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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarii cu probleme internaționale și ideologice
ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste
și muncitorești din unele țări socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit joi, 19
decembrie, pe secretarii cu proble
me internaționale și ideologice ai
comitetelor centrale ale partidelor
comuniste șl muncitorești din unele
țări socialiste, care participă la lu
crările consfătuirii de la București.
,La intîlnire au participat : Milko
Balev, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, Dimităr Stanișev și
Stoian Mihailov, secretari ai C.C. al
P.C.B. ; Vasil Bilak, membru al
Prezidiului, secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia,
Jan Fojtik, membru supleant al
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C.,
Josef Havlin, secretar al C.C. al
P.C.C. ; Lionel Soto, membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Cuba ; Kurt Hager și
Joachim Herrmann, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. al
Partidului Socialist Unit din Ger
mania ; Samane Vignaket, secretar
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar
Laoțian ;
Țereendașiin
Namsrai, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, Țereenpiliin Balhaajav, secretar al C.C.
al P.P.R.M. ; Jozef Czyrek, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Jan Glowczyk, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.M.U.P. ; Jănos Berecz,
Matyas Sziiros și Lenârd Pâl, secre
tari ai C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar ; B.N. Ponomariov, membru supleant al Biroului
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice,
M.V. Zimianin, secretar al C.C. al
P.C.U.S. ; Hoang Tung, secretar al
C.C. al Partidului Comunist din
Vietnam, precum și I. Sklearov, redactor-șef al revistei „Probleme ale
păcii și socialismului".
Din partea Partidului Comunist
Român au fost prezenți tovarășii
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., Petru Enache, Cornel Pacoste
și Ion Stoian, membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R.
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Tovarășul Nicolaa Ceaușescu a
adresat oaspeților un cordial bun
venit și le-a transmis, in numele
conducerii partidului nostru și al
său personal, un salut călduros. în
același timp, secretarul general al
partidului și-a exprimat convingerea
că reuniunea de la București va con
tribui la dezvoltarea colaborării, la
întărirea unității și solidarității din
tre partidele, țările și popoarele
noastre.
în numele participanților la con
sfătuire, tovarășul B. N. Ponomariov
a adresat cele mai vii mulțumiri
pentru întrevederea acordată, pentru
condițiile asigurate bunei desfășurări
a consfătuirii. în același timp, el a
transmis conducătorului partidului
și statului nostru, din partea secre
tarului general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov,
un salut prietenesc și cele mai bune
urări. Tovarășului Nicolae Ceaușescu
l-au fost transmise, de asemenea, un
salut cordial și urări de succes In
Întreaga activitate din partea condu
cătorilor partidelor comuniste și
muncitorești reprezentate la consfă
tuirea de la București.
Secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
mulțumit pentru salutul transmis de
secretarul general al Comitetului
Central , al P.C.U.S. și a rugat să se
transmită tovarășului Mihail Gorba
ciov salutul său și cele mai bune
urări. De asemenea, a transmis se
cretarilor generali și primilor-secretari ai comitetelor centrale, birouri
lor politice, conducerilor partidelor
comuniste și muncitorești prezente la
consfătuire un cald salut tovărășesc
din partea conducerii partidului nos
tru și a sa personal.
Abordînd problemele majore care
confruntă lumea contemporană, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat poziția Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste, conform
căreia problema fundamentală a zi
lelor noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, in primul rînd la dez
armare nucleară, apărarea dreptului
suprem al oamenilor, al națiunilor
la existență liberă și demnă, la pace,
la viață.
Subliniind că. In prezent, nu exis

tă sarcină mal urgentă declt aceea
de a se acționa cu fermitate pen
tru oprirea cursului periculos al evenimentelor, secretarul general al
partidului a reliefat că, în actuale
le împrejurări internaționale, un rol
sporit revine țărilor socialiste, parti
delor comuniste și muncitorești, tu
turor forțelor revoluționare, pro
gresiste, întăririi solidarității și con
lucrării lor ca element de însemnă
tate majoră în lupta pentru pace șl
dezarmare. A fost relevată actuali
tatea aprecierilor și concluziilor cu
prinse în Declarația adoptată la
recenta Consfătuire de la Sofia a
Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia privind intensificarea
luptei unite a țărilor socialiste pen
tru oprirea cursei înarmărilor. întă
rirea securității și păcii în Europa
și în lume. S-a subliniat că este mai
necesar ca oricînd ca țările socialiste
să mențină, în continuare, inițiativa,
să desfășoare acțiuni și să prezinte
propuneri concrete privind oprirea
experimentării și producerii de noi
arme nucleare, de reducere a chel
tuielilor și efectivelor militare, inclu
siv prin, măsuri unilaterale.
Apreciind și cu acest prilej Impor
tanța întîlnirii sovieto-americane la
nivel înalt de la Geneva, care s-a în
cheiat cu o serie de rezultate poziti
ve, conducătorul partidului și statu
lui nostru a arătat că această întîlnire își va demonstra Importanța is
torică numai în condițiile în care se
va ajunge la acorduri reciproc ac
ceptabile pentru ambele părți pri
vind dezarmarea nucleară. Secretarul
general al partidului a apreciat că
acum, după întîlnirea la nivel înalt
de la Geneva, este mai necesar ca
oricînd să fie Intensificate acțiunile
politico-diplomatice și eforturile tu
turor popoarelor, ale forțelor realiste,
progresiste de pretutindeni pentru a
determina trecerea la măsuri reale
de dezarmare, în primul rînd de de
zarmare nucleară, de prevenire a mi
litarizării spațiului cosmic. Au fost
puse In evidență propunerile făcute
în acest scop de țările socialiste pen
tru încetarea producerii, experimen
tării și amplasării de noi arme nu
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cleare șl, în acest context, a fost sub
liniat rolul ce revine activității de
propagandă în mobilizarea largă a
opiniei publice pentru intensificarea
luptei pentru pace, pentru dezarmare
și destindere, pentru asigurarea con
dițiilor unei largi conlucrări interna
ționale. .
Referindu-se Ia importanța con
sfătuirii care își desfășoară lu
crările la București, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că acti
vitatea de propagandă este chemată
să pună mai pregnant în lumină rea
lizările istorice obținute de țările so
cialiste, marea superioritate a orînduirii pe care o edifică popoarele
acestor țări. Prin aceasta se va răs
punde propagandei dușmănoase a
cercurilor \ imperialiste, care, în
mod sistematic, încearcă să pre
zinte denaturat realitățile din țările
socialiste, incurajînd naționalismul,
șovinismul, anticomunismul. în ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a apreciat că, in activitatea ideo
logică, partidele și țările noastre
trebuie să se situeze pe o linie mai
fermă, ofensivă, de demascare
promptă a propagandei burgheze,
subliniind că succesele obținute de
popoarele țărilor socialiste oferă ar
gumente deosebit de convingătoare,
care, prin ele însele, demonstrează
superioritatea socialismului asupra
capitalismului.
în continuare, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat ne
cesitatea ca propaganda să abordeze
mai activ problemele privind dez
voltarea colaborării economice dintre
țările socialiste, în spiritul înțelege
rilor convenite în cadrul Consfătui
rii la nivel înalt pe aceste proble
me, din vara anului trecut. De ase
menea, propaganda trebuie să pună
un mare accent pe intensificarea co
laborării și cooperării în domeniul
științei și tehnologiei, în spiritul
Programului complex adoptat, în
aceste zile, de țările socialiste din
cadrul C.A.E.R. întreaga activitate
de propagandă trebuie să pună in
evidență superioritatea relațiilor so
cialiste, ca relații de tip nou, dintre
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Sarcinile în toate
sectoarele economiei—
îndeplinite exemplar!
• Acțiuni susținute
pentru dezvoltarea
intensivă a pro
ducției
• Competență, răs
pundere în con
ducerea activității
unităților agricole!
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l/n călduros bun venit pe pămîntul RomânieiI
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, într-o vizită de prietenie, tovarășul
Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov s-a născut
la 7 septembrie 1911 in orașul Praveț, județul Sofia. A terminat școala
medie de tipografie la Sofia și a în
ceput, apoi, să lucreze ca tipograf;
In 1929 a intrat în Uniunea Tinere
tului Comunist Bulgar, iar în anul
1932 a fost primit in rindurile Parti
dului Comunist Bulgar. Curînd
este ales secretar al organiza
ției de bază a partidului in
întreprinderea unde lucra.
în perioada anilor 1934—1941,
tovarășului Todor Jivkov i-au
fost încredințate funcții în
conducerea unor organe de
partid și de tineret din capita
la bulgară, fiind apoi ales
membru al Comitetului jude
țean de partid Sofia.
în anii luptei antifasciste,
tovarășul Todor Jivkov a fost
unul dintre conducătorii orga
nizației de partid Sofia și ai
mișcării de partizani, îndepli
nind, în această perioadă,
funcția de locțiitor al coman
dantului Statului Major al
Primei zone operative insurec
ționale. In ajunul insurecției
populare, din însărcinarea Bi
roului Politic al C.C. al P.C.
Bulgar, a condus Biroul ope
rativ de coordonare a acțiuni
lor unităților de partizani și
grupurilor de combatanți din
regiunea Sofia. Aceste unități
au asigurat victoria revoluției
socialiste de la 9 Septembrie
1944.
După 9 Septembrie, tovară
șul Todor Jivkov a devenit
conducătorul politic al Statu
lui Major al Miliției populare
din Sofia și a fost ales al doi
lea secretar al Comitetului re
gional Sofia al P.C.B., primsecretar al Comitetului orășe
nesc Sofia și al Comitetului
județean Sofia ale P.C.B., pre
ședinte al Comitetului orășe
nesc al Frontului Patriei și președin
te al Consiliului popular al capitalei.
In anul 1945, tovarășul Todor
Jivkov a fost ales membru supleant
al C.C. al P.C.B., iar la Congresul
al V-lea al partidului, în anul 1948,
membru al C.C. al P.C.B. în anul
1950 este ales membru supleant al
Biroului Politic și secretar al Co
mitetului Central, iar în anul urmă
tor — membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.B. La Congresul al
VI-lea al Partidului Comunist Bul
gar, din anul 1954, tovarășul Todor
Jivkov a fost învestit în funcția de
prim-secretar al C.C. al partidului.
La Congresul al XII-lea, din 1981,
plenara C.C. îl alege secretar gene
ral al C.C. al P. C. Bulgar.
Tovarășul Todor Jivkov a fost
aleș deputat In toate legislaturile
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria. în luna noiembrie 1962 a fost
desemnat președinte al Consiliului
de Miniștri, funcție pe care a de
ținut-o pînă In 1971.
După adoptarea noii Constituții,
In anul 1971, tovarășul Todor Jivkov
a fost ales președinte al Consiliului

de Stat al R. P. Bulgaria. Este re
ales în această înaltă funcție în anii
1976 și 1981.
Elaborarea și înfăptuirea liniei adoptate de Plenara C.C. al P. C. Bul
gar din aprilie 1956, care a deschis
drumul consolidării cuceririlor so
cialiste și transformării Bulgariei

Intr-un stat modern Industrial-agrar,
cu o știință și cultură înaintate,
elaborarea noului program al parti
dului de edificare a societății so
cialiste dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea al P.C.B., noua Con
stituție a R. P. Bulgaria, precum și
alte realizări deosebite ale Bulgariei
socialiste sînt legate de numele și
activitatea tovarășului Todor Jivkov.
Pentru meritele sale, tovarășul
Todor Jivkov a fost distins în mai
multe rînduri cu înalte ordine bul
gare și străine, între care de două
ori titlul de „Erou al R. P. Bulgaria"
și cel de „Erou al Muncii Socia
liste".
Pentru merite deosebite In prompvarea prieteniei și colaborării
dintre țările noastre, în dezvoltarea
relațiilor dintre România și Bulga
ria, tovarășului Todor Jivkov i-a
fost conferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I,
cu eșarfă.
Relațiile de prietenie dintre
România și Bulgaria se întemeiază
pe vechi tradiții de luptă comună

împotriva asupririi străine, pentru
libertate, independență și progres
social. Ele au căpătat dimensiuni
noi și s-au dezvoltat continuu în anii
construcției socialiste.
întilnirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
și tovarășul Todor Jivkov,
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, con
vorbirile și ințelegerile conve
nite cu prilejul acestor întîlniri au dat puternice impulsuri
dezvoltării și diversificării re
lațiilor româno-bulgare, au
creat cadrul necesar unei am
ple colaborări pe plan politic,
economic,
tehnico-științific,
cultural.
De fiecare dată. Întil
nirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Todor Jivkov, fie că au
avut loc în România sau in
Bulgaria, au constituit mo
mente de seamă in dezvolta
rea multilaterală a raporturi
lor româno-bulgare.
In mesajul adresat tovară
șului Todor Jivkov cu pri
lejul sărbătorii naționale a
poporului bulgar, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta :
„Constatăm cu satisfacție că
relațiile de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre
partidele și țările noastre au
cunoscut in anii construcției
socialiste o dezvoltare ascen
dentă și avem convingerea că,
acționind in spiritul înțelege
rilor la care am ajuns în
timpul întilnirilor noastre rod
nice, relațiile de prietenie și
strinsă colaborare bilaterală
se vor dezvolta și mai pu
ternic spre binele popoarelor noastre
prietene, al cauzei socialismului".
In toastul rostit la dineul oferit in
onoarea sa la București, în luna de
cembrie 1984, tovarășul Todor Jivkov
menționa : „Atunci cind vorbim
despre dezvoltarea ascendentă a co
laborării noastre, menționăm cu de
plin temei rolul deosebit al întîlnirilor la cel mai înalt nivel. In de
cursul ultimilor douăzeci de ani,
acestea s-au afirmat ca o practică
excepțional de utilă. Sint deosebit
de caracteristice pentru aceste întîlniri înțelegerea reciprocă și modul
constructiv de abordare și examinare
a tuturor problemelor de interes re
ciproc".
Avînd convingerea fermă că vizita
pe care tovarășul Todor Jivkov o
efectuează în aceste zile în țara
noastră și convorbirile ce vor avea
loc cu acest prilej vor constitui un
nou aport important la dezvoltarea
relațiilor de prietenie și colaborare
româno-bulgare,
poporul
român
urează înaltului oaspete tradiționa
lul „Bine ați venit pe pămîntul
României 1“

^Planul ile dezvoltare economico-socială a României pe anul 1986A

Un amplu și concret program de acțiune
pentru progresul neîntrerupt al patriei
După cum s-a publicat în presa
de ieri, Marea Adunare Națională
a dat putere de lege Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1986, Pla
nului de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare pe
anul 1986, Bugetului de stat pe anul
1986, a aprobat Legea cu privire la
creșterea productivității muncii,
perfecționarea organizării și nor
mării producției și a muncii.
Prin întregul lor conținut, toate
aceste documente poartă amprenta
gindirii revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, evidențiază
preocuparea constantă a secretaru
lui general al partidului, care a în
drumat nemijlocit întreaga activi
tate de fundamentare a direcțiilor
de dezvoltare economico-socială a
țării în primul an al celui de-al
8-lea cincinal și a examinat în mai
multe etape propunerile de plan pe
ansamblul economiei naționale, pe
ramuri, ministere și în profil teri
torial, pentru soluționarea pe baze
științifice a problemelor cardinale
de care depinde în etapa actuală
creșterea economică în ritm susți
nut, dezvoltarea echilibrată a tutu
ror sectoarelor, înfăptuirea progra
melor pe care ni le-am propus în
perspectivă.
Prevederile planului pe anul 1986
reprezintă, în mod firesc, prima din
etapele pe care le vom parcurge
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului în viitorul cincinal, cind
tara noastră trebuie să treacă de la
stadiul de țară socialistă în curs de
dezvoltare la stadiul de țară mediu
dezvoltată din punct de vedere economic și social. In același timp,
activitatea din anul viitor o va con
tinua pe aceea din acest an. Iată
de ce, așa cum a subliniat secreta
rul general al partidului Ia recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., ținind
seama de unele nerealizări din acest an, planul pe anul 1986 preve
de indici de dezvoltare superiori rit
murilor medii de creștere stabilite
pentru perioada 1986—1990, astfel
incit să se asigure din primul an
al viitorului cincinal condițiile ne
cesare pentru înfăptuirea integrală
a hotăririlor Congresului al XIIIlea al partidului.
în lumina obiectivelor și indica
țiilor
formulate
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate din anul viitor are ca obiectiv
prioritar accentuarea laturilor cali
tative ale creșterii economice, a
cursului spre o reproducție de tip

intensiv, sporirea substanțială a eficienței in toate sectoarele de ac
tivitate. Această orientare se regă
sește concretizată sintetic în stabi
lirea unui ritm de creștere de 10—
12 la sută a venitului național, față
de anul 1985, ritm superior celui
prevăzut pentru produsul social. Ca
atare, va trebui să se acționeze cu
toată hotărîrea pentru reducerea
substanțială a cheltuielilor materia
le și sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii sociale, astfel
incit să se asigure resursele nece
sare pentru dezvoltarea în conti
nuare a forțelor de producție și îm
bunătățirea nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației. în
suși faptul că se prevede o crește
re de 8—9 la sută a valorii producției-marfă industriale și de 12—15
la sută a valorii producției nete in
dustriale reliefează aceeași anga
jare fermă pe calea dezvoltării de
tip intensiv, a accentuării laturilor
calitative, de eficiență ale produc
ției, prin valorificarea superioară a
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei.
în acest context reținem necesi
tatea creșterii mult mai accentuate
a productivității muncii, intr-un
ritm de 10—12 ia sută în 1986, față
de acest an, prin promovarea pe
scară largă a progresului tehnic,
îmbunătățirea continuă a organi
zării producției și a muncii, asigu
rarea normării științifice, ridicarea
nivelului pregătirii profesionale a
personalului muncitor. După cum
se știe, Comitetul Politic Executiv
a stabilit recent trecerea la măsuri
concrete, practice, de organizare
științifică a întreprinderilor, a pro
ducției și a muncii, de modernizare
și perfecționare a activității în toa
te domeniile. Așa cum a subliniat
secretarul general al partidului, va
trebui ca pînă la jumătatea anului
viitor să se încheie întreaga activi
tate de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, pornind de la
dotarea existentă, de la ceea ce avem acum, perfecționînd unele uti
laje și dispozitive de lucru. Practic,
în anul 1986, peste 90 la sută din
sporul venitului național va trebui
să se realizeze pe seama ridicării
productivității muncii sociale.
Preocuparea conducerii parti
dului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea intensivă a economiei, orien
tare pusă pregnant în eviden
ță și de indicatorii de plan
pe anul 1986, izvorăște dintr-o ana
liză temeinică, științifică a cerin
țelor obiective ale actualei perioa

de pe care o parcurgem. Se știe
că, în ultimii ani, valoarea și vo
lumul fondurilor fixe au crescut în
ritmuri înalte, economia națională
dispunînd în prezent de un puter
nic potențial productiv — tehnic,
material și uman — care trebuie
fructificat superior, în condiții de
înaltă eficientă economică, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii.
Sigur, și in anul 1986 se va pune
un accent deosebit pe lărgirea in
continuare a bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice,
prin intensificarea cercetării geo
logice și sporirea eficienței aces
teia, concomitent cu grăbirea lu
crărilor de punere în valoare a re
zervelor descoperite, în special a
celor de combustibili minerali. în
industria extractivă, prin intrarea
în funcțiune a noilor capacități de
producție și extinderea tehnologii
lor moderne de exploatare și pre
parare, urmează ca, în anul viitor,
să se realizeze 69 milioane tone
cărbune net, 12,1 milioane tone ți
ței și 31 miliarde metri cubi gaz
metan. Creșteri importante ale ex
tracției se prevăd și în sectorul mi
nereurilor neferoase, cu deosebire
la cele cuprifere, precum și la
substanțele utile nemetalifere. Di
mensionarea producției de energie
electrică are în vedere creșterea
mai puternică a capacităților care
funcționează pe bază de cărbune și
Șisturi bituminoase.
Esențial de reținut este faptul că,
în toate ramurile și domeniile de
activitate, sarcinile de plan pe
1986 trebuie să se realizeze în con
dițiile utilizării cu maximă efi
cientă și creșterii gradului de va
lorificare a materiilor prime, ma
terialelor și energiei, a reducerii
normelor de consum. Practic, chel
tuielile la 1 000 lei producție sau
venituri brute vor trebui să se re
ducă în anul 1986, față de 1985, cu
48,4 lei în industria republicană, 12
lei in activitatea de construcțiimontaj, 12 lei în activitatea de
transporturi. îndeplinirea niveluri
lor prevăzute la indicatorii de efi
ciență impune, prin urmare, ca în
treprinderile, centralele industriale,
ministerele să acționeze cu toată
fermitatea pentru aplicarea cit mai
rapidă în producție a rezultatelor
cercetării științifice și ingineriei
tehnologice, extinderea pe scară
largă a progresului tehnic, ridica
rea continuă a pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii, întărirea

(Continuare în pag. a 11-a)
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h lumina cuvintării tovarășului Nicolae Ceausescu

la plenara Consiliului Național a[ Oamenilor Muncii

ACȚIUNI SUSȚINUTE PENTRU DEZVOLTAREA
INTENSIVA A PRODUCȚIEI
dului de valorificare a materiilor
prime și materialelor, asimilind în
fabricație o serie de produse de
mare complexitate. în acest scop,
țin să precizez că, prin asimila
rea in fabricație a unor produse
ale tehnicii de vîrf. gradul de
valorificare a materiilor prime și
materialelor va crește și mai mult.
Practic, sîntem pregătiți ca încă
de pe acum să lucrăm în ritmul
stabilit pentru prima lună a anu
lui 1986. Pentru aceasta, la secția
mecanică fină și electronică au
fost organizate linii tehnologice
noi, volumul producției-marfă ur
mind să crească pe aceleași spații
cu circa 45 la sută. La secția de
conductori și cablaje s-au automa
tizat liniile de acoperiri chimice,
realizîndu-se o îmbunătățire cali
tativă a produselor și o creștere

Pe șantierele de investiții este posibila
dublarea productivității muncii
însuflețiți de orientările și indi
cațiile cuprinse în cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, comuniștii, toți mun
citorii și specialiștii din Centrala
de construcții industriale Bucu
rești sint ferm hotărî ți să acțio
neze, prin toate mijloacele, pentru
realizarea integrală a planului de
construcții-montaj și de punere în
funcțiune pe acest an și pe întregul
cincinal — sarcină majoră în do
meniul investițiilor. De altfel, uni
tatea noastră a reușit la 15 decem
brie să-și îndeplinească sarcinile dc
plan pe 1985 și să pună, pînă
acum, în funcțiune, peste 80 de ca
pacități productive noi, urmind ca,
pină la sfirșitul anului, să realizeze
un volum suplimentar de lucrări
de peste 160 milioane lei. Mențio
nez, totodată, că prevederile cinci
nalului actual au fost înfăptuite
incă din luna august, fapt care ne
asigură o bună bază de pornire în
activitatea pe care o vom desfă
șura in cincinalul viitor.
Așa cum a cerut în repetate rînduri secretarul general al partidu
lui, accentul principal în activita
tea noastră a fost pus pe creșterea
mai substanțială a productivității

muncii, indicator îndeplinit în pro
porție de 108 la sută. Pentru aceas
ta, pe șantiere am luat măsuri
ample vizind organizarea temeini
că a întregii activități, creșterea
gradului de prefabricate și indus
trializare a lucrărilor.
Accentul pus de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pe necesitatea
creșterii mai rapide a productivită
ții muncii in toate sectoarele de
activitate ilustrează preocuparea
statornică a conducerii partidului,
a secretarului său general, pentru
accentuarea laturilor calitative, a
dezvoltării intensive a economiei
naționale și realizarea unei noi ca
lități a muncii și a vieții în în
treaga noastră societate.
Iată de ce consiliul oamenilor
muncii, întregul colectiv de con
structori al centralei consideră mă
surile adoptate pînă acum doar ca
un punct de plecare in inițierea
altor acțiuni cu eficientă certă în
scopul dublării productivității mun
cii pe șantierele noastre înainte de
sfirșitul cincinalului viitor.
Inq. Radu SUMAN
președintele consiliului oamenilor
muncii de la Centrala de
construcții industriale București

