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Expresie a tradiționalelor legături prietenești, de bună

vecinătate, a dorinței de extindere și adîncire pe multiple

planuri a conlucrării româno-iugoslave, ieri a început

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUSESCU, IN R. S. f. IUGOSLAVIA

CEREMONIA SOSIRII
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elenă Ceaușescu, a început, 
joi, 12 decembrie, vizita oficială de 
prietenie în Iugoslavia, la invitația 
președintelui Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to

varășul Radovan Vlaikovici, și a 
președintelui Prezidiului Comitetului 
■Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul Vidoie Jarko- 
vici.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
iugbslav reprezintă un eveniment 
politic major, care pune în evidență, 
cu pregnanță, trăinicia și caracterul

rodnic al relațiilor, de strînsă prie
tenie și colaborare, dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, pre
cum și voința comună de a conferi 
noi dimensiuni acestor tradiționale 
raporturi, in folosul reciproc,' al cau
zei generale a socialismului și păcii.

Ceremonia sosirii ' s-a desfășurat 
pe aeroportul Beograd, împodobit

sărbătorește cu drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei.

La ora 15,30 — ora locală — avio
nul prezidențial a aterizat.

La coborirdp din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu multă
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Dineu oficial oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

1 * 

si a tovarășei Elena Ceausescu
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
a fost oferit, joi, un dineu oficial, 
de tovarășul Radovan Vlaikovici, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, și 
tovarășa Radoslava Vlaikovici.

Au luat parte persoanele oficiale

care-1 însoțesc pe președintele Re
publicii Socialiste România.

Din partea iugoslavă au fost pre- 
zenți tovarășii Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral, Nikola Liubicici, membru al Pre
zidiului R.S.F.I., Iliaz Kurteși, pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
Dușan Cikrebici, președintele Prezi
diului R.S. Serbia, Raif Dizdarevici, 
secretar federal pentrp afacerile ex
terne, Milenko Boianici, secretar fe

deral pentru comerțul exterior, alte 
persoane oficiale.

în timpul dineului, care a decurs 
într-o ambianță cordială, priete
nească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Radovan Vlaikovici au 
rostit toasturi, urmărite cu deosebită 
atenție și- subliniate cu aplauze de 
cei prezenți. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. .

înscriind un nou și important moment în dezvoltarea pe o 
treaptă superioară a relațiilor de prietenie și colaborare 

româno-cehoslovace, s-a încheiat cu rezultate rodnice

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK

PLECAREA SPRE PATRIE
Joi s-a încheiat vizita de lucru 

efectuată în țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de tovară
șul Gustav Husak, secretar -general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cei doi conducători de partid și

de stat au sosit împreună la aero
port.

’ O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat -ale Republicii Socialiste Ceho
slovace și Republicii Socialiste 
România, in timp ce, in semn de 
salut, au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au trecut in revistă 
garda de onoare.

Conducătorul partidului și statului 
cehoslovac a fost salutat apoi de 
persoanele oficiale române prezente 
pe aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi conducători de 
partid și de stat, și-au strins înde
lung miinile, s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori.

• Tuvarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak 
au semnat Programul de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-științifice intre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă pină 
in anul 2000

• încheierea convorbirilor oficiale
• Comunicat comun
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începerea convorbirilor oficiale

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte,
Stimată tovarășă Vlaikovici,
Stimați tovarăși și prieteni,
Dorim să vă exprimăm mulțumirile noastre pentru 

invitația de a vizita Iugoslavia prietenă, pentru ospi
talitatea de care ne bucurăm pe pămintul țării dum
neavoastră. îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest 
prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Consiliu
lui Executiv Federal și întregii conduceri de partid și 
de stat iugoslave, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
guvernului român, precum și al meu și al tovarășei 
mele, un salut prietenesc și cele mai bune urări.

între popoarele, țările și partidele noastre există 
îndelungate relații de prietenie, colaborare și bună 
vecinătate, care in anii construcției socialismului au 
cunoscut o nouă dezvoltare, întemeiate trainic pe de
plină egalitate, stimă și respect reciproc. Un rol im
portant au avut în acest sens numeroasele întîlniri 
care au avut loc cu regularitate între președinții celor 
două țări, astfel că se poate spune că întîlnirile dintre 
mine și tovarășul Tito au avut un rol deosebit în 
dezvoltarea relațiilor dintre partidele și țările noastre.

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul tovarășului 
Radovan Vlaikovici

Stimate tovarășe președinte,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni,
Permiteți-ne ca, și cu această ocazie, ca de fiecare 

dată cind v-am avut ca oaspeți dragi, să vă ur£z un 
călduros bun venit din partea Prezidiului R.S.F.I., 
împreună cu urarea de a vă simți cit mai bine în 
țara noastră !

Fiecare întîlnire cu dumneavoastră, și sînt convins 
că și aceasta, ne amintește despre întîlnirile anterioa
re, despre numeroasele întîlniri și contacte care au 
devenit tradiționale și au ca efect o colaborare fruc
tuoasă.

în continuare, după ce a subliniat că dialogul iu- 
goslavo-român reprezintă o necesitate reală și de o 
parte și de cealaltă pentru a conferi, pe baza unei 
bogate experiențe comune, noi dimensiuni colaborării 
dintre cele două țări vecine și prietene, pentru a sta
bili căile prin care pot fi asigurate acestei conlu
crări noi impulsuri, tovarășul Radovan Vlaikovici a 
spus : Iugoslavia și România, ca țări aflate în același 
spațiu geografic, ca state europene, ca țări care — 
fiecare în condițiile sale — construiesc societatea so
cialistă, apreciază, importanța pe care o .au buna veci-
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La Belgrad au avut loc. joi după- 
amiază, convorbiri oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Rado
van Vlaikovici, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu

vernului, tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ilie Văduva, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Paula Prioteasa, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Constantin Mitea, consilier al secre
tarului general al partidului, pre
ședintelui Republicii, Dumitru Popa, 
ambasadorul țării noastre in Iugosla
via, alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Raif Dizdarevici, secretar federal 
pentru afacerile externe, Milenko 
Boianici, secretar federal pentru 
comerțul exterior, Miloș Melovski, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, alte persoane oficiale.

Tovarășul Radovan Vlaikovici a 
adresat — și in acest cadru — to
varășului'. Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cordiale 
urări de bun venit, salutind cu căl
dură vizita pe care o efectuează în 
Iugoslavia, ce se înscrie ca un mo

ment de mare însemnătate în cronica 
relațiilor tradiționale, prietenești, 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate, 
pentru invitația de a vizita Iugosla
via, pentru primirea călduroasă, care 
a pus, încă o dată, în lumină senti
mentele de profundă stimă și pre
țuire ce și le nutresc reciproc po-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK

TOVflRflSUL NUM CEAUSESCU $1 TOVAUĂSUl GUSTAU HUSAK încheierea convorbirilor oficiale
au semnat Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, au semnat, joi dimineața, 
la Palatul Consiliului de Stat, in
tr-un cadru solemn, Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea co

laborării economice și tehnico-știin- 
țifice între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă pînă în anul 2000.

După semnarea documentului, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Prin prevederile sale, Programul 
de lungă durată contribuie la dez
voltarea dinamică a relațiilor eco

nomice, reciproc avantajoase, la creș
terea eficienței economiilor naționale 
ale celor două state și a nivelului 
de trai al popoarelor lor, precum și 
la întărirea generală a colaborării 
dintre țările socialiste. Realizarea 
sarcinilor prevăzute în Program va 
însemna o contribuție importantă la 
adincirea, în continuare, a relațiilor 
de prietenie dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

La ceremonia semnării au luat 
parte membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Secretari ai Comitetului 
Central al P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
cehoslovace care l-au însoțit pe con
ducătorul partidului și statului ce
hoslovac în vizita efectuată în țara 
noastră.

La Palatul Consiliului de Stat 
s-au încheiat, joi, 12 decembrie, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

în cadrul ultimei runde de con
vorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak și-au ex
primat satisfacția față de schimbul 

fructuos de păreri purtat la Bucu
rești, intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și stimă recipro
că, care a pus din nou în evidență, 
prin rezultatele sale, rodnicia întîlni- 
rilor la nivel înalt româno-ceho- 
slovace. A fost afirmată convingerea 
că transpunerea în viață a înțelege
rilor convenite va asigura dezvol
tarea, în continuare, a colaborării și 
cooperării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii, în folosul ambelor țări și 

popoare, al progresului și prosperi
tății lor, în interesul cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au stabilit să continue 
dialogul la nivel înalt, relevînd ro
lul său important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
cu problemele discutate și înțelege
rile convenite s-a adoptat un comu
nicat comun care se va da publi
cității.

< ------La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partiduluț Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Gustav Husak, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, a efectuat o 
vizită de lucru în Republica Socia
listă România în zilele de 11—12 de
cembrie 1985.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au avut con
vorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
reciprocă și înțelegere deplină.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Gomunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, confe
rit cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, la întărirea prie
teniei dintre poporul român și po
porul cehoslovac, la promovarea 
cauzei generale a socialismului, pă- 
<Si și colaborării internaționale.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
făcut un schimb de experiență pri
vind edificarea societății socialiste 
tn cele două țări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat oaspetelui succese
le obținute de ponorul român în în
deplinirea hotărîrilor celui de-al 
XÎII-Iea Congres al Partidului Co
munist Român. Tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, a 
informat despre succesele obținute 
de oamenii muncii din Cehoslovacia 
în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al 
XVI-lea Congres și despre stadiul 
pregătirilor pentru cel de-al XVII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Conducătorii celor două partide și 
state au examinat stadiul și perspec
tivele colaborării bilaterale politice, 
economice, tehnico-științifice, cultu

rale și în alte domenii de interes 
reciproc.

Ei au aprecțat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se dezvoltă in conformitate cu pre
vederile Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, ale în
țelegerilor și hotărîrilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel inalt.

S-a constatat că întîlnirile la nivel 
înalt, colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia constituie un 
factor hotăritor in întărirea priete
niei, extinderea și adincirea relații
lor dintre cele două țări și popoare 
în toate domeniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au hotărît 
să fie extinse în continuare contac
tele dintre reprezentanți ai Comite
telor Centrale ale celor două parti
de, parlamentelor, guvernelor, orga
nizațiilor politice, obștești și legătu
rile directe dintre județe, orașe din 
cele două țări, în scopul adîncirii 
prieteniei și dezvoltării colaborării 
româno-cehoslovace, al intensificării 
consultărilor și schimbului de expe
riență în construcția socialistă.

Conducătorii celor două partide și 
state au constatat cu satisfacție că 
hotărîrile adoptate la nivel înalt cu 
privire la colaborarea economică și 
tehnico-științifică se realizează cu 
succes. Colaborarea reciprocă în 
aceste domenii reflectă posibilitățile 
tot mai mari existente și potențialul 
economic al celor două țări.

Cele două părți au apreciat pozi
tiv rezultatele obținute în coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Ceho
slovace pe perioada 1986—1990. 
Protocolul semnat la 11 octombrie 
1985 prevede o. creștere a livrărilor 
reciproce cu peste 40 la sută față 
de realizările preliminate pentru ac
tualul cincinal. Totodată, se creează 
condiții pentru asigurarea aprovi
zionării în bune condiții a ambelor 
economii naționale cu materii prime 
și materiale de bază, produse ale 
industriei de prelucrare a metalelor, 
industriei chimice, industriei ușoare, 
agriculturii și industriei alimentare.

Subliniind hotărîrea lor de a ri
dica la un nivel calitativ superior 
colaborarea economică și de a fo
losi mai intens potențialul economic 
și tehnico-științific în continuă creș
tere al celor două state, cei doi con
ducători de partid și de stat și-au 
exprimat satisfacția pentru sem
narea, în timpul vizitei, a Programu
lui de lungă durată privind dezvol-

COMUNICAT COMUN
tarea colaborării economice și teh
nico-științifice între Republica So
cialistă România și Reptțblțpa^Sbcia- 
listă Cehoslovacă pipă în anul 2000. 
în acest context, au apreciat pozitiv 
perspectivele extinderii și aprofun
dării colaborării bilaterale in toate 
domeniile de interes reciproc pe o 
bază stabilă, pe termen lung.

Acordul comercial de lungă du
rată pe perioada 1986—1990, semnat 
recent, prevede o nouă creștere im
portantă a schimburilor de mărfuri 
în comparație cu realizările obți
nute în anii 1981—1985. S-a convenit 
ca organele ' centrale de planificare, 
de comerț exterior și ministerele 
economice din cele două state să 
acționeze pentru îndeplinirea con
secventă a prevederilor acestuia 
pentru identificarea de noi posibili
tăți de dezvoltare a colaborării eco
nomice bilaterale.

Conducătorii celor două partide 
și state au subliniat rolul crescind 
al cooperării și specializării în pro
ducție pentru dezvoltarea relațiilor 
economice și a schimburilor de măr
furi. Ministerelor economice din cele 
două țări li s-a indicat să urgenteze 
tratativele și definitivarea acțiuni
lor de cooperare și specializare in 
producție, astfel ca ponderea produ
selor realizate prin cooperare și 
specializare să crească substanțial 
în volumul schimburilor reciproce 
de mărfuri, în interesul satisfacerii 
într-o măsură sporită a necesităților 
crescînde ale economiilor celor două 
țări.

Menționîndu-se însemnătatea Pro
gramului de colaborare și cooperare 
științifică și tehnologică dintre Re
publica Socialistă România și R.S. 
Cehoslovacă pe perioada 1986—1990, 
s-a hotărît ca organele centra
le pentru știință și tehnologie din 
cele două țări, în colaborare cu 
organele și organizațiile economice, 
să depună eforturi pentru căutarea 
de posibilități în vederea sporirii 
contribuției conlucrării tehnico-știin
țifice bilaterale la rezolvarea prin
cipalelor probleme ale economiilor 
naționale ale celor două țări, îndeo
sebi în domenii prioritare ca micro
electronica, tehnica roboților, ener
getica, biotehnologia.

Apreciindu-se activitatea Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ceho
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică, s-a indicat ca, în 
strînsă conlucrare cu organele cen
trale și ministerele economice com
petente, să se adopte măsurile ne
cesare pentru realizarea înțelegeri
lor de colaborare economică re
ciprocă.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au reafirmat dorința țărilor 
lor de a dezvolta, mai activ, cola
borarea economică și tehnico-știin- 
țificâ, multilaterală in spiritul 
hotărîrilor adoptate la Consfătuirea 
la nivel înalt a statelor membre ale 
C.A.E.R.

Relevîndu-se importanța colabo
rării in domeniul cultural, al învă- 
țămîntului, sănătății, turismului, 
sportului, al mijloacelor de infor
mare în masă, s-a convenit ca 
ganele de resort să amplifice, 
continuare, colaborarea in aceste 
menii, pentru identificarea de __
forme, mai eficiente, de conlucrare.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au reafirmat hotărîrea fer
mă a celor două partide și state de 
a acționa și în viitor pentru adinci
rea prieteniei frățești tradiționale 
și dezvoltarea multilaterală a cola
borării reciproce, in interesul po
poarelor român și cehoslovac, al 
cauzei generale a socialismului, pă
cii și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au efectuat 
un schimb de parări asupra unor 
probleme majore ale situației in
ternaționale. Ei și-au exprimat 
profunda îngrijorare cu privire la 
creșterea încordării în lume ca ur
mare a politicii imperialismului. Ei 
au subliniat că intensificarea tot 
mai periculoasă a cursei înarmărilor 
face să crească pericolul războiului 
nuclear, ceea ce in condițiile actua
le ar însemna dispariția a înseși 
vieții pe planeta noastră.

S-a subliniat că problema funda
mentală a epocii contemporane o 
constituie oprirea 
cursei înarmărilor 
măsuri efective de 
primul rînd la dezarmare nucleară.

tn acest context, au fost relevate 
importanța și actualitatea aprecieri
lor și propunerilor cuprinse in De
clarația adoptată la Consfătuirea de 
la Sofia, din octombrie 1985, a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia. S-a exprimat sprijinul 
deplin al României și Cehoslovaciei 
față de poziția constructivă promova
tă de U.R.S.S., în spiritul declara
ției sus-menționate, la întîlnirea so- 
vieto-americană la nivel înalt de 
la Geneva. întîlnirea a reprezentat 
începutul dialogului în scopul obți
nerii unor mutații spre bine în re
lațiile internaționale.

România și Cehoslovacia consideră 
că însăși realizarea acestei întîlniri 
și adoptarea Declarației comune con
stituie un eveniment important în 

or- 
in 

do- 
noi

aneîntîrziată 
și trecerea la 
dezarmare, in

situația internațională actuală de
osebit de gravă. Ele apreciază faptul 
că U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de 
acord cu privire la inadmisibilitatea 
războiului nuclear în care nu pot 
exista învingători, că nici una din 
părți nu aspiră la supremația mili
tară, că s-a dat perspectiva con
tinuării tratativelor asupra armelor 
nucleare și cosmice.

Ele se pronunță pentru realizarea 
într-un timp cit mai scurt de a- 
corduri acceptabile pentru ambele 
părți, care să ducă la încetarea 
cursei înarmărilor pe Pămînt și 
preîntîmpinarea extinderii ei în 
Cosmos, înfăptuirea dezarmării, in 
primul rînd a celei nucleare, întă
rirea păcii și securității internațio
nale, corespunzător intereselor și 
așteptărilor tuturor popoarelor.

S-a relevat importanța opririi, pe 
durata negocierilor, a întregii acti
vități de producere, amplasare și 
experimentare de arme nucleare și 
a oricăror acțiuni de militarizare a 
Cosmosului.

România și Cehoslovacia conside
ră că toate statele continentului eu
ropean, și, înainte de toate, țările 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la Var
șovia, trebuie să'contribuie activ la 
eforturile îndreptate spre reducerea 
și eliminarea armamentelor nucleare 
din Europa, realizarea de progrese 
reale la negocierile în aceste pro
bleme, prevenirea războiului nu
clear. O mare răspundere pentru 
destinele păcii în Europa și în lume 
revine statelor pe ale căror terito
rii se desfășoară sau se are în ve
dere amplasarea de rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune.

S-a subliniat că o măsură eficien
tă de limitare a cursei înarmărilor 
ar constitui-o înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare ale sta
telor. in primul rînd ale celor care 
dispun de un potențial militar pu
ternic, ceea ce ar însemna, totoda
tă, economisirea unor mijloace im
portante care să fie folosite pentru 
nevoile economice și sociale ale sta
telor respective, precum și ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

S-a reafirmat necesitatea unirii e- 
forturilor tuturor țârilor, indi
ferent de orînduirea lor socială, a 
conlucrării tot mai active dintre 
toate popoarele și forțele progresis
te, pentru oprirea cursului periculos 
al evenimentelor, pentru revenirea 
la politica de destindere și co
laborare pașnică. întărirea păcii, 
încrederii și colaborării interna
ționale impune respectarea cu 
strictețe în relațiile dintre state 

a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, integrității teritoriale și 
inviolabilității frontierelor, neames
tecului in treburile interne ale altor 
state.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak s-au pro
nunțat pentru intensificarea activi
tății în cadrul diferitelor organisme 
și conferințe internaționale consa
crate dezarmării, colaborării, secu
rității și păcii în Europa și în lume. 
Au subliniat că trebuie făcut totul 
pentru desfășurarea și încheierea cu 
rezultate cit mai bune a Conferin
ței de la Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate și de 
dezarmare în Europa, pentru reali
zarea de progrese la negocierile de 
la Viena și la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva.

