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IA lIMfl TGVflRASULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Todor Jivkov va efectua o vizită
de prietenie în țara noastră
La
invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re-

publicii Populare Bulgaria, va efec
tua o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România, in ultima
decadă a lunii decembrie a.c.

6 PAGINI-50 BANI

j Profundă satisfacție, unanimă aprobare față |
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu j de rezultatele vizitei oficiale de prietenie |
;
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC ! împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ț
in R. S. F. Iugoslavia
!
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R. i
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, simbătă, 14
decembrie, a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
aprobat PROPUNERILE PRIVIND PER
FECȚIONAREA MECANISMULUI ECONOMICO-FINANCIAR. Noile propuneri au
în vedere îmbunătățirea, in continuare, a
activității de planificare a economiei națio
nale, stabilindu-se, cu mai multă exactitate,
răspunderile ce revin in acest domeniu
Comitetului de Stat al Planificării, minis
terelor, centralelor și întreprinderilor. De
asemenea, ele asigură întărirea autoconducerii muncitorești, creșterea și mai accen
tuată a rolului organelor de conducere co
lectivă, sporirea răspunderii personalului
de conducere, a fiecărui om al muncii in
gospodărirea cu eficiență maximă a părții
din avuția națională încredințată spre ad
ministrare și gospodărire fiecărei unități
economice, în apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste. Propunerile prevăd o
mai clară reglementare a răspunderilor ma
teriale legate de gestionarea bunurilor, de
asigurarea calității produselor, reducerea
consumurilor materiale și de energie, exe
cutarea contractelor economice, precum și
modalități de recuperare a pagubelor pro
vocate economiei din cauza proastei gospo
dăriri a fondurilor materiale și bănești.
Măsurile propuse vizează, de asemenea, o
serie de perfecționări ce urmează a fi aduse
in domeniul aprovizionării tehnico-materiale, îndeosebi în ce privește contractele
economice, tipizarea produselor, normarea
consumurilor, urmărindu-se, și în acest do
meniu, o mai bună precizare a sarcinilor și
răspunderilor, asigurarea tuturor condițiilor
pentru reducerea consumurilor de materii
prime, materiale. Se vor aduce, de asemenea,
îmbunătățiri în sistemul financiar-bancar,
de creditare a producției, al sporirii răspun
derii și cointeresării oamenilor muncii in
realizarea unei producții de bună calitate, în
creșterea eficienței întregii activități eco
nomice.
Aprobînd aceste propuneri. Comitetul Po
litic Executiv a hotărit ca ele să-și găsească
concretizare în decrete și reglementări cu
putere de lege. S-a cerut, de asemenea, ca
reglementările in aceste domenii să fie larg
popularizate și afișate în întreprinderi, la
locurile de muncă, încît ele să fie bine cu
noscute și însușite de toți oamenii muncii.
In continuare, in cadrul ședinței, la pro
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetul Politic Executiv a hotărit ca, pe baza
prevederilor Congresului al XIII-lea al parti
dului, să se constituie COMISIA CENTRALĂ
PENTRU ORGANIZAREA ȘI MODERNI
ZAREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE și,
în mod corespunzător, să se treacă la orga
nizarea și constituirea unor astfel de co
misii la nivelul Capitalei și, apoi, al tuturor
județelor. S-a stabilit ca constituirea aces
tor comisii — în sarcina cărora intră organi
zarea și coordonarea întregii activități de
modernizare și introducere a progresului
tehnic in economie — să fie încheiate, într-o
primă etapă, in prima jumătate a anului
1986, urmind ca ulterior, in a doua etapă,
pină in anul 1990, pe baza înfăptuirii inte
grale a programelor de modernizare să se
realizeze cel puțin dublarea productivității
muncii — și chiar mai mult — concomitent
cu reducerea substanțială a cheltuielilor ma
teriale, a consumurilor de materiale și ener
getice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al producției.
Comitetul Politic Executiv a examinat, în
continuare, unele probleme legate de ASI
GURAREA UNEI CREȘTERI DEMOGRA
FICE CORESPUNZĂTOARE A POPU
LAȚIEI. S-a apreciat că, deși față de anul tre
cut, în primele 9 luni ale acestui an s-a rea
lizat o anumită creștere, totuși aceasta nu
poate fi considerată ca satisfăcătoare și s-au
propus unele măsuri de natură să întărească
răspunderea organelor sanitare și a tuturor
factorilor care au atribuții în acest dome
niu, să se aducă o serie de perfecționări re

glementărilor legale existente, astfel incit
să se asigure creșterea indicelui de natalita
te și a sporului natural al populației. S-a
hotărit, de asemenea, ca — în cadrul creș
terii generale a veniturilor reale ale popu
lației — să se majoreze alocația de stat
pentru copii, precum și ajutoarele și indem
nizațiile bănești lunare pentru mamele cu
mai mulți copii. Totodată, s-a stabilit majo
rarea corespunzătoare a contribuției pe
care o plătesc persoanele care nu au copii.
De asemenea, in cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv au fost dezbătute unele propuneri pentru PERFECȚIONAREA
IN CONTINUARE A REGLEMENTARILOR
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI DE LO
CUINȚE PROPRIETATE PERSONALA ȘI
AL ACORDĂRII DE CREDITE ÎN ACEST
SCOP. Noile propuneri au în vedere să se
acorde credite pentru construirea — în con
dițiile legii — de locuințe proprietate perso
nală muncitorilor, specialiștilor și celuilalt
personal muncitor care lucrează in orașe și
municipii și doresc să-și construiască locu
ințe în comunele din jurul acestor locali
tăți. Credite pentru locuințe vor fi acorda
te, de asemenea, personalului muncitor care
lucreăză in orașe mici sau in comune. Nu
se vor mai acorda credite pentru construi
rea de locuințe în orașele declarate, potrivit
legii, orașe mari.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit ÎNFIINȚAREA FUNCȚIEI
DE SECRETAR ȘI A SECȚIILOR PENTRU
PROBLEMELE DIN AGRICULTURA, LA
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
ȘI LA COMITETELE JUDEȚENE DE PAR
TID, avind ca sarcină întărirea controlului
de partid, aplicarea fermă a hotăririlor par
tidului și a legilor țării în activitatea din
agricultură, întronarea unui înalt spirit de
responsabilitate și exigență în toate dome
niile acestei importante ramuri a economiei
naționale.
In cadrul ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare
cu privire la VIZITA DE LUCRU EFECTU
ATĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ, ÎN ZILELE DE
11—12 DECEMBRIE, DE TOVARĂȘUL
GUSTAV HUSAK, SECRETAR GENERAL
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALIS
TE CEHOSLOVACE.
Comitetul Politic Executiv a aprobat și
a dat o deosebită apreciere rezultatelor
noului dialog la nivel înalt româno-cehoslovac, care a pus în evidență trăinicia și
profunzimea legăturilor dintre partidele,
țările și popoarele noastre. Desfășurate
într-o atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, convorbirile
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak au reafirmat hotărîrea comună de a
acționa, în continuare, pentru a întări și
mai mult colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia — factor hotărîtor pentru în
tărirea prietehiei și lărgirea colaborării din
tre țările și popoarele noastre.
Relevind caracterul rodnic al convorbiri
lor purtate și al înțelegerilor convenite cu
prilejul vizitei, Comitetul Politic Executiv
a subliniat însemnătatea semnării de către
cei doi conducători de partid și de stat a
Programului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și tehnicoștiințifice intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Cehoslovacă,
pină in anul 2000, document de o deosebită
importanță, care jalonează ample perspec
tive conlucrării prietenești dintre țările și
popoarele noastre intr-o serie de ramuri
economice importante.
De asemenea, Comitetul Politic Executiv
a subliniat importanța schimbului de vederi
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak cu privire la unele proble
me actuale ale vieții internaționale și ale
mișcării comuniste și muncitorești.
Comitetul Politic Executiv a subliniat
semnificația hotăririi celor două țări de a
întări și mai mult colaborarea pe arena
internațională, de a conlucra strîns cu ce
lelalte țări socialiste, cu forțele iubitoare

de pace de pretutindeni în lupta pentru
dezarmare, îndeosebi pentru dezarmare
nucleară, pentru destindere, securitate și
pace, pentru soluționarea constructivă, pe
calea tratativelor, a problemelor litigioase,
pentru o lume mai bună și mai dreaptă
pe planeta noastră. A fost subliniată, de
asemenea, voința Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din Cehoslova
cia de a acționa pentru întărirea unității și
colaborării țărilor socialiste, a partidelor
comuniste și muncitorești, a tuturor forțe
lor progresiste, democratice, antiimperialiste,
în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor de pace și progres social.
In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a prezentat o informare cu privire la
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE EFEC
TUATA, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU, ÎN ZILELE DE 12 ȘI
13 DECEMBRIE, ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA,
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI PREZI
DIULUI REPUBLICII SOCIALISTE FEDE
RATIVE IUGOSLAVIA, TOVARĂȘUL
RADOVAN VLAIKOVICI, ȘI A PREȘEDIN
TELUI
PREZIDIULUI
COMITETULUI
CENTRAL AL UNIUNII COMUNIȘTILOR
DIN IUGOSLAVIA, TOVARĂȘUL VIDOIE
JARKOVICI.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că,
prin rezultatele sale, vizita se înscrie ca un
moment de mare însemnătate în bogata cro
nică a bunelor relații de strinsă prietenie,
solidaritate și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre. A fost relevat
caracterul fructuos al convorbirilor purtate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășii
Radovan Vlaikovici și Vidoie Jarkovici, în
cadrul cărora a fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta și mai puternic raportu
rile tradiționale româno-iugoslave pe plan
politic, economic, tehnico-științific, cultural
și în alte domenii de interes comun. în acest
sens, s-a evidențiat importanța înțelegerilor
convenite privind extinderea și perfecțio
narea formelor de colaborare, intensificarea
cooperării in producție, creșterea volumului
schimburilor comerciale, corespunzător posi
bilităților economiilor celor două țări, cerin
țelor dezvoltării economico-sociale a Româ
niei și Iugoslaviei.
Comitetul Politic Executiv a reliefat, tot
odată, semnificația schimburilor de păreri
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășii Radovan Vlaikovici și Vidoie Jarko
vici, în legătură cu aspecte actuale ale vie
ții politice internaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești, care au pus în evi
dență identitatea sau apropierea punctelor
de vedere în problemele discutate. A fost
menționat în mod deosebit faptul că, in tim
pul convorbirilor la nivel înalt, a fost re
afirmată voința celor două partide și țări de
a conlucra activ pe arena mondială, de a-și
aduce întreaga contribuție la promovarea
destinderii, realizarea dezarmării, în primul
rind a celei nucleare, la instaurarea unui
climat de pace, securitate, înțelegere și co
operare în Balcani, în Europa și în lume, la
înfăptuirea idealurilor de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor națiunilor.
S-a arătat că noua intilnire a confirmat o
dată mai mult rolul determinant al dialogu
lui tradițional româno-iugoslav Ia nivel
înalt in întărirea continuă a prieteniei, soli
darității și colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniștilor din
Iugoslavia, dintre Republica Socialistă
România și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia.
Aprobind rezultatele celor două vizite, Co
mitetul Politic Executiv a indicat guvernu
lui, ministerelor, celorlalte organe centrale
să ia toate măsurile ce se impun pentru în
făptuirea în cele mai bune condiții a în
țelegerilor convenite, a obiectivelor de cola
borare prevăzute, în vederea dezvoltării tot
mai intense a conlucrării dintre România și
aceste țări, în interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.

Baia Mare, ca pretutindeni in țară, a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică
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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Noi fapte ale hărniciei
muncitorești
Au mai rămas numai 16 zile pină la încheierea ul
timului an al actualului cincinal, o perioadă fără în
doială scurtă de timp, dar in care în toate unitățile
economice se fac eforturi deosebite pentru îndeplini
rea în cît mai bune condiții a tuturor indicatorilor de
plan cantitativi și calitativi. Puternic mobilizați de în
demnurile și orientările cuprinse in cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C.
al P.C.R., oamenii muncii de pe intreg cuprinsul țării,
din toate ramurile economiei naționale acționează cil

Tot mai multe produse
livrate peste plan. Am spune
că, in mod necesar, atenția colec
tivelor de oameni ai muncii se în
dreaptă cu precădere spre îndepli
nirea și depășirea planului la pro
ducția fizică. O primă dovadă in
acest sens ne furnizează din jude
țul Bihor corespondentul nostru
loan Laza. Răspunzind însuflețitoarelor chemări adresate de secre
tarul general al partidului, minerii
și energeticienii bihoreni, ceilalți
oameni ai muncii din județ au li
vrat economiei naționale peste pre
vederile planului in perioada care
a trecut de Ia începutul anului cir
ca 240 000 tone lignit și 41 milioane
kWh energie electrică pe bază de
cărbune, însemnate cantități de
păcură, alumină, gaze libere, pro
duse de mecanică fină, mașini pen
tru agricultură, confecții textile,
tricotaje, sticlărie de menaj și mul
te alte produse. Rezultate dintre
cele mai bune au obținut minerii
de la Voivozi, energeticienii de la
termocentrala din Oradea, colecti
vele de la rafinăria „Crișana" și
din întreprinderile de confecții din
Oradea și Marghita, întreprinderile
„Alumina" și „Metalica" Oradea.
Semnificativ este faptul că, față de
aceeași perioadă a anului trecut,
valoarea producției-marfă a cres
cut cu peste un miliard de Iei.
Rămînînd în aceeași arie de preo
cupări. corespondentul nostru Ște
fan Dimitriu ne relatează despre
acțiunile întreprinse de oamenii
muncii de pe platforma Combinatu
lui siderurgic Galați, mai precis din
^jjadrul Uzinei cocsochimice, pentru

fermitate, într-un climat de ordine și disciplină pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest
an și pregătirea temeinică a producției viitoare. Se
manifestă în felul acesta deplina unitate a clasei mun
citoare în jurul partidului, al secretarului său general,
hotărîrea neabătută a întregului popor de a înfăptui
întocmai programele stabilite pentru trecerea la o
nouă etapă, superioară de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria noastră.

asigura producții sporite de cocs
de cit mai1 bună calitate. în acest cadru de deplină angajare, se
detașează eforturiie
oamenilor
muncii de la bateriile 1—1 de coc
sificare. care au reușit să obțină
în ultima perioadă cele mâi ridi
cate ritmuri de lucru. Ca urmare,
la rezultatele bune înregistrate
după 11 luni din acest an se adau
gă încă 1 000 tone de cocs de cea
mai bună calitate realizate peste
prevederile de plan în perioada
care a trecut din luna decembrie.
Demne de evidențiat sînt străda
niile echipei de cocsari conduse de
Stere Dodu, precum și formațiile
de lucru ale maiștrilor Vasile An
drei și Ion Tăbăcaru, care — mobi
lizați și de noua inițiativă munci
torească „Un pilot pe schimb și ba
terie peste graficul de producție"
— se situează în fruntea întrecerii
socialiste.
Muncind cu dăruire, într-un spi
rit de înaltă disciplină muncito
rească, harnicul colectiv al între
prinderii de piese de schimb și uti
laje pentru industria chimică din
Satu Mare a reușit să îndeplinească
integral, cu 23 de zile mai devre
me, sarcinile de plan pe acest an
la producția fizică și marfă. Aceas
tă veste a fost relatată corespon
dentului nostru, Oetav Grumeza. de
tovarășul Nicolae Lăpuște, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii, care a mai precizat că,
datorită avansului de timp cîștigat,
pină Ia încheierea anului se vor
realiza peste plan produse în va
loare de 50 milioane lei, între care
520 tone utilaje pentru industria
chimică, 40 tone armături indus
a
Și

triale din oțel, 160 tone piese tur
nate din fontă și piese de schimb
in valoare de 33 milioane lei.

Mai repede, mai bine,
mai eficient ~ iatâ iterati
vele sub care se desfășoară zi de
zi și activitatea colectivului de la
fabrica de elemente hidraulice din
cadrul întreprinderii de scule și
elemente hidraulice din Focșani,
ne transmite corespondentul nostru
Dan Drăgulescu. In acest scop, pe
lingă măsurile luate pentru mai
buna organizare a muncii s-au in
tensificat și preocupările îndrepta
te in direcția promovării unor teh
nologii de lucru moderne, eficiente.
Așa de exemplu, s-a trecut la rea
lizarea operației de împerechere a
reperelor de serie mare de pe ma
șini de rectificat universale pe ma
șini de rectificat fără centre, cu
alimentare continuă. Pentru redu
cerea timpului de efectuare a ope
rațiilor finale de prelucrare la cor
purile distribuitoarelor s-a aplicat
tehnologia de alezare de precizie,
utilizîndu-se o serie de scule spe
ciale. Timpii auxiliari de prelucra
re a semifabricatelor au fost, de
asemenea, reduși substanțial prin
echiparea utilajelor cu dispozitive
acționate pneumatic. Eficiența mă
surilor luate? Creșterea productivi
tății muncii, după 11 luni din acest
an, cu 6 815 lei pe fiecare lucrător,
față de sarcina planificată și. bine
înțeles, un spor corespunzător de
producție.
Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Il-a)

IN consens cu cerințele vieții moderne

Importante măsuri pentru dezvoltarea
și diversificarea industriei alimentare
După cum s-a mai anunțat, în
ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. din 6 decembrie a.c.
a fost examinat și aprobat „Progra
mul privind dezvoltarea producției
de preparate culinare in perioada
1986—1990“ — document elaborat pe
baza indicațiilor și orientărilor se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. S-a
întreprins astfel un important pas
inainte pe linia materializării uneia
din importantele sarcini și prevederi
hotărite la Congresul al XIII-lea al
P.C.R., ca și la Congresul al III-lea
al consiliilor populare în legătură cu
nivelul de trai, cu calitatea vieții
oamenilor muncii, a tuturor cetă
țenilor.
Astfel, în importanta cuvîntare
rostită la Congresul
consiliilor
populare de secretarul
general
al partidului, în contextul orien
tărilor privind elaborarea și în
făptuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, se sublinia
necesitatea de a se examina „măsu
rile necesare pentru satisfacerea in
condiții tot mai bune a cerințelor
populației", relevindu-se obiectivul
creșterii mult mai puternice a pro
ducției de mărfuri alimentare, pen
tru ă se spori considerabil desfacerea
de produse culinare preparate, care
să asigure îmbunătățirea condițiilor
de viață ale oamenilor. Congresul a
subliniat că, prin dezvoltarea unei
puternice industrii culinare, pină la
sfirșitul viitorului cincinal, 40—50 la
sută din produsele alimentare desfă
cute populației să fie vîndute ca
produse industrializate. Ca idee ge
nerală, de frontispiciu, a acestor
orientări, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „Să avem permanent în

vedere că scopul, țelul suprem al po
liticii partidului nostru comunist,
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm cu
succes in România este ridicarea
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului. Să fa
cem totul pentru realizarea aces
tora 1"
După cum este cunoscut, in ulti
mul timp, pornindu-se de la o
profundă cunoaștere științifică a pro
ceselor sociale, a echilibrului dintre
cerințe și posibilități, in raport cu
dezvoltarea bazei economice a so
cietății și avindu-se in vedere ten
dințele specifice civilizației moder
ne, au fost luate cuprinzătoare și
variate măsuri ecohomice, organiza
torice, legislative, menite să asigure
dezvoltarea bazei de producție in do
meniul agroalimcntar. A cunoscut,
astfel, o largă extindere aplicarea
principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, s-au parcurs pași în
semnați pe calea înfăptuirii revolu
ției tehnico-științifice in agricultură,
a fost stimulată activitatea tuturor
producătorilor de bunuri, agroalimentare, inclusiv a gospodăriilor popu
lației, s-au creat condiții de mai
bună folosire a potențialului agricol,
a fiecărei suprafețe de teren, inclu
siv din mediul urban, de punere in
valoare a tuturor rezervelor și posi
bilităților de creștere a producției de
bunuri agroalimentare.
Și in domeniul industriei alimen
tare, al servirii populației, al apro
vizionării s-au înregistrat în ultimii
ani preocupări soldate cu o serie de
rezultate pozitive. S-au dezvoltat baza
materială a alimentației publice, nu
mărul cantinelor muncitorești, al
cantinelor restaurant și al unită

ților și raioanelor specializate in
producția și desfacerea preparatelor
și scmipreparatelor culinare. Nu
meroase magazine de desfacere a
preparatelor și semipreparatelor cu
linare, ca și unitățile de consum co
lectiv au reușit, prin calitatea și va
rietatea preparatelor oferite, să-și
creeze o clientelă sistematică și per
manentă, să formeze un început de
nouă tradiție în acest domeniu. In
dustria alimentară a oferit noi sor
timente, in multe localități funcțio
nează magazine și raioane de pre
parate alimentare, care asigură me
niuri diversificate, consistente unui
număr tot mai mare de oameni ai
muncii.
Tocmai pornindu-se de la aceste
experiențe pozitive s-au luat măsuri
— prin adoptarea prevederilor actua
lului program — pentru generali
zarea și ridicarea pe o treaptă ca
litativ mai înaltă a producției ali
mentare. Astfel, Programul privind
dezvoltarea producției de preparate
culinare este menit să asigure satis
facerea în tot mai bune condiții a ce
rințelor de consum ale populației,
desfacerea prin rețeaua comercială,
prin cantinele muncitorești și unită
țile de consum colectiv a unui nu
măr considerabil mai mare de me
niuri diversificate (pentru consum
pe Ioc sau acasă), a unor can
tități sporite de preparate și semipreparate alimentare destinate apr<
vizionării curente, de produse ho’
cole prelucrate și preambalate.
Prevederile programului rr
preocupare pentru calitatea
pentru dezvoltarea normală,
spirituală, a oamenilor,
(Continuare in pag. a
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FMFP(îlfi"r’9uros gospodărită!
EliEUvlri.Sever economisită!
Ancheta „Scînteii“ în unități economice
din municipiul Arad
Economisirea energiei electrice și q combustibilului este o cerință
de maximo actualitate, o sarcină de deosebită însemnătate. Așa cum
s-a subliniat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 17 octombrie și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, pretutindeni, în toate unitățile economice trebuie să se manifeste
o exigență deosebită in gospodărirea cu maximă grijă a energiei, să
fie realizate sarcinile de plan cu incadrarea strictă in cotele alocate.
Fie că este vorba de mari sau mici consumatori, fiecare unitate
economică este chemată să-și intensifice eforturile pentru diminuarea
consumurilor energetice, pentru utilizarea cu eficiență a energiei elec
trice și combustibililor. In cadrul anchetei de astăzi ne-am propus să
relevăm o serie de rezultate, dar mai ales măsuri și acțiuni in dome
niul economisirii energiei la trei unități arădene : „Victoria", „Arădeanca"
și „Bunuri metalice" care au un specific de producție apropiat și fac parte
din Centrala industrială mecanică și de articole casnice. Am ădresat
directorilor acestor întreprinderi următoarele întrebări :

1. Care este nivelul consumurilor energetice înre
gistrate pînă în prezent și care sint rezultatele econo
mice obținute ?
2. Ce acțiuni s-au întreprins pentru gospodărirea
cit mai judicioasă a energiei electrice și combustibililor,
și ce vă propuneți pentru perioada următoare ?
Jl Vom

diminua consumurile prin promovarea
tehnologiilor moderne"