în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii se jalonează cu inaltă ri
goare științifică direcțiile priorita
re ce trebuie avute in vedere in
perspectiva cincinalului 1986—1990,
perioadă care va marca trecerea
viguroasă la dezvoltarea intensivă
a economiei naționale. Latură inse
parabilă a progresului general al
țării, introducerea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în pro
ducție devine o sarcină de maximă
răspundere pentru comuniști, pen
tru toți oamenii muncii, ea urmind
să dea adevărata măsură a spiri
tului- revoluționar manifestat de
oamenii muncii din toate domenii
le activității economico-sociale.
Colectivul nostru de' muncă a
luat cunoștință de orientările de
excepțională însemnătate sublinia
te de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
plenara forumului democratic al
clasei muncitoare, raportindu-și re
zultatele, dar și preocupările la exi
gențele și imperativele noii etape
de . dezvoltare. încereînd să facem
o scurtă retrospectivă asupra pro
priilor realizări pe linia înnoirii și
modernizării producției, avem sa
tisfacția . de a constata, că> Pft.
parcursul cincinalului ee-1' vom în
cheia peste cîteva zile, am promo
vat consecvent în producție pro
gresul tehnic. Numai în ultimii doi
ani, de exemplu, au fost cercetate,
create și introduse in fabricație 26
de produse noi, ridicînd structura
sortimentală la 60 de produse chi
mice de mare valoare și strictă ne
cesitate pentru economia națională.
Toate aceste preocupări s-au re
flectat și in sporirea competitivi
tății produselor chimice realizate,
competitivitate demonstrată, prin
tre altele, și de faptul că în pre
zent 54 la sută din producția com
binatului nostru chimic se situează
la nivel mondial ridicat, iar 46 la
sută la - nivel mondial mediu.
Atît la adunarea oamenilor mun

metal realizăm produse dc înaltă
tehnicitate, a căror valoare se ri
dică la aproape 400 000 lei. Tot
odată, ritmul de lucru a sporit ca
urmare a modernizărilor făcute in
toate secțiile și atelierele de fa
bricație, astfel că, la 20 decembrie
ac., am raportat îndeplinirea pia
nului anual Ia producția-marfă in
dustrială, sporul de producție ob
ținut pină la 31 decembrie, numai
pe seama creșterii productivității
muncii, urmind să ajungă la peste
40 milioane lei.
Bineînțeles, în anul 1986 avem
sarcini mult sporite și este firesc
să tindem la mai mult. Așa bună
oară, față de acest an, în 1986 pro
ductivitatea muncii va trebui să
crească la noi in întreprindere cu
peste 16 la sută. Or, este de la sine
înțeles că pentru a face față unor
sarcini atît de mobilizatoare va tre
bui să introducem operativ în pro
ducție o serie de tehnologii noi, de
mare randament, acțiune care a și
început. De exemplu, pentru uti
lizarea cu indici superiori a capa
cităților de producție am stabilit
să fie extinsă metoda de extru
dare in vid a pieselor din mase
plastice. Țotodată, colectivul nos
tru — de la muncitori și tehni
cieni la proiectanți și ingineri —
s-a angajat să-și aducă o contri
buție substanțială la creșterea gra

(competență,
De mai mulți ani, I.A.S. Prejmer,
județul Brașov, se situează constant
în rindul celor mai bune unități
agricole de stat din țară. Mărturie
a rezidtatelor deosebite obținute aici
stau cele 14 înalte distincții — din
tre care 9 Ordinul Muncii clasa I și
două titluri de Erou al Muncii So
cialiste — ce i s-au acordat în ul
timii 10 ani.
Deși mai dificil sub aspectul con
dițiilor climatice, anul 1985 a în
semnat pentru I.A.S. Prejmer anul
unor producții de vîrf, adevărate re
corduri nebănuite în această zonă,
reconfirmind o dată în plus probita
tea profesională și hărnicia acestui
prestigios colectiv de muncă. La
cartofii de sămință, cultura de bază
a întreprinderii, producția a atins
cifra record de 56 598 kg la hectar,
cu peste 10 000 kg mai mare dccît
în anul trecut. Producții care depă
șesc nivelurile atinse vreodată in
această unitate s-au obținut și la
celelalte culturi : orz și orzoaica —
6 000 kg, sfeclă de zahăr — 60 000 kg,
sfeclă furajeră — 145 000 kg. Nota
bile sint și rezultatele obținute in
sectorul zootehnic. Bunăoară, pro
ducția de lapte pe vacă furajată va
depăși 4 000 litri. De reținpt însă

Cartofi
Orz-orzoaică
Sfeclă de zahăr
Sfeclă furajeră
Lapte — litri

1980

1982

27 776
2 053
—
74 910
2 770

34 537
4 034
—
101 229
3 705

37 000
5 000
45 700
111 736
3 658

în rindurlle ce urmează vom în
cerca să ne referim la cîțiva din
factorii de producție care au deter
minat obținerea acestor rezultate.
Vom începe cu sublinierea unui fapt
de primă importanță și anume că o
bună parte din păminturile de pe
care s-au obținut recoltele amintite
au avut altădată o fertilitate scăzu
tă. Cei care au trecut cu 15 ani în
urmă prin zona Prejmerului sau a
Hălchiului iși amintesc cu siguranță
cum pe o parte din terenurile atit
de rodnice de acum se găseau pe
atunci smîrcuri și ochiuri da apă,
un imperiu al răchitei și broaștelor.
în urma lucrărilor de îmbunătățiri
funciare și în primul rînd de com
batere a excesului de umiditate, în
ultimii ani aproape 1 000 hectare,
care nu produceau mai nimic, au
devenit terenuri cu un potențial
productiv ridicat.

cii, cit și în complexul proces de
pregătire a producției anului 1986,
noi am ținut seama de factorii hotăritori care condiționează introdu
cerea mai curajoasă a noului, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ
al producției. De aceea, in ansam
blul măsurilor luate pentru pregă
tirea activității din anul viitor am
pus un accent deosebit pe intensi
ficarea eforturilor pentru perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație,
creșterea parametrilor calitativi ai
produselor, și prelucrarea superioa
ră a materiilor prime. In acest
scop, am stabilit să realizăm o ade
vărată bancă de inovații, o gestiu
ne a acestora, pentru asigurarea
unui stoc de soluții tehnico-științifice fere să ne permită in orice
moment cunoașterea și aplicarea
celor mai optime și eficiente mo
dalități de realizare a produselor
cu grad ridicat de tehnicitate.
Evident, programele noastre prio
ritare legate de înnoirea și moder
nizarea produselor și tehnologiilor
in perspectiva anului 1986 și a vii
torului cincinal sint de acum con
turate cit se poate de precis. Ne
propunem, de exemplu, ca actuala
gamă sortimentală s-o extindem
prin realizarea unui întreg complex
de ppliuretani ,și introducerea in
fabricație ă'unei noi serii de pesti
cide de mare eficiență pentru agri
cultura românească, aflată și ea in
tr-un susținut proces de dezvoltare
intensivă. întregul proces de mo
dernizare și înnoire a producției se
va desfășura pe baza aplicării fer
me, neabătute, a indicațiilor și
orientărilor secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind conlu
crarea tot mai strînsă cu 'centrele
și institutele de .cercetare științifi
că, cu învățămintul superior.

Simion PAVEN
maistru, membru al consiliului
oamenilor muncii de la Combinatul
chimic Rîmnicu Vîlcea

© Producție-marfă suplimentară in valoare de 6,5 milioane lei
obținută în condițiile respectării normelor de consum • Cit
mai multe produse de valoare ridicată fabricate pe instalații
cu consumuri energetice reduse • Valoarea investiției de in
teligență : anul viitor, consumul specific de energie se va
reduce cu 50 la sută pe unitatea de produs
în ultimii ani, întreprinderea de
geamuri din Buzău a devenit o fir
mă bine cunoscută nu numai în țara
noastră, ci și în peste 50 de țări ale
lumii, dintre care unele cu vechi
tradiții in acest domeniu de activi
tate, cum ar fi S.U.A., Franța, R.F.
Germania, Canada ș.a. întreprinde
rea dispune de mari și moderne ca
pacități de producție, de tehnologii
de vîrf și de un colectiv bine pre
gătit profesional, ceea ce ii permite
să realizeze o gamă variată de gea
muri : tras, laminat, șlefuit, profilat,
securizat, plan, curb, duplex, termopan, parbrize pentru toate tipu
rile de autoturisme românești ș.a.
Trăsătura comună a tuturor pro
ceselor tehnologice de fabricare a
produselor respective o constituie
însă faptul că sint energointensive,
adică mari consumatoare de ener
gie. Iată de ce, o dată cu măsurile
tehnico-organizatorice luate în ve
derea realizării în condiții cît mai
bune a planului la producția fizică,
în structura sortimentală contracta?
tă și mai ales a celei destinate ex
portului, s-au căutat și găsit noi so
luții pentru încadrarea în cotele de
energie alocate pentru perioada ac
tuală și s-au inițiat noi și impor
tante acțiuni menite să asigure eco
nomisirea in continuare a energiei
electrice și a gazelor naturale. Ca
urmare, după 11 luni din acest an,
unitatea s-a încadrat — chiar cu unele economii — în consumurile pre
văzute și a reușit să realizeze supli
mentar o producție-marfă industria
lă in valoare de 6,5 milioane Iei, livrind peste prevederi 700 000 metri
pătrați geam laminat, 50 000 metri
pătrați geam securizat, un mare nu
măr de butelii și cărămizi din sticlă,
precum și alte produse solicitate de
economia națională. Deci, cum se
economisește energia într-o unitate
cu tehnologii energointensive ?
— Cred că nu exagerez dacă voi
susține că avem o adevărată strate

gie, o tactică specială în domeniul
reducerii consumurilor energetice
pe unitatea de produs — ne preci
zează inginerul loan Nuț, directorul
tehnic al întreprinderii. Pornind de
la analizele efectuate în ultimii ani
— in care au fost implicate toate ca-

Din experiența
întreprinderii de geamuri
din Buzău
drele tehnice din întreprindere, nu
numai specialiștii din comisia ener
getică — la nivel de secții, sectoare
și ateliere, practic la toate locurile
de muncă, s-a trecut la aplicarea
unui ansamblu de măsuri tehnicoorganizatorice în vederea reducerii
normelor de consum și sporirii pro
ducției. Am căutat, în același timp,
să realizăm produse cu valoare ri
dicată pe instalații cu consumuri
energetice reduse. în prezent, ne
preocupă generalizarea celor mai
eficiente soluții tehnologice la cup
toarele de securizat geam, ceea ce
va determina o reducere cu circa 50
la sută a consumului actual de ener
gie electrică. Am trecut deja la reproiectarea și in multe cazuri la re
construcția cu forțe proprii a unor
instalații de securizat, colaborînd eu
specialiștii de la Institutul de cerce
tări și proiectări tehnologii pentru
sticlă și ceramică fină Ploiești și cu
cei de la întreprinderea de produse
refractare din Turda.
Din discuțiile purtate cu cîțiva
dintre specialiștii care formează co
lectivul special constituit pentru această lucrare de cercetare-proiectare și execuție, am reținut nu
numai curajul aplicării unor soluții
tehnice noi, de nivel mondial, ci
mai ales încrederea in forțele pro

1985
56 598
6 000
60 000
145 000
4 050

Luat însă în totalitatea lui, tere
nul I.A.S. Prejmer este de fertili
tate medie, format în bună măsură
dih brancioguri. Or, tehnologiile
aplicate aici în modul cel mai ri
guros au urmărit tocmai ridicarea
și menținerea la un nivel corespun
zător a gradului de fertilitate a so
lului, condiție esențială pentru
realizarea unor recolte mari.
— La baza orientării noastre de a
obține producții din ce în ce mai
mari și stabile, ne spunea dr. ing.
Ioan N. Toma. directorul întreprin
derii, a stat îmbinarea armonioasă
dintre cele două sectoare : produc
ția vegetală și creșterea animalelor.
Desigur, dezvoltarea zootehniei a
avut și are un rol important in aprovizionarea Brașovului cu lapte
și carne. Pentru unitatea noastră,
z.ootehnia este insă și o „fabrică" de
îngrășăminte organice fără de care

nici nu puteam visa la producțiile
pe care le-am obținut. Căci, prin
structura lui, pămintul nostru are
nevoie de cantități foarte mari de
îngrășăminte organice. Anual, încor
porăm în sol 70 000 tone de asemenea
îngrășăminte. Așa se explică și fap
tul că, în ciuda exploatării lui in
tensive, pămintul unității noastre
nu dă semne de „oboseală" ori de
sărăcie in privința gradului de fer
tilitate.
întreaga strategie aplicată aici, la
Prejmer, pentru obținerea unor pro
ducții mari și constante a fost sub

producerea seminței și încorporarea
ei in sol, întreținerea plantelor și
pînă la recoltarea culturilor. Nu vom
insista asupra tehnologiilor de lu
cru aplicate, ci vom puncta citeva
elemente cu caracter mai aparte,
care explică în bună măsură rezul
tatele obținute de această unitate in
ultimii ani.
— Recolta obținută în acest an.
continuă directorul întreprinderii, se
explică atit prin dotarea unității cu
mașini perfecționate, dar mai cu
seamă ea este rezultatul respectării
cu strictețe a tehnologiilor de lucru.

(Urmare din pag. I)
ordinii și disciplinei în toate ra
murile și sectoarele de activitate.
în funcție de cerințele economiei
naționale, importante fonduri dc
investiții vor fi alocate și în anul
1986, care vor fi orientate cu prio
ritate spre dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime, realiza
rea programului dc modernizare și
ridicare a nivelului tehnic al in
dustriei, a programului de îmbu
nătățiri funciare în agricultură ș.a.
Deci și în acest domeniu va avea
loc o anumită reorientare în ce pri
vește destinația fondurilor mate
riale și bănești alocate, lucrările
care vor fi executate urmind să ăsigure, în primul rind înfăptuirea
obiectivelor dezvoltării intensive a
economiei.
Potrivit sarcinilor de plan pe
anul 1986, se vor extinde și dez
volta relațiile economice externe,
ceea ce va asigura participarea tot
mai activă, cu eficiență sporită a
țării noastre la schimburile comer
ciale și cooperarea economică in
ternațională. în anul viitor, volu
mul comerțului exterior va crește

nute în sectorul zootehnic. I.A.S.
Prejmer este unitatea cu cele mai
mari efective de taurine din țară, aproape 11 000 capete. Numai cireada
de bază — efectivul matcă — numă
ră peste 5 200 capete. Aici, metodele
de organizare și conducere au cel
mai autentic caracter industrial.
— Noi, arată Nicolae Anghel, di
rectorul tehnic al întreprinderii, ne
străduim să practicăm o zootehnie
care să asigure nu numai randa
mente mari la producția de lapte și
carne, ci și costuri cît mai reduse.
Și putem afirma că reușim într-o

La școala agrotehnica a Prejmerului,
acolo unde se obțin producții,
de la an la an, tot mai mari
ordonată ideii fundamentale ca pro
gramele care se întocmesc să ducă
la dezvoltarea in perspectivă a uni
tății, să aibă o bătaie lungă, cum
s-ar spune. Se are în vedere nu ob
ținerea imediată, cu orice preț a unor
producții cu caracter experimental
sau demonstrativ, în detrimentul anilor următori, ci se urmărește ca
asemenea măsuri să aibă o cît mai
lungă eficiență în timp și să favo
rizeze dezvoltarea accelerată a tu
turor sectoarelor. La Prejmer, toate
culturile se situează pe același plan,
fie că este vorba de plante cerealie
re sau de plante furajere. Desigur,
în cazul I.A.S. Prejmer, cea mai
mare cantitate de îngrășăminte or
ganice și chimice se administrează
in primul an pentru cultura de bază
care este cartoful, dar de ele bene
ficiază și plantele care urmează
după cartofi.
Fertilizarea este doar una din ve
rigile importante ale procesului teh
nologic care favorizează obținerea
unor recolte bune. Dar aceeași im
portanță se acordă și celorlalte lu
crări, începînd cu arăturile care se
execută vara sau toamna devreme,
cu pregătirea patului germinativ,

în anul acesta, noi am folosit nu
mai sămință din verigi biologice su
perioare. Așa, bunăoară, plantarea
cartofilor s-a făcut timpuriu, indată
ce s-a putut intra în cimp, dar pe
sol bine zvîntat și cu sămință per
fect uscată, calibrată, nevătămată
mecanic. Lucrarea pe teren umed
compromite recolta. Densitatea asi
gurată a fost în medie de 80 000
plante la hectar.
— La noi, a continuat ideea ing.
Gheorghe Dragomir (apreciat ca
unul dintre cei mai buni specialiști
în cultura cartofului), toate lucră
rile se desfășoară cu precizia
ceasornicului : organizarea muncii,
respectarea tehnologiilor și încadra
rea în timpul optim, aplicarea tra
tamentelor și recoltarea se efectuea
ză la cea mâi înaltă exigență.
Mergem pînă acolo incit urmărim ca
la plantarea cartofilor să nu apară
nici erori de 2—3 cm distanță intre
tuberculi. Nu pregetăm, atunci cînd
condițiile devin nefavorabile sau
cînd apar situații cum ar fi defec
tarea unei mașini de plantat, să in
troducem cartofii în pămînt cu mina.
Aceeași înaltă răspundere față de
muncă explică și rezultatele obți

prii, în capacitatea creatoare a în
tregului colectiv. „Din calculele es
timative — ne spune inginerul Ște
fan Iancu — în anul 1986, prin fi
nalizarea acestei lucrări, consumul
dc energie electrică se va reduce cu
cel puțin 50 la sută pe unitatea de
produs".
Și în domeniul diminuării consu
mului de gaze, investițiile de inteli
gență tehnică ale specialiștilor de
la întreprinderea de geamuri Buzău
s-au dovedit eficiente. Astfel, cu
sprijinul specialiștilor de la Centrul
de cercetări ți proiectări gaz metan
Mediaș, a fost realizat un arzător
general pentru cuptoarele de topit
sticlă, de mare capacitate, care con
sumă între 63 și 315 Nmc pe oră,
singurul din acest tip omologat la
nivelul Centralei industriei sticlei și
ceramicii fine. Față de instalațiile
clasice, acest arzător realizează o
economie de 5—3 la sută. Gazele
arse, care pină nu de mult erau eva
cuate direct pe coș, la o temperatu
ră de 500—550 grade Celsius, sint
trecute acum prin patru recupera
toare de căldură, realizate prin autodotare, care au un debit me
diu de 5,35 gigacalorii pe oră.
Demn de evidențiat este și faptul
că temperatura gazelor arse trecute
prin cele patru recuperatoare și apoi
evacuate pe coș scade de Ia 550 gra
de Celsius, la 180 grade Celsius, per
formanță ce se apropie de cea atinsă pe plan mondial în acest do
meniu. în paralel cu importantele
economii de energie electrică reali
zate ca urmare a promovării unor
tehnologii noi, de înaltă productivi
tate și cu consumuri reduse, prin
utilizarea celor patru recuperatoare
consumul de combustibil convențio
nal s-a diminuat cu 2 200 tone în
perioada care a trecut din acest an.
Toate aceste acțiuni, măsuri și
preocupări ale colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea
de geamuri din Buzău demonstrea
ză, încă o dată, că economisirea este
o sursă inepuizabilă de energie și
aceasta cu atît mai mult într-o uni
tate mare consumatoare de energie.
Ceea ce de fapt voiam să și de
monstrăm.

Florea CEAUSESCU
Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii*

Un amplu și concret program de acțiune
cu 12—15 la sută față de 1985, cregresul și modernizarea economiei,
îndu^se condiții pentru obținerea
cit și pentru înfăptuirea programu
mijloacelor de plată corespunză
lui de ridicare continuă a nivelu
toare dezvoltării economiei națio
lui de trai material și spiritual al
nale și reducerii, în continuare, a
tuturor oamenilor muncii, al între
datoriei externe. De aici cerința ca
gului popor. Planul pe 1986 preve
în fiecare întreprindere să se ia
de sporirea fondului total de re
măsuri, încă de pe acum, așa cum
tribuire a personalului muncitor și
a subliniat in mai multe rinduri
a veniturilor țărănimii. în condiții
secretarul general al partidului,
le promovării unei politici ferme
pentru lansarea în fabricație, cu
de stabilitate a prețurilor cu amăprioritate, a producției de export > nuntul și a tarifelor pentru servi
și realizarea acesteia la un înalt cii. Totodată, sînt stabilite măsuri
nivel calitativ, pentru diversifica
pentru perfecționarea, în continua
rea formelor de comercializare și
re, a învățămintului, dezvoltarea
lărgirea piețelor de desfacere.
culturii, îmbunătățirea ocrotirii să
Legătura nemijlocită care există
nătății și asistenței sociale.
între dezvoltarea economiei, spori
în ansamblul lui, planul de dez
rea avuției naționale și ridicarea
voltare economico-socială a Româ
continuă a bunăstării materiale și
niei pe anul 1986 reprezintă un am
spirituale a întregului popor —
plu și insuflețitor program de mun
scopul suprem al politicii partidu
că al întregului popor, care asigu
lui nostru — este pusă pregnant în
ră mobilizarea tuturor resurselor
evidență și de prevederile planului
umane și materiale disponibile,
pe anul 1986. Creșterea in ritm
prin îndeplinirea căruia se va asi
înalt a venitului național și repar
gura sporirea avuției naționale și
tizarea judicioasă a acestuia, în
a venitului național, creșterea în
proporție de 70 la sută pentru fon
continuare a bunăstării poporului,
dul de consum și 30 la sută pentru
ridicarea pe noi culmi de progres
fondul de dezvoltare, asigură mij
și civilizație a patriei noastre so
loacele necesare atit pentru pro
cialiste.

răspundere in conducerea activității unităților agricolei)

faptul că un asemenea nivel de pro
ducție se realizează la un efectiv de
4 000 vaci. Rezultate bune au fost
obținute la complexul de testare a
porcilor cu o capacitate de 25 000
capete, care asigură material de re
producție pentru multe unități din
țară, ca și la ferma de nurci, care
numără 50 000 capete. Aceste pro
ducții mari au cintărit greu în ba
lanța veniturilor unității, care vor
depăși și ele cu mai bine de 25 mili
oane lei nivelul planificat.
Deși colectivul acestei unități a
avut de înfruntat condițiile clima
tice mai puțin favorabile din unii
ani, efectele lor negative au fost
apreciabil diminuate prin practi
carea unei agriculturi științifice,
prin priceperea și dăruirea cu care
au muncit oamenii, prin disciplina
cu care au fost aplicate tehnologiile.
Producțiile mari de aici nu s-au ob
ținut pe loturi experimentale sau
datorită unor conjuncturi favorabi
le, ci in mod constant pe întreâga
suprafață cultivată și la întregul
efectiv de animale. Cifrele de mai
jos, care exprimă evoluția randa
mentelor la hectar sau pe vacă fu
rajată, sînt în acest sens cit se poate
de edificatoare :
— kg/ha —
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Ion TOADER
președintele consiliului oamenilor
muncii de la intreprindereo
„Electromureș" din Tirgu Mureș

Sub semnul sporirii competitivității
pe piața externă

Materiile prime si materialele
- superior valorificate
Toți cel aproape 7 000 de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea „Electromureș“ din Tirgu Mureș au studiat cu viu
interes
cuvîntarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii, Pentru noi, ca de altfel
pentru întreaga noastră economie,
orientările și sarcinile subliniate de
secretarul general al partidului
jalonează drumul pe care trebuie
să-l urmăm în perioada viitorului
cincinal 1986—1990 și in perspec
tivă, perioadă care va marca tre
cerea României intr-o nouă etapă
de dezvoltare.
în numele întregului colectiv de
muncitori, maiștri, ingineri și teh
nicieni de pe cele trei platforme
ale întreprinderii noastre, pot
spune că, datorită măsurilor luate
pînă acum, sintem pregătiți să în
deplinim sarcinile ce ne revin in
anul 1986 și in viitorul cincinal.
în scopul creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, în
ultimul timp am luat o serie de
măsuri speciale pentru asimilarea
in fabricație a unor produse ale
tehnicii de vîrf. Astfel, din acest
an am început să fabricăm produ
se de mecanică fină și electronică,
sortimente care asigură un grad
superior de valorificare a metalu
lui. în prezent, dintr-o tonă de

cu cel puțin 15 la sută a produc
tivității muncii.
în activitatea noastră nu ne vom
limita însă la programul pe care-1
avem acum întocmit. în conti
nuare vom căuta și vom lua noi
măsuri pentru extinderea mecani
zării, asimilarea de noi produse și
creșterea pe această bază a pro
ductivității muncii. în următorii
4—5 ani vom înnoi toată produc
ția. Căutăm ca produsele pe care
le vom fabrica să fie pe deplin
competitive pe piața externă, să
corespundă cerințelor economiei
naționale.