Cei doi conducători de partid și 
de stat sprijină inițiativele Româ
niei privind transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, colaborării 
și înțelegerii, lipsită de arme nu
cleare, a căror realizare va duce la 
întărirea securității în această re
giune și pe continent. Ei și-au ex
primat, de asemenea, sprijinul pen
tru propunerile și inițiativele pri
vind crearea de zone denucleariza- 
te în nordul Europei și in alte re
giuni ale lumii, a unui coridor fără 
arme nucleare în Europa centrală 
îndreptate spre reducerea confrun
tării militare și întărirea securității 
internaționale. Ei susțin crearea unei 
zone libere de arme chimice în Eu
ropa centrală, pe baza propunerii 
comune a Republicii Socialiste Ce
hoslovace și Republicii Democrate 
Germane, adresată Republicii Fede
rale Germania.

S-a relevat că pentru asigurarea 
unei păci trainice în Europa și in 
lume o importanță deosebită are res
pectarea actualelor realități terito- 
rial-politice statornicite în Europa. 
S-a subliniat necesitatea de a se 
pune capăt oricăror tendințe revan
șarde de revizuire a frontierelor din
tre statele europene, oriunde s-ar 
manifesta, care influențează negativ 
climatul politic pe continentul euro
pean.

Cele două țări se pronunță ferm 
pentru soluționarea justă, pe cale 
pașnică, a conflictelor din diferite 
părți ale lumii. In acest context, a 
fost subliniată importanța adoptării 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U., la propunerea României, a 
Apelului solemn către statele afla
te în conflict de încetare fără în- 
tirziere a acțiunilor armate și de 

soluționare a problemelor dintre sta
te pe cale politică, excluzind folo
sirea forței și amestecul în treburile 
interne.

S-a reafirmat solidaritatea ambe
lor partide și state cu lupta po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină pentru eliberare socia
lă și națională, pentru consolidarea 
independenței lor, împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului. S-a re
levat necesitatea lichidării subdez
voltării în lume, edificării unei noi 
ordini economice internaționale, so
luționării globale și reglementării 
problemelor economice internaționa
le pe baze juste, democratice, in
clusiv a problemei datoriilor ex
terne.

Cele două țări se pronunță pen
tru creșterea rolului O.N.U. în men
ținerea păcii și securității in lume, 
în rezolvarea problemelor care con
fruntă omenirea.

în cadrul convorbirilor, rele
vîndu-se importanța întăririi în con
tinuare a unității mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, a 
fost reafirmată hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Cehoslovacia de a ex
tinde relațiile și colaborarea cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
celelalte partide progresiste și de
mocratice, pentru mobilizarea amplă 
a celor mai largi forțe politice și 
sociale, a maselor populare in lupta 
pentru dezarmare și pace, pentiu 
independență națională, colaborare și 
progres social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor vizitei 
și convorbirilor. Au exprimat con
vingerea că acestea reprezintă o 
nouă contribuție importantă la dez
voltarea și întărirea colaborării mul
tilaterale frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, l-a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, să facă o vizită în Cehoslova
cia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești
AU ÎNDEPLINIT planul cincinal

Industria orașului Huși
Colectivele de oameni ai muncii 

de pe tînăra și puternica platformă 
industrială a orașului Huși, ju
dețul Vaslui, raportează îndepli
nirea înainte de termen a planului 
cincinal Ia producția marfă indus
trială. Acest succes deosebit are 
la bază hărnicia și dăruirea cu 
care au lucrat colectivele muncito
rești de aici, ceea ce a dus la 
sporirea substanțială a productivi- 

t tății muncii. Se estimează că pînă 
K____________________

la finele anului prevederile cin
cinalului vor fi depășite cu peste 
230 milioane lei la producția 
marfă industrială, punindu-se ast
fel suplimentar la dispoziția eco
nomiei naționale importante can
tități de utilaje pentru explorări 
geologice, foraj și exploatare son
de, instalații tehnologice pentru 
industria alimentară, tricotaje, în
călțăminte, fire textile, mobilă, 
produse alimentare și altele. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Scînteii").

întreprinderea mecanică 
Nicolina din lași

Tot mai multe colective de oa
meni ai muncii din județul Iași ob
țin însemnate succese în produc
ție și pe baza lor raportează înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan. Printre cele care 
au realizat zilele acestea planul 
cincinal se înscrie și întreprin
derea mecanică Nicolina. Succesul 
se datorează eforturilor stăruitoa
re ale muncitorilor și tehnicienilor 
de aici pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime și mate
rialelor, folosirea cît mai judi
cioasă a timpului de lucru, crește

rea continuă a productivității 
muncii, reducerea costurilor de 
producție și în special a cheltuie
lilor materiale. Ca urmare a 
avansului de timp cîștigat, pînă la 
sfirșitul anului întreprinderea me
canică Nicolina va realiza o pro-

ducție .marfă suplimentară de 120 
milioane lei, concretizată in insta
lații și utilaje pentru îmbunătă
țiri funciare, precum și în utilaje 
pentru construcții și lucrări de 
drumuri. (Manolc Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT
TELEORMAN. Acționînd cu 

înaltă răspundere muncitorească 
pentru onorarea exemplară a con
tractelor încheiate cu partenerii 
de peste hotare, colectivul Com
binatului de îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
export pe acest an. Succesul are 
la bază măsurile întreprinse pen
tru scurtarea duratei reparațiilor 
capitale la grupul de instalații 
Azot II, aplicarea unor soluții teh-

nice în vederea îmbunătățirii cali
tății produselor, perfecționarea 
pregătirii profesionale a persona
lului muncitor. Oamenii muncii 
din această citadelă a chimiei 
românești s-au angajat să livreze 
suplimentar partenerilor externi, 
pînă la finele anului, importante 
cantități de produse. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scînteii").

SALAJ. Ca urmare a preocu
părilor susținute pentru creș

terea calității și competitivită
ții produselor, modernizarea teh
nologiilor și specializarea unor 
linii de fabricație, colectivele 
de oameni ai muncii dintr-o 
serie de unități economice sălă- 
jene raportează substanțiale depă
șiri la producția destinată expor
tului. Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, întreprin
derea de țevi, întreprinderea de 
armături industriale și întreprin
derea de conductori electrici emai
lați din municipiul Zalău. între
prinderea de confecții Jibou, pre
cum și alte unități au livrat su
plimentar partenerilor externi pro
duse in valoare de aproape 42 mi
lioane lei. (Eugen Teglaș, cores
pondentul „Scînteii").

VtLCEA. Situîndu-se timp de 
patru ani consecutiv în fruntea în
trecerii socialiste între unitățile

de profil din țară, colectivul de 
muncă din cadrul întreprinderii 
forestiere de exploatare și trans
port Rimnicu Vîlcea raportează 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor la export ce i-au revenit 
în ultimul an al actualului cincinal. 
Forestierii vîlceni se alătură altor 
9 colective de oameni ai muncii 
din județul Vîlcea, între care în
treprinderea viei și vinului Drăgă- 
șani, Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești, între
prinderea de stofe de mobilă 
Horezu etc., care și-au onorat, 
cu 20 de zile mai devreme, toate 
contractele încheiate pe acest an 
cu parteneri de peste hotare. în 
perioada care a mai rămas din 
acest an, cele 10 unități economice 
și-au propus să livreze parteneri
lor externi, peste sarcinile con
tractuale, produse în valoare de 
peste 26 milioane lei. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scînteii").
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PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

Noi acordăm o mare importanță 
acestor tradiționale relații și do
rim să facem, și în continuare, 
totul pentru ca ele să se intăreas- 
că necontenit, să dea roade tot mai 
bogate. Nivelul actual de dezvol
tare economico-socială a țărilor 

( noastre creează largi posibilități de 
' amplificare a colaborării și coope
rării reciproc avantajoase — în 
domeniul economic, tehnico-știin- 
țit’ic. cultural și în alte domenii 
de interes comun.

in cadrul convorbirilor de 
astăzi am discutat; împreună eu 
tovarășul Vlaikovici, problemele 
legate de extinderea și mai largă 
a acestor relații, necesitatea de a 
promova noi căi și mijloace de a 
amplifica în continuare coope
rarea și colaborarea româno— 
iugoslavă. Considerăm că aveîn 
încă mari posibilități de extindere 
a cooperării în producție, a co
laborării tehnico-științifice, că este 
necesar să folosim buna vecinătate 
și tradiționalele relații de priete
nie pentru a dezvolta mult mai 
larg relațiile noastre economice. 
Aceasta corespunde pe deplin in
tereselor de progres și bunăstare 
ale țărilor și popoarelor noastre, 
cauzei colaborării și păcii în lume.

In continuare, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu a spus : Româ
nia și Iugoslavia sînt, de aseme
nea, profund interesate să conlu
creze tot mai strîns și pe arena 
internațională, pentru ca în re
giunea în care se află — în 
Balcani — în Europa și în întreaga 
lume, să fie instaurat un climat 
trainic de încredere, colaborare și 
pace, care să le dea posibilitatea 
să-și concentreze plenar eforturile 
în direcția dezvoltării lor econo
mice și sociale libere și indepen
dente. în condiții de liniște și 
securitate deplină.

Situația internațională actuală 
Continuă să fie foarte gravă, ca 
urmare a înarmărilor, în special 
a celor nucleare, a existenței nu
meroaselor conflicte și stări de 
tensiune, a crizei economice mon
diale — care afectează practic

Toastul tovarășului Radovan Vlaikovici
(Urmare din pag. I)

nătate. colaborarea și raporturile 
internaționale în prezent și in 
perspectivă. Temeliile ferme pen
tru asemenea relații iugoslavo-ro- 
măne le-a pus președintele Tito 
impreună cu dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. și ele 
reprezintă baza sigură a relațiilor 
noastre stabile.

Tocmai în aceasta constă calita
tea raporturilor noastre, aceasta ne 
justifică așteptările de la intilnirea 
de astăzi.

Sînt sigur că în toate domeniile, 
a relevat , vorbitorul, rezultatele 
bune pot deveni mai bune. Mă 
gîndesc în mod special la colabo
rarea esențială dintre economiile 
noastre, unde potențialul nostru 
depășește rezultatele, unde adesea 
nu folosim posibilitățile de care 
dispunem. O să facem acest lucru 
printr-o mai accentuată orientare 
spre o diviziune reciprocă a mun
cii, prin impulsionarea cooperării 
și specializării pe o perioadă mai 
lungă, prin luarea tuturor măsuri
lor necesare.

In continuare, vorbitorul a rele
vat că buna vecinătate și relațiile 
stabile dintre cele două țări, înte*  
meiate pe principii unanim accep
tate și pe aprecierile comune în 
legătură cu menținerea păcii și 
securității în Balcani, în Europa 
și, pe un plan mai larg, în întreaga 
lume, a oferit cadrul adecvat pen
tru conlucrarea iugoslavo—română 
pe plan internațional, pentru o 
colaborare strînsă și continuă în 
folosul securității și înțelegerii, a 
conlucrării în Balcani.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
toate țările și, în mod deosebit, 
țările în curs de dezvoltare, — a 
politicii de forță și de amestec in 
treburile interne ale altor state. 
Toate acestea au determinat o în
cordare fără precedent a relațiilor 
internaționale, menținerea și chiar 
creșterea pericolului unui nou 
război mondial, care s-ar trans
forma, inevitabil, intr-un război 
nuclear ce ar duce la distrugerea 
a inseși condițiilor existenței vieții 
pe planeta noastră.

în aceste împrejurări, problema 
fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor. îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, apă
rarea dreptului suprem al oameni
lor. al popoarelor la existență, la 
viață, la libertate și pace. Realită
țile lumii de azi fac mai necesare 
ca oricând unirea ,și conlucrarea 
strînsă a tuturor popoarelor, a for
țelor democratice, progresiste de 
pretutindeni pentru a' opri cursul 
periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru a im
pune dezarmarea și pacea.

Am apreciat că întâlnirea de la 
Geneva dintre secretarul general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice și președintele Statelor 
Unite ale Americii a reprezentat 
un moment important și un factor 
pozitiv în viața internațională. 
Acum — după această întîlnire — 
se pune problema ce trebuie făcut 
în continuare pentru a asigura re
alizarea dezarmării nucleare, opri
rea militarizării Cosmosului, apă
rarea păcii pe planeta noastră. 
Avînd în vedere că problemele 
fundamentale n-au fost rezolvate, 
considerăm că se impun inten
sificarea acțiunilor polifico-diplo- 
matice. unirea eforturilor popoare
lor, ale tutttror forțelor realiste 
pentru o politică fermă de dezar
mare și pace. în nici un fel nu tre
buie să acceptăm o diminuare a 
luptei pentru a impune oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, de 
apărare a păcii și vieții popoarelor. 
Dimpotrivă, este mai necesar ca 
oricînd să intensificăm, pe toate 
planurile, acțiunile pentru dezar

Și această întîlnire reprezintă o 
parte o conlucrării noastre conti
nue și este o contribuție la cauza 
celor mai profunde interese ale ță
rilor balcanice animate de năzu
ința lor de a adinei relațiile re
ciproce și a deschide perspectiva 
unei colaborări bilaterale și mul
tilaterale, a colaborării generale 
în Balcani.

în prezent se poate afirma fără 
exagerare că orice contribuție, cît 
de mică, este excepțional de im
portantă dacă se alătură eforturi
lor comune pentru ca — în folosul 
păcii, al dezvoltării și al unor 
perspective sigure — să fie depă
șite antagonismele și barierele 
existente în viața internațională.

Este clar că. fără astfel de efor
turi, această perioadă în dezvol
tarea omenirii, una dintre cele mai 
dramatice și cele mai periculoase, 
poate fi, în același timp, și ultima.

Intilnirea la nivel înalt de la 
Geneva a marilor puteri, acordul 
cu privire la neadmiterea războiu
lui nuclear, acordurile cu privire 
la continuarea dialogului și inten
sificarea comunicării dintre ele, 
sînt, desigur, deosebit de importante 
pentru destindere, care, după con
vingerea noastră fermă, trebuie să 
devină universală, ca și pentru 
colaborarea constructivă în lume. 
Și aceasta este cu atît mai impor
tant, cu cît acum se deschide po
sibilitatea pentru noi pași mai de
parte, insă nicidecum izolați, ci ca 
o acțiune comună a tuturor țări
lor, mai ales prin intermediul 
Națiunilor Unite, orientată spre 
orizonturi noi, mai sigure pentru 
viitor. 

mare. în această direcție, toate sta
tele și popoarele lumii, in primul 
rînd cele europene, trebuie să-și 
unească forțele, să conlucreze ac
tiv și să acționeze tot mai strîns 
împreună. în același timp, se impu
ne să se acționeze cu toată fermi
tatea pentru desfășurarea cu rezul
tate cît mai bune a Conferinței de la 
Stockholm pentru încredere, secu
ritate și pace în Europa, a negocie
rilor de la Viena privind reduce
rea trupelor și armamentelor in 
centrul Europei, precum și a Con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva — care pot contribui într-o 
măsură importantă la îmbunătăți
rea climatului internațional, la 
crearea condițiilor pentru realiza
rea unor progrese reale pe calea 
dezarmării și păcii.

Rorpânia acordă o . atenție, deose
bită situației din Balcani, s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru întărirea colaborării și în
crederii în această regiune, pentru 
transformarea ei într-o zonă a 
bunei vecinătăți, a colaborării și 
păcii, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine. Sprijinim 
realizarea unor astfel de zone 
denuclearizate in nordul și centrul 
Europei, precum și în alte părți 
ale lumii.

în actualele împrejurări interna
ționale este necesar să se facă totul 
pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din relațiile din
tre state, pentru soluționarea tutu
ror conflictelor — din Orientul 
Mijlociu, America Centrală, Asia 
și din alte zone ale globului — nu
mai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative. Considerăm că aceasta 
reprezintă singura alternativă pen
tru rezolvarea justă și echitabilă a 
problemelor, pentru ( asigurarea 
existenței libere și independente a 
popoarelor. a păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Tara noastră militează ferm 
pentru soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv 
a datoriilor externe, extrem de 
mari, ale țărilor în curs de dez
voltare. Ne pronunțăm pentru or
ganizarea unei conferințe inter

Lumea noastră este o lume a in
terdependențelor. O lume în care 
numai un dialog global cu privire 
la pace, securitate și progres poate 
oferi garanții fiecărei țări și fie
cărui popor că va putea să-și edi
fice un viitor mai bun fără teama 
de distrugere, în mod liber, inde
pendent, pe bază de egalitate, fără 
nici o ingerință din afară.

în această privință, problemele 
țărilor în curs de dezvoltare sînt 
o ilustrare și un avertisment. Prin 
sporirea lor crește pericolul, latent 
de altfel, însă cu nimic mai mic 
decît cel nuclear. Problema dato
riilor și a stagnării dezvoltării a 
luat proporțiile celei mai directe 
amenințări pentru dezvoltarea lu
mii, pentru Stabilitatea multor țări, 
într-un cuvînt a devenit o pro
blemă politică primordială a zile
lor noastre.

Ezitarea, în continuare, în căuta
rea unui răspuns la problemele 
economice comune nu face decît să 
ne apropie de o explozie pe plan 
mondial și de profunde tulburări 
inevitabile, cu consecințe grave.

Mișcarea de nealiniere atrage de 
mult timp atenția asupra unor 
asemenea consecințe. La recenta 
conferință ministerială de la Luan
da, din nou s-a oferit lumii un 
concept politic de soluționare a 
problemelor urgente ale complexu
lui dezvoltării.

Aceasta este o sarcină priorita
ră, o acțiune urgentă bazată pe vi
ziunea unei noi ordini economice 
internaționale.

Această preocupare, importantă, 

naționale, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite. în vederea reali
zării unui acord corespunzător în
tre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, pentru instaurarea, 
unei noi ordini economice mondia
le, bazată pe deplină egalitate și 
echitate în relațiile dintre state.

Rezolvarea justă și durabilă a 
marilor probleme internaționale 
impune participarea, în condiții de. 
deplină egalitate, a tuturor state
lor, fără deosebire de orînduire so
cială sau mărime. Acordăm o mare 
însemnătate țărilor mici și mijlo
cii, țărilor în curs de dezvoltare și 
țărilor nealiniate în soluționarea 
problemelor internaționale.

Este necesar să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale în 
soluționarea problemelor mondiale, 
în democratizarea relațiilor din
tre state, in promovarea largă a 
colaborării, securității și păcii.

Doresc să subliniez, și cu acest 
prilej, colaborarea activă dintre 
România și Iugoslavia pe plan in
ternațional și să exprim convinge
rea că ea se va amplifica și mai 
mult în viitor, în lupta pentru 
dezarmare, destindere, securitate 
și pace.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Cu a- 
ceastă convingere și încredințat câ 
actuala vizită pe care o facem în 
țara dumneavoastră se va înscrie 
ca un moment de seamă în dez
voltarea raporturilor româno-iugo- 
slave — atît pe plan bilateral, cît 
și pe arena internațională — do
resc să toastez :

— pentru progresul și fericirea 
popoarejor Iugoslaviei prietene ;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre țările, partidele și po
poarele noastre ;

— în sănătatea tovarășului Ra
dovan Vlaikovici și a tovarășei 
Vlaikovici ;

— în sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturoi'! (Aplauze).

subliniază și mai mult acțiunea 
multilaterală a politicii de neali
niere privind tot ceea ce amenință 
pacea — cursa înarmărilor, foca
rele de criză, folosirea forței, ame
nințarea cu forța, tot ceea ce opreș
te procesul democratizării și al 
dezvoltării, libere. în acest cadru 
larg, în eforturile și acțiunile miș
cării de nealiniere. Iugoslavia, ca 
și pînă în prezent, își va aduce de
plina sa contribuție. Cu aceste gîn- 
duri ne pregătim și pentru cea de-a 
VUI-a reuniune la nivel înalt din 
Zimbabwe, pentru toate acțiunile 
internaționale care o preced.