1. Aș dori să remarc că prin mo
bilizarea exemplară a întregului co
lectiv, printr-o exigență deosebită
manifestată de fiecare lucrător la
locul său de muncă pentru drămui
rea fiecărui kilowatt-oră de energie
electrică și gram de combustibil am
reușit in acest an să obținem o eco
nomie față de normele de consum
de 25 000 kWh și peste 200 tone
combustibil convențional, în condi
țiile realizării integrale a sarcinilor
de plan. Pe întreg cincinalul pe care
peste puține zile urmează să-I în
cheiem, avem o producție-marfă su
plimentară de circa 3,5 milioane lei,
obținută în principal pe seama creș
terii productivității muncii. Iar dacă
privim retrospectiv activitatea din
punct de vedere energetic trebuie
reținut că dacă in 1980 realizam fie
care milion producție-marfă cu 10,81
MWh, astăzi — cu numai 9,3 MWh,
deci cu un consum de energie elec
trică mai mic cu 1,5 MWh. Aceste
cifre, poate abstracte la prima ve
dere, dar totuși semnificative, rele
vă in mod sintetic preocuparea
noastră constantă pentru a econo
misi la maximum, a folosi cu efi
ciență sporită energia.
2. înainte de a prezenta cîteva din
acțiunile întreprinse in acest dome
niu, aș remarca in primul rînd un
fapt devenit realitate. Poate mult
timp am fost obișnuiți că putem
consuma oricît și oricum energia
electrică, important este să ne înde
plinim sarcinile de plan. Astăzi am
învățat să fim mai conștienți de ne
cesitatea economisirii energiei, așa
cum o impun de altfel exigențele
actuale evidențiate cu toată clari
tatea de nenumărate ori de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să gospodărim
cu maximă responsabilitate această
avuție națională. Este o cerință pe
care oamenii muncii de la întreprin
derea „Victoria" au înțeies-o pe de
plin și acționează cu toată respon
sabilitatea.
La nivelul unității avem un pro
gram de măsuri tehnico-organlzatorice care vizează economisirea ener
giei electrice, combustibililor și va
lorificarea resurselor energetice re

folosibile. Am reușit să realizăm
toate acțiunile pe care ni le-am pro
pus, iar eficiența economică este cea
amintită anterior. In prezent, comi
sia energetică, împreună cu condu
cerea intreprinderii și sub directa
coordonare a comitetului de partid,
acționează pentru incadrarea în pu
terile orare și în cotele energetice
din perioada sezonului rece. Astfel
au fost revăzute schimburile de lu
cru pentru a se realiza aplatizarea
curbei de consum. In acest scop, ac
tivitățile cu consum mai mare de
energie electrică au fost concentra
te in schimbul III și duminica. Am
reanalizaț fluxurile tehnologice și
am stabilit programe de funcționare
pentru fiecare secție și atelier. De
pildă, cuptoarele de tratamente ter
mice lucrează numai in schimbul
III, și numai atunci cînd sint asi
gurate condiții de exploatare la -ca
pacitate maximă. Prin întregul an
samblu de măsuri aplicate reușim
să ne încadrăm strict in cotele alo
cate și puterile orare de energie
electrică.
Pentru cincinalul 1986—1990 avem
în vedere, în afara măsurilor curen
te, acțiuni de îmbunătățire a tehno
logiilor de fabricație cu efecte direc
te asupra calității produselor, a
creșterii productivității și a reduce
rii consumurilor energetice. Printr-o
serie de lucrări de reproiectare a
produselor și adaptări tehnologice,
prin tipizarea proceselor de fabri
cație a pieselor tip axă, bucșă, subansamble danturate și cu configu
rație plană, prin realizarea unor
scule complexe pentru execuția unor
repere prin injectarea din materiale
termoplastice vom obține o reduce
re a consumului de energie electri
că de peste 8 000 kWh. Rezultatele
bune obținute pină in prezent nd
obligă la realizări și mai mari. Am
convingerea că oamenii muncii din
întreprinderea noastră vor găsi toate
resursele pentru valorificarea cu
maximă eficiență a energiei, iat
prin produsele pe care Ie realizăm
să ne menținem prestigiul ciștigat.

de partid, conducerea întreprinderii
analizează sistematic toate -aspectele
legate de gospodărirea cit mai judi
cioasă a energiei electrice. Colecti
vul de oameni ai muncii din unita
tea noastră este hotărit ca și în anul
viitor să-și realizeze sarcinile in
cele mai bune condiții, cu consumuri
specifice de energie cit mai reduse.

nergie electrică — cuptoare de gelifiere, mașini de injecție, extrudere
și suflare in principal in schimbul
de noapte, iar in celelalte două
schimburi in regim parțial, in funcție
de gradul de încărcare pe Întreprin
dere. Există întronată o exigență
deosebită pentru economisirea ener
giei electrice și eliminarea hotărîtă
a risipei oricît de mică ar fi ea.
Sîntem conștienți că fiecare kilo
watt-oră irosit nu mai poate fi re
cuperat. Tocmai de aceea, comitetul

Inq. Elena ȘICLOVAN
directorul întreprinderii „Arădeanca

La întreprinderea de panouri electropneumatice din Bacău se finalizează un nou lot de produse care vor fi livrate
in curind beneficiarilor
Foto : Sandu Cristian

„Printr-o mobilizare exemplară a colectivului,
economiile pot fi și mai mari"
1. Colectivul de oameni ai muncii
din întreprinderea noastră a reușit
să obțină în acest an rezultate eco
nomice deosebite, raportind îndepli
nirea sarcinilor de plan pe cincina
lul 1981—1985 la finele trimestrului
III, fapt ce ne permite ca pină la
31 decembrie a.c. să realizăm o pro
ducție suplimentară de peste 43 mi
lioane lei. Totodată, doresc să menționez că ne-am încadrat in consumurile specifice energetice, obținind
o economie de peste 500 009 kWh de
energie electrică și circa 460 tone
combustibil convențional. Este ro
dul unor eforturi susținute din par
tea fiecărui lucrător, a colectivului
in ansamblul său, pentru a gospo
dări cit mai chibzuit energia. Sub
directa îndrumare a comitetului de
partid am reușit să mobilizăm în
tregul colectiv, să valorificăm o se
rie de soluții, să întronăm un spi
rit de înaltă disciplină în utilizarea
energiei.
2. Am inventariat cu exactitate
principalele posibilități de reducere
a consumurilor energetice. Și pe
baza unor planuri de măsuri cu ter
mene și responsabilități precise am
trecut la îndeplinirea lor. Fac aceas
tă mențiune întrucit din experiența
noastră ne-am convins in primul
rînd că trebuie asigurat cadrul or
ganizatoric, avînd în vedere că eco
nomisirea energiei electrice și com
bustibililor nu este o acțiune de
conjunctură, ci ca este si trebuie să
fie considerată o sarcină perma
nentă. Unele din soluțiile avute în
vedere au solicitat o perioadă mai
lungă de aplicare, altele au fost po-

sibil de realizat intr-un timp relativ
scurt. Din prima categorie aș men
ționa : înlocuirea băilor de săruri
pentru călire și revenire cu o putere
instalată de 136 kW cu un cuptor cu
bare de silită care necesită numai
47 kW ; reducerea consumurilor ne
tehnologice la stațiile de epurare a
apelor uzate și a ventilației locale ;
etanșeizarea rețelei de aer compri
mat ; izolarea rețelei de transport al
energiei termice ; înlocuirea la to
bele de șlefuit a motoarelor de 4,5
kW cu altele de 0,75 kW ș.a. Din
cea de-a doua categorie fac parte •
măsurile de organizare a producției
in funcție de puterea absorbită a
utilajelor, extinderea lucrului in sis
temul de rotire a zilei de repaus ș.a.
pentru a se asigura un consum de
energie electrică cit mai echilibrat.
Toate acțiunile întreprinse sint in
spiritul sarcinilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., in ședința din 17 octombrie
a.c.
Oamenii muncii din întreprindere
sint profund conștienți că de eforturile fiecăruia depinde ca să gos
podărim cit mal bine, să utilizăm cu
eficientă sporită energia. Multe' din
soluțiile aplicate sint izvorite toc
mai din această preocupare a oame
nilor, care dovedesc și probează
prin fapte angajarea lor responsa
bilă în această amplă acțiune de
economisire a energiei.
Iraq. Ghsornhn PSTCUȚ
directorul întreprinderii
„Bunuri metalice"

CÎTEVA CONCLUZII
O In toate cele trei unități arădene sarcinile de plan au fost reali
zate integral, cu încadrarea strictă in cotele de energie alocate.
® O diminuare substanțială a consumurilor energetice se poate ob
ține in primul rînd prin promovarea tehnologiilor moderne.
• Un consum de energie echilibrat atît zilnic, cit și pe întreaga du
rată a săptăminii a fost posibil de realizat prlntr-o judicioasă organi
zare a schimburilor de lucru.
• Comisiile energetice constituite Ia nivelul întreprinderilor este ne
cesar să acționeze prin măsuri specifice pentru utilizarea cu maximă
eficiență a energiei.
0 Fiecare om al muncii trebuie să contribuie prin inițiativa și efor
turile sale la economisirea energiei electrice și combustibililor, la elimi
narea oricărei forme de risipă.
Anchetă realizată de Ion LAZAR, Tristan MIHUȚA

ii*

Maximă promptitudine in asigurarea

fondului de marfă pentru export
Depășind incă de la sfirșitul lunii
octombrie planul la producția de
export cu 12 000 tone îngrășăminte
chimice substanță activă, pe bază de
fosfor, colectivul Combinatului chi
mic Năvodari și-a onorat integral,
cu două luni înainte de termen, în
condiții calitative superioare, toate
contractele încheiate cu partenerii
de peste hotare, astfel că de o bună
perioadă de timp, aici se lucrează
Ia realizarea fondului de marfă
pentru comenzile
__ ____ care
__ . au _terme.__
ne de livrare anul 1986. In felul
acesta, indicațiile secretarului general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a se realiza cu prioritate producția pentru
export și de a se trece incă din
luna decembrie la pregătirea pro
ducției din anul viitor au fost în
făptuite aici in mod exemplar. Cum
s-a acționat pentru obținerea aces
tor rezultate ?
După cum ne-a relatat ing. Nicolae
Popescu, directorul combinatului,
două din cele trei linii de superfosfat granulat lucrează îndeosebi
pentru producția de export, ele fiind
încadrate cu cei mai buni munci
tori, maiștri și ingineri, care au o
experiență îndelungată în realizarea
oricăror rețete de îngrășăminte chi
mice solicitate de partenerii externi.
Și aceasta deoarece o particularita
te a producției destinate exportului
o reprezintă tocmai marea diversita
te a rețetelor, începînd cu mărimea
granulelor, continuind cu conținutul
diferit de substanță activă sau de
microelemente încorporate și pină la
culoarea produselor sau forma și
marcajul ambalajelor. La cererea

■

Ec. Iosît BERENZ
director ol întreprinderii „Victoria"

„Sîntem conștienți că fiecare kilowatt-oră irosit

unul beneficiar din Elveția, de exemplu, s-a realizat in acest an
pentru prima dată in țară superfosfat simplu cu conținut de bor,
pentru care specialiștii combinatu
lui au întocmit o tehnologie specială,
iar celelalte compartimente au co
laborat operativ la pregătirea pro
ducției, asigurindu-se ingredientele
și instalațiile necesare. De asemenea,
pentru realizarea marcajelor diferi
te, s-a realizat în combinat un atelier special care execută această
operație în două culori, cu emble
mele și inscripțiile cerute de parte
nerii externi. Pentru realizarea con
ținutului diferit de substanță activă
se acționează pe parcursul întregului

La Combinatul
de îngrășăminte
chimice Năvodari
flux tehnologic. Acesta este și mo
tivul pentru care fiecare contract la
export esie discutat separat, lunar,
în biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii, cu specialiștii și
factorii de conducere din sectoarele
care realizează producția respectivă.
Cu aceste prilejuri, în prezența res
ponsabilului controlului tehnic de
calitate, se stabilesc măsurile spe
cifice care trebuie luate, de ordin
organizatoric și tehnic, apoi se trece
Ia instruirea personalului, astfel in
cit fiecare om să știe precis, in amănunt, ce și cum trebuie să lucreze.
Așadar, colectivul combinatului a
trecut in prezent la pregătirea și rea
lizarea producției de export a anu
lui viitor. „In acest scop, ținlndu-se
seama și de unele greutăți întîmpinate iarna trecută s-a asigurat din
timp întregul stoc necesar de pirită
și fosfat pentru perioada de timp
rece" — ne spune Dumitru Roșu,
secretarul comitetului de partid din
combinat.
O altă măsură însctlsă în progra
mul adoptat nu cu mult timp în
urmă de adunarea generală a oame
nilor muncii și care a fost în
făptuită cu succes se referă la în
cheierea reparațiilor la liniile de acid
sulfuric cu 3—4 zile înainte de ter
menul prevăzut, ceea ce a determinat
sporirea producției și asigurarea

stocurilor necesare pentru activitatea
de la începutul anului viitor.
Tot în contextul pregătirilor care
se fac pentru producția de iarnă și
a anului viitor se inscriu și măsu
rile luate pentru încadrarea in re
partițiile de energie și de economi
sire a acesteia. In acest scop, o
atenție specială s-a acordat recupe
rării resurselor energetice secun
dare din aburul folosit la fabricarea
acidului sulfuric. Astfel, moderniză
rile introduse cu prilejul reparații
lor efectuate la aceste instalații au
permis creșterea randamentului la
turbogeneratorul de energie electri
că cu 5 la sută. Pe de altă parte,
aburul rezidual este folosit in pro
cesul de fabricație la linia de acid
fosforic. Pentru o serie de utilaje
mari consumatoare de energie, cum
ar fi instalațiile de măcinare a
fosfatului sau cuvele de reacție a
acidului sulfuric, s-au stabilit pro
grame de lucru speciale, în afara
orelor de maximă solicitare a siste
mului energetic național. Totodată,
în secțiile mecanică și energetică, o
serie de activități au fost reorgani
zate, In funcție de specific, fixindu-se programe în două schimburi
de cite 6 ore. In fine, o serie de
instalații pentru produse chimice
de mic tonaj, care folosesc în fa
bricație substanțele recuperate din
producția de bază, au fost oprite,
urmind ca materia primă să fie
stocată. Repunerea în funcțiune a
instalațiilor se va face numai în
măsura în care se vor primi comenzi
de la beneficiari și cînd toate utila
jele vor putea funcționa la întreaga
capacitate, deci cu consumuri spe
cifice reduse.
In cadrul combinatului s-a • orga
nizat și un serviciu de dispecerat,
sub conducerea directă a șefului
secției energetice, care controlează
încadrarea strictă a instalațiilor în
consumurile stabilite și respectarea
întocmai a repartițiilor de energie
electrică. Efectul măsurilor luate ?
Pe întregul combinat s-a obținut o
economie de peste 3 200 MWh și o
depășire a producției proprii de energie electrică rezultată din folosi
rea aburului de la instalațiile de
acid sulfuric de 1 200 MWh. Sint asigurate prin urmare toate condlțiile necesare pentru ca planul la producția de export să fie îndeplinit
ritmic, integral și la un nivel calitativ superior încă din primele zile
ale anului viitor.

Georqe MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii

nu mai poate fi recuperat1'
1. Sarcinile de plan pe 11 luni au
fost realizate in totalitate, in con
dițiile încadrării in cotele de ener
gie alocate și chiar ale obținerii unei
economii de 45 000 kWh. Pentru a
avea o imagine cu privire la nivelul
consumurilor energetice realizate aș
menționa că dacă în 1970 pentru un
milion
producție-marfă utilizam
38,19 MWh, in prezent acest consum
specific a ajuns la 21,6 MWh, adică
s-a obținut ,o diminuare de circa 43
la sută. Este rezultatul unor acțiuni
susținute desfășurate de-a lungul
anilor pentru utilizarea cu eficiență
sporită a energiei.
2. In ultima perioadă am luat o
serie de măsuri care vizează în pri
mul rind realizarea unui consum
echilibrat în scopul
aplatizării
curbei de sarcină și încadrării
stricte în cotele de energie electrică.
Am stabilit reorganizarea comisiei

energetice, lărgindu-i componența și
atribuțiile, astfel incit să poată ac
ționa cu mai multă eficiență. Co
misia energetică, in baza progra
melor de fabricație din fiecare lună,
aprobate de consiliul oamenilor
muncii, Întocmește planuri de mă
suri adecvate pentru asigurarea con
dițiilor necesare realizării sarcinilor
de producție, cu respectarea strictă
a consumurilor specifice energetice.
Au fost întocmite bilanțuri energe
tice pentru principalele instalații, au
fost stabilite cote de energie pe fie
care secție și atelier. Totodată, prin
îmbunătățirea activității comparti
mentului energetic realizăm o mai
bună îndrumare și un control mai
eficient pe toate schimburile. Pen
tru aplatizarea curbei de consum și
Încadrarea in puterile orare aproba
te la virful ’ de sarcină, lucrăm cu
utilajele mari consumatoare de e-
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4 000 capete. Dispar automat două
grajduri pentru care constructorul
s-a aprovizionat cu materialele ce
privesc partea de rezistență ; nu mai
puțin de 136 de stilpi de beton aflîndu-se și acum abandonați in curtea
complexului. A doua schimbare de
soluție este ordonată de direcția de
specialitate din minister și vizează
înlocuirea tehnologiei de creștere a
vițeilor mici in cușete și adoptarea
sistemului stabulației libere, asemă
nător tăurașilor mari. Alte valori

Prioritate asigurării fon*
dului de marfă pentru ex
port.
ansamblul măsurilor
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In această perioadă au început probele tehnologice la noua fabrică de blocuri dolomitice din Hunedoara, cu o capa
citate de 25 000 tone blocuri și mase dolomitice pe an
Foto : Agerpres
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de a se renunța la această tehnolo
gie, mai ales datorită pericolului pe
care ii prezintă pentru sănătatea ani
malelor, apare de neînțeles accepta
rea de către organele de avizare a
acestei tehnologii, ca și faptul că nici
pină acum proiectanții și specialiștii
în materie n-au oferit o soluție care
să asigure condiții normale de viață
animalelor.
Trecind prin grajdurile de anima
le, ne-a surprins faptul că nu vedem
nici un lot de tăurași pregătiți pen-

cele mai importante a îngrășării animalelor — finisarea 7
O altă problemă pe care vrem să
o supunem atenției forurilor de re
sort este aceea a duratei nepermis
de prelungite in care se realizează
unele construcții zootehnice. Execu
ția complexului de la Ciolănești a
început in luna mai 1980 și probabil
va fi gata la începutul primăverii
anului 1986. In aproape 6 ani, cit a
durat execuția acestui complex, se
construiește la noi un combinat In-

In realizarea construcțiilor zootehnice
i tehnologice avansate I
In județul Teleorman
materiale deci (de peste 500 000 lei)
rămin imobilizate in magazia com
plexului, locul cușetelor de fier fiind
luat de actualele grătare de beton.
O asemenea schimbare de soluție teh
nologică, care presupune renunțarea
la inoălzirea halei, in mod logic ce
rea proiectantului revizuirea proiec
tului centralei termice in sensul redimensionării acesteia. Acesta n-a
găsit de cuviință să facă acest lucru
decît acum, după terminarea con
strucției, cind a indicat să fie mon
tate doar 4 cazane din cele 14 bu
căți cumpărate.
Acestea sint greșeli materializate
de acum in pagube certe. Am intîlnit însă aici și alte erori, cum s-ar
spune ascunse la prima vedere, dar
care in procesul exploatării vor fi
incomparabil mai păgubitoare decit
cele Ia care ne-am referit. Avem în
vedere în primul rînd sistemul de
creștere și ingrășare a vițeilor pe
grătare. Deși există indicații precise

(Urmare din pag. I)
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în realizarea unor construcții zoo
tehnice continuă să existe neajun
suri generate in principal de insta
bilitate, de lipsă de claritate în adop
tarea unor soluții tehnologice speci
fice unui anumit tip de adăpost care
să răspundă tuturor exigențelor și
in care animalele să poată fi îngriji
te cu minimum de cheltuieli și cu
maximum de folos. In unele cazuri,
această carență de concepție este
agravată in procesul propriu-zis de
execuție a obiectivelor zootehnice
datorită prelungirii nepermise a oerioadei de realizare a construcțiilor,
cu toate consecințele ce decurg din
aceasta in ce privește realizarea in
dicatorilor tehnico-economici. Por
nind de la situația intilnită la Aso
ciația economică intercooperatistă de
creștere și ingrășare a tineretului
taurin din Ciolănești, județul Teleor
man, vom sublinia in cele ce urmea
ză cîteva aspecte privind disciplina
tehnologică in realizarea construcții
lor agricole, care în esență se regă
sesc și in alte locuri.
In concepția inițială, la acest com
plex ar fi trebuit să crească și să
fie ingrășați intr-un ciclu complet
7 700 de tăurași. Cum costul total al
investiției
depășea
posibilitățile
C.A.P. din Ciolănești, organele ju
dețene s-au gîndit să asocieze la rea
lizarea acestui obiectiv incă alte
cinci cooperative agricole din zonă.
Nu înainte insă ca beneficiarul titu
lar — C.A.P. Ciolănești — să fi ob
ținut toate avizele și să contracteze
execuția lucrării cu Trustul de con
strucții pentru îmbunătățiri funciare
București. Avînd tot ce-i trebuie,
constructorul s-a grăbit să înceapă
lucrările, mai întîi drumul de acces
pină la complex, apoi aducțiunea cu
apă, magazia de cereale, precum și
partea de rezistență la primele două
grajduri. Din acest stadiu al lucră
rilor se declanșează o adevărată
competiție a modificărilor de solu
ții constructive și tehnologice. Mai
întîi, beneficiarul cere (cu justificat
temei) și 1 se aprobă reducerea ca
pacității complexului de la 7 700 ia

Noi fapte
ale hărniciei muncitorești

tru livrare. Directorul complexului,
tovarășul Petre Șchiopu, ne cere insă
puțină răbdare, că o să ajungem și
la aceștia. Și mai mare ne este ne
dumerirea cind ii găsim nu in com
plex, ci in unul din grajdurile de
tip gospodăresc aparținind C.A.P.
din Ciolănești. întrebăm de ce
tocmai aici, cînd este loc suficient
în unul din grajdurile complexului.
„Loc avem, dar nu pentru ei — În
cearcă să ne lămurească directorul.
Pentru a-i „finisa" repede și in con
diții economice, in mod obligatoriu
trebuie legați și furajați la iesle. Așa
se procedează in toate complexele
de acest tip din țară, și ne-am con
vins că așa trebuie să procedăm și
noi". Dacă lucrurile stau întocmai,
punem întrebarea : cum este oare
posibil ca un complex zootehnic
modern, pentru construcția căruia
s-au cheltuit peste 31 milioane de
lei, să nu aibă asigurată posibilita
tea aplicării uneia dintre verigile

dustrial de mari proporții. Cauzele
acestei tergiversări inadmisibile țin
de modul in care este gindită ma
terializarea programului de investi
ții din domeniul zootehniei. Obiecti
vul de la Ciolănești a fost dat spre
execuție fostului Trust de îmbunătă
țiri funciare București, care, timp de
trei ani, a făcut mai mult săpături
(adică cam ce era mai aproape de
specificul activității lui) decit con
strucții propriu-zise. Urmașul aces
tuia — întreprinderea județeană de
execuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare Teleorman —
a simulat timp de doi ani că se află
in treabă, cirpind cite ceva pe la o
hală sau alta. Fapt este că aceste
două unități ale agriculturii specia
lizate in construcții nu au făcut în
5 ani nici măcar un sfert din cit
a realizat în 10 luni ale acestui an
o unitate profilată pe construcția de
locuințe, respectiv brigada din Ro

șiori a intreprinderii antrepriză construcții-montaj Teleorman.
Dar cum asupra modului în care
este gindită și organizată activita
tea unităților de construcții din subordinea Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare ne propunem
să revenim intr-un viitor articol, în
cele ce urmează supunem atenției
organelor agricole cîteva probleme
ce trebuie grabnic soluționate pen
tru a se asigura desfășurarea nor
mală a activității complexului de la
Ciolănești. Problema cea mai urgen
tă o constituie completarea actualu
lui stoc de furaje pină cel puțin la
limita minimă admisibilă. Desigur,
este vorba de a găsi o soluție de
moment, intrucit. pentru rezolvarea
de fond a problemei furajelor necesa
re acestui complex se Impune core
larea suprafeței destinate comple
xului cu cerințele efective de nutre
țuri necesare animalelor. Pentru că,
oricît de mare ar fi producția de
furaje, este greu de imaginat că de
pe 0.10 hectare de teren neirigat se
pot obține absolut toate furajele pe
care le consumă un tăuraș timp de
365 zile. Și aceasta deoarece com
plexul nu dispune de nici un hectar
de pășune pentru animale, iar uni
tățile din zonă nu pot asigura gro
sierele decit pentru nevoi proprii.
Și pentru că totuși la Ciolănești
nu ni s-a putut explica care anume
au fost rațiunile amplasării comple
xului tocmai pe deal, iar a bazinelor
de depozitare a dejecțiilor in virful
dealului, și cum la prima ninsoare
a acestei ierni grajdurile au fost pur
și simplu acoperite de zăpadă, con
siderăm că ar fi cel mai nimerit ca
acei care au dispus implantarea com
plexului in acest loc să fie detașați
în această iarnă aici, pentru ca pină
la primăvară să acorde nu numai
asistență tehnică de specialitate, dar
să facă șl propuneri menite să asi
gure desfășurarea unei activități efi
ciente in această nouă și modernă
unitate zootehnică.
Iosif POP
Stan ȘTEFAN

luate pentru îndeplinirea și depăși
rea planului la producția fizică, o
atenție prioritară se acordă asigu
rării fondului de marfă pentru ono
rarea la un nivel calitativ superior
a contractelor încheiate cu parte
nerii de peste hotare. Astfel, după
cum ne relatează Constantin Priescu, unitățile industriale din sectorul
4 al Capitalei au raportat zilele tre
cute Îndeplinirea Integrală a planu
lui Ia export pe întregul an. Ca ur
mare, pină la sfirșitul anului se
vor livra suplimentar la export
produse in valoare de peste 300 mi
lioane lei. Cele mai bune rezultate
le-au obținut colectivele de oameni
ai muncii de la întreprinderea me
canică de utilaj chimic, Combinatul
de articole tehnipe din cauciuc Ji
lava, întreprinderea de încălțămin
te „Dîmbovița", întreprinderea „Da
nubiana" și altele.
Realizarea cu prioritate a planu
lui la export, ne transmite cores
pondentul nostru Gheorghe Baltă,
se înscrie și printre obiectivele unitățiior industriale din județul Ba
cău. în acest scop, specialiștii, toți
oamenii muncii din ^întreprinderile
exportatoare depun eforturi susți
nute pentru înnoirea și moderni
zarea producției, asimilarea în fa
bricație a unor produse cu caracte
ristici tehnice superioare, competi
tive. Creind peste 1000 de modele
noi de confecții pentru bărbați, fe
mei și copii, din care aproape ju
mătate pentru export, colectivul în
treprinderii de confecții, bunăoară,
a reușit să livreze partenerilor de
peste hotare în perioada care a tre
cut de Ia începutul anului, peste
prevederile planului, mărfuri în va
loare de 8 milioane Iei, iar munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderii de pielărie și încălțăminte
„Partizanul" au livrat suplimentar
ia export mărfuri în valoare de
peste 11 milioane lei. După ce și-au
îndeplinit sarcinile la export pen, tru acest an, întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, întreprinderea
mecanică, întreprinderea de încăl
țăminte „Partizanul" din Bacău și
altele au introdus în fabricație pri
mele loturi de produse pentru anul
viitor.