Cum se economisește energia într-o
mare unitate consumatoare de energie

bună măsură. Valoarea producției
obținute in zootehnie egalează va
loarea producției vegetale. Cum ? în
primul rind printr-o permanentă și
riguroasă muncă de selecție și ame
liorare a animalelor. Aceasta ne dă
posibilitatea să mărim tot mai mult
numărul exemplarelor valoroase. în
fiecare fermă avem vaci cu produc
ții record, care dau intre 5 000 și
6 000 litri lapte. în total avem peste
1 000 de vaci valoroase care furni
zează material de reproducție de eli
tă atît pentru noi, cît și pentru alte
ferme. Am reușit să realizăm un
indice de natalitate de 87 la sută,
ceea ce nu este puțin cînd ai un
efectiv de peste 5 200 vaci și juninci.
Desigur, asemenea rezultate n-ar
fi fost posibile fără o furajare și o
îngrijire atentă a animalelor, fără
respectarea cu strictețe a disciplinei
în muncă, a programului de grajd —
direcții in care conducerea, specia
liștii întreprinderii depun mari efor
turi. Și nu e ușor, dacă se ține
seama, bunăoară, de faptul că în ul
timii 10 ani efectivele de animale
aproape că s-au dublat, iar suprafața
de teren destinată plantelor furajere
cultivate s-a redus la jumătate. Cum
se reușește totuși să se asigure fu

rajele necesare ? Pe de o parte, prin
sporirea neincetată a producției de
nutrețuri la hectar, iar pe de altă
parte, prin îmbunătățirea structurii
bazei furajere, reflectată mai ales in
creșterea ponderii leguminoaselor
pînă la 70 la sută din totalul cultu
rilor. Pentru a ajunge la producțiile
mari de acum au fost necesare lucrări
susținute de îmbunătățire și ferti
lizare a terenurilor. Aceasta a per
mis, spre exemplu, să se obțină o
producție de 145 000 kg sfeclă fu
rajeră și 10—12 tone fin la hectar,
în general, producția la culturile
furajere s-a dublat in această peri
oadă. O expresie a acestui salt il
oferă printre alte exemple și pășu
nea din imediata apropiere a fermei
de taurine din Prejmer. înainte, pe
locul acela se aflase o cărămidărie, in urma căreia n-au ră
mas decit gropi și păpuriș. Acum
se întinde o pășune model, de mare
productivitate, pe care animalele
pășunează rațional începind din pri
mele zile ale lunii mai și pină in
octombrie. în toată această perioadă,
animalele își au asigurat necesarul
de furaje numai din masa verde,
fără rații suplimentare.
Dar rezultatele obținute de I.A.S.
Prejmer se explică mai ales prin
hărnicia, priceperea și disciplina oa
menilor. Se spune că principala
avere a unității sînt oamenii. Și nu
se exagerează. Fără profesionalitate
și spirit de inițiativă, I.A.S. Prej
mer nu ar fi ajuns unitatea model
care este astăzi. Marea majoritate a
oamenilor s-au format aici, la „școa
la" Prejmerului, ca buni meseriași,
ca muncitori de nădejde. Condițiile
care li s-au asigurat, climatul de exi
gență și responsabilitate în care s-au
format, stilul de muncă al directo
rului și al celorlalte cadre din con
ducerea I.A.S. i-au ajutat pe șefii
de fermă, pe ceilalți specialiști să-și
pună in valoare capacitatea crea
toare, spiritul organizatoric, să ia
deciziile cele mai bune în rezolva
rea unor probleme legate de activi
tatea fermelor. Un singur exemplu :
datorită faptului că șefii de fermă
sint degrevați de problemele de aprovizionare, ca să nu vorbim de cele
de ordin administrativ, ei au posi
bilitatea să organizeze și să conducă
în mod nemijlocit procesul de pro
ducție. să se afle tot timpul în
punctele cele mai fierbinți ale mun
cii. în privința mecanizatorilor —
oamenii de bază ai procesului de
producție — este de subliniat o altă
orientare sănătoasă a conducerii în-

A
treprinderii : în ultimii ani toți —
fără excepție — au cunoscut poli
calificarea. Mecanizatorul rutierist
sau cel din zootehnie știe să lucreze
la fel de bine și in cultura mare, la
arat, semănat sau recoltat. La rîndul lor, mecanicii din ateliere, ca și
șefii sau tehnicienii fermelor stăpinesc bine tractoarele. Nu-i de mira
re că atunci cind situațiile o cer,
aici, la Prejmer, se găsesc oameni
pentru două schimburi normale de
lucru. întreprinderea le-a asigurat
muncitorilor și specialiștilor nu nu
mai condiții de ciștig, dar și de
viață : locuințe, cantine, creșe și
cămine pentru copii, fapt ce expli
că marea stabilitate a personalului
muncitor. Pe ei nu-i tentează Brașo
vul, aflat Ia doi pași.
Ceea ce se cuvine evidențiat este
faptul că realizările obținute sînt
privite de către oameni cu multă
obiectivitate, chiar cu un pronunțat
spirit critic. Automulțumirea nu se
află aici la ea acasă. „Noi, afirma
directorul Întreprinderii, știm că pro
ducțiile obținute mai ales in acest
an sint dintre cele mai bune, dar
sintem conștienți că ele pot fi spo
rite, că sîntem departe încă de li
mita peste care nu se poate trece.
De fapt, după părerea mea, nici nu
există o asemenea limită și exemplul
cel mai bun ni-1 oferă producția de
cartofi. Cind în 1982 am recoltat
37 000 kg la hectar, ne-am spus că
am fi fericiți să ajungem la 40 000
kg. în 1984 am recoltat 45 000 kg
și eram convinși că nu vom depăși
această cifră. Iată însă că în acest
an am obținut cu 10 000 kg in plus.
Acum sintem conștienți că trebuie
să forțăm obținerea unor producții
și mai mari. Că e posibil, ne-am
demonstrat-o chiar noi. Ferma de la
Hărman a realizat 58 000 kg cartofi
la hectar, iar cea zootehnică din
Prejmer — peste 4 600 litri lapte pe
vacă, deci peste media întreprinde
rii. Este cea mai concludentă dovadă
că e posibil să obținem mai mult.
Programele pe care ni le-am întocmit
pentru viitorul cincinal au drept obiectiv asigurarea condițiilor pentru
a ne întrece pe noi înșine. Și sintem
convinși că vom reuși. Iar produc
țiile la care visăm astăzi vor
putea deveni realități. Dispunem în
acest sens de ceea ce avem nevoie:
dotare, știință, competență profe
sională. spirit, revoluționar. Rămîne
să le fructificăm mai bine".
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii*
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HOTĂRÎRE FERMĂ DE A APĂRA NEABĂTUT PATRIA SOCIALISTĂ,
MARILE CUCERIRI REVOLUȚIONARE AEE POPORULUI
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In numele tuturor fiilor țării aflați
la datorie sub faldurile gloriosului
nostru tricolor, Consiliul de condu
cere al MINISTERULUI APARARII
NAȚIONALE vă roagă să primiți
cele mai respectuoase mulțumiri
pentru înalta onoare ce ne-ați făcut-o
prin participarea dumneavoastră la
convocarea-bilanț a activului ,de bază
de comandă și de partid din armată.
Ziua de 17 decembrie 1985, cind
dumneavoastră, cel mai iubit și sti
mat fiu al națiunii, erou intre eroii
neamului, conducătorul încercat al
partidului și poporului nostru pe
drumul socialismului și comunismu
lui, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, v-ați aflat din
nou în mijlocul nostru, va rămîne
înscrisă cu litere de aur în cronica
armatei ca un moment de importan
ță covîrșitoare pentru dezvoltarea
oștirii în noua etapă — se spune
între altele în telegramă.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, muncind in
spiritul cerințelor Programului Parti
dului Comunist Român, al hotărîrilor Congresului al XIII-lea și genia
lei dumneavoastră opere social-politice, care reprezintă aplicarea crea
toare a materialismului dialectic și
istoric la condițiile tării noastre,
stimulați permanent de strălucitul
dumneavoastră exemplu de dăruire
patriotică și revoluționară pentru
interesele supreme ale poporului,
pentru întărirea și înflorirea multila
terală a României socialiste, vom în
făptui neabătut sarcinile pe care ni
le-ați trasat la convocarea-bilanț a
activului de bază de comandă și de
partid din armată, prevederile noii
dumneavoastră Directive privind
pregătirea militară și politică a ar
matei. Vom acționa cu fermitate re
voluționară, cu înaltă răspundere
comunistă pentru creșterea forței
combative a armatei, Întărirea ordi
nii și disciplinei, a capacității tuturor
unităților, marilor unități și coman
damentelor de a face față cu succes,
în orice moment, misiunilor în
credințate de partid și popor, de
dumneavoastră, tovarășe comandant
suprem. în întreaga noastră activi
tate vom pune un accent deosebit pe
educația patriotică și revoluționară,
pe dezvoltarea conștiinței socialiste
și comuniste a militarilor, a trăsătu
rilor politico-morale ale omului nou,
constructor conștient și devotat al
socialismului și comunismului pe
pămîntul României. Sintem hotărîți
să depunem eforturi stăruitoare pen
tru afirmarea și mai puternică a ar
matei ca o înaltă școală de pregătire
politico-educativă și culturală, o ar
mată revoluționară in toate privin
țele, cu o concepție înaintată despre
lume și viață, cu un spirit combativ
de . muncă și luptă, pentru socialism
și comunism, pentru viitorul liber și
fericit al poporului.

Inestimabilele orientări, teze șl
idei ce rezultă din ampla șl cuprinzăt.oarea dumneavoastră cuvîntare —
se spune în telegrama CONSILIU
LUI POLITIC SUPERIOR — repre
zintă pentru organele și organiza
țiile de partid și ale Uniunii Tine
retului Comunist din armată un
mobilizator program de muncă și
luptă revoluționară în vederea dez
voltării rezultatelor obținute, ridică
rii continue a capacității de luptă și
forlei combative a armatei noastre,
perfecționării activității politicoeducative de formare a omului nou,
constructor conștient al socialismului
și comunismului, cît și a partici
pării în mai mare măsură a cadre
lor militare la dezvoltarea econo
mică și socială a patriei.
însuflețiți de înaltele aprecieri pe
care le-ați făcut la adresa armatei,
de prețioasele orientări și indicații
programatice pe care ni le-ați sta
bilit și la această convocare-bilanț,
vă asigurăm că vom milita cu toată
energia pentru a îndeplini exemplar
sarcinile ce ne revin din istoricele
hotărîri ale Congresului al XIII-lea,
pentru afirmarea tot mai puternică
a rolului de conducător politic al
organelor și organizațiilor de partid
în ridicarea nivelului general de
pregătire de luptă și politică a tu
turor militarilor, in întărirea ordinii
și disciplinei, in a face ca fiecare
unitate să devină un puternic deta
șament de luptă în stare să desfă
șoare acțiuni de apărare a patriei
împotriva oricărei agresiuni, în orice
împrejurări, inclusiv izolat. Fiecare
militar va fi astfel educat încît să
știe că și atunci cînd împrejurările
vor face să rămînă izolat de uni
tate, el trebuie să lupte pentru apă
rarea patriei, pînă la ultima suflare.
Vom acționa consecvent ca armata
să fie o înaltă școală de pregătire po
litico-educativă și culturală, pentru
înarmarea militarilor cu cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, ale
cunoașterii umane în general, pen
tru perfecționarea pregătirii lor pro
fesionale și tehnice, pentru a reali
za, așa cum ne cereți dumneavoas
tră, „o armată revoluționară, în
toate privințele", cu o concepție
înaintată despre lume, despre viață,
cu un spirit combativ de muncă și
luptă pentru socialism, profund de
votată patriei, partidului, coman
dantului nostru suprem.
CONSILIUL DE CONDUCERE ȘI
CONSILIUL POLITIC ALE DEPAR
TAMENTULUI SECURITĂȚII STA
TULUI. toți comuniștii, întregul
efectiv al aparatului de securitate își
exprimă acordul deplin, adeziunea
fierbinte și totala aprobare față de
magistrala dumneavoastră cuvîntare
la convocarea-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată, care constituie pentru toate
forțele sistemului național de apăra
re un amplu și mobilizator program
de muncă și luptă revoluționară —
se spune intr-o altă telegramă.
Parte integrantă a vastei și genia
lei dumneavoastră opere revoluțio
nare. acest document de excepțională
însemnătate politică, definitoriu pen
tru stabilirea locului și rolului ar
matei, unităților Ministerului de In
terne, gărzilor patriotice, detașamen
telor militare ale tineretului, ale ce
lorlalte formațiuni populare. în. noua
etapă de dezvoltare economico-socială a patriei, prefigurată de istori
cele documente ale Congresului al
XIII-lea pentru cel de-al 8-lea cinci
nal, reprezintă o nouă contribuție, de
inestimabilă valoare și deosebită ori
ginalitate, la dezvoltarea doctrinei

militare românești, al cărei fondator
și consecvent promotor sînteți.
Cu profundă mîndrie patriotică șl
fierbinte recunoștință ne însușim in
tegral și sintem ferm hotărîți să
aplicăm neabătut în practică tezele,
ideile și orientările deosebit de pre
țioase privind sarcinile ce stau in
etapa actuală în fața forțelor arma
te, între care și organele securității
statului, principiile de bază referi
toare la specificul misiunilor de
apărare în orice împrejurări a inde
pendenței, integrității teritoriale și
suveranității patriei. Teza subliniată
de dumneavoastră, potrivit căreia
hotăritoare pentru întărirea capaci
tății de apărare este dezvoltarea economico-socială tot mai puternică a
patriei, are pentru noi o importanță
primordială, constituind o orientare
fundamentală a activității de înfăp
tuire a misiunilor și sarcinilor spe
cifice încredințate organelor de secu
ritate.

Personalul din MARELE STAT
MAJOR — se subliniază într-o tele
gramă — la fel ca întreaga oștire a
țării, a primit cu viu interes și legi
timă mîndrie patriotică magistrala
dumneavoastră cuvintare rostită la
convocarea-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată.
Vă raportăm, tovarășe comandant
suprem, că tezele, ideile și orientă
rile de mare valoare teoretică si
practică, strălucit reliefate în ex
cepționala dumneavoastră cuvintare,
vor reprezenta și pentru personalul
Marelui Stat Major un amplu și mo
bilizator program de muncă și luptă
revoluționară, un nesecat izvor de
energie și elan patriotic în îndepli
nirea tuturor sarcinilor și misiunilor
încredințate.
Răspunzind înaltei griji a partidu
lui, a dumneavoastră person al pen
tru modernizarea înzestrării și per
fecționarea pregătirii de luptă și po
litice a armatei, cadrele din Marele
Stat Major vă încredințează că-și
vor consacra toată priceperea și energia pentru ridicarea pe trepte
superioare a pregătirii lor strategice,
operative și tactice, vor acționa cu
răspundere comunistă și spirit revo
luționar pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin din documentele
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, din strălucita dumneavoastră
cuvîntare rostită la convocareabilanț și din Directiva privind pre
gătirea militară și politică a arma
tei in perioada 1986—1990.
Cu sentimente de profundă prețui
re și gratitudine, vă adresăm, o dată
cu onorul nostru ostășesc, urarea
fierbinte de sănătate și fericire, de
noi și mari împliniri în nobila dum
neavoastră activitate dăruită cu aleasă generozitate cauzei partidului
și poporului, propășirii necontenite
a patriei noastre, triumfului păcii in
lume.

însuflețiți de înalt patriotism, de
dragostea fierbinte și recunoștința
nemărginită pe care vi le poartă,
comuniștii, întregul personal al
MINISTERULUI DE INTERNE au
urmărit cu deosebit interes și adîncă
admirație magistrala cuvîntare pe
care dumneavoastră, cel mai iubit
fiu al națiunii, eroul între eroii
neamului, ați prezentat-o la con
vocarea-bilanț a activului de bază
de comandă și de partid din armată
și își exprimă, din adîncul inimilor,
adeziunea deplină și entuziastă față
de ‘ conținutul acestui document ce
va constitui pentru noi toți un am
plu și mobilizator program de muncă
și luptă revoluționară — se subli
niază într-o altă telegramă.
Avînd permanent în inimi și
în gînd exemplul luminos al
vieții și activității dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că
vom milita cu vigilență și comba
tivitate pentru transpunerea în
practică a mobilizatoarelor prevederi
cuprinse in acest document politicomilitar de o deosebită Însemnătate,
vom acționa cu fermitate revolu
ționară pentru apărarea deplină a
legalității socialiste, avuției na
ționale, ordinii și liniștei publice,
drepturilor și libertăților oamenilor
muncii, pentru prevenirea și comba
terea manifestărilor antisociale, a
oricăror acte prin care ar putea fi
prejudiciate interesele generale ale
națiunii noastre socialiste. Ne vom
intensifica preocuparea pentru ri
dicarea necontenită a nivelului de
pregătire politico-ideologică, de spe
cialitate și militară a efectivelor, a
educării patriotice, revoluționare a
acestora, promovarea cu mai multa
consecvență în întreaga activitate a
spiritului de partid, întronarea la
toate nivelurile a *unui climat de
muncă exigent, a unei ordini și dis
cipline exemplare.

un efort pentru a înfăptui neabătut
cerințele noii Directive a coman
dantului suprem privind pregătirea
militară și politică a armatei, pen
tru a sluji cu bărbăție și devota
ment — în orice împrejurare —
scumpa noastră patrie.
în telegrama COMANDAMENTU
LUI INFANTERIEI ȘI TANCURI
LOR se spune : Dînd expresie senti
mentelor de profundă considerație și
prețuire față de proeminenta dum
neavoastră personalitate de ilustru
conducător de partid și de stat,
comuniștii, întregul personal își ex
primă unanima adeziune la ideile,
tezele și orientările cuprinse în stră
lucita cuvîntare pe care ați rostit-o
la recenta convocare-bilanț, care
constituie o nouă și elocventă do
vadă a excepționalei dumneavoastră
capacități de a analiza și stabili
obiectivele și sarcinile pentru ridi
carea continuă a nivelului de pre
gătire militară și politică a arma
tei, pentru apărarea cu strășnicie a
independenței și suveranității țării.
Document programatic politicomilitar de cea mai mare însemnă
tate,
cuvintarea
dumneavoastră,
aprecierile onorante făcute la adresa
activității armatei, precum și orien
tările privind trecerea organismului
militar într-o nouă etapă a dezvol
tării și modernizării sale dau ex
presie grijii și consecvenței cu care
acționați pentru elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta

convocarea-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată, activitate onorată de înalta
dumneavoastră prezență — se spune
in telegrama DIRECȚIEI CADRE Șl
ÎNVĂȚĂMlNT A MINISTERULUI
APARARII NAȚIONALE — în de
plină unitate de cuget și simțire cu
toți fiii patriei care își fac datoria
sub drapelele de luptă ale oștirii,
ne exprimăm cele mai vii sen
timente de înaltă prețuire, stimă și
recunoștință fierbinte față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, marele erou al
națiunii noastre socialiste, consecvent
militant revoluționar, eminent con
ducător al partidului și statului,
ctitorul României socialiste mo
derne, personalitate proeminentă a
lumii contemporane, luptător neobo
sit pentru triumful idealurilor nobile
de pace, colaborare și progres social.
Ne facem o datorie de onoare de
a reliefa șl cu acest prilej contri
buția dumneavoastră hotăritoare la
elaborarea și înfăptuirea strategiei
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism, la obți
nerea grandioaselor victorii din ulti
mele două decenii, perioadă de
adinei prefaceri și puternic dina
mism, înscrisă pentru totdeauna în
istoria patriei și pe care, cu aleasă
cinstire și legitimă mindrie, o
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Sintem convinși că expresia celui
mai călduros omagiu pe care vi-1

Aviatorii militari își reafirmă și
cu acest prilej, sentimentele de
aleasă prețuire, stimă și recunoștin
ță față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
genial conducător al partidului, sta
tului și poporului nostru, făuritorul
României socialiste, pentru neobosita
activitate ce o desfășurați în frun
tea partidului și statului nostru,
pentru grija statornică pe care o
manifestați în scopul întăririi capa
cității de apărare a patriei, dezvol
tării și modernizării aviației româ
nești. Vă asigurăm, tovarășe coman
dant suprem, că acționînd în spiritul
orientărilor, cerințelor și sarcinilor
cuprinse in impresionanta dumnea
voastră operă social-politică, in cu
vintarea rostită cu prilejul convocă
rii-bilanț vom face totul pentru în
deplinirea integrală și de calitate a
planului pregătirii de luptă în zbor
și la sol, pentru desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ în con
formitate cu principiile doctrinei
militare naționale, al cărei strălucit
fondator sînteți, potrivit cerințelor
noii Directive privind pregătirea
militară și politică a armatei în pe
rioada 1986—1990.

Asemenea întregii noastre armate,
personalul din COMANDAMENTUL
TRUPELOR DE GENIU își exprimă
întreaga sa adeziune față de tezele,
ideile și orientările subliniate în
ampla dumneavoastră cuvîntare,
rostită cu prilejul participării la

• Angajament ferm de a acționa cu toate forțele
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin
armatei din istoricele hotărîri ale Congresului al
XIII-lea al partidului, pentru îndeplinirea ireproșabilă
a prevederilor Directivei comandantului suprem
al forțelor noastre armate, a sarcinilor cuprinse
in cuvintarea la convocarea-bilanț
• Gata oricind de a executa sarcinile
incredințate, de a apăra munca pașnică a poporului,
independența, suveranitatea și integritatea patriei
• înaltă prețuire a răspunderii cu care
acționează secretarul general al partidului pentru
salvgardarea păcii, pentru înlăturarea primejdiei
nucleare și trecerea la înfăptuirea dezarmării
tului nostru în domeniul apărării.
Vă incredințăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că ne vom
consacra întreaga capacitate pentru
înfăptuirea neabătută în viață a
sarcinilor ce ne revin din hotăririle
Congresului al XIII-lea al partidului,
din Directiva privind pregătirea mi
litară și politică a armatei, pentru
a ridica pe o treaptă calitativ supe
rioară întregul proces de instruire
și educare, disciplina și ordinea mi
litară, a da armatei noastre cadre
temeinic pregătite, gata oricînd ca
la chemarea patriei, a partidului, la
ordinul dumneavoastră să îndepli
nească orice misiune încredințată, să
străjuiască cu fermitate cuceririle
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a
României socialiste.