Acum, la încheierea anului, cînd 
se face bilanțul realizărilor, al ne- 
împlinirilor. spunem pe bună drep
tate că lumea lasă în seama anului 
care vine rezolvarea marii majo
rități a problemelor sale. Totuși, 
face acest lucru cu speranța și cu 
hotărîrea ca pentru anul care va 
urma după aceea să rămînă mai 
puțin.

Aș dori ca și colaborarea viitoa
re a țărilor noastre socialiste ve
cine să contribuie la justificarea 
speranței și la realizarea dorințe
lor popoarelor lumii, ale popoare
lor țărilor noastre.

Cu aceste gînduri, ridic paharul 
în sănătatea dumneavoastră, tova
rășe președinte,

în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu,

în sănătatea tuturor prietenilor 
români, prezenți aici,

Pentru prosperitatea poporului 
Republicii Socialiste România ! 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
plecat, joi după-amiază, in R.S.B’. 
Iugoslavia, într-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația tovarășului 
Radovan Vlaikovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și a tovarășului 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Conducătorul partidului și statului 
nostru este însoțit în această vizită 
de tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al, guvernului, Ilie Văduva, 
membru al C.C. ai P.C.R., ministrul

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au depus o coroană de flori Ia mormîntul lui I. B. Tito
în cursul după-amiezii de joi, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori la mormîntul lui Iosip Broz 
Tito, situat în cartierul Dedinie din 
Belgrad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au încli
nat în fața lespezii de marmură 
albă pe care sînt înscrise cuvintele: 
„Iosip Broz Tito 1892—1980“. S-a

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 

porul român și popoarele iugoslave, 
vecine și prietene.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția de a se întilni și de a 
purta convorbiri în probleme de in
teres comun, relevînd rolul determi
nant pe care l-a avut și il are dia
logul la nivel înalt in așezarea pe 
temelii tot mai trainice a bunelor re
lații româno-iugoslave, în dezvolta
rea și întărirea lor continuă.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
raporturile româno-iugoslave au 
continuat să se dezvolte pe toate 
planurile — politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și in alte sfere 
de activitate. Totodată, pornindu-se 
de la posibilitățile celor două țări, 
de Ia prioritățile planurilor și pro
gramelor lor de dezvoltare economi
co-socială, a fost reliefată necesita
tea de a se asigura, prin eforturi 
comune, extinderea domeniilor și t 
perfecționarea formelor de colabo
rare, intensificarea cooperării indus
triale pe termen lung, sporirea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale. S-a convenit, de asemenea, să 
fie adîncită conlucrarea pe linia ști
inței ■ și tehnicii, învățămintului și 
culturii.

(Urmare din pag. I) 

căldură de tovarășul Radovan Vlai
kovici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, de tovarășul Vidoie Jarkovici, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Un grup de copii 
rit buchete de flori 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

a ofe- 
tovarășului 

tovarășei

înalților oaspeți români le-au fost 
prezentate persoanele oficiale venite 
în intimpinare. Se aflau de față 
tovarășii Iliaz Kurteși, președintele 
Adunării R.S.F.I., Dușan Cikrebici, 
președintele Prezidiului R.S. Serbia, 
Ianez Zemliarici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, Raif 

afacerilor externe, alte persoane o- 
ficiale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești.

Erău de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București și membri ai amba
sadei.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to

păstrat un moment de reculegere în 
memoria celui care a fost vreme în
delungată președintele R.S.F. Iugo
slavia, președinte al U.C.I.

Aducînd un fierbinte omagiu emi
nentului fiu al Iugoslaviei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a Centrului memorial „I. B. 
Tito“ sub următorul text : „Cu pri
lejul vizitei in Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, aducem o 
înaltă cinstire memoriei marelui fiu 
și conducător al popoarelor iugosla

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Radovan 'Vlaikovici au in
dicat ca organele de specialitate din 
cele două țări să analizeze și să pro
pună căile și modalitățile concrete 
de promovare mai intensă a cola
borării și cooperării dintre România 
și Iugoslavia, potrivit orientărilor șl 
hotăririlor stabilite la nivel înalt.

în timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat des
pre realizările obținute de România 
în construcția socialistă, despre pro
blemele pe care le rezolvă țara noas
tră în vederea trecerii într-o etapă 
nouă, superioară, de dezvoltare a 
societății, precum și pentru perfec
ționarea în continuare a organizării 
planificării și conducerii diferitelor 
sectoare de activitate, a conducerii 
democratice a societății.

Cei doi președinți au abordat, de 
asemenea, aspecte majore ale vieții 
politice mondiale, apreciind că si
tuația internațională continuă să fie 
foarte gravă, comportînd mari peri
cole la adresa păcii și vieții po
poarelor. Prezentînd pozițiile Româ
niei și Iugoslaviei în aceste proble
me, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Radovan Vlaikovici au 
evidențiat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor pentru

CEREMONIA SOSIRII
Dizdarevici, secretar federal pentru 
afacerile externe, Milenko Boianici, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior, Stanislav Stoianovici, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iu
goslaviei la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinați, la aeroport, cu înalte 
onoruri militare, cu sentimente de 
aleasă prietenie și stimă.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale României și Iugoslaviei. In 
semn de salut, au fost trase salve 
de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Radovan Vlaiko

varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, numeroși locuitori ai Capita
lei, care au aclamat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. Cei pre
zenți au reafirmat, vibrant senti
mentele de profundă dragoste și 
prețuire pe care toți cetățenii țării 
le poartă conducătorului iubit și 
stimat al partidului și statului, pen
tru activitatea neobosită ce o con
sacră binelui poporului, prosperită
ții patriei, creșterii prestigiului și 
rolului României socialiste in lume, 
cauzei păcii, înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

La ora 15,30, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptindu-se spre 
Belgrad.

ve, Iosip Broz Tito, personalitate 
proeminentă a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, prie- . 
tenul nostru apropiat și al poporului , 
român. 12 decembrie 1985“.

La Încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Centrul 
memorial „I, B. Tito", casa în care 
a locuit președintele Tito, unde se 
păstrează obiecte și documente ce 
evocă viața și activitatea conducăto
rului Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, al țării vecine și prietene.

diminuarea încordării, pentru dezar
mare și pace.

Cei doi președinți, relevînd iden
titatea sau apropierea punctelor de / 
vedere în problemele discutate, au 
reafirmat hotărirea României și Iu
goslaviei de a conlucra cît mai strins; 
pe arena mondială, de a acționa im- , 
preună pentru promovarea destinde- j 
rii, realizarea dezarmării, instau
rarea unui climat de pace, securita
te, înțelegere și colaborare in Bal
cani, în Europa și în lume.

S-a hotărît să se continue schim
bul de păreri, să se întărească 
contactele dintre ministerele de ex
terne din cele două țări și să se ; 
organizeze cu mai multă regulari
tate consultări și schimburi de ve
deri în aceste probleme.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Radovan Vlaikovici au subliniat ca
racterul fructuos al convorbirilor 
avute, exprimîndu-și încrederea că 
ele vor contribui la dezvoltarea șl 
mai puternică a colaborării dintre 
România și Iugoslavia, atît pe plan 
bilateral, cît și în sfera vieții inter
naționale, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

vici, a trecut în revistă garda de 
onoare.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu to
varășii Radovan Vlaikovici și Vidoie 
Jarkovici s-au îndreptat spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți ro
mâni pe timpul șederii în Iugo
slavia.

La reședința oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au avut cu 
tovarășii Radovan Vlaikovici și 
Vidoie Jarkovici o convorbire prie
tenească, care s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie și stimă, 
ce caracterizează dialogul româno— 
iugoslav la nivel înalt, bunele relații 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.
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Reducerea consumului de metal
sursă importantă tie creștere

a eficientei economice

Organizarea temeinică a muncii
la baza îndeplinirii sarcinilor

Recentele documente de partid în 
care s-a subliniat din nou necesita
tea reducerii cheltuielilor de produc
ție și îndeosebi a celor materiale, 
prin încadrarea strictă în normele de 
consum, economisirea severă a ma
teriilor prime, energiei electrice și 
combustibililor, au un puternic ecou 
în rindul oamenilor muncii de la 
întreprinderea mecanică din Bacău.

— E și firesc ca într-o unitate ca a 
noastră — ne spune Gheorghe Lun- 
geanii, directorul întreprinderii — 
în care valoarea metalului folosit 
deține o pondere de peste 70 la sută 
în totalul cheltuielilor materiale de 
producție, eforturile să fie îndreptate 
în primui rind spre economisirea a- 
cestei prețioase materii prime. în 
acest scop, am întocmit și aplicăm 
cu strictețe un ansamblu de măsuri 
politice, tehnice și organizatorice. 
Munca este astfel organizată incit 
să se poată urmări exact, pe bază 
de fișe-limită, consumul fiecărui 
gram de metal, de la intrarea lui pe 
poarta fabricii și pînă la livrarea 
produselor finite. încadrarea în nor
mele de consum este obligatorie pen
tru toți oamenii muncii și constituie 
o condiție de bază la acordarea re
tribuției.

Rezultatele de pînă acum confir
mă eficiența măsurilor luate. De la 
începutul anului 
și pînă în pre
zent, colectivul 
unității a econo
misit o cantitate 
de circa 400 tone 
de metal, precum 
și alte materii 
prime și materiale, 
energie electrică și 
tibil convențional. _____ ,
cheltuielile materiale la o mie de lei 
producție-marfă s-au redus cu 2,5 lei. 
Dacă adăugăm la toate acestea și 
faptul că planul la producția fizică 
a fost îndeplinit integral la toate 
sortimentele, obținîndu-se chiar su
plimentar 800 tone organe de a- 
samblare, avem explicația locului 
fruntaș pe care întreprinderea il 
ocupă în întrecerea socialistă. Cum 
și pe ce căi au fost obținute aceste 
rezultate ?

După cum ne-a precizat ingine- 
rul-șef al unității, Nicolae Ruștiu, 
principala direcție de acțiune pen
tru reducerea consumului de metal 
o constituie promovarea progresului 
tehnic, îmbunătățirea și moderniza
rea permanentă a tehnologiilor de 
fabricație. Astfel, în ultima perioa
dă s-a trec'ui la înlocuirea proce
deului de prelucrare a pieselor la 
cald — operație prin care se pierdeau 
mari cantități de metal — cu defor
marea plastică la rece sau combi
nată. Iată numai cîteva exemple. 
Schimbind tehnologia de fabricare 
a organelor de asamblare pentru 
autocamioane, pe baza propunerilor 
făcute de ing. Ovidiu Palade, îm
preună cu muncitorii Ion Amarandei 
și Vasile Gherguță, s-a reușit să se 
economisească mai mult de 10 tone 
de oțel, precum și mari cantități de 
energie electrică și combustibil, a 
căror valoare se ridică la peste 
300 000 lei. La rindul lor, ing. Irimia 
Oprea și muncitorii Cornel Rusu și 
Vasile Căldăraru, din atelierul de 
forjă, au reușit ca, prin înlocuirea 
unor operații de forjare și așchiere 
cu altele de calibrare și extruziune 
la rece, să economisească peste 5 
tone de metal la fabricarea organe
lor de asamblare pentru motoare 
mari. însemnate cantități de metal 
au fost economisite și prin moder
nizarea tehnologiilor de fabricație 
a organelor de asamblare pentru 
locomotive, mașini-unelte și auto
turisme. Dintr-un calcul făcut de 
subinginerul Anton Antal, șeful bi
roului de pregătire a fabricației, re
zultă că numai pe această cale s-au 
economisit de la începutul anului 
170 de tone de metal, din care pot 
fi confecționate produse în valoare 
de peste două milioane lei.

Importante economii s-au realizat, 
de asemenea, prin colectarea și re- 
folosirea materialelor recuperabile. 
„Dacă pînă nu demult aruncam la 
fier vechi tone întregi de capete 
de bară, dopuri de piulițe și alte 
resturi de materiale, consumînd și 
cantități însemnate de combustibil 
pentru transport, astăzi — ne-a spus 
maistrul Constantin Ghindea, secre
tarul comitetului de partid pe între
prindere 
un gram 
rează și 
ție. Din 
lizat, de 
mult de 
asamblare de bună calitate".

Trecînd prin atelierele și secțiile 
de producție, îți poți da seama că 
recuperarea și refolosirea tuturor 
materiilor prime și materialelor re
cuperabile constituie o preocupare 
de prim ordin. La locuri vizibile sînt 
instalate lăzi și conteinere pentru 
depozitarea capetelor de bară și a 
pieselor rămase' din procesul de fa-
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aproape 500 MWh 
350 tone combus- 
în felul acesta,

— nu mai aruncăm nici 
de metal. Totul se recupe- 
se reintroduce în fabrica- 
metaiul recuperat am rea
la începutul anului, mai 

200 de tone de organe de

Ritm intens de lucru 
pe șantierul 

hidrocentralei Porțile 
de Fier II

Aici, la Ostrovul Mare, pe 
șantierul hidrocentralei Porțile 
de Fier II, fiecare zi înseamnă 
ritmuri tot mai inalte de exe
cuție la toate punctele de lu
cru. Numai in perioada care a 
trecut din acest an, eforturile 
depuse de către constructori 
s-au finalizat intr-un impresio
nant volum de lucrări : peste 
45 000 mc betoane puse în ope
ră, 2 150 000 metri cubi terasa- 
mente. 655 000 metri cubi dra- 
gaje. La rîndul lor, montorii, 
prin aceeași înaltă dăruire, au 
reușit să conecteze, de la înce
putul anului și pînă acum, la 
sistemul energetic național, trei 
turbine de cite 27 MW fiecare, 
în prezent, se pregătește o nouă 
premieră — punerea în func
țiune a unei noi turbine de a- 
ceeași capacitate. (Virgiliu Tă- 
taru, corespondentul „Scinteii").

bricație. Acestea sînt colectate pe 
sortimente și dimensiuni, iar apoi 
se predau la magazia de materii 
prime, de unde, pe bază de acte, 
sînt preluate și puse în lucru in
tr-un atelier special amenajat. Sub- 
inginera Violeta Robu și muncito
rul Titus Oprișan au conceput și rea
lizat o serie de dispozitive care ata
șate pe o mașină veche — recondi
ționată și ea — realizează din capete 
de bară diferite repere : bride, pre- 
zoane și alte piese mici.

Aceeași grijă pentru recuperarea 
și refolosirea metalului se manifes
tă și in atelierele de sculărie și me- 
canic-șef. Subinginerul Toma Bulai, 
împreună cu un grup de muncitori, 
recondiționează zilnic numeroase 
scule complexe pentru execuția fi- 
letului, iar formația de lucru con
dusă de maistrul Vasile Dascălu re
condiționează volantele de la presele 
automate, roți dințate, cuzineți și 
alte piese necesare bunei desfășurări 
a procesului de producție. " 
aceste două ateliere au 
condiționate și refolosite 
piese de schimb a căror 
depășește 200 de tone.

Se pune totuși întrebarea : se si
tuează consumul de metal la nivelul 
minim posibil ? „Economiile obținu
te ar putea fi mult mai mari dacă 

furnizorii de me
tal, îndeosebi 
combinatele din 
Reșița și Hune
doara, ne-ar li
vra barele de oțel 
laminat ’ pentru 
armăturile mi

niere la dimensiunile cerute și nu 
la grosimi mult prea mari, cum se 
întimplă adeseori, ne-a precizat di
rectorul întreprinderii. Primim, de 
asemenea, bare de oțel cu toleranțe 
mult prea largi față de limitele 
restrinse care se impun. Din aceste 
cauze irosim peste 150 tone de me
tal pe an".

Această observație ar trebui ayută 
în vedere de siderurgiști, cu atît mai 
mult cu cit, în anul 1986, la între
prinderea mecanică din Bacău 
trebuie să se realizeze o producție 
sporită în condițiile reducerii cheltu
ielilor totale de producție cu 14,8 lei 
la 1 000 de lei producție-marfă, față 
de acest an, iar cheltuielile mate
riale cu 8,2 lei. Sarcini mobiliza
toare, posibil de realizat. în 
acest scop, conducerea unității, or
ganizația de partid au luat încă de 
pe acum o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice pentru extinderea 
unor tehnologii noi, moderne, meca
nizarea operațiunilor de alimentare 
a utilajelor cu materii prime și se
mifabricate, asimilarea in fabricație 
a unor noi produse pentru industria 
aeronautică și de autoturisme, creș
terea gradului de pregătire profe
sională a muncitorilor etc. Pînă la 
sfîrșitul anului vor fi puse in func
țiune o instalație de metalizare și 
o linie tehnologică pentru produce
rea armăturilor miniere, vor fi mo
dernizate sectoarele calde și instala
ția de zincare termică. Alte acțiuni 
întreprinse vor asigura reducerea în 
continuare a consumurilor de ener
gie electrică și combustibil, prin în
cărcarea la întreaga capacitate a 
cuptoarelor termice, scoaterea din 
funcțiune a unor utilaje și mașini 
mari consumatoare a căror activita
te poate fi suplinită de altele cu 
un consum mai mic. Se fac, prin 
urmare, eforturi deosebite pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe acest an la toți indicatorii și 
pentru pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor.

„la zi“ și a celor de perspectivă

Numai in 
fost re- 
scule și 
greutate

Oamenii muncii de la tînăra și 
moderna întreprindere de utilaj 
greu din Craiova, unde se produc 
mașini-unelte grele și utilaj tehno
logic complex, în majoritatea lor u- 
nicate sau fabricate în serie mică, 
și-au îndeplinit în actualul cincinal 
an de an, în bune condiții, princi
palii indicatori de plan. Hărnicia 
muncitorilor și specialiștilor de aici 
este confirmată și de rezultatele ob
ținute în acest an. „în prezent, sar
cinile de plan pe 1985 sint realizate 
integral și, potrivit estimărilor fă
cute, vom incheia anul cu un spor 
de producție de circa 40 milioane lei, 
concretizată în mașini de danturat, 
utilaj metalurgic, construcții meta
lice, organe de asamblare și acceso
rii pentru mașini-unelte, ne spune 
ing. Constantin Popeci, directorul 
întreprinderii. Semnificativ este fap
tul că sarcinile de plan pe acest an 
s-au înfăptuit în condiții de efi
ciență superioară, cheltuielile mate
riale la 
fiind mai 
lei".

