele ale întregii
națiuni, militarii de toate gradele — de la soldat Ta
general — iși reînnoiesc legămintul solemn de. a munci
cu și mai mare dăruire pentru a îndeplini sarcinii"
ce le revin din hotăririle Congresului al XIII-lea al
gloriosului nostru partid, de a-și consacra în conti
nuare toate eforturile pentru ca armata să fie gata
in orice moment, la chemarea patriei, la ordinul dum
neavoastră, tovarășe comandant sunrem. să apere,
împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare,
independența,, suveranitatea și integritatea- teritorială
ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă
România.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
PRILEJUITĂ DE ANIVERSAREA ZILEI ARMATEI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT
în perioada care a trecut din
acest ăn. oamenii muncii din eco
nomia județului Brașov si-au con
centrat cu energie eforturile oentru
realizarea unei game largi de pro
duse, solicitate de parteneri externi,
în acest scop, ei au acționat cu
prioritate spre asimilarea unor Droduse noi cu caracteristici superioare
si realizarea lor in condițiile unei
înalte calități. Nomenclatorul pro
duselor oferite partenerilor externi
în 1985 este cu aproape 109 sorti
mente mai mare decât in Derioada
corespunzătoare a anului trecut. Da
torită răspunderii si dăruirii cu
care s-a acționat in acest scod. s-a
reușit ca un număr de 20 de unități
economice să-și depășească in pri
mele trei trimestre din acest an

prevederile la export cu aproape
150 milioane lei. (Nicolae Mocanu,
corespondentul „Scinteii").

teii").

Colectivele de oameni ai muncii
din 18 unităti economice din jude
țul Constanta au realizat, de la
inceputul anului si oină in prezent,
o producție suplimentară pentru
export în valoare de 62 milioane
Iei. Printre unitățile cu cele mai
bune rezultate in îndeplinirea si de
pășirea planului la export se numă
ră întreprinderea mecanică de uti
lai Medgidia. întreprinderea de
construcții navale Constanta. Com
binatul de lianți si azbociment Med
gidia. Combinatul de îngrășăminte
chimice Năvodari. Fabrica de celu
loză si hirtie Palas. (George

Un număr de 32 de unităti eco
nomice din județul Argeș raportea
ză că în perioada care a trecut din
acest an au livrat suplimentar par
tenerilor de peste hotare produse in
valoare de circa 250 milioane lei.
Principalele căi prin care s-a obți
nut acest succes : înnoirea si mo
dernizarea producției, acordarea
unei atentii maxime calității oroduselor. onorarea in devans a mul
tor contracte. Cu cele mai mari de
pășiri se înscriu Combinatul oetrochimic. Combinatul de articole teh
nice din cauciuc și întreprinderile
de stofe si textile din Pitești. (Gh.
Cirstea, corespondentul ..Scinteii").

Mihăescu.

corespondentul

.,Scin
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RĂSPUNDERE, ORDINE Șl DISCIPLINĂ PENTRU
REALIZAREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE PLANIFICATE
ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ MEHEDINȚI

sarcinilor subliniate de conducerea
partidului este necesar ca asemenea
analizele recente făcute de condu situații să fie eliminate cu desăvircerea partidului, să ia operativ toate șire din practica unităților și mini
măsurile necesare pentru întărirea sterelor economice. Se impune ca,
ordinii si disciplinei, organizarea te în cel mai scurt timp, conducerea
meinică a producției și a muncii, în Ministerului Industriei de Utilaj
tărirea asistenței tehnice cu cei mai Greu să examineze cu toată exi
buni și destoinici specialiști in toa gența modul in care se realizează
te schimburile și pe fiecare linie și se livrează utilajele pentru sec
tehnologică, astfel ca rezultatele ob torul minier și, in special, pentru cel
ținute să fie la nivelul tehnicii din carbonifer și să dispună măsurile
dotare, ca programele de creștere a strict necesare pentru lichidarea
producției de cărbune să fie indepli- grabnică a restanțelor.
Pentru înfăptuirea neabătută a
nite in cele mai bune condiții.
— Ne-am onorat integral și chiar
De la bun Început trebuie subliniat de comitetul de partid pentru spori
sarcinilor stabilite de partid in in
om depășit programul de livrare a
faptul că in perioada care a trecut rea producției de cărbune ?
Un sprijin mai substanțial tre dustria
cărbunelui, cu toată răspun
buie să primească unitățile minie derea trebuie
din acest an, colectivul de la între
— Aș aminti in primul rind faptul cărbunelui. Dacă votn fi sprijiniți și
acționeze cadrele
prinderea minieră Sărmășag și-a că organizarea producției a fost gin- în continuare de Regionala C.F.R.
re din partea întreprinderilor co de conducere și săspecialiștii
din Mi
realizat și depășit planul la' aproape dită din perspectiva creșterii randa Cluj cu vagoane, cărbunele energe
laboratoare din celelalte ministere e- nisterul Minelor, care, ca organ
cen
toți indicatorii. Fină in prezent au mentului pe post, montarea utilaje tic de la întreprinderea noastră va
conomice. a furnizorilor de utilaje tral coordonator, asigură și răspunde,
fost extrase,
peste prevederile de lor tehnologice realizindu-se cu 5 fi livrat ritmic termocentralelor. în
și piese de schimb. La stabilirea și în cadrul planului național unic, de
plan, 12 000 tone cărbune. Totodată, zile înainte de punerea abatajelor in ce ne privește sînt asigurate condi
eșalonarea sarcinilor de plan s-au dezvoltarea in ritm susținut și cu
planul la lucrările de pregătiri este funcțiune. Practic măsurile organi ții pentru a spori in continuare pro
luat in calcul, in mod normal, și eficiență maximă a producției in do
depășit cu circa 370 metri liniari. zatorice și tehnice întreprinse au ducția de cărbune în toate sectoarele.
noile capacități de producție prevă meniul său de activitate, de reali
Toate aceste rezultate demonstrează asigurat funcționarea neîntreruptă a Au fost luate o serie de măsuri pen
zute să fie puse in funcțiune in a- zarea ritmică, integrală a sarcinilor
tru
aprovizionarea
cu
piese
de
hărnicia și stăruința cu care acțio unui număr de 14 abataje. In cariere,
cest an. Or. la multe din noile o- de plan, de înzestrarea unităților
nează minerii sălăjeni pentru a da profitindu-se și de timpul foarte schimb de rezervă in subteran, astfel
biective de investiții se înregistrea subordonate cu mijloacele tehnicoțării cit mai mult cărbune și, tot bun, toate excavatoarele, buldozerele ca intervențiile să se poată efectua
ză serioase rămineri in urmă. Exis m'ăteriale necesare, de asigurarea
odată, evidențiază că aici s-a acumu și autobasculantele au lucrat din operativ. Sezonul rece nu ne va
tă. fără îndoială, unele neajunsuri in unui grad optim in folosirea utila
prinde nepregătiți, asta e sigur.
lat o bună experiență in ce privește plin, in schimburi prelungite.
organizarea muncii si ne platforme jelor, de respectarea și reducerea
Concomitent cu menținerea în per
organizarea și desfășurarea produc
le de montaj al utilajelor sau in e- continuă a consumurilor normate de
—
O
problemă
deosebit
de
impor

manentă
stare
de
funcționare
a
aba

ției de extracție a cărbunelui.
xecutarea lucrărilor de deschidere si materiale și energie. Prin atribuțiile
tantă pentru toate colectivele de
pregătire in subteran. Totuși, in cele sale, Ministerul Minelor are datoria
— Abnegația cu care acționează mineri este, în prezent, calitatea căr tajelor complexe mecanizate, cu ac
țiunile
întreprinse
pentru
funcționa

mai multe cazuri, răminerea in urmă să organizeze și să coordoneze acti
minerii în abataje și cariere oferă bunelui. Cum s-a acționat deci pen rea normală a combinelor de înain
a
lucrărilor la unele capacități este vitatea de cooperare și colaborare^
garanția îndeplinirii și chiar depă tru creșterea calității cărbunelui li tare, în vederea pregătirii producției
determinată in principal de restan economică, tehnică și științifică cu
șirii angajamentului asumat în în vrat termocentralelor ?
anului viitor se efectuează lucrări de
tele inregistrate in livrarea unor uti alte ministere și organe centrale din
trecerea socialistă de a extrage su
— Nu cu mult timp în urmă am cercetare pentru descoperirea de noi
laje și subansamble. în acest an, țară. In acest context, cadrele da
plimentar in acest an 15 000 tone montat
la
silozul
Sărmășag
un
nou
zăcăminte.
Se
conturează
noi
cîmpuri
reprezentanți ai minerilor și con conducere și specialiștii din minis
cărbune de bună calitate, ne spune
care asigură omogeniza miniere, existind, și din acest punct
structorilor de mașini s-au întâlnit ter trebuie să-și perfecționeze stilul
irig. Aurel Sarea, directorul între sfărimător,
rea
cărbunelui
energetic.
Drept
ur

de
vedere,
garanția
asigurării
fron

de mai multe ori pentru a întocmi și metodele de muncă, să ia toate
prinderii. Factorul principal in obți mare, puterea calorică a crescut cu
de comun acord graficele de livrare măsurile necesare pentru eliminarea
nerea aceător rezultate îl constituie 102 kcal pe kg,' obținindu-se bonifi tului de lucru necesar. Se execută
a utilajelor. Au fost însă frecvente cu desăvîrșire a neajunsurilor din
creșterea productivității muncii. Ast cații suplimentare. Tot in această lucrări de asecare in vederea deschi
cazurile cind graficele de livrare a acest domeniu, să acționeze energic,
fel, de la începutul anului acest in ordine de idei se înscrie și realiza derii abatajului nr. 6 100 la mina
utilajelor pentru acest sector nu așa cum a cerut in repetate rinduri
dicator a fost realizat în proporție rea, prin autodotare, a instalației de Zăuan, se acționează cu toate forțe
S-au urmărit și respectat pînă la conducerea partidului și statului,
de 107 la șută. Concomitent a fost claubare montate la cariera Zâghid. le la descopertare în toate carierele.
capăt. Din această cauză, pe de o pentru organizarea șt desfășurarea
redus consumul de energie cu 5,4 la eu ajutorul căreia se separă sterilul Măsurile adoptate de Comitetul Po
parte la unitățile miniere s-au adu în cele mal bune condiții a muncii
litic
Executiv
al
C.C.
al
P.C.R.
ne-au
sută, economisindu-se 524 MW ener de cărbune.
nat stocuri mari de piese și suban in toate unitățile miniere, pentru
mobilizat
și
mai
mult,
minerii
să

— Pînă la sfîrșitul acestui an au
gie electrică. Aș mai sublinia că au
samble care nu pot fi montate pen aplicarea in producție a celor mai
tru că nu există încă fronturi de noi cuceriri ale cercetării științifice
fost executate, peste prevederi, im rămas mai puțin de 70 de zile. Cum lăjeni fiind hotăriți să încheie anul
1985
și
întregul
cincinal
cu
însem

se acționează acum în cariere și
lucru, imobilizîndu-se însemnate și tehnologice, pentru extinderea și
portante lucrări de descopertărl.
abataje pentru extragerea unor can nate sporuri la producția de cărbune.
cantități de materiale, iar pe de generalizarea experienței înaintate.
— Concret, care sînt măsurile și tități suplimentare de cărbune ? Ce
altă parte montajul la unele utilaje
In spiritul înaltelor exigente
acțiunile inițiate in cadrul întreprin măsuri s-au luat pentru pregătirea
Euqen TEGLAȘ
nu poate fi încheiat deoarece lip formulate de Comitetul Politic Exe
corespondentul „Scînteii"
derii de consiliul oamenilor muncii, producției anului viitor ?
sesc o serie de repere. în spiritul cutiv, organele și organizațiile de
partid, U.T.C. și sindicat, consiliile
oamenilor muncii, celelalte organiza
ții de masă și obștești din combina
tele și întreprinderile miniere tre
buie să acționeze cu maximă răs
- ÎN PROCENTE pundere, perseverent, prin mijloacele
specifice ale muncii politico-educa
tive, pentru întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă, a
simțului de răspundere cu care se
acționează în toate carierele de su
prafață și abatajele din subteran,
pentru transpunerea în viață a tutu
ror hotăririlor și măsurilor stabilite
in vederea perfecționării activității
în acest domeniu.
Comitetele județene și municipale
de partid pe teritoriul cărora se
găsesc unități extractive de cărbune
trebuie să desfășoare o intensă
muncă organizatorică, să acorde con
ducerilor unităților miniere un
sprijin concret, eficient, să se im
plice direct și permanent în soluțio
narea problemelor de producție, să
asigure desfășurarea exemplară a
activității in acest sector vital al
economiei naționale.
Trebuie înțeles cu toată claritatea
că îndeplinirea în bune condiții a
planului la producția de cărbune
este un obiectiv de cea mai mare
importantă pentru țară. De ritmicita
| APRILIE |
(ianuarie! jFEBRUARIEl |MARTIE |
[august| IseptembrieȚ lOCTOMBRIEl
tea producției și calitatea cărbunelui
extras de mineri depinde in mod ne
mijlocit, hotăritor desfășurarea nor
mală a activității în sectorul energe
tic, în multe alte ramuri ale econo
Din datele prezentate în graficul de mai sus rezultă limpede că, în
nivelul posibilităților existente, al dotării tehnico-materiale din unitățile
miei
naționale. Minerilor, tuturor
perioada martie-iunie, nivelul producțiilor medii zilnice de cărbune a
miniere. Această situație dovedește, așa cum s-a subliniat la ședința Co
oamenilor muncii din acest domeniu
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., că în industria cărbunelui se
crescut constant față de primele două luni ale anului, cind — după cum
le revin, așadar, răspunderi mari. în
mențin ineă serioase deficiențe, că nu s-au luat toate măsurile necesare
se știe — din cauza condițiilor climatice neobișnuit (ic aspre au fost îndatorirea patriotică de a face totul
timpinate unele greutăți in desfășurarea activității, înj special in carierele
pentru perfecționarea'tehnologiilor de lucru și folosirea cu indici superiori
pentru a da țării cit mai mult cărbu
de extracție la suprafață a lignitului. Totuși, după această perioadă, deși
a utilajelor din dotare. Iată de ce, in lunile care au mai rămas pină Ia
ne și de bună calitate. în același
vremea nu a mai constituit un impediment, nivelul producției de cărbune
sfirșitul anului, în toate unitățile miniere trebuie să se acționeze în așa
timp, in lumina înaltelor exigențe
a inceput să scadă. Practic, in lunile Iulie, august, septembrie și in peri
fel incit să se realizeze producții de cărbune cu mult mai mari decit
stabilite de conducerea partidului, de
oada care a trecut din luna octombrie s-au obținut producții cu mult sub
pină acum.
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este necesar ca
MINERI, FACEȚI TOTUL, PRIN ÎNTĂRIREA ORDINII ȘI DISCIPLINEI, PRIN CREȘ și oamenii muncii din întreprinde
celorlalte ministere să-și spo
TEREA SPIRITULUI DE RĂSPUNDERE LA FIECARE LOC DE MUNCĂ, PENTRU A EX rile
rească eforturile pentru a-și onora
la
termenele
stabilite toate obligațiile
TRAGE ZI DE ZI CANTITĂȚI TOT MAI MARI DE CĂRBUNE DE BUNĂ CALITATE Șl ce le revin față
de industria carbo
PENTRU APROVIZIONAREA RITMICA, LA NIVELUL CERINȚELOR A TERMOCENTRALE niferă, sprijinind astfel pe mineri în
munca ioi de mare răspundere pen
LOR, CONTRIBUIND ASTFEL LA ASIGURAREA ENERGIEI NECESARE DESFĂȘURĂ tru
a asigura economiei naționale
cantități de cărbune sporite și de
RII NORMALE A ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE !
bună calitate.

ÎNTREPRINDEREA

MINIERĂ

SĂRMĂȘAG

(Urmare din pag. I)

Mctii sporite prto n tona Creștere calității cărbunelui - otaftol principal
W folosire a iittler
ai actiffltiti imeiliale si fe perspectito
Acțlonînd în spiritul înaltelor
exigente reieșite clin ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., minerii clin bazinul carbo
nifer Mehedinți se află angajați in
aceste zile intr-un susținut efort
pentru realizarea în condiții cit mai
bune a sarcinilor de plan ce le
revin. în fruntea întrecerii socia
liste se situează cei de »la mina
Zegujani, care au obținut în ultima
perioadă însemnate sporuri de
producție.
— Rezultatele obținute, ne spune
inginerul Alexandru Mitucă, șeful
minei, se datoresc măsurilor luate
pentru întărirea disciplinei la fie
care loc de muncă, folosirea cu
indici superiori a utilajelor din do
tare, executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor de întreținere,
revizii și reparații. Așa am reușit
ca, față de planul la zi, să extra
gem suplimentar peste 10 0(10 tone
cărbune. Organizînd temeinic mun
ca înregistrăm, totodată, ritmuri
superioare față de grafice la lucră
rile de pregătire in vederea des
chiderii unor, noi fronturi de lucru.
Sint, desigur, realizări care dove
desc că minerii de la Zegujani știu
sft se mobilizeze, să pună în va
loare experiența dobîndită, să gă
sească noi si eficiente soluții pen
tru creșterea ritmurilor de extrac
ție a cărbunelui. Totuși, pe an
samblul întreprinderii miniere Me
hedinți se înregistrează o restantă
de peste 100 000 tone cărbune. Cele
mai mari nerealizări se localizează
la minele Husnicioara I, Husnicioara II și Husnicioara III. Cauzele?
Așa cum am mai scris în ziarul
nostru, colectivele de la aceste trei
'mine se confruntă cu condiții geo
logice deosebite : infiltrații de apă
și „pungi" de nisip în straturile de
cărbune. Din aceste cauze se în
registrează indici necorespunzători
în folosirea utilajelor, viteze mici
de înaintare atît la lucrările de
pregătire a noilor fronturi de lu
cru, cit și în extracția cărbunelui.
Considerăm însă că această pro
blemă trebuie analizată mai temei
nic de factorii de resort. Și iată
motivele.
în acest an s-a prevăzut punerea
în funcțiune. în subteran si in ca
riere de la suprafață, a importante
capacități noi de producție. Lucră
rile sînt însă mult rămase în urmă.
La mina Husnicioara I, abatajul
5/6 trebuia să producă din luna
iunie, dar lucrările de pregătire
au fost mult întîrziate. Tot la
această mină, la cel de-al doilea
abataj — .1/8 — cu termen de
punere in funcțiune 30 septembrie,
lucrările de pregătire nici măcar
n-au fost atacate. De ce ?
— în primul rînd — ne spune
Iacob Dumitrașcu, secretarul co
mitetului de partid pe întreprin
dere — s-au acumulat mari res
tanțe din anii precedenți. Condi
țiile geologice grele au făcut ca
utilajele să lucreze cu indici scăzuți. Apoi s-a resimțit lipsa forței
de muncă, problemă cu care na
confruntăm și în prezent Tot atit
de adevărat este însă șl faptul că
la nivelul întreprinderii nu s-au
realizat la timp și de calitate revi
ziile și reparațiile planificate la
toate utilajele folosite în subteran.
Și aceasta pentru că, pe de o
parte, nu toți cei care lucrează
In acest sector au o pregătire pro
fesională corespunzătoare, iar pe
de altă parte s-a manifestat multă