în telegrama personalului din
TRUPELE DE APĂRARE ANTIAE
RIANA A TERITORIULUI se sub
liniază, intre altele : Ne exprimăm
totala adeziune față de tezele și
ideile de inestimabilă valoare teo
retică și practică ce rezultă din ma
gistrala cuvintare rostită la lucră
rile convocării-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată, care poartă amprenta gindirii dumneavoastră realiste și crea
toare, importantă contribuție, profund
originală, la îmbogățirea doctrinei
în telegrama COMANDAMENTU militare naționale și care ne des
LUI ARTILERIEI s.e spune, între chide o largă perspectivă pentru în
altele : Am luat cunoștință cu tărirea continuă a capacității de
profundă bucurie si satisfacție, cu luptă a unităților și marilor unități
mindrie patriotică despre partici în etapa de pregătire și instruire
parea dumneavoastră — cel mai iubit jalonată cu multă claritate In noua
fiu al poporului român, personali dumneavoastră Directivă privind
tate de excepție a vieții politice pregătirea militară și politică a ar
contemporane, comandantul nostru matei în perioada 1986—1990.
Vă raportăm, mult stimate to
suprem — la convocarea-bilanț a
activului de bază de comandă și de varășe comandant suprem, că prin
partid din armată și vă raportăm eforturile conjugate ale comandan
deplina noastră adeziune față de ților, statelor majore, organelor și
magistrala cuvintare pe care ați organizațiilor de partid și ale U.T.C..
rostit-o cu acest prilej, ale cărei ale întregului personal, trupele da
orientări și sarcini, teze și idei cu apărare antiaeriană a teritoriului,
o mare valoare mobilizatoare,’ teo însuflețite de sucesele mărețe obți
retică și practică, devin programul nute de poporul nostru in anii
nostru de muncă avîntată pentru luminoși ai socialismului, și îndeo
sebi in ultimele două decenii de
activitatea viitoare.
Acest eveniment constituie un nou cînd dumneavoastră vă aflați la
.prilej pentru noi de a exprima recu conducerea partidului și statului, de
noștința fiebinte față de activitatea mobilizatoarele obiective stabilite de
revoluționară, înțeleaptă și fermă Congresul al XIII-lea al Partidului
pe care ați desfășurat-o și o desfă- Comunist Român, au obținut rezul
șurați, pentru elaborarea și îmbogă tate importante în pregătirea de
țirea continuă a doctrinei militare luptă și politică, în întărirea capa
naționale, pentru grija statornică ce cității combative și asigurarea unul
o purtați armatei privind asigu nivel ridicat al stării de operativi
rarea tuturor condițiilor de instruire tate a trupelor noastre. Vă asigu
și educare a tinerilor militari, pen răm, mult iubite și stimate tovarășe
tru înzestrarea unităților noastre cu Nicolae Ceaușescu, că ne vom am
armament și tehnică de luptă mo plifica eforturile și vom munci ast
fel incit să fim gata, in orice mo
derne.
Urmînd
exemplul
pilduitoarei ment, ca, impreună cu întregul
dumneavoastră vieți, de militant re popor, să apărăm integritatea spa
voluționar, călăuziți de gindirea țiului aerian, independența și suve
dumneavoastră clarvăzătoare, comu ranitatea scumpei noastre patrii.
niștii și uteciștii Comandamentului Republica Socialistă România.
artileriei și din unitățile subordo
Aflîndu-ne sub puternica impre
nate sînt hotărîți să acționeze fără
preget și să nu precupețească nici sie a magistralei cuvintări rostite la

putem aduce la încheierea perioadei
de aplicare a Directivei pe perioada
1981—1985, document politico-militar
de excepțională însemnătate, primul
de acest fel din istoria oștirii noas
tre revoluționare, este reînnoirea
hotăririi de a milita neabătut pentru
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, a istoricelor
hotărîri ale Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Român.
Comuniștii, întregul personal din
COMANDAMENTUL
TRUPELOR
DE TRANSMISIUNI, se spune intre
altele in telegramă. își exprimă
deplina adeziune față de tezele,
ideile și aprecierile rezultate din cu
vîntare, văzînd în acestea, încă o
dată, preocuparea constantă a parti
dului și statului nostru, a dumnea
voastră personal, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de apli
care creatoare a principiilor marxism-Ieninismului la condițiile con
crete ale țării noastre, de îmbună
tățire permanentă a doctrinei mili
tare naționale, al cărei strălucit
fondator sînteți, de ridicare continuă
a nivelului pregătirii de luptă și
politice a armatei, de întărire a ca
pacității de apărare a țării.
Vă raportăm, tovarășe comandant
suprem, că avind la bază hotăririle
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, prețioasele indicații date de
dumneavoastră la convocarea-bilanț,
Directiva privind pregătirea militară
și politică a armatei în perioada
1986—1990, vom acționa cu întreaga
noastră putere de muncă pentru ri
dicarea capacității combative și de
luptă a comandamentului și unități
lor subordonate, pentru întărirea
ordinii și disciplinei militare, a
grijii față de bunurile din do
tare, pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor privind dezvol
tarea economico-socială a patriei
noastre. Ne angajăm să continuăm
cu mai multă hotărîre și perseve
rență acțiunea de înzestrare a arma
tei și a celorlalte elemente ale siste
mului național de apărare cu mijloa
ce de transmisiuni, pentru a realiza
în mod operativ toate legăturile ne
cesare conducerii trupelor.

Cu nemărginită bucurie, profundă
satisfacție și deplină mindrie patrio
tică, întregul personal al AVIAȚIEI
MILITARE, în cuget și simțire cu
toți fiii patriei aflați sub drapel, < a
luat cunoștință de cuvintarea rostită
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la convo
carea-bilanț a activului de bază de
comandă și de partid din armată,
document care constituie un program
mobilizator, riguros fundamentat,
un inestimabil îndreptar pentru în
treaga armată, pentru aviația mili
tară în activitatea de îndeplinire
neabătută a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea al partidu
lui — se arată într-o altă tele
gramă.

convocarea-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată, dînd expresie celor mai vii
sentimente de înaltă prețuire și re
cunoștință față de activitatea ce o
desfășurați în fruntea partidului și
statului — se spune într-o altă tele
gramă.
înaltele aprecieri făcute Ia adresa
armatei, orientările și sarcinile pe
care le-ați pus în fața noastră în
magistrala dumneavoastră cuvîntare
vor constitui și pentru militarii geniști un amplu și mobilizator pro
gram de muncă și luptă revoluțio
nară, de angajare responsabilă in
îndeplinirea planului pregătirii de
luptă și politice, a sarcinilor ce ne
revin pe șantierele economiei națio
nale.
Urmind lnsuflețltorul dumneavoas
tră exemplu de muncă și de dărui
re, nu vom precupeți nici un efort
pentru a crește capacitatea comba
tivă a marilor unități și unităților
de geniu și căi ferate, astfel încît
în orice moment să fim gata pentru
apărarea cuceririlor revoluționare
ale poporului, a independentei și
suveranității scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

Cu sentimente de profund respect,
înaltă stimă și aleasă prețuire, în
tregul personal din COMANDAMEN
TUL TRUPELOR CHIMICE și uni
tățile subordonate, în frunte cu
comuniștii — se arată intr-o altă
telegramă — vă adresează cele mai
respectuoase
mulțumiri
pentru
orientările și sarcinile pe care le-ați
pus în fața noastră, în magistrala
dumneavoastră cuvîntare la convo
carea-bilanț a activului de bază de
comandă șl de partid din armată,
ce vor constitui pentru noi un am
plu și mobilizator program de mun
că și luptă revoluționară.
Avînd la bază Programul Parti
dului Comunist Român, hotăririle
Congresului al XIII-lea și celelalte
documente ale partidului. Directiva
dumneavoastră
pentru
perioada
1986—1990, indicațiile pe care ni
le-ați dat la convocarea-bilanț, vom
milita cu perseverență pentru ridi
carea permanentă a calității și efi
cienței activității noastre. Vom de
pune întreaga energie și pricepere
pentru creșterea capacității comba
tive și de luptă a Comandamentului
trupelor chimice și unităților sub
ordonate, dezvoltarea trăsăturilor
revoluționare și patriotice ale mi
litarilor chimiști, ‘întărirea ordinii și
disciplinei militare, a grijii față de
bunurile din dotare, îndeplinirea
întocmai a sarcinilor pe care ni
le-ați trasat.

întregul personal al COMANDA
MENTULUI SERVICIILOR ARMA
TEI și unităților subordonate • tră
iește sentimente de nețărmurită
bucurie și mîndrie patriotică pri
lejuite de participarea dumneavoas
tră la convocarea-bilanț a acti

vului de bază de comandă și
de partid din armată. Vedem în
aceasta o nouă și elocventă manifes
tare a grijii deosebite ce o poartă
partidul, dumneavoastră personal,
întăririi capacității de apărare a pa
triei, perfecționării organizării. în
zestrării, instruirii și educării arma
tei, se spune în telegramă.
Magistrala dumneavoastră cuvîn
tare, aprecierile, orientările și 'sarci
nile ce le-ați pus în fața armatei
constituie și pentru noi un amplu și
mobilizator program de acțiune și
luptă revoluționară, un nesecat izvor
de energie și elan patriotic în înde
plinirea sarcinilor ce ne revin.
Animați de aceste ginduri și sen
timente, ne reinnoim față de dum
neavoastră angajamentul și hotărirea
nestrămutată, de a îndeplini in mod
exemplar sarcinile ce ne revin din
Istoricele hotărîri ale Congresului al
XIII-lea al partidului, din magis
trala dumneavoastră cuvîntare și
Directiva privind pregătirea mili
tară și politică a armatei în peri
oada 1986—1990, fiind gata oricind
ca, impreună cu întregul popor, să
apărăm glia strămoșească, cuceririle
revoluționare, independența și suve
ranitatea scumpei noastre patrii.

întregul personal al DIRECȚIEI
INVESTIȚII CONSTRUCȚII ȘI CA
ZAREA TRUPELOR își exprimă
din inimă deosebita bucurie pentru
că oștirea a avut <jin nou fericirea
de a vă avea în mijlocul său pe
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
națiunii, pe care noi, cei de sub dra
pelele tricolore de luptă, vă numim
cu fierbinte dragoste intîiul ostaș al
țării — se subliniază în telegramă.
Luind cunoștință cu deosebit inte
res de conținutul cuvîntării rostite
de dumneavoastră la convocareabilanț a activului de bază de co
mandă și de partid din armată,
exprimăm deplina noastră adeziune
față de conținutul acestui prețios
document și ne exprimăm hotărirea
de a acționa cu toate forțele pentru
perfecționarea continuă a muncii
noastre.
Ne-am întipărit în conștiință apre
cierile egide, insuflețitoare pe care
le-ați făcut la adresa armatei. în ele
vedem cea mai prețioasă răsplată a
strădaniilor cadrelor și soldaților, ale
întregului personal la locurile lor de
muncă. Cu conștiința că aceste apre
cieri ne onorează, dar ne și obligă,
vom purta mereu In inimile noastre
mobilizatoarele chemări pentru a
munci mai bine, astfel ca întot
deauna să fim demni de prețuirea
acordată.
Avind la bază Programul Partidu
lui Comunist Român, hotăririle Con
gresului al XilI-lea și celelalte do
cumente ale partidului, prețioasele
indicații pe care ni le-ați dat la con
vocarea-bilanț, Directiva dumnea
voastră pentru perioada 1986—1990,
nu vom cruța nici un efort pentru
îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce
ne revin, vom acționa neobosit! în
vederea perfecționării stilului nos
tru de muncă, a aplicării noului me
canism economico-financiar, pentru
realizarea la timp și de calitate a
pianului de investiții construcții și
întreținere a cazărmilor și localu
rilor armatei, vom acționa mai efi
cient pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei militare.
Exprimăm deplina adeziune la
orientările și sarcinile pe care le-ați
pus in fața întregii armate in ma
gistrala dumneavoastră cuvîntare de
la convocarea-bilanț a activului de
bază de comandă și de partid din
armată, cuvîntare ce va constitui
pentru noi toți un amplu și mobili
zator program de muncă și luptă
revoluționară, se arată intre altele
în telegrama personalului medicomilitar din DIRECȚIA MEDICALA
A MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE și unitățile subordonate.
Personalul medico-militar, aseme
nea întregii noastre armate, între
gului nostru popor, vă poartă, tnult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
o vie recunoștință pentru neobosita
și tumultuoasa dumneavoastră acti
vitate consacrată idealului nobil de
făurire a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României, dez
voltării ei economico-sociale, afir
mării tot mai puternice a indepen
denței și suveranității naționale,
pentru grija pe care permanent o
manifestați față de întărirea capa
cității de apărare a patriei.
Animați de aceste ginduri și
simțăminte, ne reînnoim față de
dumneavoastră angajamentul solemn
de a acționa cu dăruire și perseve
rență pentru a contribui la progresul
continuu al medicinei militare româ
nești, pentru transformarea actului
medical Intr-un moment de maximă
responsabilitate și probitate profe
sională, asigurînd o înaltă stare de
sănătate a efectivelor militare, în
folosul întăririi capacității de apăra
re a scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

Personalul ACADEMIEI MILI
TARE — se arată intr-o altă telegramă — intr-o vibrantă unitate de
cuget și simțire cu intreaga oștire a
țârii, cu inimile pline de neasemuită
mindrie patriotică, însuflețit de
alese sentimente de fierbinte dra
goste și nemărginită recunoștință
față de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al României socialiste,
conducătorul încercat și înțelept al
națiunii noastre, genial ctitor de
țară nouă, gînditor și revoluționar
de excepție, de a cărui inegalabilă
activitate sînt indisolubil legate mă
rețele împliniri dobindite in ridi
carea patriei pe trepte tot măi
înalte de progres și civilizație, pres
tigiul său în intreaga lume, dă o
înaltă apreciere strălucitei cuvintări
pe care ați rostit-o la convocareabilanț a activului de bază de. co
mandă și de partid din armată.
Acest document politico-militar de
inestimabilă valoare reprezintă un
amplu program de muncă și luptă
pentru toți cei ce slujesc patria sub
drapelul tricolor, îmbogățește te
zaurul de idei privind apărarea
patriei noastre socialiste de către
întregul popor, dezvoltă magistral
doctrina militară națională, al cărei
eminent fondator sinteți, amplifică
răspunderile ce revin armatei în
viața social-politică a țării in noua
etapă de dezvoltare a societății ro
mânești deschisă de Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român.
Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem, să promovăm neabătut în
intreaga noastră activitate spiritul
revoluționar, atitudinea fermă, exi
gentă, combativă față de orice nea
junsuri, un stil de muncă dinamic,
eficient pentru continua îmbunătă
țire a procesului instructiv-educativ,
pentru afirmarea instituției noastre
ca o puternică școală de educație
politică, patriotică, comunistă.
Intr-o altă telegramă se spune :
Toate cadrele active și in rezervă
din structura organizatorică a GĂR
ZILOR PATRIOTICE DIN MUNI
CIPIUL BUCUREȘTI, dînd glas
profundelor sentimente patriotice și
ostășești de care sînt animate, cu
deosebit respect și nețărmurită pre
țuire vă adresează un fierbinte
omagiu și cele mai alese ginduri și
simțăminte de nețărmurită gratitudi
ne pentru abnegația cu care dum
neavoastră — eminent conducător
de partid și de țară, ilustră persona
litate a lumii contemporane — acțio
nați pentru transpunerea in viață a
Programului partidului, a orientări
lor Congresului-'al XIII-lea; «privind
edificarea socialtsmijlctf■țf'Mtomunis-^
mului pe pămîntul Ron’.âfiidl, a în
floririi' 'ecbn'bfhidb-^fi'diate1’^ asigu
rării independenței și suVeranității
sale naționale.
Am studiat cu atenția cuvenită
magistrala dumneavoastră cuvintare
rostită la convocarea-bilanț a acti
vului de bază de comandă și de
partid din armată, care îmbogățește
cu noi teze și idei conținutul doctri
nei militare naționale, al cărei stră
lucit fondator sinteți. Excepționalele
indicații cuprinse in cuvîntare, pe
care le-ați adresat armatei, constituie
și pentru cadrele active și în rezer
vă ale gărzilor patriotice din Capita
lă, pentru toți luptătorii un gran
dios program de studiu și acțiune
in vederea trecerii ferme la o nouă
calitate, superioară în activitatea de
pregătire militară a acestor unități
revoluționare înarmate, pentru o
conlucrare tot mai strinsă cu unită
țile militare și celelalte componente
ale sistemului de apărare națională.

Cu deosebită satisfacție șl bucurie,
exprimăm calda noastră recunoștință
pentru neobosita și vasta dumnea
voastră activitate, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, consacrată
idealului nobil de făurire a socialis
mului și comunismului pe pămîntul
României, afirmării tot mai puterni
ce a independenței și suveranității
naționale, pentru grija pe care per
manent o manifestați față de întă
rirea capacității de apărare a pa
triei — se arată in telegrama ȘCO
LII MILITARE DE OFIȚERI AC
TIVI DE GENIU, CONSTRUCȚII ȘI
CĂI FERATE.
Conștienți de înaltele răspunderi ce
ne revin, sintem ferm hotărîți să ac
ționăm cu competență și pasiune
pentru înfăptuirea neabătută a. sarci
nilor de mare complexitate rezultate
din hotăririle Congresului al XIIIlea al partidului, din noua dumnea
voastră Directivă privind pregătirea
militară și politică a armatei în pe
rioada 1986—1990, precum și din cu
vintarea la recenta convocare-bilanț,
pentru a fi gata în orice moment,
la ordinele patriei, ale dumneavoas
tră, să apărăm, împreună cu întregul
popor, înfăptuirile socialiste, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant su
prem ai forțelor noastre armate, i-au mai fost adresate numeroase tele
grame din partea altor comandamente militare, organe centrale din
Ministerul Apărării Naționale, unități și mari unități, instituții militare
de invățămint și de cercetare științifică, state majore ale gărzilor pa
triotice.
tn telegrame sînt reafirmate sentimentele de înaltă prețuire, aleasă
stimă și profundă recunoștință pe care toți fiii patriei aflați la datorie
sub drapel le poartă, asemenea Întregului nostru popor, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, făuritorul
României socialiste moderne, proeminentă personalitate a lumii con
temporane, luptător neobosit pentru triumful cauzei socialismului și
comunismului, al nobilelor idealuri de pace, colaborare și progres social.
Puternic însuflețiți de îndemnurile și orientările cuprinse in ma
gistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la convocareabilanț a activului de bază de comandă și de partid din armată,
semnatarii telegramelor dau glas hotăririi organelor și organizațiilor
de partid din unitățile militare, a ostașilor țării de a acționa eu
abnegație și devotament pentru înfăptuirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, pentru îndeplinirea Directivei privind pre
gătirea militară și politică a armatei, de a îmbina activitatea instructiveducativă cu munca pe șantierele patriei, de a-și intensifica participarea
la viața economică, social-politică, științifică și culturală a țării. Este
reînnoit legămintul solemn al armatei noastre de a îndeplini în mod
exemplar misiunile primite, ordinele comandantului suprem, de a fi
gata oricînd să apere cuceririle revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a scumpei noastre patrii. Republica
Socialistă România.
tn telegrame este exprimată urarea militarilor armatei noastre adre
sată cu toată căldura inimilor lor tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
conduce pe mai departe destinele țării, cu aceeași înțelepciune și cute
zanță revoluționară, pentru ca România socialistă să urce pe noi culmi
de civilizație și progres.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pa secretarii cu probleme internaționale și ideologice
ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești
(Urmare din pag. I)
state, la baza cărora stau principiile
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc,
ale întrajutorării tovărășești. Dezvol
tarea, pe aceste principii, a relații
lor dintre țările socialiste va con
tribui la’ accelerarea procesului de
edificare a societății socialiste și co
muniste în fiecare țară, va întări
forța socialismului în ansamblu, va
spori prestigiul și influența sa în
lume.
în cadrul întîlniril, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a referit, de asemenea, la o serie de probleme le”
gate de intensificarea activității de
propagandă in direcția întăririi co
laborării și solidarității între parti
dele comuniste și muncitorești, pe

baza principiilor de deplină egalita
te și neamestec în treburile interne,
a respectării dreptului fiecărui
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, strategia și tac
tica revoluționare corespunzător con
dițiilor concrete din țara în care iși
desfășoară activitatea. A fost subli
niată necesitatea sporirii contactelor
și schimburilor de păreri, a organi
zării mai frecvente, în acest scop, a
unor consfătuiri și reuniuni ale
partidelor 'comuniste și munci
torești. Partidele comuniste și mun
citorești — a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu — trebuie să pună
pe prim-plan, in cadrul preocupă
rilor lor, mobilizarea largă a oame
nilor muncii, a forțelor înaintate,
progresiste de pretutindeni în lupta
pentru apărarea păcii, pentru dezar
mare și pentru prevenirea războiu
lui, pornind de la adevărul că socia-

lismul nu poate fl construit decît
în condiții de pace, de securitate și
largă colaborare intre națiuni.
Secretarul general al partidului a
exprimat convingerea că, acționînd
unite, popoarele, forțele revoluționa
re, democratice din întreaga lume
pot imprima un curs nou vieții in
ternaționale, pot asigura pacea și
colaborarea, făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, fără arme și fără războaie.
In
încheiere, secretarul
ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a urat deplin
succes lucrărilor consfătuirii și a
exprimat convingerea că ea se va
înscrie ca o nouă și importantă con
tribuție la intensificarea activității în
acest domeniu, la întărirea conlucră
rii dintre partidele și țările noastre,
la cauza generală a socialismului și
păcii in lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale
și ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor
comuniste și muncitorești din unele țări socialiste
La. București s-au deschis joi
lucrările Consfătuirii secretarilor cu
probleme internaționale și ideologice
ai comitetelor centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești din
unele țări socialiste.
Partidul Comunist Român este re
prezentat la această consfătuire de
tovarășii Miu Dobrescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

al P.C.R., Petru Enache, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Cornel Pacoste, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
Lucrările consfătuirii continuă.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis
primului ministru al Malayeziei,
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad,

o telegramă cu ocazia celei de-a 60-a
aniversări a zilei de naștere, în care
îi adresează cordiale felicitări și cele
mai bune urări de sănătate, fericire
și succes in activitate.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele poporului sovietic, Comitetul Central al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale
U.R.S.S. adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și dumnea
voastră personal mulțumiri pentru felicitările și bunele urări transmise cu
prilejul celei de-a 68-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.
Exprimăm convingerea că dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prie
tenie frățească și colaborare dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
și Partidul Comunist Român, dintre Uniunea Sovietică și România, strînsa
lor conlucrare în cadrul organizației Tratatului de la Varșovia și Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc corespund pe deplin intereselor popoarelor
din țările noastre, întregii comunități socialiste, asigurării păcii trainice și
securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.,
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Bilanț ’81—’85. Perspective ’86—’90.
De la extensiv la intensiv In eco
nomia țării

20,35 Cadran mondial (color). România
și problemele lumii contemporane
20,50 Imn țării mele (color). Clntece șl
versuri patriotice șl revoluționare
21,00 Serial științific (color). „Planeta
vie“. Episodul 23
21,30 Călătorind de-a lungul
Dunării
albastre (color). Epoca Ceaușescu.
Cind fluviul salută pămlntul ro
mânesc
21,50 Telejurnal

Președintele Republicii Socialiste România

■

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările șî bunele
urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu prilejul alegerii și
instalării mele in funcția de președinte al Republicii Unite Tanzania.
îmi exprim speranța că vom conlucra strins în interesul dreptății și
păcii în lume, al progresului omenirii.

ALHAJ A. H. MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTA
In marea întrecere socialistă ce se desfășoară în întreaga țară pentru
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul
cincinal, oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, agricul
tură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii,
din celelalte sectoare ale producției materiale raportează noi și remar
cabile succese.
Pe baza rezultatelor obținute în cele 11 luni care au trecut din acest
an și a punctajului general stabilit potrivit Indicatorilor prevăzuți in
criteriile de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii noiembrie pe primele
locuri se situează :
IN DOMENIUL
EXTRACȚIEI CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 1 079,6
puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Paroșeni, județul Hbnedoara, cu
1 050,1 puncte.
Locul III : Mina Filipeștil de Pă
dure, județul Prahova, cu 907,7
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier, județul
Mehedinți, cu 414,2 puncte.
Locul II : întreprinderea electro
centrale Curtea de Argeș, ni 391,9
puncte.
Locul III: întreprinderea electro
centrale Rîmnicu Vîlcea, ni 301,7
puncte.