Printre numeroasele unități eco
nomice din județul Constanța care
și-au onorat contractele la export
pe întregul an se numără și între
prinderea de construcții navale, ne
comunică George Mihăescu. Rezul
tate bune în onorarea contractelor
Încheiate cu partenerii externi au
obținut, de asemenea, colectivele
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Năvodari, întreprinderii mi
niere „Dobrogea", întreprinderii de
prelucrare a lemnului, Fabricii de
celuloză și hirtie Palas și altele,
astfel că, la nivelul județului, pla
nul Ia export a fost depășit, pe 11
luni, cu 7,3 Ia sută, in prezent lucrîndu-se intens la pregătirea pro
ducției anului viitor.

Importante economii de
combustibil și energie. Ac'
tivitatea economică trebuie să se
desfășoare în această perioadă,
după cum se știe, în condițiile unei
economisiri severe a energiei. Și
iată că, acționind in spiritul sar
cinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. oamenii
muncii din industria Județului Mu
reș au reușit nu numai să se înca
dreze in normele de consum stabi
lite, ci să realizeze și importante
economii de energie electrică. Ast
fel, după cum ne transmite cores
pondentul nostru Gheorghe Giur
giu, prin eșalonarea activității de
schimburi și pe parcursul săptămînii de lucru', prin perfecționarea
tehnologiilor de lucru și întărirea
spiritului gospodăresc, s-au econo
misit in-perioada care a trecut din
acest an peste 73 400 MWh energie
electrică. Totodată, prin recupera
rea aburilor și a gazelor reziduale,
precum și a apei supraîncălzite de
la diferite instalații, s-au economisit
circa 50 milioane mc gaze naturale,
cele mai mari economii înregistrîndu-le combinatul „Azomureș", în
treprinderile „Electromureș" din
Tirgu Mureș și „Republica" din
Reghin.
Toate aceste rezultate, care re
prezintă numai un crimpei din
prestigioasele fapte de muncă de
pe întreg cuprinsul țării, constituie
dovada cea mai elocventă a înaltei
conștiințe muncitorești, revoluțio
nare a întregului nostru popor,
ferm hotărit să înfăptuiască neabă
tut hotăririle Congresului al XIIIlea al partidului.
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PROFUNDĂ SATISFACȚIE, UNANIMĂ APROBARE FAȚĂ DE REZULTATELE
VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Împreună

cu tovarășa elena ceaușescu. In r. s. f. iugoslavia

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală vă adresează cele mai
vii mulțumiri și iși exprimă deplina
lor satisfacție față de rezultatele vi
zitei oficiale de prietenie pe care ați
efectuat-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, nouă și
elocventă dovadă a politicii externe
clarvăzătoare, profund științifice a
partidului și statului nostru, a con
tribuției consecvente pe care Româ
nia socialistă o aduce la făurirea
unui nou tip de relații intre state,
la intărirea securității, colaborării și
păcii în întreaga lume — se spune
in telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.
înțelegerile convenite, acordurile și
celelalte documente adoptate cu
acest prilej reprezintă un nou mo
ment de importanță majoră, cu
profunde și ample semnificații în
procesul dezvoltării necontenite a
tradiționalelor raporturi de priete
nie frățească și de colaborare sta
tornicite intre partidele, țările și po
poarele noastre.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de
exemplul dumneavoastră de slujire
devotată a intereselor poporului, vom
milita cu întreaga noastră energie și
forță creatoare pentru înfăptuirea
hotărîrilor istorice adoptate de Con
gresul al XlII-lea al partidului, a
sarcinilor ce ne revin în acest an și
pe întregul cincinal.

Eveniment deosebit de important,
cu o profundă rezonanță politică in
cronica relațiilor de prietenie dintre
cele două țări, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, această nouă solie
în țara vecină și prietenă reconfir
mă pe deplin justețea politicii știin
țifice și clarvăzătoare promovate de
partidul și statul nostru, politică al
câfei ctitor și artizan înțelept sinteți
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general —
se subliniază în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN ALBA AL
P.C.R.
Vă asigurăm că, urmînd cu devota
ment exemplul însuflețitor al între
gii dumneavoastră vieți și activități
revoluționare, vom munci cu toată
hotărirea pentru înfăptuirea docu
mentelor aprobate de recenta plena
ră a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a hotărîrilor
celui de-al XlII-lea Congres al parti
dului.
Tînăra generație a României so
cialiste, asemenea întregului popor,
iși exprimă profunda sa adeziune
față de rezultatele remarcabile ale
vizitei oficiale de prietenie pe care
dumneavoastră,' cel mai iubit fiu
al națiunii noastre, prestigioasă
personalitate politică a lumii con
temporane, ați întreprins-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia — se arată in telegrama
COMITETULUI
CENTRAL
AL
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST.
Vă încredințăm că vom acționa nea
bătut pentru înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială a
României socialiste stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului, pen
tru dezvoltarea raporturilor de co
laborare cu organizațiile de tineret,
studenți și copii de pretutindeni, și
sporirea contribuției forțelor pro
gresiste ale tineretului de pe în
treaga planetă in edificarea unui
climat de înțelegere și colaborare
între toate națiunile.
Comuniștii, toți cei ce trăiesc și
muncesc înfrățiți pe meleagurile arădene au urmărit cu viu interes și
mindrie patriotică vizita întreprinsă
de dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in R.S.F.
Iugoslavia, nouă și strălucită solie de
prietenie, colaborare și pace, care se
înscrie cu consecvență pe linia poli
tică promovată de partidul nostru
pentru întărirea și lărgirea neconte
nită a relațiilor de colaborare cu
țările socialiste, în interesul poporu
lui nostru, al cauzei generale a
socialismului și păcii în întreaga
lume — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL
P.C.R. Din adîncul inimilor noastre,
vă rugăm, mult stimate tovarășe
secretar general, să primiți cele mai
alese sentimente de dragoste și pre
țuire, de satisfacție deplină pentru
rezultatele rodnice ale acestui nou
dialog româno—iugoslav, care așază
pe temelii tot mai trainice colabo
rarea multilaterală dintre partidele
și popoarele celor două țări vecine
și prietene. Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom munci cu hărnicie și
devotament pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului, a hotăririlor Congresului al XlII-lea, că
nu vom precupeți nici un efort pen
tru continua dezvoltare a vieții
social-economice pe meleagurile Ara
dului, pentru progresul multilateral
al patriei noastre dragi, Republica
Socialistă România.

Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Bacău, dind glas gîndurilor
și sentimentelor de aleasă și profun
dă stimă și admirație, iși exprimă
cu nemărginită bucurie și mindrie
patriotică aprobarea unanimă față de
rezultatele remarcabile ale vizitei
oficiale de prietenie întreprinse de
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugo
slavia, moment deosebit de impor
tant în dezvoltarea bunelor relații
dintre cele două partide, țări și po
poare, în amplificarea și aprofunda
rea continuă a colaborării dintre
România și Iugoslavia, exemplu
viu de conlucrare între țări socialis
te, vecine și prietene, in interesul
păcii, înțelegerii și cooperării în Bal
cani, Europa și in întreaga lume —
se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BACAU AL
P.C.R.
Cu adîncă recunoștință pentru mo
dul strălucit în care concepeți și
promovați în arena internațională

inițiative, idei și orientări de profun
dă înțelepciune și admirabilă cute
zanță revoluționară, oamenii mun
cii băcăuani vă încredințează, mult
stimate tovarășe secretar general, de
hotărirea lor fermă de a vă urma
neabătut, cu abnegație și dăruire, in
tot ceea ce gindiți și întreprindeți
pentru prosperitatea țării și creșterea
prestigiului ei pe plan mondial.

In numele milioanelor de oameni
ai muncii, membri ai sindicatelor din
țara noastră, se spune intr-o altă te
legramă, CONSILIUL CENTRAL AL
UNIUNII GENERALE A SINDICA
TELOR vă adresează, cu cele mai vi
brante sentimente de mindrie pa
triotică, de fierbinte dragoste și adine
respect, tradiționala urare de „Bine
ați venit 1“ pe pămintul patriei din
noua și strălucita dumneavoastră so
lie de -prietenie, colaborare și pace,
pe care ați intreprins-o, impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia.
Consiliul Central al Uniunii Generale
a Sindicatelor vă asigură, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că membrii de sindicat, urmind însuflețitorul dumneavoastră exemplu de
dăruire fără margini pentru binele și
fericirea patriei noastre socialiste, iși
vor uni și mai strins eforturile în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de plan
pe acest an și întregul cincinal, punînd astfel baze trainice înfăptuirii
mobilizatoarelor obiective ale celui
de-al VIII-lea cincinal, pentru trans
punerea neabătută in viață a hotărî
rilor celui de-al XlII-lea Congres al
partidului, pentru ridicarea României
pe culmi tot mai înalte de progres și
civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se
spune : Toți locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești aprobă
întru totul conținutul convorbirilor pe
care dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați
avut cu tovarășii Radovan Vlaikovici
și Vidoie Jarkovici, precum și hotă
rirea țărilor noastre de a conlucra
cit mai strins pe arena mondială, de
a acționa împreună pentru promo
varea destinderii, realizarea dezar
mării, instaurarea unui climat de
pace, securitate, înțelegere și co
laborare în Balcani, în Europa și in
întreaga lume; Folosim și acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru a vă ex
prima dragostea fierbinte și adinca
recunoștință față de neobosita și
laborioasa dumneavoastră activitate,
pătrunsă de înflăcărat patriotism -și
patos revoluționar, pe care o desfășurați în fruntea partidului și sta
tului, pentru dezvoltarea economicosocială multilaterală a patriei, pen
tru construirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Vizita în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia reprezintă o stră
lucită dovadă a consecvenței cu care
dumneavoastră personal acționați, în
fruntea partidului și statului nostru,
pentru dezvoltarea activă a cooperă
rii și solidarității cu țările socialis
te, în primul rind cu țările socialis
te vecine, a colaborării cu celelalte
state ale lumii — se spune în tele
grama CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI APARARII NAȚIONALE. Rezultatele fruc
tuoase ale acestei vizite conferă di
mensiuni și mai ample prieteniei
româno-iugoslave, întăririi relațiilor
de bună vecinătate și conlucrare în
tre țările noastre, eforturilor îndrep
tate spre transformarea Balcanilor
intr-o zonă a păcii.
Primirea deosebit de călduroasă
ce v-a fost rezervată dumneavoastră
și mult stimatei tovarășe academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
manifestările de aleasă simpatie cu
care ați fost înconjurați !n țara ve
cină și prietenă s-au constituit într-o
nouă expresie a înaltei cinstiri și
considerații de care vă bucurați pre
tutindeni, ca iluștri soli ai poporului
român. Oștirea țării, asemenea în
tregului popor, reafirmîndu-și hotă
rirea de a înfăptui cu consecvență
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, iși exprimă to
tala adeziune față de rezultatele vi
zitei, față de prodigioasa dumnea
voastră activitate consacrată dezvol
tării prieteniei, înțelegerii și coope
rării intre popoare, făuririi unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Permiteți-ne,
mult Iubite șî
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să dăm cea mai
înaltă apreciere convorbirilor pur
tate, să ne exprimăm totala ade
ziune față de înțelegerile convenite și
rezultatele rodnice ale noului dialog
la nivel înalt, care a deschis ample
perspective dezvoltării raporturilor
prietenești româno-iugoslave, întă
ririi conlucrării pe plan internațio
nal, în interesul cauzei păcii și so
cialismului în lume, se relevă în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R.
Folosim și acest prilej pentru a
da expresie atașamentului nețărmu
rit al oamenilor muncii buzoieni față
de înțeleaptă politică internă și ex
ternă promovată de partidul și statul
nostru, profundei lor recunoștințe
față de neobosita activitate pe care
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu
al poporului român, personalitate de
înalt prestigiu a lumii contempo
rane, o desfășurați pentru elimi
narea pericolului unui nou război,
pentru instaurarea păcii, a unui cli
mat de securitate și colaborare în
Europa și în lume.

Intr-o totală unitate de cuget cu
toți fiii țării, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din România îșî
exprimă cu bucurie și mindrie pa
triotică deplinul acord față de re
zultatele deosebit de rodnice ale vi
zitei pe care ați întreprins-o îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu în țara vecină, Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia — se arată în telegrama CON

SILIULUI OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA.
Rezultatele acestei noi întilniri —
care continuă dialogul tradițional la
cel mai înalt nivel — exprimate in
documentele semnate, se vor mate
rializa in intensificarea cooperării
în producție, in economie, cultură și
știință și in alte domenii ale con
strucției socialiste ; ele se înscriu ca
o nouă și remarcabilă contribuție la
dezvoltarea prieteniei și colaborării
dintre Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, dintre Partidul Comunist
Român și Uniunea Comuniștilor din
Iugoslavia. Mobilizațj de mărețele
obiective pe care le avem de înfăp
tuit. toți oamenii muncii de națio
nalitate maghiară, în strinsă unitate
cu toți ceilalți fii ai patriei, își ex
primă și cu acest prilej hotărirea
fermă de a nu precupeți nici un efort
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XlII-lea al
partidului.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se subli
niază :
Noul dialog la nivel înalt românoîugoslav, înțelegerile convenite vor
ridica pe noi trepte colaborarea și
cooperarea româno-iugoslavă pe
plan politic, economic, tehnicoștiințific, cultural și in alte domenii,
vor lărgi și mai mult conlucrarea
bilaterală pe arena internațională
dintre cele două țări și popoare. în

telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DOLJ AL P.C.R. Rezultatele
deosebit de fructuoase ale acestei în
tilniri — ce se circumscriu dialogu
lui tradițional la cel mai înalt nivel
— ilustrate de înțelegerile convenite
și documentele semnate și de aceas
tă dată, reprezintă o nouă și remar
cabilă contribuție la extinderea pe
multiple planuri a colaborării dintre
popoarele și partidele noastre, in in
teresul cauzei socialismului, păcii și
progresului in lume.
Folosind acest prilej pentru a ne
reafirma deplinul atașament la poli
tica internă și externă a partidului
și statului, noi, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Dolj, vă asigurăm,
mult iubite și stimate .tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, că
vom acționa cu toate energiile pen
tru realizarea cu succes a sarcinilor
ce ne revin în acest ultim an al
cincinalului actual, pentru transpune
rea in viață a hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R., de făurire
pe pămintul scump al patriei a celei
mai înfloritoare civilizații, civiliza
ția comunistă.

In telegrama
COMITETULUI
JUDEȚEAN
HUNEDOARA
AL
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN se spune :
îngădulți-ne să exprimăm totala adeziune și deplina admirație pentru
activitatea laborioasă, neobosită și
fructuoasă pe care ați desfășurat-o,
impreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în tot timpul vizitei, și

nătate și putere de muncă pentru a
conduce pe mai departe destinele ță
rii și poporului nostru pe calea con
strucției socialiste și comuniste, vă
asigurăm că nu vom precupeți nici
un efort pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan pe acest an și vom crea
toate condițiile realizării producției
anului viitor, înfăptuirii neabătute a
obiectivelor ce ne revin din istori
cele hotărîri ale celui de-al XlII-lea
Congres al partidului.
Comuniștii, toți oamenii muncii
de pe întreg cuprinsul județului
Iași au urmărit cu viu interes și
profundă mindrie patriotică vizita
oficială de prietenie pe care dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
ați intreprins-o în aceste zile în
Iugoslavia vecină și prietenă — se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. Con
vorbirile la nivel înalt româno-iu
goslave se înscriu ca un eveniment
politic major, ca o remarcabilă
contribuție a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu
al națiunii române și exponentul
cel mai de seamă al poporului nos
tru, personalitate
proeminentă a
lumii contemporane, la afirmarea
fermă in practică a principiilor noi
ale raporturilor dintre state, la întă
rirea socialismului și creșterea
prestigiului său internațional. Expri-

• Noua intilnire la nivel înalt româno-iugoslavă
deschide orizonturi și mai largi tradiționalelor le
gături de conlucrare multilaterală dintre popoarele
noastre vecine și prietene
• Aport de mare însemnătate la afirmarea țe
lurilor păcii, destinderii, cooperării și înțelegerii
in Europa și in întreaga lume

• Puternică reafirmare a adeziunii oamenilor
muncii la politica internă și externă a partidului
și statului, consacrată înfloririi patriei, înfăptuirii
aspirațiilor vitale ale întregii umanități
treagă activitate desfășurată de
dumneavoastră, mult iuhite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, a pus din nou în
lumină caracterul realist al politicii
externe a partidului și statului nos
tru, înalta principialitate comunistă,
revoluționară cu care militați pe
plan internațional, pentru dezvol
tarea și întărirea prieteniei și a co
laborării dintre toate țările și po
poarele, pentru destindere, securita
te și pace. Comuniștii, toți oamenii
muncii clujeni dau o înaltă apreciere
și vă exprimă sentimentele lor fier
binți de profundă dragoste și pre
țuire pentru activitatea neobosită pe
care dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o
desfășurați în fruntea partidului și
a țării, și vă încredințează că vor
acționa cu toată energia și fermita
tea pentru înfăptuirea istoricelor
hotărîri ale Congresului al XlII-lea
al partidului, sporind și mai mult
contribuția lor la dezvoltarea și în
florirea patriei pe drumul luminos
al socialismului și comunismului.

Intîlnirile și convorbirile la cel
mai înalt nivel româno-iugoslave, în
țelegerile și acordurile realizate des
chid noi și ample perspective pen
tru dezvoltarea în continuare a tra
diționalei prietenii și colaborări din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre, reprezintă o nouă și valoroasă
contribuție la întărirea climatului de
respect reciproc și bună vecinătate,
la transformarea Balcanilor într-o
zonă a conviețuirii pașnice, a des
tinderii și securității, lipsită de arme
nucleare, de uriașul pericol pe care
acestea îl reprezintă pentru viața și
existența omenirii — se spune in
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI DE
INTERNE. Comuniștii, toți lucrăto
rii Ministerului de Interne își ex
primă, intr-un singur glas, întreaga
adeziune și unanima aprobare față
de rezultatele deosebit de rodnice ale
acestei vizite, hotărirea fermă de a
■îndeplini în mod exemplar, cu vigi
lență și dăruire, misiunile și sarci
nile încredințate de partid, de a ac
ționa cu răspundere și consecvență
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a independen
ței și suveranității patriei, ordinii și
liniștii publice, drepturilor și liber
tăților cetățenești.

Strălucita solie de pace efectuată
In Iugoslavia vecină și prietenă se
înscrie ca un moment deosebit de im
portant in cadrul dezvoltării în con
tinuare a raporturilor tradiționale de
prietenie și colaborare intre țările și
popoarele noastre, între Partidul
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, reprezentînd
un exemplu elocvent al consecvenței
cu care acționați pentru lărgirea co
laborării cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii, indiferent de orînduirea socială — se menționează în

să vă asigurăm de adîncul nostru
devotament ■ față de activitatea
plină de energie și înflăcărare ce o
consacrați binelui poporului nostru,
creșterii prestigiului și rolului
României socialiste in lume, cauzei
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de nețărmuritul
devotament față de partid și popor,
de perspectivele
spre care ne
Călăuziți cu un neasemuit spirit
revoluționar, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Hune
doara, uniți in cuget și fapte, ne
exprimăm și cu acest prilej, din
adincul ființei noastre, adeziunea
deplină la întreaga politică internă
și externă a partidului și statului
nostru, o dată cu hotărirea fermă
de a nu precupeți nici un efort
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce ne revin din documentele
celui de-al XlII-lea Congres al
partidului, fiind ferm hotărîți de a
ne spori contribuția la dezvoltarea
bazei de materii prime a țării, a
economiei naționale.