Indisciplină la unele locurî de
muncă.
Mult întîrziate sînt și lucrările
de descopertă, deci de asigurare a
rezervelor exploatabile de cărbune
la cariera de la suprafață din zona
Husnicioara. Mai mult decit atit,
prima magistrală de steril dată în
exploatare nu funcționează la în
treaga capacitate. Au apărut o
serie de defecțiuni la excavatorul
cu rotor, la linia de benzi, la
mașina de haldat și instalația de
automatizare. Cu toate că s-a sta
bilit un program de măsuri amă
nunțit, cu răspunderi precise pen
tru fiecare din furnizorii de uti
laje' și proiectanți, nici la ora ac
tuală problemele n-au fost soluțio
nate In totalitate. Se impune, așa
dar, ca cei doi coordonatori ai
acestei investiții — Centrala indus
trială de utilaj minier și mașini de
ridicat din Timișoara și Institutul
de cercetare, inginerie, tehnologie
și proiectare minieră pentru lignit
din 'Craiova — să acționeze mai
energic, cu toată răspunderea, în
spiritul sarcinilor subliniate la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv pentru soluționarea grab
nică a tuturor problemelor tehnolo
gice care au apărut la prima
magistrală de steril. Mult întîr
ziate sint lucrările șl la cea de-a
treia linie magistrală de steril.
Față de graficele de livrare la zi,
trei furnizori — Centrala indus
trială de utilai minier și mașini de
ridicat din Timișoara. „UNIO" Satu
Mare si întreprinderea de utilaj
minier din Tirgu Jiu — totalizează
o restantă de peste 1 000 tone uti
laje. ceea ce face ca ritmul lucră
rilor de montaj să fie necorespunzăior.
întreprinderea minieră Mehedinți
se confruntă și cu altă problemă,
încă nesolutionată. întrucît s-a do
vedit că. în condițiile geologice de
nici, din zona Husnicioara. comple
xul mecanizat CMA-2 nu dă randa
mentul scontat, s-a stabilit să se
experimenteze și să se introducă
în producție un complex mecanizat
cu caracteristici tehnice superioa
re : CMA-4 L. în acest an trebuie
ca noul tip de complex să fie
introdus în producție. Cum stau
lucrurile ? Și acum se continuă
experimentările cu primul complex
de acest tip. Oare cînd vor fi trase
concluziile definitive ? Clnd va in
tra în producție acest complex me
canizat care se experimentează de
prea multă vreme ?
Desigur, aspectele semnalate șl
care condiționează realizarea sar
cinilor de plan pe acest an trebuie
temeinic și grabnic analizate șl
soluționate. Numai în acest fel se
vor putea recupera restanțele În
registrate ș> îndeplini integral pla
nul de producție pe acest an. în
același timp sint necesare eforturi
deosebite pentru recuperarea res
tanțelor și punerea in funcțiune a
noilor capacități de producție, atit
in subteran, cit și în cariera de la
suprafață. Colectivul de muncă din
acest bazin carbonifer fiind tinăr.
In formare, este necesar, totodată,
ea la fiecare loc de muncă, acolo
unde se hotărăște producția, co
muniștii să se implice mai pu
ternic și permanent în activitatea
de educare și formare a oameni
lor, pentru întărirea pretutindeni a
ordinii șl disciplinei in muncă.

Vîrqilîu TĂTARU
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Continuăm să publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă de
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale,
transporturi, turism.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe
baza realizării indicatorilor prevalați in criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfirșitul lunii septembrie *) pe primele locuri se
situează :
IN DOMENIUL
TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea rețele
electrice Suceava, cu 631.2 puncte.

Unitatea s-a încadrat in repar
tițiile âe energie electrică, iar
principalii indicatori ue plan au
fost depășiți cu : 10.2 ia sută la
producția netă in activitatea de
construcții-montaj, 11,6 la sută la
productivitatea muncii ; consumul
propriu tehnologic a fost sub cel
normat cu 4,9 la sută, far chel
tuielile maxime la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj au
fost mai mici decit cele planificate
cu 2,2 la sută.
Locul II : întreprinderea rețele
electrice Timișoara cu 554,8 puncte.
Locul III : întreprinderea rețele
electrice Vaslui, cu 529,5 puncte.
IN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Bălăria,
județul Giurgiu, cu 496,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 19,2 la sută la
producția fizică la forajul de ex
ploatare și injecție, 4,2 la sută la
viteza de lucru la forajul de cer
cetare geologică, 12,5 la sută la
sonde terminate din foraj, 10.3 la
sută la volumul producției norma
te ce revine pe o persoană. 3 la
sută la viteza de lucru' la forajul
de exploatare și injecție ; depășiri
de plan au mai fost obținute la be
neficii ; consumurile de materii
prime si materiale au fost sub cele

•) Indicatorii privind, produc
ția netă, costurile dc producție
și beneficiile sint calculați pe
8 luni.

Evoluția producției medii de cărbune în cursul acestui an

normate cu 45.7 Ia sută. Iar cele
de energie electrică și combustibil
cu 10,1 la sută.
Locul II : Schela de foraj Melinești, județul Dolj, cu 458.8 puncte.
Locul III : Schela de foraj Zădăreni, județul Arad, cu 430,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE. CARBUNOASE
ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 848,6
puncte.

Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția fizică, 9.2 la sută la produc
ția netă, 11,5 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 7,5 la
sută la productivitatea muncii : de
pășiri de plan au mai fost obținute
la export și beneficii ; consumurile
de materii prime, materiale, ener
gie electrică și combustibil au fost
sub cele normate.
Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 746,8 puncte.
Locui III : întreprinderea „Car*
bochinT
— Cluj-Napoca, cu 618
puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELȚE, MECANICA
FINA ȘI SCULE. ECHIPAMENTE
SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Mctrom"-Brașov cu 7,0,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 la sută la pro
ducția netă. 2,2 Ia sută la producția-marfă vindută și încasată, 25.2
la sută Ia beneficii : depășiri de
plan au mai fost obținute la ex
port ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele
normate cu 2 la sută, iar cele ds

energie electrică si combustibil cu
10,5 la sută.
Locul II : întreprinderea mecani
că Bistrița, cu 731.4 puncte.
Locul III : întreprinderea de scu
le și echipamente hidraulice Foc
șani. cu 723,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Marc — M.I.Ch.
— cu I 046,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au

la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; depășiri de plan au
mai fost obținute la export și la
beneficii ; cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție marfă
au fost mai mici decit cele plani
ficate, iar consumurile de materii
prime, materiale, energie electrică
și combustibil au fost sub cele nor
mate.
Locul II : Fabrica de anvelope
Luduș, județul Mureș, cu 670,5
puncte.
Locul III : întreprinderea „Ener
gia" — Constanta, cu 597 puncte.

„Dorobanțul" — Ploiești, cu 672,7
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 16,8 la sută la pro
ducția fizică, 0,6 la sută la produc
ția netă, 14.4 la sută la export, 1 la
sută Ia producția marfă , vindută și
încasată, 2,2 la sută la productivi
tatea muncii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub
cele normate cu l la sută, iar cele
de energie electrică și combustibil
cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" — Sibiu, cu 667 puncte.

ROTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
fost depășiți cu : 14,6 la, sută la
producția netă, 4,5 la sută la producția-marfâ vindută .și încasată,
1.2 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export, producția fi
zică și la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
sub cele normate cu 2,1 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibil cu 12,4 la sută.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău
— M.I.P.. cu 1 033,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi. ferate Miercurea-Ciuc —
M.T.Tc.. cu 808,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea dc arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu
732,1 puncte.

Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1.7 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la produc
ția netă, 5,3 la sută la producția
marfă vîndută și încasată, 2,7 la
sută la productivitatea muncii, 7,8

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE NOUĂ LUNI
ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" — Alba Iulia, cu 1 040,4
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția fizică, 5,6 la sută la produc
ția netă, 6,7 la sută la productivita
tea muncii,. 2 la sută la beneficii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute Ia export și Ia livrări de măr
furi Ia fondul pieței ; consumurile
de materii prime, materiale, ener
gie electrică și de combustibil au
fost sub cele normate.
Locul II : întreprinderea de
sticlărie și porțelan Dorohoi, jude
țul Botoșani, cu 349,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
(lină, mătase, in, cinepă)
Locul I : întreprinderea de stofe

Locul III : întreprinderea „Măta
sea roșie" — Cisnădie, județul Si
biu. cu 320,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Kandia" — Timi
șoara. cu 973,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 16,4 la sută la
producția netă. 1.8 la sută la pro
ducția fizică. 3 la sută la produc
ția marfă vindută și încasa
tă. 4,3 la sută Ia productivitatea
muncii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la beneficii si la
livrări de mărfuri la fondul pieței ;
cheltuielile totale Ia 1 000 lei pro
ducție marfă au fost mai mici decit
cele planificate cu 5,8 la sută, iar
cele materiale cu 7,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de ulei
Constanța, cu 644,6 puncte
IN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : întrepripderea poligra
fică Sibiu, eu 461,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția fizică, 9,2 la sută la produc

ția netă, 6,9 Ia sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 8,6 la
sută la productivitatea muncii, 17,6
la sută la beneficii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 1.9 la sută, iar consumu
rile de energie electrică și combus
tibil au fost sub cele normate cu
7,2 la sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică „Biicureștii-Noi“. cu 418,7
puncte.
Locul III : întreprinderea poli
grafică „Informația Bucurestiului",
cu 348,7 puncte.
IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE
ȘI AERIENE
Locul I : Compania „TAROM" —
București, cu 436 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 23,1 la sută la
producția netă, 12 la sută la volu
mul activității ; depășiri de plan
au fost obținute și la beneficii :
consumurile de energie electrică și
combustibil au fost sub cele nor
mate cu 22,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de
transport naval și auto „Delta Du
nării" — Tulcea — M.A.I.A., cu
419,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța —
M.T.Tc., cu 251,1 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Întreprinderea balneoclimatică Slănic Moldova, cu 107,6
puncte.

Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4.3 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 0,8 la sută la prestări servicii
către populație, 2,4 la sută la be
neficii, 5 la sută la încasări medii
pe un lucrător ; depășiri de plan
au mai fost obținute la total înca
sări valutare și la numărul de tu
riști ; cheltuielile de circulație la
1 000 lei desfacere au fost mai mici
decit cele planificate.

ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Satu
Mare, cu 806,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,9 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit,
34,2 la sută la valorificarea stocu
rilor disponibile, 30 la sută la
mărfuri incărcate și expediate paletizat și pachetizat ; depășiri de
plan au mai fost obținute la pre
luarea stocurilor disponibile și la
beneficii ; viteza de circulație a
mărfurilor a fost mai mare decit
cea planificată.
Locul II : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Vilcea. cu 736,2 puncte.
Locul III : Baza județeană de
aprovizionare
tehnico-materială
Timiș, cu 668.4 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI
ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru
administrarea clădirilor București,
cu 878 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 28 la sută la pro
ducția de construcții-montaj, 10 la
sută la încasări din activitatea de
producție-prestații, 5 la sută la
volumul lucrărilor de întreținere,
reparații curente și prestări in con
strucții, 33 la sută la prestări servi
cii pentru populație ; depășiri de
plan au mai fost obținute la1 be
neficii și la productivitatea mun
cii ; consumurile de materii prime
și materiale au fost sub cele nor
mate cu 20,5 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibil cu
20 la sută.
Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Foișor — București cu
746,5 puncte.
(Agerpres)

_________ S

PAGINA

SCINTEIA — vineri 25 octombrie 1985
\

■
.

•

.........

__________

Prezențe românești de prestigiu la Tîrgul internațional București-1985

IN INDUSTRIA TĂRII - NOUL IN PUTERNICĂ AFIRMARE
Produse noi cu performanțe superioare, competitive pe piața externă
Inaugurată in prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, a altor tovarăși din conducerea partidului și statului,
cea de-a Xl-a ediție a Tirgului internațional București este socotită, pe
bună dreptate, drept o importantă manifestare economică internațională.
Polarizind interesul miilor de vizitatori, al numeroșilor oameni de afaceri
din zeci de țări, prilejuind însemnate tranzacții comerciale, T.I.B. '85
constituie in aceste zile o prezență dinamică, amplă, reprezentativă.
Produsele prezentate de România in cadrul tirgului atestă, intr-un
chip mai pregnant decit in alți ani, faptul că industria noastră se află
in plin proces de modernizare, că in perimetrul ei se produc adevărate

mutații, că pe coordonatele calității, diversificării șl competitivității,
această ramură conducătoare a economiei naționale, traducind in viață
sarcinile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a obținut succese de
prestigiu.
Acest vast și complex proces de modernizare a producției industriale
iși găsește o ilustrare elocventă in afirmarea puternică a noului. Este
impresionantă, la actuala ediție a T.I.B., ponderea produselor noi și
reproiectate. Practic, nu există ramură industrială sau unitate economică
prezentă aici care să nu-și fi făcut un punct de onoare din a infățișa
specialiștilor și vizitatorilor un număr mare de produse noi, moderne, de

performanță, care țin pasul cu ultimele cuceriri ale cercetării și tehnicii
mondiale. Toate ramurile industriei românești infâțișeazâ, in limbajul
cel mai concret al exponatelor prezentate, eforturile încununate de succes
□ le .cercetătorilor, proiectanților și producătorilor de a aduce tehnica
românească in linia intii a tehnicii mondiale. T.I.B. *85 pune in evidență
cu strălucire roadele gîndirii originale, ale voinței de a inova, de a pro
mova cu perseverență tot ceea ce este nou, modern in tehnică.
înfățișăm in această pagină doar citeva produse - prin forța lucrurilor
puține față de amploarea, de diversitatea celor prezentate la cea de-a
Xl-a ediție a Tirgului internațional București.

Echipamente de . calcul electronic
moderne, într-o gamă diversificată
Deși relativ tinără, industria noastră
de echipamente de calcul electronic este
astăzi un partener competitiv pe piața
internațională. Calculatoarele de capaci
tate medie, minicalculatoarele, microcal
culatoarele, calculatoarele personale, sis
temele grafice, mașțnile de facturat și
contabilizat, echipamentele periferice fao
astăzi obiectul exporturilor în R.P. Chi
neză, Cehoslovacia, U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Elveția, Austria, R.F. Germania,
S.U.A. etc. Din cadrul acestor grupe de
produse prezentate la T.I.B. ’85 remar
căm unele echipamente noi și moderni
zate, cum ar fi microcalculatoarele 1-106,
MC-80, Coral-4 021, calculatorul indi
vidual Amic și Prae-1 001, sistemul de
comandă pentru mașini-unelte SPL-400
etc., care rețin atit atenția publicului, cit
și a specialiștilor. O mențiune specială
merită microcalculatorul CLC-80, un prodps la cel mai înalt nivel mondial, rea
lizat de specialiști ai Institutului de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică
pentru automatizări. Acest echipament,
realizat pe tehnologia circuitelor larg in

tegrate, dotat cu un microprocesor de 8
biți și cu memorii corespunzătoare, este
destinat precalculării distribuției încărcă
turii in spatiile de depozitare ale navelor
de orice tip, controlînd structura de re
zistență și nivelul,de imersare al navei.
Credem însă că cea mai bună aprecie
re asupra performanțelor noului produs
al industriei de calculatoare românești
este cea conținută intr-o scrisoare a be
neficiarului — întreprinderea de exploa
tare a flotei maritime „NAVROM" din
Constanța : „Comparativ cu calculatoa
rele străine existente în dotarea navelor
de 150 000 tdw, precum și cu alte tipuri
de calculatoare existente la bordul mi
neralierelor de 55 000 și 65 000 tdw, micro
calculatorul CLC-80 constituie o realizare
deosebită, care depășește prin perfor
manțele sale prbdusele similare străine
existente la bordul navelor. Microcalcu
latorul CLC-80 Ja fost apreciat deosebit
de favorabil de comandanții de nave și
specialiștii de la „NAVROM" Constanța,
fapt pentru care aducem mulțumiri tu
turor celor care au contribuit la realiza
rea lui".

Produse de înaltă calitate ale chimiei și petrochimiei

Practic, toate mașinile-unelte
sînt noi sau modernizate

în standurile rezervate produselor românești, un
loc aparte, stirnind un mare interes în rindul spe
cialiștilor și oamenilor de afaceri, al vizitatorilor,
11 ocupă Salonul internațional al chimici, care cu
prinde cele mai noi realizări, obținute de industria
chimică și petrochimică din țara noastră, de lucră
torii din institutele de cercetări și inginerie teh
nologică ale acestei ramuri. Semnificativ este fap
tul că marea majoritate a produselor sînt noi și
modernizate, o contribuție remarcabilă adueîndu-și
In acest sens unitățile de cercetare din subordihea
Institutului central de chimie, aflat sub îndruma
rea de Înaltă competență a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă
recunoaștere și prețuire internațională.
Puternica dezvoltare a industriei chimice șl pe
trochimice românești a impus produsele acestor
ramuri pe piața internațională, ele fiind livrate
astăzi, prin intermediul a circa 1 200 de firme
străine partenere, in peste 110 țări^de pe toate con
tinentele. Se cuvine, totodată, subliniată extinderea
continuă a nomenclatorului de export în favoarea
produselor cu un înalt grad de prelucrare și de
înaltă calitate, capabile 6ă se situeze la nivelul
performanțelor mondiale. De asemenea, sînt ex
portate tot mal multe tehnologii originale, echipa
mente și instalații tehnologice complete.
La actuală ediție a T.I.B., întreprinderile de co
merț exterior „Chimica" și „Danubiana" prezintă,

Ca întotdeauna, mijlocul parterului pavilionului central este re
zervat standului de masini-uneltg. Si de data aceasta ni se oferă
aici o impresionantă demonstrație a forței de creativitate a cerce
tării științifice românești si a potențialului de producție al celor
opt întreprinderi de mașini-unelte din tară, care probează, o dată
in plus, că nu intimplător România se situează printre p/imele 10
țâri ale lumii in ierarhia producătorilor de mașini-unelte.
Cu ce noutâti este prezentă această importantă ramură la ac
tuala ediție a T.I.B. ’85? Practic, tot ceea ce este expus reprezintă
tipuri noi sau modernizate tie mașini-unelte ce figurează de acum
in nomenclatorul de export al întreprinderii de comerț exterior
Mașinexportinîport. Iată, de pildă. C.P.F.H. 500 — C.F. 1. o celulă
flexibilă pentru prelucrări prin frezare. găurire. alezare. filetare
a unor piese de tio carcasă cu dimensiuni maxime de
500 X 500 .< 500 mm. Tehnica modernă de calcul este puternic Im
plementată : celula are un înalt grad de automatizare si o inde
pendentă de lucru neasistată de operator pinâ ia 8 ore. Ea asigură
schimbarea a 30 pinâ la 60 de scule diferite, precum și a unui
număr de 5 piese de prelucrat. Performante similare — productivi
tate de patru ori mai mare, o inaltă precizie in execuția pieselor,
consum redus de energie electrică etc. — are și strungul vertical
cu două platouri — SV-2/5 (in fotografia de mai sus). Dotat cu
comandă numerică NUMEROM 460/530 sau orice alt tio. la cererea
beneficiarului, acest utilai prelucrează suprafețe exterioare sau in
terioare. cilindrice, conice, plane sau generate după o curbă oare
care. ale unor Piese de mare precizie si tinete. El poate funcționa
independent sau integrat în linii tehnologice, performantele sale
deosebite făcindu-1 competitiv.cu oricare alt produs similar fabricat
pe olan mondial.

pe lingă produsele cu care s-au făcut cunoscute in
lume, și o mare serie de noutăți. Din rindul ex
ponatelor" se remarcă noile sortimente de cauciuc
sintetic, mase plastice, fire și fibre chimice, îngră
șăminte și antidăunători, materiale fotosensibile,
catalizatori cu caracteristici superioare, compara
bile cu cele realizate de firme cu tradiție din dife
rite țări. în cadrul unui stand special sint expuse
anvelope, intre care cele pentru basculante de 110
tone, pentru camioane grele, pentru autoturisme și
tractoare, o varietate de articole tehnice din cau
ciuc și materiale plastice destinate autoturismelor
„Oltcit", „Dacia" și „ARO", precum și pentru unele
utilaje industriale.
Din domeniul lacurilor si vopselelor remarcăm
prezența, pentru prima oară, a unor noi tipuri de
vopsele pe bază de rășini sintetice epoxipoliamidice, destinate industriei aeronautice, rășini poliesterice nesaturate cu rezistențe chimice îmbu
nătățite, noi lacuri și vopsele pentru reactoare nu
cleare, grunduri electroforetice pentru autoturisme.
Tot pentru prima oară sint prezentate si o serie
de noi medicamente cu efecte terapeutice sigure,
apreciate ca atare în urma experimentelor clinice
efectuate.
Toate aceste produse sînt rodul valorificării intr-un mod superior, prin intermediul reacțiilor și
sintezelor chimice, a unor materii prime și mate
riale existente In țară, care capătă astfel valori
înzecite și însutite.