IN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE
Locul I : întreprinderea „Lamino.
rul de tablă" Galați, cu 391,7
puncte. ,
Locul II : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 384,6
puncte.
Locul III- ■: întreprinderea „Cio
canul" Nădrag, județul Timiș, cu
126,6 puncte. .

ÎN INDUSTRIA
DE TRACTOARE
ȘI MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE
ȘI AUTOTURISME, RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 826,6
puncte.
Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rimnicu
Sărat, județul Buzău, cu 756,3
puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică Brașov, cu 701,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea „Electrotimiș" Timișoara, cu 705,4 puncte.
Locul II : întreprinderea „Electrometal" Timișoara, cu 499,9
puncte.
Locul III : întreprinderea „Elec-

Panoul fruntașilor
pe 11
trobanat"
puncte.

Timișoara,

cu

474,1

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE,
PRODUSE ANORGANICE

Locul
Turda,
puncte.
Locul
Dudești
puncte.

I : întreprinderea chimici
Județul Cluj, cu 1 251,1

II : întreprinderea chimică
— București, cu 1 082,8

IN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestle
ră de exploatare și transport RîmniCu Vîlcea, cu 1)031,5 puncte.
Locul II : Unitatea forestieră de
exploatare și transport Craiova, cu
744,1 puncte.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Focșani, cu 570,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)
Locul I : întreprinderea textilă
Pitești, cu 638,7 puncte.
Locul II : întreprinderea filatura
de bumbac Urlați, județul Prahova,
cu 515,9 puncte.
Locul III : întreprinderea filatura
de bumbac Cîmpulung Moldove
nesc, cu 510,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA A
MORARIT, PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de morărit și panificație Bacău, cu 798,4
puncte.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Dolj, cu 680,1
puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Suceava, cu
632,8 puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT —
SECTORUL CREȘTERII
ȘI ÎNGRAȘARII PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii
de poro Timiș, cu 498,1 puncte.
Locul’ II : întreprinderea de stat
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 438,1
puncte.
Locul III : Combinatul pentru
producerea și industrializarea cărnii de porc lalomița, cu 251,8
puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
REGIONALE DE CALE FERATA
Locul I t Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 309,2 puncte.
Locul II : Regionala de cale fe
rată Craiova.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat textile, încălțăminte
Craiova, cu 353,6 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, județui
L ' Olt, cu
‘ 299,9
~,r puncte. v
-Locul- III : -întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Tîrgoviște, cu 285,9 puncte.

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I : întreprinderea Jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Caraș-Severin, cu 1 335,5
puncte.
Locul II: întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo
cativă Vrancea, cu 1 271 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl
locativă Neamț, cu 1 245,6 puncte.
(Agerpres)

TIMIȘ : Economii prin recuperarea resurselor energetice secundare
Acționînd cu înaltă răspunde
re pentru înfăptuirea indicațiilor
secretarului general al partidului
privind asigurarea producției de
energie și utilizarea rațională a
acesteia, colectivele muncitorești
din unitățile economice ale județu
lui Timiș au trecut la aplicarea
unor măsuri ferme pentru economi
sirea severă a energiei electrice și
combustibililor, prin recuperarea
resurselor energetice secundare și
utilizarea combustibililor solizi în
locul hidrocarburilor. La combina
tul petrochimic „Solventul" Timi-

șoara, bunăoară, a fost realizată o
instalație complexă de captare, înmagazinare și pompare in circuitul
de încălzire a condensului provenit
de la centrala termică, ceea ce duce
la o economie de 2 500 tone com
bustibil convențional pe an. O in
stalație de recuperare a căldurii
gazelor arse în procesul de produc
ție a fost pusă în funcțiune si la
întreprinderea de detergenți Timi
șoara, pe această cale economisindu-se 470 tone combustibil conven
țional anual. Instalații de recupe
rare a căldurii din agentul de răci-

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH • în campionatul mondial de
șah pentru junioare de la Dobrna,
lideră a clasamentului este Ketevan
Arahamia (U.R.S.S.) .cu 8 puncte,
urmată de Cristina Bădulescu (Româ
nia), Miriana Măriei (Iugoslavia) —
cu cîte 5,5 puncte ș.a. In runda a 8-a,
Cristina Bădulescu a remizat cu
olandeza Harmsen. Arahamia, cu pie
sele negre, a ciștigat la Dahlgren.
• După 9 runde, în campionatul
republican feminin de șah de la
Băile Herculane, in fruntea clasa
mentului se află Margareta Mureșan
și Gabriela Olărașu, cu cîte 6,5
puncte, urmate de Eugenia Ghindă,
6 puncte, Dana Nuțu, Marina Pogorevici, Smaranda Boicu, 6 puncte
ș.a. • în runda a 7-a a campiona
tului republican masculin de șah de la
Timișoara, Șubă l-a învins pe Stanciu, Bărbulescu pe Georgescu, Ghin
dă a ciștigat la Pavlov, iar Gheor
ghiu a remizat cu Marin. în clasa
ment conduce marele maestru Mihal
Șubă (cu 5,5 puncte), urmat de Dan
Bărbulescu, Mihai Ghindă (cite 5
puncte), Florin Gheorghiu și Mihai
Marin (cîte 4,5 puncte.)

BIATLON • Sezonul de biatlon va debuta în această săptămînă, o dată cu desfășurarea, în zilele
de vineri și simbătă, a competiției
dotate cu trofeul „Cupa A.S.A. Bra
șov", deschisă seniorilor și junio
rilor. Competiția se va desfășura pe
Valea Rișnoavei, în apropiere de
Predeal.
RUGBI • In cadrul turneului pe
.
care-1 întreprinde în Franța, echi
pa R. C. Grivița Roșie București a
întilnit formația R. C. Toulon. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 12—7
în favoarea sportivilor români.

TENIS. Intre 20 și 22 decembrie
se va desfășura la Munchen finala
competiției internaționale de tenis
„Cupa Davis" intre echipele R.F.
Germania și Suediei. Conform tra-

gerii la sorți, vineri, în primele două
partide -de simplu, se vor intilni
Michael Westphal cu Mats Wilander
și Boris Becker cu Ștefan Edberg.
Simbătă este programat meciul de
dublu, iar duminică se vor disputa
ultimele două partide de simplu :
Becker—Wilander și
WestphalEdberg.
CANOTAJ • Federația Interna
țională de canotaj academic a con
firmat calendarul competițional pe
anul 1986. Campionatele mondiale
pentru seniori se vor desfășura în
prima jumătate a lunii august în
. orașul englez Nottingham, iar cele
rezervate juniorilor vor avea loc Ia
sfîrșitul lunii iulie la Rudnice
(Cehoslovacia). Printre alte mari
competiții ale anului viitor sînt în
scrise tradiționalele regate de la
Mannheim (1—11 mai) ; Moscova
(31 mai — 1 iunie) ; Bled (21—22
iunie) ; Amsterdam (28—29 iunie) și
Lucerna (11—13 iulie).
HOCHEI • In ziua a 3-a a tur
neului internațional de hochei pe
gheață de la Moscova, echipele Fin
landei și Cehoslovaciei au terminat
Ia egalitate : 1—1. In clasament con
duce formația U.R.S.S., cu 4 puncte,
urmată de Suedia — 3 puncte.

FOTBAL • La bursa pariurilor
sportive din Londra au fost afișate
primele cote pentru echipele ce vor
fi prezente la turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal de anul
viitor din Mexic. Principala favo
rită este in prezent Brazilia, cu o cotă
de 5—2, urmată de alte trei țări latino-americane : Argentina — 11—4,
Uruguay — 8—1 și Mexic — 10—1.
Prima cotată dintre echipele euro
pene este Franța — 12—1, urmată
de debutanta formație a Danemar
cei, cotată cu 14—1. In ce privește
Anglia, ea a primit o cotă de 25—1,
Scoția are 66—1 iar Irlanda de Nord
— 150—1 I

re au fost puse, de asemenea, tn
funcțiune și la întreprinderea me
canică și întreprinderea „Electro
motor" Timișoara. La autobaza
Lugoj a I.T.A. Timiș, întreprinde
rea de reparat utilaj comercial Ti
mișoara, unitățile de prelucrare a
lemnului din Lugoj și Peciu Nou,
secțiile de gospodărie comunală din
Făget, Gătaia și Ciacova, prin
utilizarea cărbunelui energetic sau
a deșeurilor d'.> lemn neindustrializabile în centralele termice, anual
se economisesc importante cantități
de păcură. (Cezar Ioana).

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, l-a
primit, joi, pe V. A. Dinkov, mi
nistrul petrolului al Uniunii Sovie
tice, aflat in vizită în țara noastră.
In cadrul Întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de colabo
rare economică româno-sovietice,
precum și posibilitățile existente
pentru dezvoltarea și diversificarea
in continuare a acestora în domenii
de interes comun, inclusiv în secto
rul petrolier.
A fost de față E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
★

Agenția economică a R. P. Bulga
ria la București a organizat, joi, o
conferință de presă privind Tîrgul
internațional de la Plovdiv, ediția de
primăvară 1986. Au luat parte re
prezentanți. ai ziarelor centrale,
Agenției române de presă — Ager
pres, Radiottleviziunil, Ministerului
Afacerilor Externe, ai unor întreprin
deri românești de comerț exterior,
Au fost prezentate aspecte ale or
ganizării tirgului.
Ministrul-consilier comercial al
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Iordan Țvetanov, a subliniat în
alocuțiunea sa importanța întîlnirilor și convorbirilor româno-bulgare
la nivel înalt în diversificarea și am
plificarea raporturilor economice
dintre cele două țări vecine și
prietene.

★
Reprezentanța permanentă la Bucu
rești a Oficiului cehoslovac de tu,rism „CEDOK" a organizat, joi, o
conferință de presă privind „Oferta
turistică cehoslovacă pentru anul
1986“, In cadrul căreia a fost zubliniată contribuția turismului la stringerea legăturilor de prietenie dintre
popoarele celor două țări, precum și
dezvoltarea colaborării reciproce
dintre întreprinderile de profil din
România și Cehoslovacia.
(Agerpres)

vremea

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sub semnul înnoirilor
Reintîlnirea cu Sofia, capitala
Bulgariei vecine și prietene, iți re
zervă, de fiecare dată, surpriza
descoperirii unei metropole aflate
intr-o permanentă căutare a nou
lui. Orașul durat pe vestigiile
vechii cetăți Serdica pare să crească mereu întinerit, parcă pentru
a nu dezminți nici o clipă înscri
sul de pe emblema sa : „Raste no
ne staree" (Crește, dar nu imbătrînește).
„Piața Bulgariei", dominată de
maiestuosul Palat al culturii
„Ludmila Jivkova", construit in
aluminiu și.. sticlă
------ fumurie,
---------- , noile
cartiere de locuințe Liulin (Lea
găn), MladOst (Tinerețe) I, II, III
și IV, Nadejda (Speranță) sau
Vitoșa — toate intr-o simbioză de
tradiție și modernitate — par să
sfideze nu numai muntele din
imediata apropiere, ci și curgerea
timpului.
Capitala Bulgariei care, In 1901,
avea primul tramvai electric, cu
șase linii, însumind, ani de-a rîndul, doar 23 kilometri, este astăzi
străbătută de o densă rețea de
tramvaie, construite după standar
dul european, troleibuze și auto
buze cti siluete moderne, cărora —
după cum aveam să aflu In cadrul
discuțiilor de ta comitetul pentru
arhitectură și urbanizare — li se
va adăuga, intr-un viitor apropiat,
metroul. Primele sale stații și linii
au și fost construite tub Palatul
culturii.
In fapt, Sofia — cel mgi mare
centru politic, administrativ, economic, social și cultural al țării,
unde se concentrează 17 Ia sută
din capacitatea industriei hâțidhaie
(circa 400 întreprinderi, grupate pe
72 platforme industriale) — crește
și întinerește cu fiecare zi, cu fie
care anotimp, prin munca plină de
entuziasm și dăruire a oamenilor
săi.
Victoria revoluției socialiste â
deschis calea unor profunde trans
formări revoluționare, edificarea
orînduirii noi, socialiste, schimbind
radical înfățișarea țării. Stau măr
turie marile realizări pe care po-

porul bulgar le-a obținut, sub con
ducerea Partidului Comunist Bul
gar, in întreaga perioadă istorică ce a trecut de la victoria
de la 9 Septembrie 1944, realizări ce conferă Bulgariei contem
porane statutul unei țări cu o in
dustrie dezvoltată șt o agricultură
dinamică, cu o bogată viață știin
țifică și culturală, tn economia na
țională bulgară un rol de frunte
revine industriei, care realizează
astăzi, in mai puțin de trei zile,
întreaga producție a anului 1939,
asigurînd aproape 70 la sută din

însemnări de călătorie
din R. P. Bulgaria
produsul național și circa 57 la sută
din venitul național al țării.
Paralel cu dezvoltarea puternică
a industriei, și in agricultură s-au
înfăptuit prefaceri revoluționare :
prin întărirea sistemului de or
ganizare a acesteia, prin concen
trarea și specializarea produc
ției agricole și prin integrarea
acesteia cu industria, au fost crea
te in 1970 mari complexe agroin
dustriale. Drumul n-a fost ușor,
experiența s-a ciștigat in lupta cu
unele greutăți, cu inerția. Despre
acestea ne relatează, succint,
Anghel Stancov,
___ , agronom
_____ rșef
-j Yșispecialist pentru probleme de inovații la Complexul agroindustrial
Burgas, tn anii '50—’51, cooperati
vizarea t-a încheiat sută la sută.
Practic, In fiecare sat exista o coo
perativă. Etapa a doua o repre
zintă anii 1955—1960, cind coopera
tivele s-au unit, cite patru, alăturindu-li-se și stațiunile de mașini
și tractoare, pentru a constitui, îm
preună, o mai mare forță econo
mică și tehnică. Această formă a
durat pînă in 1970, cind s-au în
ființat complexele agroindustriale,
tn anii '73—'74, unele cooperative
au procedat la o integrare verti-

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 20 decembrie
(ora 20) — 23 decembrie (ora 20). tn
țară : Vreme în curs de tncălzire. Cerul
va fi variabil In regiunile sud-vestlce
șl va prezenta înnorărl accentuate în
celelalte regiuni, Îndeosebi tn prima
parte a Intervalului, cind, pe alocuri,
vor cădea precipitații sub formă
de
ploaie, lapoviță șl ninsoare. In rest,
precipitații Izolate. Vlntul va sufla slab
pînă la moderat.) Unele intensificări se
vor produce din sectorul vestic, Îndeo
sebi tn primele zile. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre minus 8 șt
4 grade. Izolat mal coborlte tn prima
noapte tn regiunile estice. Temperatu
rile maxime vor fl cuprinse intre zero
șl 8 grade, pe alocuri mal ridicate tn
sud-vest. Local se va produce ceață, tn
partea a doua a intervalului. La Bucu
rești :
Vreme tn curs de tncălzire.
Cerul va fi variabil, favorabil precipi
tațiilor tn prima parte a Intervalului.
Vlntul va sufla slab ptnă la moderat.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
Intre minus 1 șl 3 grade. Iar tempera
turile maxime Intre 4 șl 7 grade.

\ Ci tifi in

._________

î

! ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1986 J

j La frontierele
î cunoașterii
J

din ultimele creații arhitecturale devenită emblemă a capitalei
bulgare : Palatul culturii „Ludmila Jivkova”

Șase convorbiri cu reputațl spe' cialiști în domeniile fizicii, matema
ticii, astronomiei, cosmologiei, ge
ț neticii, zugrăvind tabloul cunoaște
rii științifice așa cum se prezintă
el ih clipa de față, al probabilelor
direcții pe care ea va evolua. Așa
dar, tot atitea răspunsuri la Incitante întrebări : unde au ajuns
astăzi științele, ce știm, ce nu știm
și ce sperăm să aflăm despre om,
despre lumea înconjurătoare in anii
ce vor urma.

ț

tre

ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1986
se găsește la centrele de difuzare a presei j

u.

Administrația.de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică 22 decembrie, Admlnistrația de Stat Loto — Pronosport organizează ULTIMA TRAGERE LOTO 2 din acest an, la care
se acordă importante cîștiguri în
autoturisme „DACIA 1 300", pre
cum și mari sume de bani. Biletul
de participare (10 lei varianta),
poate fi completat cu o variantă
achitată sută la sută sau cu patru

variante achitate In cotă de 25 la
sută. Indiferent de cota jucată,
fiecare bilet are drept de cîștiguri
la toate cel trei extrageri a cîte
patru numere, care însumează 12
numere din totalul de 75.
De la agențiile Loto — Pro
nosport se pot procura bilete cu
numerele alese pînă sîmbătă 21 de
cembrie inclusiv.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Papa dolar — 17 ; (sala Ate
lier) : Farul și Dl. Valentino — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
(sala Studio a Ateneului, 15 68 75) :
Treptele afirmării artistice — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Chopiniana, Bolero, Carmen — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O.
ce zile frumoase — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
—
17,30
• Teatrul Mlo (14 70 81) : Niște ță
rani — 17,30
• Teatrul Gluleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17 ; Jocuri crude — 18 ;
(sala Glulești, 18 04 85) : Să nu-ți faci prăvălie
cu scară — 18
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) t
Muzicanții veseli — 15 ; Cenușăreasa
— 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Cîrtițele — 17,30
• Teatrul
satiric-muzlcal „C. Tânașe' (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu de Pompadour
— 18 ; (sala
Victoria) : Eu vă fac să rtdeți — 18
• Teatrul Țăndărică (sala Victoria,
15 23 77) : Guliver in țara păpușilor
— 15 ; (sala Cosmonauților) : Dana
și leul — 15

• Ansamblul „Rapsodia română”
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18
• Circul Globus București (10 41 95) :
„La circ ca-n filme” — 18

cinema
• Sper să ne mal vedem I GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 0; 11; 13; 15; 17; 19
• Bădăranii : UNION (13 49 04) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Căsătorie
cu repetiție : LIRA
(31 71 71) - 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Aripi de zăpadă : COTROCENI
(49 48 48) — 15
• Și viață, șl lacrimi, șl dragoste :
COTROCENI (49 48 48) — 17; 19
• Promisiuni I VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Evadarea : FLACARA (20 33 40) —
14,30; 16,30; 18,30
• Drumul : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Medalion „Livtu Rebreanu” : Ciu
leandra : STUDIO (59 53 15) — 9,30 ;
12; 14,30; 16,45; 19
• Al nouălea fecior : FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Prințesa Tana : LUMINA (14 74 16)
— 9; II; 13; 15; 17; 19
• Stigmatul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre :
FLAMURA
(85 77 12) — 11,30; 14,30; 18,30, PATRIA

cală : unirea producției agrare cu
întreprinderile de prelucrare din
industria ușoară. Complexul agro
industrial Burgas a trecut prin
toate aceste forme de organi
zare, dar cea a integrării verti
cale s-a dovedit nepotrivită pentru
specificul nostru. Am revenit la
forma veche, la cea de complex
agroindustrial. Organizarea muncii
pe bază de brigadă, aplicarea autogestiunii interne și a principiului
retribuirii muncii în acord asigură
condițiile pentru autofinanțarea
ramurii. Și, pentru că sintetn
aproape de Burgas, important port
la Marea Neagră și, mai ales, cen
tru turistic, producția noastră este
multilaterală : pe de o parte, sa
tisfacerea necesităților de lapte,
fructe și carne ale orașului, pe de
altă parte, asigurăm materia primă
pentru fabrica de zahăr și pentru
o alta de ulei din floarea-soarelui.
O trăsătură caracteristică a dez
voltării economiei bulgare in acest
an 1985, anul pregătirii Congresului
al XIII-lea al P.C. Bulgar, ce va
avea loc in primăvara lui 1986, o
reprezintă deplasarea centrului de
greutate spre creșterea calitativă a
potențialului unităților de produc
ție, înnoirea capacităților de pro
ducție, introducerea unor tehnologii
avansate, ridicarea eficienței și
îmbunătățirea calității produselor
pe baza aplicării largi a cuceririlor
revoluției tehnico-științifice. Ori
entarea spre o dezvoltare prepon
derent intensivă a economiei na- ■
ționale a Bulgariei presupune gă
sirea de soluții concrete, folosind
cadrul noului mecanism economic,
pentru stimularea unităților de
cercetare și producție in vederea
introducerii cit mai rapide, in toate
domeniile de activitate, a noilor
realizări ale științei și tehnicii.
Abordînd ansamblul de probleme
privind elaborarea și înfăptuirea
unei politici unitare in domeniul
tehnico-științific, tovarășul Todor
Jivkov sublinia că toate pirghiiie
și instrumentele mecanismului eco
nomic trebuie să antreneze factori
de decizie și de execuție in adovtarea unei atitudini active și efi
ciente in promovarea noului in
economie.
Sînt, toate acestea, eforturi crea
toare, mutații cantitative și calita
tive in economia națională bulgară
ce-și găsesc firească împlinire in
participarea activă a țării la divi
ziunea internațională a muncii,
Bulgaria intreținind relații econo
mice și comerciale cu 116 state ale
lumii. In acest context, se cuvin
evidențiate tradiționalele legături
de prietenie și colaborare rodnică,
raporturile de bună vecinătate
româno-bulgare, care, in anii edi
ficării orînduirii socialiste, au cu
noscut o puternică dezvoltare și
aprofundare în multiple domenii
de activitate. Adevărate jaloane
ale istoriei contemporane a re
lațiilor dintre cele două țări
popoare,
frecventele întîlși convorbiri dintre tovaNicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bul
garia, contribuie la lărgirea și
adâncirea prieteniei și conlucrării
dintre cele două țări vecine, in
interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii, înțele
gerii și cooperării in Balcani, in
Europa și in întreaga lume.
Rodlca DUMITRESCU

(15 86 25) - 9; 12; 15,30; 18,15, GRIVIȚA (17 08 58) - 9; 12; 15; 18
• Trenul de Kraijevo : EXCELSIOR
(65 49 45)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15;
17; 19
• La răsptntle : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• In spațiu t SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17.15; 19,30
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; .11,30; 15; 18
• Scufundarea Japoniei :• CAPITOL
(16 29 17) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Numele meu e Iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12; 15; 18
• Matinee speciale pentru copii :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• O dată in viață : DOINA (16 35 38)
— 15; 17; 19
• Provocarea dragonului i
FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Femela dispărută: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toată lumea este a mea : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 18,15
• Cel șapte fantastici : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Roberto Carlos șl diamantul roz :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13;
" —
ÎS;
17; 19
• Contrabandiștii din Santa Lucia t
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Competiția » POPULAR
(35 15 17)
— 15; 17; 19
• Aventuri In Marea Nordului i
MUNCA (21 50 97) - 15; II; 19

scInteia

— vineri
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PROGRAMUL COMPLEX
al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000
PREVEDERI PRINCIPALE
Programul complex al progresului tehni
co-științific al țărilor membre ale C.A.E.R.
pină in anul 2000 a fost elaborat in. ve
derea îndeplinirii hotăririlor Consfătuirii
economice la nivel înalt a țărilor mem-

bre ale C.A.E.R. (1984) și ale ședinței
a 38-a (extraordinară) a Sesiunii C.A.E.R.
și adoptat de către Sesiunea C.A.E.R.
la cea de-a 41-a ședință (extraordinară).