Noul dialog la nivel înalt românoiugoslav, primirea ospitalieră de care
v-ați bucurat, convorbirile rodnice
pe care le-ați purtat, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
desfășurate intr-o atmosferă de în
țelegere și stimă reciprocă, reprezin
tă un eveniment politic major care
va da noi dimensiuni prieteniei și
colaborării dintre partidele, țările și
popoarele noastre — se arată in tele
grama UNIUNII NAȚIONALE A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE
PRODUCȚIE. Țărănimea, asemenea
întregii noastre națiuni socialiste, dă
cea mai inaltă apreciere activității
neobosite pe care o desfășurați pen
tru unirea eforturilor întregii ome
niri in vederea trecerii la dezarmare,
în primul rind nucleară, care să ducă
la instaurarea unei păci trainice pe
planeta noastră. Reafirmind și cu
acest prilej adeziunea totală la poli
tica internă și externă a partidului
și statului nostru, al cărei fondator
și făuritor sînteți dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, țărănimea vă
adresează recunoștința sa pentru
modul strălucit in care conduceți
destinele națiunii noastre pe drumul
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.
Ne exprimăm adeziunea totală
față de rezultatele deosebit de rodni
ce ale noului dialog la nivel înalt
româno-iugoslav, eveniment politic
de cea mai mare însemnătate în
cronica relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre — se ara
tă in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.
Adresîndu-vă, din adîncul inimilor
noastre, cele mai calde urări de să

sebire de naționalitate, nu-și vor
precupeți eforturile, capacitatea și
pasiunea revoluționară pentru înfăp
tuirea cu succes a mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XlII-lea
Congres ăl partidului.
Am trăit sentimente de nemărgi
nită mindrie patriotică pentru pri
mirea călduroasă de care v-ați bu
curat in R.S.F. Iugoslavia, pentru
înaltul respect, prietenia și stima cu
care ați fost înconjurat — se spune
în telegrama colectivului de oameni
ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI.
Ne afirmăm și cu acest prilej ade
ziunea totală față de politica internă
și externă a partidului și statului
nostru și vă încredințăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom milita cu întreaga energie și forță creatoare pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din
programul partidului, pentru dezvol
tarea bazei energetice a țării, pen
tru încheierea cu rezultate bune a
actualului an și cincinal.

Noul dialog româno-iugoslav, în
timpul căruia noi, locuitorii Mehedințiului, am fost permanent cu
gindul alături de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, reprezintă un
moment de referință în istoria tra
diționalelor relații dintre cele două
țări și națiuni, o nouă și remarcabilă
contribuție la dezvoltarea conlucră
rii bilaterale pe multiple planuri, la
întărirea prieteniei și solidarității
României socialiste cu țările din
Balcani, la triumful idealurilor de
pace și colaborare între toate po
poarele — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MEHE
DINȚI AL P.C.R. Realizarea, prin
eforturi comune, de către popoarele
român și iugoslav a sistemelor hidro
energetic și de navigație Porțile de
Fier I și a hidrocentralei Porțile de
Fier II, ale cărei lucrări se află în
plină construcție — mărețe și impu
nătoare obiective, elocventă ilustra
re a geniului creator al națiunilor
noastre — este un minunat exemplu
de colaborare rodnică intre două țâri
socialiste vecine și prietene, se con
stituie, totodată, într-o bază trainică
pentru înfăptuirea in viitor a altor
noi și importante obiective din măre
țele programe de edificare a societă
ții socialiste pe pămintul celor două
țări. încrezători în viitorul luminos,
comunist al poporului nostru, ne an
gajăm în fața partidului, a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom
amplifica toate energiile pentru a da
viață mărețului și mobilizatorului
program strălucit jalonat de către
Congresul al XlII-lea al partidului.

deplini în mod exemplar sarcinile
ce ne revin din înțelegerile conve
nite, de a acționa pentru transpune
rea in viață a politicii interne și ex
terne a partidului nostru, pentru
creșterea necontenită a prestigiului
României socialiste in lume.
VX rugăm, mult iubite și stimate
tovaâășe Nicolae Ceaușescu, să ne
permtyeți să ne exprimăm deplina
satisfacție pentru rezultatele deose
bit de rodnice ale vizitei in R.S.F.
Iugoslavia și să vă adresăm din ini
mă cele mai calde mulțumiri pentru
modul strălucit in care concepeți și
înfâptuiți politica externă a parti
dului și stalului nostru, pentru dem
nitatea cu care reprezentați intere
sele poporulisj român, pentru înalta
contribuție i\e care 0 aduceți la
instaurarea unuc climat de securitate
și pace in intrea^a lume — Se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Sibiu, fipmâni, germani,
maghiari, strins uniți in jurul glo
riosului nostru partide al dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, ne angajăm
să vă urmăm neabătut în tot ce gin
diți și întreprindeți pent>;u binele
țării și al poporului. Ne exprimăm,
și cu acest prilej, hotărirea f^rmă de
a nu precupeți nici un efort pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin din istoricele hotărîri ale
Congresului al XlII-lea al partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VASLUI AL
P.C.R. se spune : Noul dialog la ni
vel inalt între dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
revoluționar inflăcărat și strălucit
militant al mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, și condu
cerea R. S. F. Iugoslavia, constituie
o expresie elocventă a relațiilor trai
nice de colaborare rodnică pe multi
ple planuri între partidele și țările
noastre, un minunat exemplu de mo
dul cum două țări socialiste vecine
știu să conlucreze în interesul dez
voltării lor multilaterale, al statorni
cirii păcii și Înțelegerii in lume. Susținînd din toată inima înțelegerile
convenite și acordurile încheiate, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Vaslui iși reafirmă adeziu
nea deplină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru și vă asigură că sint hotărîți să
nu precupețească nici un efort pen
tru a înfăptui exemplar prevederile
documentelor Congresului al XI II-lea
al Partidului Comunist Român de
dezvoltare multilaterală a patr ei.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Vrancea, însuflețiți de
cele mai alese sentimente de dra
goste și mîndrie patriotică, asemenea
întregului nostru popor, au urmă
rit cu viu interes și deplină satis
facție recenta vizită efectuată de
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în țara vecină
și prietenă, Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia — se spune in
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. Rezul
tatele rodnice ale vizitei atestă cu
putere consecvența cu care dum
neavoastră acționați în direcția întă
ririi unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale,
înscriindu-se în contextul convorbirilor pur
tate in ultimul timp cu o serie de
conducători de partid și de stat din
țări socialiste din Europa. Exprimindu-ne și de această dată recunoș
tința fierbinte pentru rezultatele re
marcabile înregistrate în dialogul cu
conducătorii Iugoslaviei, reafirmăm
adeziunea deplină la politica internă
și externă a partidului și statului
nostru, al cărui promotor neobosit
sînteți.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA al
P.C.R. se spune : Comuniștii, oa
menii muncii, toți cei ce trăiesc și
muncesc pe pămintul străbun al ju
dețului Prahova au urmărit cu viu
interes și mindrie patriotică noua
solie de pace, colaborare și înțele
gere prilejuită de vizita oficială de
prietenie pe care ați întreprins-o,
împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, și
își exprimă totalul acord față de
înțelegerile convenite, de documen
tele semnate, văzînd in acestea
mîndu-ne și cu acest prilej atașa expresia
elocventă a dorinței co
mentul nețărmurit față de întreaga mune a celor
țări de a ridica
politică internă și externă a parti pe o treaptă două
relațiile
dului și- statului nostru, ne angajăm de prietenie și superioară
colaborare
românosolemn să vă urmăm neabătut în iugoslave. Vă asigurăm, mult
sti
tot ceea ce întreprindeți spre binele
și iubite tovarășe secretar ge
și fericirea poporului român, pen mate
vom acționa cu fermitate
tru progresul neîntrerupt al scum neral, cătranspunerea
in viață a po
pei noastre patrii. Republica Socia pentru
liticii
interne
și externe a partidu
listă România.
lui și statului nostru și vă urăm
inima, dumneavoastră și
Oamenii muncii de naționalitate, din toatăstimatei
tovarășe Elena
germană, impreună cu întregul po mult
ani mulți în deplină
por din România socialistă, au ur Ceaușescu,
multă putere de muncă,
Colectivul de muncă al ÎNTRE
mărit cu viu interes și îndreptățită sănătate,
spre binele și fericirea patriei, PRINDERII DE UTILAJ CHIMIC
mindrie patriotică desfășurarea vizi spre
gloria
poporului
fomân.
„GRIVIȚA ROȘIE" și al CENTRA
tei oficiale de prietenie, -pe care ați
LEI INDUSTRIALE DE UTILAJ
desfășurat-o dumneavoastră, ’ mult
Vizita
oficială
de
prietenie
pe
care
stimate tovarășe secretar general al ați efectuat-o, împreună cu tovarășa CHIMIC ȘI ALIMENTAR — Bucu
partidului și președintele Republicii Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugosla rești — se spune într-o altă tele
gramă — au urmărit cu viu interes
Socialiste România, împreună cu to
convorbirile pe care le-ați pur vizita oficială de prietenie efectuată
varășa academician doctor inginer via,
tat
constituie
un
moment
remarca

de dumneavoastră, mult iubite și
Elena Ceaușescu în Republica Sociaal istoriei relațiilor româno-iugo stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
liștă Federativă Iugoslavia — se arată bil
slave,
cu
ample
și
profunde
semnifi

împreună cu tovarășa academician
în telegrama CONSILIULUI OAME
în cronica prieteniei și colabo doctor inginer Elena Ceaușescu, în
NILOR MUNCII DE NAȚIONALITA cații
dintre cele două țări și Republica Socialistă Federativă Iugo
TE GERMANA. Această nouă întîl- rării frățești
o nouă contribuție impor slavia, eveniment de cea mai mare
nire la cel mai înalt nivel dintre cele popoare,
tantă
a
României
socialiste, a dum însemnătate în evoluția relațiilor din
două țări socialiste vecine va contri
personal, la abordarea, cu tre țările și popoarele noastre. înțe
bui la adîncirea pe mai departe a neavoastră
deplină responsabilitate față de legerile convenite, documentele adop
relațiilor tradiționale de prietenie și soarta
în împrejurările deose tate la nivel înalt deschid noi orizon
colaborare frățească între poporul bit de lumii,
complexe de astăzi, a proble turi conlucrării rodnice pe multiple
român și popoarele Republicii Socia melor majore
vieții internaționa planuri dintre cele două țări, în inte
liste Federative Iugoslavia, între le, in vederea ale
cursei înarmă resul cauzei socialismului, progresului
Partidul Comunist Român și Uniunea rilor, a trecerii opririi
la
dezarmare, în pri și păcii în lume. Puternic mobilizați
Comuniștilor din Iugoslavia. Vă asi mul rind la dezarmarea
nucleară, a de hotăririle Congresului al XlII-lea
gurăm, mult stimate și iubite tovarășe
politicii de destindere și co al partidului, de îndemnurile ce ni
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fer reluării
mă a oamenilor muncii de naționa laborare intre toate statele lumii, a le-ați adresat cu prilejul vizitelor de
păcii pe Pămînt — se lucru efectuate în întreprinderea
litate germană din țara noastră de salvgardării
relevă in telegrama MINISTERULUI noastră, ne reafirmăm angajamentul
a-și aduce din plin contribuția, ală AFACERILOR
Manifes- nostru muncitoresc, revoluționar, de
turi de întregul popor, la înfăptuirea tindu-ne bucuriaEXTERNE.
profundă pentru re a realiza in mod exemplar planul pe
istoricelor hotărîri ale Congresului al zultatele fructuoase
ale vizitei, vă acest an, a devansa onorarea pro
XlII-lea al partidului.
asigurăm, mult iubite și stimate to
ducției de export și a pregăti în cele
Comuniștii, toți oamenii muncii — varășe Nicolae Ceaușescu. de hotărî- mai bune condiții planul pe anul
rea
și
voința
noastră
fermă
de
a
în

viitor.
se spune in telegrama adresată de
COMITETUL JUDEȚEAN MARA
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au mai fost adresate numeroase
MUREȘ AL P.C.R. — au urmărit
telegrame din partea unor comitete județene, municipale, orășenești și
cu sentimente de adîncă mindrie
comunale
de partid, ministere și altor instituții centrale, organizații de
patriotică vizita oficială de prietenie
masă și obștești, consilii populare, colective de muncă din unități indus
pe care ați efectuat-o împreună cu
triale și agricole, instituții de cercetare și proiectare, instituții de cultură
tovarășa Elena Ceaușescu in R.S.F.
și artă, de invățămint șl ocrotire a sănătății, din alte sectoare de
Iugoslavia. Primirea deosebit de cor
activitate.
dială ce vi s-a făcut, înaltele ono
ruri de care v-ați bucurat sint o
în telegrame este exprimată satisfacția față de rezultatele rodnice
nouă și grăitoare expresie a priete
ale vizitei oficiale de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, subliniindu-se că
niei trainice româno-iugoslave, ba
intilnirile și convorbirile la nivel inalt româno-iugoslave reprezintă o
zată pe respectarea neabătută a prin
nouă și elocventă expresie a strinselor relații de prietenie și colaborare
cipiilor deplinei egalități în drepturi,
dintre partidele, țările și popoarele noastre, servind, totodată, cauzei
respectului, independenței și suve
socialismului, păcii și colaborării in lume.
ranității naționale, neamestecului în
Telegramele relevă faptul că sentimentele de prețuire și considerație
treburile interne și avantajului re
cu care a fost intimpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă
ciproc, o strălucită confirmare a
confirmare
a unanimei aprecieri de care se bucură conducătorul parti
imensului prestigiu internațional de
dului și statului nostru pe arena internațională, ca luptător neobosit
care vă bucurați, mult iubite și
pentru împlinirea idealurilor de pace și prosperitate ale tuturor popoa
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
relor, într-o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.
Exprimîndu-ne deplina adeziune la
Telegramele dau expresie sentimentelor de profundă dragoste și re
rezultatele fructuoase ale noului
cunoștință ale tuturor oamenilor muncii fată de tovarășul
dialog la nivel inalt româno-iugoslav,
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socia
vă asigurăm, mult iubite și stimate
liste, față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pusă
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mo
in slujba infloririi multilaterale a patriei noastre.
bilizați de pilduitorul dumneavoastră
exemplu de slujire devotată a inte
Telegramele reafirmă hotărirea întregului popor de a nu precupeți
reselor supreme ale poporului ro
nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotăriri ale
mân, comuniștii, toți oamenii mun
Congresului al XlII-lea al partidului, in vederea înaintării neabătute
cii din județul Maramureș, fără deo
a României socialiste spre noi culmi de progres și civilizație.
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I
încolo de pereții încă
perii în care discutăm
se rotesc imensele în
tinderi ale Bărăganu
lui. Le bîntuie vîntul de iar
nă, incurcîndu-se cu vuiet
mire in perdelele de salcîmi, în livezile de meri
și peri, tn acest vuiet con
tinuu cresc grînele, spărgind țarina afinată. Pri
vesc pe fereastra de lingă
mine și, printre trunchiu
rile livezii
de
meri,
întrevăd covoarele verzi,
întinse pină sub frun
tea
orizontului. Și des
copăr și direcția vîntului
— spre sud — după încli
narea miliardelor de ace
verzi răsărite. îmi vine să
compar Bărăganul cu o
uzină de un fel cu totul aparte. Și oare nu este așa?
O uriașă uzină a biologiei
vegetale. Și oamenii lui...
— Aici e mai pretențios
ca intr-o uzină — rostește
Milinton Trif, de parcă
"a.
mi-ar fi ghicit gindurib
Muncitorului de aici i se
cere mai mult ca muncito
rului din industrie. Amintiți-vă că a exprimat acest
gind, pe bună dreptate, de
atitea ori secretarul gene
ral al partidului. E muncă
mai gingașă ca în electro
nică. Cum s-ar spune, în
Bărăgan lucrezi numai cu
viul — fie plantă, fie ani
mal. Deci problema noas
tră numărul unu este omul.
Ne trebuie un om cit mai
complex
pregătit.
Asta
le-o spun și tinerilor bare
vin spre noi din școlile
profesionale sau din liceele
agroindustriale. Le spun că
e greu, e răspundere mare.
Păi, cum ? Cind dăm roată
combinei C-6, de pildă —
o avere în valoare de un
milion de lei, și le spun :
„Să fiți electroniști, întii,
să o puteți minui și, tot
odată, biologi și chimiști 1“
— nu le ascund cit de greu
le va fi. De fapt, trebuie
să pipăie viața pină Ia ră
dăcina ei.
— Le-ați povestit, vre
odată, tovarășe Milinton
Trif, tinerilor ce greu v-a
fost, dumneavoastră, celor
mai virstnici, în acel ani
de început ? In 1952, de
pildă, cind ați fost numit
director și s-a pus temelia
S.M.A.-ului Grivița, aici,
în Bărăganul ialomițean ?
— Doar cite ceva. Foarte
puțin. Nici timp nu a fost.
Și, apoi, mi-am zis, ce im
portanță mai au istoriile
de atunci ? Cu ce ar putea
ele ajuta acum cind totul
este altfel, cind altele sint
problemele, preocupările ?
Sigur, trebuie să se știe
cum am pornit, că nu erau
aici decît niște salcîmi și
stufărișuri...
— De fapt, după cite
știm, chiar de Ia nimic s-a
pornit.
— Am pornit de la oa
meni, erau oamenii.
— Dar zestrea materială?
— Ne-am făcut-o noi,
ne-a ajutat țara. La început cu mai puțin, apoi,
pe măsură ce am obținut
* recolte tot mai mari, cu
mai mult.
— A fost o luptă, ca pe
baricade...
— îi aud pe
. unii de virsta mea, spunîndu-le, une
ori, tinerilor : „Pentru voi
e mai ușor acum, voi nu
ați trăit greutățile noastre,
nu știți...". Făc o mare
greșeală ! Sigur că au fost

D

greutăți, păreau de \netre
cut, ajungeai citeodată să
dai cu căciula de pămint si
să strigi : „Nu mai pot 1“
Dar îți veneai in fire și o
luai de la capăt, nu renun
țai. Cine să te ajute dacă
nu te ajutai singur ? Asta
a fost situația peste tot in
țară, nu numai aici. Ce, in
dustria asta modernă ne-a
fost dăruită de cineva ? Nu
a apărut din sudoarea
noastră, din sacrificiile
noastre ? Dar, știți, jude
cind acum situațiile de atunci, ajungi să spui :
„Da, a fost foarte greu!"
Insă lucrurile erau mai
simple ca acum. Multe
greutăți le-am rezolvat cu
„hei-rup“, cu entuziasm,
cu elan, cu sacrificii, chiar.
Vrea cineva ca generațiile
mai tinere să repete expe
riența noastră ? Ce călire

brigadă. Făcusem o școală
pentru viitori directori de
S.M.A. La virsta de 25 de
ani am fost repartizat la
Grivița, in Bărăgan. Căl
cam prima oară pămîntul
acesta. Era în februarie,
îmi amintesc ca acum. Am
coborit la Slobozia — un
tîrg, cu o singură stradă.
Și, de aici, cu o căruță,
pină la Grivița. Am plecat
la orele 11 ziua și am ajuns
la 6 seara. Mai mult pe
jos, pe lingă căruță, împingind Ia ea, că era un
februarie cu noroi, nu cu
zăpadă. Nu mai văzusem
așa noroi. Și nici o piatră,
pe cale, s-o culegi și s-o
arunci în cîinii care se dă
deau la tine. Ce aveam la
dispoziție, ca proaspăt di
rector ? Aveam schița de
amplasare a S.M.A.-ului și
documentația pentru lucră-

aveam o rază de acțiune
de 40 de kilometri, de aici
pină la Țăndărei. Acum
avem cam pe jumătate,
Dacă stai acum și te gindești, cu mijloacele de atunci te-ai fi sufocat. Nu
ne-am sufocat ! Am mun
cit, am răzbătut. în anii ’60
am fost primul S.M.A. din
țară distins cu „Ordinul
Muncii" clasa I, iar la mij
locul anilor ’70 am cucerit
înaltul titlu de S.M.A.
„Erou al Muncii Socialiste". Toate acestea spun
ceva !
— Și tractoristele ?
.— Treptat au trecut în
alte munci, mai potrivite,
în electromecanică, in me
canică. Munci mai de fine
țe, mai pretențioase. Dar
dovediseră că nu sint mai
prejos ca bă.rbații, dimpo
trivă. Fusese
impuls

Totul a pornit de la oameni.
împreună tu oamenii"
ar fi asta ? Ar fi absurd !
Erau alte condiții. Și, să vă
mai spun ceva ! Astăzi e
chiar mai greu ca atunci,
prin faptul că totul este
mai complicat, că preten
țiile sint mult mai mari, că
agricultura înseamnă știin
ță și tehnică înaltă. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat, deseori, lucrul
acesta, referindu-se la în
datoririle tineretului de
a-și însuși știința și tehni
ca înaltă. Spiritul revolu
ționar are astăzi un înțeles
mult mai complex ; entu
ziasmul, elanul, generozi
tatea, spiritul de sacrificiu
se manifestă în alte condi
ții, răspund altor exigențe.
Cu „hei-rup" nu mai re
zolvi mare lucru. Roman
tismul revoluționar trebuie
altfel perceput și altfel
înțeles. Bătăliile de azi
sint de altă natură — bă
tălia cu micronii și secun
dele, bătălia pentru spori
rea timpului prin contrac
ția lui, prin intensificarea
proceselor tehnice și științi
fice aflate într-o rapidă
îmbogățire și modernizare.
în tăcerea de-o clipă,
care se lasă între noi, se
face auzit, ca un zvon în
depărtat, uniform, glasul
mașinilor-unelte din atelie
rele S.M.A.-ului. De fapt,
atelierele acestea, Ia un loc,
formează o adevărată uzi
nă. Și mi-am reprimat ob
servația pe care tocmai vo
iam s-o fac că bătălia mi
cronilor se desfășoară în
alt univers, în cel indus
trial, nu in cel agricol.
— în ceea ce mă privește
— își reia vorba Milinton
Trif — veneam din Tran
silvania, de Ia Alba Iulia,
din Galda de Jos. Eram
simplu mecanizator, șef de

rile de construcții. Și o că
ruță cu doi cal — toată
averea viitorului S.M.A.
— Nici un tractor mă
car ?
— Nici un tractor. Ur
mau să vină primele
KD-uri, mai spre primăva
ră. Se mai lucra la ele, în
uzina de la Brașov. Intre
timp, am pregătit, ca să
spun așa, pentru conduce
rea lor, în cîteva zile și._
„pe nevăzute" — auziți
bine ! — 30 de tinere. In
tr-o noapte a venit prima
rul la mine, foarte agitat.
„Oamenii taie salcîmii și
lăstărișurile de pe ampla
samentul S.M.A.-ului —
mi-a spus el. Ce facem ?“
„Lasă-i să-i taie ! Ne scu
tesc de efort și de bani.
Tot i-am fi tăiat noi, pen
tru a ridica remizele !“ Era
explicabilă deruta Iui :
salcîmul e averea Bărăga
nului. Cum să te atingi de
ea ? Dar eu visam atunci
la livezile de meri și peri
de acum.
Au sosit, In sfîrșit, într-o
zi, pe rampa gării tractoa
rele. In fruntea primei
promoții a școlii de tracto
riști — cele 30 de fete —
m-am dus, am pornit toate
mașinile, că fetele nu știau
să le pornească și... la
drum. Pină seara am ajuns
la S.M.A. Am făcut o roa
tă prin sat. Pentru impre
sie. Era un entuziasm...
Simțeam că putem dărîma
munții ! Și chiar, angajînd
fete ca tractoriste am dărimat un munte de prejude
căți. M-am potrivit ideii
aceleia — le-am pregătit
pentru meseria asta foarte
grea. Iar ele au fost, fie
care In parte, niște eroine,
cu adevărat. Au întors Bă
răganul ăsta pe dos. Și

puternic al acelui început.
O scinteie de romantism,
de care sint mindru. Am
pregătit, apoi, tot din
mers, alte promoții de me
canizatori — vestiți! trac
toriști „cu bască". Cu toții
am ridicat S.M.A.-Ui — o
uzină, se vede 1 — am
plantat livezi, am croit alte
drumuri și in Bărăgan și in
viața bărăgănenilor. A fost
un salt spectaculos — de la
plugul cu o brazdă la ma
șină și la agrotehnică, pe
întreg pămintul românesc,
dînd viață politicii parti
dului de transformare a
agriculturii noastre într-o
agricultură modernă.
— Spuneați că aveți o
dotare tehnică foarte bună.
Acum, uitîndu-vă la supra
fețele arabile pe care le
lucrați nu mai aveți senti
mentul că nu le-ați putea
dovedi, că v-ar putea sufo
ca. Ce a fost greu a trecut!
— Credeți ? Sigur, do
tarea e foarte bună, ne
mîndrim cu ea. Și ea se
îmbogățește mereu cu o
gamă de mașini tot mai di
versificată, mai sofisticată.
In unele privințe, chiar am
fost depășiți de tehnică,
socotesc eu, uitindu-mă la
oameni. In pregătirea lor
am făcut eforturi deosebi
te, fără îndoială. Lingă cei
vechi, care nu s-au dat jos
din șaua tractorului de trei
decenii decît să se odih
nească, cind și cind, ah
venit promoții noi din șco
lile profesionale sau s-au
pregătit aici, la cimp, în
cadrul cursurilor de 3 și 9
luni. Vin acum cei de la li
ceele agroindustriale. Mâi
puțini, din păcate, pentru
că tot trag cu ochiul spre
industrie, unii, unde nu-i
bate vîntul și nu-i ard ge