O „familie46 de tractoare
cu performanțe deosebite

Realizări de vîrf ale
constructorilor de utilaj petrolier
Utilajul petrolier românesc este astăzi cunoscut sl apreciat tn 30
de țări de pe cinci continente, situind tara noastră ne un loc de
frunte în ierarhia tarilor producătoare de utilai petrolier. Mențio
năm. în acest context, faptul că întreprinderea ..1 Mai" Ploiești
este una din cele mai mari unităti producătoare de utilai petrolier
din lume.
Prezent an de an Ia marile tîrguri internaționale ale lumii, utllajuLpetrolier românesc s-a remarcat prin performanțele sale deo
sebite. fapt ce i-a adus numeroase medalii si premii internaționale.
Ele reflectă preocuparea permanentă a producătorilor pentru diver
sificare si adaptarea rapidă a producției la cerințele pieței externe,
cu modele si variante constructive moderne. Ca întotdeauna, si la.
actuala ediție a T.I.B. utilajul petrolier românesc este prezent cu
noutăti semnificative. în măsură să satisfacă exigentele tendințe
— manevrabilitate ușoară, mobilitate, consumuri reduse de energie
și materiale s.a. — ce se manifestă în prezent în acest domeniu,
în variantă constructivă nouă sint. de pildă, instalațiile de forat
F-125 SA si F-320 EC. ale căror turle domină intrarea tirgului.
Ambele sînt echipate cu acționări electrice ; in plus, prima insta
lație este autopropulsată, deci ușor transportabilă si manevrabilă.
Noi sint. de asemenea, capetele de erupție pentru presiuni de
lucru de 350 atmosfere si de 100 atmosfere, acesta din urmă fiind
destinat operațiilor de extracție de pe platformele marine.
în mod special se cuvine remarcat un utilai aflat în premieră
mondială : 3 PN—2 500 (in fotografia de mai sus). Funcționind cu o
putere de 2 500 CP, așa cum indică, de altfel, și panoul care îl în
soțește. acest utilai este cea mai puternică pompă de forai din
lume. Pentru specialiști, acest fapt spune mult : este singurul utilai
de acest fel care poate satisface exigentele unui forai la peste
10 000 m adincime. Este un utilaj de vîrf. original, al industriei
românești, fabricat la binecunoscuta întreprindere „1 Mai" Ploiești.

Industria noastră a orodus pină in prezent 30 tipuri de tractoare
tn peste 300 variante, cu puteri începi nd de la 26 CP pină la 360 CP,
atit pentru folosințe agricole, cit și industriale. Aflati intr-o strinsă
competiție pe piața internațională — tractoarele românești sint expor
tate in peste 80 de țări de pe toate continentele — constructorii ro
mâni de tractoare înțeleg să răspundă confruntării continue, concepind și realizind permanent noi tipuri, noi variante constructive,
cu performanțe mereu mai inalte.
La noua ediție a T.I.B.. ei se remarcă cu o performantă Inedită :
prezentarea unei intregi „familii" ce cuprinde 15 noi tipuri de trac
toare. cu puteri de la 26 la 100 cai putere, cum sint U-302. U-342,
U-452, U-532 DT, U-552, U-642 DT ș.a., echipate cu roți sau cu șenile,
cu dublă sau simplă tracțiune. Ele sint destinate unei diversități largi
de lucrări agricole, inclusiv pentru cele pe pante abrupte.
Ce anume noutăți prezintă aceste tipuri de tractoare ? în primul
rlnd, adoptindu-se o serie de elemente constructive moderne — ambreiaj umed in loc de ambreiaj uscat, transmisie centrală (la trac
toarele cu dublă tracțiune) etc. — 11 se conferă o mai bună manevra
bilitate, siguranță in funcționare și fiabilitate sporită. Ele se remarcă,
totodată, printr-un consum de combustibil cu aproape 10 la sută mai
scăzut și printr-un design modern.

„Prometeu66 - un aparat medical
în premieră mondială
Pe un panou din cadrul standului româ
nesc de aparatură medicală se poate citi
„Prometeu" — sistem computerizat de termografie cutanată". Lingă panou, un aparat

de măsură conectat la un microcalculator
specializat pentru probleme medicale. In ju
rul lor, tot timpul, zeci de vizitatori — prea
puțini știind ce-i termografia, unii dintre ei
insă avizați — cercetează cu interes per
formanțele indicate pe panou. Aceștia din
urmă sint specialiști veniți din mari centre
medicale ale lumii. Ei cer detalii, intră în
amănunte, iși confruntă opiniile cu cei ce
dau explicații, se miră cînd li se oferă re
zultatele unor investigații și se arată inte
resați să obțină imediat aparatele și meto
dologia de lucru. „Prometeu" îi Interesează
deoarece in mina medicului el se vădește
a fi una din „uneltele" de cea mai înaltă
Specializare.
Ce este „Prometeu" ? Numele său preia
numele personajului mitologic devenit sim
bol pentru ceea ce poate știința oferi uma

nității. Este o idee științifică materializată,
o muncă tenace de peste douăzeci de ani. o
experiență unică, adunată clipă cu clipă și
etapă cu etapă, de un colectiv pluridiscipli
nar format din peste 140 de specialiști din
cele mai diverse domenii, condus de dr.
I. Mogoș, de la Institutul oncologic din
București. Este una dintre cele mai eficiente
arme existente în prezent în lupta cu unele
maladii acerbe ; el îngăduie diagnosticul
precoce și profilaxia unor boli grave. In
memoria calculatorului se află înmagazinată
experiența a două decenii de investigație
științifică — biologică, celulară, farmaceu
tică. A stocat imens pentru a fi astăzi capa
bil să răspundă ce, cum și cind se face un
anume tratament, pentru a se obține o efi
ciență terapeutică maximă. Avantajele fo
losirii lui sînt extrem de mari, mai ales in
plan socio-economic. Investigațiile și trata
mentul cu ajutorul noului aparat au salvat
pină acum sute de oameni, redindu-i fami
liei, vieții, societății.

Pagină realizată de George-Radu CHIROV1C1 șl Vlaicu RADU

Fotografii : Sandu CRISTIAN
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FLtffll DE DOCUMENTARE POLITICO-IDEOIOGICĂ

permanent în actualitate, ancorate în miezul vieții
istrumente importante ale propadei de partid, punctele de docuîtare politico-ideologică sint me: să asigure creșterea nivelului
tativ al educației politice a comuilor, a tuturor oamenilor muncii,
rind cadrul organizatoric adecvat
tru facilitarea accesului la sursele
informare și de documentare, penrealizarea unui studiu riguros,
ematic, aprofundat al documen>r de partid, al vastei opere teorei a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
i această cuprinzătoare perspeci a fost plasată investigația desurată in mai multe comune din
ețele Teleorman și Olt, cu numai
;va săptămîni înainte de deschiea anului de învățămînt politicoologic la sate. Așadar, întrebarea
itrală a fost aceasta : sint pregă! punctele de documentare politiideologică Sătești să răspundă exiițelor pe care le impune desfăsuea la un nivel calitativ superior a
•stei activități esențiale pentru
marea constantei noi, socialiste a
ănimii, pentru îmbunătățirea conutului întregii activități politicoologice si cultural-educative desurate de organizațiile comunale de
rtid ?
ivident, condiția primordială pen! asigurarea eficienței punctelor de
cumentare o constituie dotarea lor
i zi“ cu material informativ-docu■.ntar. De acest adevăr elementar
-a convins modul în care se înfăa, la data investigației, punctul de
cumentare politico-ideologică al
mitetului de partid din Drăgăști-Vlașca. Amplasat intr-un spa. adecvat, acest punct etala grija
osebită pe care o acordă factorii
răspundere asigurării unor con,ii dintre cele mai bune pentru
alizarea unei game largi de activiți politico-ideologice și educative
mare forță de inrîurire asupra
nștiinței. O bogată bibliotecă asiră fondul de carte social-politică.
ate documentele partidului nostru,
treaga
operă
a
tovarășului
icolae Cgaușescu. La aceasta se augau colecțiile de ziare ținute „la
", amplasate pe dispozitive adecvafolosirii lor lesnicioase. Pe un ras1 sint rînduite zeci de planșe, cuinzind principalii indicatori ai uniților din cadrul CUASC. Alăiri, o listă cu numărul de ordine și
tlul fiecărei planșe asigură identicarea operativă a materialului dot. Se află, de asemenea, riguros
stematizate ample fișiere bibliograce, cit și unele documentare pe cliarse teme (economie mondială, eduițle ateist-științifică, noul mecanism
:onomico-financiar).
Numeroase
îijloace audio-vizuale, o bogată
bancă" de diapozitive întregesc
estrea materială a punctului de doumentare.
Cartea social-politică, cuvîntările
ovarășului Nicolae Ceaușescu. secrearul general al partidului, materiale
e probleme de legislație, documen-

tarele „Tribuna muncii politico-ideo
logice de masă", elaborate de Secția
de propagandă a Comitetului jude
țean Olt, seturile de planșe și gra
fice, mapele documentare, colecțiile
de ziare și reviste constituie, de ase
menea, un bogat fond de documen
tare la punctul din comuna Osica de
Sus, județul Olt.
Oferind o perspectivă clară și si
gură acțiunilor de pregătire politi
co-ideologică, asigurind materialul
necesar — vizual și auditiv — pentru
temeinica lor ilustrare, aceste puncte
de documentare reprezintă un ade
vărat „laborator" metodic pentru în
treaga activitate politico-ideologică
și educativă a comunei.
Aceleași aprecieri se cuvin și
punctelor de documentare din comu
na Tătărăștii de Jos — Teleorman
sau din comunele Iancu Jianu, Brebeni. Poboru. Izbiceni din Olt — al

Pătran, membru al comisiei propa
gandiștilor și agitatorilor, care ne-a
spus că își continuă documentarea
începută în ziua anterioară. „Extrag
datele necesare privind sarcinile pla
nificate și realizările la zi, pînă la
nivel de fermă. Planșele și graficele
expuse sînt la nivel de județ și co
mună, dar în „dosarul" din „coltul
propagandistului" se află detaliate
uneori chiar pînă la nivel de echipă".
Planul de activități desfășurate la
punctul de documentare din comuna
Poboru ilustrează o gamă variată de
preocupări. Din datele consemnate in
registrul de activitate și din discuția
purtată cu Florea Tudor, secretar ad
junct cu probleme de propagandă, am
reținut cîteva acțiuni : „Punctele de
documentare politico-ideologică din
comună— mijloace eficiente de in
formare și documentare a oameni
lor", masă rotundă, desfășurată in 16

însemnări din județele Teleorman și Olt
căror aport se remarcă din plin'Ia
pregătirea propagandiștilor, cursanților si agitatorilor, la orientarea acti
vității politico-ideologice și educative
desfășurate de organizațiile de
partid, U.T.C. și sindicate, pentru
mobilizarea oamenilor muncii la în
făptuirea obiectivelor puse în fața
națiunii de Congresul al XlII-lea al
partidului.
Am reținut din discuția cu tova
rășul Leon Armeanca, secretar ad
junct cu probleme de propagandă al
comitetului de partid din Tătărăștii
de Jos, că — pe baza programului
trimestrial de activitate — s-a sta
bilit un orar săptămînal. astfel
încit in fiecare zi. Ia „punct", sau sub
egida acestuia, mai ales în unitățile
agricole, să se desfășoare diverse ac
tivități. Aici au loc instruirile și ac
țiunile metodice destinate propagan
diștilor de la toate formele de învățămînt, celor care pregătesc infor
mările politice, membrilor brigăzilor
științifice, colectivelor gazetelor de
perete. Tot aici, propagandiști și al ți
activiști ai comitetului județean de
partid prezintă probleme actuale ale
politicii interne și externe a parti
dului și statului. Tot pentru propa
gandiști și agitatori s-au organizat
consultații privind sarcinile ce revin
comunei
din
documentele
de
partid, din cuvîntările tovarășului''
Nicolae Ceaușescu.
Cînd ne-am aflat la Brebeni, în
jurul orelor 18, era „de permanență"
la punctul de documentare tovarășul
Teodor Pitei. împreună cu el se mai
aflau Ia punctul de documentare
nouă tovarăși.
întrebînd dacă are loc vreo acțiu
ne anume, ni s-a răspuns că nu. Am
stat de vorbă mai îndelung cu Ion

septembrie, urmată de o altă dezba
tere privind „Conținutul, formele și
mijloacele de educație revoluționară
a cetățenilor din comună" ; ulterior
a avut loc instruirea metodică pe
tema : „Cerințele noului an de invățămint politico-ideologic și sarcinile
propagandiștilor pentru desfășurarea
acestuia la nivelul exigențelor". în
pregătire se află dezbaterea cu tema :
„Gazetele de perete — mijloc de
combatere a neajunsurilor și de sti
mulare a experienței înaintate".
în cadrul punctului de documenta
re din Izbiceni avusese loc dezbate
rea cu tema „Autogospodărirea, autoaprovizionarea, înfrumusețarea co
munei — cu cetățenii și pentru cetă
țeni". Desfășurînd o aprofundată ar
gumentare, axată pe date și fapte
din toate sectoarele de activitate ale
localității, relevind detalii semnifi
cative pe străzi și circumscripții, această dezbatere a reușit să scoa’ă
în evidență multiplele resurse de
care dispune această așezare cu oa
meni harnici și pricepuți în arta lu
crării pămîntului.
Deși numeroase puncte de docu
mentare își îndeplinesc atribuțiile
pentru care au fost create, totuși, pri
vite prin prisma exigențelor actuale
care se pun în fața propagandei de
partid. în general, și a învătămîntului
polițico-ideologic, în special, în acti
vitatea altora continuă să persiste
neajunsuri. în primul rînd nu a dis
părut complet practica de a socoti
aceste instrumente ale muncii politi
co-ideologice și educative drept „ane
xe" pe lingă unele instituții, cel mai
adesea pe lingă bibliotecile sătești,
situație întîlnită, bunăoară, în comu
na Furculești, județul Teleorman.
Cîteva cărți și broșuri împrăștiate pe

o măsuță, un set de afișe realizate de
secția de propagandă a comitetului
județean expuse pe pereți (la înălți
mea plafonului), cu funcție pur de
corativă, un maldăr de ziare arun
cate pe dușumea, unele peste altele,
fără nici o ordine cronologică — cam
asta-i tot ceea ce se apreciază aici a
fi punctul de documentare politicoideologică, deschis cîteva ore, in
două zile din săptămînă. așa cum
este rinduit orarul bibliotecii.
în alte cazuri, chiar dacă a fost
destinat un spațiu anume pentru
punctul de documentare, acesta nu a
reușit să depășească postura de „ex
poziție" de planșe, afișe și lozinci.
Lipsește fondul minimal de carte po
litică, lipsesc datele concrete și situa
țiile comparative din unități, mapele
pe probleme, fișierele bibliografice,
programele bine gindite care să cu
prindă acțiuni in raport cu nivelul de
pregătire politico-ideologică, cultural-știintifică și profesională al celor
care solicită sprijinul. Se vădește lip
sa unei concepții clare asupra a ceea
ce trebuie să fie punctul de docu
mentare, ce sarcini îi revin, de ce
material trebuie să dispună.
Investigația a evidențiat concluzia
că în perioada actuală trebuie să spo
rească contribuția punctelor de docu
mentare la îndeplinirea sarcinilor ce
stau in etapa actuală în fața țărăni
mii, la înțelegerea temeinică de către
fiecare lucrător din agricultură, de
către fiecare locuitor al satului a esenței revoluționare a noii revoluții
agrare, a prefacerilor adinei pe care
aceasta le generează în planul rela
țiilor de producție. Se face simțită,
de asemenea, necesitatea diferenție
rii activității acestor puncte — de la
o unitate la alta, în raport cu sarci
nile și obiectivele care stau în fata
fiecărei organizații de partid, cu pro
blemele economico-sociale cu care se
confruntă fiecare localitate. în acest
sens se impune o mai puternică im
plicare a punctelor de documentare
în desfășurarea activității de educație
materialist-sti’ntifică. de combatere
a unor practici retrograde și misticoreligioase desfășurate de unele gru
pări sectante.
Numeroase fapte au dat relief con
tribuției punctelor de documentare
politico-ideologică la diversificarea
acțiunilor, la sporirea eficientei mun
cii de propagandă. După cum, lacu
nele care mai persistă pe alocuri ri
dică cu acuitate în fața cabinetelor
județene pentru activitate ideologică
și politico-educativă necesitatea unei
legături strînse cu acestea, care să se
reflecte deopotrivă pe planul îndru
mării cit și al controlului. Numai
astfel se va asigura tuturor puncte
lor de documentare și informare ca
litatea de „laboratoare" ale muncii
politico-ideologice și educative.