Desigur, 
termen a 
acest an 
buna pregătire a producției anului 
viitor, cînd colectivului întreprinderii 
craiovene îi revin sarcini mult spo
rite față de acest an. Astfel, se 
prevede creșterea valorii producției- 
marfă cu 19,6 la sută, a productivi
tății muncii cu 11,3 la sută, in timp 
ce cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă trebuie să se diminueze cu 
4,7 la sută. Și toate acestea in con
dițiile în care circa 80 la sută din 
produsele ce se vor fabrica vor fi 
noi sau modernizate. Prin urmare, 
prevederile de plan sint deosebit de 
mobilizatoare și tocmai de aceea s-a 
acordat o atenție cu totul specială 
pregătirii producției anului viitor. 
Dovadă că la această dată întreaga 
producție a anului 1986 este con
tractată și lansată în fabricație in 
proporție de aproape 90 la sută. Mai 
mult decît atit, s-a demarat, cu 
bune rezultate, chiar fabricația unor 
subansamble mașinilor-unelte

din planul pe anul 1987. Se poate 
spune, deci, că pregătirile pentru 
producția anului viitor sînt practic 
încheiate. Cum s-a acționat ?

Ținîndu-se seama de faptul că 
majorițatea produselor au un ciclu 
lung de fabricație, pe întreg par
cursul anului — concomitent cu mă
surile luate pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan „la zi" — s-a avut 
în vedere și perspectiva producției. 
Din 
și a 
s-au 
vire 
nologiile aplicate, structura mașini
lor și utilajelor din dotare, pregă-

inițiativa comitetului de partid 
consiliului oamenilor muncii 
făcut analize periodice cu pri- 
la organizarea producției, teh-

1 000 lei prodijcție-marfă 
mici față de 1984 cu
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îndeplinirea înainte 
prevederilor de plan 
creează condiții

de 
pe 

pentru

tirea forței de muncă ș.a., stabilin- 
du-se o serie de măsuri concrete a- 
tunci cînd a fost cazul pentru per
fecționarea activității. în urma unei 
astfel de dezbateri s-a ajuns la con
cluzia că trebuie reorganizat servi
ciul producție și înființate, la nivelul 
secțiilor de bază, compartimente de 
programare și urmărire a fabrica
ției. „Ca urmare a măsurilor tehni- 
co-organizatorice pe care le-am luat 
în cadrul pregătirilor pentru pro
ducția anului viitor, se va asigura o 
mai bună programare și urmărire a 
fabricației, ne spune Gheorghe San
du, maistru principal la secția de 
mașini-unelte. De altfel, am mers 
pînă acolo incit am întocmit fișe de 
urmărire a producției pentru fieca
re mașină-unealtă, 
torul de uzinaj și 
final".

întrucît 
materiale 
la o mie 
cele materiale 
analiză critică

începînd cu sec- 
pînă la montajul

în anul 
trebuie

lei

1986 cheltuielile 
reduse cu 32 lei 

producție-marfă, iar 
cu 14 lei, s-a făcut o 
a

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii

fiecărui produs în

Solicitudinea începe

moderna întreprindere de utilaj greu din Craiova
Foto : S. Cristian

ITINERAR PRIN 
CÎTEVA POLICLINICI

în țara noastră există o puternică 
rețea de unități sanitare — multe 
ridicate o dată cu noile unități eco
nomice, o dată cu cartierele, de 
cadre medicale cu o înaltă compe
tență, care acordă asistență medicală 
locuitorilor. Toate acestea sint do
vezi grăitoare ale grijii societă
ții noastre față de om. In sis
temul de ocrotire a sănătății popu
lației un rol de primă importan
ță revine acelor unități — dispen
sare de întreprindere, de cartier, 
dispensare-policlinici — în seama că
rora cade răspunderea prevenirii îm
bolnăvirilor, a tratamentului ambu
latoriu și recuperării, cit mai rapide, 
a sănătății celor pe care îi au in 
grijă. în cele ce urmează vom în
fățișa cîteva constatări făcute cu 
ocazia unui raid prin mai multe a- 
semenea unități.

O incursiune... cifrică în domeniul 
„palatelor sănătății". Bucureștenii, 
de pildă, au la dispoziție, după cum 
sîntem informați la direcția sanitară 
a municipiului, peste 400 de dispen
sare medicale, din care 287 în între
prinderi și instituții și 130 în car
tiere, 53 de dispensare-policlinici 
avînd cabinete de toate specialită
țile. Mii și mii de medici și cadre 
medii sanitare se consacră, zi de zi, 
cu pricepere și devotament păs
trării și recăpătării acestui neprețuit 
bun al oamenilor, sănătatea. Una 
singură dintre aceste unități, poli
clinica Titan, așezată în inima celui 
mai mare — și mai nou — cartier 
bucureștean. acordă, anual, circa 
250 000 de consultații. In clădirea 
luminoasă cu șase niveluri funcțio
nează cabinete de toate specialitățile, 
precum și 21 de dispensare terito
riale. laborator de analize etc. Pragul 
acestui veritabil... „titan" al edificii
lor sanitare este trecut — zilnic — 
de aproximativ 6 000—6 500 de per
soane; se acordă între 3 000—5 000 
de consultații, se aplică peste 2 000 
de- tratamente, aproximativ 1 500 de 
proceduri radiologice și 1 700 proce
duri fizioterapeutice.

Aceste impresionante cifre, multi
plicate la nivelul întregii activități

1

desfășurate cotidian de absolut toate 
unitățile aflate acolo unde muncesc 
și locuiesc oamenii, dau adevărata 
măsură a efortului material și uman 
destinat vieții și sănătății acestora. 
Iar oamenii, cetățenii Capitalei sînt 
în general mulțumiți de modul in 
care sînt primiți și tratați, de multe 
ori avînd alese cuvinte de laudă și 
recunoștință față de solicitudinea și 
competenta profesională a persona
lului medical la serviciile căruia au 
apelat.

„Obstacole" — ce pot fi îndepăr- 
t

veți spune. Așa e. Dar această „de
plasare" durează cîteodată mai mult 
pentru că fișa trebuie dusă de ci
neva — nu de pacient ! — la ca
binet. Alt timp pierdut.

Asemenea operații auxiliare actu
lui medical, în ciuda îmbunătățirilor 
aduse, nu au încetat să fie crono- 
fage. Părerea specialiștilor din acest 
domeniu este că, oricit de multe 
forțe s-ar concentra in orele de virf 
spre „fișiere", simplificarea reală, 

. sensibilă nu se va produce, în con
dițiile menținerii vechii modalități de

parte, în vederea înlocuirii unor ma
teriale energo-intensive. Concomi
tent au fost reproiectate unele sub- 
ansamble și chiar produse din no
menclatorul de fabricație al între
prinderii. Așa cum ne-a informat 
ing. Marcel Antonescu, din compar
timentul tehnic al întreprinderii, 
prin reproiectarea constructivă a 
unor repere, în anul 1986 se va re
duce substanțial consumul de metal 
la unele produse de bază, cu pon
dere mare în structura 
ție. Astfel, consumul 
fontă se va diminua cu 
la mașinile de danturat 
și la frezele longitudinale cu portal 
FLP-3100, în condițiile sporirii fia
bilității acestor mașini-unelte. Tot
odată, începînd de anul viitor se 
vor aplica sau se vor extinde unele 
tehnologii noi, cu randament înalt, 
cum sint, bunăoară, debitarea cu 
comandă numerică, debitarea asis
tată pe calculator a tablelor pînă la 
grosimea de 300 mm din oțel car
bon și pină la 120 mm în cazul ce
lor din oțel inoxidabil si din metale 
neferoase, ceea ce va determina re
ducerea considerabilă a consumu
rilor.

— Nu am pierdut din vedere nici 
faptul că, o dată cu perfecționarea 
tehnologiilor de lucru, trebuie să 
luăm măsuri și pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
tuturor oamenilor muncii, ne spune 
inginerul Nicolae Vrapcea, directo
rul tehnic al întreprinderii. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit produsele 
pe care le realizăm sint în majo
ritatea lor unicate și trebuie să răs
pundă cerințelor impuse de tehnica 
de vîrf. Ca atare, am reorganizat 
cursurile pentru ridicarea pregătirii 
profesionale, înființînd cursuri pe 
meserii și chiar pe grupe de cate
gorii de calificare. In același timp, 
pentru personalul de concepție și 
proiectare am organizat cursuri de 
pregătire bilunară, în cadrul căro
ra folosim o gamă diversă de ma
terial documentar : diapozitive, fil
me cu tematică tehnică, alte mate
riale informative referitoare la ul
timele noutăți în domeniul construc
ției de mașini-unelte grele.

Se poate spune, deci, că în 
întreprinderii s-a asigurat o 
nică pregătire a producției 
viitor. Și, totuși, o problemă nu este 
încă soluționată corespunzător. Des
pre ce este vorba ? „Despre asigura
rea bazei tehnico-materiale la nive
lul contractelor încheiate, ne spune 
ing. Cristian Solcan, șeful serviciu
lui producție al întreprinderii. Așa 
bunăoară, pentru producția intro
dusă de acum în fabricație și care 
va fi finalizată în anul viitor, între
prinderea de mașini grele București 
are o restanță față de grafice de 222 
tone piese forjate grele din oțel 
(contractele nr. 231 și, 267), Combi
natul de utilaj greu din Cluj-Napoca 
mai trebuie să ne livreze încă 360 
tone piese forjate grele (contract nr. 
6731), iar Combinatul de utilaj greu 
din Iași este în restanță cu platoul 
în diametru de 3 050 mm și car
casele cărucior pentru strungurile 
grele (contract 85-PTO-503). Iată de 
ce facem un apel tovărășesc către 
aceste colective colaboratoare in 
vederea urgentării livrării tuturor 
subansamblelor contractate, în așa 
fel incit să putem realiza în bune 
condiții producția anului viitor"".

de fabrica- 
specific de 

circa o tonă 
tip FD-3600

cadrul 
temei- 
anului

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

Bogată, eroică, glorioasă este is
toria clasei noastre muncitoare. 
Profund și intim întrețesută cu în
treaga istorie modernă și contem
porană a țării, in solul căreia avea 
adinei și tari rădăcini, istoria mun
citorimii noastre se alcătuiește, deo
potrivă, din freamătul și clocotul 
necontenit al muncii făuritoare de 
uriașe valori și bunuri, ca și din tu
multul luptelor politice purtate pen
tru emanciparea socială și națională a 
poporului român, pentru socialism, 
lupte cărora clasa noastră munci
toare le-a imprimat, prin forța orga- 

. nizării sale, prin dirzenia, curajul și 
solidaritatea rîndurilor sale, o înaltă 
combativitate revoluționară. Un ase
menea caracter a îmbrăcat și marea 
manifestație a muncitorimii bucureș
tene de la 13 Decembrie 1918, pe care 
o omagiem astăzi pentru a 67-a oară. 
Evocînd 
ționară 
rășul 
secretar 
precia : 
ia 13 Decembrie 1918 
numeroasele greve, 
mari manifestații, în 
nu o dată masele au 
pinească strada, au demonstrat in
tensificarea și caracterul organizat 
al luptei proletariatului, voința sa 
de a cuceri, pe cale revoluționară, 
drepturi și libertăți democratice, de 
a imprima dezvoltării sociale o 
orientare corespunzătoare interese
lor celor ce muncesc".

O zi de înaltă combativitate revo
luționară a fost, 
intr-adevăr, 
Decembrie 
Atunci, în 
zi a lui decem
brie 1918, un flu
viu uriaș de mul
țimi muncitoare 
s-a revărsat pe 
străzile Capitalei, 
protestînd astfel 
împotriva nedreptelor alcătuiri poli
tice ale vremii ; sub fluturarea fla
murilor roșii, din mii și mii de gla
suri s-au rostit gînduri care stăpi- 
neau milioane și milioane de 
inimi și de cugete : în România 
— întregită prin lupta, suferința și 
jertfa celor mulți — trebuiau edifi
cate rinduieli noi, mai bune și mai 
drepte, care să asigure ridicarea stă
rii materiale și culturale a poporu
lui. trebuia primenită din temelii 
viața politică a țării, trebuia realizat 
idealul socialist. Era ilustrată incă 
o dată convingerea adîncă a celor 
mai buni fii ai națiunii noastre că 
înfăptuirea dreptății sociale, asigu
rarea libertății și egalității tuturor 
oamenilor muncii aveau să adauge 
vechilor temeiuri ale unității noas
tre naționale temelii și mai puter
nice, făcind-o astfel de nebiruit.

O zi de înaltă combativitate revo
luționară a fost, intr-adevăr, 13 De
cembrie 1918. Căci miile și miile de 
muncitori care au umplut atunci 
străzile Capitalei, împrumutîndu-lc 
„parcă ceva din entuziasmul și mă
reția lor", cum scria un martor ocu
lar al evenimentelor, s-au confrun
tat cu eroism și curaj cu aparatul 
represiv al epocii, stînd dîrji și nete
mători în fața puștilor, baionetelor 
ori mitralierelor. Dovedind faptul că 
idealul socialist care-i însuflețea era 
generator de trăiri profunde, de con
vingeri puternice, de neostoită în
credere în biruința cauzei dreptății 
și libertății. Dovedind, totodată, ca
pacitatea clasei noastre muncitoare 
de a purta ample bătălii social-po
litice, de a se situa consecvent în 
fruntea forțelor care militau neabă
tut pentru transformarea revoluțio
nară a societății românești, pentru 
înnoirea democratică a vieții noastre 
politice.

Sint atribute pe care perioada ce 
a urmat le-a pus tot mai pregnant 
în relief, cu deosebire după făurirea 
Partidului Comunist Român. Sub 
încercata sa conducere, clasa noas
tră muncitoare a purtat viguroase 
bătălii împotriva exploatării capita
liste, a înscris în analele istoriei ro
mânești pagini noi de abnegație re
voluționară, de nestrămutat atașa
ment față de idealul comunist : ma
rile acțiuni revoluționare din anii 
1929—1933, care au culminat cu eroi
cele lupte din ianuarie-februarie 
1933, amplele manifestări și de
monstrații antifasciste desfășurate în 
perioada anilor 1935—1940, care au 
arătat că muncitorimea română era 
cel mai hotărît luptător împotriva 
primejdiei fasciste, nucleul în jurul

viguroasa acțiune revolu- 
de acum 67 de ani, tova- 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general al partidului, a- 

„Puternica demonstrație de 
din București, 
mitinguri și 

timpul cărora 
ajuns să stă-

căruia s-au ridicat la luptă alte și 
alte forțe sociale, fapt ce a împie
dicat ani în șir ascensiunea fascis
mului spre putere in țara noastră. 
Strălucitele expresii ale patriotis
mului fierbinte al clasei noastre 
muncitoare, ale forței și hotărîrii 
sale de luptă revoluționară, le-au re
prezentat puternica sa împotrivire 
față de dictatura antonesciană, pre
zența sa în primele rinduri ale eroi
cei insurecții din August 1944 și apoi 
ale asprei bătălii pentru refacerea 
economică a țării, pentru sprijinirea 
războiului antihitlerist, pentru cu
cerirea puterii politice și trecerea la 
edificarea noii orinduiri pe pămintul 
României.

Afirmindu-se în anii socialismului 
drept factorul hotărîtor al construirii 
noii societăți, situîndu-se în primul 
rind al muncii și luptei pentru 
triumful socialismului, clasa munci
toare din țara noastră s-a trans
format ea însăși fundamental în 
această grandioasă operă. Pe temelia 
politicii de dezvoltare în ritmuri vii 
a industriei socialiste, a apariției a 
zeci și zeci de platforme și centre 
industriale pe noua hartă a econo
miei socialiste românești, au sporit 
necontenit rindurile muncitorimii 
noastre, aceasta devenind astăzi 
principala clasă a societății ro
mânești. Totodată. preocuparea 
statornică a partidului și sta
tului nostru pentru aplicarea o- 
perativă a cuceririlor științei in 
producție, pentru 
nologică, pentru

13 
1918. 
acea 67 de ani de la marile ma

nifestații ale muncitorimii 
bucureștene din 13 Decem

brie 1913

cu evitarea risipei de timp
clinici — ne-a atras atenția aglome
rația din fața unui cabinet. Am cău
tat să aflăm de ce s-a strîns atîta 
lume.

— Medicul a întîrziat și azi, ne ex
plică un pacient. Adeseori întirzie...

Fapt este că invitația „Poftiți, vă 
rog !“ am auzit-o abia la 10 fără 10 
minute, în loc de ora 8, cum ar fi 
trebuit. (Mai tirziu, în cabinetul di
rectorului, cînd i s-au reproșat repe
tatele intîrzieri, medicul loan Micloș 
nu a obiectat...).

La asemenea cazuri adăugăm un

• O bază materială cuprinzătoare, cadre devotate sănătății oamenilor® Fișie 
rul... cronofag • în suferință-punctualitatea consultațiilor

drumul spre cabine- 
în ultima vreme, s-au 
de măsuri, pe plan 

de îmbunătățire a ser
ia ghișeele fișierelor. To- 

unui bon de
și la une- 

specialități, continuă să
producă pierderea da 
în primul rînd cre- 
cetătenilor ora prea 
unele locuri, lista se 
7 1

tate — în 
tul medical, 
luat o serie 
organizatoric, 
viciului 
tuși obținerea 
dine, în unele locuri 
le 
greoaie și să 
timp. De ce ? 
ează greutăți 
matinală : în 
încheie la ora

Totuși, trebuie subliniat ca po
zitiv faptul că, în majoritatea uni
tăților vizitate, nimeni nu rămine 
neconsultat — chiar dacă programul 
afișat este depășit. O dată făcut 
acest prim pas, pacientul trebuie 
să-l facă pe următorul : sebaterea 
fișei, de către funcționarele de la 
ghișeul La „fișier" se stă și, din nou, 
se așteaptă. Uneori trec 
bune. încep discuții inutile.

In fine, pacientul are și 
ordine, și are și fișa găsită, 
mine o operație extrem de 
deplasarea fișei medicale de la fi
șier... pe masa medicului. Un fleac,

or-

fie

minute

bon de 
Mai ră- 
simplă :

păstrare și circulație a fișelor me
dicale. Este necesară o schimbare 
radicală, care să contribuie la com
primarea substanțială a timpului ce 
se consumă astfel. Supunem aten
ției, în acest sens, 
gestii și idei rezultate 
țiile avute cu cadre de 
din unitățile medicale și 
sanitară a 
astfel,'ideea introducerii _________
de sănătate la purtător, așa cum, de
altfel, se prevede în articolul 123 din 
Legea 3/1978, care ar face să dispară 
„fișierul", în forma lui actuală, cu 
maldăre de hîrtii — scutindu-1, tot
odată, pe medic de a mai completa 
atîtea rubrici, registre, hîrtii, cam 5 
pentru fiecare pacient. Un aport deo
sebit ar putea avea, în perspectivă, 
introducerea tehnicii avansate in 
simplificarea evidenței și a circula
ției rapide a datelor necesare medi
cului consultant.

O „boală" cu leac ! indisciplina. 
Străbătind culoarele policlinicii Ti
tan — în contrast cu ordinea, dis
ciplina și punctualitatea ce se re
marcă la cabinetele respectivei poli-

cîteva su- 
din discu- 
conducere 

din direcția 
municipiului. S-a emis, 

carnetului

altul întîlnit la dispensarul-policli- 
nic din strada Alexandru Sahia 39, 
la cabinetul de ortopedie. Oricine 
știe că la ortoped vin cei cu 
miini sau picioare luxate sau frac
turate, oameni care trebuie să 
se bucure de prioritate, de o 
grijă deosebită din partea cadre
lor medicale. Ne strecurăm printre 
pacienți, pentru a consemna dovezile 
concrete ale acestei griji. La un mo
ment dat, asistenta iese în ușa ca
binetului și-i anunță pe cei ce aștep
tau că... aparatul Roentgen e de
fect și fără el medicul n-are ce 
să le facă. „Ori veniți mîine, ori 
vă duceți la Spitalul de urgen
ță", îi sfătuiește ea. Se produce 
stupoare : de ce nu li s-a spus asta 
mai devreme ? Unii erau acolo de 
dimineață. După multe ore prețioa
se pierdute. Nistor Tudor. Radu Ma
rin și alții sînt trimiși la Spitalul de 
urgență... Gheorghe Matache veni
se cu fratele lui, cu un picior in 
gips. Era nevoie de o prelungire a 
concediului medical. Pentru aceasta 
așteptau de cîteva ore. Reproșul în
dreptățit adresat asistentei primește 
pe loc o replică ;

— V-am făcut favoarea de a fi 
printre primii și tot nu sinteți mul
țumiți ?