rurile. Nu se face suficient
pentru oprirea acestor dru
muri păgubitoare pentru
agricultură. Sigur, acești
tineri nu se pierd, sint
buni mecanici, buni lăcă
tuși acolo unde se duc, pe
platformele
industriale,
dar o parte a pregătirii lor
— cea de biologie, de chi
mie, de agrotehnică — se
pierde și e păcat. Sint încă
defecțiuni in încadrarea lor
la locurile pentru care
s-au pregătit, sint și men
talități înapoiate ale unora
dintre conducătorii unită
ților socialiste din agricul
tură, care nu au încredere
în tinerețea lor...
— Spuneți mereu : tre
buie să... ! Să înțelegem
că ne aflăm încă în mo
mentul dezideratelor ?
— Vă invit să participați
la o adunare generală a
oamenilor muncii, în stați
une și veți vedea că nu de
deziderate este vorba, ci de
fapte. Faptele, la rindul
lor, nasc deziderate. Viața
este dialectică. Șirul dezi
deratelor nu se sfîrșește
niciodată. Am amintit de
combina C-6, ultramoder
nă, electronizată. Acum
cîțiva ani nici nu o visam.
Și ar fi trebuit să o visăm .
și să luăm măsurile nece
sare în pregătirea oameni
lor. Am cam intîrziat, in
această privință. Totul se
precipită. Gindim tehno
logii înaintate de lucru în
agricultură, le experimen
tăm, le aplicăm. Eficacita
tea lor o urmărim strins,
intervenim în teren, după
ce în laborator ne însușim
procese complicate, dirija
te, verificate. Acesta este
universul oamenilor agri
culturii de acum și. de mîine. Nu mai alcătuiești o
brigadă de tractoriste, pornindu-le tu tractoarele pe
care le vedeau pentru pri
ma oară în viață. Aceasta
este istorie foarte îndepăr
tată, are aură romantică,
este drept, mă poate im
presiona și emoționa pe
mine, pe dumneata, pe cei
mai virstnici. Tinerii de
acum trăiesc însă alt ro
mantism, romantismul ma
rilor tensiuni electrice con
centrate
în
dispozitive
miniaturale amplasate in
bordul combinelor destina
te ca într-o singură zi să
înfăptuiască cinci-șase operații și să strîngă recolte
cit strîngeam noi, o briga
dă de zeci de oameni, în
tr-o lună. Mă înțelegeți ?
— Este o chestiune de
optică radical schimbată.
— Sigur, așa este ! Strîn
geam, din pirul Bărăganu
lui, o mie de kilograme de
porumb la hectar și ne mi‘ nunam ce mare este recol
ta. Tinerii care ne vin
din școli acum și cărora
le-am urmărit creșterea cu
atenție, în fiecare perioadă
de practică, n-au văzut pir
în viața lor, dar producții
de porumb de 20 de mii
sau 24 de mii de kilogra
me la hectar nu numai
că visează, ci luptă să
le obțină acum, nu mîine.
Este o bătălie a inteli
genței, a competenței pro
fesionale.
Sint
oameni
care știu că ora și minutul,
în agricultură nu seamănă
niciodată între ele și ca să
le faci față trebuie să
nu-ți îngădui limite.
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Importante măsuri pentru dezvoltarea
și diversificarea industriei alimentare
(Urmare din pag. I)

sănătății și vigorii populației. La
baza lor stau criterii de alimentație
rațională, desprinzîndu-se două coor
donate edificatoare în legătură cu
evoluția producției culinare — șl
anume atit dezvoltarea, cit și diver
sificarea acesteia. Se are, deci, în ve
dere și aspectul cantitativ și calitativ-sortimental al acestei categorii
de bunuri. Tot in vederea satisface
rii criteriilor nutriției raționale, pro
gramul cuprinde, pe lingă producția
de preparate culinare, și importante
și detaliate prevederi în legătură cu
prelucrarea și preambalarea in ve
derea desfacerii mai comode, mai
confortabile și mai igienice a produ
selor horticole — legume și fructe.
Așadar, este avută în vedere întrea
ga gamă a servirii produselor ali
mentare.
Un alt obiectiv central al preve
derilor programului este ciștigul de
timp, împreună cu reducerea și evi
tarea efortului casnic, cetățenii
avind posibilitatea — desigur,
dacă doresc — să servească masa
la cantine sau în unitățile de
consum colectiv ori să cumpere
pentru acasă meniurile
dorite,
gata preparate. Se știe că în
procesul înaintării spre o nouă ci
vilizație materială și spirituală un rol
însemnat îl deține degrevarea oame
nilor muncii de ocupații mărunte,
gospodărești, 'dar care implică efort
și timp, creșterea disponibilității
acestora pentru activități culturale,
de studiu, creație și recreative. Cu
atit mai însemnate sint aceste pre
ocupări in contextul viziunii gene
rale a partidului nostru asupra rolu
lui femeilor in societate și familie, a
creșterii ponderii lor în activitatea
politico-economică și culturală, de a
consacra statutul lor de egalitate și
prin participarea mai largă la în
treaga viață a țării. Or, este ușor de
înțeles ce importanță prezintă pen. tru bugetul de timp și disponibilită
țile fizice și psihice ale femeilor
degrevarea de un șir de îndeletniciri
casnice, degrevare la care contribuie
și aplicarea prevederilor programu
lui recent adoptat.
De altfel, este de reținut că gradul
de dezvoltare a industriei alimen
tare, a producției industriale sau
semiindustriale culinare constituie
unul dintre caracteristicile civiliza
ției moderne. în marea majoritate a
țărilor cu economie avansată, calea
cea mai uzitată pentru asigurarea
hranei zilnice, mai ales in orașe, o
constituie preparatele și semipreparatele culinare, meniurile puse la
dispoziție de unitățile comerciale,
fie pentru consumul pe loc, in lo
calurile de alimentație publică, fie
pentru consumul acasă. Această
practică se Înscrie, de altfel, în sfera

mal largă a înmulțirii și diversifică
rii serviciilor, ceea ce constituie,
după cum se știe, unul din indica
torii gradului de civilizație.
Dar programul vine in întîmpinarea trebuințelor oamenilor muncii și
a tendințelor vieții sociale moderne
într-un sens mult mai larg. Astfel,
tot-ca o contribuție la economia de
timp se înscrie și amplasarea
cantinelor
muncitorești, a unită
ților de producție și desfacere a pro
ducției culinare cit mai aproape de
locurile dc muncă sau de locuințele
populației, in marile centre urbane și
muncitorești, cetățenii puțind — in
mod facultativ, după dorința ori
preferința fiecăruia — să solicite
serviciile acestor unități. Cei ce vor
apela la respectivele unități vor
avea posibilitatea fie să facă abo
namente, fie să solicite cumpărarea
pentru acasă a preparatelor pe care
Ie doresc — pentru ei și pentru
membrii de familie.
Aplicarea programului privind diversificarea producției de preparate culinare oferă, desigur, un larg
cîmp de activitate celor care lu
crează nemijlocit în sectoarele res
pective, ale industriei alimentare și
servirii populației, indemnînd la
buna punere in valoare a iscusin
ței profesionale, priceperii, spiritu
lui gospodăresc. Este, de altfel, un
bun prilej pentru reînvierea unor
tradiții culinare specifice diferitelor
zone sau regiuni ale țării, tradiții
ce riscau să se piardă prin tendințe
de excesivă standardizare. Prevede
rile exprese ale programului, pre
cum și spiritul general al acestui
document
presupun promovarea
perseverentă a formelor și metode
lor moderne de comerț și alimenta
ție publică, precum și întărirea or
dinii și disciplinei, corectitudinii și
solicitudinii față de cetățean in
toate unitățile respective.
Preocuparea centrală a programului — asigurarea unei alimentațil
diversificate, în condiții civilizate,
prin valorificarea mai eficientă a
producției agroalimentare
este
întărită și prin prevederea de a se
construi și amenaja im număr important de unități și centre de preparare și desfacere a hranei, de
sortare, preparare și preambalare a
produselor horticole, De asemenea,
prin program este prevăzută crește
rea substanțială și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a industriei alimentare, dotarea cu o gamă largă
de mașini, agregate, dispozitive a
unităților de mică industrie alimen
tară, inclusiv pe filiera circulației
produselor spre consumatori. Tot
odată, se creează și posibilitatea
folosirii mai eficiente a unor capa
cități de producție existente — în
industria alimentară, in unități de

mică industrie, la depozite, cantine,
restaurante, laboratoare de cofe
tărie etc.
Programul privind diversificarea
producției de preparate culinare în
tregește condițiile de aplicare a
principiilor autoconducerîi și autoaprovizionării, consolidînd răspun
derea unitară a consiliilor populare
față de realizarea și folosirea pro
ducției de bunuri agroalimentare.
De la planificarea producției agri
cole pe fiecare unitate de producție
pină la valorificarea ei sub forma
meniurilor zilnice există acum o fi
lieră mai bine organizată, pe care
se poate urmări mai concret, mai
prompt, mai responsabil asigurarea
și desfacerea produselor trebuincioa
se aprovizionării.
Așa cum prevede programul, sar
cini concrete în aplicarea prevede
rilor sale revin unor ministere și
altor organe centrale ; de pildă, Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare — pentru dezvoltarea
producției de preparate culinare, asigurarea punerii în funcțiune la
termenele stabilite a noilor fabrici;
Ministerului Comerțului Interior —
pentru creșterea producției pe ca
pacitățile existente de prelucrare
a produselor alimentare și de des
facere a lor ; comitetelor executive
ale consiliilor populare — pentru asigurarea prioritară ai cantităților
de materii prime necesare și
dezvoltarea rețelei de
i
desfacere destinată atît consumului la do'

miciliu, cit și consumului pe loc ;
altor ministere, în funcție de
specificul lor — pentru livrarea la
termenele stabilite a utilajelor, li
niilor specializate și instalațiilor de
mare productivitate destinate uni
tăților de producție culinară și de
prelucrare a legumelor și fructelor,
pentru asimilarea ambalajelor co
respunzătoare, stabilirea prețurilor,
informarea cumpărătorilor ș.a.m.d.
Importanța acestui. document este
atestată și de faptul că, așa cum
s-a stabilit, Consiliul de Miniștri va
analiza trimestrial modul de reali
zare a programului și va lua măsuri
pentru înfăptuirea tuturor prevede
rilor la termen și in bune condiții.
Aplicarea întocmai a programului
va contribui, prin urmare, pe par
cursul cincinalului viitor, Ia valori
ficarea superioară a producției agricole tn scopul satisfacerii mai
bune a cerințelor populației și creș
terii gradului de civilizație al ser
viciilor din acest domeniu.
Prin însemnătatea prevederilor —
care vizează viața cotidiană a oa
menilor, trebuințele lor de bază —
prin influența pozitivă asupra cali
tății vieții, prin consecințele favo
rabile asupra folosirii eficiente a
producției agroalimentare, progra
mul se înscrie pe agenda de lucru
a consiliilor populare, a tuturor or
ganismelor chemate să îl aplice, ca
un obiectiv de mare importanță,
ce se cere transpus în realitate în
cele mai bune condiții.

DE „ZIUA TIPOGRAFILOR"

Cuvînt de mulțumire
Intre gind și faptă, Intre cuvint
și faptă, intre marile ginduri și
marile fapte ale existentei noastre,
de multe ori, de cele mai multe
ori, stă litera ziarului, a cărții. Stă
deci cuvintul tipărit și stă tipo
graful. De cinci veacuri incoace,
mereu mai mult și mereu mai pu
ternic, plumbul imprimeriilor și-a
pus amprenta pe viețile oameni
lor intr-o asemenea măsură incit,
fără urmă de exagerare, putem
spune că omul de azi este intr-o
măsură rezultatul filei tipărite. De
la prima literă deslușită cu o mi
reasmă de bucurie și un fir de
teamă pe o pagină de abecedar și
pină la tomurile savante cercetate

sau scrise de el, mal flecare tră
iește cu cartea, cu litera tipărită,
intr-o comuniune la fel de strinsă
ca aceea in care trăiește cu se
menii.
Tipografia face parte din existența noastră cotidiană — și, desi
gur, nu ne gindim in fiecare zi la
acest lucru. Și, poate, nici chiar
mai rar. Dar este o zi pe an, ziua
dc astăzi, cind gindurile tuturor se
îndreaptă spre bravul detașament
al tipografilor din patria noastră,
acești adevărați mineri ai luminii,
ai gindului. tn ceas de zi și mai cu
seamă in lungile ceasuri ale nopții,
tipografii trec in plumbul fierbinte
și așază In ramele paginilor insăși

viața noastră — tot ceea ce ne fră
mântă, ne bucură, ne ingindurează,
ne mobilizează, ideile ; culeg și pa
ginează sentimentele și dorurile
noastre, tot ceea ce înseamnă via
ță. Intre firele care il leagă pe
om de cetate, unul se numește ti
pograful.
Prietenii noștri, tipografii, sint
printre primii la care ajunge cuvin
tul înflăcărat al partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu; prin cugetul și
prin mâinile lor trec veștile plane
tei, ale acestei planete care vrea să
trăiască, să navigheze in pace pe
cărările nesfirșite ale Cosmosului ;
ei Sint printre primii care află izbinzile de pe frontul muncii. Bucu
riile și durerile lumii, cele la care
vibrează sufletul fiecăruia dintre
noi, înainte de a fi ale noastre, ale
tuturor, sint ale lor.
In marele efort constructiv in
care este angajat poporul român,
tipografiile sint adevărate cutii de
rezonanță unde se condensează și
se amplifică eforturile intregii na
țiuni. Spiritul revoluționar este în
săși substanța, insăși materia pri
mă din care se elaborează fascicu
lele de energie ce iradiază zi și
noapte din tipografii. Marile
" " programe ale partidului, tot ceea ce
înseamnă năzuință spre viitor,
voință de a înainta neabătut pe
calea socialismului și comunismu... ______
lui, inaihte de a fi realități palpa
bile — convertiri in beton și oțel
ale gindirii creatoare — sint o filă
de ziar, o filă de carte. Sint mina
bună și sufletul luminos al unui
tipograf.
De ziua lor, tipografii primesc
omagiul tuturor celor ce muncesc
— tovarăși de luptă sub flamurile
aceluiași ideal — care le ‘mulțu
mesc pentru osteneală, pentru
bucurie, pentru gind.
Georqe-Radu CHIROVICI

PE TEME DE SEZON

MIILOACELE DE TRANSPORT IN COMUN

MINUJIOS PREGĂTITE PENTRU IARNĂ
După obiceiul bunilor gospodari care „vara își fac sanie și iama
căruță", consiliile populare din toate județele țării au intocmit încă din
vară programe de măsuri privind pregătirea transportului în comun pen
tru sezonul rece. S-a avut in vedere atit pregătirea din punct de ve
dere tehnic a parcului de mașini, cit și pregătirea drumurilor, a stațiilor
de călători.
Cum s-au înfăptuit măsurile stabilite șl cum a fost trecut primul
examen al iernii de către mijloacele de transport in comun cu prilejul
zăpezii căzute cu cîtva timp în urmă ? - iată subiectul anchetei de față.

IAȘI : S-a acționat energic,
eficient
— încă din vară s-au luat măsuri
de reparare a ușilor și geamurilor
mașinilor și tramvaielor ; a fost ve
rificat șl reparat întregul parc de
vehicule, procurîndu-se sau confecționîndu-se piesele de schimb ne
cesare — ne spune Gh. Cambose,
directorul I.J.T.L. Iași. Totodată,
s-au finalizat, cu aproape trei luni
înainte de termen, ultimii 6,5 km
de linii ale unor trasee de troleibuze.
Apoi, un aii traseu, de 3,5 km de
cale pentru tramvaie, a fost extins
pină la poarta principală a Combi
natului de utilaj greu. In curind se
va termina prelungirea cu încă doi
kilometri a liniei de tramvaie pină
in cartierul de locuințe de la Dancu.
în același timp se poate consemna
creșterea capacității stației de compresoare pentru a se alimenta cu
gaz metan toate autobuzele ; alte
două stații asemănătoare vor fi date
în funcțiune in curind, încit se vor
înregistra economii de motorină.
De la comandamentul municipal
constituit pentru dirijarea acțiunilor
pe timp friguros am aflat și despre
alte măsuri stabilite de consiliul
popular privind circulația în cazul
unor zăpezi abundente : unitățile economice au pregătit pluguri și alte
utilaje pentru intervenție ; s-au
creat echipe de intervenție ale uni
tăților aparținînd transportului în
comun și serviciilor de gospodărie
comunală (cărora li s-au dat în pri
mire zone unde pot apare greutăți
de transport pe timpul iernii) ; s-au
stabilit zohele unde să intervină cetățenii etc.
Pregătiri similare celor din mu
nicipiu s-au făcut și la nivel județean, sarcini deosebite revenind
în primul rind întreprinderii de
transporturi auto, care are ca
primă îndatorire să mențină în
funcțiune
autobuzele
pe toate
cele 33 trasee locale, acordind
o grijă deosebită celor care deser
vesc navetiștii din mediul rural. La
rindul ei, direcția județeană de
drumuri și poduri șl-a asigurat ma
terialul antiderapant necesar pentru
zonele cu pante mari (de la Tomești, Cozia, Răducăneni, Repedea,
Popricani), unde poleiul poate pro
voca derapări. Totodată, au fost
montați parazăpezi pe principalele
trasee supuse riscului de viscol. In
același timp, pentru șoferii care fac
curse dus-intors de pe o zi pe alta,
au fost asigurate in satele-capăt de
linii condițiile de găzduire necesare.

OLT : Primul examen,
trecut cu succes
în județul Olt, după cum ne informează Marcel Năstase, directorul adjunct al întreprinderii
de transporturi auto, zilnic sint
transportați, in medie, 45 000 de
călători, dintre care circa 90
la sută sînt navetiști ce lucrează
in unitățile platformelor industriale
din localitățile urbane. Cu toate că,
recent, județul a fost afectat de un
val puternic de zăpezi — în unele
locuri formîndu-se troiene de 2—3
metri — circulația s-a desfășurat,
în general, în condiții corespunzătoa
re (cu unele mici întreruperi). Aceasta tocmai pentru faptul că s-a
acționat energic, prima zăpadă a
iernii constituind și prima probă a
eficienței măsurilor luate din timp.
Astfel, a fost efectuată încă
" ’ din
vară revizia tehnică a tuturor
mijloacelor de transport, asigurindu-se cantitățile necesare de antigel,
acumulatori și cauciucuri de rezer
vă. Mașinile au fost dotate, totoda
tă, cu Iopeți și lanțuri antiderapante.
Desigur, buna funcționare a trans
portului în comun pe traseele ju
dețului depinde și de eficiența cu
care acționează consiliile populare
comunale pentru buna intreținere a
drumurilor, pentru îndepărtarea ză
pezii. Spiritul gospodăresc cu care
s-a acționat cu ocazia primei zăpezi
a iernii in comune precum Brebeni,
Drăgănești, Scornicești, Valea Mare,
Priseaca, Cezieni poate constitui un
exemplu pentru toți locuitorii din
județ.
— în ce privește parcul auto pen
tru transportul local din orașe, pre
gătirile pentru sezonul rece au
început încă din august — ne rela
tează Gheorghe Drăghia, directorul
I.J.T.L. Examenul dat in ultima pe
rioadă a lunii noiembrie «a dovedit
și în. cazul transportului orășenesc
eficiența măsurilor luate din timp :
s-au alcătuit echipe de intervenție
și echipe pentru pornirile de noap
te ; au fost efectuate reparațiile și
reviziile tehnice la întregul parc
auto ; s-a asigurat aprovizionarea
din vreme cu piesele de schimb și
materiale necesare pentru sezonul
friguros etc.
Factori de conducere de la consi
liul popular județean ne-au relatat
că, prin aplicarea promptă a pro
gramului de măsuri stabilit, există
certitudinea că transportul călători
lor va decurge in condiții satisfăcă
toare în continuare, indiferent de
capriciile vremii, incit activitatea
economică și socială locală să nu
aibă de suferit, chiar și in cazul unei
ierni aspre.
Pe scurt, din alte județe
ARAD. La întreprinderea județea
nă de transport local Arad aflăm că
s-au luat măsuri de dotare a tuturor
autobuzelor cu acumulatori și anve
lope. A fost constituit un comanda
ment de deszăpezire și s-au format
echipe de intervenție pe trei schim
buri. S-au intocmit, totodată, noi
grafice de trafic pentru perioada de
iarnă.
Dacă în privința autobuzelor pre
gătirile sint, în general, încheiate,

țramvaiele pun încă unele proble
me. In primul rind, nu a fost core
lată capacitatea de trafic cu numărul
personalului de specialitate. Deși în
acest an au fost organizate două
cursuri de calificare (în curind va
începe și un al treilea), persistă o
lipsă de conductori de tramvaie. Acesta este motivul pentru care zilnic
cel puțin 10—15 tramvaie, în stare
de funcționare, rămin in depou. în
al doilea rind, la traficul actual din
cartierul Micălaca, unde s-au con
struit foarte multe blocuri in ulti■unii ani, nu s-a .asigurat rețeaua electrică necesara. E adevărat, aici
este în construcție o nouă stație de
redresori, dar ea nu poate fi finali
zată, intrucît lipsește cablul de ali
mentare.
Deficiențe se înregistrează în
transportul dintre localitățile jude
țului cu mijloace I.T.A. Zilnic se
anulează un număr de curse. De
ce ? Circa o treime din parcul de
mașini este de nefolosit, întrucit
factorii de răspundere de la I.T.A. nu
s-au îngrijit să ia din timp măsu
rile necesare aprovizionării garaje
lor cu piese de schimb, cauciucuri,
parbrize etc. Reținem, de asemenea,
ca un alt aspect ce se cere soluțio
nat de urgență, faptul că pe unele
drumuri comunale și județene trans
portul se desfășoară în prezent anevoios, datorită neîntreținerii lor
corespunzătoare : Pecica — Pereg,
Șag — Fiscut, Săvîrșin — Troaș, Ignești — Susani, Hălmăgel — Luncșoara ș.a.