Ioan ERHAN
M. GRIGOROȘCUTA
S. ȘTEFAN

Pentru îmbunătățirea tontimm a attivității din unitățile tomerțului

UNITĂȚI TURISTICE DE MARE ATRACȚIE
Vă recomandăm cîteva unități
turistice amplasate în apropierea
unor locuri pitorești sau în stați
uni balneoclimaterice unde se
poate beneficia de un tratament
sau de petrecerea concediului in
condiții dintre cele mai bune :
© Hotelul „Geoagiu-Băi“, situat
tn stațiunea cu același nume, ia

„SĂPTĂMÎNĂ ECONOMIEI"-25-31 OCTOMBRIE

Spiritul de economie, în folosul

fiecăruia, în interesul general
Astăzi începe „Săptămînă econo
miei", frumoasă și semnificativă tra
diție românească, prilej de bilanț al
realizărilor de pînă acum, un oma
giu adus cumpătării și chibzuințe!,
spiritului de economie, hărniciei și
bunei gospodăriri care se înscriu
printre cele mai alese dintre virtu
țile dintotdeauna ale poporului
nostru. Organizarea, in fiecare an,
între 25 și 31 octombrie, a acestei
ample' acțiuni coincide în ultima zi
și cu „Ziua mondială a economiei"
— 31 octombrie — marcată in nu
meroase țări ale lumii prin mani
festări dedicate prietenilor econo
miei.
Puternica dezvoltare economicosocială a țării noastre în ultimele
două decenii a determinat ridicarea
continuă a nivelului de trai material
| și spiritual al întregului popor. „Tot
ceea ce creăm în România — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu . in
Raportul prezentat la cel de-al
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român — este destinat dez

voltării generale a patriei și ridică
rii continue a bunăstării materiale
și spirituale a poporului — țelul su
prem al politicii partidului, esența
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm, cu succes,
1 în România". O dată cu sporirea, da

CETĂȚEANUL ARE CUViNTll... PRIN „JURNALUL CUMPĂRĂTORULUI
9

® Un test al solicitudinii prin unități comer
ciale și prestatoare de servicii ® în cele mai mul
te locuri, propunerile și sugestiile cetățenilor
sînt analizate și tratate cu răspundere de con
ducerile unităților vizate ® Există însă și nedo
rite excepții ® De ce stau ascunse unele „jurna
le ale cumpărătorului” ?
O dată cu dezvoltarea economică,
în județul Brăila, ca de altfel pretu
tindeni în țară, sectorul terțiar —
cum se mai numesc comerțul și ser
viciile către populație — a cunoscut
o dezvoltare spectaculoasă. Este sem
nificativ să notăm că în ultimii 20 de
ani suprafața unităților comerciale
din județ a crescut de aproape trei
ori, iar volumul desfacerilor de
mărfuri și al prestărilor de servicii
a sporit cu mai multe miliarde de
Iei. Această evoluție reflectă, desi
gur, procesul de înaintare spre un
nivel de viață mereu mai ridicat, oa
menii muncii brăileni beneficiind de
condiții materiale mereu mai bune.
...Parafrazînd zicala „reclama este
sufletul comerțului", am putea spune :
„sufletul comerțului și al activității
de servire publică este omul" — omul care, prin munca ce o desfă
șoară in magazine sau în unitățile
prestatoare, contribuie la satisface
rea cerințelor de mărfuri și servicii
ale solicitanților. Din acest unghi de
vedere am ales ca ghid al unui test
al solicitudinii prin unități comer
ciale și de prestări servicii din Brăi
la „Jurnalul cumpărătorului" — in

strument instituit tocmai pentru a
activa dialogul cetătean-organizatori
de servicii publice, în vederea per
fecționării activității unităților de utilitate cotidiană.

Un dialog constructiv,
cu eficiență practică
Magazinul universal „.Dunărea"
este o unitate reprezentativă pentru
comerțul brăilean. Argumente : ma
gazinul are 32 de raioane (ele insele
adevărate magazine), vizitate anual
de peste 3,5 milioane de oameni.
Considerația de care se bucură aici
cumpărătorul o poți constata dintr-o
primă privire : mărfurile sînt expuse
frumos, personalul are o ținută co
respunzătoare și o atitudine civili
zată. Ce arată aici „Jurnalul cumpă
rătorului" ? Cele 32 de exemplare —
cite unul pentru fiecare raion — re
flectă în principal interesul organi
zatorilor comerțului pentru dialog,
bunul renume al magazinului tn rîndul cumpărătorilor. Există, firește,
și observații critice.
Cum
recepționează conducerea
magazinului consemnările din „jur
nale" ? Mai intîi este necesar să pre
cizăm că, zilnic, șeful magazinului
verifică „jurnalele" la toate raioane
le. intervenind în funcție de conți
nutul celor consemnate de cumpără
tori. Astfel, aprecierile referitoare la
modul de aprovizionare cu produse
sau la modul de servire sînt dezbă
tute în ziua imediat următoare în
„Careul profesional", la care partici-

pă întregul personal al magazinului.
De remarcat că o recentă inițiativă
privind declanșarea unei competiții
interne — „Raionul model de servi
re a populației" — a pornit tocmai de
la una din sugestiile cuprinse în
„jurnale". Propunerile care nu pot
fi rezolvate de conducerea magazinu
lui sint înaintate întreprinderii coor
donatoare — I.C.S.M.I.
Continuăm investigațiile la o mare

fel persistenta unor preocupări cu
totul...
periferice.
Iată
cîteva
exemple.
...Unitatea 207 (responsabil Ștefan
Sterian). „Jurnalul" nu este la ve
dere și doar după ce este scos dintr-un raft acoperit cu marfă ne dăm
seama că el nu lipsește... cu desăvîrșire. în mai multe cazuri, în drep
tul sesizărilor citim : „Se va verifica
și se vor dispune măsuri". Ce s-a
constatat în urma verificărilor și ce
măsuri s-au luat — nu știe nici mă
car șeful unității și cu atît mai pu
țin cumpărătorul!
...Unitatea 176. Responsabilul lip
sește, iar la rugămintea noastră ca
siera (Simona Costache) ne scoate
„Jurnalul" dintr-un sertar. (De ce stă
în sertar și nu la vedere. Ia îndemîna cumpărătorilor — cum prevăd re
glementările legale?) Nu ne surprin
de de aceea că în 4 ani cumpărătorii
au făcut aici doar 2 — două! — con

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL BRAILA
unitate prestatoare de servicii către
populație : autoservice-ul cooperati
vei „Metalochimica" din localitate.
De la începutul anului au beneficiat
de serviciile acestei unități peste
30 000-de cetățeni. Aici, „Jurnalul
cumpărătorului" există în varianta
intitulată „Jurnalul clientului" și re
prezintă. de asemenea, un instrument
util pentru perfecționarea activității
de servire. Se cuvine să menționăm
că personalul unității acordă o aten
ție sporită consemnărilor din „jur
nal", fie că e vorba de aprecieri po
zitive sau de unele observații critice.
Pe fondul unor propuneri venite de
Ia cetățeni, in cițiva ani unitatea a
cunoscut un amplu proces de dezvol
tare. parcurgînd drumul de la simplu
atelier la o veritabilă uzină de repa
rat autoturisme. Numai în acest cin
cinal s-a construit aici o hală de tinichigerie. s-a extins hala de pregă
tire pentru vopsitorie. s-au perfecțio
nat fluxurile tehnologice, ceea ce a
avut ca efect creșterea calitativă și
cantitativă a prestărilor de servicii.
De relevat că în intenția de a am
plifică dialogul cu beneficiarii, pe
lingă „jurnalul" care le stă acestora
permanent la dispoziție, conducerea
unității a înființat și o cutie destina
tă în exclusivitate sugestiilor cliențllor. tn plus, a fost lansat un ches
tionar de testare a opiniilor clientilor.

Cînd sugestiile se opresc
în sertare
Cartierele „Progresul" și „Vidin"
se află în marginea de nord a ora
șului. in fosta periferie transformată
tn ultimii ani din temelii**! Sub aspect
edilitar-gospodăresc, vechea periferie
este astăzi la nivelul zonei centrale.
Care este insă situația in privința ca
lității serviciilor oferite de unitățile
prestatoare ? Am căutat răspunsul ci
tind mai multe „jurnale ale cumpă
rătorului". Și trebuie spus — anticipind concluziile — am constatat ast-

semnări. Probabil că atunci jurnalul
nu fusese în sertar...
...Unitatea 225. „De un an. de cîhd
sînt aici — ne spune șefa unității.
(Rodica Topciti) — nici un client nu a
scris în jurnal". Nici nu avea cum;
acesta se afla tot în sertar. învelit
Intr-o pungă de plastic și... capsat la
capete !
...Unitatea 272. E drept, aici Jurna
lul nu se află în sertar, ci pe o jar
dinieră. Dar cum să poată fi iden
tificat cînd pe el se află aplicată
emblema AP 20 S — adică... marca
unui aspirator .? „Ca să fie mai fru
moasă coperta" — ne spune respon
sabila (Circiumaru Doina).
Conducerea I.C.S.M.I., care a dove
dit in numeroase cazuri receptivita
te. ne-a asigurat, prin persoana di
rectoarei (Marioara Avram), că as
pectele sesizate vor face obiectul
unei serioase analize, iar în curind
„Jurnalul cumpărătorului" se va
bucura și în zonele periferice de o
atenție identică cu cea din centru.
O situație care depășește neglijen
ta am intilnit-o. în zona Pieței Ha
lelor, la unitatea nr. 3 a cooperativei
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor Brăila. La solicitarea unei cumpărătoare (Florica Vărzaru)
de a i se scoate din ambalaj obiectul
pe care voia să-l cumpere, spre a
putea vedea dacă are toate piesele
componente. gestionara
(Dorina
Pațlea) a tratat-o prompt cu... un re
fuz. Insistențele n-au dat rezultat și
a fost solicitat atunci „Jurnalul cum
părătorului". „Fugi cocoană de aici
că nu-ți dau nimic" — a venit batjo
coritor răspunsul.
La unitatea nr. 14 de curățătorie
chimică rapidă aveam să intilnim un
alt aspect. Aici „Jurnalul clienților"
se află la vedere, omul poate scrie
in el fără să 1 se pună piedici din
partea lucrătorilor unității, numai că
ce se scrie în el rămîne ...literă
moartă. Nimeni nu urmărește fina
lizarea sugestiilor cetățenilor. între
alte sugestii făcute în „jurnal", mul
te privesc programul de primire a obiectelor pentru curățat : între orele

® Hanul „Cheia" din stațiunea cu
19 kilometri de Orăștie, județul
același nume, la 73 kilometri de
Hunedoara.
® Hanul „Ursul Negru" din stați , Ploiești.
© Hanul „Bran", situat pe șo
unea Sovata, pe drumul national
seaua națională Brașov — Pitești.
Miercurea CIuc — Tîrgu Mureș,
județul Mureș.
în fotografie : hotelul „Geoagiu® Hanul „Izvoru Mureșului" din
Băi". din stațiunea cu același
județul Harghita.
nume.

7—9,30 și 14—16,30. Conform acestui
program, cetățenii care-și încheie
activitatea în întreprinderi și insti
tuții după ora 16 nu mai pot bene
ficia de serviciile acestei unități —
singura cu regim de urgență din
oraș. Șefa de tură (Hrehore Doina)
este de părere că „oamenii au drep
tate". Dar programul continuă să
rămînă același... Ce are de spus con
ducerea cooperatives ?

Loc pentru mai bine
se află... în mai multe
locuri
Aceasta este concluzia la care am
ajuns în privința statutului real al
„Jurnalului cumpărătorului" in mu
nicipiul Brăila. A ieșit in evidență
faptul că, în timp ce în unele uni
tăți comerciale și de prestări-servicii
„jurnalul" reprezintă un instrument
util pentru perfecționarea activității,
în altele el este tratat cu indiferen
tă. Evident. experiența pozitivă
poate și trebuie să fie transferată si
spre zonele mai puțin centrale ale orașului, spre cartiere, să ajungă și in
unitățile vizate, pretutindeni unde
mai apar aspecte asemănătoare ce
lor semnalate.
Și o altă observație : „Jurnalul
cumpărătorului" — conceput ca un
jurnal al cetățeanului, de reală uti
litate in ansamblul general al dialo
gului democratic, constructiv; al oa
menilor muncii cu instituțiile meni
te să-1 slujească — trebuie să-și gă
sească locul și rostul nu numai în co
merț și în sectorul serviciilor publice
ci și în unități cu alt profil, cum ar fi
cele de asistență sanitară, ale coope
rației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor — practic pretu
tindeni unde cetățeanul se află în
postură de beneficiar.

Cornelîu IFRIM
Mihai IONESCO

teatre
® Teatrul
Național
(14 7171
sala
mică) : Nu se știe niciodată —.19,30 ;
(sala Atelier) : Fata din Andros — 19.
® Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul
Român) : Concert
simfonic Dirijor : Yukio Kltahara
(Japonia). Solistă : Cornelia Bronzetti — 19 ; (sala Studio) : „Treptele
afirmării artistice". Recital instru
mental — 17,30.
• Opera Română (13 1S 57) : Seară
românească de balet — 18.
® Teatrul de ooeretă (14 80 11) :
O
noapte Ia Veneția — 18,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Labyrintul — 19 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Eunucul — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 19.
® Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05) :
Trestia gindltoare — 18.
® Teatrul de comedie (16 64 60, Ia Pa
latul sporturilor si culturii) : Come
dii.... pe note și cu... note — 18.
® Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Brățara falsă — 18,30;
(sala Studio) : Olelie si Vînătoril —
19.

la un an la altul, a veniturilor reale
ale populației, în condițiile dezvol
tării continue a consumului său nor
mal, rațional, a devenit necesară și
posibilă economisirea la Casa de
Economii și Consemnațiuni a unor
sume de bani din ce în ce mai im
portante în vederea creșterii calită
ții vieții pentru fiecare familie, pen
tru fiecare cetățean.
Amploarea pe care o înregistrează
procesul economisirii organizat prin
Casa de Economii și Consemnațiuni
pune în evidență creșterea unor in
dicatori calitativi ai acțiunii de eco
nomisire : soldul general al depu
nerilor populației la C.E.C., soldul
mediu pe libret, soldul mediu pe
locuitor, pătrunderea spiritului de
economie în mase tot mal largi de
cetățeni de la orașe și sate. Anul
acesta, în primele trei trimestre s-a
realizat o creștere de sold cu 73,5 la
sută mai mare decît cea obținută în
aceeași perioadă a anului trecut. în
același timp, soldul general al eco
nomiilor populației depuse la C.E.C.
este în prezent de 17,2 ori mai mare
față de 1955, iar soldul mediu pe
locuitor a ajuns să fie în prezent
de 14,4 ori mai mare decît acum
două decenii. încrederea de care se
bucură Casa de Economii și Consemnațiuni, prestigiul dobîndit în
rindurile populației rezultă și din
faptul că numărul celor care își
păstrează banii la C.E.C. sporește de
la un an la altul, aspect elocvent
ilustrat prin aceea că populația de
ține în prezent 24,2 milioane libre
te de economii, față de 17,9 milioane
existente la începutul acestui cin
cinal. Alte sute de mii de cetățeni
economisesc în mod sistematic la
C.E.C. utilizind obligațiunile cu ciștiguri.
Venind tn întîmpinarea dorințelor
legitime ale oamenilor muncii de
a-și'efectua depunerile la locul de
muncă, a fost extinsă de către Casa
de Economii și Consemnațiuni for
ma de economisire pe bază de consimțămînt scris prin virament. Prin
această formă se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor, fără ca
oamenii muncii să se mai deplaseze
de fiecare dată la unitatea C.E.C.,
toate operațiile fiind făcute de între
prinderea sau instituția la care își
desfășoară activitatea.
în cadrul dezvoltării de ansamblu

® Teatrul Gluleștl
(sala
Majestic,
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.
® Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-Iea — 19 ; (sala Victoria, 50 58 65) :
Băiatul cu sticleți — 19
9 Ansamblul
„Rapsodia
Română"
(13 13 00, : Pe sub cetini la Izvoare —
18.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 15 ;
Mary Poppins — 18.
9 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77)
Guliver în țara păpușilor — 10 ; 15 ;
(sala
din
Piața
Cosmonauțllor) :
Dana șl leul — 15.
9 Circul București (10 41 95 : Tom și
Jerry Ia circ — 19.

cinema
• Promisiuni : LUMINA (14 74 16) —
— 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ;
17,45 ; 20,
CULTURAL
(83 50 13) — 9 ;
11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Iama
bobocilor :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9 ; 11 : 13 : 15,15 ; 17,30 :
19,45.
• Toamna
bobocilor s GIULEȘTI
(17 55 46), — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17,30 ;

a procesului de economisire în țara
noastră, un loc distinct îl ocupă
formarea și cultivarea spiritului de
economie in rindurile tinerei gene
rații, la aceasta contribuind din plin
atît familia, cit și școala prin mij
loacele specifice care le stau la îndemină. Totodată, Casa de Economii
și Consemnațiuni participă la această
acțiune educativă prin promovarea
unor forme noi și cît mai atractive,
pentru ca tinerii să-și însușească
deprinderea de a economisi, de a-și
gospodări cu maximum de chibzuin
ță nu numai bunurile personale, ci
și cele ale colectivității. O contribu
ție de seamă în răspîndirea ideii
economiei în rindul tineretului îl
aduc casele de economii școlare care
s-au înființat în baza unei inițiative
comune a Ministerului Educației și
învățămintului și Casei de Econo
mii și Consemnațiuni în școli gene
rale, licee și școli profesionale.
în calitatea sa de bancă speciali
zată în relațiile cu populația, Casa
de Economii și Consemnațiuni des
fășoară o importantă activitate în

Petre GIGEA,
ministrul finanțelor
direcția acordării de credite cetățe
nilor care doresc să-și construiască
locuințe proprietate personală sau să
cumpere din fondul de stat locuința
pe care o dețin în calitate de chi
riaș. în ultimii 15 ani s-au acordat
1 132 643 de credite a căror valoare
totală însumează peste 50 miliarde
lei, iar anul acesta, pînă la 1 octom
brie, populația a beneficiat de 22 429
de credite pentru construirea și cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală, în valoare de 1 miliard lei.
Dezvoltarea tot mai puternică a
procesului de economisire nu ar fi
fost posibilă fără existenta unei
baze materiale care a fost asigurată
de C.E.C. prin extinderea permanen
tă a unităților sale proprii și manda
tare pe. întreg cuprinsul țării, capa
bile să efectueze operativ pentru
populație operații' de depuneri, resti
tuiri, emiteri de instrumente de eco
nomisire,. înscrieri de dobînzi etc. în
ultimii cinci ani au fost înființate
încă 1 100 de unități C.E.C. proprii și
mandatare. în prezent rețeaua C.E.C.
ajungînd la 11 161 de unități. în ace
lași timp, a fost continuată acțiunea
de înființare de ghișee și puncte de
servire la locurile de muncă și in
unitățile economice mai mici, astfel
că acum, in toate unitățile cu peste
500 de oameni ai muncii își desfă
șoară activitatea ghișee C.E.C. O
contribuție importantă la perfecțio
narea activității de servire bancară
a unităților C.E.C. o are centrul de
caicul electronic cu care este dotată
Casa de Economii și Consemnațiuni.
Acesta își desfășoară activitatea în
direcția ridicării calității servirii de
punătorilor. simplificării operațiilor,
automatizării lor atît te linia opera
țiilor de economii și de credite, cît și
a celor contabile.
Ampla dezvoltare a acțiunii de
economisire, creșterea continuă a
numărului depunătorilor și a sume
lor economisite de aceștia demon
strează încrederea de care se bucură
Casa de Economii și Consemnațiuni
și care acordă multiple drepturi și
avantaje : garantarea de către stat
a sumelor depuse, acestea puțind fi
restituite oricind ; păstrarea cu
strictețe a secretului privind numele
depunătorilor și asupra operațiilor
efectuate ; scutirea de impozite și

19,30, VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19.
O Sosesc păsările călătoare î BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
© Declarație de dragoste : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19.
© Aripi
de
zăpadă :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
© Cu
mîinile curate :
COSMOS
(27 54 95) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19.
© 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 ; 18,15.
® incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : VICTORIA (16 28 79)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Masca de argint : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.
© Furtuna : DACIA
(50 35 94) — 9 ;
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30.
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți ; FE
RENTARI (80 49 85) — 12 ; 16 ; 19.
© Vraciul : COTROCENI (49 48 48) —
15 ; 18,30.
© S-a pierdut un elefant z
PACEA
(71 30 85) — 15 ; 17 ; 19.
® Ian Bibian s
POPULAR (35 15 17)
15 : 17 : 19.
© Steaua
dimineții 8
PROGRESUL
(23 94 10) — 15 ; 17 ; 19.