Ce „favoare" le făcuse, am văzut. 
Tocmai notam opinia critică a celor 
doi în carnetul de reporter, cînd 
cineva l-a anunțat pe Gh. Matache 
că medicul dorește să-i vorbească in 
legătură cu certificatul. De fapt, 
după cum ne-a spus chiar el, după 
această „consultație" suplimentară, 
fusese chemat pentru a fi tras la 
răspundere că stătuse de vorbă cu 
reporterul. Cu ce drept ? Un „simp
tom" ce trebuie să dea de gîndit cu 
privire la receptivitatea la critică a 
unor cadre medicale.

Cu prilejul anchetei noastre, unii 
cetățeni au sesizat că, în anumite 
cazuri, datorită actualului sistem de 
arondare, după principiul locului de 
muncă, sînt nevoiți să străbată dis
tanțe mari, deși există unități medi
cale chiar în cartierul in care lo
cuiesc. Problema pe care au ridicat-o 
este aceea de 
este posibilă o 
tui sistem de 
la situația ca 
tă, de pildă, ____  ____ ____ .
liclinică, să străbată orașul, fiecare 
în direcții deosebite, părinții la în
treprinderile respective, copiii la 
dispensarele școlare etc.). Este o 
chestiune care merită să fie anali
zată de factorii competenți.

Așadar, pe fondul multor realizări 
demne de laudă, al unor fapte ce 
onorează profesia nobilă de medic, 
în raidul nostru am întîlnit și unele 
situații pe care le supunem atenției 
forurilor de resort cu convingerea 
că se va găsi calea unei și mai 
mari apropieri a organizării asis
tenței medicale de nevoile reale 
populației. Sîntem încredințați că 
medierea carențelor semnalate 
rindurile de mai sus, este pe_
plin posibilă, astfel incit nenumăra
tele buchete de flori pe care le-am 
văzut în mîinile pacienților să fie 
în toate cazurile expresia legitimei 
recunoștințe față de omul în alb.

dezvoltarea teh- 
introducerea pro
gresului tehnic 
s-au repercutat 
profund asupra 
gradului său de 
pregătire tehnică 
și profesională, a- 
sigurînd perma
nenta ridicare a 
competenței mun
citorimii, creînd 
cimp larg de a- 

firmare capacității sale creatoa
re, investiției sale de gîndire tehni
că. In toți acești ani, clasa mun
citoare s-a afirmat drept forța 
cea mai înaintată a societății noas
tre, profund atașată marilor idealuri 
ale socialismului, asumîndu-și înalte 
răspunderi față de prezentul și viito
rul țării, constituind forța în jurul 
căreia se mobilizează toate energiile 
națiunii noastre socialiste în amplul 
efort constructiv in care este anga
jată țara. Prin înaltele trăsături 
care-i definesc profilul moral-politic 
— disciplină și combativitate revolu
ționară, superioară înțelegere a co
mandamentelor epocii pe care o 
străbatem, implicarea profundă în 
viața socială, atitudine civică înain
tată, responsabilitate față de valori
ficarea și gospodărirea avuției na
ționale — clasa muncitoare pro
pune în permanentă națiunii noas
tre un înalt exemplu de fierbin
te patriotism, de așezare a tuturor 
puterilor și energiile creatoare în 
slujba țelului înalt al înaintării pa
triei spre culmile civilizației socia
liste și comuniste.

Pornindu-se tocmai de la rolul său 
hotărîtor în realizarea venitului na
țional, in dezvoltarea forțelor de 
producție, în creșterea puterii econo
mice a țării, de la trăsăturile moral- 
politice înaintate ce o caracterizează, 
clasa noastră muncitoare a fost în
vestită •*-  cu deosebire în anii care 
au urmat istoricului Congres al 
IX-lea, de cînd în fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cu înalte răs
punderi în conducerea vieții econo
mice și social-politice a țării, a în
tregii opere de edificare a noii orîn- 
duiri ; practic, de la nivelul unități
lor economice și pînă la scara între
gii țări, clasa noastră muncitoare 
participă activ la conducerea trebu
rilor obștești, la dezbaterea, elabo
rarea și adoptarea tuturor progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării.

Aniversarea eroicului Treisprezece 
Decembrie are loc în acest an cu pu
tină vreme înainte de încheierea 
celui de-al șaptelea plan cincinal. 
Consacrindu-și neabătut întreaga 
energie realizării și depășirii indica
torilor de plan, valorificării superi
oare a resurselor naționale, gospo
dăririi judicioase a materiilor prime, 
energiei și combustibililor, clasa 
muncitoare așază trainice temelii 
pentru viitorul plan cincinal, pen
tru înfăptuirea neabătută a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea, astfel 
incit țara să urce o nouă treaptă în
spre piscurile socialismului și comu
nismului.

La scurtă vreme după 13 Decem
brie 1918, Nicolae Iorga scria : „Iu
bim. această muncitorime... O iubim 
pentru ce e azi ; o iubim pentru fă
găduința ei de viitor ; o iubim pen
tru partea din viața acestui popor 
care trăiește in ea“. La 67 de ani 
de la eroica zi din miezul de decem
brie al lui 1918. istoria confirmă cu 
strălucire că „făgăduiala de viitor", 
pe care mințile clarvăzătoare au aso
ciat-o atunci numelui și faptei cla
sei muncitoare, a fost cu strălucire 
împlinită.

Silviu ACHIM
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a se studia dacă 
îmbunătățire a aces- 
arondare. (Se ajunge 

o familie, situa- 
peste drum de o po-

vremea

ale 
re
in 

de-

Rodica ȘERBAN

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 decembrie, ora 20 — 16 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi în general închisă, cu cerul mai 
mult noros. Precipitații sub formă de 
lapoviță și ninsoare vor cădea local, 
în nordul și estul țării, mai ales in 
partea a doua a intervalului, și izolat 
în rest. Vint slab pină la moderat cu 
intensificări la munte, în regiunile 
estice, predominînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor oscila 
intre minus 10 și zero grade, pe alocuri 
mal scăzute în depresiuni, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. 
La începutul intervalului, local, in 
centrul țării, se va mai produce ceață 
asociată și cu chiciură. Izolat, polei. 
In București : Vreme în general închi
să, cu cerul mai mult noros. Vor că
dea precipitații slabe sub formă de 
lapoviță și ninsoare în partea a doua 
a intervalului. Vînt slab pînă la mo
derat cu unele intensificări din secto
rul nord-estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și zero 
grade, iar maximele între plus 1 și 
plus 4 grade.
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Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos
VIENTIANE

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Gu
vernului Republicii Socialiste România și al nostru personal vă adresăm 
calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă dorim cu această ocazie multă sănătate, viață îndelungată și noi 
succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, iar comu
niștilor și poporului laoțian prieten realizări tot mai mari în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al III-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, in edificarea socialistă a patriei.

Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună, raporturile de prie
tenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian, între România și Laos se vor întări și 
dezvolta continuu, spre binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și înțelegerii între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Vizita în țara noastră a delegației 
Comitetului Olimpic Bulgar

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEID

în perioada 10—12 decembrie, o 
delegație a Comitetului Olimpic Bul
gar, condusă de tovarășul Ivan Slav- 
kov, președintele Comitetului Olim
pic Bulgar, a efectuat, la invitația 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, o vizită în țara noas
tră.

Delegația a fost primită de tova
rășul Petru Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej au fost abordate aspecte ale 
relațiilor în domeniul sportului, din
tre România și Bulgaria, evidențiin- 
du-se dezvoltarea acestora în con
textul bunelor raporturi de prietenie

Sesiune anualâ interjudețeană de comunicări științifice
La Vaslui a avut loc, timp 

de două zile, a IX-a sesiune 
anuală interjudețeană de comuni
cări științifice „Acta Moldaviae 
Meridionalis". Precedată de verni
sarea expoziției „Tezaur arheologic 
19(5“, această manifestare cultural- 
științifică desfășurată in plen și

Livrările de combustibil—în mod ritmic, 
la termenele stabilite!

Cu toate că marea majoritate a 
cetățenilor din orașele țării s-au 
mutat în blocuri de locuințe, o bună 
parte, care încă mai locuiesc în 
case individuale, apelează în con
tinuare la serviciile întreprinderilor 
de combustibil. Cu atit mai mult, cu 
cit au mai puțini solicitanți, aceste 
unități trebuie să satisfacă mai 
prompt cerințele cetățenilor. De
altfel, așa cum prevede „Programul 
privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe perioada 1 X 1985 
— 30IX 1986“, în cadrul măsurilor 
luate pentru gospodărirea judicioasă 
a resurselor și sporirea ponderii căr
bunilor, cantitățile prevăzute asigură 
o aprovizionare normală a populației. 
Iarna a venit. Cum a decurs, cum 
decurge în continuare aprovizionarea 
populației cu lemne și cărbuni pen
tru foc ?

Organizare bună — servire cores
punzătoare. Un raid prin citeva de
pozite a scos în evidență atît aspec
te pozitive — de organizare și ser
vire — cit și unele lipsuri, remar
cate, de altfel, și în anii trecuți.

Sîntem la depozitul 603 din Bucu
rești. Unitatea e, în general, bine or
ganizată ; curățenie și ordine peste 
tot. Solicitanți puțini. Șeful depozitu
lui, Mihai Serbinovski, ne relatează : 
„Servirea populației cu combustibil 
din unitatea noastră a decurs satis
făcător. Dovadă : din aproape 10 000 
de solicitanți au fost serviți pînă 
acum peste 9 000, iar in maximum 
două săptămini, toată lumea iși va 
avea combustibilul livrat. Firește, 
la ora aceasta trebuiau satisfăcuți 
toți solicitanții, dar trebuie precizat 
că unii dintre ei nu s-au prezentat 
să-și achite combustibilul, în timp 
ce alții s-au înscris foarte tirziu. 
Pe de altă parte, furnizorii, res
pectiv unele întreprinderi forestiere 
(I.F.E.T.-urile Sibiu, Tg. Secuiesc, 
Arad, Ploiești și Brașov), nu ne-au 
livrat pînă acum în mod ritmic 
lemnele de foc."

Mergind prin depozit observăm că 
toate cantitățile de cărbuni, înainte 
de a ieși din unitate sînt așezate

cinema
• Căsătorie cu repetiție : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, SALA MICA A PALATULUI
— 17,15: 19,30.
• După repetiție („Gala filmului
suedez**)  : STUDIO (59 53 15) — 19.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
17; (sala Teatrului Nottara, 59 31 03) : 
între patru ochi (B) — 18.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic : Cornel Țăranu — 
„Ghirlande** ; Max Bruch — Concer
tul nr. 1 în sol minor pentru vioară 
și orchestră ; Brukner — Simfonia a 
IlI-a în re minor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 17,30; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : O zi de odihnă — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Recital Va- 
leriu Sterian și Doru Stănculescu — 
16,30; 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Mary Poppins — 15; Cenușăreasa 
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 17,30.
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Amadeus — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 17,30; (sala Victo
ria) : Eu vă fac să rideți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 
10,15; (sala Cosmonauților) : Lungul 
nasului — 15.

® Aripi de zăpadă : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Promisiuni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13> — 15; 17; 19.
• Evadarea : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Bădăranii î MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mușchetarul român : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12; 15; 18, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15,30; 18,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 11; 13,45; 16,30; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18.
• Trenul din Kraljevo : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Legenda dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12; 15; 18.
• La răspîntie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Bătălia pentru Roiha : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18.
Ci Spectacol la „Miraj**  : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Potopul (seriile III și IV): UNION
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
O Șansa : PROGRESUL (23 94 04) — 
15; 17; 19.
® Cactus Jack : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 11,30; 15; 18.
© Locotenent Bullit : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
C Superpolițistul: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Tom și Jerry : DOINA (16 35 38)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 17,45. 

și colaborare dintre cele două țări și 
popoare. A fost evocată cooperarea 
fructuoasă dintre comitetele olimpice 
naționale ale celor două țări, dintre 
sportivii români și bulgari, expri- 
mindu-se dorința extinderii pe mai 
departe a legăturilor bilaterale pe 
linia sportului.

A fost prezent președintele 
C.N.E.F.S., Haralambie Alexa.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la 
C.N.E.F.S. și Comitetul Olimpic Ro
mân.

Oaspeții bulgari au vizitat asociații 
și baze sportive din municipiul Bucu
rești, din județele Prahova și Argeș.

pe secțiuni a întrunit participarea 
unui mare număr de cadre didac
tica universitare, cercetători de Ia 
institute de istorie și arheologie 
din București și Iași, muzeografi 
cercetători de la muzee din Capi
tală și din 15 județe ale țării. (Pe
tru Necula).

in saci ; lemnele sînt sortate și tăia
te. toate echipele de muncitori se 
află la lucru, iar mașinile „Transcom" 
sînt, de asemenea, bine ifolosite în 
cadrul programului, efectuind cite 
trei curse pe zi.

Orsituație similară găsim și în o- 
rașul Cîmpulung, județul Argeș, la 
depozitul situat lingă gară. Aici, 
conform graficului, livrarea a fost 
eșalonată pină Ia 31 octombrie. Au 
ridicat combustibilul aproape toți 
abonații. Pentru ca livrarea să se 
desfășoare ordonat, toți solicitanții 
au fost planificați pe străzi, Zile și 

PE TEME DE SEZON
ore — planificarea respectivă fiind 
afișată — evitîndu-se astfel aglome
rația și pierderea de timp. Trans
portul din depozit la domiciliu se 
efectuează cu autocamioane închiria
te, taxa percepută fiind înregistrată 
în nota de plată a combustibilului. 
O bună organizare în activitatea de 
livrare a combustibilului am întil- 
nit și Ia Reșița.

Cind cetățenilor, in Ioc de com
bustibil, li se oferă...... justificări". O
cu totul altă situație găsim la de
pozitul nr. 202, din București. Zeci 
de oameni stau îndelung pe la ușile 
depozitului. De ce ? Pentru că aici 
nu se respectă data programărilor. 
Oamenii cind plătesc, se interesează 
de ziua cind ar trebui să le sosească 
combustibilul acasă, dar nu rareori 
precizările nu... precizează nimic. 
Iată ce ne spune in această privință 
Maria Ionașcu (str. Ferestrei, nr. 
6 B) : „Conform programării am plă
tit combustibilul în luna august, dar 
în Ioc să-mi fie trimis acasă peste 
o zi, două, l-am primit în noiembrie. 
Pe jumătate însă. Tranșa a doua o 
mai aștept încă".

în mod asemănător s-au petrecut 
lucrurile cu încă 1 500 de familii ! 
Cauzele ? Șeful depozitului, Nicolae 
Iordan, invocă deficiențe ale furni
zorilor de combustibil, lipsuri ale 
mijloacelor de transport, dar uită să 
pomenească ceva despre dezordinea

• Nici o vorbă despre fotbal : DOI
NA (16 35 38) — 16; 19,30.
• Cei șapte fantastici; LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
• Toată lumea este a mea : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
O Hangar 18 : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
• Lupii mărilor : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre * •

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru amabilul 
mesaj de felicitare transmis cu ocazia realegerii mele in funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, la rindul meu, aceleași calde 
sentimente, împreună cu cele mai bune urări de bunăstare personală, de 
prosperitate continuă poporului Republicii Socialiste România.

SAN YU
Președinte al Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Gală de filme la Ambasada R. P. D. Coreene
Ambasadorul R. P. D. Coreene la 

București, Zo lang Guk, a organi
zat, joi, la sediul ambasadei, pre
zentarea filmului documentar co
reean despre vizita oficială de 
prietenie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Democrată Coreeană, în toamna 
acestui an, la invitația tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene.

Evocînd principalele momente ale 
vizitei, filmul redă sentimentele de

Industria județului Prahova a îndeplinit planul 
cincinal la producția-marfă industrială

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din industria județului Prahova ra
portează că la data de 12 decem
brie au îndeplinit planul cincinal la 
producția-marfă industrială. Acest 
succes va permite realizarea, pînă la 
sfîrșitul anului, a unei producții- 
marfă suplimentare în valoare de 
peste 4,5 miliarde lei, concretizată 
in importante cantități de cărbune, 
utilaje pentru industriile petrolieră, 
chimică și metalurgică, produse chi
mice și petrochimice, anvelope, țe
sături, bunuri de larg consum.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comi
tetul județean Prahova al P.C.R., se 
arată că, puternic mobilizați de 
îndemnurile, indicațiile și orien
tările date de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, 
toți locuitorii județului Prahova, sub 

din unitate, despre numărul mare de 
absențe nemotivate ale oamenilor 
din subordine. Atit de mare, incit 
cei 25 de lucrători permanenți au 
reușit să se vadă între ei cu toții la 
față doar in puține zile din 1985 ! 
Nu ni s-a pomenit nimic nici despre 
faptul că mult combustibil se iro
sește sub nămolul care acoperă 
curtea unității, și unde nimeni nu 
pune mina să facă ordine. în plus, 
se mai întîmplă ca funcționarii de
pozitului să greșească bonurile de 
livrare (de exemplu, cel al cetă
țeanului Ion UngUreanu, str. Pirgari, 

nr. 1), ceea ce înseamnă alergătură 
inutilă și neplăceri.

Și, mai neplăcut pentru cetățeni 
este faptul că uneori, deși există 
lemne in depozit ele nu pot fi li
vrate, pentru că unitatea le oferă... 
netăiate. „Mărunțiți stînjenii la 
dumneavoastră acasă, ii îndeamnă 
șeful depozitului. Un joagăr, un 
topor are fiecare în gospodărie. Nouă 
ni s-au defectat motoarele..."

Astfel de neajunsuri am putut 
constata și la depozitul nr. 204, dar 
și in alte unități care vînd com
bustibil. La Alexandria, de exemplu, 
din 15 000 de familii cite se aprovi
zionează de Ia depozitul municipal, 
doar 9 000 au reușit să-și cumpere 
pină acum combustibilul necesar. 
Cauzele sint multiple — de la livra
rea neritmică a lemnelor și cărbu
nilor de către furnizori, pînă la de
ficiențe de organizare, imprecizie în 
programări, la transporturi, etc. La 
depozitul din Alexandria, de e- 
xemplu, în incintă persistă un strat 
substanțial de noroi, iar pentru 
transportul la domiciliu, depozitul 
nu dispune decit de un singur 
mijloc de transport auto, închiriat 
de la I.T.A.