VRANCEA. La ora actuală revi
ziile tehnice de sezon la parcurile de
mașini ale întreprinderilor de
transporturi auto și ale I.J.T.L.
au fost efectuate în cea mai
mare parte, insistindu-se asupra ve
rificării sistemelor care concură la
siguranța in circulație' a autobuzelor
pe timp de iarnă. S-au revizuit, de
asemenea, sistemele de încălzire din
autobuze, etanșeitatea acestora. în
cadrul autobazei nr. 1-I.T.A. a fost
dat in folosință un nou spațiu inchis
pentru executarea în condiții superi
oare a reparațiilor și reviziilor teh
nice la autobuzele de mare capaci
tate. S-au accelerat lucrările de fi
nalizare a stației de compreșare a
gazului, trecindu-se Ia un număr
sporit de autobuze la consumul mixt
de gaze și motorină.
In privința transportului intern,
din perimetrul orașelor, s-a trecut
la programul de iarnă, cu o ritmici
tate sporită a curselor în orele de
vîrf ale solicitărilor. La ieșirile din
schimburile II și III se asigură, pe
bază de abonamente, autobuze la
poarta întreprinderilor. Pentru cele
două autobaze din Focșani s-au su
plimentat echipele de intervenții
tehnice și de întreținere (care lu
crează în două schimburi), iar noap
tea s-a mărit numărul personalului
care se ocupă cu pregătirea parcului
pentru ieșirea pe parcurs în orele
dimineții.
★

în concluzie, se poate spune că,
acolo unde factorii de răspundere
din consiliile populare și unitățile
de transport au dovedit inițiativă și
spirit gospodăresc, pregătirile de
iarnă s-au desfășurat, in condiții co
respunzătoare. Se cere totuși inter
venit, în continuare, pentru ca și
acolo unde mai există încă unele
neajunsuri tehnice și organizatorice,
inclusiv, în privința asigurării piese
lor de schimb și a materialelor ne
cesare bunei întrețineri și funcțio
nări a parcului de transport, să se
aplice cele mai eficiente și opera
tive măsuri.
Mihai IONESCU
și

corespondenții

„Scinteii*

BOIOȘANI : Economii de energie electrica
Față de normele de consum alo
cate pentru perioada care a trecut
din acest an, unitățile industriale
ale județului Botoșani au econo
misit aproape 10 000 MWh energie
electrică și peste 22 000 tone com
bustibil convențional. Economiile de
energie electrică se datorează
aplicării cu fermitate a măsurilor
privind limitarea consumurilor la
strictul necesar, iar cele de energie
Noi construcții de locuințe în municipiul Zalău

Foto : Eugen DIchtseanu

termică reprezintă efectul introdu
cerii pe scară largă a recuperatoa
relor de căldură și Înlocuirii com
bustibilului lichid cu cel solid. Re
zultatele cele mai bune se Înregis
trează la întreprinderea de sticlă
rie și porțelan și întreprinderea
mecanică din Dorohoi și la între
prinderea de prelucrare a lemnu
lui din Botoșani. (Silvestri Ailenei).
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Alteței Sale Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA

de Plenara Consiliului Național

Cu prilejul Zilei naționale a statului Bahrein, vă adresez cele mal bune
urări de sănătate și fericire personală.
Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta
și intensifica potrivit intereselor celor două popoare, ale păcii și colaborării
internaționale,

al Organizației Pionierilor ,
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele milioanelor de copii a) României socialiste, șoimi al patriei,
pionieri și școlari, participanții la Plenara Consiliului National al Organizației
Pionierilor dau glas, din adincul inimilor, sentimentelor de nețărmurită dra
goste și fierbinte recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și îndrumător al ti
nerei generații, pentru grija și atenția permanente cu care ne înconjurați
copilăria fericită, pentru minunatele condiții de viață, muncă și invățătură
de care dispunem in vederea formării noastre multilaterale, ca oameni
înaintați, ca adevărați comuniști revoluționari, făuritori conștienți și
pricepuți ai socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.
Cu aleasă stimă și profundă prețuire ne Îndreptăm gindurile către to
varășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și
prestigios savant de largă recunoaștere și prețuire, mamă iubitoare a tuturor
copiilor patriei, care iși dedică intreaga activitate, cu nețărmurit patriotism,
înfloririi științei, invățămintului și culturii in țara noastră.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, se spune
in telegramă, că prețioasele dumneavoastră orientări privind dezvoltarea
invățămintului românesc, pregătirea pionierilor și școlarilor pentru a deveni
cetățeni de nădejde ai patriei au determinat creșterea răspunderii tuturor
pionierilor și școlarilor față de principala noastră Îndatorire patriotică —
învățătura, fiind botăriți să încheiem primul trimestru școlar cu rezultate
bune și foarte bune ; succese importante am obținut, de asemenea, in cercu
rile științifice și tehnico-aplicative, in acțiunile de muncă patriotică și de
stringere a materialelor refolosibile, domenii de activitate care constituie
pentru toți purtătorii cravatei roșii cu tricolor mijloace deosebit de efi
ciente pentru educarea și formarea in spiritul dragostei față de muncă și
față de făuritorii bunurilor materiale.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, !nvățind din marea carte a iubirii de țară, din viața și activitatea dumnea
voastră revoluționară, pentru copiii României socialiste nu este țel mal
inait decit acela de a sluji cu devotament patria, partidul și poporul.
Imensul prestigiu de care vă bucurați in lumea întreagă, ca promotor al în
țelegerii și colaborării cu toate țările lumii și strălucit apărător al păcii,
constituie pentru noi un exemplu înălțător pe care ne străduim să-1 urmăm,
zi de zi, in munca și activitatea noastră.
Pe deplin conștienți, se subliniază In Încheierea telegramei, că numai in
condiții dc pace și liniște, copiii pot trăi liberi, pot invăța și munci consacrindu-se plenar infloririi multilaterale a patriei, noi, cele mai tinere vlăstare
ale țării, vă adresăm omagiul nostru fierbinte și cele mai calde mulțumiri
pentru impresionanta dăruire cu care vă dedicați activitatea slujirii păcii
și securității in lume, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Exprimindu-ne încă o dată, din adincul Inimii, dragostea și prețuirea
nețărmurită pe care le nutrim față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului român, care conduceți cu înțelepciune destinele patriei noastre
spre bunăstare, fericire și pace, ne angajăm solemn, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, să învățăm și să muncim cu entuziasm, să acțio
năm cu consecvență pentru însușirea de către toți pionierii șl școlarii a
concepției revoluționare despre lume și viață, pentru educarea noastră prin
muncă șl pentru muncă, astfel incit să putem urma întotdeauna, ca tineri
revoluționari, gloriosul Partid Comunist Român, pentru continua înălțare
pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.
★

Sîmbătă a avut Ioc Plenara Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, care a analizat activitatea
de educare prin și pentru muncă a
pionierilor și școlarilor, pregătirea lor
multilaterală pentru muncă și viață,
pe baza sarcinilor ce revin Organi
zației Pionierilor din documentele
Congresului al XIII-Iea al P.C.R., a
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România.
Plenara a dezbătut în spirit critic
și autocritic modul în care Organi
zația Pionierilor acționează pentru
educarea comunistă, revoluționară,
prin muncă și pentru muncă a ce
lor mai tinere generații ale țării,

★

pentru formarea omului nou al so
cietății socialiste și a stabilit mă
suri de intensificare și perfecționa
re a activității in acest domeniu,
pentru creșterea contribuției Orga
nizației Pionierilor la pregătirea șl
formarea multilaterală a copiilor in
raport cu cerințele dezvoltării economico-sociale a patriei, stabilite de
cel de-al XIII-Iea Congres al parti
dului.
Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
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VASLUI : Producție fizică

DEVA * Colocviul

peste prevederi

interjudețean
de demografie

Intensificindu-și eforturile pentru
Înfăptuirea exemplară a prevederi
lor de plan, tot mai multe colective
de oameni ai muncii din industria
județului Vaslui au reușit să-și în
deplinească înainte de termen
sarcinile economice pe Întregul
cincinal, realizind astfel suplimen
tar importante cantități de produse
necesare economiei naționale. Intre
cele 16 unități care și-au onorat
integral sarcinile la principalii in
dicatori pe această perioadă se nu
mără întreprinderile de materiale
izolatoare, „Mecanica", de aparate
de măsură și control și de confec
ții din Vaslui, întreprinderea de
produse abrazive și de confecții din
municipiul Bîrlad și altele. Succesul
înregistrat are la bază, în principal,
sporirea productivității muncii.
(Petru Necula).

CRAIOVA :

Produse noi,

cu înalț! parametri tehnici
La întreprinderea „Electroputere"
din Craiova, ponderea produselor
noi și reproiectate a ajuns in acest
an Ia aproape 75 la sută din totalul
producției. Acest lucru a fost po
sibil prin valorificarea superioară a
potențialului tehnic, a bazei proprii
de cercetare, a aplicării unei va
loroase inițiative muncitorești lan
sate în acest an de comitetul de
partid ai întreprinderii, subordona
tă nemijlocit înnoirii și moderniză
rii producției, inițiativă ce poartă
genericul „Dinamism revoluționar,
competitivitate, eficiență". „Drept
urmare, în acest an am introdus în
fabricație peste 50 de produse noi,
cu parametri tehnico-funcționali
competitivi cu produse similare fa
bricate pe plan mondial, ne spu
ne inginerul Ion Lupulescu, direc
torul tehnic al întreprinderii. Prin
tre acestea se numără locomotivele
diesel electrice tip DB-623, echipa
mente electrice pentru instalații de
foraj, transformatoare de 400 MV A
și 2 300 KVA, generator sincron tip
GSAF, o paletă largă de aparataj
electric de înaltă tensiune și mo
toare electrice. Acțiunile întreprin
se pentru înnoirea și modernizarea
producției, pentru perfecționarea
tehnologiilor de fabricație au avut
ca efect creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime și ma
terialelor. Astfel, valoarea produc
ției obținute, în medie, dintr-o tonă
de metal depășește în acest an
suma de 91 000 lei". (Nicolae
Băbălău).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 decembrie, ora 20 — 18
decembrie, ora 20. In țară : Vremea
va £1 in general Închisă. Vor cădea
precipitații locale, sub formă de ploaie,
lapoviță și ninsoare, in regiunile din
nordul șl nord-estul țârii. In celelalte
regiuni, burnițe șl ploaie slabă. Izolat.
La munte va ninge. Vlntul va sufla

La Deva a avut loc un simpozion
Interjudețean de demografie orga
nizat de comisia pentru demografie
a consiliului popular județean, in
colaborare cu comisia națională
pentru demografie, care s-a desfă
șurat sub genericul „Populație și
sănătate" și a avut ca temă „Feno
mene demosociale, cunoaștere, eva
luare, acțiune". La lucrările simpo
zionului au luat parte medici, so
ciologi, economiști, statisticieni din
diferite centre unversitare ale țării,
membri ai comisiei naționale de
demografie, specialiști in probleme
de demografie din Ministerul Să
nătății și din diferite județe ale
țării. Cu acest prilej au fost pre
zentate o serie de lucrări care au
evidențiat dimensiunile noi ale
dinamicii economico-sociale, moda
litățile și acțiunile ce se întreprind
pentru înfăptuirea politicii demo
grafice ș.a. (Sabin Cerbul.

Emirul statului Bahrein

în aceste zile, lucrătorii Trustu
lui antrepriză generală de construcții-montaj Mureș au rotunjit la
2 300 numărul apartamentelor con
struite și date în folosință în acest
an. In felul acesta, numărul apar
tamentelor înălțate în municipiile,
orașele și comunele județului în
anii actualului cincinal se ridică Ia
15 000. De remarcat că, prin utili
zarea cu spirit gospodăresc a re
surselor energetice, folosirea pe
scară largă a materialelor de con
strucții ușoare la realizarea ziduri
lor interioare și extinderea folosirii
panourilor mari finisate pe plat
formele de turnare, constructorii
mureșeni au economisit, în perioa
da menționată, materiale în valoare
de 4,3 milioane lei, iar consumu
rile energetice au fost diminuate
cu 8,7 milioane kWh și aproape
500 000 metri cubi gaze naturale.
Acum se lucrează Ia finisarea ulti
melor 300 de apartamente din pla
nul pe acest an, iar prin atacarea
în devans a lucrărilor din planul
pe 1986 a fost creat un larg front
de lucru în perioada de iarnă, în
vederea înălțării primelor 1 000 de
apartamente din planul pe anul
viitor. (Gh. Giurgiu).
slab ptnă la moderat, cu unele Inten
sificări la munte și in nord-estul țârii,
predominant din sectorul nord-vestlc.
Temperaturile minime nocturne vor fi
cuprinse intre minus 6 și plus 4 grade,
pe alocuri mal coborite, iar cele ma
xime diurne între minus 2 șl plus 8
grade. Local, ceață, șl, izolat, polei.
In București : Vremea va fi in ge
neral Închisă. Vor cădea precipitații
sub formă de burniță șl ploaie slabă.
Vîntul va sufla slab ptnâ Ia moderat.
Temperaturile minime nocturne vor
oscila intre minus 2 și plus 1 grad, iar
cele maxime diurne Intre 1 și 4 grade.

româno-iugoslave

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
„Arhipelagul perle
lor", cum este denu
mit adeseori Bahreinul, sărbătorește la 16
decembrie împlinirea
a 14 ani de la procla
marea independenței
sale de stat. Situat in
imediata apropiere a
țărmului răsăritean al
Peninsulei
Arabice,
Bahr.einul este unul
dintre cele mai mici
state ale Orientului
Mijlociu, avind o su
prafață de 622 kmp șl
o populație de circa
400 000 de locuitori,
care trăiește aproape
în totalitate pe șase
din cele 32 de insule
ale arhipelagului. El
dispune de apreciabi
le resurse petroliere,
a căror punere în va
loare i-au permis să
înregistreze
succese
notabile pe linia li

chidării urmărilor do
minației coloniale și a
dezvoltării economice.
Astfel, alături de ra
finăria de la Awali
— una dintre cele mai
mari din zonă — au
fost construite o uzi
nă de aluminiu, o uzi
nă de desalinizare a
apei de mare, șantie
re navale destinate
reparării navelor de
mare tonaj și alte obiective economice ca
re au schimbat radical
înfățișarea vechilor așezări de pescari. As
tăzi, Manama, capita
la țării, este un oraș
modern,
cu
peste
100 000 de locuitori și
cu frumoase perspec
tive de dezvoltare, avînd in vedere că în
curind va fi dat în ex
ploatare un pod în

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefllmoteca
de ghiozdan : „Taina submarinu
lui- — episodul I (color)
12,40 Din cununa cinteculul românesc
— muzică populară (color)
13,00 Album duminical (parțial color).
Din sumar : 0 Ultimele portative
ale iul ’85 • Dialogul poeziei cu
muzica • Cascadorii rlsului
• Cotidianul in 600 de secunde
• Meridianele cinteculul • Cinci
minute de ritm și grație... mo
ment coregrafic • Teatru vesel
de dupâ-amlază • Pagini din
istoria filmului • Telesport
14,45 De ziua tipografilor (color).
Maeștrii cărților noastre.

lungime de 25 km,
care-1 va lega cu țăr
mul Peninsulei Arabice.
în spiritul politicii
sale de prietenie și
solidaritate cu po
poarele arabe, cu toa
te popoarele care au
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu simpatie
realizările obținute de
emiratul Bahrein. In
tre Republica Socia
listă
România
și
Bahrein s-au statorni
cit relații de colabo
rare, întemeiate pe egalitatea în drepturi
și avantajul reciproc,
care corespund intere
selor celor două țări
și popoare, cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
18.20 Țara mea azi (color). Epoca
Ceaușescu. Urclnd douăzeci de
trepte
19,35 Clntarea României (color). De pe
marea scenă a tării pe micul
ecran.
20,25 Film artistic : „O persoană de
încredere"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
LUNI, 18 DECEMBRIE

20.00
20.20
20,40
21,05

Telejurnal
Orizont tehnfco-ștllnțlflc.
Tezaur folcloric (color)
Roman-foileton (color). „Wagner".
Premieră pe țară. Coproducție
internațională. Episodul 7
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICĂ. Tinăra sportivă ro
mâncă Eugenia Golea, membră a
echipei noastre reprezentative, cu
care a cucerit medaliile de argint la
campionatele mondiale 1985, a par
ticipat cu succes Ia turneul de la
Bruxelles, situîndu-se pe locul întîi. în compania unor concurente
din U.R.S.S., Chfna, Cehoslovacia și
alte țări, Eugenia Golea a ciștigat
concursul individual compus, cu
39,050 puncte.

HANDBAL. • După ce a încheiat
Ia egalitate meciul cu echipa
U.R.S.S. (18—18) din faza prelimi
nară, formația feminină a României
s-a calificat în seria semifinală a
ll-a din campionatul mondial, grupa
valorică B. In seria semifinală a
Il-a s-au mai calificat U.R.S.S., Bul
garia, Ungaria, Cehoslovacia și Aus
tria, iar in seria semifinală I au
promovat echipele R.D.G., R.F.G,,
Danemarcei, Poloniei, Suediei și
Franței s Deoarece rezultatele din
preliminarii contează și in seriile
semifinale, echipa noastră va mai
avea de jucat cu Cehoslovacia (as
tăzi), Ungaria (luni) și Austria
(miercuri) 0 După încheierea între
cerilor din seriile semifinale, vor
avea loc meciuri „de clasament",
conform ierarhiei din cele două se
rii (locul I cu locul I, locul II cu lo
cul II etc.) e Pentru campionatul
mondial — grupa valorică A se vor
califica echipele clasate pe primele
opt locuri ale acestui clasament
Turneul final al campionatului mon
dial — grupa valorică A se va des
fășura in Olanda (1986).

FOTBAL • Astă-seară, Ia Ciudad
de Mexico va avea Ioc tragerea la
sorți pentru cele șase grupe ale tur
neului final al campionatului mon
dial. Reamintim cele șase echipe

„capi" de serie : Italia, R.F. Germa
nia, Franța, Polonia, Brazilia și
Mexic. ® Meciurile turneului final
vor avea loc intre 31 mai și 29 Iunie
1986, în nouă orașe mexicane, pe
terenurile a 12 stadioane. Trimișii
F.I.F.A. au constatat că starea tu
turor acestor stadioane este cores
punzătoare desfășurării meciurilor
• S-a hotărît ca in faza prelimi
nară a turneului final cite doi ju
cători de fiecare echipă să fie su
puși controlului antidoping. Incepind cu partidele din optimile de
finală, numărul jucătorilor contro
lați (prin tragere la sorți) va crește
Ia trei de fiecare echipă • După
cum transmite
agenția France
Presse, Comisia executivă a F.I.F.A.,
reunită joia trecută la Ciudad de
Mexico, autorizează echipele clubu
rilor engleze să susțină jocuri ami
cale cu alte echipe europene incepînd din această săptămînă. Inter
dicția rămine deocamdată valabilă
in privința jocurilor oficiale din cu
pele europene intercluburi.

ȘAH. In runda a 4-a a campio
natului mondial feminin de șah pen
tru junioare de la Dobrna, tinăra
maestră româncă Bădulescu Cristi
na a ciștigat partida cu Dahlgren, in
timp ce jucătoarea sovietică Arahamia a învins-o pe Madl din Ungaria.
In clasament conduce Arahamia cu
4 puncte, urmată de Bădulescu 3,5
puncte, Madî'j Hamsen și Miriana
Măriei cu cite 3 puncte,

VOLEI. Azi, In sala Agronomia,
din Capitală, se dispută meciul re
tur dintre echipele Steaua București
și Sanitas Madrid, contind pentru
„Cupa cupelor" la volei masculin.
Partida va începe la ora 9. în pri
ma intilnire au ciștigat sportivii
spanioli, cu scorul de 3—1.

O puternică manifestare a priete
niei româno-iugoslave, o viguroasă
reafirmare a voinței reciproce de a
întări relațiile de colaborare multi
laterală dintre țările, partidele și
popoarele noastre în opera de fău
rire a noii orînduiri, cit și în activi
tatea Internațională consacrată pro
movării țelurilor nobile ale păcii
și înțelegerii in Europa și în in
treaga lume — iată concluzia prin
cipală ce se desprinde la Încheierea
vizitei oficiale de prietenie efec
tuate zilele acestea de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugosla
via.
Această concluzie este conturată
pregnant de conținutul și rezultatele
convorbirilor purtate cu tovarășul
Radovan
Vlaikovici, președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și cu
tovarășul Vidoie Jarkovici, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., de
intreaga desfășurare a vizitei. Cu
deplin temei se poate afirma că,
prin bilanțul său bogat, rodnic, vi
zita se Înscrie ca un moment de
deosebită importantă in cronica re
lațiilor româno-iugoslave, cărora le
conferă noi și largi perspective, ca
un eveniment de majoră semnifica
ție internațională.
Primirea plină de căldură, mani
festările de stimă și considerație cu
care tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
înconjurați pe pămintul țării vecine,
convorbirile purtate au scos încă o
dată in evidență profunzimea sen
timentelor de prietenie pe care și
Ie nutresc reciproc popoarele celor
două țări, continuitatea și trăinicia
legăturilor multilaterale românoiugoslave. Și este firesc să fie așa.
Faptele stau mărturie că de-a lun
gul vremurilor popoarele noastre
șl-au Împletit adesea destinele, s-au
aflat nu o dată împreună in lupta
pentru înlăturarea asupririi străine,
împotriva reacțiunii și fascismului,
a exploatării capitaliste și moșie
rești, în vederea eliberării naționale
și sociale. In anii edificării socia
lismului, relațiile dintre popoarele
și țările noastre au dobîndit un con
ținut calitativ nou, s-au dezvoltat
la un nivel superior, fiind puternic
potențate de comunitatea de orînduire și de țeluri, de stima și res
pectul reciproc ce se evidențiază ca
trăsătură definitorie, permanentă a
raporturilor româno-iugoslave. Te
melia trainică, durabilă a acestor
legături au constituit-o și o consti
tuie — așa cum s-a subliniat și cu
prilejul, actualei vizite — firincipiiie
verificate de viață ale independen
țe! și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești.
Caracterizind evoluția ansamblului
legăturilor româno-iugoslave, to
varășul
NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Intre popoarele, țările și
partidele noastre exiști îndelungate
relații de prietenie, colaborare și
bună vecinătate, care in anii con
strucției socialismului au cunoscut o
nouâ dezvoltare, Întemeiate trainic
pe deplină egalitate, stimă și res
pect reciproe. Noi acordăm o mare
importanță acestor tradiționale re
lații și dorim să facem, și in con
tinuare/ totul pentru ca ele să se
întărească necontenit, să dea roade
tot mai bogate".
Așa cum arată experiența, viața
însăși, un rol deosebit, hotărî tor în
dezvoltarea pe temelii tot mai trai
nice a relațiilor româno-iugoslave,
in dezvoltarea și întărirea lor con
tinuă a avut dialogul la nivel înalt.
In acest sens, cu deosebită căldură
au fost evocate in timpul vizitei
multiplele întîlniri dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și președintele
Iosip Broz Tito, care, prin Însemnă
tatea hotărîrilor luate împreună,
sint făuritorii acelui tezaur comun
ce ii constituie prietenia și conlu
crarea strînsă dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.
Evoclnd însemnătatea operei celor
doi conducători pentru dezvoltarea
relațiilor româno-iugoslave, tovară
șul RADOVAN VLAIKOVICI arăta :
„Iugoslavia și România, ca țări
aflate în același spațiu geografic,
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ea state europene, ca țări care —
fiecare in condițiile sale — con
struiesc societatea socialistă, apre
ciază importanța pe care o au buna
vecinătate, colaborarea și raporturile
internaționale in prezent și in per
spectivă. Temeliile ferme pentru asemenea relații iugoslavo-române
le-a pus președintele Tito îm
preună cu dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și ele reprezintă
baza sigură a relațiilor noastre sta
bile".
Pornind de la aceste premise op
time și evidențiind, încă o dată, re
marcabila continuitate a dialogului
la nivel inait româno-lugoslav, ac
tualele convorbiri de la Belgrad —
desfășurate, ca și cele precedente,
într-o atmosferă de caldă prietenie,
de înțelegere și stimă reciprocă —
au pus în evidentă evoluția pozitivă
a relațiilor bilaterale, care constituie
un exemplu de colaborare între
două țări vecine și prietene. Cu
aceeași pregnanță s-a evidențiat,
totodată, necesitatea unor susținute
eforturi în vederea dezvoltării In
continuare a acestor raporturi, cu
satisfacție constatîndu-se că — așa
cum se subliniază in Comunicatul
comun — hotăririle adoptate alcă
tuiesc un program concret de acțiune
pentru intensificarea relațiilor bi
laterale în totalitatea lor — pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural și in alte domenii de activi
tate.
Cei doi șefi de stat au acordat o
deosebită atenție colaborării econo
mice, punind in evidență că nivelul
actual al acestor relații, hotăririle
adoptate anterior, prioritățile pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a celor două țări, ca și fac
torul apropierii geografice creează
condiții pentru extinderea cooperării
industriale și specializarea In pro
ducție pe termen lung, pentru spo
rirea și diversificarea schimbului de
bunuri materiale. Măsurile multiple
stabilite vizind întărirea conlucrării
în domenii ca, de exemplu, mate
riile prime, electronica și electro
tehnica. echipamentul energetic și
construcțiile de mașini, realizarea
de produse la un nivel calitativ
superior, încheierea cit mai curind
a construcției sistemului Porțile de
Fier II, transportul de mărfuri, in
clusiv pe Dunăre, și, in acest con
text, pe Canalul Dunăre-Marea Nea
gră ș.a. deschid un larg cimn de
acțiune in vederea diversificării
colaborării in domenii de bază ale
producției materiale, care constituie
factorul principal al progresului
multilateral al celor două țări.
Totodată, a fost subliniată necesi
tatea intensificării colaborării tehnico-științifice, îndeosebi pe linia
dezvoltării in comun a unor tehno
logii moderne. S-a exprimat, in
același timp, hotărirea de a se ex
tinde conlucrarea pe planul culturii,
invățămintului, științei, sănătății,
mijloacelor de informare — toate
acestea contribuind la mai buna cu
noaștere reciprocă și întărirea prie
teniei dintre popoarele țărilor noas
tre.
Convorbirile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Radovan Vlaikovici au prilejuit,
de asemenea, abordarea unor aspecte
majore ale vieții politice mondiale.
Avindu-se In vedere că situația in
ternațională continuă să fie foarte
gravă, că se menține pericolul unui
război nuclear, s-a pus din nou cu
putere In evidență cerința impe
rioasă a opririi cursei Înarmă
rilor,
îndeosebi
a înarmărilor
nucleare,
a
asigurării
păcii.
Apreciind că recenta intilnire sovieto-americană Ia nivel Înalt a con
stituit un factor pozitiv în viața
internațională și pornind. In același
timp, de Ia faptul că problemele
fundamentale continuă să rămtnă
nesoluționate, șefii de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei au subliniat ce
rința intensificării eforturilor in sco
pul de a se ajunge la înțelegeri
privind încetarea cursei înarmărilor
pe Pămint și preintimpinarea ex
tinderii ei in Cosmos, la promovarea
unei politici de pace și înțelegere.
O importantă contribuție la îmbu
nătățirea climatului Internațional, la
crearea condițiilor pentru realiza
rea unor progrese reale pe calea
dezarmării și păcii sint chemate să
aducă Conferința de la Stockholm,
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MURES : Al 15 000-lea
apartament construit
în acest cincinal