taxe a depunerilor, dobinzllor șl cîștigurilor, acestea nefiind supuse' pre
scripției ; sporirea sumelor depuse
prin acordarea de dobinzi si ciștiguri
etc.
în perioada următoare. Casei de
Economii și Consemnațiuni ii revin
sarcini noi și multiple pe linia in
tensificării în continuare a procesu
lui de economisire, răspindirii largi
a spiritului de economie, astfel incit
pe măsura sporirii veniturilor popu
lației. sumele temporar disponibile
ale acesteia să fie păstrate la C.E.C.
Numai in acest mod. actul economi
sirii îmbină interesele personale cu
cele generale, deoarece resursele
temporar disponibile ale populației
nu tac obiectul unor imobilizări ste
rile, ci se transformă in componente
ale fondului de dezvoltare economico-socială a țării, contribuind astfel
la creșterea în ritm rapid a econo
miei socialiste, a venitului național
și, pe această bază, a nivelului da
trai al populației. De asemenea, sar
cini importante revin Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni in ceea ce
privește dezvoltarea permanentă a
depunerilor pe bază de consimțâmînt
scris prin virament si a conturilor
curente personale, extinderii rețelei
de unități C.E.C. proprii și manda
tare in noile cartiere de locuințe și
la sate. Se cere acordată cea mai
mare atenție îmbunătățirii perma
nente a servirii populației prin per
fecționarea activității tuturor unită
ților, prin folosirea unor ' metode
care să contribuie în tot mai mare
măsură Ia scurtarea timpului de
efectuare a operațiilor, printr-o ne
contenită pregătire profesională a
întregului aparat C.E.C. In același
timp, Casa de Economii și Consem
națiuni va desfășura o susținută ac
tivitate în scopul informării exacte
și cît mai complete a cetățenilor, a
popularizării corespunzătoare a ideii
și avantajelor economisirii la C.E.C.,
cultivării spiritului de economie in
rindurile tinerei generații.
Ca în fiecare an. sărbătoarea
anuală a prietenilor economiei din
întreaga țară — „Săptămînă econo
miei" — constituie și de această dată
un prilej de a se organiza ample ac
țiuni la casele de cultură, cămine
culturale, cluburi. în întreprinderi și
instituții, pe platforme industriale,
șantiere de construcții se vor înființa
puncte temporare de informare șl
șervire a depunătorilor cu participa
rea lucrătorilor C.E.C. în unitățile
de învățămînt vor avea loc diferite
manifestări cultural-educative, iar
cu prilejul „Zilei elevului econom"
— 26 octombrie — se vor organiza
expoziții, vizite ale elevilor la uni
tățile C.E.C., concursuri pe tema
economiei dotate cu premii. Aceste
manifestări, la care se adaugă nu
meroase altele, constituie tot atitea
îndemnuri la înțelegerea spiritului
de economie, chibzuință și cumpă
tare.
în deplin consens cu înflorirea
economico-socială a tării, acțiunea
de economisire organizată are pre
mise optime de creștere șl în peri
oada următoare care se vor concre' tiza prin sporirea In continuare a
soldului economiilor bănești ale
populației depuse la C.E.C.. prin
creșterea numărului depunătorilor
ca și a altor indicatori calitativi ai
procesului de economisire, în care
scop Casa de Economii și Consem
națiuni in calitatea sa. de bancă spe
cializată in relațiile cu populația își
va intensifica și diversifica perma
nent activitatea pentru asigurarea
unei serviri operative și pline de so
licitudine a tuturor cetățenilor care
apelează la serviciile sale.
Călărețul
electric :
PATRIA
(11 86 25) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ;
18 : 20,15, ARTA (21 31 86) — 9 î 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,45.
© Prințesa : CAPITOL
(16 29 17) —
9; 11,15': 13,30; 15,45: 18; 20.
0 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). © Superpolițlstul :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11 : 13 : 15 : 17 : 19.
GLORIA (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 : GRIVITA
(17 08 58) — 9 ; 12 ; 15 ; 18,15, UNION
(13 49 04 — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
© Toată lumea este a mea : LIRA
(31 71 71) — 15,30 ;
18,30,
MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 18.30
© Yankeii î MELODIA (11 13 49) —
9 ; 12 ; 16 ; 19
© Cei șapte fantastici : FLOREASCA
(33 29 7D — 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.
© Undeva,
cîndva :
FLAMURA
(85 77 12) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17,15 ;
19,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Regatului Maroc,

Adunarea festivă din Capitală

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(TJrmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul ABDELWAHAB CHORFI a subliniat că ii revine deosebita
onoare de a transmite președintelui
Nicoiae Ceaușescu. din partea Maies
tății Sale regele Hassan al II-lea al Regatului Maroc, un salut călduros,
stima profundă și înalta considerație
față de conducătorul României, îm
preună cu urări de sănătate șl fe
ricire, de succes în activitatea -sa
neobosită în favoarea păcii, destin
derii și înțelegerii în lume. Totodată,
eu fost adresate urări guvernului și
poporului român din partea guver
nului și poporului marocan.
în cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evidențiate legăturile de
prietenie șl colaborare care s-au sta
tornicit și se dezvoltă între cele două
țări șl popoare și reafirmată dorința
Marocului de a întări cooperarea cu
România, atit pe plan bilateral, cit și
pe arena internațională.
,
Primind scrisorile de acreditare,

președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul și urările
transmise și a adresat, la rîndul său,
șefului statului marocan un salut
cordial și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de
succes in întreaga activitate, de pros
peritate, bunăstare și pace poporu
lui marocan prieten.
în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui
Republicii
Socialiste
România se relevă că raporturile de
colaborare și cooperare dintre țara
noastră și Maroc cunosc o evoluție
pozitivă.’ in spiritul deplinei egalități,
al stimei și respectului reciproc, subliniindu-se, totodată, că există in
continuare largi posibilități pentru
dezvoltarea lor șl mai puternică, in
interesul ambelor țări și popoare.
Exprimindu-se îngrijorarea față de
încordarea fără precedent la care s-a
ajuns in viața internațională,
în
cuvîntare se arată că România se
pronunță și acționează ferm pentru
oprirea cursei înarmărilor și pentru
înlăturarea armelor nucleare din
Europa și din lume, pentru soluțio-

narea conflictelor dintre state numai
pe calea pașnică a tratativelor, pen
tru rezolvarea globală a problemelor
subdezvoltării — inclusiv a datoriilor
externe deosebit de mari, care îm
piedică progresul țărilor in curs de
dezvoltare — pentru organizarea de
negocieri reale, în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, intre țările
bogate și țările sărace în vederea re
glementării acestor probleme și In
staurării unei noi ordini economice
internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat ambasadorului marocan succes
in îndeplinirea misiunii sale in
România.
După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul marocan Abdelwahab Chorfi, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială.
La solemnitate și la convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, joi dimineața, pe Ricardo
Cabrisas Ruiz, ministrul comerțului
exterior al Republicii Cuba, care a
efectuat o vizită în țara noastră cu
prilejul Tîrgului internațional Bucu
rești, ediția a Xl-a.
Au fost discutate aspecte alo
colaborării economice româno—cuba
neze, posibilitățile existente pentru
dezvoltarea și diversificarea relațiilor
economice dintre România și Cuba,
așezarea lor pe baze stabile, de
lungă durată. S-a apreciat că ac
tuala ediție a T.I.B. oferă un bun
prilej pentru identificarea a noi căi
și modalități privind extinderea le
găturilor economice bilaterale, re
ciproc avantajoase.
La primire a luat parte Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale.
A fost de față Rodney A. Lopez,
ambasadorul Republicii Cuba la
București.
★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit joi pe Gordon Brown, vice
președinte al Corporației americane
„Control DATA", aflat in vizită in
tara noastră.
în cadrul întrevederii au fost
abordate probleme privind lărgirea
și diversificarea colaborării și cooperării economice dintre întreprinderi
românești si „Control DATA Cor
poration".
La întrevedere a luat parte Ale
xandru Necula. ministrul industriei
electrotehnice.
★

Joi, tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
a primit delegația ziarului „Renmin
Ribao", organ central de presă al
C.C. al Partidului Comunist Chinez,
condusă de Zhai Xiangdong. redactor-șef adjunct, membru al consiliu
lui de conducere al ziarului, care

face o vizită de documentare in țara
noastră la invitația ziarului „Scinteia".
întrevederea a prilejuit relevarea
însemnătății deosebite a vizitei ofi
ciale de prietenie pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o
recent în R. P. Chineză, a convorbi
rilor purtate cu tovarășul Hu
Yaobang, secretar general al C.C. al
P.C. Chinez, cu tovarășul Li Xiannian, președintele Republicii Popu
lare Chineze, cu alți tovarăși din
conducerea de partid și de stat a
R. P. Chineze, subliniindu-se marea
contribuție a acestei vizite la apro
fundarea in continuare a relațiilor
de prietenie și colaborare românochineze, in sprijinul construcției so
cialiste din cele două țări, al cauzei
socialismului și păcii.
A avut loc, de asemenea, un schimb
de informații cu privire Ia preocu
pările actuale și la activitatea presei
din cele două țări, la colaborarea
dintre organele centrale de presă
ale partidelor noastre.
La întrevedere, desfășurată Intr-o
atmosferă caldă, tovărășească, a fost
prezent Liu Chunlin, însărcinatul
cu afaceri a.i. al R. P. Chineze la
București.
★
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
— 24 octombrie — care anul acesta
coincide cu aniversarea a 40 de ani
de la crearea O.N.U., în Piața Na
țiunilor Unite din București s-a des
fășurat.-foi. solemnitatea arborării,
de către un grup de pionieri, a
Drapelului Națiunilor Unite.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Dumitru Necșoiu.
prim-vicepresedinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular al
municipiului București, si Noel Eich
horn. directorul a.i. al Centrului de
informare al O.N.U. la București,
reprezentant rezident al Programului
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(P.N.U.D.) in țara noastră.
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La solemnitate au luat parte mem
bri ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Asociației pentru
Națiunile Unite din Republica So
cialistă România, reprezentanți ai
Asociației tineretului și studenților
din România pentru Națiunile Unite
și ai Asociației de drept internațio
nal si relații internaționale, un nu
meros public.
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
și aniversării a 40 de ani de la
crearea Organizației Națiunilor Uni
te, Noel Eichhorn, directorul a.i. al
Centrului de informare al O.N.U. la
București, reprezentant rezident al
Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.) în țara noas
tră, a oferit, joi, o recepție in sa
loanele Hotelului Parc.
Au participat reprezentanți al con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai unor organizații de masă
și obștești, precum și conducători de
instituții internaționale cu sediul In
tara noastră.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați In
România, membri ai corpului di
plomatic.
*
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Austria, joi a avut loc in
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, in
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această tară.
Artiști ai Teatrului de operetă din
București
. i au prezentat, în continuare, un program de melodii românești și austriece.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni
de artă și cultură, un numeros pu
blic.
Au fost prezent! Andreas Berlakovich, ambasadorul Austriei la
București, membri ai ambasadei, ai
conducerii Asociației de prietenie
Austria—România, o delegație de
artiști plastici și reprezentanți ai
firmelor austriece prezente la Tîrgul
internațional București.
Cu același prilej, in sala de expoziții a I.R.R.C.S. a fost deschisă
expoziția „Arta contemporană austriacă".
(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii Zilei Arma
tei. joi duoă-amiază a avut loc în
Capitală adunarea festivă organizată
de Ministerul Apărării Naționale și
Comitetul municipal București al
P.C.R.
La adunare au participat tovarășii
Ion Coman, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., general-colonel Constantin
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale, membri ai
consiliilor de conducere ale Minis
terului Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, reprezentanți ai
organelor locale de partid, ai con
ducerilor unor instituții centrale și
organizații obștești, veterani din răz
boiul antifascist, generali, ofițeri,
maiștri militari și subofițeri, oameni
ai mupcii din Întreprinderi bucureștene, membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de pregătire a
tineretului pentru apărarea patriei.
Au luat parte atașați militari acredi tați in țara noastră.
La Începutul festivității a fost intonat Imnul de Stat al Republicii
Socialiste România.
Despre semnificația evenimentului
sărbătorit a vorbit general-locotenent Victor Stănculescu, prim-adjunct al ministrului apărării națio
nale, care a evidențiat faptul că
aniversarea in acest an a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România
are loc in climatul de puternică
angajare- patriotică generat de împli
nirea a două decenii de la istoricul
Congres al IX-lea al Partidului Co
munist Român, care a ales in frun
tea partidului nostru- pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu — genial strateg
al destinului nostru comunist, erou
intre eroii neamului, ctitorul epocii
pe care națiunea noastră, cu legitimă
mîndrie patriotică, o denumește
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Evocind semnificația zilei de 25
octombrie, vorbitorul a subliniat
contribuția armatei române la vic
toria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, la luptele grele pur
tate, împreună cu armata sovietică,
pentru eliberarea părții de nord-vest
a țării, precum și a Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din Austria,
pînă Ia infrîngerea definitivă a Ger
maniei naziste.
A fost reliefat faptul că în amplul
proces revoluționar desfășurat după
23 August 1944, in marile bătălii so
ciale pentru cucerirea puterii poli
tice și economice, pentru înfăptuirea
obiectivelor revoluției și construcției
socialiste, sub îndrumarea și condu
cerea permanentă a partidului, in
stituția ostășească a fost transforma
tă intr-o armată nouă, revoluționară,
profund devotată națiunii noastre,
cauzei socialismului și păcii, fiind
pavăza de neînfrint a independenței
și suveranității patriei. în cuvîntare
s-a dat o Înaltă apreciere contribu-

țiel inestimabile a conducătorului
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la dezvol
tarea și Întărirea armatei noastre, la
elaborarea doctrinei militare naționa
le — strălucită contribuție la dez
voltarea teoriei și practicii militare
românești și universale —, ce are la
bază concepția apărării patriei de
către întregul popor. Relevînd că
armata, bucurîndu-se de grija per
manentă a partidului și statului, în
conjurată de 'dragostea și prețuirea
tntrăgii națiuni, a cunoscut. îndeosebi
in ultimele două decenii, ample mu
tații calitative, vorbitorul a eviden
țiat că militarii de toate gradele,
comandanții, consiliile politice, orga
nizațiile de partid și cele ale U.T.C.,
îndeplinind cu nețărmurit devota
ment ordinele comandantului nostru
suprem, încadrați cu toată energia
in efortul întregii națiuni pentru în
florirea, întărirea și măreția patriei
socialiste, muncesc neobosit pentru
ridicarea calității activității din ar
mată, se preocupă de îmbunătățirea
stilului și metodelor lor de muncă,
de perfecționarea procesului lnstructiv-educativ al trupelor.
în cuvîntare s-a subliniat eu
putere că armata tării, unită in cu
get cu întreaga națiune, sprijină
întru totul politica partidului și
statului nostru de pace și colabo
rare cu popoarele lumii, Inițiativele,
propunerile și apelurile României,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
pentru securitate europeană și mon
dială, pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, in pri
mul rînd la dezarmarea nucleară,
pentru încetarea acțiunilor militare
și solutionarea problemelor litigioase
dintre state exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative.
Au rostit cuvîntărl de salut general-maior (r) Andrei Miclescu,
veteran din războiul antifascist,
Florea Diaconescu, secretarul comi
tetului de partid, comandant al găr
zilor patriotice de Ia întreprinderea
mecanică de material rulant „Grivița roșie". Ion Nidelea, secretarul
comitetului U.T.C., comandant al
centrului de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei de Ia între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești.
Intr-o atmosferă de puternic
entuziasm, participanții la adu
nare au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii, co
mandantul suprem al forțelor arma
te, o telegramă.

★

După încheierea adunării, Ansam
blul artistic „Doina" al armatei șî
formații artistice ostășești laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României" au prezentat un concertspectacol festiv.
Și-au dat concursul actori șl so
liști de frunte ai scenelor bucureștene.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
In diferite tari ale lumii con
tinuă să se desfășoare acțiuni prin
care este marcată Ziua Armatei Republica Socialiste România.
La Muzeul Militar Central din
Moscova al Forțelor Armate. ale
U.R.S.S. a fost deschisă o expozi
ție dedicată evenimentului.
In cadrul unei manifestări orga
nizate la Beijing au fost reliefate
faptele de glorie ale armatei ro
mâne, încununate cu eliberarea
tării, contribuția de seamă la infringerea Germaniei fasciste si,
apoi, la opera de construire a so
cialismului pe pămintul României,
la cauza apărării independentei și
suveranității naționale. A fost pre
zentat un film documentar privind
pregătirea de luptă și politică a
armatei noastre.
La Tokio a fost organizată o gală

de film infățlșind acțiunile de
luptă ale armatei române pentru
eliberarea tării noastre de sub do
minația fascistă si preocupările ac
tuale pentru creșterea capacității de
apărare a patriei.
La Phenian au fost organizate, de
asemenea, o gală de filme cu tema
tică militară și o expoziție docu
mentară de fotografii. Tot in R.P.D.
Coreeană, în cadrul complexului de
școli militare „Kan Gen", a avut
loc o adunare festivă.
O gală de filme și o expoziție de
carte politico-militară și de foto
grafii cu tematică militară au fost
Organizate și la Varșovia.
La manifestările consacrate eve
nimentului au participat persoane
oficiale cu munci de răspundere,
ofițeri, ostași.
(Agerpres)