★
în final, am discutat cu factorii 

responsabili de la „Combustibilul" 
din orașele respective. Toți ne-au

INFORMAȚII SPORTIVE

ȘAH. Finala campionatului repu
blican feminin de șah a continuat 
la Băile Herculane cu runda a treia, 
în care Dana Nuțu a învins-o pe 
Eugenia Ghindă, iar Margareta Mu- 
reșan a remizat cu Elisabeta Po- 
lihroniade. Alte rezultate : Gabriela 
Olărașu — Mălina Nicoară 1—0 ; 
Gertrude Baumstark — Iudit Chiri- 
cuță remiză ; Smaranda Boicu — 
Emilia Chiș 1—0 ; Marina Pogore- 
vici — Cristina Stanca 1—0 ; 'Mar
gareta Teodorescu — Viorica Ionescu 
remiză ; Luminița Radu — Ligia Jic- 
man 0—1. în clasament conduc Mar
gareta Mureșan, Elisabeta Polihro- 
niade și Dana Nuțu, cu cîte 2,5 
puncte.

HANDBAL. în ziua a doua a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal, care se desfășoară în dife
rite orașe din R.F. Germania, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Elveția 31—11 ; R.D. Ger
mană — Danemarca 27—7 ; R.F. Ger
mania — Norvegia 22—14 ; Franța — 
S.U.A. 21—18 ; Polonia — Suedia 
20—18 ; Austria — Islanda 30—18 ; 
Ungaria — Cehoslovacia 27—18.

FOTBAL. Meciurile retur din ca
drul optimilor de finală ale „Cupei 
U.E.F.A." s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Real Madrid — 
Borussia Moenchengladbach 4—0 ; 
Neuchâtel Xamax — Dundee Uni
ted 3—1 ; Sporting Lisabona — 
Atletico Bilbao 3—0 ; A.C. Milan — 
Waregem 1—2 ; F.C. Nantes — Spar
tak Moscova 1—1 ; Hajduk Split — 
Dnepr Dnepropetrovsk 2—0 ; F.C. 
Koln — Hammarbv 3—1 ; Legia 
Varșovia — Internaziomie Milano 
0—1. Pentru sferturile de fina'ă s-au 
calificat Real Madrid (deținătoarea 
trofeului), Neuchâtel Xamax, Snor
ting Lisabona, Waregem. F.C. 
Nantes, Hajduk Split, F.C. Koln și 
Intemazionale Milano. Comentînd 
optimile de finală, corespondenții a- 

aleasă stimă și prețuire cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
de poporul prieten coreean pe tot 
parcursul vizitei, expresie a relații
lor de strînsă colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri, ziariști.

(Agerpres)

conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, vor acționa cu dăruire re
voluționară pentru realizarea tuturor 
indicatorilor de plan, introducerea 
pe scară largă în producție a cuce
ririlor științei și tehnicii contempo
rane, creșterea substanțială a pro
ductivității muncii, recuperarea și 
reintroducerea în circuitul productiv 
a tuturor materialelor refolosibile, 
economisirea energiei electrice și a 
combustibililor.

Oamenii muncii din industria ju
dețului Prahova se angajează să facă 
totul pentru a asigura cele mai bune 
condiții organizatorice și tehnico- 
materiale necesare îndeplinirii, încă 
din primele zile ale noului an, a 
prevederilor de plan, sporindu-și în 
acest fel contribuția la înfăptuirea 
cu succes a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație.

asigurat că în cel mai scurt timp vor 
lua măsurile necesare pentru redre
sarea situației in care se află depo
zitele respective. Iată, de exemplu, 
ce ne spune Cornel Mihai, directorul 
întreprinderii „Combustibilul" din 
București :

— Fără îndoială, restanțele de la 
furnizori constituie o piedică serioa
să in satisfacerea la timp a cerin
țelor cetățenilor. Tocmai de aceea, 
facem și cu această ocazie un apel 
către întreprinderile furnizoare, in 
special la cele forestiere, de a se 
Încadra in graficele stabilite cu toa
tă cantitatea de combustibil contrac
tată. în privința lipsurilor noastre, 
interne, nu mai puțin însemnate 
decit aceasta, vom lua noi măsuri 
ferme pentru eliminarea lor grabni
că, pentru urgentarea livrării de 
combustibil către toți cetățenii in 
cel mai scurt timp posibil. Consi
derăm că mai avem destule rezerve 
sub acest aspect, prin reducerea 
numărului de absențe nemotivate și 
întărirea gradului de disciplină in 
rindul personalului, prin întreținerea 
în permanentă stare de funcționare 
a utilajelor de care dispunem, prin 
folosirea la capacitatea maximă a 
mijloacelor de transport și printr-o 
mai bună organizare a activității 
din toate depozitele.

De altfel, dorim să informăm ci
titorii că din discuțiile cu fac
torii de conducere ai acestor unități 
de desfacere, cu reprezentanți ai 
direcțiilor comerciale, am aflat că 
s-au întocmit ^planuri concrete de 
măsuri pentru 7evitarea pe viitor a 
unor situații negative de genul ce
lor relatate. în Capitală se prevede, 
în acest sens, o concentrare în anii 
următori a acestei activități in
tr-un număr mai restrins de mari 
depozite, bine utilate și amenajate, 
care să permită extinderea mecani
zării, mobilizarea operativă a forțe
lor umane și mecanice, îmbunătăți
rea, în general, a întregii activități 
de aprovizionare a populației cu 
combustibil.

Gheorqhe GRAURE 
Ion MARIN
și corespondenții „Scînteii” 

gențiilor internaționale de presă 
subliniază în primul rînd perfor
manta echipei Real Madrid, care a 
reușit să refacă un handicap ce pă
rea insurmontabil, obținind califi
carea in dauna formației vest-ger- 
mane Borussia Moenchengladbach, 
datorită golului înscris in deplasare, 
învinsă in prima manșă cu 5—1, Real 
Madrid, deși a evoluat fără trei ti
tulari, a învins cu 4—0, ultimul gol 
(cel al calificării !) fiind înscris cu 
numai un minut înainte de fluierul 
final.

Tragerea Ia sorți a meciurilor din 
sferturile de finală pentru toate cele 
trei cupe continentale va avea loc 
la 9 ianuarie 1986, la Zurich. După 
cum se cunoaște, printre echipele ca
lificate în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" se nu
mără și formația Steaua București.

PATINAJ ARTISTIC. în proba 
masculină individuală din cadrul 
campionatelor mondiale de patinaj 
artistic pentru juniori de la Sara
jevo. după exercițiile obligatorii și 
programul scurt, conduce Vladimir 
Petrenko (U.R.S.S.). secondat de 
americanul Rudy Galindo. Patinato
rul român Cornel Gheorghe se află 
pe locul 16. La dans conduce pe
rechea sovietică Elena Krikanova, 
Evgheni Platov.

HOCHEI. La Helsinki, în prezen
ța a peste 6 000 de spectatori, ș-a 
disputat meciul internațional a- 
mical de hochei pe gheață dintre se
lecționatele Finlandei și Cehoslova
ciei. Hdcheiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 (3—0, 
0—1, 1-0).

BASCHET. în meci contind pen
tru turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin, 
echipa iugoslavă Cibona Zagreb a 
învins pe teren propriu, cu scorul 
de 111—95 (60—50), formația italiană 
B.C. Milano.

GALAȚI ; Mașină modernă 
de turnare continuă 

a oțelului
Pe marea platformă siderurgică 

gălățeană a intrat în funcțiune o 
nouă mașină de turnare continuă 
a oțelului. Prin această realizare 
a sporit capacitatea de producție 
a secției de turnare continuă, crein- 
du-se astfel posibilitatea satisface
rii în mai mare măsură a cerințe
lor economiei naționale de blumuri 
turnate continuu. Prima șarjă de 
170 tone blumuri a avut loc în 
condiții ireproșabile de funcționa
re a mașinii. Acest fapt, precum și 
calitatea inaltă a produselor încu
nunează eforturile depuse de con
structorii și montorii de la între
prinderea antrepriză pentru con- 
strucții-montaj și reparații side
rurgice Galați care, intr-o depli
nă și fructuoasă colaborare cu pro- 
iectanții și cu beneficiarul, au dat 
o nouă probă de competență și dă
ruire în muncă. (Ștefan Dimitriu).

ROȘIORI DE VEDE :

Folosirea mai eficientă 
a utilajelor din dotare

Prin folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și utilajelor din 
dotare, a timpului de lucru, ca și 
prin înnoirea și modernizarea pro
duselor. harnicul colectiv al între
prinderii mecanice pentru agricul
tură și industrie alimentară din o- 
rașul Roșiori de Vede a realizat și 
livrat suplimentar. în perioada care 
a trecut din acest an, o importan
tă cantitate de produse. Este vor
ba de cabine ciimatizate pentru 
tractoare, echipamente de recoltat 
porumb și floarea-soarelui. cilindri 
motor și alte piese de schimb pen
tru mașini și utilaje agricole. A- 
cest frumos succes are la bază. în

Noul spital din Turnu Măgurele

„Amfiteatrul 
cultural-educativ, 

Brăila ’85“
Debutul fazei de masă a celei de-a 

VI-a ediții a Festivalului național 
„Cintarea României" a fost făcut, in 
județul Brăila, printr-o amplă des
chidere de acțiuni care polarizează 
largul interes al oamenilor muncii 
de la orașe șt sate. Este vorba de 
tradiționala manifestare locală, afla
tă in al cincisprezecelea an de des
fășurare, în perioada 1—15 decembrie 
a.c., intitulată „Amfiteatrul cultural- 
educativ, Brăila '85“.

Pină in prezent, o densă și antre
nantă paletă de activități a valorifi
cat potențialul cultural-arțistic și e- 
ducativ intr-un cuprinzător amfitea
tru de educație multilaterală, patrio
tică și revoluționară. De un deosebit 
succes s-au bucurat manifestările po
litico-educative și culturale dedicate 
marcării a două decenii de la istori
cul Congres a.1 IX-lea al partidului 
care a inaugurat măreața „Epocă 
Nicolae Ceaușescu", precum și cele 
consacrate înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al lll-lea al consiliilor 
populare și ale recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. De asemenea, un ac
cent deosebit s-a pus pe dialogurile 
specialiștilor cu oamenii muncii pe 
probleme economice de maximă acui
tate, gospodărirea economicoasă a e- 
nergiei și combustibililor, cercetarea 
științifică în strînsă legătură cu pro
ducția sau pe teme privind educația 
tinerei generații în spiritul Apelului 
Anului Internațional al Tineretului 
etc. Un capitol distinct l-a format e- 
vocarea, prin modalități diverse și cu 
un pronunțat mesaj patriotic, a ac
tului făuririi statului național unitar 
român. Din bogatul sumar mai re
ținem șezători tradiționale la sate, 
lansări de noi cărți și întîlniri cu 
scriitori, simpozioane și medalioane 
cinematografice, seri de muzică și 
poezie, spectacole-dezbatere, expozi
ții de artă plastică etc Ca momente 
deosebite în aceste zile consemnăm 
tradiționalul concurs interjudețean 
al rapsozilor ..Petrea Cretu Șolcan" 
(în comuna Movila Miresii), specta- 
colul-dezbatere pe marginea piesei 
„Pînda" de Ion Bălan, omagierea 
„Zilei tipografilor" și, în final. „Săr
bătoarea orezului" in comuna Stăn- 
cuța, zona celui mai mare bazin ore- 
zicol al țării.

Candiano PRSCEPUTU
corespondentul „Scînteii"

MURES : Consumuri
materiale reduse

Lucrătorii Trustului antrepri
ză generală de construcții-mon- 
taj Mureș au „rotunjit" la 1 600 
numărul apartamentelor con
struite și date in folosință in 
acest an. Ceea ce este însă demn 
de subliniat este faptul că prin 
mecanizarea lucrărilor pe șanti
ere, extinderea utilizării panou
rilor mari finisate pe platfor
mele de turnare și realizarea 
instalațiilor de apă, canal și ga
ze naturale in ateliere speciali
zate, constructorii mureșeni au 
economisit mari cantități de 
oțel-beton, ciment, energie e- 
iectrică și combustibil. (Gheor
ghe Giurgiu). 

principal, sporirea productivității 
muncii cu 11 482 lei pe fiecare lu
crător si a fost obținut in condi
țiile economisirii unor importante 
cantități de metal și energie elec
trică. (Stan Ștefan).

TULCEA : Noi spații 
comerciale

în municipiul Tulcea, la parterul 
blocurilor de pe strada Babadag 
s-au dat în folosință noi unități 

■ comerciale și prestatoare de ser
vicii, care însumează peste 3 000 
metri pătrați. Este vorba de maga
zine de desfacere.a produselor ali
mentare și nealimentare și de 
unități de prestări servicii pentru 
cei ce locuiesc în această zonă a 
orașului. De la începutul anului, în 
Tulcea, Babadag, Sulina, Macin și 
Isaccea au fost date in folosință 
peste 30 de noi unități co
merciale și prestatoare de servicii. 
(N. Amihulesei).

SATU M4RE : Producție- 

marfă suplimentară
Acționînd cu toată fermitatea 

pentru sporirea necontenită a pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale, creșterea cali
tății produselor și ridicarea efi
cienței economice a întregii activi
tăți, colectivul muncitoresc de la 
întreprinderea de piese de schimb 
și utilaje pentru industria chimică 
Satu Mare raportează îndeplini
rea integrală a sarcinilor de plan 
pe 1985 la producția fizică. Avansul 
cîștigat va permite colectivului de 
aici să realizeze pină la sfirșitul 
anului o producție marfă suplimen
tară in valoare de peste 50 milioa
ne lei, concretizată in utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
piese de schimb, armături indus
triale din oțel și piese turnate din 
fontă. (Octav Grumeza).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Pericolul ploilor acide
Revista amerfcwă „Time" despre un flagel 
în continuă extindere în Europa occidentală

Revista americană „Time" publică un amplu articol despre peri
colele care planează asupra pădurilor din Europa occidentală, cu impli
cații serioase in cele mai diverse domenii de activitate, inclusiv în ceea 
ce privește clima, ploile și, bineînțeles, sănătatea oamenilor. Reprodu
cem, mai jos, extrase din acest articol :

Boala lovește în mod selectiv, 
dar cu efecte ucigătoare. în cazul 
unui molid falnic, mai întîi dispare 
culoarea verde închisă a ramurilor 
sale, care încep să atirne neputin
cioase. După care, intr-o perioadă 
de la cinci săptămini pînă la trei ani, 
ramurile ajung să se îngălbenească 
și in ceie din urmă să capete cu
loarea maro. Brazilor le cad acele 
fără să le mai crească altele. Ei 
«chelesc» la vîrf, ramurile slăbesc 
și se încilcesc formind parcă niște 
cuiburi de barză. în lupta disperată 
pentru viață, pe ramurile tinere 
cresc in număr mare conuri și mu
guri noi, dar, ca și celelalte ramuri, 
ca și rădăcinile și trunchiul, încep 
să se încovoaie și se chircesc. în 
final, insectele și paraziții pun capăt 
falnicului arbore, care rămine ca 
un deget descărnat arătînd spre cer.

în Asia și în cea mai mare parte 
a lumii a treia arborii sînt distruși 
ca și în trecut — prin tăiere fie 
pentru foc, fie pentru crearea de 
terenuri de cultură. (N.R. : v. 
articolul „Despăduririle — fenomen 
cu grave consecințe pentru «lu
mea a treia»", reprodus după „Sun
day Times Magazine" în „Scinteia" 
din 17 octombrie a.c.). în Europa 
occidentală există un vinovat și mai 
distrugător. în limba germană i se 
spune „Waldsterben", adică sindro
mul pădurilor care mor. Iar boala 
reprezintă un fenomen larg răspin- 
dit. Din momentul în care a fost 
detectată de oamenii de știință 
vest-germani, în toamna anului 
1980, misterioasa maladie a pătruns 
adine in Europa occidentală, vătâ- 
mînd păduri de toate felurile — de 
brad, molid, pin, fag și steiar — 
pînă în Suedia .și Italia. Vestul con
tinentului este confruntat cu cea 
mai serioasă catastrofă a mediului 
inconiurător din epoca modernă. 
„Fără îndoială — scrie în ziarul 
„DTE ZETT" Hermann Graf Hatz- 
feldt. exnert în problemele forestie
re din Germania . o"c>denta'ă — 
existenta tuturor pădurilor din cen
trul Europei este în pericol".

în Franța au fost distruse 5 000 
de hectare de pădure, iar aite 30 000 
hectare arată semne de deteriorare. 
Cei mai serios loviți sînt Munții 
Vosgi, in nord-estul tării, unde fie- 
tare arbore din cinci este bolnav sau 
pe moarte. în Munții Jura. 11 la 
sută din arbori sint atinși. în Italia, 
la San Rossore, la vest de Pisa, 
pădurea de pini a devenit o aglo
merare de buturugi. în pădurile 
Vollombrosa, din sud-estul Floren
ței, circa 8 000 de arbori sint uscați 
sau pe moarte, regiunea semănînd 
cu un cimitir de război. Situația este 
deosebit de dramatică în Germania 
occidentală. Numai în 1982, 7,7 Ia

VALEA JIULUI : Dotări 

tehnice de nivel ridicat 
în cadrul preocupărilor de con

tinuă creștere a producției de 
cărbune, în cele zece mine ale 
Combinatului minier Valea Jiului 
are loc un neîntrerupt proces de 
dotare cu cele mai perfecționate 
mașini și instalații miniere, care 
ușurează munca minerilor și, 
totodată, o fac mai spornică. Ast
fel, unitățile din cadrul combina
tului minier au fost dotate cu noi 
aparate de măsurători topografice, 
de un ridicat nivel tehnic, cu aju
torul cărora au fost executate mă
surători de mare precizie la să
parea puțurilor pînă la o adincime 
de 1 000 metri. (Sabin Cerbu).

MARAMUREȘ : Perforator 

hidraulic de mare 
randament

în spiritul cerințelor impuse de 
necesitatea sporirii eficienței și 
productivității muncii din minerit, 
specialiștii de la Institutul de cer
cetări, inginerie tehnologică și pro
iectări pentru minereuri neferoase 
din Baia Mare au realizat un per
forator hidraulic de mare randa
ment. Față de vechiul perforator 
cu aer comprimat, noul perforator 
hidraulic are o viteză de înaintare 
mai mare și permite reducerea 
zgomotului în subteran. Introdu
cerea în producție a acestui perfo
rator va înlesni folosirea in aba
taje și galerii a instalațiilor moder
ne de perforat de mare capacitate, 
în vederea creșterii productivității 
muncii. (Gheorghe Susa).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Noi descoperiri 
arheologice 

la Cetatea Ciceului
Cunoscută pînă acum, pe bază 

de documente, doar ca o cetate 
medievală a celui de-al XIII-lea 
secol, Cetatea Ciceului, din ju
dețul Bistrița-Năsăud, a revenit 
în actualitate. Săpăturile efectuate 
de specialiști ai muzeului județean 
în; incitată, dar mai ales în partea 
exterioară a zidurilor, au scos la 
iveală numeroase relicve cera
mice, obiecte de podoabă, arme, 
cioplituri în piatră, de origine da
cică, ceea ce îndreptățește afirma
ția că aici ’a existat una dintre 
cele mai mari și mai întinse dave 
din Transilvania de nord. Deci, 
aidoma zecilor de întărituri stră
moșești, Cetatea Ciceului a fost 
de-a lungul vremii doar reclădită 
cu ziduri din piatră, aspect ce 
atestă vechimea așezărilor in acest 
spațiu românesc al Bistriței și 
Năsăudului. (Gheorghe Crișan).

sută din cele 7.4 milioane hectare 
de păduri au fost serios afectate. 
Un an după aceea, cam 34 la sută 
din arbori au Început să Diardâ 
frunzele si să se decoloreze. Anul 
trecut, simptomele bolii au început 
să fie vizibile pe o suprafață însu- 
mînd aproape jumătate din zonele 
forestiere din sud-vestul Germa
niei occidentale, unde se află si 
Pădurea Neagră. 75 la sută din 
arbori s-au uscat sau au fost serios 
afectați. Și în alte țări din Europa 
centrală se înregistrează asemenea 
consecințe.