Capitolul I

Scopuri, obiective, principii
1. — Popoarele din țările membre ale
C.A.E.R., sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești, datorită muncii crea
toare, pline de abnegație, mobilizării de
către fiecare țară a propriilor resurse și,
ca urmare, a extinderii și adîncirii cola
borării reciproce pe multiple planuri și in
tegrării economice socialiste, au obținut
mari succese in construcția socialismului și
Comunismului, în dezvoltarea economiei,
științei și tehnicii. Ele au intrat într-o nouă
etapă, superioară, a dezvoltării lor și a
colaborării in toate domeniile vieții sociale.
Țările membre ale C.A.E.R. consideră că
intensificarea producției pe baza acceleră
rii progresului tehnico-științific constituie
o verigă principală in atingerea obiective
lor pe care și le-au propus și a căror reali
zare este posibilă numai în condiții de
pace. Ele militează pentru a fi puse in
slujba păcii cuceririle revoluției tehnicoștiințifice contemporane. Pornind de la
aceasta, țările membre ale C.A.E.R. au că
zut de acord asupra unor acțiuni convenite
privind crearea și utilizarea de tehnici și
tehnologii principial noi, prin concentrarea
eforturilor lor și organizarea unei strînse
colaborări complexe in cadrul C.A.E.R. pe
cinci direcții prioritare :
— electronizarea economiei naționale ;
— automatizarea complexă ;
— energetica nucleară ;
— noi materiale și tehnologii de produ
cere și prelucrare a acestora ;
— biotehnologia.
Aceste direcții, pe care se întemeiază
mutațiile revoluționare contemporane în ști
ință, tehnică și producție, constituie baza
elaborării și înfăptuirii de către țările mem
bre ale C.A.E.R. a politicii tehnico-științifice convenite în domenii de interes re
ciproc legate de dezvoltarea 'și colaborarea
economică, iar de către țările interesate și
a unei politici unice tehnico-științifice.
. In vederea concretizării acestei înțelegeri
și a organizării de acțiuni comune pentru
îndeplinirea ei, a fost elaborat, pe baza pro
gramelor naționale. Programul complex al
progresului tehnico-științific al țărilor
membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000
(denumit în continuare Program).
2. Transpunînd în viață Programul, ță
rile membre ale C.A.E.R. își propun obîectivulcu adevărat revoluționar de a atinge
cel mai înalt nive] în știință, tehnică și pro
ducție în cele mai importante direcții ale
progresului tehnico-științific. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creșterea,
pină în anul 2000, in țările membre ale
C.A.E.R. în ansamblu. a productivității
muncii sociale de cel puțin două ori și la
reducerea substanțială a consumurilor spe
cifice de energie și. materii prime pe uni
tate de venit, national. Ca urmare, se vor
întări considerabil pozițiile socialismului în
întrecerea pașnică cu capitalismul.
Mobilizind în continuare la maximum
resursele proprii, țările membre ale
C.A.E.R. vor dezvolta și utiliza tot mai
coordonat, pe bază de colaborare recipro
că, potențialul lor industrial și tehnicoștiințific. în țările membre ale C.A.E.R.,
relațiile de producție socialiste, întemeiate
pe proprietatea socială asupra mijloacelor
de producție, conducerea planificată a eco
nomiei în concordanță cu interesele oa
menilor muncii, principiile prieteniei și
Întrajutorării, deschid în mod obiectiv
orizonturi largi accelerării progresului tehnica-științific. Va fi activizat considerabil
factorul uman, factorul hotărîtor al tutu
ror transformărilor. Prin îmbinarea avan
tajelor socialismului cu realizările revolu
ției tehnico-științifice contemporane se
creează condiții pentru punerea în valoare
tot mai deplină a capacităților fiecărui om,
înflorirea culturii și vieții spirituale, per
fecționarea modului de viață socialist.
Spre deosebire de capitalism, in condi
țiile socialismului, trecerea pe scară largă
la noi generații de tehnici și tehnologii
de înaltă productivitate nu este însoțită de
exploatarea omului de către om, concu
rență, șomaj, descalificare profesională,
pauperizarea maselor de oameni ai muncii,
inegalitate socială și națională.
3. Organizind colaborarea pe direcțiile
principale ale dezvoltării științei, tehnicii
și tehnologiei, țările membre ale C.A.E.R.
urmăresc, în primul rînd, soluționarea pro
blemelor accelerării progresului economicosocial, creșterii bunăstării șl calității vieții
cetățenilor lor. inclusiv îmbunătățirea sub
stanțială a condițiilor de muncă și trai,
dezvoltarea continuă a culturii. învățămîntului și ocrotirii sănătății, satisfacerea
tot mai deplină a cerințelor populației.
4. Dezvoltarea revoluționară a științei și
tehnicii în țările comunității socialiste va
contribui la accelerarea procesului de ega
lizare treptată a nivelurilor lor de dezvol
tare economică, la creșterea eficientei aju
torului tehnico-științific și economic din
partea țărilor europene membre ale
C.A.E.R. pentru Republica Cuba. Republi
ca Populară Mongolă și Republica Socia
listă Vietnam.
5. Prezentul Program este în concordan
tă cu interesele fundamentale ale întregii
omeniri. intrucît prin înfăptuirea acestuia
se extind domeniile de colaborare re
ciproc avantajoasă pe multiple planuri cu
țările socialiste care nu sint membre ale

C.A.E.R., cu țările în curs de dezvoltare,
cu celelalte state ale lumii.
Țările membre ale C.A.E.R. consideră
necesar să dezvolte și în continuare în mod
consecvent colaborarea tehnico-științifică cu
țările socialiste care nu sint membre ale
C.A.E.R.
Ele vor continua să acorde asistență tehnico-științifică țărilor în curs de dezvol
tare in vederea dezvoltării economiilor lor
naționale și consolidării independenței lor
economice.
Țările membre ale C.A.E.R. sint gata să
coordoneze, pe bază de egalitate în drep
turi și în con,diții reciproc acceptabile, ac
țiunile lor privind înfăptuirea prezentului
Program cu alte țări interesate, inclusiv
în cadrul programelor de colaborare tehnico-științifică internațională, adoptate de
acestea, care au o orientare pașnică, uma
nitară și corespund țelurilor Organizației
Națiunilor Unite. ✓
Ele sint convinse că este necesar să se
imprime colaborării tehnico-științifice in
ternaționale un caracter global și reafirmă
că sint gata să aducă o contribuție majo
ră la elaborarea și înfăptuirea unui pro
gram global unitar în acest domeniu.
6. Realizînd Programul și întărind poten
țialul lor tehnico-științific, securitatea eco
nomică și independenta tehnico-economică,
țările membre ale C.A.E.R. sint hotărite
să participe activ la diviziunea mondială
a muncii și la colaborarea tehnico-științi
fică internațională; Ele resping în mod
ferm politica de interdicții și discriminări
în domeniul tehnicii și tehnologiei, pro
movată de cercurile imperialiste din Sta
tele Unite ale Americii și unele state ca
pitaliste. O asemenea politică aduce pre
judicii relațiilor economice internaționale
în ansamblu, contravine în esență progre
sului tehnico-științific, care capătă dimen
siuni globale.
Țările membre ale C.A.E.R. se pronunță
ferm pentru normalizarea raporturilor in
ternaționale în domeniul economic, al știin
ței și tehnicii, pentru înlăturarea oricăror
obstacole și îngrădiri artificiale, pentru
măsuri de întărire a încrederii în relațiile
economice internaționale, pentru lichidarea
oricăror forme de agresiune economică,
inclustv în domeniul tehnologiei, pentru
restructurarea pe baze echitabile și demo
cratice a întregului sistem de relații eco
nomice și tehnico-științifice internaționale
și instaurarea unei noi ordini economice
mondiale, pentru lichidarea subdezvoltării
ca problemă globală gravă.
7. Programul urmărește scopuri pașnice
umanitare și nu este îndreptat împotriva
intereselor nici unui popor sau stat.
Este necesar mai mult ca micind ca rea
lizările științei, tehnicii și. tehnologiei con
temporane să fie. dirijate și puse sub con
trol din partea societății. Țările membre
ale C.A.E.R. atrag atenția asupra consecin
țelor deosebit de grave și imprevizibile pe
care le au pentru întreaga omenire, pentru
fiecare om. cursa înarmărilor. în primul
rînd a înarmărilor nucleare, militarizarea
Cosmosului. încercările de a fi folosite în
scopuri militare cele mai noi descoperiri
în fizică, chimie, biologie, ceea ce poate
duce la pieirea civilizației, a înseși vieții
pe Pămînt.
De aceea, țările membre ale C.A.E.R. se
pronunță cu hotărîre pentru preîntimpinarea cursei înarmărilor în Cosmos și
oprirea acesteia pe Pămînt, pentru dezar
mare. pentru cea mai largă colaborare in
ternațională, în vederea folosirii în scopuri
exclusiv pașnice a mutațiilor revoluționare
în știință, tehnică și tehnologie.
Țările membre ale C.A.E.R. consideră
necesar ca realizările revoluției tehnico-stiințifice contemporane Să fie cit mai rapid și
deplin folosite spre binele tuturor popoare
lor. să ajute la eradicarea unor asemenea
fenomene, existente in lumea contempo
rană, cum sint foametea și maladiile, să
răcia și analfabetismul.
8. —, Programul se va înfăptui pe baza
principiilor stabilite în Statutul C.A.E.R.,
Programul complex al adincirii și perfec
ționării in continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socialiste și in
documentele Consfătuirii economice la ni
vel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.,
precum și în conformitate cu prevederile
Cartei Organizației Națiunilor Unite și Ac
tului final al Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa.
9. — Programul, desfășurat într-un sis
tem de acorduri și convenții reciproc core
late. constituie baza cooperării tehnico-ști
ințifice în cadrul C.A.E.R., una din premi
sele importante de organizare a adincirii și
perfecționării în continuare a colaborării și
dezvoltării integrării economice socialiste,
va contribui la dezvoltarea largă a specia
lizării și cooperării în domeniile științei,
tehnicii și producției și la creșterea accele
rată a comerțului exterior.
10. — Țările membre ale C.A.E.R. vor
ține seama în documentele lor corespunză
toare și vor include în planurile de dezvol
tare economico-socială angajamentele asu
mate în cursul înfăptuirii Programului. Ele
vor realiza Programul pornind de la inte
resele lor naționale și cele generale ale sis
temului mondial socialist, de la obiectivul
asigurării păcii și securității popoarelor.

Capitolul II

Performanțe de avangardă

ale progresului tehnico-științific
In Program, care are un caracter com
plex, sint stabilite căi concrete comune de
ooncentrare a forțelor și mijloacelor țărilor
membre ale C.A.E.R. in acele sectoare prin
cipale, a căror dezvoltare accelerată repre
zintă un factor determinant al intensificării
întregii economii și asigurării celui mai
înalt nivel pe tot frontul progresului teh
nico-științific, al intrării in noua eră teh
nologică a secolului XXI.
Accelerarea progresului tehnico-științific
al țărilor membre al C.A.E.R. se va baza,
in primul rînd. pe dezvoltarea rapidă a
cinci direcții prioritare ale revoluției teh
nico-științifice contemporane. In cadrul
acestora, la rindul lor, pot fi evidențiate
performanțe de avangardă ale progresului
tehnico-științific, pentru a căror realizare
este orientat, in principal. Programul.
Performanțele de avangardă sint preco
nizate pe baza sintetizării, atit a experien
ței proprii, cit și a celei mondiale, precum
și a rezultatelor prognozării tehnico-știin
țifice comune. Avind in vedere caracterul

rapid și, de multe ori, neprevăzut al dez
voltării științei, tehnicii, tehnologiei mo
derne, parametrii ce se preconizează în
prezent pot fi precizați în cursul îndeplini
rii Programului.
Realizarea performanțelor prevăzute ale
progresului tehnico-științific va fi asigu
rată, in primul rind, prin eforturile proprii
coordonate ale țărilor membre ale C.A.E.R.
Ele au și pot crea toate premisele necesare
pentru aceasta, folosind realizările remar
cabile ale cercetărilor științifice fundamen
tale in cadrul unui nivel general superior
de dezvoltare a acestora, modele noi pentru
multe tipuri ale tehnicii și tehnologiei mo
derne, o mare experiență, atit in crearea
de instalații unicale, cit și in producția de
serie a tipurilor de produse care necesită
un volum mare de cunoștințe științifice, pe
baza unei politici tehnice unice. Țările
membre ale C.A.E.R. au creat și dezvoltat
în comun, într-o perioadă de timp scurtă,
producția de mijloace modeme ale tehnicii

de calcul, incluzînd sistemul unic al mași
nilor electtonice de calcul și baza de ele
mente ale acestora, întregul complex de
echipamente pentru centrale nuclearo-electrice, tehnică spațială in vederea folosirii
în comun a Cosmosului în scopuri pașnice,
în prezent, țările membre ale C.A.E.R. pot
să realizeze obiective de orice complexi
tate în legătură cu toate, direcțiile priori
tare ale progresului tehnico-științific.
Pentru asigurarea portofoliului teoretic
în aceste direcții, vor fi adoptate măsuri
privind dezvoltarea și adîncirea în conti
nuare a colaborării în domeniul cercetărilor
fundamentale.

1. Electronizarea eco
nomiei naționale
Scopul principal al colaborării țărilor
frățești în domeniul respectiv îl constituie
asigurarea largă a tuturor sferelor produc
ției și vieții sociale cu cele mai moderne
mijloace ale tehnicii de calcul, ca bază a
creșterii cardinale a productivității muncii,
economisirii de resurse, materiale și ener
gie, accelerării progresului tehnico-științi
fic in economiile naționale, reducerii sub
stanțiale a duratei cercetărilor științifice,
restructurării calitative a sferei neproduc
tive.
Pentru atingerea acestui scop, se are în
vedere a se crea în primul rînd :
— supercalculatoare din noua generație
cu funcționare rapidă — peste zece mili
arde operațiuni pe secundă, care folosesc
principiile inteligenței artificiale, mijloace
perfecționate pentru dialogul omului cu
mașina, în vederea utilizării la soluționarea
problemelor științifice deosebit de com
plexe, conducerea economiei, crearea baze
lor de cunoștințe ;
— mijloace de masă ale tehnicii de
calcul, calculatoare personale asigurate cu
mijloace de programare moderne pentru
dotarea largă a ramurilor economiei națio
nale, a organizațiilor de cercetare științi
fică și proiectare, computerizarea învățămîntului și folosirea în viața cotidiană ;
— sistemul unificat de transmitere nu
merică a informației care să asigure creș
terea considerabilă a capacității de trafic și
a fiabilității sistemelor de comunicații și
unificarea mijloacelor tehnice utilizate :
— mijloace rapide de comunicații pe fi
bre optice pentru aplicarea lor în sistemele
naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. ;
— o nouă generație de sisteme de sateliți
pentru comunicații și televiziune care să
asigure transmiterea comunicațiilor și pro
gramelor de televiziune la distanțe mari,
precum și televiziunea numerică de înaltă
calitate și radiodifuziunea stereofonică,
mijloace numerice de înregistrare a ima
ginii și sunetului ;
— o gamă largă de diferite aparate, traductoare. mijloace de măsură și control, pe
baza realizărilor moderne ale microelectro
nicii, pentru controlul nedistructiv ai piese
lor de mașini și elementelor de construcții,
verificarea compoziției și structurii sub
stanțelor și materialelor, automatizarea
controlului mediului înconjurător și accele
rarea efectuării cercetărilor științifice care
să permită creșterea eficienței producției,
fiabilității și calității produselor ;
— un sistem unic de produse unificate
ale tehnicii electronice și. în primul rind,
o nouă generație de circuite foarte larg in
tegrate și foarte rapide, de mare fiabilitate
și grad de miniaturizare, bazate pe folo
sirea de materiale noi și noi principii fi
zice, precum și de utilaje tehnologice spe
cializate pentru producerea acestora.
Prin realizarea Programului se prevede
obținerea unei sporiri însemnate a ritmu
rilor medii anuale de creștere a venitului
național, a productivității muncii in toate
sferele de activitate, inclusiv în industrie,
construcții, agricultură, transporturi, sănă
tate, învățămint, comerț și sfera prestații
lor. reducerea de 1,5—2 ori a consumului de
materiale si energie pentru producție. Dez
voltarea tehnicii comunicațiilor, cu utili
zarea mijloacelor tehnicii de calcul, va asi
gura economisirea de investiții în produc
ție, scăderea cheltuielilor de producție și
reducerea personalului de conducere.
în domeniul activității de cercetare și
proiectare, utilizarea sistemelor informațio
nale pe baza tehnicii de calcul va permite
reducerea de 2—3 ori a duratei de elabo
rare și realizare a programelor științifice
și a proiectelor de inginerie tehnologică,
simultan cu creșterea calității și scăderea
însemnată a cheltuielilor pentru realizarea
acestora.
Va crește eficiența proceselor de instrui
re, pregătire și reciclare a cadrelor, a ser
viciilor medicale și de prestații pentru
populație. Tehnica electronică își va găsi o
largă aplicare in producție și in viața coti
diană, va elibera o însemnată parte a popu
lației de munca manuală și necreatoare,_ va
îmbunătăți condițiile sociale ale oamenilor
muncii din țările membre ale C.A.E.R.

2. Automatizarea com
plexă
Principalul scop ai colaborării țărilor
membre ale C.A.E.R. în această direcție îl
constituie automatizarea complexă pe scară
largă a ramurilor economiei naționale, incluzind crearea și asimilarea de producții
automatizate, flexibile, linii cu conveioare
rotative, roboți industriali, echipamente
automatizate cu sisteme de comandă încor
porate, utilaje de precizie, tehnică de mă
surare de înaltă precizie, mijloace automa
tizate pentru controlul proceselor tehnolo
gice și utilaj tehnologic, îndeosebi de pre
cizie, asigurarea fiabilității lor corespunză
toare. precum și folosirea largă a sisteme
lor integrate.
Pentru atingerea acestui scop, se are în
vedere a se crea, in primul rind :
— sisteme rapid reglabile și flexibile de
producție cu destinații diferite, precum și
secții și uzine complet automatizate ;
— sisteme de proiectare și pregătire teh
nologică a producției asistate de calculator,
de automatizare și accelerare a cercetărilor
și experimentărilor, sisteme automatizate
de conducere a producției și proceselor teh
nologice și sisteme integrate de conducere ;
— roboți industriali și manipulatoare
pentru ramurile economiilor naționale, in
clusiv dotați cu vedere artificială, care să
răspundă la comenzi verbale, roboți pro
gramabili și adaptabili rapid la condiții
care se modifică ;
— tehnologii automatizate de producere
a utilajelor și aparatelor de înaltă pre
cizie :
— produse unificate de completare : me
canice, hidraulice, pneumatice, electroteh
nice, electronice și alte componente : serii
de echipamente perfecționate de conducere
și diagnosticare pentru mașini și utilaje
tehnologice automatizate : mijloace de con
trol activ, scule de înaltă durabilitate și
accesorii, sisteme de control al calității ;
— serii unificate de mijloace tehnice de
automatizare a lucrărilor de ridicat-transportat, încărcare-descărcare, de depozitare
și transport, mijloace de utilizare a deșeu
rilor, traductoare cu diferite destinații pen
tru roboți industriali și module flexibile de
producție.
Prin realizarea Programului, se preconi
zează reducerea de aproximativ 1.5 ori a
cheltuielilor de proiectare și execuție a pro

duselor, asigurarea unei largi interschimba
bilități a agregatelor și modulelor ce se
produc în țările membre ale C.A.E.R. ; re
ducerea de 2-ori a cheltuielilor de muncă
pentru producerea acestora ; creșterea de
minimum 4 ori a productivității muncii în
domeniul lucrărilor de ridicat și transpor
tat, de încărcare-descărcare și depozitare.
Elaborarea și aplicarea pe scară largă a
sistemelor de proiectare asistată de calcula
tor și a sistemelor automatizate de condu
cere a proceselor tehnologice și producției
vor permite să crească calitatea planifică
rii, evidenței, controlului și organizării
producției, să se reducă de 1,5—2 ori durata
de pregătire tehnologică a acestora.
Crearea de sisteme automatizate flexibile
de producție și implementarea lor largă în
economiile naționale ale țărilor membre ale
C.A.E.R. vor ridica considerabil eficiența
producției, vor permite să se reducă de
1,5—2 ori durata și cheltuielile de asimi
lare a noilor tipuri de produse, să crească
de 2—5 ori productivitatea muncii, iar
coeficientul de folosire a regimului de
schimburi al utilajelor pină Ia 2,8, să se
reducă personalul de exploatare, să se
creeze condiții de muncă creatoare și
atractivă.
înfăptuirea acestor obiective, cit și a
altora ale direcției prioritare „Automatiza
rea complexă*', va influența profund toate
sferele vieții și activității societății, va
conduce la creșterea cardinală a productivi
tății muncii în ramurile de bază ale eco
nomiilor naționale, și în primul rînd în con
strucțiile de mașini, la creșterea fiabilității,
calității și competitivității producției, la
creșterea eficienței investițiilor, va reduce
considerabil munca manuală și de calificare
inferioară, va crește substanțial nivelul teh
nologic și eficiența producției.

3. Dezvoltarea acce
lerată a energeticii nu
cleare
Scopul principal al colaborării țărilor
frățești în acest domeniu constă în restruc
turarea calitativ superioară a sectoarelor
energetice ale țărilor membre ale C.A.E.R.,
creșterea eficienței și siguranței alimentă
rii cu energie, reducerea folosirii combus
tibilului organic. îmbunătățirea alimentării
cu căldură a orașelor, protecția mediului
.înconjurător și folosirea rațională a ener
giei.
Pentru atingerea acestui scop, se are în
vedere a se asigura cu eforturi comune :
— perfecționarea și construirea în conti
nuare de centrale nuclearo-electrice cu re
acted apă-apă de tip VVER-440 și VVER1 000 cu eficiență tehnico-economică ridi
cată, un înalt grad de standardizare și uni
ficare a utilajelor și de sisteme calitativ
noi, de înaltă fiabilitate, pentru conduce
rea, controlul și automatizarea proceselor
tehnologice :
—- îmbunătățirea folosirii uraniului natu
ral, crearea de noi metode și mijloace efi
ciente de prelucrare, transport și depozitare
a deșeurilor radioactive, precum și lichi
darea, în condiții de securitate, a instala
țiilor energetice nucleare care au funcțio
nat perioada de lucru normată ;
— crearea de centrale teMppelectrice nu
cleare pentru alimentarea cu căldură și
energie electrică a populației și industriei,
în condițiile transportării căldurii la mare
distanță ;
— elaborarea de utilaje pentru reactoare
cu neutroni rapizi, reproducători de com
bustibili nucleari în procesul de lucru, pre
cum și de instalații nucleare energotehnologicc de temperaturi ridicate, cu destina
ție multiplă, efectuarea de cercetări in sco
pul creării bazelor științifice ale unei noi
surse de energie — sinteza termonucleară
dirijată.
Prin înfăptuirea Programului, se va solu
ționa, într-o măsură însemnată, problema
creșterii potențialului energetic al țărilor
membre ale C.A.E.R., se vor reduce inves
tițiile în ramurile industriei extractive de
combustibili, se vor disponibiliza pentru
alte necesități cantități însemnate de com
bustibili organici deficitari, se va lărgi
baza de resurse ale energeticii nucleare, se
va crea baza pentru organizarea de produc
ții noi de mare tonaj, vor crește economici
tatea, fiabilitatea și siguranța de funcțio
nare a C.N.E. și se vor pregăti premise im
portante pentru crearea unei surse de ener
gie, practic inepuizabile, pe baza reacției
termonucleare dirijate.