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale
ai Republicii Socialiste România
Sărbătorim, la 25 octombrie, Ziua Armatei Republicii Socialiste
România, in condițiile in care intregul popor, strins unit in jurul Parti
dului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este angajat plenar la înfăptuirea istoricelor hotăriri
ale Congresului al XIII-Iea al partidului, in atmosfera de aleasă simțire
patriotică generată de implinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea
al partidului, piatră de hotar in istoria modernă a patriei, care a marcat
începutul unei epoci fără egal pe drumul construirii socialismului și co
munismului in România. Timpul măreț pe care-1 trăim, aureolat de rea
lizări fără precedent in toate domeniile vieții economico-sociale, poartă
pecetea gindirii cutezătoare, a activității novatoare, transformatoare ale
genialului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, erou in galeria eroilor neamului, ilustru strateg și
ctitor de țară nouă, revoluționar comunist dîrz, patriot inflăcărat, perso
nalitate politică proeminentă, de mare prestigiu și autoritate internațio
nală, militant consecvent pentru cauza independenței naționale, a pro
gresului și păcii în întreaga lume.
Aniversarea Zilei Armatei reprezintă o cinstire a luptei înaintașilor
pentru libertate și neatirnare, pentru apărarea pămintuiui străbun al
patriei — leagăn sacru dintotdeauna al românilor. Această aniversare
amintește de luptele și jertfele date în urmă cu 41 de ani pentru elibe
rarea ultimei brazde din glia românească de sub ocupația trupelor hitleristo-horthyste și constituie expresia înaltei prețuiri pe care intregul
popor o nutrește față de eroica sa armată, față de activitatea rodnică a
tuturor fiilor țării care slujesc azi patria sub faldurile Tricolorului.
Ne vor rămîne veșnic in memorie faptele militanților comuniști, ale
luptătorilor antifasciști, ale militarilor și ale tuturor acelora care au acționat ’cu^vitejie și inalt spirit de sacrificiu in zilele fierbinți ale lui
August 1944, pentru triumful revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — eveniment crucial,, care a inaugurat o eră nouă in viața țării, a deschis calea împlinirii idealurilor de
libertate, progres și bunăstare ale intregii națiuni. Ne vom aminti cu
venerație de faptele eroice
____ ale
— _ ostașilor
__
români, săvirșite în crincenele
bătălii purtate de armata noastră,
.... la umăr
___ cu _____
ri.l, umăr
armata ________
sovietică,
pentru eliberarea deplină a țării, a Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți
din teritoriul Austriei, pînă Ia victoria finală asupra Germaniei naziste.
Demnă continuatoare a glorioaselor tradiții ale înaintașilor, probindu-și prin fapte devotamentul total față de patrie, popor și partid, armata
noastră de astăzi iși face cu cinste datoria, slujind, împreună cu întreaga
națiune, cauza înfloririi României socialiste, a întăririi continue a puterii
ei de apărare.
Aducem, și cu acest prilej, un fierbinte omagiu Partidului Comunist
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor noastre armate,
care conduce cu strălucire și clarviziune grandioasa operă de făurire a
destinelor socialiste și comuniste ale patriei.
De ziua sa, armata română prezintă cel mal înalt onor patriei, co
mandantului. suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raportind realizări
importante in ridicarea calității și eficientei procesului instructiv-edu
cativ, in înfăptuirea sarcinilor încredințate în economia națională, a tu
turor misiunilor încredințate.
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și
generali.
Ca purtători al aleselor virtuți ostășești ale poporului nostru, făurite
de-a lungul glorioasei sale existențe, consacrați-vă întreaga capacitate de
muncă, experiența și toate cunoștințele îndeplinirii ireproșabile a sarci
nilor ce revin armatei din hotărîrile Congresului al XIII-Iea al parti
dului, din opera și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru
transpunerea neabătută în viață a politicii interne și externe a parti
dului și statului. Acționați neobosit pentru ridicarea necontenită a măies
triei militare a efectivelor la nivelul cerințelor Directivei privind pregă
tirea militară și politică a armatei, pentru a vă afirma ca luptători iscu
siți. temeinic lnstruiti șl educați, pregătiți permanent în vederea îndepli
nirii misiunilor încredințate de patrie, popor și partid, de comandantul
nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Mobilizați de organele și organizațiile de partid și cele de tineret,
militați cu fermitate pentru promovarea, in întreaga activitate pe care o
desfășurați, a spiritului patriotic, revoluționar, dinamic și novator, a prin
cipiilor și normelor comuniste de muncă și viață, pentru întărirea per
manentă a ordinii și disciplinei, dezvoltarea la fiecare militar a unor
înalte calități politico-morale și de luptă, afirmarea cu putere a armatei
ca înaltă școală de educație politică, patriotică și revoluționară, sporirea
aportului său de fapte la opera de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Dăruiți-vă eforturile, priceperea și întreaga energie creșteri! forței
combative a unităților și marilor unități, astfel incit, potrivit cerințelor
doctrinei militare naționale, al cărei ilustru fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, armata să fie gata in orice moment să acționeze cu
pricepere și hotărîre, împreună cu trupele Ministerului de Interne, cu
gărzile patriotice, cu celelalte formațiuni populare de luptă, cu întregul
popor, pentru apărarea independenței, suveranității și integrității scum
pei noastre patrii socialiste.
Trăiască Partidul 'Comunist Român, In frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască patria noastră liberă șl independentă, Republica Socialistă
România !
Trăiască armata României socialiste !
__
★
în cinstea acestei aniversări,
ORDON:
In ziua de 25 octombrie, la București, se vor trage. In semn de salut,
21 salve de artilerie.
Ministrul apârârii naționale
General-colonel
J Constantin OLTEANU

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
adică sectoarele care asigură o valo
rificare superioară a materiilor pri
vilionului Iugoslaviei : „România fi
me. Importăm din România o diver
gurează printre principalii parteneri
sitate de produse chimice. Prezența
economici ai Iugoslaviei. în ultimii
oamenilor de afaceri ai firmei noas
ani au fost realizate în cooperare
tre la T.I.B.’85 este menită să deter
numeroase obiective de primă im
mine o majorare a volumului schim
portanță, exemplul sistemului hidro
burilor economice și o echilibrare a
energetic și de navigație Porțile de
acestora.
Am avut pină acum discuții
Fler fiind cel mai semnificativ asu
interesante pe care sperăm să le fi
pra potențialului economic al celor
nalizăm in perioada următoare".
două țări. Din discuțiile avute cu
specialiștii români pînă acum la
SH QADRI. directorul pavilionului
T.I.B. ’85 rezultă că există încă nuPakistanului : „Pakistanul și Româ
meroase domenii în care schimbunia dezvoltă relații prietenești, oe
rile economice, colaborarea și coopemultiple planuri. Cit privește legă
rarea se pot dezvolta in continuare.
turile comerciale, consider că o im
Colaborăm cu foarte bune rezultate
portantă contribuție la lărgirea aces
!n producție in industria metalurgi
tor raporturi o aduce și prezența
că, industria chimică și industria
noastră, pentru a treia oară, la Tirușoară și căutăm ca aceste schim
gul internațional București. Expozi
buri să se desfășoare pe baza unor
ția firmelor pakistaneze reunește, în
contracte de lungă durată, să diver
principal, produse tradiționale — co
sificăm cooperarea și specializarea
voare manuale, produse din argint și
îfi producție. Consider că oferta Iu
cupru, confecții și textile. Sintem in
goslaviei. ca si cea a României, oferă
multiple posibilități pentru încheie
teresați, desigur, să dezvoltăm schim
rea de noi contracte care să contri
burile comerciale ; dar și cooperarea
buie Ia ridicarea pe noi trepte a coo
industrială. Conlucrarea de pină
perării economice și tehnico-științiacum cu România s-a materializat in
fice dintre țările noastre vecine și
construcția unor importante obiec
prietene".
tive economice in domeniul indus
triei petrochimice, ca și in alte sec
PAUL D. SCHOLFIELD, repre
toare de activitate. Am convingerea
zentant al firmei „Canadian General
că actuala participare a Pakistanului
Electric" — Canada : „După cum
Ja T.I.B. se va solda cu noi rezultate
aste bine cunoscut, importante firme
pe linia dezvoltării relațiilor noastre
canadiene participă la realizarea pro
*
1.
gramului privind dezvoltarea ener- . pe baze reciproc avantajoase
geticii nucleare in România. Printre
RENE DEVESA SANTIAGO, dlacestea se află și firma noastră, pre
rectorul pavilionului Cubei: „Un nuzentă pentru a doua oară la Tîrgul
măr de 13 firme de comerț exterior
Internațional București. Derulăm în
cubaneze sint prezente in cadrul pa
prezent o cooperare foarte intere
vilionului Republicii Cuba din ca
santă cu întreprinderi românești din
drul Tirgului internațional București
industria constructoare de mașini in
1985, Sectoarele industriei ușoare,
domeniul fabricării de echipamente
alimentare și electrotehnice sînt
pentru prima oară prezente la Bucu
necesare centralei atomoelectrice de
Ia Cernavodă. Pentru noi este ex
rești.
trem de util contactul direct cu
Sînt optimist în privința succesului
specialiștii români în zilele de des
participării noastre la T.I.B. ’85, pen
fășurare a Tirgului international
tru că acesta oferă un cadru pro
de la București. în standurile tăriipice extinderii relațiilor noastre co
gazdă m-a impresionat diversitatea
merciale cu parteneri din România,
de produse prezentate, care demon
ca șb din numeroase țări ale lumii.
strează progresele industriei țării
Cuba, după cum bine se știe. între
dumneavoastră. Am aflat de aseme
ține relații excelente comerciale și
nea că există programe bine defini
de cooperare în producție cu Româ
te pentru următorii ani în privința
nia și sintem interesați să contrac
atingerii unor performanțe de cel
tăm utilaj pentru industria extrac
mai inalt nivel ale produselor româ
tivă, echipamente grele, autovehicule
nești, ce^a ce demonstrează că
și piese de schimb pentru industria
România privește cu mult realism și
chimică. Sintem impresionați de po
acționează perseverent pentru o pă
tențialul economiei românești, de
trundere mai activă, mai competiti
diversitatea celor expuse in cadrul
vă la circuitul economic mondial".
actualei ediții a tîrgului. cum la fel
BRUNO LANDOLFI, reprezentant
de mulțumiți sintem șl pentru cadrul
al firmei „Montedison" — Italia :
deosebit de ospitalier pe care l-am
„Domeniile principale in care avem
întilnit aici la București".
de multi ani colaborări cu indus
Opinii consemnate da
tria chimică și petrochimică româ
Petre CRISTEA
nească sint reprezentate de medica
Dan CONSTANTIN
mente, mase plastice, catalizatori.
DRAGO JARMAN, directorul pa
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20,20 Ziua Armatei Republicii Socialiste
România (color) a Comandantului
nostru suprem onorul faptelor sl
Inimilor ostășești. • Pentru a tă-

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 octombrie, ora 20 — 28 oc
tombrie. ora 20. In tară : Vremea va fi
rece, in cea mal mare parte a inter
valului, lar
'
" variabil,
• ■
cerul’ va fi
cu
innorări mal accentuate. în a doua
parte a Intervalului.
. ______ ...
_____ ___
în ___
regiunile
nordice, unde pe alocuri va ploua. In zona
deluroasă, ploile se vor transforma tre
cător in Iapovlță si ninsoare. La mun
te, va ninge. Vîntul va sufla slab pînă

21,20
21,50
22,00

ril independentă.
SelectiunI din
spectacolul prezentat cu prilejul
sărbătoririi Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România.
Cadran mondial (color), ffî Româ
nia si problemele lumii contem
porane.
Seria! științific (color). „Planeta
vie". Episodul 16.
Telejurnal
închiderea programului.

la moderat, cu unele intensificări din
sectorul nord-vestlc. Temperaturile mi
nime. nocturne, vor fl cuprinse Intre
minus 7 si plus 3 grade. Izolat mal
coborîte In depresiunile intramontane,
Iar cele maxime, diurne, intre 5 sl 13
grade. Se vor produce brumă sl Izolat
îngheț la sol, in prima parte a Inter
valului. iar oe alocuri se va semnala
ceatâ. dimineața sl seara, in București :
Vremea va fl rece. In cea mal mare
parte a Intervalului, cu cerul variabil.
VIntu! va sufla slab pină la, moderat,
cu unele intensificări in a doua parte
a Intervalului. Temperaturile minime
vor oscila Intre minus 1 șl plus 3 grade.
Iar cele maxime între 10 sl 13 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Agențiile internaționale
de presă anunță că. in urma unei
hotăriri a Federației internaționale
de fotbal (F.I.F.A.). meciurile Anglia
— Irlanda de Nord si Turcia —
România, din cadrul grupei a 3-a eu
ropene a preliminariilor campionatu
lui mondial de fotbal, se vor disputa
în aceeași zi. 13 noiembrie. Partida
de la Londra va începe la 19. ora lo
cală. în timp ce meciul de la Ankara,
intre România si Turcia, se va dispu
ta de la ora 20,30. ora locală. Astfel,
acest din urmă ioc se va încheia,
datorită decalajului orar, cu o jumă
tate de oră înaintea întilnirii Anglia
— Irlanda de Nord. (Agerpres).
LUPTE. La Burgas (Bulgaria), a
început turneul armatelor prietene Ia
lupte libere, competiție la care parti
cipă sportivi din R.D. Germană,
R.P.D. Coreeană. Cuba. Mongolia.
Polonia. România. Siria. U.R.S.S.,
Cehoslovacia si Bulgaria. In prima

zi. in limitele categoriei 48 kg, luptă
torul român Dorin Drăghici l-a în
vins prin descalificare oe sovieticul
Hristoforov. iar Severinov (Bulga
ria) l-a întrecut prin tuș pe Kauszak
(Polonia).
RUGBI. La Belfast, in continuarea
turneului pe care il întreprinde în
Marea Britanie. selecționata de rugbi
a Insulelor Fldii a întilnit echipa
Ulsterului. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 23—9 (11—0).

ȘAH. La Montpellier.

!n turneul
candidatilor la titlul mondial de șah.»
după consumarea a 8 runde, in frun
tea clasamentului se■ află marele
maestru sovietic Artur Iusupov. cu
5.5 puncte, urmat de fostul campion
mondial Mihail Tal cu 5 puncte. în
runda a 8-a. Tal l-a învins în nu
mai 24 de mutări pe Viktor Korcinoi.
iar Iusupov a cîstigat în 33 de mu
tări Ia Moris Spasski.
1

Administrația de Stat Loto-Pranosport informează :
Duminică 27 octombrie. Ad
ministrația de Stat Loto —
Pronosport organizează o nouă tra
gere excepțională Loto. în cadrul
a 7 extrageri, in două faze, cu un
total de 66 numere, participantllor
11 se oferă posibilități sporite de a
intra în posesia unor importante
ciștiguri în autoturisme „DACIA

1300" (la ambele faze ale tragerii),
mari surne de bani, precum și
excursii in R.P. Ungară. Extrageri
„legate" atit la faza I, cit și in
cadrul fazei a Il-a, astfel putînduse cîștiga și cu 3 numere din 18
sau 24 extrase.
Simbătă 26 octombrie este ultima
zi de participare.

Sub drapelul tricolor, la datorie
Salutăm drapelul de
luptă, din faldurile căruia
luminează cu literă de
aur solemnele cuvinte :
„Pentru patria noastră
— Republica Socialistă
România !“, și intrăm la
comitetul de partid al
unității. Maiorul Alexan
dru Stanciu, împreună
cu secretarul comitetului
U.T.C., locotenentul-major Dănuț Niță, stabilesc
unele măsuri organizato
rice privind programul
formației artistice, inti
tulat „Avem un steag,
avem o țară, avem un
comandant suprem", pro
gram ce se va da la club
și la Casa Armatei, 25
octombrie — sărbătoarea
oștirii este și pentru militarii acestei unități prilej de bilanț rodntc, dar
și de bogate manifestări
politico-educative : expu
neri, seri de poezie, mon
taje literar-muzicale, evocări ale eroismului șl
vitejiei înaintașilor.
Este aproape de seară
șl programul de instruc
ție se încheie curind. Cu
un carnețel în mină, con
centrat să nu-i scape
amănuntul, căpitanul‘ Eugen Bădălan verifică starea de Întreținere a tehnicii și aparaturii de
luptă, ordinea și curățe
nia. Este mulțumtt. In
această unitate a fost în
cadrat de la absolvirea
Academiei militare. Pină
tn funcția actuală a co
mandat pluton, compa
nie... S-a aflat cu ostașii
tn avanposturile comunis
te ale muncii, pe șantiere
ale economiei naționale
ori in campaniile agrico
le. Este bucuros că a pus
șî el umărul la făurirea
Canalului Dunăre—Marea
Neagră. îndrăzneață și
grandioasă operă a Epocii
Nicolae Ceaușescu. In
perimetrul datoriei căpi
tanului Bădălan intră
acum tehnică șl arma
ment, echipament și cazarmament, bunuri totaIizind multe milioane de
lei. Dar valoarea cea mai
mare o reprezintă oame
nii. Devenirea lor este
cea mai de seamă reali
zare a epocii de lumină
inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului.

în cei douăzeci de ani
de mărețe înfăptuiri so
cialiste, sub îndrumarea
permanentă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al for
țelor noastre armate, oști
rea a devenit o prezentă
complexă, activă in în
treaga viață a patriei, iar
pe
tărîmul
edificării
omului nou — o înaltă
școală de educație poli
tică, patriotică și revolu-

comanda unei subunități
de frunte" s-a Încununat
ca un succes deplin —
toate plutoanele au obți
nut titlul de frunte.
Succese de prestigiu, dobîndite printr-o muncă
responsabilă, de calitate
— așa cum o cere Direc
tiva comandantului nostru
suprem — o muncă bine
organizată și condusă,
așezată pe temeiul ordi
nii și disciplinei militare

tionară. Prețioasei În
drumări a
secretaru
lui general al parti
dului datorează și această
unitate, armata in ansam
blul său, substanțialele
succese și acumulări va
lorice dobîndite in pro
cesul instructiv-educativ,
in toate sferele de acti
vitate.
Căpitanul Bădălan ne
spune că unitatea deține
titlul de frunte, de două
cicluri de instrucție, con
secutiv ; la tragerile cu
armamentul de infanterie
executate tn acest an nu
s-a obtinut nici
un
calificativ „satisfăcător"
— numai „bine" și „foar
te bine", toți
meca
nicii conducători
sînt
specialiști de clasă; locul
întii pe armată la colec
tarea materialelor refolosibile ; acțiunea utecistă
„Fiecare tînăr ofițer la

ferme. în prezent, ofen
siva pentru obținerea
celui de-al treilea titlu
de „unitate de frunte" se
apropie de ceasul bilanțu
lui. ca întotdeauna, su
fletul ei, forța ei dinami
zatoare fiind comuniștii.
Există certe condiții pen
tru atingerea acestui
obiectiv.
Pe masa de lucru șl de
studiu a tuturor, de Ia
comandant Ia ostaș, se
află magistralul Raport
prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la
Congresul al XIII-Iea a!
partidului.
Din acest
inestimabil tezaur de
idei, vizionar cadru al
devenirii societății noas
tre, se desprind concluzii
și învățăminte pentru
propria activitate, se sta
bilesc direcții și obiective
în lumina tezelor și orientărilor cuprinse in
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Raport ; se chibzuiește la
mal buna organizare și
funcționare a bazei ma
teriale a procesului de
instruire și educare, la
utilizarea mai eficientă și
mai economicoasă a plat
formelor complexe de in
strucție, a sălilor de spe
cialitate, a simulatoarelor
in formarea diferitelor
categorii de specialiști.
Dar, fără îndoială, pe
prim plan se situează ri
dicarea conștiinței poli
tice a militarilor, stabili
rea unui ansamblu de di
recții și metode care să
se
constituie
intr-un
mijloc eficient de educa
re patriotică și revoluțio
nară a întregului perso- ’
nai al unității.
Maiorul Alexandru
Stanciu, secretarul comi
tetului de partid, afirmă
că preocuparea sa de
căpătii este aceea de a-șf
racorda eforturile la viața
de zi cu zi a unității.
Drumul său ostășesc este
un drum trăit ardent, în
succesiunea contingente
lor, pe terenul de instruc
ție, in poligoane, la invățămîntul politico-ideo
logic, în misiunile de
mare răspundere încre
dințate unității. Eforturile
nedrămuite pe care le
face, preocuparea conti
nuă pentru perfecționa
rea stilului său de muncă,
a cunoștințelor sale poli
tice și profesionale fac
din maiorul Stanciu un
om dinamic, dornic de
autodepășire continuă —
gînd comunist pe care
știe să-l transmită și to
varășilor săi.
Conștient) de Încrede
rea și răspunderile ce le
revin, animați de fier
binte dragoste de țară șl
de conducătorul ei iubit
și
înțelept,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a
cărui strălucită pildă de
abnegație patriotică, re
voluționară le călăuzește
zi de zi gîndul și fapta,
cadrele, toți militarii, în
frunte cu comuniștii,
înscriu in cronica unității
noi și durabile pagini de
veghe și muncă închinate
patriei socialiste.