Un eveniment major, deschizător de noi
perspective pentru întărirea relațiilor
de prietenie și colaborare multilaterală

A APĂRUT

\

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1986

l

400 de pagini, bogat ilustrate. O lectură
pasionantă și atractivă, o carte pentru toți
• Actualitatea românească po
litică, economică și socială pre
zentată pe larg in documentare
le : „1985 - anul implinirii a 20
de ani de la Congresul al IX-lea
al partidului", „Partidul - conștiin
ța înaintată, revoluționară □ po
porului", „Istoria se scrie sub ochii
noștri”, „România pășește intr-un
nou cincinal" (idei, date, direcții
de acțiune).
• Evocatoare pagini din mareo
carte de istorie a poporului român:
„50 de ani de la procesul militanțiior comuniști și antifasciști judecat
la Brașov in primăvara
anului
1936", „Cei mai viteji și mai drepți"
și „Iubirea de moșie e un zid".
• MAGISTRALE ALBASTRE. MA
GISTRALE SUBPĂMÎNTENE... Noile
porturi românești de la Dunăre și
mare și noile „porturi" - stațiile
metroului bucureștean, prezentate
cu o mare bogăție de detalii ; nu
meroase ilustrații și planșe.
• „Sfidarea nucleară”, „La Re
velion 2000 - încă un miliard și
jumătate de persoane", „Popoa
rele lumii au dreptul la memorie",
„Africa între tragedie și speranță"
— doar cîteva dintre titlurile ce
evocă dramatica și complexa pro
blematică a lumii contemporane.
• „Un calculator pentru fiecare".
O fascinantă călătorie in lumea
fascinantă a informaticii. „La fron
tierele cunoașterii" - ce știm, ce
nu știm, ce sperăm să știm în fi
zică, matematică, astronomie, cos-

mologie, genetică - acum, în pra
gul anului 1986. „Pe Venus bolta
cerului este portocalie
Uzina

«MW

de aer a planetei", „Omul mo
dern", „Spre tiparul... fără tipar"
- titlurile unor captivante dosare

inspirate din actualitatea științifi
că și tehnică.
• „Misterul epavelor celebre",
„Cit cintârea un balaur I", „Va
lențele teledetecției" - și alte nu
meroase incursiuni in lumea enig
melor de pe Pămint și din Cosmos.
• „Nu cereți acupuncturii mai
mult decit poate oferi I", „Visul
chirurgului : operația fără dureri".
O incitantă călătorie în lumea me
dicinii.
• „La început a fost jaiu!" este
unul dintre capitolele documenta
rului intitulat „Meridianele cîntecului, meridianele tinereții".
• „Cartea, sint sigur, va supraviețui". „Culorile mele sint pentru
omul sincer, in stare și de can
dori". „Armonia sublimă dintre na
tură și arhitectură". Sint opiniile
unor invitați oi Almanahului „Scinteia" 1986.
• „Omul cronometru", „Cel mai
mare sportiv al tuturor timpurilor",
„Alergătorul care n-a pierdut nici
o cursă", „Cea mai mare minune
o sportului modem". Fapte, în
tâmplări și recorduri, momente de
referință din istoria sportului, pre
zentate pe larg în documentarul
„Performanțe pentru eternitate".
• Pentru toate virstele, pentru
toate gusturile, un bogat și variat
sumar, întregit de rubricile prefe
rate : Instantanee pe mapamond,
„Breviar juridic", „Faptul divers" și
„Djn caietul grefierului”.
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Procurați-vă chiar astăzi cartea de nelipsit din ț
biblioteca dumneavoastră
(

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1986
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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 mal vedem : GRIVIȚA
(17 08 58) - 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 13;
17; 10.
• Aripi de zăpadă : FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 18,30; 18,30.
• Promisiuni : DRUMUL SĂRII
(3128 13) - 15; 17; 19.
• Evadarea : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19.
• Bădăranii : 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 răsplntie : TIMPURI NOI
(15 6110) - 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Bătălia pentru Roma : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 18.
• 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 m șl TV): UNION
(13 49 04) - 9; 12! 15; 18.
• 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 87)
- 8,30; 11.30; 15; 18.
• Locotenent
Bulllt 1 CAPITOL
(16 29 17) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Superpolițistul: VICTORIA (16 28 79)
- 9; Îl; 13; 15; 17; 19.
• Tom șl Jerry : DOINA (16 35 38)
- 9; 10,45; 12.30; 14,15: 17,45.
• Nici o vorbă despre fotbal : DOI
NA (16 35 38) - 16; 19,30.
• Cel 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;

negocierile de la Viena și Conferința
pentru dezarmare de la Geneva —
dialogul româno-iugoslav subliniind
cerința de a se acționa ferm pen
tru ca aceste reuniuni să se desfă
șoare cu rezultate cit mai bune.
Totodată, cei doi președinți au
subliniat importanța deosebită a
respectării consecvente în relațiile
dintre state a principiilor dreptului
internațional, integrității teritoriale
și inviolabilității frontierelor — con
diție importantă a păcii și securită
ții pe continentul nostru și în lume.
Ca țări situate în aceeași zonă
geografică. România și Iugoslavia au
reafirmat însemnătatea pe care o
acordă evoluției situației din Bal
cani,
subliniindu-se consecvența
orientărilor spre întărirea colaboră
rii și încrederii in regiunea noastră,
pentru transformarea ei intr-o zonă
a bunei vecinătăți, a colaborării si
păcii, fără armă nucleare și fără
baze militare străine. Fără îndoială
că o contribuție majoră Ia promo
varea acestor obiective ar putea
aduce o reuniune la nivel înalt a
țărilor balcanice, România și Iugo
slavia reafirmindu-și sprijinul față
de propunerea de a se organiza o
asemenea intilnire.
A fost relevată și de data aceasta
necesitatea eliminării forței și ame
nințării cu forța din relațiile dintre
state, a soluționării tuturor conflic
telor, din indiferent care parte a
globului, numai și numai pe cale
pașnică, prin tratative, ca singura
alternativă de a se ajunge la înțe
legere, de a șe asigura existența
liberă șl independentă a națiunilor.
Cerința de a se acționa pentru în
lăturarea urmărilor crizei economice
mondiale, soluționarea globală a
problemei subdezvoltării, inclusiv a
datoriilor externe ale țărilor lumii
a treia ; necesitatea instaurării unei
noi ordini economice internaționale;
imperativul participării tuturor sta
telor, fără deosebire de orînduire
socială sau mărime, la rezolvarea
justă șl durabilă a problemelor lumii
contemporane ; rolul important ce
revine în acest sens O.N.U. și altor
organisme internaționale, mișcării de
nealiniere — întregesc tabloul pro
blematicii majore abordate in cursul
convorbirilor de la Belgrad, punind
în evidență noi posibilități de întă
rire a colaborării româno-iugoslave
în cîmpul vieții internaționale.
în ansamblul relațiilor românoiugoslave, o deosebită Însemnătate
au înțelegerile privind dezvoltarea
colaborării dintre P.C.R. și U.C.I.,
consemnate în Comunicatul privind
convorbirile dintre tovarășul
Nicolae
Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu cu tovarășul Vidoie
Jarkovici. Exprimîndu-se hotărirea
de a continua dialogul la cel mai
înalt nivel, P.C.R. și U.C.I. și-au
reafirmat, totodată, voința de a ex
tinde colaborarea cu mișcarea mun
citorească, de eliberare națională,
precum șl cu alte mișcări progresis
te și democratice, în vederea anga
jării și mai puternice a forțelor
înaintate de pretutindeni in lupta
pentru soluționarea
problemelor
complexe ale contemporaneității,
potrivit cerințelor păcii și progre
sului tuturor popoarelor. In acest
context, a fost reafirmată însemnă
tatea respectării principiilor inde
pendenței, egalității în drepturi,
respectului reciproc, neamestecului
in treburile interne, dreptului fie
cărui partid de a-și elabora politica
Internă și externă. Și de data aceasta s-a exprimat convingerea că
deosebirile de păreri intre partidele
comuniste și muncitorești și alte
mișcări progresiste și partide nu tre
buie să constituie un obstacol in
calea colaborării in interesul socia
lismului, progresului și păcii.
Dînd o înaltă apreciere rezulta
telor noilor convorbiri româno-iu
goslave la nivel înalt, opinia publică
din țara noastră nutrește convinge
rea că traducerea in viață a hotăririlor și Înțelegerilor Ia care s-a
ajuns va întări și mai mult priete
nia și colaborarea dintre țările,
partidele șl popoarele noastre, în
folosul reciproc, al cauzei generale a
socialismului, înțelegerii, păcii și se
curității in Balcani, in Europa și în
lumea Întreagă.
Al. CĂMPEANU

17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
• Hangar 18 I COTROCENI (49 48 48)
- 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) - 15;
17; 19.
contra Kramer : COSMOS
Î)27 Kramer
54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatru! Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 10: Caligula — 17; (sala Ate
lier) : Arheologia dragostei — 18;
(sala Teatrului „Nottara", 59 31 03) :
Comedie de modă veche — 17.
• Filarmonica „George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
educativ pentru elevii școlilor gene
rale (ciclul B) — 11; Concertul for
mațiilor corale Song și Minisong —
15: „Muzica pentru toți" — Concert
pentru oamenii muncii de Ia între
prinderea „Mătasea populară" — 18.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Romeo și Julieta la sflrșit de noiem
brie — 10; Trenurile mele — 17,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Hamlet — 15.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 10,30.
• Teatrul de comedie (18 64 60) :
Arma secretă — 10,30; Capcană pen
tru un bărbat singur — 17,30; (sala
mică a Palatului) : Clrtițele — 16; 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
10; Anonimul Venetian — 14; Cursa
de Viena — 18; (sala Giuleștl,
18 04 85) : Jean; fiul lui Ion — 11;
Milionarul sărac — 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Corina —
11; Nimic despre elefanți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară românească — to.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : O fetiță caută un clntec
— 11; (sala Cosmonauților) : Lungul
nasului — 11,30.
• Estrada Armatei (sala- C.C. A.,
13 60 64) : Estrada In croazieră —
15,30; Veselia are cuvintul — 18.
• Palatul sporturilor șl culturii :
Spectacole de varietăți : „Ninge, nin
ge cu muzică și glume" — 11; 15;
18,30.

Se dezvoltă colaborarea economică
romăno-sovietică

Convorbirile si înțelegerile la nivel înalt româno-cehoslovace si româno-iugoslave
Contribuții tie seama la dezvoltarea relațiilor
bilaterale, la promovarea cauzei păcii,
socialismului și înțelegerii între popoare
Ampla activitate a țării noastre
in domeniul vieții internaționale,
acțiunile și inițiativele tovarășului
Nicolae Ceaușescu în scopul dez
voltării relațiilor de colaborare ale
României cu diferite state ale lu
mii, realizării dezarmării și promo
vării destinderii, făuririi unei
lumi a păcii și dreptății sint re
flectate pe larg in paginile ziare
lor și revistelor din diferite, țări,
în emisiunile de radio și televiziu
ne de peste hotare.
Un loc important îl rezervă mij
loacele de comunicare în masă
recentelor întilniri la nivel înalt
româno-cehoslovacă și românoiugoslavă, rolului lor în dezvolta
rea relațiilor bilaterale, in promo
varea cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.
Convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gustav Husak, celelalte mo
mente ale noului dialog românocehoslovac la cel mai inalt nivel,
documentele semnate cu acest pri
lej au fost prezentate pe larg în
presa din R.S. Cehoslovacă.
„Noi impulsuri pentru dezvol
tarea colaborării cehostovaco-romăne", „Convorbirile de la Bucu
rești ‘ —■' intilnire prietenească de
lucru intre tovarășii Gustav Husak
Si Nicolae Ceausescu" sint titlurile
apărute in ziarul „RUDE PRAVO".
Cei doi conducători de partid și
de stat — scrie cotidianul — s-au
informat reciproc asupra pregătirii
Congresului al XVII-lea al P.C.C.,
îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui al XIII-Iea al P.C.R. și au
dezbătut problemele colaborării în
continuare intre ambele partide și
țări.
Ziarul evidențiază aprecierea
privind nivelul ridicat și caracte
rul intensiv al relațiilor dintre
P.C.C. și P.C.R. — factor decisiv
pentru dezvoltarea în continuare a
colaborării multilaterale dintre
cele două țări. Totodată, este re
levată satisfacția în legătură cu
rezultatele coordonării planurilor
naționale și încheierea acordului
comercial pe perioada 1986—1990,
aceasta constituind o bază trainică
pentru aprofundarea în continuare
a colaborării economice între cele
țlouă țări.
Tovarășii Gustav Husak și
Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul
— au reafirmat hotărîrea partide
lor și țărilor noastre de a conti
nua să acționeze pentru dezvolta
rea relațiilor bilaterale în toate
domeniile.
Sub titlul „Cea mai înaltă distincție românească acordată tovarâsului Gustav Husak", „Rude
Pravo" relatează, de asemenea,
despre solemnitatea înmînării Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, cu eșarfă,
publicind alocuțiunile rostite de cei
doi conducători cu acest prilej.
Ziarul informează, totodată, des
pre semnarea, de către cel doi con
ducători de partid și de stat, a
Programului de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice între
Republica Socialistă România și
Republica Socialistă Cehoslovacă
pină în anul 2000, evidențiind că
documentul trasează principalele
obiective și direcții privind dez
voltarea și aprofundarea în conti
nuare a relațiilor economice bila
terale.
In acest sens, un comentariu al
agenției C.T.K. relevă că în anii
construcției socialiste, colaborarea
dintre România și Cehoslovacia
s-a adincit permanent, atit pe
plan politic, cit și în domeniile
economic, cultural și tehnico-științific. Arătînd că baza , acestei co
laborări a fost pusă de Tratatul
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală semnat, în anul 1948, la
București, prelungit pe o perioa
dă de 20 de ani in 1968, la Praga,
agenția subliniază rolul determi
nant pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor bilaterale al intilnirilor dintre conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări.
în continuare, se evidențiază că
o dezvoltare ascendentă o cunoaș
te colaborarea economică cehoslovaco-română. Se arată că, în pe
rioada 1981—1985, a sporit conside
rabil volumul schimburilor comer
ciale, comparativ cu cincinalul an
terior.
O contribuție la întărirea priete
niei, la cunoașterea reciprocă a
rezultatelor obținute în construcția
societății socialiste și a valorilor
culturale ale popoarelor celor două
țări — relevă C.T.K. — aduce și
colaborarea în domeniile științei,

culturii, învățămintului, ocrotirii
sănătății, presei, radiodifuziunii,
televiziunii și turismului.
Agenția sovietică de
_ presă
T.A.S.S. a informat despre convorbirile
dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
____ T_.
Gustav Husak. Președintele Româ
niei a afirmat cu acest prilej că
actuala situație internațională cere
intensificarea eforturilor forțelor
realiste in lupta pentru pace, în
cetarea cursei înarmărilor și opri
rea militarizării Cosmosului. re
levă agenția. în acest context —
arată
T.A.S.S.
—
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a declarat că
întîlnirea sovieto-americană de la
Genevg este un moment important
și un factor pozitiv în viața inter
națională.
în cursul convorbirilor, relatează
în continuare agenția, s-a relevat
caracterul rodnic al colaborării
multilaterale româno-cehoslovace,
cei doi conducători pronunțîndu-se
pentru extinderea în continuare a
comerțului reciproc, a colaborării
economice și
tehnico-științifice
dintre cele două țări. Tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak
au semnat Programul de lungă
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științifice dintre România și Cehoslova
cia pină în anul 2000, document ce
stabilește principalele direcții ale

De asemenea, se relevă că președin
stituie cea mai importantă sarcină
tele României, Nicolae Ceaușescu,
a forțelor politice progresiste, reși G. Husak au discutat unele pro
levîndu-se necesitatea intensifică
bleme referitoare la mișcarea co
rii angajării tuturor statelor, a în
munistă și muncitorească interna
tregii opinii publice iubitoare de
țională, la activitățile țărilor parti
pace pentru a preîntîmpina perico
cipante la Tratatul de la Varșovia
lul unei catastrofe nucleare și a se
și la poziția acestora pe arena in
încuraja reluarea procesului des
ternațională.
tinderii internaționale. Agenția so
Președintele Nicolae Ceaușescu a vietică informează, de asemenea,
susținut propunerea Cehoslovaciei despre conținutul Comunicatului
și R.D. Germane cu privire Ia comun româno-iugoslav, relevind
realizarea unei zone fără arme chi că România și Iugoslavia se pro
mice in centrul Europei și s-a pro
nunță pentru încetarea cursei înar
nunțat pentru transformarea Balca
mărilor pe Pămint și preintîmpinanilor într-o zonă a păcii și colabo
rea extinderii ei în Cosmos, pentru
rării, fără arme nucleare și fără
înfăptuirea dezarmării, în primul
baze militare străine, evidențiază
rind nucleare, in conformitate cu
agenția FRANCE PRESSE. referininteresele și năzuințele tuturor po
du-se la întîlnirea româno-cehopoarelor.
slovacă.
Cotidianele „TRYBUNA LUDU",
Președinții Nicolae Ceaușescu și „RZECZPOSPOLITA", alte ziaGustav Husak au semnat un ' re centrale poloneze au inforProgram de lungă durată privind
mat despre încheierea vizitei oficolaborarea economică și tehnicociale de prietenie a tovarășului
științifică pînă în anul 2000, arată,
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
la rindul său, ASSOCIATED
tovarășa Elena Ceaușescu, în Iu
PRESS, precizînd că programul se
goslavia, menționînd că, la Belgrad,
concentrează asupra creșterii rolu
conducătorul de partid și de stat al
lui științei și tehnologiei în dez
României a avut convorbiri cu pre
voltarea intensivă a economiei na
ședintele Prezidiului R.S.F.I., Ra
dovan Vlaikovici. în acest cadru
ționale și în lărgirea specializării
a fost apreciată pozitiv evoluția re
și cooperării în producție.
lațiilor româno-iugoslave și s-a sub
Prin informații și reportaje apă
liniat necesitatea extinderii lor în
rute pe primele pagini, cu titluri
continuare, a dezvoltării colaborării
mari, însoțite de imagini, ziarele
bilaterale, notează presa poloneză.
Relatînd despre vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu la Belgrad și
despre convorbirile cu conducătorii
RELATĂRI Șl COMENTARII
de partid și de stat ai Iugoslaviei,
PRESA ungară, POSTURILE DE
RADIO ȘI TELEVIZIUNE au in
format că au fost abordate relațiile
ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
bilaterale și problemele actuale ale
situației internaționale.
Președintele României,
dezvoltării și adincirii relațiilor iugoslave au oglindit pe larg în Nicolae Ceaușescu, a subliniat, la
bilaterale.
cheierea vizitei oficiale de priedineul oferit de Radovan Vlaikovici,
tovarășul
tenie
pe
car;
în cursul convorbirilor, președin
președintele Prezidiului R.S.F.I., că
Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în
tele Nicolae Ceaușescu și pre
realitățile lumii de azi fac mai ne
Iugoslavia, împreună cu tovarășa
ședintele Gustav Husak au eviden
cesare ca oricind unirea și conlu
Elena Ceaușescu.
țiat caracterul rodnic al colaborării
crarea strînsă a tuturor popoare
Ziarul „BORBA" informează
multilaterale româno-cehoslovace,
lor, a forțelor democratice, progre
despre convorbirile avute de tos-au pronunțat pentru extinderea
siste de pretutindeni pentru a im
varășul Nicolae Ceaușescu cu toși adîncirea continuă a schimbu
pune dezarmarea și pacea, subli
rilor comerciale reciproce și a co varășul Vidoie Jarkovici, reliefind
niază CHINA NOUA. Agenția ara
problemele abordate. Este publicat tă că șeful statului român a apre
laborării economice și tehnico-știincomunicatul cu privire la aceste
țifice dintre cele două țări — arată
ciat intilnirea de la Geneva dintre
convorbiri. Același ziar se referă
cotidianul sovietic „PRAVDA".
secretarul general al C.C. al
Cei doi conducători de partid și la convorbirile avute de tovarășul
P.C.U.S. și președintele Statelor
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul
de stat și-au reafirmat hotărirea
Unite ale Americii drept un mo
Radovan Vlaikovici,. reliefind, în
de a dezvolta activ colaborarea
ment important și un factor pozisubtitlu, că fără destindere nu pot , tiv in viața internațională.
multilaterală în conformitate cu
fi înfăptuite pacea și securitatea
hotâririle consfătuirii la nivel
Este, de asemenea, menționată
în lume.
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.
poziția României in ce privește
Sint evidențiate ideile privind
în cursul convorbirilor a fost sem
salvgardarea păcii și securității in
nat Programul de dezvoltare a , dezvoltarea stabilă a relațiilor ro
Balcani și in alte regiuni.
mâno-iugoslave și a colaborării in
colaborării economice și tehnicoReferindu-se la convorbirile la
toate domeniile, ca rezultat al apli
științifice dintre cele două țări
nivel inalt de la Belgrad, agenția
cării și respectării consecvente a
pină în anul 2000 — menționează
UNITED PRESS INTERNATIO
principiilor independenței, suvera
ziarul.
NAL subliniază că acestea au tre
polonez
„TRYBUNA nității, integrității teritoriale, ega
Ziarul
cut în revistă aspecte ale coope
LUDU" arată că, analizîndu-se lității în drepturi, neamestecului in
rării româno—iugoslave, precum și
stadiul colaborării economice, au treburile interne, avantajului reci
o gamă largă de probleme interna
fost apreciate pozitiv rezultatele proc, respectării căii r proprii de
ționale, fiind abordate aspecte pri
obținute în coordonarea planurilor dezvoltare internă și a poziției pe vind cursa inarmărilor, situația din
plan internațional a celor două
economiilor naționale ale celor
Balcani și din Europa și o serie
țări.
două țări. Semnarea acordului co
de conflicte și dispute internațio
Se reliefează, de asemenea, că
mercial de lungă durată reprezintă
nale majore.
a fost exprimată hotărirea de a
o bază trainică a acestei colaborări,
în cadrul convorbirilor oficiale
intensifica eforturile in vederea româno-iugoslave la nivel înalt au
arată cotidianul polonez, eviden
extinderii
și
diversificării
schim