4. Noi materiale și
tehnologii de produce
re și prelucrare a aces
tora
In acest domeniu, scopul principal al
colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. îl
constituie implementarea largă in econo
miile naționale, și in primul rind in indus
trie, a unor tipuri de materiale principial
noi care să aibă, comparativ cu materialele
tradiționale, asemenea proprietăți valoroa
se, cum sint : rezistența la coroziune și ra
diații, la temperaturi inalte, la uzură ș.a.,
precum și crearea de tehnologii industriale
pentru producerea și prelucrarea acestora
și dezvoltarea rapidă, pe această bază, a
ramurilor de vîrf ale construcțiilor de ma
șini și ale economiilor naționale, asigura
rea competitivității producției țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe piața mondială.
S-a considerat necesar ca, in legătură cu
utilizarea eficientă a resurselor primare și
secundare de materii prime, principalele
eforturi să fie orientate spre elaborarea și
asimilarea de noi tehnologii și perfecțio
narea celor existente, pentru fabricarea de
produse cu consum minim de energie, ma
terii prime, materiale și utilaje tehnologice
speciale, pentru asigurarea rezolvării ur
mătoarelor obiective prioritare :
— crearea producției industriale pentru
un larg nomenclator de noi materiale com
pozite și ceramice, de inaltă rezistență,
anticorosive și rezistente la temperaturi
înalte și folosirea largă a acestora in elec
trotehnică și electronică, metalurgie, chi
mie și medicină ;
— crearea clin ceramică a motorului cu
combustie internă pentru automobile și a
turbinei de gaze ;
— crearea și implementarea de noi mase
plastice pentru utilizarea în domenii mul
tiple, in măsură să înlocuiască materialele
naturale acut deficitare, metalele feroase
și neferoase șl aliajele și să îmbunătățeas
că substanțial proprietățile de exploatare,
calitatea și durabilitatea mașinilor și uti
lajelor ;
— crearea, prin folosirea metodelor me
talurgiei pulberilor, de noi materiale rezis
tente la uzură și a altor materiale pe bază
de metale feroase și neferoase, precum și
a compușilor greu fuzibili ;
— elaborarea și crearea de materiale
amorfe și microcristaline care să întruneas
că o combinație unică de însușiri mecanice,
electrotehnice, anticorosive și alte pro
prietăți ;
— crearea de noi materiale semiconduc
toare pentru microelectronică, de metale și
compuși ai acestora de inaltă puritate, cu
proprietăți fizice deosebite ;
— perfecționarea tehnologiei de turnare
continuă și elaborarea tehnologiei de pre

lucrare exterioară (în afara cuptorului) a
oțelului pentru producția de metal cu pro
prietăți îmbunătățite și calitate superioară,
perfecționarea tehnologiei de turnare ;
— crearea unei serii de laseri tehnolo
gici și folosirea lor pentru operații de
tăiere, sudură, prelucrare dimensională și
termică, croire ;
— utilizarea tehnologiilor cu plasmă, va
cuum și detonante pentru aplicarea de aco
periri de întărire, rezistente la uzură și
anticorosive ;
— elaborarea de tehnologii cu folosirea
presiunilor înalte, vacuumului, acțiunilor
prin impulsuri și energiei exploziei pentru
sinteza de noi materiale superdure, pentru
produse și profile fasonate obținute prin
extruziune hidraulică și cu gaze, de for
mare și calibrare a produselor cu gabarit
mare și cu formă complicată.
Prin realizarea Programului, se preconi
zează creșterea radicală a nivelului tehnic
și tehnologic al producției construcțiilor de
mașini, metalurgiei, radioelectronicii, elec
trotehnicii, industriei chimice și altor ra
muri hotărîtoare ale economiilor naționale,
creșterea substanțială a fiabilității și du
rabilității. mașinilor și utilajelor, reducerea
consumurilor de materiale, energiei, a vo
lumului de muncă, costurilor, asigurarea
înlocuirii și folosirii raționale pentru alte
necesități a unor asemenea materiale va
loroase. cum sint .- platina, cobaltul, niche
lul, cromul, molibdenul, wolframul, niobiul
ș.a.. obținerea de. economii însemnate de
metale feroase și neferoase, resurse ener
getice. de muncă și alte tipuri de resurse,
crearea unei baze importante pentru ela
borarea tehnicii noilor generații.

5. Dezvoltarea acce
lerată a biotelinologiei
Scopul principal al colaborării . țărilor
membre ale C.A.E.R. în acest domeniu
constă in prevenirea și vindecarea eficien
tă a bolilor grave ale populației, creșterea
considerabilă a resurselor alimentare, îm
bunătățirea asigurării economiilor naționale
cu materii prime, asimilarea de surse noi
regenerabile de energie, dezvoltarea in con
tinuare a producțiilor fără deșeuri și re
ducerea influentelor dăunătoare asupra
mediului natural ambiant.
Realizarea acestor scopuri este necesar
să- se bazeze pe introducerea rapidă a re
zultatelor avansate obținute in domeniul
biotelinologiei pe calea colaborării țărilor
frățești în domeniul ocrotirii sănătății, în

ramurile complexului agroindustrial și in
dustriei, prin dezvoltarea in continuare a
cercetărilor fundamentale pentru întregul
complex al științelor biologice și al altor
domenii ale științelor naturii, legate nemij
locit de studierea bazelor fizico-chimice
ale fenomenelor vitale, precum și crearea
și organizarea producției de utilaje teh
nologice necesare.
Ca obiective prioritare au fost stabilite
crearea și asimilarea largă în economie de :
— noi substanțe biologice active și me
dicamente pentru medicihă (interferon,
insulină, hormonul de creștere a omului,
anticorpi multiclonali ș.a.). care să permi
tă realizarea, in domeniul ocrotirii sănă
tății, a diagnosticării din timp și vinde
carea maladiilor grave — cardiovasculare,
canceroase, ereditare, infecțioase, inclusiv
virotice ;
— mijloace microbiologice pentru pro
tecția piantelor împotriva bolilor și dăună
torilor, îngrășăminte bacteriene și regula
tori ai creșterii plantelor ; noi soiuri și
hibrizi de plante agricole de înaltă pro
ductivitate și rezistente la factori nefavo
rabili ai mediului exterior, obținute prin
metode ale ingineriei genetice ;
— adaosuri nutritive valoroase și sub
stanțe biologice active (proteine furajere,
aminoacizi, enzime, vitamine, preparate
veterinare ș.a.) pentru creșterea producti
vității în zootehnie ; noi metode bioinginerești, pentru profilaxia, diagnosticarea și
terapia eficientă a principalelor boli la
animalele domestice ;
— noi biotehnologii de obținere a produ
selor valoroase din punct de vedere econo
mic, pentru folosirea în industria alimen
tară. chimică, microbiologică și în alte ra
muri ale industriei :
biotehnologii eficiente și cu un Înalt
grad de prelucrare a deșeurilor agricole,
industriale și menajere, folosirea apelor re
ziduale și a emisiilor de gaze în atmosferă
pentru obținerea de biogaz și îngrășăminte
de calitate superioară.
Realizarea programului va permite să sa
folosească mai rațional în economiile na
ționale resurse biologice regenerabile, să
crească bunăstarea și să se imbunătățească
sănătatea populației, să se asigure o apro
vizionare mai bună a populației cu ali
mente și medicamente și să se îmbunătă
țească situația mediului înconjurător, prin
aplicarea de tehnologii cu consum redus de
energie și fără deșeuri, să se ridice Ia un
nivel calitativ superior ocrotirea sănătății,
științele medicale, agricole și veterinare.

Capitolul III

Căi de realizare
1. Țările membre ale C.A.E.R. consideră
realizarea consecventă în comun a Progra
mului o importantă sarcină economică și
politică.
Ele pornesc- de la necesitatea înfăptuirii
planificării economico-sociale pe baza cuce
ririlor progresului tehnico-științil'ic, ceea ce
impune perfecționarea in continuare a coor
donării planurilor economice și a celorlalte
forme ale’ colaborării in domeniul activi
tății de planificare, asigurarea unei strînse
interacțiuni tehnico-științifice și în pro
ducție.
2. Țările membre ale C.A.E.R. au hotărit
să transpună neintîrziat direcțiile priori
tare ale Programului in convenții și acor
duri concrete care să cuprindă în mod com
plex intregul ciclu „știință-tehnică-producție-desfacere". precizind, în acest scop, in
caz de necesitate, convențiile in vigoare.
Angajamentele asumate de părți vor fi
luate în considerare la coordonarea planu
rilor economice ale țărilor membre ale
C.A.E.R.. precum și în planurile de dez
voltare economico-socială ale fiecărei țări.
In procesul elaborării și precizării con
vențiilor de colaborare, inclusiv a celor
privind specializarea și cooperarea în pro
ducție, se vor lua în considerare progra
mele prioritare, precum și folosirea efi
cientă a capacităților de producție și a po
tențialului tehnico-științific, existente in
țările membre ale C.A.E.R. Țările au con
venit să efectueze un larg schimb reciproc
de informații asupra rezultatelor lucrări
lor de cercetare științifică și asupra teh
nologiilor existente, în scopul folosirii lor
rapide de către toate țările membre ale
C.A.E.R. interesate.
3. — Țările membre ale C.A.E.R. au con
venit ca angajamentele asumate de ele
privind realizarea Programului pentru
cincinalul următor să fie incluse in pla
nurile lor pe 1936—1990. In continuare,
în Program vor fi introduse periodic, pe
baza propunerilor țărilor, precizări și com
pletări. cu luarea în considerare a rezulta
telor economico-sociale și tehnico-științi
fice obținute, a noilor cuceriri pe plan
mondial în știință, tehnică și producție,
precum și a obiectivelor de actualitate ale
colaborării țărilor membre ale C.A.E.R.
Dezvoltarea și actualizarea Programului se
vor înfăptui astfel incit acțiunile respec
tive de colaborare convenite să poată fi
luate din timp în considerare in procesul
de coordonare a planurilor economice și în
planurile cincinale de stat ale țărilor.
4. — Țările membre ale C.A.E.R. vor
acorda atenție deosebită asigurării acțiuni
lor de colaborare prevăzute în Program
cu resursele materiale și financiare ne
cesare.
în cursul realizării Programului, țările
membre ale C.A.E.R. vor folosi in mod ac
tiv avantajele colaborării reciproce, inte
grării economice socialiste, pe calea dezvol
tării și adincirii în continuare a speciali
zării și cooperării în domeniul științei, teh
nicii și producției, vor folosi mai deplin și
eficient realizările tehnico-științifice exis
tente în diferite țări și, de asemenea, vor
asigura condiții corespunzătoare pentru
dezvoltarea largă, pe baze contractuale, a
legăturilor directe intre organizații și în
treprinderi.
5. Problemele prioritare se elaborează sub
îndrumarea organizatorică a organizațiilor
coordonatoare, răspunzătoare pentru obți
nerea unui înalt nivel tehnic și calitativ,
pentru realizarea temelor in termenele sta
bilite, precum și pentru pregătirea proiec
telor de convenții, acorduri și altor propu
neri privind colaborarea, în vederea exami
nării acestora de către părțile participante,
în modalitățile convenite.
Țările membre ale C.A.E.R. vor dezvolta
relații directe între întreprinderi, uniuni și
organizații tehnico-științifice ale țărilor, pe
baza prevederilor adoptate în convențiile
și acordurile concrete bilaterale și multila
terale. ceea ce constituie o cale eficientă
de dezvoltare a colaborării pentru reali
zarea Programului.
în scopul soluționării împreună a celor
mai importante probleme, țările Interesate
vor crea, în caz de necesitate, uniuni teh
nico-științifice și de producție comune,
centre internaționale de inginerie și teh
nologie pentru crearea și producția de noi
tehnici, tehnologii și materiale, centre pen
tru instruirea, pregătirea și ridicarea cali
ficării cadrelor, precum și alte întreprin
deri comune, colective și laboratoare inter
naționale tehnico-științifice.
6. Finanțarea acțiunilor de colaborare
convenite pentru realizarea Programului

se va înfăptui pe calea folosirii mijloacelor
naționale, a creditelor Băncii Internaționale
de Investiții și Băncii Internaționale de
Colaborare Economică, precum .și a fondu
rilor comune ce se creează de către țările
membre ale C.A.E.R. interesate pentru fi
nanțarea unor acțiuni mai importante, care
se vor stabili in convenții și acorduri.
7. Țările membre alo C.A.E.R. care nu
participă la lucrări prevăzute în Program
au dreptul să primească rezultatele tehni
co-științifice, în condițiile ce se convin cu
țările elaboratoare.
8. S-a considerat necesar să se sporească
atenția acordată problemei privind asigu
rarea cu cadre a înfăptuirii Programului.
In acest scop, țările interesate vor elabora
și realiza măsuri convenite privind dezvol
tarea in continuare a colaborării in pregă
tirea și perfecționarea cadrelor.
9. Țările membre ale C.A.E.R. vor des
fășura lucrări comune privind asigurarea
tehnico-normativă și metrologică a direc
țiilor prioritare ale Programului, inclusiv
elaborarea de standarde C.A.E.R., reguli,
metode și mijloace tehnice de măsurare
necesare, care să corespundă celui mai
înalt nivel mondial.
10. Fiecare țară membră a C.A.E.R. are
dreptul să-și exprime in orice moment in
teresul său de participare la diferite ac
țiuni de colaborare, prevăzute în Program,
in condițiile ce se convin cu țările parti
cipante.
11. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
va examina cu regularitate principalele
probleme ale colaborării economice și teh
nico-științifice legate de realizarea Progra
mului și va stabili direcțiile principale ale
dezvoltării in continuare a acestuia.

Semnat, la Moscova, la 18 decembrie 1985.
Șefii delegațiilor țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc :

Republica Populară Bulgaria
G. FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri

Republica Socialistă Cehoslovacă
L. STROUGAL
Președintele Guvdrnului

Republica Cuba
C. R. RODRIGUEZ
Vicepreședinte al Consiliului de Stat
ți al Consiliului de Miniștri

Republica Democrată Germană
W. STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri

Republica Populară Mongolă
D. SODNOM
Președintele Consiliului de Miniștri

Republica Populară Polonă
Z. MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri

Republica Socialistă România
C. DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului

Republica Populară Ungară
G.LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri

Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste
N. RÎJKOV
Președintele Consiliului de Miniștri

Republica Socialistă Vietnam
TO HUU
Prim-vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri
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O nouă contribuție la promovarea prieteniei
COMUNICAT
și colaborării româno-iugoslave
cu privire la ședința a 41-a (extraordinara) a Sesiunii
Ședința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 19 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, in cadrul căreia
președintele Prezidiului, Radovan
Vlaikovici, a prezentat o informare
despre rezultatele vizitei oficiale
de prietenie pe care președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în
Iugoslavia. S-a apreciat că vizita
conținuă tradiția colaborării priete
nești și a întilnirilor la cel mai înalt

nivel și ea a adus o nouă contribuție
la promovarea pe mai departe a re
lațiilor de bună vecinătate și a cola
borării multilaterale dintre cele două
țări.
Prezidiul R.S.F.I. a subliniat im
portanța convorbirilor desfășurate cu
acest prilej, în cadrul cărora s-au
evidențiat necesitatea înfăptuirii des
tinderii universale, rolul determinant
al O.N.U. in lupta pentru pace și
securitate în lume, precum și con
tribuția pozitivă pe acest plan a
mișcării de nealiniere.
.1
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j Pentru progrese reale la negocierile de dezarmare î
J GENEVA 19 (Agerpres). — La tru securitatea continentului din î
ț Geneva

au luat sfirșit lucrările
. Conferinței internaționale asupra
> securității și perspectivelor dezarl mării în Europa. La această re1 uniune, organizată de Institutul
ț O.N.U. pentru cercetări tn problei mele dezarmării și Institutul franJ cez de relații internaționale, exi perți din mai multe țări europene,
? intre care și România, precum și
* din S.U.A. au abordat probleme
ț privind pericolele ce rezultă pen-

\

existența arsenalelor de arme nu
cleare, convenționale și chimice.
Participanții s-au pronunțat pentru
continuarea negocierilor de dezar
mare, in vederea obținerii de pro
grese atit la Conferința de la
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare, cit și la tratativele de la
Viena și de la Geneva in proble
mele controlului armamentelor.

*
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î
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„Securitatea statelor poate fi înfăptuită
numai prin mijloace politice"

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La
\ Moscova a avut loc o conferință de
cu tema „Securitatea inter
\ presă
națională și problemele înce tării
cursei înarmărilor", la care au
participat academicienii _.
__
E. Velihov, G. Arbatov, R. Sagdeev, general-locotenent
V. Starodubov.
Reprezentanții sovietici au arătat
cu acest prilej — după cum rela
tează agenția T.A.S.S. — că, la ni
velul actual dft dezvoltare al arse
nalelor de distrugere și nimicire,
securitatea nu poate fi asigurată
prin mijloace militaro-tehnice.
Asigurarea securității este o sarci
nă politică ; ea poate fi soluționa
tă numai prin mijloace politice,
* înainte de toate, este necesară vo
ința politică pentru a opri cursa
Înarmărilor, care a devenit princi-

*
j
f

pala sursă a pericolului unui
război nuclear, și a începe mișcarea spre dezarmare. De aseme
nea, s-a arătat că acțiunile politice nu pot fi aminate pentru
viitor, ele trebuie întreprinse
imediat.
Concepția sovietică de asigurare
a securității — s-a arătat la confe
rința de presă — ține seama, de
asemenea, de faptul că lumea este
formată din zeci și zeci de state și
popoare și fiecare dintre acestea
are interesele sale vitale, pe deplin
legitime. In aceste condiții, crearea
sistemului de securitate implică
abținerea de la pretenții globale,
recunoașterea intereselor tuturor,
în lume s-a creat o nouă situație
care cere conștiința noilor realități și aducerea gîndirii politice de
acord cu ele.

Imperativul înghețării și reducerii
arsenalelor nucleare

19 (Agerpres). — Parti
J dulOSLO
Muncitoresc Norvegian se

pentru preîntâmpinarea războiu
lui nuclear". Intr-o declarație
făcută de Gro Harlem Brundtiand, președintele Partidului
Muncitoresc Norvegian, se subli
niază că această formațiune poli
tică va acționa și va cere guver
nului de la Oslo să facă uz de
toate posibilitățile in organiza
țiile internaționale și tn cadrul
N.A.T.O. in vederea realizării
unui acord de Încetare a oricăror
experiențe cu arma nucleară.
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16 milioane de semnături
ț
pe Apelul de la Hiroshima și Nagasaki
*
TOKIO 19 (Agerpres). - Peste 16 milioane de persoane și-au pus î
* semnătura pe Apelul de la Hiroshima și Nagasaki, în care se cere ț
interzicerea totală a armei nucleare. La conferința de presă o Comite- l

pronunță pentru Înghețarea și re
ducerea arsenalelor nucleare și
consideră că interzicerea totală a
experiențelor atomice ar constitui
un pas real pe calea atingerii a* cestui țel. Acesta este răspunsul
tracțiunii, partidului muncitoresc
din Stortingul norvegian la Ape
lul adresat' tuturor fracțiunilor
parlamentare din țară de către
filiala de la Oslo a organizației
* internaționale „Medicii lumii
ț

tului în sprijinul strîngerii de semnături pe acest apel s-a relevat că ?
I mișcarea de interzicere a armei nucleare a dobindit in Japonia un ca- 1
ț racter de masă.

Consiliului de Ajutor [conomic Reciproc
în zilele de 17—18 decembrie 1985
a avut loc la Moscova ședința a 41-a
(extraordinară) a Sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.
La lucrările sesiunii au participat
delegațiile conduse de : G. Filipov,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria, L.
Strougal, președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace,
C. R. Rodriguez, vicepreședinte al
Consiliului de Stat și al Consiliului
de Miniștri ale Republicii Cuba, W.
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Sodnom, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, Z. Messner,
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone,
Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, G. Lâzăr, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, N. Rîjkov,
președintele Consiliului de Miniștri
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, To Huu, prim-vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste Vietnam, precum și V.
Sîciov. secretarul consiliului, și re
prezentanți ai organelor C.A.E.R.
Ședința a fost prezidată de N. Rîj
kov, conducătorul delegației Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste.
în conformitate cu hotărîrile Con
sfătuirii economice la nivel înalt din
1984, sesiunea a adoptat Programul
complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R.
pînă în anul 2000.
Ținînd seama de faptul că, în viito
rul cincinal, la elaborarea și produ
cerea, pe baza specializării și coope
rării pe direcțiile prioritare, inclusiv
pe calea realizării de legături direc
te, vor fi antrenate multe institute

de cercetare, uniuni științifico-productive și întreprinderi industriale,
țările membre ale C.A.E.R. au conve
nit să adopte toate măsurile nece
sare, care să asigure condiții econo
mice, juridice și organizatorice și
alte condiții pentru îndeplinirea la
timp a Programului. Sesiunea a tra
sat sarcină organelor C.A.E.R. și or
ganizațiilor economice internaționale
ale țărilor membre ale C.A.E.R. să
pună Programul la baza activității
lor.
Realizarea Programului va contri
bui la dezvoltarea colaborării re
ciproce, cooperării și specializării în
producție, întărirea bazei tehnicomateriale a țărilor membre ale
C.A.E.R., creșterea prestigiului și
forței de atracție a socialismului în
lume.
Programul complex aî progresului
tehnico-științific al țărilor membre
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000 —
Prevederi principale va fi publicat
în presă.
In timpul ședinței sesiunii, în ve
derea îndeplinirii Programului, au
fost semnate Convenția generală pri
vind colaborarea multilaterală în do
meniul creării și implementării sis
temelor de proiectare asistate de
calculator (S.P.A.C.), Convenția ge
nerală privind colaborarea multila
terală în domeniul creării, producției
și exploatării sistemului unificat de
mijloace pentru transmiterea infor
mației pe fibre optice și Convenția
privind crearea Uniunii internațio
nale de cercetare și producție pentru
elaborarea mijloacelor tehnicii robo
ților „Interrobot".
Ședința sesiunii s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de unanimitate, prie
tenie frățească și deplină înțelegere
reciprocă.

Apel al S.W.A.P.O. pentru
sprijinirea cauzei drepte
a poporului namibîan
YAOUNDE 19 (Agerpres). — Pre
ședintele S.W.A.P.O. (Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest),
Sam Nujoma, a adresat un apel tu
turor țărilor lumii să sporească spri
jinul acordat acestei mișcări de eli
berare în vederea victoriei finale și
declarării independenței Namibiei,
aflată sub ocupația ilegală a regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria,
în cadrul unei conferințe de presă,
organizată la Yaounde, Sam Nujoma
a subliniat că, în pofida superiorită
ții militare a trupelor R.S.A., luptă
torii pentru eliberarea Namibiei sînt
convinși că victoria lor este iminen
tă. In context, el a condamnat atro
citățile comise de trupele sud-africane împotriva populației civile. Tot
odată, Sam Nujoma a declarat că
S.W.A.P.O. este gata, în continuare,
să negocieze cu R.S.A.

Pregătiri pentru viitoarea
întilnire

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — Guvernele republicilor Pa
nama și Peru au convenit asupra
unei agende în cinci puncte a vi
itoarei intîlniri la nivel înalt a șe
filor de stat din țările Americii
Latine, care ar urma să aibă loc in
Panama, probabil, in primul semes
tru al anului viitor. Problemele
care vor fi abordate la această
reuniune se vor referi la da
toria externă a statelor conti
nentului, ajunsă la 360 miliarde do
lari, noua ordine economică și co
mercială internațională, procesul de
pace promovat de Grupul de la
Contadora în soluționarea crizei din
America Centrală, controlul asupra
înarmărilor și traficul de droguri.

încheierea primei părți a celei de-a 40-a sesiuni

a

Adunării

Generale

a

le ridică uriașa datorie externă a ță
rilor în curs de dezvoltare.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
înainte de incheierea primei părți
a actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., forumul mondial a
adoptat, cu o mare majoritate de
voturi, bugetul organizației pe 1986,
informează agenția Associated Press,
în cuvintarea rostită cu acest pri
lej, secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a afirmat că
amenințările unor contribuabili im
portanți cu privire la reducerea con
tribuției financiare la bugetul orga
nizației pun în pericol mandatul or
ganizației și ar putea avea conse
cințe politice asupra activității
O.N.U. Agenția A.P. evocă în con
text faptul că Congresul S.U.A. a
adoptat o lege prin care se are în
vedere o reducere cu cel puțin 5 la
sută a contribuției S.U.A. la buge
tul O.N.U. dacă nu va fi modificat
principiul „o țară, un vot", cel puțin
în cazul luării deciziilor financiare
ale organizației.