Epidemia s-a extins în Europa 
la fel de necruțătoare ca și ciuma 
din evul mediu — și pe căi la fel 
de întortocheate. Noua plagă dis
truge atît arbori tineri, cit și brazi 
de 120 de ani, lovește arbori izo
lați sau o întreagă pădure.

Explicațiile care se dau acestui 
fenomen sînt diferite, de la schim
bările ciclice în mediul înconjură
tor pînă la apariția unei forme de 
„cancer" al arborilor. Dar cele mai 
convingătoare dovezi arată că 
este vorba dc poluarea aerului. în 
special cu bioxid de sulf și oxizi de 
azot, răspîndiți în aer din diverse 
surse. „Probabil că poluarea aeru
lui nu este singura cauză" — arată 
profesorul Peter Schiitt, de la Uni
versitatea din Munchen. „Dar — 
adaugă el — «Waldsterben» nu 
este posibil fără poluarea aerului", 
într-adevăr, bioxidul de sulf poate 
submina serios vitalitatea pomilor ; 
ia fel și oxizi! de azot. Pericolul 
este și mai mare atunci cind cele 
două substanțe gazoase se amestecă 
in atmosferă. Dacă începe să plouă, 
ele se combină cu apa dind acid 
sulfuric — adică „ploile acide". 
Acestea atacă atit rădăcinile, cit și 
frunzele și tulpinile. Sistemul de
fensiv al arborelui este distrus, 
acesta răminîn'd fără nici un fel de 
apărare in fata ravagiilor naturii.

Dar chiar și această teorie nu ex
plică toate cazurile in parte. ..Wald
sterben", sindromul pădurilor, a 
apărut chiar și în zone din Aloi 
unde piatra de var din sol ar fi 
trebuit să neutralizeze acizii.

Problema a început să capete o 
importantă deosebită, datorită fap
tului că de starea sănătății arbori
lor depinde într-o bună măsură, si 
sănătatea oamenilor. De aceea, se 
au în vedere măsuri ample nentru 
apărarea și proteiarea pădurilor 
pentru prevenirea îmbolnăvirii lo”. 
..Trebuie tăcut totul în această 
direcție" — a sous profesoral Han- 
Joachim Schuck. d« 'a Universita
tea din Wwăon. „Distrugerea na
turii reprezintă un vret prea mare 
pe care trebuie să-l plătim" — a 
adăugat el. "'initi vest-cronenl an 
început să-și dea seama de aceasta.



Imesaje Tovarășul Kim Ir Sen a primit
->
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BELGRAD 12 (Agerpres). - Vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o efectuează în Iugoslavia, la invitația tova
rășilor Radovan Vlaikovici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și Vidoie Jarkovici, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, se află 
centrul atenției mijloacelor de informare în masă din țara vecină.

Anunțînd vizita, ziarele inserea
ză articole și comentarii privitoare 
la acest eveniment. în articolul 
publicat sub titlul „Sosirea unui 
prieten", ziarul „BORBA" scrie, in
tre altele : Cu o lună in urmă, la 
București, șeful statului român și 
președintele guvernului nostru au 
apreciat că relațiile dintre cele 
două țâri sint caracterizate de în
credere și respect.

Acum, la Belgrad, este prilejul 
ca in cadrul convorbirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu și Radovan 
Vlaikovici și Vidoie Jarkovici să 
fie reafirmată această apreciere și 
să fie trasate, pe baza principiilor 
cunoscute de ani de zile, direcțiile 
dezvoltării in continuare a colabo
rări), ale cărei dimensiuni nu au 
fost niciodată limitate doar la 
legăturile de vecinătate : Iugosla
via și România știu să, demonstre
ze opiniei publice mondiale, prin 
exemplul propriu, cum se făuresc 
punțile prieteniei și cum se poate 
contribui, in aceste timpuri agitate, 
la înțelegere pe planeta noastră, 
chiar atunci cind punctele de ve
dere asupra unor probleme nu sint 
și, la urma urmelor, nici nu trebuie 
să fie identice.

Despre aceste întilniri, la cel mai 
înalt nivel, devenite tradiționale, 
trebuie spus că întotdeauna ele au 
fost sincere și cordiale.

Temelia acestei atmosfere a fost

in

Șipusă de președinții Tito 
Ceaușescu, iar numeroasele și di
versele contacte au permis să fie 
găsită cheia pentru succesul înțele
gerii reciproce.

Cointeresarea în ceea ce priveș-

REVISTA PRESEI IUGOSLAVE
te schimbul de mărfuri — și care 
nu decurge doar din similitudinea și 
orientarea potențialului industrial, 
ci și din apropierea geografică, ele
ment ce oferă avantaje ale căror 
limite nu au fost atinse nici pe de
parte — a rezistat la proba timpu
lui : din acei îndepărtați ani ’60. 
cînd au început lucrările , la Porțile 
de Fier, pină acum o lună, cind a 
fost semnat acordul comercial, a 
cărui valoare urmează să atingă, in 
perioada următoare de cinci am, 
trei miliarde de dolari.

' Desigur, dialogul de la Belgrad — 
scrie „Borba" — va consacra aces
tei teme un mare spațiu, deoarece 
este sigur că și de'colaborarea eco
nomică depinde in ce măsură ne 
vom orienta unii către ceilalți și 
vom edifica buna vecinătate pe o 
bază de lungă durată.

Convorbirile de la Belgrad vor

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U

Rezoluție privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state

adoptata în baza unei inițiative a României
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o nouă rezoluție 
privind reglementarea pașnică ă di
ferendelor între ștate, inițiativă a- 
dusă in atenția organizației mondia
le de România încă din anul ,1979.

Rezoluția adoptată menține in cen
trul preocupărilor O.N.U. propunerea 
inițiată de țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu privind 
crearea unei comisii permanente de 
bune oficii, mediere și ■ conciliere 
pentru reglementarea diferendelor si 
prevenirea ... -
dezvoltată în documentul de lucru 
prezentat 
Filipinelor și Nigeriei.

Această propunere reprezintă o 
nouă etapă in eforturile întreprinse’ 
din inițiativa României la O.N.U. 
pentru întărirea reglementării prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, pentru creșterea eficienței 
mecanismului Națiunilor Unite in 
acțiunea de promovare a soluționă
rii pașnice a tuturor problemelor in
ternaționale. După cum este cunos
cut, ca urmare a propunerilor Româ
niei, Adunarea Generală a adoptat 
în 1982 Declarația asupra reglemen
tării pașnice a diferendelor interna
ționale, document de importanță uni
versal recunoscută, care a reafirmat 
și dezvoltat obligațiile statelor, pre
cum și atribuțiile organismelor 
O.N.U. in acest domeniu.

Obiectivul noii propuneri este toc
mai de a facilita statelor membre

conflictelor intre state,

de delegațiile României,

recurgerea la o procedură de bune 
oficii, mediere și conciliere în 
drul O.N.U.

Rezoluția asigură continuarea 
xaminării acestei, propuneri, ca 
menținerea problemei reglementării 
pașnice a diferendelor dintre state 
în atenția organizației mondiale, a 
statelor membre, conform poziției 
principiale și acțiunii constan
te a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
întărirea procesului de soluționare 
pe căi pașnice, prin negocieri, a tu- 
-turor litigiilor și conflictelor dintre 
state.

ca-

e-
Și

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.'U. a 
adoptat priifl consens o rezoluție în 
care sînt condamnate actele de 
violență împotriva misiunilor di
plomatice sau consulare și a re
prezentanților acestora. Documentul 
lansează chemarea ca statele să 
coopereze în luarea unor măsuri 
practice de prevenire a unor ase
menea acte de violență și să ac
ționeze în justiție sau să-i extrădeze 
pe autorii lor.

Forul suprem al O.N.U. a decis 
să fie continuată activitatea Comi
tetului special al O.N.U. pentru în
tărirea eficacității principiului ne- 
recurgerii la forță în relațiile inter
naționale, in scopul elaborării unui 
tratat internațional privind nefolo- 
sirea forței.

(din actualitatea politică)
A

In căutarea unor
probleme

între tovarășul Nicolae Ceaușescu
Erich HoneckerȘi

delegația ziarului „Scinteia"
— Tova-

include și teme care preocupă co
munitatea mondială, și. de aceea, 
se așteaptă ca întilnirea româno- 
iugoslavă la cel mai înalt nivel să 
prilejuiască reafirmarea punctelor 
de vedere privind colaborarea re
ciprocă, precum și o serie de pro
bleme ale lumii contemporane.

Ziarul „VIESNIK“, care apare la 
Zagreb, inserează o relatare cu 
titlul „Sosește Ceaușescu", iar ca 
supratitlu „Iugoslavia — România : 
Vizita celei mai înalte personalități 
a României va constitui încă un 
imbold pentru relațiile de bună ve
cinătate dintre cele două țări". 
Sînt subliniate ideile referitoare la 
importanța noii întilniri, ca o con
tinuare a schimburilor tradiționale 
de vizite la nivel înalt, expresie a 
relațiilor de prietenie și colaborare 

toate domeniile de acti-rodnică în 
vitate.

Agenția 
TANIUG, 
titulat „tn 
ședintelui 
Iugoslavia", relevă că: „Întilnirea la 
cel mai înalt nivel va întregi dia
logul și va da un nou impuls co
laborării bilaterale, îndeosebi pe 
plan economic. Recent — scrie 
Taniug. — a fost semnat noul 
acord de colaborare economică, ce 
prevede ca valoarea schimburilor 
comerciale in perioada 1986—1990 
să se cifreze la 3 miliarde' dolari. 
Această cifră poate fi realizată prin 
eforturi în direcția intensificării nu 
numai a schimburilor tradiționale 
de mărfuri, ci și a promovării unor 
forme superioare de cooperare pe 
baze trainice".

Ziarele „POLITICA EKSPRES" 
și „VECERNIE NOVOSTI" anunță 
la loc de frunte vizita președinte
lui României în Iugoslavia.

iugoslavă de presă 
într-un comentariu in- 
preajma vizitei pre- 
Nicolae Ceaușescu în

BERLIN 12 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului 
secretar general 
munist Român, 
blicii Socialiste 
transmise tovarășului 
necker, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, un salut cordial 
și cele mai bune urări de pace, 
progres și succese poporului din 
R.D.G. în realizarea sarcinilor sta
bilite pentru intimpinarea celui 
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G.

Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Erich Honecker a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate și multă putere 
de muncă în ampla 
care o desfășoară în fruntea parti

Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului Co
președintele Repu- 
România, au fost 

Erich Ho-

activitate pe

și statului, iar poporului 
prieten, urări de noi succese

dului 
român . 
pe calea progresului și dezvoltării 
multilaterale a României socialiste.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către tova
rășul Erich Honecker a tovarășei 
Lina Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, cape efectuează o vizită 
de prietenie și schimb de expe
riență în R.D.G., la invitația U- 
niunii Sindicatelor Libere Germane 
(F.D.G.B.).

La primire au participat Harry 
Tisch, membru al Biroului Politic al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
Central al F.D.G.B., și Gheorghe Ca- 
ranfil, ambasadorul țării noastre in 
R.D.G.

PHENIAN 12 (Agerpres).
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost transmise calde 
salutări prietenești de către tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, care a sub
liniat. totodată, însemnătatea deose
bită a relațiilor de colaborare pe

multiple planuri intre cele două 
partide și țări, preocuparea pentru 
transpunerea in practică a înțelege
rilor și acordurilor convenite la nivel 
inalt.

Transmiterea mesajului a fost pri
lejuită de primirea de către tova
rășul Kim Ir Sen, joi, a delegației 
ziarului „Scinteia", condusă de Ion 
Mitran, membru al C.C. al P.C.R., 
redactorul-șef al ziarului, aflată in 
R.P.D. Coreeană, la invitația redac
ției ziarului „Nodon Sinmun“.

MANIFESTĂRI consacrate țârii noastre

Nicaragua sprijină 
eforturile 

„Grupului de la Contadora"
TOKIO 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Tokio, unde se 
află într-o vizită oficială, ministrul 
de externe nicaraguan, Miguel 
d’Escoto, a arătat că guvernul ni
caraguan se pronunță pentru depă
șirea cit mai urgentă a situației de 
criză din America Centrală și sta
bilirea de relații prietenești cu toate 
țările din. regiune. El a relevat. că 
Nicaragua sprijină eforturile țărilor 
membre ale „Grupului de la Conta
dora" în căutarea de căi de normal 
lizare pe cale pașnică a situației 
din regiune..

Datoria externă—principala 
problemă care confruntă 

statele în curs de dezvoltare
LA PAZ 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, Victor Paz Es- 
tenssoro, in discursul rostit la sesiu
nea inaugurală a celei de-a V-a 
reuniuni a Parlamentului Andin, a 
relevat că datoria externă constituie 
principala problemă cu care se con
fruntă țările andine, statele în curs 
de dezvoltare în general. Vorbitorul 
a apreciat că soluționarea probleme
lor datoriei externe și dezvoltării 
economiei țărilor in curs de dezvol
tare — strîns legate între ele — nu 
trebuie abordată după criterii strict 
economice, ci politice. Necesitatea 
unei' rezolvări echitabile a problemei 
datoriei externe a fost relevată și 
de alți vorbitori.

soluții la 
ale Africii

cursul ultimilor 
continentului

ani 
au fost

a Adunării Generale

Recent, Adunarea Generală a 
O.N.U a adoptat o rezoluție, iniția
tă de grupul statelor africane la 
Națiunile Unite, prin care a hotărit 
convocarea unei sesiuni speciale a 
O.N.U., la nivel ministerial, in pe
rioada 27—31 mai 1986 „pentru exa
minarea in profunzime a situației 
economice critice din Africa". 
Această decizie are, fără indoială, o 
semnificație deosebită, deoarece 
atrage atenția comunității internațio
nale asupra uneia dintre cele mai 
încercate zone ale lumii și a trage
diei pe care o trăiesc milioane de 
oameni de pe cuprinsul ei. Dar ea 
nu constituie prima tentativă de a 
aduce în fața organismelor interna
ționale dificultățile economiei afri
cane.

Așa cum se știe, in decembrie 
1984, la sediul Națiunilor Unite din 
New York, a avut loc o sesiune 
extraordinară
a O.N.U. — prima de acest gen din 
istoria organizației — care a fost 
consacrată in exclusivitate situației 
dramatice a Africii sub impactul 
fenomenelor negative conjugate ale 
secetei și crizei economice mon
diale. Sesiunea a prilejuit o ana-’ 
liză aprofundată a cauzelor acestei 
situații, lansînd, totodată, un apel 
către statele lumii de a sprijini, pe 
cele mai diverse căi, eforturile de 
redresare ale țărilor africane. Pro
blematica amintită a constituit, de 
altfel, obiectul unui șir de reuniuni 
cu caracter continental, regional și 
subregional.

Astfel, de la începutul actualului 
deceniu, ea s-a aflat in permanență 
pe ordinea de zi a intilnirilor la 
nivel inalt ale Organizației Unității 
Africane, în 1980 adoptindu-se un 
plan economic pe termen lung, cu
noscut sub numele de „Declarația 
de la Lagos", care prevede coordo
narea eforturilor statelor continentu
lui în vederea lichidării subdezvol
tării și a depășirii marilor dificul
tăți cu care sînt confruntate majo
ritatea acestor state. Acest plan a 
fost reluat in discuție și în cadrul 
Conferinței la nivel inalt a O.U.A. 
de la Addis 
Reuniunea 
pe fondul 
secetei, a 
cinci ani 
culturii și 
mentare

Abeba din iulie 1985. 
respectivă, desfășurată 
prelungirii consecințelor 

adoptat un program pe 
pentru dezvoltarea agri- 
ameliorarea situației ali- 

din Africa, precum și o

unor

sta- 
me- 
pro-

„Declarație economică", în care se 
afirmă necesitatea extinderii cola
borării intraregionale. Iar in, prezent, 
la Milano se desfășoară lucrările 
celei de-a șasea Conferințe a „Clubu
lui Sahelului", organism internațio
nal care promovează, in ultimii zece 
ani, „Dialogul Nord-Sud in lupta îm
potriva secetei și a deșertificării" 
acestei regiuni a Africii. La deschi
derea lucrărilor au participat pre
ședintele Nigerului, Seyni Kountche, 
primul ministru al Italiei, Bettino 
Craxi, la dezbateri luind parte mi
niștrii planului și dezvoltării rurale 
ai țărilor saheliene, delegații ale al
tor țări, precum și din partea 
organisme internaționale.

în 
tele
reu preocupate să găsească 
blemelor economice o soluție, pe 
plan regional, ca și internațional. 
Din punct de vedere economic, 
Africa este, după cum se știe, una 
dintre cele mai rămase în urmă re
giuni ale globului, dominația colo
nială lăsînd urme adinei asupra 
structurilor sale economico-sociale. 
în ciuda eforturilor depuse de po
poarele continentului, această situa
ție nu a putut fi remediată, criza 
economică mondială, persistența 
unor practici inechitabile in comer
țul internațional afectînd poate cel 
mai grav tocmai această zonă a 
globului. în ultimul sfert de veac, 
arată statisticile Băncii Mondiale, 
producția globală n-a putut ține 
pasul cu sporul demografic, astfel 
încit venitul pe locuitor este astăzi 
mai mic decît la începutul anilor ’60, 
cînd s-a desfășurat pe scară largă 
procesul forrpării noilor state inde
pendente. Recesiunea din statele in
dustrializate a afectat serios țările 
africane, îndeosebi datorită faptului 
că depind de vînzarea materiilor 
prime, care asigură 75 la sută din 
veniturile lor externe. Scăderea pre
țurilor la aceste materii prime, pe 
de o parte, și creșterea costului la 
produsele importate, pe de altă 
parte, au agravat serios balanțele 
de plăți ale acestor state. în același 
timp, a crescut mereu datoria exter
nă. ajungind în prezent la circa 170 
miliarde de dolari. Acestor factori 
li s-a adăugat apariția unor calami
tăți naturale. Din cele aproximativ 
6 milioane de hectare de terenuri 
fertile care cad în fiecare an in lume

pradă deșertificării, cea mai mare 
parte revine Africii. în ultimul sfert 
de veac, limita sudică a Saharei s-a 
deplasat cu aproape 300 km, 
transformînd în pustiuri vaste te
renuri agricole. Viteza medie de 
înaintare a deșertului este de 10 km 
pe an. Numai Sahelul pierde in fie
care an 128 000 km pătrați de teren 
cultivabil ca urmare a avansării de
șertului. Totodată, 300 000 ha de pă
duri sint distruse anual pentru a 
face față necesarului de energie. 
Sute de mii de oameni, care 
se ocupau cu agricultura și păstori- 
tul. au fost nevoiți să ia drumul 
pribegiei, îndreptindu-se spre re
giuni mai puțin 
giile deșertificării 
situație ia fel de 
și în alte zone 
Din cauza
în Cornul Africii, în statele din sud 
s-au înregistrat recolte extrem de 
scăzute. Potrivit statisticilor O.N.U., 
în 1984 producția de cereale 
Africa a fost mai mică de 100 kg 
pe locuitor ; un număr de 
de state au fost confruntate cu

afectate de răvă
și ale secetei. O 
tragică s-a creat 

ale continentului, 
lipsei de precipitații,

in

27 
„o 

penurie acută de alimente", iar circa 
150 milioane de oameni au suferit 
de foame. „Cauza principală a de
șertificării — declară Mostafa K. 
Tolba, director executiv al Progra
mului O.N.U. pentru mediul încon
jurător — nu este totuși seceta, cum 
sînt înclinați să o creadă mulți (se
ceta are tendința de a exacerba pro
blema), ci lipsa de irigații, despă
duririle, pășunatul irațional".