Colonel
Stelian DRAGNEA

Ceremonia specială consacrată
celei de-a 40-a aniversări a O.N.U
LA ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRI! COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV
AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia, desfășu
rată la începutul acestei săptămini
la Sofia, a prilejuit analiza aprofun
dată a evoluțiilor de pe continentul
european, un schimb amplu de pă
reri asupra problemelor fundamen
tale ale relațiilor internaționale in
ansamblu. Declarația adoptată punind pregnant in evidență spiritul de
răspundere manifestat de partici
pant! față de propriile popoare, față
de destinele păcii, hotărirea lor de a
acționa pentru înlăturarea primejdiei
unui război nuclear devastator, pen
tru înfăptuirea dezarmării. întărirea
securității și dezvoltarea colaborării
internaționale.
Poporul român dă o înaltă apre
ciere modului în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. a prezentat și in cadrul actua
lei consfătuiri pozițiile .României
socialiste in problemele discutate. în
deplină concordanță cu hotăririle
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. cu interesele supreme ale po
porului, ale cauzei socialismului,
păcii și destinderii in Europa și in
întreaga lume.
Consfătuirea s-a desfășurat tmtr-un moment cind situația inter
națională continuă să se mențină
deosebit de gravă, ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, sporind pe
ricolul unui nou război mondial, ce
s-ar transforma inevitabil intr-o
catastrofă nucleară, ceea ce ar în
semna distrugerea a înseși condiții
lor existenței vieții pe planeta noas
tră. Pornind de la aceste realități,
Declarația statelor participante la
Tratatul de la Varșovia : „Pentru eli
minarea pericolului nuclear și pen
tru îmbunătățirea radicală a situației
în Europa, in întreaga lume", cheamă

la unirea eforturilor pentru promo
varea unei politici noi. în consens cu
realitățile lumii contemporane.
România socialistă, prin glasul
președintelui ei, a subliniat și sub
liniază că in momentul de față nu
există problemă mai importantă de
cit aceea de a acționa cu hotărire
pentru a opri cursul periculos al
evenimentelor și că, indiferent de
orinduirile sociale, de concepțiile filozofice și politice deosebite, indiferent de existența unor divergențe
intre unele state — ceea ce trebuie
să primeze sint interesele păcii. „în
fața primejdiei nucleare, arăta recent
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
este mai necesar ca oricind să se dea
dovadă de o inaltă' răspundere pen
tru soarta popoarelor, să se facă to
tul — de către toate statele, și in
primul rind de către cele posesoare
de arme nucleare — pentru a se
pune capăt cursei înarmărilor și
pentru a se ajunge, pină nu este
prea tîrziu, la înlăturarea armelor
nucleare, atit pe Pămint, cit și in
Cosmos".

Este, desigur, o realitate că în an
samblul eforturilor pentru elimina
rea pericolului nuclear o pozițiecheie ocupă Europa, știut fiind că in
această regiune s-au acumulat cele
mai mari cantități de arme și' arma
mente. îndeosebi nucleare, capabile
să distrugă de mai multe ori nu
numai continentul nostru, ci întreaga
planetă. Reafirmind necesitatea de a
se opri amplasarea armelor nucleare
pe continent și de a se trece la re
ducerea lor. statele participante la
Tratatul de la Varșovia s-au pronun
țat cu toată hotărirea pentru elibe
rarea deplină a Europei de armelei
nucleare, atit cu rază medie de'ac
țiune, cit și tactice. In acest sens,
participanții la consfătuire au sub
liniat impbrtanța măsurilor între
prinse de Uniunea Sovietică pri
vind morațoriul unilateral asupra
amplasării in Europa a rachetelor
sovietice cu rază medie de acțiune,
precum și retragerea din serviciul
operațional a acelor rachete desfășu
rate suplimentar în partea euro
peană a teritoriului sovietic, ca răs
puns la amplasarea in unele țări
vest-europene membre ale N.A.T.O.
a rachetelor americane cu rază me
die de acțiune. în Declarația adop
tată de, consfătuirea de la Sofia se
relevă totodată necesitatea ca toate
statele continentului, și înainte de
toate țările membre ale N.A.T.O. si
ale Tratatului de la Varșovia, să
aducă o contribuție activă la efor
turile pentru reducerea și eliminarea
armamentului nuclear din Europa,

la realizarea de progrese în cadrul
negocierilor in aceste probleme. O
mare răspundere revine, fără îndo
ială, țărilor din Eurppa pe teritoriul
cărora se amplasează sau se are în
vedere amplasarea de rachete nu
cleare. Așa cum sublinia președin
tele României, dacă aceste țări vor
spune NU armelor nucleare, dacă
vor cere să se retragă imediat aceste
arme, atunci s-ar deschide perspec
tiva eliminării definitive a primej
diei nucleare de pe continent.
f
România, ca și alte țări europene,
se pronunță consecvent pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă denuclearizată, susține crearea unor
asemenea zone in diferite regiuni ale
continentului, considerînd că aceasta
s-ar inscrie ca o contribuție impor
tantă la edificarea unei Europe a
păcii și colaborării. Participanții la
consfătuire au exprimat sprijin de
plin față de inițiativele creării unor
asemenea zone) îndeosebi in Balcani
și nordul Europei, precum și a
unei zone libere de arme nucleare
de-a lungul liniei care separă, in Eu
ropa centrală, țările N.A.T.O. de cele
ale Tratatului de la Varșovia.
Este incontestabil că perspectiva
edificării unei securități trainice in
Europa s-ar apropia dacă s-ar da
curs propunerilor adresate statelor
N.A.T.O. — și reafirmate in Declara
ția adoptată la Sofia — pentru în
cheierea unui Tratat cu privire la
nefolosirea reciprocă a forței mili
tare și menținerea de relații pașnice
între statele participante la Tratatul
de la Varșovia și statele membre ale
Alianței Nord-Atlantice. tratat des
chis tuturor statelor europene și al
tor state interesate, propunerilor
pentru înghețarea și reducerea chel
tuielilor militare, precum și pentru
eliberarea Europei de armele chi
mice.
Recenta aniversare a unui deceniu
de la Conferința pentru securitate și
cooperare în Europa a pus o dată
mai mult în evidență marea însem
nătate a principiilor noi de relații
înscrise în Actul final de la Helsinki,
viabilitatea și actualitatea progra
mului pe termen lung de colaborare
între statele participante. Pronunțîndu-se și în acest cadru pentru trans
punerea consecventă in viață a prin
cipiilor și prevederilor Actului final
de la Helsinki, participanții la con
sfătuirea de la Sofia au subliniat ne
cesitatea adîncirii dialogului politic,
a dezvoltării conlucrării economice,
tehnico-științifice și in alte domenii
cu toate țările .europene, pe baza
egalității in drepturi și a avantajului
reciproc.
'Declarația adoptată de Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante la Tratatul
de la Varșovia definește pe bună
dreptate oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la dezarmare, în primul
rind la dezarmarea nucleară, drept
problemă fundamentală a lumii con
temporane. în legătură cu aceasta a
fost evidențiată importanța deosebită
a negocierilor sovieto-amerieane de
la Geneva, a apropiatei întilniri a
conducătorilor celor două țări, po
poarele nutrind speranța că ele vor
duce la acorduri concrete în direcția
dezarmării nucleare, a prevenirii mi
litarizării Cosmosului. în Declarație
este relevată, în acest sens, necesi
tatea adoptării de către cele două
țări a unor măsuri menite să con
tribuie la oprirea producerii, testării
și desfășurării de noi arme nucleare și
cosmice — măsuri ce ar putea fi în
făptuite încă înainte de a se ajunge
la o înțelegere pe întreg complexul
de probleme privind aceste arme.
Așa cum se știe, România, ca și
celelalte state participante Ia Tra
tatul de la Varșovia, a salutat pro
punerea sovietică privind realizarea
unei reduceri radicale de către Uniu
nea Sovietică și S.U.A., cu 50 la sută,
a armelor lor nucleare cu care pot
atinge teritoriul celeilalte părți, ea
și inițiativa instituirii unilaterale de
către U.R.S.S. a moratoriului asupra
experiențelor nucleare. Fără indoială
că adoptarea unor asemenea măsuri
— și de o parte și de alta — ar re
prezenta un mare pas înainte pe
calea întăririi încrederii, a realizării
unor înțelegeri în vederea eliminării
tuturor armelor nucleare.
Evoluția vieții internaționale evi
dențiază cu putere necesitatea strin
gentă a soluționării conflictelor exis
tente in diferite regiuni ale lumii,
în acest sens, capătă o semnificație
deosebită in .contextul internațional

actual poziția exprimată în Declara
ție privind rezolvarea grabnică a
conflictelor din Orientul Mijlociu,
America Centrală, Asia și din alte
zone ale globului. Așa cum se sub
liniază in Declarația consfătuirii,
pacea este indivizibilă, iar in situa
ția internațională încordată de azi
orice conflict local prezintă pericol
de escaladare, de transformare în
tr-o confruntare de proporții, la
scară planetară. în virtutea acestui
adevăr, a poziției sale de principiu
și acțiunilor sale perseverente desfă
șurate de-a lungul anilor pentru re
zolvarea prin mijloace politice a si
tuațiilor conflictuale, România a
propus, după cum se știe, ca Aduna
rea Generală a O.N.U. să adopte la
actuala sesiune jubiliară un Apel
solemn adresat statelor aflate in
conflicte militare pentru încetarea
imediată a luptelor și trecerea la so
luționarea problemelor dintre ele pe
calea tratativelor. Totodată, țara
noastră a propus adoptarea unui
Angajament solemn al statelor mem
bre ale O.N.U. de a traduce în viață
obligația de a nu recurge la forță- și
la amenințarea cu forța, de a nu se
amesteca sub nici o formă in trebu
rile interne ale altor state. Cu sa
tisfacție se poate sublinia că in De
clarația statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia se exprimă
sprijin pentru aceste propuneri ale
țării noastre. Aceasta atestă o dată
în plus caracterul profund constructiv al inițiativei României,
a președintelui său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care răspunde
unui deziderat imperios al vieții in
ternaționale contemporane, inscriindu-se ca o contribuție majoră la îm
bunătățirea relațiilor interstatale, la
dezvoltarea încrederii și destinderii
în lume.
în cadru] consfătuirii a fost sub
liniată, totodată, necesitatea norma
lizării raporturilor internaționale în
domeniul economic, al științei și teh
nicii, a soluționării grabnice a situa
ției datoriilor externe, arătindu-se că
rezolvarea cu succes a tuturor pro
blemelor ce confruntă omenirea este
strins legată de încetarea cursei
înarmărilor, de reducerea cheltuieli
lor militare.
România socialistă, așa cum este
bine cunoscut, s-a pronunțat in mod
consecvent pentru înghețarea și
reducerea cheltuielilor militare, prezentind la O.N.U. și în alte foruri
internaționale propuneri concrete in
acest sens. Aplicarea acestor propu
neri ar duce la eliberarea unor im
portante resurse financiare, care ar
putea fi destinate soluționării unor
probleme economico-sociale strin
gente, reducerii decalajelor econo
mice dintre state.. Numai cu. o parte
din aceste sume s-ar putea crea mi
lioane de locuri de muncă, lichidîndu-se flagelul șomajului in țările
capitaliste, s-ar eradica foametea și
bolile care bîntuie in țări de pe în
tinse zone ale planetei.
Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia a pus în
evidență importanța deosebită pe
care o au, in actualele împrejurări
internaționale, întărirea solidarității
și unității țărilor socialiste, dezvol
tarea colaborării lor pe multiple pla
nuri. A fost exprimată în acest sens
hotărirea de a extinde cooperarea
economică și tehnico-științifică, de a
adinei conlucrarea dintre statele
participante, in spiritul hotăririlor
stabilite la Consfătuirea economică
la nivel înalt a țărilor membre ale
C.A.E.R. In același timp, țările par
ticipante vor milita și in viitor pen
tru dezvoltarea colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste, cu
convingerea că aceasta corespunde
intereselor fiecărei țări, cauzei gene
rale a socialismului.
Semnarea de către tovarășul
’Nicolae Ceaușescu a Declarației stateldr participante la Tratatul de la
Varșovia, adoptată la consfătuire, dă
expresie sentimentelor întregii noas
tre națiuni, hotăririi partidului și
statului nostru de a acționa, împreu
nă cu celelalte state socialiste, cu
toate forțele progresiste ale contem
poraneității, pentru dezarmare și
dace, pentru rezolvarea problemelor
ce confruntă omenirea, potrivit inte
reselor tuturor popoarelor, pentru
asigurarea dreptului lor suprem la
viată, la pace, la dezvoltare liberă și
independentă.

Dumitru ȚINU

ANUL 198S PROCLAMAT
„ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCI!"
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).

N. Chilie transmite : In plenara
Adunării Generale a avut loc la
24 octombrie — ziua tradițională a
Organizației Națiunilor Unite — o
ceremonie specială consacrată celei
de-a 40-a aniversări a O.N.U. Au

participat șefi de stat și de guvern
sau reprezentanți speciali ai acestora
la sesiunea jubiliară, șefii delegații
lor celor 159 de state membre, func
ționari superiori ai Națiunilor Unite
și ai instituțiilor specializate ale or
ganizației mondiale.

Din partea țării noastre a luat parte
reprezentantul special al președinte
lui Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la se
siunea jubiliară consacrată împlinirii
a 40 de ani de Ia crearea O.N.U., to
varășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

în mesajul adresat cu acest prilej

de președintele actualei sesiuni a
Adunării Generale, Jaime de Pinies,

s-a subliniat că, la 40 de ani de la
înființarea ei. Organizația Națiunilor
Unite rămine „o speranță pentru
edificarea unei lumi mai bune", un
forum care a încorporat in Carta
sa „aspirațiile fiecărui popor de
pace, securitate și dreptate". în
mesaj se arată că deși organizația este criticată din diferite unghiuri de vedere, ea a con
tribuit in ultimele patru decenii la
prevenirea unui nou război mondial.
Există cu toate acestea, a adăugat
el, o serie de conflicte care au de
venit cronice și cursa înarmărilor,
care reprezintă o gravă amenințare
pentru supraviețuirea omenirii. De
aceea.
este necesară intensifi
carea eforturilor diplomației multi
laterale nent.ru prevenirea conflicte
lor și folosirea la maximum a me
canismelor O.N.U. în vede.rea re
glementării pașnice a diferendelor.
După ce s-a referit la o serie de
contribuții aduse de O.N.U. la pro
gresul economic și social al sta
telor, el a relevat că „în mod in
discutabil, organizația a fost și ră
mine o sursă majoră de legalitate
care a clarificat și stabilit principii
și norme de conduită pentru un
viitor mai bun". El a exprimat opi
nia că o sarcină importantă rămine
aceea ca O.N.U. să acționeze pentru
transpunerea în practică a principii
lor de drept și a obiectivelor înscri
se in Cartă.
în mesajul său, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,

a apreciat că atenția acordată de
statele membre sesiunii jubiliare
constituie „o confirmare clară a

rolului central al O.N.U. în sistemul
internațional și a faptului că organizația este indispensabilă pentru
menținerea păcii și promovarea
progresului umanității". El a relevat încordarea, divizările și riva
litățile existente in perioada actua
lă in raporturile dintre state și a
subliniat că dificultățile din clima
tul politic mondial fac necesare
mai mult decit. oricind eforturi sus
ținute ale O.N.U. pentru promova
rea înțelegerii și păcii, căutarea in
comun de către statele membre a
unor soluții globale in problemele
de interes general, implicarea largă
și mai activă a Națiunilor Unite in
eliminarea disensiunilor și rezolva
rea conflictelor existente. Eșecurile
in activitatea organizației se cer
sincer recunoscute, a declarat el.
Dar cind sînt analizate aceste
eșecuri, ele demonstrează că nimic
nu se poate realiza atunci cind une
le state membre nu cooperează. Pe
de altă parte, succesele organizației
constituie o probă a capacității ei de
a rezolva conflictele, cu cooperarea
statelor membre, pe care nici o altă
instituție a omenirii nu poate pre
tinde că o are și de care comunita
tea internațională nu-și poate per
mite să se dispenseze.
Perez de Cuellar a apreciat că
pericolele din viața internațională
actuală reclamă îmbunătățirea func
ționării și întărirea rolului O.N.U. in
lumea contemporană in promovarea
încrederii dintre state, a cooperării și
păcii.
Națiunile Unite, a declarat el, rămîn singurul forum de dialog cu
prinzător intre guverne in toate pro
blemele de interes internațional.
Toate statele recunosc că schimbă
rile mari la care sîntem martori in
lumea contemporană nu au diminuat
importanța și nu au subminat vali
ditatea principiilor Cartei Națiunilor
Unite. Această recunoaștere trebuie
să sporească increderea in valoarea
activităților organizației.
în cadrul ședinței festive a fost
adoptată o rezoluție, la care este
coautoare și România, prin care anul
1986 a fost proclamat in mod solemn
„ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂ
CII" — act prin care Organizația
Națiunilor Unite, la cea de-a 40-a
aniversare a ei, își reafirmă manda
tul principal, de înaltă răspundere,
încredințat de popoarele lumii —
acela de a feri generațiile viitoare
de flagelul războiului, de a promova
obiectivele înțelegerii, colaborării
păcii intre toate națiunile lumii.

Dezbaterile din cadrul sesiunii jubiliare
a Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
N. Chilie transmite : în cuvintările
________
rostite in plenara Adunării Generale
a O.N.U. se relevă multipiele dimensiuni si exigente ale Edificării
unei păci autentice si durabile, cerintele de ordin politic. iuridic. economic. social si militar ale făuririi unei
lumi pașnice.
Președintele

Finlandei,

Mauno

Koivisto, a apreciat că una din cele
mai urgente probleme care stau in
fata O.N.U. și omenirii o reprezintă
eliminarea pericolului unei catastrofe
nucleare si salvgardarea păcii. El a
subliniat necesitatea realizării dezar
mării nucleare. Statele mici au drep
tul să ceară puterilor nucleare ope
rarea unor măsuri substanțiale de
oprire a cursei înarmărilor nucleare,
de înghețare a armamentelor nu
cleare si de reducere si eliminare a
acestora. Ele așteaptă de la puterile
nucleare, a sdus șeful statului fin
landez. garanții obligatorii de secu
ritate și convenirea unor norme d0
conduită internațională.
Cancelarul federal al Austriei, Fred
Sinowatz, a prezentat propuneri pen

tru ameliorarea ^activității si întări
rea rolului O.N.U. in promovarea pă
cii mondiale, care vizează' in esență
sporirea contribuției si a responsabi
lității Consiliului de Securitate in
menținerea păcii si securității inter
naționale. sprijinirea mai activă a
demersurilor si bunelor oficii ale
secretari lui general al O.N.U. în so
luționarea situațiilor de criză.
Primul ministru al Danemarcei,
Foul Schlueter, a subliniat că in lu

mea contemporană „O.N.U. rămine
un for indispensabil, intrucit orga
nizația a reușit să stabilească o serie
de norme noi, menite să guverneze
conduita .internațională a statelor. El
a apreciat că principala sarcină a
O. N.U. trebuie să o constituie opri-

rea' cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare. Totodată, vorbitorul
a accentuat necesitatea ca O.N.U. să
se preocupe în continuare do reali
zarea deplinei sale universalități,
pentru a putea deveni cu adevărat
un for în care problemele de interes
global să fie rezolvate cu participa
rea și cu contribuția tuturor sta
telor.
Primul ministru al Japoniei, Ya-

suhiro Nakasone, a evocat încerca
rea tragică prin care a trecut poporul
nipon in 1945 ca urmare a bombar
damentelor atomice de la Hiroshima
și Nagasaki și a reafirmat hotărirea
acestei țări „de a rămine un stat
pașnic, posedind numai o capacitate
de autoapărare, și de a nu deveni
niciodată o putere militară". Fiind
singurul popor care a suferit expe
riența devastatoare a bombelor ato
mice, a declarat el, • poporul japonez
adresează un apel insistent la eli
minarea tuturor armamentelor nu
cleare. Este de cea mai mare im
portanță și urgență ca toate statele
și popoarele lumii să depună efor
turi perseverente pentru eliminarea
pericolului nuclear.
Reprezentantul special al Mexicu
lui, Bernardo Sepulveda Amor, a

apreciat că problemele centrale care
trebuie să stea in atenția Națiunilor
Unite sint „dezarmarea și efectele
crizei economice mondiale", in
special asupra intereselor țărilor in
curs de dezvoltare.