țiind că în cursul convorbirilor cei
fost abordate probleme privind pro
doi conducători de partid și de stat bului de mărfuri, a cooperării in
movarea relațiilor politice și econo
au examinat, de asemenea, un larg dustriale pe termen lung și a spe
mice bilaterale — relatează agenția
cializării in producție. Ziârul reți
cerc de probleme ale situației in
kuweitiană KUNA. Vizita președin
ne, totodată, din comunicatul co
ternaționale actuale.
telui Nicolae Ceaușescu la Belgrad
mun aprecierea cu privire la intilToate statele continentului eu
continuă tradiția dialogului politic
nirea
sovieto-americană
la
nivel
ropean și, înainte de toate, țările
româno-iugoslav la cel mai inalt ni
N.A.T.O. și ale Tratatului de la înalt de la Geneva, citîndu-se ideea
vel, arată agenția.
că acum este esențial să nu fie inVarșovia trebuie să contribuie ac
îritr-o corespondență din Bel
tiv la eforturile indreptate spre treprinși pași în contradicție cu in
grad, ziarul austriac „DIE PRESSE"
reducerea și eliminarea armamen tențiile proclamate în comun, cu
evidențiază că ^vizita președintelui
interesul larg al tuturor țărilor. De
telor nucleare din Europa și reali
Nicolae Ceaușescu în R.S.F. Iugo
asemenea, ziarul scoate în eviden
zarea de progrese reale la negocie
slavia reprezintă o continuare a
ță partea din comunicat cu privire
rile în aceste probleme — eviden
practicii îndelungate a vizitelor
țiază agenția CHINA NOUĂ, citind la situația din Balcani, problemele reciproce anuale ale conducătorilor
din Comunicatul comun româno- economice internaționale și rolul
celor două state vecine, mențiomișcării de nealiniere.
cehoslovac.
nîndu-se că ea este apreciată ca
La
rindul
său,
ziarul
„POLI

Președintele României și pre
o expresie a relațiilor prietenești
TIE
A
“
informează
pe
larg
despre
ședintele Cehoslovaciei au subliniat
dintre cele două țări.
că problema fundamentală a epocii convorbirile dintre tovarășul
Ziarul relevă poziția președintelui
contemporane o constituie oprirea Nicolae Ceaușescu și Vidoie Jarko
Nicolae Ceaușescu și a conducerii
neintirziată a «cursei înarmărilor și vici, relevind în titlu că „Dialogul
Iugoslaviei favorabilă transformă
trecerea la măsuri efective de permanent consolidează colaborarea
rii Balcanilor-într-o zonă lipsită de
reciprocă". Din comunicatul cu
dezarmare, in primul rind la dezar
arme nucleare.
privire
la
convorbiri
se
evidenția

marea nucleară.
în relatările sale despre vizită,
Se evidențiază, de asemenea, că ză evoluția pozitivă a relațiilor
agenția FRANCE PRESSE eviden
Gustav Husak și-a exprimat spri bilaterale. Este reliefată ideea că
țiază că pe agenda convorbirilor
această intilnire constituie o nouă
jinul față de inițiativele României
s-au aflat cu precădere probleme
privind transformarea Balcanilor contribuție la dezvoltarea colabo
referitoare la dezvoltarea cooperă
într-o zonă a păcii, colaborării și rării prietenești dintre partidele și
rii economice, precum și la situa
înțelegerii, lipsită de arme nucleare, popoarele României și Iugoslaviei.
ția din Balcani și din Europa.
„Convorbiri care stimulează prie
în timp ce președintele Ceaușescu
Temele abordate in cadrul
susține crearea unei zone libere de tenia" — sub acest titlu informea
convorbirilor președintelui
arme chimice în Europa centrală, ză ziarul „VIESNIK" despre întîlNicolae
Ceaușescu cu conducătorii
pe baza propunerii comune a R.S. nirile și convorbirile avute de to
de partid și de stat ai Iugoslaviei
varășul Nicolae Ceaușescu cu
Cehoslovace și R. D. Germane.
sint menționate de agenția REU
conducătorii, de partid și de stat
în relatarea despre încheierea vi
iugoslavi.
TER, care evidențiază, intre altele,
zitei de lucru în țara noastră a
că cele două țări și-au reafirmat
Referindu-se la același eveni
tovarășului Gustav Husak, agenția
sprijinul față de crearea unei zone
iugoslavă TANIUG evidențiază în ment, agențiă T.A.S.S. evidențiază
că in timpul convorbirilor s-a
libere de arme nucleare în regiu
țelegerile asupra cărora s-a ajuns
subliniat
că
lupta
pentrupace
con

nea
balcanilor. (Agerpres).
in ce privește cooperarea bilaterală.
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CONFERINȚA GENERALA A
O.N.U.D.I. La Viena s-au încheiat
lucrările Conferinței generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).
Această conferință, la care au luat
parte reprezentanți din 129 de sta
te ale lumii, inclusiv din România,
a' marcat etapa finală de transfor
mare a O.N.U.D.I. in agenție au
tonomă specializată a Națiunilor
Unite.
CONVORBIRI SOVIETO-BULGARE. La Moscova a fost dat publi
cității comunicatul privind convor
birile dintre Eduard Șevardnadze,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., și Petăr Mladenov, mi
nistrul afacerilor externe al R.P.
Bulgaria, care a efectuat o vizită
oficială în Uniunea Sovietică — re

latează agenția T.A.S.S. în comu
nicat se arată că între cei doi mi
niștri a avut loc un amănunțit
schimb de păreri cu privire la as
pecte ale relațiilor dintre cele două
țări și la probleme ale actualității
internaționale.

NUMIRE. După cum anunță
agenția T.A.S.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice
l-a numit pe Boris Gostev în func
ția de ministru al finanțelor al
U.R.S.S.
REUNIUNE FRANCO-AFRICANA. La Paris s-au încheiat lucră
rile celei de-a 12-a întilniri franco-africane la nivel de șefi de sta
te și guverne, Ia care au participat
delegații din 35 de țări ale conti
nentului african și Franța. Pe agen

da reuniunii s-au aflat principalele
probleme politice și economice ale
continentului și situația din sudul
Africii. O atenție deosebită s-a acordat datoriilor externe ale țărilor
africane, care depășesc* astăzi 150
de miliarde de dolari și afectează
puternic dezvoltarea lor economi
că, combaterii urmărilor secetei și
ofensivei deșertului asupra terenu
rilor agricole.
LA PARIS a început reuniunea
Comitetului Director al Partidului
Socialist Francez — de guvernămint. Principala problemă pe ordi
nea de zi o constituie elaborarea
platformei
Partidului
Socialist
Francez în vederea alegerilor par
lamentare, programate să se des
fășoare în luna martie 1986.

ACORD SOVIETO-AMERICAN.
La Moscova a fost semnat vineri
un acord sovieto-american privitor
la schimburile de obiecte de artă
dintre instituțiile specializate din
cele două țări. Potrivit prevederi
lor documentului, care se inscrie in
acțiunile stabilite in Acordul de
schimburi culturale, semnat la Ge
neva, in cele două țări vor fi or
ganizate expuneri de tablouri re
numite existente in prezent in di
verse muzee si colecții din U.R.S.S.
și, respectiv, S.U.A.

ALEGERI. Partidul African al
Independenței, formațiune de guvernămînt în Republica Capului
Verde, a obținut la alegerile pen
tru Adunarea Națională, desfășura
te la sfirșitul săptămînii trecute.
94,5 la sută din voturile exprima
te, s-a anunțat oficial la Praia. Po
trivit rezultatelor definitive, prin
tre cei 83 de deputați nou aleși in
Adunarea Națională se numără și
președintele tării, Aristides Pe
reira. La prima ședință a Parla
mentului va fi ales noul președinte
al țării.
ȘOMAJUL ÎN MAREA BRITANIE. Persistența dificultăților
economice și sociale in Marea Bri-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La
Moscova a fost semnat protocolul cu
privire la rezultatele coordonării
planurilor economiilor naționale ale
Republicii Socialiste România și
Uniunii Sovietice pe anii 1986—1990.
în activitatea de coordonare a pla
nurilor, părțile s-au călăuzit după
înțelegerile in problemele principiale
ale legăturilor economice românosovietice, convenite în timpul intîlnirilor dintre secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
tovarășul Mihail Gorbaciov, precum
și după hotărîrile Consfătuirii eco
nomice la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.
Măsurile în vederea dezvoltării co
laborării economice româno—sovie
tice, convenite în cursul coordonării
planurilor, sint îndreptate spre acce
lerarea procesului de intensificare și
creștere a ’eficienței producției prin
introducerea tehnicii avansate, îm
bunătățirea calității și nivelului teh

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.

nic al producției, folosirea mai de
plină a potențialelor tehnico-științific
și economic și capacităților de pro
ducție ale celor două țări.
în urma realizării direcțiilor de
colaborare convenite, schimburile de
mărfuri dintre România și U.R.S.S.
vor cunoaște, în perioada 1986—1990,
o importantă creștere în comparație
cu actualul cincinal.
S-a convenit să continue conlucra
rea intre organele de planificare ale
celor două țări pentru găsirea de noi
forme și posibilități in vederea dez
voltării pe mai departe a colaborării
economice multilaterale intre Româ
nia și Uniunea Sovietică.
Protocolul a fost semnat de Ștefan
Bîrlea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Comitetului de
Stat al Planificării, și Nikolai Talîzin,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-viceprcședinte al Consiliului de Miniștri,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării ale U.R.S.S.

Convorbiri româno-marocane
RABAT 14 (Agerpres). — Primul
ministru ' al Marocului, Mohamed
Lamrani, l-a primit pe Vasile
Bulucea, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor, care efectuează o
vizită în Maroc. Cu acest prilej, a
fost exprimată satisfacția pentru
cursul ascendent al cooperării econo-,
mice bilaterale și dorința de ampli
ficare și diversificare a acesteia, în
conformitate cu înțelegerile conve
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Noi acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor
Premierul suedez despre necesitatea începerii
unui proces real de dezarmare nucleară

STOCKHOLM 14 (Agerpres). —
( Luind
cuvintul la o reuniune a In
suedez de politică exter
Ă stitutului
nă de la Stockholm, premierul
a reafirmat atașamentul
I suedez
țării sale Ia politica de neutralita
I te, activitatea pentru preîntîmpiconflictelor militare, conso
î narea
lidarea păcii și securității pe în
treaga planetă, întărirea solidari
internaționale. Un război nu
Ă tății
clear — a spus el — ar afecta toa
Ă te popoarele și statele. De aceea,
( statele nenucleare sint pe deplin
îndreptățite să ceară ca arma nu*

nite Ia nivel înalt privind dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor
de prietenie și conlucrare românomarocane.
In cadrul unor întrevederi avute
cu miniștrii marocani ai echipa
mentului, transporturilor, poștelor și
telecomunicațiilor, pescuitului mari
tim și marinei comerciale au fost
abordate aspecte concrete ale co
laborării bilaterale.

cleară să nu fie folosită niciodată
și să înceapă, in sfîrșit, un proces
real de dezarmare nucleară.
Premierul suedez s-a pronunțat
în favoarea extinderii colaborării
dintre statele europene, pentru
continuarea procesului general-european. El a evidențiat, în acest
sens, că o componentă însemnată
-a acestui proces este Conferința
de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa, ce vizează
instaurarea unei stabilități politice
pe continent.
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Conferință a reprezentanților opiniei publice

din R.F.G. și U.R.S.S.
BONN 14

(Agerpres).

—

La

Bonn s-a încheiat Conferința
Ă reprezentanților
opiniei publice din
și U.R.S.S., la care au luat
Ă R.F.G.
parte activiști politici și obștești

vest-germani, între care Willy
L
Brandt, președintele P.S.D. din
’—
R...
—și
v* o„ delegație o„
—
F. Germania,
soț vietică în frunte cu L. Tolkunov,
i______________________________

președintele Sovietului Uniunii al
U.R.S.S., președintele Comitetului
sovietic pentru securitate și coope
rare europeană — informează agenția T.A.S.S. Au fost discutate,
în cadrul conferinței, probleme ale
apărării păcii și securității interna
ționale.
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Vii proteste împotriva represiunilor rasiste
din R.S.A.
PRETORIA 14 (Agerpres). — în eforturile de a stăvili lupta antiapartheid care ia amploare, guvernul
rasist de la Pretoria a arestat în 1
primele 11 luni ale anului aproape
9 000 de militanți împotriva discri
minării rasiale, între care un mare
număr de copii, relevă Comitetul de
sprijin al părinților deținuților în
raportul său lunar asupra detenții
lor în R.S.A. Potrivit raportului,
care apreciază că „niciodată în is
toria recentă a R.S.A. represiunea nu
a fost atit de violentă", 7 006 per
soane au fost arestate in baza stării
excepționale impuse în luna iulie,
iar 1759, potrivit legilor privind
securitatea.
COPENHAGA 14 (Agerpres). —
Parlamentul danez (Folketingul) a
adoptat o rezoluție prin care se cere
guvernului minoritar de centrudreapta să prezinte, pînă la 1 apri
lie 1986, un proiect de lege privind
ruperea relațiilor comerciale cu Africa de Sud, informează agențiile
France Presse și Associated Press.
Totodată, guvernul este chemat să
prezinte, pînă la 1 februarie 1986,
un alt proiect de lege prin care se
interzice importul de cărbune sudafrican în Danemarca. Observatorii
apreciază că aprobarea celor două
proiecte de lege este doar o forma
litate, avind în vedere că guvernul
nu deține majoritatea în Folketing.
De altfel, purtătorul de cuvînt al
Partidului Social-Democrat a rele

tanie este ilustrată și de sondajele
de opinie. Potrivit agenției France
Presse, un sondaj întreprins in
perioada 4—9 decembrie de Institu
tul Gallup relevă că 77 la sută din
tre britanici consideră că șomajul
constituie problema numărul unu a
țării, față de 75 la sută, in ia
nuarie.
DEFICIT. Balanța comercială a
Elveției a înregistrat în acest an un
deficit de 7,6 miliarde franci, in
formează agenția France Presse, ci
tind un raport oficial dat publici
tății la Berna.

LA FESTIVALUL INTERNA
ȚIONAL AL FILMULUI DE LA
CAIRO, EDIȚIA 1985, cinematogra
fia română a fost prezentă cu o se
lecție de filme artistice de lung
metraj, documentare și de anima
ție, care s-a bucurat de un deo
sebit succes în fața publicului
egiptean. Pentru realizare artistică
deosebită, premiile Ministerului
Culturii al R.A. Egipt au fost acor
date regizorilor Gheorghe Naghi și
Nicolae Corjos, realizatorii filmelor
„Acțiunea Zuzuc" și, respectiv, „De
clarație de dragoste". Filmului „De
clarație de dragoste" i-a fost acor
dată, de asemenea, și Diploma de
onoare a festivalului.

vat : „Astăzi ani votat de fapt ru
perea relațiilor cu Pretoria".

ROMA 14 (Agerpres). — Comite
tul național italian de coordonare a
luptei împotriva apartheidului a adresat forțelor progresiste din Ita
lia chemarea de a-și intensifica ac
țiunile de solidaritate cu victimele
rasismului din Africa de Sud. După
cum relatează agenția T.A.S.S., în
declarația publicată de comitet se
subliniază necesitatea de a se lua
măsuri de izolare internațională a
regimului de Ia Pretoria.

• Adoptarea unor rezoluții
in problema
Namibiei ®
Fermă condamnare a ideolo
giei și activităților fasciste și
neofasciste
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat cu o largă majoritate de vo
turi șase rezoluții în problema Na
mibiei, care in esență condamnă per
petuarea ocupării ilegale a teritoriu
lui namibian de către regimul mino
ritar rasist de la Pretoria și reco
mandă intensificarea acțiunilor or
ganizației mondiale și ale întregii
comunități internaționale în vederea
urgentării accesului la independen
ță al poporului namibian. Una din
rezoluții recomandă organizarea unei
sesiuni speciale a Adunării Generale
a O.N.U. — inainte de sesiunea or
dinară a Adunării Generale din sep
tembrie 1986 — care să fie consa
crată examinării problemei indepen
denței Namibiei.
Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat o rezoluție prin care relevă
necesitatea adoptării unor măsuri eficiente de combatere a ideologiei,
practicilor și activităților fasciste și
neofasciste, precum și a oricăror ma
nifestări ale intoleranței, urii și tero
rii pe criterii rasiale. Documentul atrage atenția asupra pericolului re
crudescenței în unele țări a ideolo
giei și activităților fasciste și neofas
ciste și cheamă la interzicerea prin
lege a oricăror idei și practici ba
zate pe conceptul de supremație ra
sială, pe ură, teroare și propagarea
războiului.

Situația din Liban
BEIRUT 14 (Agerpres). — Pe
parcursul zilei de simbătă situația
în capitala libaneză s-a ameliorat,
milițiile rivale consimțind tacit la
o încetare a focului.
Agențiile de presă informează că
ciocnirile din zona liniei de demarca
ție dintre sectoarele de est și de vest
ale Beirutului, dintre milițiile creș
tine și musulmane au scăzut treptat
in intensitate. Schimburile de focuri
dintre acestea, izbucnite în primele
ore ale zilei de vineri, s-au soldat
cu uciderea a șapte persoane și ră
nirea altor 25, informează France
Presse.
Pe de altă parte, agenția Reuter
precizează că in regiunea Saida din
sudul Libanului au avut loc inci
dente între milițiile musulmane din
zonă și militarii așa-zisei „Armate
a Libanului de Sud", creată și finan
țată de Israel.

Dispută pe piața

automobilului
TOKIO 14 (Agerpres). — Japonia
intenționează să renunțe la „limi
tarea voluntară" a exporturilor de
automobile în S.U.A., o dată cu sfîrșitul anului financiar în curs, care
se încheie ,1a 31 martie, relevă
agenția Associated Press, citind ofi
cialități guvernamentale nipone. O
nouă prelungire a acordului in
cauză fără o justificare excepțio
nală este exclusă, se precizează in
relatare.
Acordul de limitare voluntară a
exporturilor japoneze, una dintre
principalele siirse de fricțiuni între
cele două țări, a intervenit in 1981,
fiind prelungit, la expirarea sa, in
1983, pe încă doi ani.

WASHINGTON 14 (Agerpres). —
Intenția Japoniei de a renunța, la
sfirșitul anului financiar japonez
care se încheie la 31 martie, la li
mitarea voluntară a exporturilor de
automobile nipone pe piața ameri
cană a generat critici aspre in
S.U.A., atit in Congres, cit și în
rindul producătorilor de autovehicu
le, relatează agențiile A.P. și U.P.I.
Senatorul republican John Dan
forth a dat publicității o declarație
in care avertizează că o asemenea
acțiune ar „spori deficitul comercial
al S.U.A. cu Japonia, ceea ce ar
afecta și mai mult relațiile comer
ciale" și ar „face și mai probabilă
adoptarea de către Congres a unei
legislații comerciale și mai aspre,
anul viitor".

„Rețeta speranței"
„Am visat și parcă nu era totuși
vis / Limbile de foc ale soarelui nu
mai pilpiiau / Nu mai erau ano
timpuri, nu mai era iarbă / Nu mai
erau arbori, nu mai erau oameni,
nu mai era viată / Parcă și norii
dispăruseră".
Ilecitate cu o voce pătrunsă de
emoție în aula Universității din
Oslo de către cardiologul american
prof. Bernard Lown, copreședinte,
alături de colegul său sovietic,
prof. Evgheni Ceazov, al asociației
„Medicii lumii pentru preintimpinarea unui război nuclear" — or
ganizație căreia i s-a decernat pre
miul Nobel pentru pace pe 1985 —
aceste versuri dintr-un cunoscut
poem al lui Byron au imprimat o
atmosferă de gravitate ceremoniei
speciale prilejuite de inminarea
înaltei distincții, zilele trecute.
Evocînd viziunea profetică a ma
relui poet britanic, profesorul ame
rican a finut să reamintească astfel,
o dată în plus, consecințele terifian
te ale „iernii nucleare" care s-ar
instaura pe glob in urma unui răz
boi atomic : valurile imense de ce
nușă si praf care s-ar risipi in
văzduh ar bloca lumina soarelui,
formînd un ecran dens in calea ra
zelor, întreaga planetă ar fi cufun
dată intr-o beznă de nepătruns, iar
clima ar suferi modificări profunde,
care, împreună cu radioactivitatea,
ar duce in scurtă vreme la dispari
ția oricărei urme de viață.
în intervenția sa, savantul ame
rican a asemuit cursa înarmărilor
cu „un cancer care proliferează
monstruos". „Noi, medicii, a adău
gat el, nu putem rămâne nepăsă
tori in fața sporirii continue a re
surselor irosite pe armamentul nu
clear, in timp ce mijloacele folo
site pentru combaterea sărăciei, a
foametei si a bolilor in lume sint
comparativ neînsemnate", îtl înche
ierea intervenției sale, pe care șl-a
intitulat-o semnificativ „Rețeta
speranței", el a recitat versurile

poetului contemporan Langston
Hughes : „Să ne păstrăm visurile /
Căci dacă visurile mor / Viața devi
ne aidoma unei paseri cu aripile
frînte / Care nu mai poate zbura".
Iar visul cel mai scump, dorința
cea mai ' fierbinte a omenirii este
înlăturarea primejdiei nucleare,
apărarea vieții, apărarea păcii.
Subliniind acest comandament pri
mordial al vremurilor noastre, pro
fesorul sovietic Evgheni Ceazov a
pus in lumină, la rindul său, in in
tervenția intitulată, de asemenea,
semnificativ : „Tragedia sau trium
ful rațiunii", natura contradictorie
a descoperirilor științei și tehnicii,
care pot — și trebuie — să slu
jească omului, dar care pot, tot
odată, avea și consecințe distrugă
toare pentru umanitate. „Uraniul
in sine, a spus el, nu este o sub
stanță explozivă. Pentru ca forța
sa destructivă să se dezlănțuie este
necesară o tehnologie foarte com
plicată. Ca oameni de știință nu
putem admite ca eforturi atit de
mari să fie desfășurate numai in
scopul autodistrugerii".
Deziderate care sint, fără îndo
ială, împărtășite de toți cei care
iubesc pacea, iubesc viața. „Rețeta
speranței" este simplă si ea constă
in acțiunea unitară si convergentă
a forțelor social-politice celor mai
largi ale planetei, in puterea că
rora stă să apere pacea și viața, să
ferece la loc forța destructivă a
atomului, să o îndrume să acțione
ze numai și numai spre binele și
bunăstarea omului. Iar in rindul
acestor forțe, oamenii de știință,
confruntați cu marea dilemă a di
recției pașnice sau nepașnice spre
care să fie indreptate rezultatele
cercetărilor lor, sint chemați să nu
precupețească nici un efort pen
tru a face ca talgerul să se incline
definitiv de partea rațiunii, de
partea vieții.
R. CĂPLESCU
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