Intr-o rezoluție, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a condamnat in
unanimitate luarea de ostatici, pronunțindu-se pentru o mai largă
cooperare internațională in vederea
curmării unor astfel de acte și pe
depsirii autorilor lor.

PORT LOUIS
Aflînd cu tristețe despre Încetarea din viață a guvernatorului general
al statului Mauritius, Seewoosagur Ramgoolam, vă adresez sincere condo
leanțe și sentimente de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

ORIENTUL

DAMASC 19 (Agerpres). — La
Damasc au fost reluate convorbirile
intre vicepreședintele Siriei, Abdel
Halim Khaddam, și reprezentanții
principalelor miliții libaneze.
„Comitetul tripartit", cum este de
numit grupul părților implicate in
negocierile vizînd încetarea luptelor,
urmează să abordeze, potrivit agen
ției KUNA, probleme privind înlă
turarea unor diferențe de opinie în
ce privește acordul de securitate și
reformele politice menite să ducă
la soluționarea crizei libaneze.
Reprezentanții Partidului Socialist
Progresist din Liban — P.S.P.
(druz), mișcării politîco-militare șiite
„Amal" și ai „forțelor libaneze"
(milițiile creștine unificate) urmea
ză să examineze, totodată, împreună
cu vicepreședintele sirian propune
rile înaintate separat în ce privește
proiectul acordului final, care ar
urma să fie semnat de liderii celor
trei forțe libaneze: Wallid Joumblatt,
Nabih Berri și, respectiv, Elie
Hobeika.

BEIRUT 19 (Agerpres). — O gre
vă de o zi a fost declarată de me
dicii libanezi împotriva violenței,

e scurt
—t

PRIMIRE. Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria, l-a primit joi pe
Li Peng, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. în ca
drul convorbirii au fost discutate
probleme ale situației și perspecti
velor colaborării bulgaro-chineze
în domeniile economiei, comerțu
lui, științei și tehnicii, relatează
agenția B.T.A.

CONVORBIRI. Președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, a avut con
vorbiri cu ministrul chinez al afacerilor externe, Wu Xueqian,
care a efectuat o vizită la Da
masc. în cadrul convorbirilor au
fost discutate aspecte ale situației
internaționale, conflictul din Orientul Mijlociu și stadiul relații
lor bilaterale. Wu Xueqian a ară
tat că guvernul și poporul chinez
vor sprijini tn continuare lupta
dreaptă a țărilor arabe pentru redobindirea teritoriilor ocupate și
salvgardarea drepturilor lor na
ționale.

PREȘEDINTELE CIPRULUI, Spy
ros Kyprianou, l-a . primit pe
James Wilkinson, adjunct al secre
tarului de stat al S.U.A. pentru
problemele europene și coordona
tor special pentru Cipru. Repre
zentantul Departamentului de Stat
american l-a informat pe președin
tele Ciprului cu privire la ultimele
contacte diplomatice pe care le-a
avut la Atena și Ankara, înainte

L

MIJLOCIU

• Continuă convorbirile și contactele în vederea încetării
luptelor din Liban • Grevd a medicilor libanezi • Proteste
împotriva unor măsuri ale torțelor de ocupație israeliene
în teritoriile ocupate

AGENȚIILE DE PRESA

O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — La New York s-au încheiat
lucrările primei părți a sesiunii Adunării Generale, dezbaterile urmând
a fi reluate in 1986. Marcind cea de-a 40-a aniversare a Organizației
Națiunilor Unite, sesiunea din anul acesta s-a constituit intr-un eveni
ment internațional deosebit, mai ales prin documentele importante
adoptate, prin nivelul participării și prin largul schimb de idei pe care
l-fl prilejuit in problemele majore ce confruntă omenirea.
Problemele dezarmării, tncetării
cursei înarmărilor, în special a inarmărilor nucleare, ale nemilitarizării
spațiului cosmic vor continua să se
afle în centrul atenției Organizației
Națiunilor Unite — a declarat secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, în cadrul unei confe
rințe de presă consacrate rezultate
lor celei de-a 40-a sesiuni a Adună
rii Generale. Vorbitorul a subliniat,
între altele, că in 1986, proclamat de
O.N.U. drept „Anul Internațional al
Păcii", trebuie continuate toate acele
inițiative pozitive care au marcat
anul 1985 pe plan internațional. El a
relevat, de asemenea, necesitatea de
a șe pune capăt conflictului , din
Orientul Mijlociu și de a se convoca
cit mai urgent posibil conferința in
ternațională in problema Orientului
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților interesate.
Javier Perez de Cuellar a apreciat
că situația din America Centrală rămine instabilă și a remarcat efortu
rile depuse de țările Grupului de la
Contadora în vederea reglementării
pe cale pașnică a problemelor din
această zonă. Secretarul general al
O.N.U. a evidențiat, totodată, impor
tanța pe care â 40-a sesiune a Adu
nării Generale a acordat-o discutării
problemelor economice care confrun
tă țările Africii, precum și, in gene
ral, a celor deosebit de grave pe care

latino-americană

la nivel înalt

GUVERNULUI STATULUI MAURITIUS

de a sosi la Nicosia. într-o decla
rație făcută presei, Wilkinson a
arătat că S.U.A. sprijină eforturile
depuse de secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite in
scopul soluționării problemei ci
priote pe baza negocierilor dintre
cele două comunități din insulă, in
formează agenția C.N.A.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
NORVEGIA. întrunită la Oslo, ple
nara C.C. al P.C. din Norvegia a
adoptat o declarație în care se sub
liniază necesitatea unei participări
active a Norvegiei la lupta pentru
pace și dezarmare. Documentul
cere guvernului să sprijine ideea
creării unei zone fără arme nu
cleare în nordul continentului eu
ropean și să interzică intrarea in
porturile norvegiene a navelor
străine cu arme nucleare la bord.
LA HELSINKI a avut loc o reu
niune a primilor miniștri din cinci
țări situate în nordul Europei —
Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor
vegia și Suedia. în cadrul lucrări
lor au fost dezbătute o serie de
aspecte ale extinderii cooperării
economice și tehnico-științifice în
tre statele respective. Participanții
au salutat principiile înscrise in
tr-un program de luptă împotriva
șomajului.

ACORD. Iugoslavia a încheiat,
joi, un acord cu un consorțiu in-

căreia l-au căzut victime și mem
bri ai personalului medical.
Cel puțin 200 de persoane, între
care bătrini și femei, sînt deținuți
în închisoarea din localitatea Khiam,
din sudul Libanului, aflată în așazisa zonă de securitate, creată de
Israel — a declarat ziariștilor un
fost deținut din această închisoare.
El a spus că prizonierii sint supuși
unui tratament inuman, sint lipsiți
de hrană și tratament medical. Se
menționează că Israelul a interzis
accesul reprezentanților Crucii Roșii
Internaționale în închisorile din
sudul Libanului, în „zona de secu
ritate".

AMMAN 19 (Agerpres). — Asocia
ția universităților arabe a condamnat
cu fermitate măsura luată de autori
tățile israeliene de ocupație, care au
hotărit închiderea, cu mai multe zile
in urmă, a universității „Al-Najah“
de pe malul de vest al Iordanului,
teritoriu ocupat de Israel în urma
războiului din 1967. Această măsură
demonstrează că forțele de ocupație
urmăresc împiedicarea accesului la
pregătire al locuitorilor arabi, se
arată intr-un apel al organizației.

ternațional de bănci pentru reeșalonarea unor credite pe termen
mediu și lung, totalizînd 3,8 mi
liarde de dolari, care urmau să fie
rambursate în perioada 1 ianua
rie 1985—31 decembrie 1988 — informează agenția Taniug. Potrivit
acordului, creditele reeșalonate urmează să fie restituite in 11 ani și
jumătate, cu o perioadă de grație
de 5 ani.

APEL. Johnson Mlambo, pre
ședintele Congresului Panafrican
(P.A.C.) al Azaniei, mișcare de
eliberare națională din R.S.A., a
adresat un apel comunității inter
naționale chemind la aplicarea
unor cuprinzătoare sancțiuni obli
gatorii împotriva R.S.A. Intr-un
interviu acordat presei la Harare,
Mlambo a subliniat că P.A.C. nu
este împotriva unui dialog cu reprezentanții regimului minoritar
rasist, dar a precizat că subiectul
întilnirii nu poate fi altul decit
„transferul puterii de la minoritate
către majoritate".
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UN VAL DE AER ARCTIC s-a
abătut în ultimele 48 de ore asupra
regiunilor din nord-estul și centrul
S.U.A. Mercupul termometrelor a
coborît, de exemplu, la minus 34
de grade Celsius la Huron, în sta
tul Dakota de Sud, ceea ce reprezintă cea mai scăzută temperatură
înregistrată în zonă în ultimii 101
ani. Pe de altă parte, viscolele din
regiunile de nord-vest ale statelor
Pennsylvania și New York au tro
ienit zăpada, grosimea stratului de
nea ajungînd pînă la 1,5 metri.
Majoritatea autostrăzilor și șosele
lor din zonă au devenit impracti
cabile. De asemenea, au fost inch!se școlile, iar activitățile cornerciale au fost perturbate.
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UN RAPORT AL O.E.C.D. SUBLINIAZĂ :

ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR NLULEARE
- cerință primordială a opririi cursei înarmărilor, a înfăptuirii dezarmării și păcii
In cuvîntările rostite, în aceste zile,
la plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și la Convocareabilanț a activului de bază de coman
dă și de partid din armată, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ocupîndu-se de
o serie de aspecte ale situației in
ternaționale, a subliniat cu deosebită
claritate că problema care se pune
cu stringență în prezent este legată
nemijlocit de întrebarea ce va
urma după întâlnirea la nivel înalt
sovreto-americană de la Geneva, cum
și in ce direcție vor evolua lucrurile
in lumina cerințelor majore ale în
tăririi păcii și trecerii Ia înfăptuirea
unor măsuri de dezarmare.
Așă cum se știe, țara noastră a
salutat această întâlnire ca un fapt
pozitiv al vieții internaționale. Re
cunoașterea, și de o parte, și de alta,
a realității că un război nuclear nu
poate fi cîștigat, declarația că nici
una din părți nu aspiră la suprema
ția militară, convenirea de a se con
tinua tratativele asupra întregului
complex de probleme privind armele
nucleare și cosmice se înscriu, neîn
doios, ca elemente constructive, de
natură să influențeze favorabil cli
matul politic internațional.
In același timp, analiza obiectivă
a evenimentelor atestă că probleme
le fundamentale, care privesc nemij
locit soarta omenirii, au rămas
nesoluționate ; așa cum arăta secre
tarul general al partidului nostru,
așa cum indică realitățile, cursa
înarmărilor continuă să se desfășoa
re, se experimentează și se ampla
sează noi arme nucleare, continuă
acțiunile în vederea militarizării
Cosmosului. Practic, continuă să se
investească importante mijloace ma
teriale și financiare, forță de muncă
și științifică în direcția sporirii ar
senalelor nucleare, ceea ce. evident,
departe de a diminua, nu face decit
să sporească și mai mult pericolele
la adresa păcii.
Or, este bine cunoscut că. la în
tâlnirea de la Geneva, ambele părți
s-au declarat în favoarea unei re
duceri substanțiale, cu 50 la sută, a
armelor nucleare. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, firesc
și logic ar fi ca. în virtutea acestei
Înțelegeri și acestui angajament de

principiu, a declarațiilor făcute, să
se oprească creșterea cheltuielilor
militare și să se treacă la reducerea
lor încă din 1986 și, in același timp,
să înceteze producerea și amplasarea
de noi arme nucleare, să se pună ca
păt experiențețor cu arme nucleare.
Pe bună dreptate sublinia președin
tele României, in recenta cuvintare
rostită la plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii : „Noi con
siderăm că numai in măsura in care
se trece la reducerea acestor arma
mente sau — cel puțin pe timpul
tratativelor — la oprirea producerii
armelor și a noi experiențe nucleare
se va demonstra seriozitatea acestor
angajamente și declarații, se va ve
dea că se dorește, intr-adevăr, să se
obțină o reducere a armelor nucle
are ! Sperăm că vom asista Ia mă
suri reale in această direcție".
Se știe că înaintea întâlnirii de la
Geneva, mai precis în vara acestui
an. Uniunea Sovietică a adoptat hotărîrea de a institui un moratoriu
unilateral asupra experiențelor nu
cleare pînă Ia 1 ianuarie 1986 —
pornind de la dorința de a se opri
procesul de perfecționare continuă
a armei nucleare, de a se ajunge
Ia distrugerea de fapt a stocurilor
de asemenea arme. România a sa
lutat imediat, la vremea respectivă,
această inițiativă a Uniunii Sovie
tice — ca o contribuție importantă
la crearea condițiilor pentru inter
zicerea totală și generală a tuturor
experiențelor nucleare, pentru tre
cerea la dezarmare, în primul rînd
nucleară. Recent, așa cum s-a anun
țat, secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a reafir
mat, cu prilejul primirii copreședintelui american al mișcării interna
ționale „Medicii lumii pentru preîn
tâmpinarea unui război nuclear", că
reia i s-a decernat Premiul Nobel
pentru pace pe 1985, că U.R.S.S. se
pronunță pentru înghețarea imedia
tă a armamentelor nucleare, pentru
interzicerea deplină și pe termen
nelimitat a experiențelor nucleare
și că este gata să prelungească mo
ratoriul și după data de 1 ianua
rie 1986, dacă S.U.A. vor răspunde
prin reciprocitate. Ar fi total ira
țional, a arătat secretarul general al

C.C. al P.C.U.S., să se piardă aceas
tă șansă unică, de natură a deschide
calea spre interzicerea definitivă a
tuturor experiențelor nucleare.
Așa cum s-a anunțat, in scopul
creșterii eficienței controlului, Uniu
nea Sovietică și-a afirmat spri
jinul față de ideea folosirii unui
sistem internațional de verifica
re, inclusiv luarea in conside
rare a cunoscutelor propuneri ale ce
lor șase state semnatare ale „Declara
ției de la Delhi" privind crearea pe
teritoriul lor a unor stații speciale de
supraveghere a respectării acordului
referitor la încetarea experiențelor
nucleare; Uniunea Sovietică este, tot
odată, gata să meargă și mai departe
și să convină cu S.U.A. asupra unor
măsuri locale de control pentru în
lăturarea posibilelor suspiciuni in
privința respectării moratoriului —
problema controlului nemaiputind fi,
astfel, considerată un obstacol in ca
lea încheierii unui acord de insti
tuire a unui moratoriu reciproc.
Este cit se poate de evident că in
stituirea unui moratoriu asupra expe
riențelor nucleare de către cele două
mari puteri, care dețin principalele
arsenale atomice ale lumii, ar contri
bui, in mod incontestabil, la crearea
unei atmosfere propice trecerii la mă
suri de reducere și încetare a cursei
înarmărilor, la creșterea încrederii,
cu consecințe din cele mai favorabile
asupra ansamblului situației inter
naționale. Este de altfel un fapt cu
noscut că numeroase state, factori
de conducere, lideri politici animați
de sentimentul responsabilității față
de destinele păcii, se pronunță cu
hotărîre pentru asemenea măsuri.
Se impun, de asemenea, evidențiate
mișcările și acțiunile de masă, luă
rile de poziție și demersurile a nu
meroase organizații din întreaga
lume în sprijinul încetării imediate
a experiențelor nucleare. Toate aces
tea arată cu claritate, încă o dată,
că stabilirea unui asemenea mora
toriu conștituie efectiv o cerință
stringentă a întregii umanități.
In general, oprirea experiențelor
nucleare este un deziderat de mult
scadent, decurgînd din înseși pre
vederile Tratatului de neproliferare,

intrat in vigoare în urmă cu 15 ani.
Or, faptul că aceste prevederi nu au
fost respectate, că experiențele cu
arma nucleară au continuat și con
tinuă a făcut să crească și să pro
lifereze continuu arsenalele nuclea
re. Dacă astăzi torța distructivă a
acestor arsenale este înzecită față de
ceea ce era acum 15 ani, aceasta se
datorește tocmai continuării expe
riențelor nucleare. In același timp,
se cuvine a sublinia că, pe lingă
rolul negativ, de stimulator al cursei
înarmărilor nucleare, experiențele
atomice au efecte din cele mai nocive
asupra mediului înconjurător — fapt
ce pledează și el pentru încetarea
experiențelor nucleare.
In lumina acestor cerințe și dezi
derate, România socialistă, militând
ferm pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, pen
tru eliminarea primejdiei nucleare
și salvgardarea păcii — ca problemă
fundamentală a vremurilor noastre
— s-a pronunțat și se pronunță cu
hotărîre pentru încetarea imediată
a experimentării oricăror arme nu
cleare.
Sistarea oricăror experiențe cu
arme nucleare prezintă o importanță
deosebită In ansamblul măsurilor de
oprire a cursei înarmărilor. In lu
mina întrebărilor privind perspecti
vele ulterioare ale întâlnirii de la
Geneva, formulate în ultimele cuvîntări de secretarul general al
partidului nostru, se poate spune,
referitor la experiențele atomice :
din moment ce ambele puteri se
pronunță in favoarea unei reduceri
cu 50 la sută a armelor nucleare,
de ce să continue experimentarea
lor ? De ce să se Irosească sume
uriașe pentru testarea unor arme
care apoi să fie distruse ? Omenirea
are de făcut față în prezent unor
imense probleme legate de menți
nerea subdezvoltării, de persistența
unor fenomene ca foametea, analfa
betismul, șomajul, care afectează
mase uriașe de oameni. De ce su
mele cheltuite pentru experiențele
nucleare să nu fie folosite în ve
derea soluționării acestor probleme ?
Mai mult : dacă s-a recunoscut de
către ambele părți că un conflict

nuclear nu poate fi cîștigat, de ce
să se continue experiențele, de ce
să se avanseze pe această cale ?
Se știe că experiențele nucleare
nu se fac ca un scop în sine; ele ur
măresc țeluri bine determinate, pre
cise — și anume perfecționarea ar
senalelor existente, dezvoltarea lor.
Fără îndoială că o decizie de sus
pendare, pe plan general, a expe
riențelor nucleare ar fi salutată cu
satisfacție pe toate meridianele
lumii, de către toate popoarele. Pe
drept cuvint, o asemenea măsură
ar putea fi apreciată ca un prim
rezultat concret al întilnirii de la
Geneva. In măsura în care se fo
losește termenul de „spirit al Ge
nevei", este de așteptat ca acesta să
fie un spirit pașnic, de înțelegere,
necontaminat de radioactivitatea ex
periențelor nucleare — care, ori
unde s-ar produce, in orice mediu
și de către oricine nu pot decit să
stimuleze încordarea și neîncrede
rea, să impulsioneze înarmările, să
otrăvească atmosfera internațională.
Interesele supreme ale omenirii
cer să se treacă cit mai curind po
sibil la acțiuni concrete de oprire
a cursei înarmărilor, la măsuri de
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară. Tocmai de aceea,
așa cum arăta președintele României,
partidul și statul nostru consideră
că este necesar să se intensifice
activitatea politică și diplomatică in
vederea unirii tuturor forțelor rea
liste, a tuturor popoarelor pentru a
determina trecerea la acorduri reale
vizind oprirea producerii de noi
arme nucleare, Încetarea amplasării
lor în Europa, pînă la completa lor
eliminare — iar, în această privință,
sistarea imediată a experiențelor
atomice se înscrie ca măsura cea
mai lesne de adoptat, ca veriga cea
mai la Indemînă pentru a se de
clanșa un proces pozitiv de trecere
la măsuri efective de reducere a
înarmărilor. Aceasta ar corespunde
năzuințelor celor mai arzătoare ale
întregii omeniri de a trăi într-o
lume eliberată de spectrul distru
gerii nucleare, o lume a păcii, înțe
legerii și colaborării între toate
națiunile.

Prelungirea consecințelor crizei economice
și în perioada următoare
PARIS 19 (Agerpres). — Țările
Industrializate membre ale Organi
zației pentru Cooperare și Dezvol
tare Economică (O.E.C.D.) vor înre
gistra un ritm scăzut al dezvoltării
lor economice . în următoarele 18
luni, în cazul In care statele vesteuropene membre ale organizației
nu vor acționa pentru impulsiona
rea acestui ritm. în raportul dat
publicității la sediul din Paris
al organizației — care cuprinde 24
de țări industrializate — se subli
niază că șomajul va rămine o pro
blemă majoră pentru aceste țări și
nu se va modifica în perioada ur
mătoare, relevă agențiile France
Presse și Reuter. După ce a
înregistrat un ritm de dezvolta
re de 6,8 la sută In 1984, eco
nomia S.U.A. a ajuns la un ritm
de numai 2,5 la sută anul aces
ta, nivel care se va menține relativ

același pînă la mijlocul anului 1987.
De asemenea, economia niponă Va
consemna o reducere a ritmului său
de dezvoltare, în timp ce țările din
Europa occidentală nu vor putea să
mențină nivelul de 2,75 la sută atins
de rata lor de dezvoltare anul trecut.
Alături de șomaj, o altă problemă
care va continua să nu-și găsească
rezolvarea în intervalul amintit va
fi dezechilibrul masiv al balanțelor
de plăți. Aceasta, ca urmare a gra
dului scăzut al procesului de relan
sare, a menținerii unui nivel mare
al deficitului extern și fiscal al
S.U.A. și a supraevaluării dolarului.
Raportul pune in evidență situația
deosebit de dificilă a țărilor in curs
de dezvoltare, întrucît aceste țări —
producătoare de materii prime — Iși
văd irosite eforturile în direcția achitării datoriilor externe din cauza
nivelului scăzut al prețurilor la pro
dusele lor de export.

EUROPA OCCIDENTALĂ

Rata înaltă a șomajului în rîndurile tineretului
ROMA 19 (Agerpres). — Rata șo
majului în rîndurile tineretului
italian sub 25 de ani a ajuns Ia
29,8 la sută în ultimele luni —
cel mai ridicat nivel din Europa
occidentală. Potrivit statisticilor date
publicității la Centrul pentru cerce
tări economice al Universității Boc-

coni după mai multe luni de inves
tigații cu privire la șomaj în nouă
țări din Europa occidentală, alături
de Italia, alte state cu o rată ridi
cată a șomajului in rîndurile tinere
tului sînt Marea Britanie, cu 20 la
sută, și Franța (19,8 la sută).

Datoria externă —o povară insuportabilă pentru țările

în curs de dezvoltare
CONAKRY 19 (Agerpres). — Pova
ra datoriei externe este insuporta
bilă pentru țările subdezvoltate, difi
cultățile financiare privîndu-le de
posibilitatea realizării programelor
lor de dezvoltare — a declarat pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Guineea-Bissau, Joao Bernar
do Vieira, intr-un interviu acordat

agenției portugheze A.N.O.P, Relevind că aceste' state se află în impo
sibilitate de a mai plăti dobînzile
la enormele lor datorii externe, el a
subliniat necesitatea ajungerii la noi
soluții pentru problemele existente
în relațiile financiare și economice
internaționale.

Măsuri în direcția combaterii secetei și eroziunii solului în Africa
CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo
s-au desfășurat lucrările unei reu
niuni la nivel ministerial organizate
sub egida Programului Națiunilor
Unite pentru protejarea mediului în
conjurător (U.N.E.P.). Au fost exa
minate căile de ameliorare a situa
ției în Africa în ce privește feno

menul de secetă și extinderea zone
lor de deșert, fiind, totodată, adop
tate o serie de recomandări In ve
derea realizării unor centre experi
mentale in diferite zone ale conti
nentului, in scopul stabilirii căilor
eficiente de combatere a secetei și
eroziunii solului.
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