Președintele Pakistanului. Moham
mad Zia-ul Haq, a afirmat că tara

sa, alături de alte state nealiniate,
se pronunță pentru intensificarea
eforturilor O.N.U. și ale întregii co
munități internaționale in vederea
reglementării pe cale politică a con
flictelor. existente in diferite regiuni
ale lumii.
Președintele Portugaliei. Ramalho
Eănes, a subliniat marea însemnăta

CONSULTĂRI SOVIETO-AMERICANE. în perioada 18—23 oc

tombrie, la Washington s-a desfă
șurat o nouă rundă a consultări
lor sovieto-amerieane in problema
neproliferării armelor nucleare,
anunță agenția . T.A.S.S. Părțile au
examinat un cerc larg de probleme
privind rezultatele celei de-a treia
conferințe pentru examinarea mo
dului de aplicare a tratatului pri
vind neproliferarea armelor nu
cleare. O atenție deosebită a fost
acordată întăririi regimului inter
național de neproliferare. creșterii
in continuare a eficienței tratatu
lui, intensificării controlului asu
pra exporturilor nucleare și creș
terii rolului Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică in asigu
rarea neproliferării armelor nu
cleare.
PRECIZARE. R.P. Chineză nu
susține și nu practică proliferarea
armelor nucleare si nici nu ajută
alte state sâ-si dezvolte armament
nuclear — a declarat in cadrul unei
conferințe de presă. Ia Beijing,
purtătorul de cuvint al Ministerului
chinez al Afacerilor Externe, citat
de agenția China Nouă. Coopera
rea în domeniul energiei nucleare,
pe care China o desfășoară sau asupra căreia poartă discuții, cu țări
ca Franța. R.F.G.. S.U.A.. Brazilia.
Pakistan și Japonia, este destinată
numai scopurilor pașnice — a pre
cizat purtătorul de cuvint.
DEMERS AL P.C.G, Președinte
le Partidului Comunist German,
Herbert Mies, arată, intr-o scri
soare adresată cancelarului R.F.G.,
Helmut Kohl, cu puțin timp îna
inte ca acesta să plece in S.U.A.
pentru consultări cu președintele
Ronald Reagan, că o participare a
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R.F. Germania Ia Inițiativa de apă
rare strategică (S.D.I.) ar contra
veni intereselor de pace ale țării,
oricărei rațiuni naționale. .
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activitatea economică, precum și
utilizarea deplină a forței de
muncă.

PESTE UN MILION DE DANEZI

— muncitori, funcționari, studenți,
elevi — au participat, joi la amia
ză. la o scurtă grevă simbolică in
apărarea păcii. Adțiunea s-a des
fășurat la chemarea mai multor
partide politice Si a organizațiilor
sindicale — relatează agenția
T.A.S.S.
LA GENEVA a avut loc. ioi.
ședința grupului pentru problemele
armamentelor nucleare cu rază me
die de acțiune din cadrul negocie
rilor sovieto-amerieane privind ar
mamentele nucleare si cosmice.

EFECTELE DESPĂDURIRII. La
sediul Națiunilor Unite din Gene
va a fost, dat publicității un studiu,
zeze o consultare electorală înainte elaborat de Institutul pentru resur
REDUCEREA VAI,ORII DOLA
de luna aprilie a anului Viitor, pen sele mondiale din Washington, in
RULUI. în urma acordului inter
tru edificarea unui sistem de con- ■ colaborare cu Banca Mondială și
ducere, bazat pe principii demo Programul Națiunilor Unite pentru venit. luna trecută, intre Statele
cratice, a declarat, intr-un inter Dezvoltare (P.N.U.D.), care arată că ‘ Unite.. Marea Britanic. Franța.
R.F.G. și Janonia in legătură cu
viu acordat publicației „Washington in țările in curs de dezvoltare din
necesitatea reducerii valorii dola
Post", primul ministru al Sudanu zonele tropicale dispar anual 27 mi
rului pe piețele financiare occiden
lui, Dafallah El Gizouli. Referin- lioane de acri de pădure, deoarece
tale. cursul ..biletului verde" a scă
du-se la „dificultățile perioadei de cei săraci de aici au nevoie de lemn
tranziție pină la constituirea unui pentru a-si asigura „necesarul zil
zut cu aproximativ 7 la sută față
guvern, civil", el a menționat, cu nic de supraviețuire". Problema care
de marca vest-germană si francul
prioritate, situația economică a ță- se pune nu este numai una de des
francez, cu 9 la sută în schimbu
rii, afectată, între altele, de pova- pădurire, ci și de viață, deoarece
rile cu yenul japonez și cu 4 la
ra datoriei externe.
sută
comparativ cu lira sterlină.
pădurea tropicală ^asigură hrana,
combustibilul,
medicamentele
natu

REMANIERE. Președintele TuniBILANȚ AL CUTREMURELOR
si alte produse necesare traiu
siei, Habib Bourguiba, a procedat rale
lui zilnic pentru milioane de oa DIN MEXIC. După cum se men
la o remaniere guvernamentală, meni,
iar pădurile tropicale adăpos- ționează intr-un raport al Comisiei
care prevede crearea a, trei noi mi
Economice a O.N.U. pentru Ame
nistere — pentru problemele mun , tesc jumătate din speciile de plan rica Latină, cutremurele înregis
cii, transporturilor și asigurărilor te $i animale ate Terrei, se spune
trate in luna septembrie. în Mexic
sociale — precum și a unui post in raport.
au devastat importante sectoare ale
de ministru fără portofoliu însăr
ALEGERE. Primar al orașului
capitalei tării si s-au soldat cu
cinat cu problemele securității na
ționale, ce va funcționa pe lingă
italian Civitta-Vecchia. din regiu 6 000 de morti și 30 000 de răniți,
cabinetul primului ministru. Pre nea Lazio, a fost reales Fabrizio
precum și cu pagube materiale
mierul Mohamed Mzali a precizat Barbaranelli. din partea partidului
estimate la 4 miliarde de dolari.
că prin crearea Ministerului Muncii comunist. Din Consiliul municipal
Aproximativ 2 000 de persoane con
se urmărește mobilizarea tuturor
tinuă șă fie date dispărute și se
resurselor pentru promovarea pre fac parte reprezentanți ai P.C.I.,
presupune că au pierit, prinse sub
gătirii profesionale și a folosirii în socialiști. socialist-democratici și
mai mare măsură a tinerilor in republicani.
dărîmături.
AUTORITĂȚILE MILITARE SU
DANEZE intenționează să organi

te a O.N.U. in lumea contemporană
ca instrument de mobilizare și con
certare a eforturilor tuturor state
lor pentru rezolvarea problemelor de
interes comun, pentru prevenirea și
soluționarea situațiilor de criză și
conflict și pentru menținerea păcii
mondiale. El a accentuat că instau
rarea unei păci trainice in lume re
clamă respectarea drepturilor- inalie
nabile ale fiecărui popor, a principi
ilor înscrise in Carta O.N.U., care
constituie o condiție a dezvoltării
libere a fiecărei națiuni.

Primul ministru al Canadei, Brian
Mulroney, a subliniat că puterile

posesoare de arme nucleare trebuie
să ajungă la acorduri concrete, „pen
tru a elimina spectrul anihilării com
plete a omenirii". Vorbitorul a rele
vat că problemele dezarmării nuclea
re, ale reducerii- armamentelor pre
zintă un interes deosebit nu numai
pentru marile puteri, ci pentru toa
te statele lumii și, in context, a evi
dențiat necesitatea dinamizării pro
cesului de negocieri multilaterale în
sfera dezarmării din cadrul O.N.U.,
cu contribuția activă a tuturor sta
telor membre.
Reprezentantul special al Olandei,

G. M.V. Van Aardenne, vicepremier
al guvernului, a apreciat că prin
cipalul merit al organizației în cei
40 de ani de activitate il constituie
faptul că a elaborat, o serie de nor
me obligatorii pentru conduita in
ternațională a statelor și a creat me
canismele internaționale pentru des
fășurarea unor negocieri pașnice
intre state, in vederea soluționării
problemelor de interes comun.
Reorezentantul

special al Italiei,

Giulio Andreotti, a relevat că O.N.U.
a avut un rol fundamental in apăra
rea păcii și securității, in căutarea
unor soluții negociate in probleme
le de interes comun. El a subliniat
necesitatea dezvoltării largi a coope
rării internaționale în cele mai va
riate domenii.

Vizita secretarului general al C.C. al P.C.U.S. in Bulgaria
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc o întrevedere între Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al R. P. Bulgaria, și Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. aflat în capitala bulgară
intr-o vizită de prietenie. După cum
relatează agenția T.A.S.S., in cadrul
schimbului de păreri care a avut loc
cu acest prilej locul central l-au
ocupat probleme ale relațiilor sovieto-bulgare, direcțiile principale ale
dezvoltării lor in continuare.
în legătură cu evoluția situației in
ternaționale. s-a subliniat faptul că,
în pofida încordării actuale, există
posibilitatea de a se realiza o coti
tură importantă in direcția incetării
cursei înarmărilor, in primul rind a

celei nucleare, și preintîmpinării ex
tinderii acesteia în spațiul cosmic.
Cei doi conducători au exprimat hotărîrea de a acționa pentru înlătura
rea pericolului nuclear din viața
omenirii, apărarea păcii, renașterea
spiritului destinderii,
colaborării
egale in drepturi cu toate statele,
indiferent de orinduirea lor socială,
subliniind că un pas important pe
calea îmbunătățirii climatului politic
din Europa l-ar constitui crearea de
zone fără arme nucleare, inclusiv in
Balcani.
i
Tot ioi. la Sofia, a avut loc o întîlnire intre Mihail Gorbaciov Și
membrii Biroului Politic al C.C. al
P.C.B.. in cadrul căreia au fost abordate probleme aie relațiilor sovieto-bulgare.

Convorbire româno-sovietică
SOFIA 24 (Agerpres). — Cu pri
lejul participării Ia lucrările Con
sfătuirii Comitetului Politic Consul
tativ ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, in capitala Bul
gariei a avut loc, miercuri, o intilnire între Constantin Dășcălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și Nikolai Rijkov,
membru al Biroului Politic al C.C.

al P.C.U.S., președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S.
Conducătorii celor două guverne
au examinat probleme ale colaboră
rii româno-sovietice in diverse do
menii, au procedat la un schimb de
păreri asupra măsurilor de dezvol
tare și adincire in continuare a aces
teia in vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor social-economice ale
României și Uniunii Sovietice.
Convorbirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă de prietenie, tovărășească.

Amplă mișcare de protest împotriva
politicii de apartheid
JOHANNESBURG 24 (Agerpres). —
Noi manifestații Împotriva aparthei
dului au avut loc ioi in mai multe
zone locuite de populația de culoare
din R.S.A. Forte ale politiei si arma
tei, puternic înarmate, au intervenit
cu brutalitate, producindu-se ciocniri
soldate cu morti si răniți. Din comu
nicatele politiei reiese că numai in
cursul manifestațiilor din zona ora
șului Capetown au fost ucise cinci
persoane de culoare. Numeroși de
monstranți au fost arestați.
Pe de altă parte, agenția France
Presse relatează că la Pietermaritz
burg se desfășoară procesul intentat
de autoritățile rasiste împotriva a 12
conducători ai organizației antirasiste Frontul Democratic Unit si a patru
lideri sindicali, acuzați de a fi con
tribuit la organizarea acțiunilor de
luptă pentru eliminarea politicii de
apartheid.
în Întreaga lume, oameni politici,
reprezentanți ai sindicatelor, orga
nisme parlamentare se pronunță cu
fermitate pentru eliminarea siste
mului degradant si umilitor al apart
heidului din R.S.A.
Parlamentul marocan a păstrat un
moment de reculegere in memoria
patriotului sud-african Benjamin
Moloise. executat de autoritățile de
la Pretoria. Vicepreședintele Parla
mentului. Mohamed Haddou. a re
afirmat, sprijinul Marocului fată de
lupta poporului sud-african împotri
va regimului de apartheid si a ex
primat speranța că. în pofida tutu
ror represiunilor și actelor de vio
lentă. populația de culoare va în
vinge in lupta pentru libertate si
egalitate in Afriqa de Sud.
Mexicul sprijină orice măsuri in
stituite de comunitatea internaționa
lă vizînd exercitarea de presiuni
asupra regimului de la Pretoria
pentru ca acesta să înceteze politica
de apartheid ce contravine dreptu
lui international, se afirmă intr-o

declarație a Senatului Congresului
Uniunii (parlamentul mexican).
Federația
Sindicatelor
Daneze
(LO) a hotărît să lanseze o serie
de acțiuni sindicale menite să sti
muleze Uniunea patronatului să sis
teze legăturile de afaceri cu Africa
de Sud. într-o declarație făcută la
Copenhaga președintele LO. Knud
Christensen, a relevat că sindicatele
vor continua acțiunile de protest
pină cind regimul de apartheid va
fi înlăturat și vor fi asigurate drep
turi democratice pentru toate gru
pele de populație din Africa de Sud.
Sindicatul muncitorilor din trans
porturi din Suedia a instituit de Ia
începutul acestei săptămini un boicot
total asupra produselor din si pen
tru Africa de Sud.
Partidul Laburist britanic a pre
zentat in Parlament o rezoluție în
care este condamnată politica gu
vernului conservator față de regimul
rasist sud-african. Denis Healey, mi
nistru de externe in cabinetul „fan
tomă" al partidului, a declarat că
politica de colaborare cu regimul de
la Pretoria este apreciată de majori
tatea britanicilor ca dăunătoare pen
tru țară. După exemplul Statelor
Unite, a spus el, Marea Britanie
aplică în prezent asa-zisa politică de
„colaborare constructivă" cu regimul
de Ia Pretoria, cu toate că in întrea
ga lume se cere adoptarea unor
măsuri severe împotriva acestuia.

LUANDA 24 (Agerpres). — Minis
trul adjunct al apărării al R. P. An
gola. Iko Carreira a apreciat, in
cursul unei întrevederi cu o delega
ție a O.N.U., că pagubele pric.nuite
de recenta agresiune militară sudafricană in sud-estul Angolei se ri
dică la peste 50 milioane dolari. De
legația' O.N.U., condusă de Moham
med Kamel, se află la Luanda pen
tru a determina amDloarea pagube
lor provocate de invazia sud-africană pe teritoriul angolez.

ÎN AMERICA LATINĂ Șl ZONA CARAIBILOR

Zi de acțiune Împotriva consecințelor datoriei externe
Sub semnul unității și solidarității,
liniat consecințele uriașei datorii ex
al luptei pentru independență și pro
terne regionale, cifrată la peste 360
gres social, in America Latină și
miliarde dolari, asupra situației ecozona Caraibilor a fost marcată — la • nomice și sociale a statelor conti
23 octombrie — „Ziua de acțiune re
nentului. precum și necesitatea in
gională împotriva datoriei externe
tensificării luptei împotriva datoriei
latino-americane și caraibiene", in
externe și pentru impulsionarea pro
formează agențiile Prensă Latina și
gramelor de dezvoltare națională.
France Presse. La inițiativa sindica
Scopul acestor ample acțiuni re
telor și a altor organizații obștești,
gionale a fost de a atrage atenția
milioane de oameni ai muncii din
opiniei publice mondiale asupra pro
blemei vitale a datoriei externe și a
America Latină și zona Caraibilor
dificultăților
economice, generate de
'au luat parte la greve, demonstrații
aceasta in America Latină și zona
și mitinguri, prin care și-au expri
Caraibilor și să mobilizeze efortu
mat dezacordul cu politica finan
rile in direcția instaurării unei noi
ciară promovată de băncile particu
ordini economice internaționale.
lare occidentale. Totodată, ei au sub(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
Contacte la nivel înalt iordaniano-egiptene © O declarație
a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.
AMMAN 24. (Agerpres). — Joi
pe care le-a avut cu cîțiva lideri
au avut loc Ia Amman convorbiri
arabi privind situația creată in urma
intre regele Hussein al Iordaniei și
raidului. israelian de la 1 octombrie
președintele Egiptului. Hosni Mu
asupra sediului O.E.P. de La Tunis,
barak. care a efectuat o scurtă vi
relevă agenția Reuter.
zită in capitala 4ordaniană.
într-o declarație difuzată ziariști
BEIRUT 24 (Agerpres). — Miercuri
lor se arată că cei doi șefi de stat
noaptea, de-a lungul liniei care
au discutat modalitățile de întărire
desparte Beirutul in sectoarele de
a solidarității arabe, precum si re
est și de vest au avut loc lupte, in
centele evoluții ale situației din Ocursul cărora o persoană a fost uci
rientul Mijlociu si impactul lor asă, iar alte trei rănite, informează
supra acțiunilor politice vizind so
agenția A.P., care citează surse ale
luționarea problemei palestiniene.
poliției libaneze.
Au fost
' ' semnalate
...
ciocniri și în
KUWEIT 24 (Agerpres). — într-un
sudul Libanului, in zonele orașelor
interviu acordat ziarului kuweitian
Saida și Jezzine, între miliții musul„El Seyassah", primul ministru egip
mane și elemente aparținind „Armatean Aii Lutfi a declarat că țara sa
tei Libanului de Sud", creată și fi
sprijină propunerea privind convo
nanțată de Israel. Ca urmare a lup
carea unei conferințe internaționale
telor. relevă agenția KUNA, in
asupra Orientului Mijlociu. „Noi sinSaida au fost întrerupte circulația și
tem pentru încheierea unei păci juste
activitatea comercială.
și echitabile in. această parte a lu
mii". a spus ei. De asemenea, el a
în pofida protestelor populației,
exprimat sprijinul țării sale pentru
autoritățile israeliene de ocupație
propunerile de pace iordaniano-pacontinuă acțiunea de confiscare a te
lestiniene și a subliniat că soluțio
renurilor aparținind populației pa
narea acestei probleme impune
lestiniene din Cisiordania, teritoriu
reunirea tuturor părților interesate
ocupat de Israel. Potrivit agenției
la masa tratativelor.
așezării Sour
W.A.F.A., locuitorii
'
Bâher din sudul orașului Ierusalim
DOHA 24 (Agerpres).. — Yasser
— amenințați cu exproprierea — au
Arafat.
președintele Comitetului
1
anunțat că vor rezista presiunilor
Executiv al O.E.P.., a declarat
____ __ la
exercitate de autorități care inten
Doha, in capitala Qatarului, că ur
ționează să le confiște terenurile de
mează să se intîlnească cu regele
la periferia localității. $i in Gaza,
Hussein al Iordaniei pentru a dis
cu prilejul unei percheziții efectua
cuta ultimele evoluții ale situației
te într-un autobuz cu pasageri pa
din Orientul Mijlociu. Totodată, vor
lestinieni, militari israelieni au rănit
fi analizate rezultatele contactelor
13 persoane, relevă agenția citată.

FRANȚA: Acțiuni sindicale împotriva șomajului
PARIS 24 (Agerpres). — La che
marea Confederației Generale a
Muncii, principala centrală sindica
lă. joi a avut loc în Franța o „Zi
națională de luptă" împotriva șoma-

iului si reducerii nivelului de trai,
informează agenția France Presse.
La acțiunile inițiate in special in
sectoarele energiei electrice, trans
porturilor și serviciilor poștale au
participat circa 150 000 de persoane.
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