în cursul anului curent s-a înre
gistrat, ce e drept, o ameliorare a 
situației alimentare, dar efectele de
șertificării au rămas aceleași. Pro
blema în discuție a format de altfel 
obiectul unei conferințe speciale a 
O.N.U. încă în anul 1977, desfășura
tă la Nairobi, care a adoptat un pro
gram de acțiune prevăzînd alocarea 
unei sume de 90 miliarde de dolari, 
eșalonați pe o perioadă de 20 de ani, 
adică aproximativ 4,5 miliarde anual 
pentru lupta împotriva deșertifică
rii. Din păcate insă, datorită lipsei 
de fonduri, a indiferenței statelor 
dezvoltate, planul nu a putut fi pus 
în practică nici pină astăzi. S-au 
luat doar unele măsuri pe plan re
gional, ca de exemplu proiectele de 
valorificare a apelor fluviului Sene
gal, de creare a unor sisteme de

i Să se pună capăt cursei înarmărilor, j

ț
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să fie asigurată pacea!
Finlanda reiterează necesitatea creării 

unei zone denuclearizate în nordul Europei

1

HELSINKI 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa, s-a pronunțat, într-un in
terviu acordat agenției suedeze 
T.T., în favoarea opririi cursei în
armărilor și trecerii la dezarmare. 
Totodată, el a opinat că edificarea 
unei zone denuclearizate in nordul 
Europei ar putea înlesni 
unor asemețiea zone 
continent 
Finlanda,

crearea 
pe întregul 

pentrueuropean. „Atit
cit și pentru alte state

mai mici este important ca actuala 
cursă a inarmărilor dintre marile 
puteri să nu fie doar frinată sau 
diminuată, ci să se treacă la o evo
luție în sens contrar celui actual", 
a apreciat premierul, finlandez. Tot
odată, K. Sorsa s-a pronunțat îm
potriva planurilor de militarizare a 
spațiului cosmic, relevînd că prin 
aceasta „cursa înarmărilor ar do- 
bîndi dimensiuni complet noi".

BRASILIA 12 (Agerpres). — Socie
tatea culturală „Brazilia—România" 
din Sao Paolo a organizat o manifes
tare dedicată aniversării făuririi sta
tului național unitar român și a zece 
ani de existență a Societății.

Cu acest prilej, a fost organizat un 
stand de carte social-politică și eco
nomică românească, fiind prezentate 
opere ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-a subliniat semnificația politică a 
actului istoric din 1 Decembrie 1918. 
fiind evocate, de asemenea, princi
palele momente ale luptei poporului 
român-pentru libertate socială și na
țională, pentru independență. In ca
drul manifestării au fost prezentate 
realizările poporului român in cele 
mai diferite domenii, îndeosebi in 
ultimele două decenii, perspectiva 
dezvoltării țării în cincinalul 1986— 
1990 și perspectivele pînă in 
anul 2000.

Au participat membri ai Societății 
culturale „Brazilia—România", ca
dre didactice universitare, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

i;

ROMA 12 (Agerpres). — In orașul 
italian Aquila a avut loc o manifes
tare culturală dedicată țării noastre, 
organizată de Centrul internațional 
de cultură din localitate.

Cu acest prilej, a fost organizată o 
expoziție de carte românească, la loc 
de frunte 
varășului 
in limba 
circulație 
prezintă, 
științifice 
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
publicate in Italia. Sint, totodată, 
expuse volume de istorie, literatură 
și artă.

Totodată, a fost inaugurată expozi
ția fotografică „București", capitala 
României. A fost prezentată o amplă 
expunere referitoare la viața și ope
ra lui Liviu Rebreanu, cu prilejul 
aniversării centenarului scriitorului. 
Manifestarea, la care au participat 
reprezentanți ai autorităților locale, 
oameni de cultură, ziariști, un nu
meros public, s-a bucurat de un deo
sebit succes.

aflindu-se scrierile to- 
Nicolae Ceaușescu apărute 
italiană și in limbi 
internațională, 
de asemenea,
ale

de
Expoziția 
lucrările 

tovarășei academi-

Pentru demilitarizarea Terrei și a spațiului cosmici
PARIS -• .................. ’ ’12 (Agerpres). - Repre

zentanți ai unor organizații ale oa
menilor de știință din mai multe 
țări europene, reuniți la Paris în 
cadrul unui congres, au cerut să 
se pună capăt cursei înarmărilor, 
pronunțîndu-se pentru demilitariza
rea pe Pămînt și în spațiul cosmic, 
pentru dezarmare. Parțicipanții la 

ț forumul desfășurat în capitala 
Franței și-au exprimat opoziția fer
mă față de orice posibilitate de a

utiliza studiile științifice în scopuri l 
militare, respingind, în context, / 
programul american „Inițiativa de ) 
apărare strategică", cunoscut sub l 
numele „războiul stelelor".

De asemenea, organizațiilor oa
menilor de știință din țările mem- 
bre ale Pieței comune le-a fost a- 
dresată invitația de a se reuni la 
Madrid pentru a studia consecin
țele nefaste ale cercetării științifice 
desfășurate în scopuri militare.

I

I

„Instrumentele genocidului nuclear 
să fie înlăturate din Italia"

dicină, în cadrul unei manifestări ț 
desfășurate la sediul Camerei i 
Deputaților a Italiei. în cadrul ma- ‘ 
nifestării au fost amintite princi- l 
piile ce stau la baza activității me- ’ 
dicilor italieni asociați celor 145 000 
de medici din 54 de țări ale lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear. Astfel, medicii avertizează 
că folosirea armei nucleare sau a- 
menințarea cu această armă, indi
ferent în ce scop, constituie un 
delict contra umanității ; instalarea 
dq arme nucleare, oriunde in lume, 
trebuie considerată nelegitimă, iar l 
în ranrnvi nfn n rri ta m o Crin-

ROMA 12 (Agerpres). — Medicii 
secției italiene din cadrul organi
zației internaționale „Medicii lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear" (I.P.P.N.W.) — căreia i-a 
fost decernat premiul Nobel pentru 
pace pe anul 1985 — au cerut ofi
cial ca „instrumentele genocidului 
nuclear să fie înlăturate din Italia", 
iar „articolele din Constituția ita
liană in apărarea păcii și a suve-r 
ranității naționale să fie respecta
te" — informează' agenția ANSA. 
Acest apel — adresat îndeosebi 
medicilor — membri ai parlamen
tului italian, a fost lansat de 
președintele secției italiene 
I.P.P.N.W., dr. Daniel Bovet, lau- 

) real al premiului Nobel pentru me-

a

Sesiunea Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia

Adeziune la politica economică și socială a R.S.F.I
BELGRAD 12 (Agerpres). — Dele

gații la sesiunea Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.) — organizația social-po- 
litică cu cea mai largă reprezentare 
din țară — și-au exprimat adeziunea 
la politica economică și socială a 
R.S.F.I, cuprinsă in proiectul planu
lui de dezvoltare pe termen mediu, 
în perioada 1985—1990, precum și re
zoluția in acest domeniu pentru anul 
1986— informează agenția Taniug. 
Luînd cuvintul la deschiderea dezba
terilor, Marian Rozici, membru al 
Prezidiului Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I., a relevat că sporirea ca
lității producției, creșterea exportu
rilor și reducerea inflației reprezintă

condiții prealabile absolut necesare 
realizării obiectivelor propuse in a- 
ceste documente. Planul de dezvolta
re pe termen mediu — care urmea
ză să fie prezentat Adunării R.S.F.I. 
in următoarele zile — trebuie privit 
ca un document deschis oricăror îm
bunătățiri și ajustări, in conformitate 
cu cerințele progresului economic și 
științific, cu potențialul material real 
al țării — a declarat vorbitorul. De 
altfel — a subliniat el — la dezba
terea publică a acestor documente a 
participat un mare număr de cetă
țeni iugoslavi, ale căror sugestii și 
propuneri au sprijinit Adunarea Fe
derală și Consiliul Executiv Federal 
în elaborarea versiunii lor finale.

ORIENTUL MIJLOCIU

în Italia reprezintă o violare a Con- i 
stituției republicii, aducînd prejudi- ' 
cii suveranității naționale.

În pregătirea Congresului P. C. Italian
ROMA 12 (Agerpres). — In cuvin- 

tarea rostită la încheierea Plenarei 
Comitetului Central și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Co
munist Italian, secretarul general al 
P.C.I., Alessandro Natta, a subliniat

contribuția tuturor participanților 
dezbaterea documentelor politice

gravele
irigații — a căror aplicare în viață 
este incă intr-un stadiu incipient.

Acest tragic bilanț constituie, fără 
îndoială, incă o dovadă a marilor 
contradicții și inechități existente 
în lumea de azi, a faptului că o 
mare parte a omenirii se zbate incă 
în chingile subdezvoltării, subnu
triției, analfabetismului, in timp 
ce anual se cheltuiesc pentru înar
mări aproape 1 000 miliarde de do
lari. Dacă numai o mică parte din 
sumele irosite in scopuri militare ar 
fi orientate in direcții pașnice, re
zultatele obținute ar fi dintre cele 
mai benefice. Prin reducerea cu 5 
la sută a bugetelor militare actua
le, adică cu 50 miliarde dolari, s-ar 
putea reda agriculturii terenuri 
aride însumînd 40 milioane de hec
tare, ceea ce ar permite asigurarea 
hranei pentru 250 milioane de oa
meni. Iar prin alocarea a 0,5 la sută 
(5 miliarde) 
bugete s-ar 
dul anual 
deșertificării. 
noastră șe 
tate pentru stoparea aberantei curse 
a înarmărilor, 
lor militare și 
astfel eliberate în vederea soluțio
nării celor mai stringente probleme 
economico-sociale ale lumii de azi. 
Este o poziție care răspunde întru 
totul aspirațiilor legitime de pace, 
dezvoltare și progres ale popoarelor 
lumii, bucurindu-se de îndreptățite 
aprecieri pe toate meridianele glo
bului.

în recenta conferință ministerială 
asupra deșertificării, ținută luna 
trecută la Dakar, țările participante 
au adoptat un număr de 29 de 
proiecte destinate să combată înain
tarea deșertului în Africa. Acestea 
au in vedere exploatarea mai judi
cioasă a resurselor de apă ale con
tinentului, extinderea împăduririlor, 
dezvoltarea surselor de energie ne
convențională (energia solară, eolia
nă, geotermală), prevenirea salini- 
zării solului etc. Fără îndoială, opri
rea cursei înarmărilor și canalizarea 
în scopuri constructive a fondurilor 
astfel economisite ar face ca a- 
ceste proiecte să prindă viață, spre 
binele și in folosul popoarelor 
Africii, în general spre propășirea 
tuturor popoarelor lumii.

la 
_________  ____________ ,______ și 
programatice în vederea Congresului 
al XVII-lea al partidului.

Vorbitorul a arătat că, deși au fost 
exprimate deosebiri de 
baterile au demonstrat 
nei linii politice clare 
unei platforme politice ____
tice a partidului. în domeniul rela
țiilor internaționale, a subliniat 
secretarul general al P.C.I., documen
tele evidențiază aspirația comuniști
lor italieni la un rol tot 
plan european și în 
problemelor ce vizează 
menire. Pe plan intern, 
propus ca sarcină să contribuie 
crearea unui guvern care să reali
zeze transformarea și înnoirea socie
tății italiene — a arătat vorbitorul.

opinii, dez- 
existența u- 
și precise, a 
și programa-

mai activ pe 
soluționarea 
întreaga o- 

partidul și-a 
la

AMMAN 12 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității 
Amman in urma încheierii i 
vorbirilor dintre primul minisțru 
danian, Zeid Rifai, și omologul 
sirian, Abdul Raouf Al Kasem, 
afirmă necesitatea „consolidării 
țiunii arabe comune în diferite 
menii de activitate, pentru realizarea 
unei păci juste, durabile și cuprin
zătoare in Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate, începînd cu 
Ierusalimul, și respectarea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian" — transmite agenția Petra, 
în acest sens, cele două părți consi
deră că o pace justă și cuprinzătoa
re în regiune poate fi realizată doar 
prin convocarea unei conferințe in
ternaționale sub auspiciile Națiuni
lor Unite, cu participarea tuturor 
părților interesate, ca și a Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Ameri- 
cii și a celorlalți membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Exprimîndu-și convingerea că 
problema palestiniană constituie o 
problemă centrală pentru toți arabii, 
comunicatul reafirmă sprijinul per
manent al celor două țări față de 
cauza poporului palestinian.

Abordind situația din Liban,‘prim- 
miniștrii iordanian și sirian au re
afirmat necesitatea respectării inde
pendenței, suveranității, caracterului 
arab și unității Libanului, chemind la 
retragerea imediată, necondiționată 
șî totală a Israelului din sudul aces-

anual 
crea 

necesar
Iată 

pronunță

din aceleași 
exact fon- 

combaterii 
ce țara 

cu fermi-
de

reducerea cheltuieli- 
alocarea fondurilor

Nicolae N. LUPU

i la 
con- 
ior- 
său

, re- 
ac- 
do-

tei țări. în același timp a fost evi
dențiată necesitatea continuării ac
țiunilor privind realizarea unui acord 
național intre toate grupările liba
neze, pentru asigurarea unității Li
banului și restabilirea păcii, stabili
tății și securității sale.

In ceea ce privește raporturile 
bilaterale,.cele două părți și-au ex
primat satisfacția față de evoluția 
acestora și au hotărît să le continue 
la toate nivelurile.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — în 
localitatea Herzliya ș-a încheiat, joi, 
o nouă rundă de convorbiri din ca
drul negocierilor israeliano-egiptene 
în problema zonei Taba, teritoriu de 
la frontiera comună din apropierea 
Golfului Aqaba, neevacuat de Israel 
la retragerea sa din Sinai, in 1982. 
Părțile nu au realizat un acord în 
problemele discutate, relatează agen
ția U.P.I., relevînd că rezultatele 
discuțiilor urmează a fi prezentate de 
către delegațiile participante guver
nelor lor.

RIAD 12 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a avut con
vorbiri cu președintele Consiliului 
Militar de Tranziție al Sudanului, ge
neralul Abdul Rahman Swarr El 
Dahab, aflat în vizită la Riad. în 
centrul discuțiilor s-au aflat aspec
te privind situația din lumea arabă, 
conflictul din Orientul Mijlociu și 
stadiul relațiilor bilaterale.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit, la 11 de
cembrie, pe Mohamed Cherif Mes- 
sadia, conducătorul Secretariatului 

. Permanent al C.C. al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională din 

I Algeria, care întreprinde o vizită 
la Moscova, în fruntea unei dele- 

Igații de partid algeriene. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., în
trevederea a prilejuit un schimb 

Ide opinii privind actualitatea in
ternațională și unele aspecte ale 
relațiilor sovieto-algeriene.

. ÎN LOCALITATEA AUSTRIACĂ
RUST au avut loc convorbiri în- 

I tre președintele țării-gazdă, Ru
dolf Kirchschlaeger, și Jănos 

IKădăr, secretar general al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
care a efectuat o vizită in Austria. 

IDupă cum relevă agenția M.T.I., au 
fost examinate relațiile dintre cele 
două țări și s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor pro- 

Ibleme actuale ale vieții internațio- .
nale. Părțile — menționează agen
ția citată — au subliniat necesita- 

Itea adoptării unor măsuri urgente, 
care să garanteze dezvoltarea paș- 

■ nică a tuturor statelor, arătînd că, 
indiferent de mărimea lor, toate 

I țările au datoria de a acționa in
vederea asigurării destinderii, dez
armării și cooperării între state cu 

I orinduiri sociale diferite.
SESIUNEA CONSILIULUI CO

MERCIAL SI ECONOMIC SOVIE
TO-AMERICAN. La Moscova s-au

încheiat lucrările celei de-a noua 
sesiuni anuale a Consiliului comer
cial și economic sovieto-american, 
relatează agenția T.A.S.S. în rezo
luția adoptată se subliniază dorința 
membrilor consiliului de a dezvol
ta pe scară largă cooperarea dintre 
instituțiile sovietice și firme ame
ricane pe baza egalității, avantaju
lui reciproc și fără discriminări.

CONVORBIRI. Cancelarul Aus
triei, Fred Sinowatz, a avut con
vorbiri, la Viena, cu Giinther 
Mittag, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane. Au fost exa
minate posibilitățile extinderii re
lațiilor economice dintre cele două 
țări, fiind semnate mai multe acor
duri în acest domeniu. Apreciind 
pozitiv întilnirea sovieto-americană 
la nivel inalt de la Geneva, inter
locutorii au subliniat, totodată, ne
cesitatea inițierii unor măsuri con
crete in vederea preiiitimpinării 
unui cataclism nuclear.

ÎN COMUNICATUL COMUN dat 
publicității după convorbirile pur
tate, la Belgrad, între Milka Pla- 
ninț, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I., și Gyorgy 
Lăzăr, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, se subli
niază că a fost efectuată, cu acest 
prilej, o trecere in revistă a sta
diului relațiilor bilaterale și a per
spectivelor dezvoltării în continua
re a cooperării iugoslavo-ungare pe 
multiple planuri. Milka Pla-

N

ninț și Gyorgy Lăzăr au discutat, 
de asemenea, aspecte actuale ale 
situației internaționale, acordînd o 
atenție deosebită consolidării pă
cii in Europa și în lume, frinării 
cursei inarmărilor, problemelor 
dezarmării, destinderii și soluționă
rii pe calea tratativelor a diferen
delor existente.

SESIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL N.A.T.O. Joi a 
început sesiunea de toamnă a Con
siliului Ministerial al N.A.T.O., 
cărei lucrări : se 
sediul Alianței _______
Bruxelles. într-un comunicat 
publicității la sfirșitul primei 
dințe se 
terne ai 
tărit să 
strategie 
operării ____
meniul armamentelor convenționa
le. Franța, care s-a 
structura militară 
N.A.T.O., dar care ........... .... ........
facă parte din Confeiliul Atlantic, 
a acceptat să se asocieze integral 
la această măsură de relansare a 
cooperării în materie de arma
mente, care nu vizează forța sa 
nucleară — apreciază A.F.P.

desfășoară 
atlantice

ale 
la 

din 
dat 
șe- 
ex- 
ho-

arată că miniștrii de 
Alianței atlantice au 
pună in aplicare o nouă 
in scopul ameliorării co
tărilor membre in do-

retras 
integrată 
continuă

din
a 

să

ALEGERI. Șeful statului ugan- 
dez, președintele Consiliului Mili
tar din Uganda, generalul Tito 
Okello, a reafirmat că guvernul 
său, care are țin caracter tempo
rar, va organiza alegeri în luna 
iulie 1986.
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