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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
continuînd practica rodnică a întîlnirilor la nivel înalt 

româno-bulgare, expresie a voinței de a extinde și amplifica 
tradiționalele relații de conlucrare multilaterală 
dintre cele două țări și popoare, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Ceremonia 
sosirii
în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri a 
sosit la București, într-o vizită 
de prietenie in țara noastră, to-' 
varășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria,

Noua intîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov se înscrie ca un mo
ment de seamă in dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor tra
diționale de prieteni?, solidari
tate și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește. Deasupra salonului ofi
cial se aflau portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, încadrate de 
dtapelele de stat ale României 
și Bulgariei. Pe mari pancarte 
erau înscrise in limbile română 
și bulgară urările : „Bun venit 
în Republica Socialistă România 
tovarășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria", „Să se dezvolte con
tinuu relațiile tradiționale de 
strinsă prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului Todor Jivkov

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe mareșalul V. G. Kulikov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit vineri un 
dineu oficial in onoarea tovarășului 
Todor Jivkov. secretar general al

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimați tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere să vă 

adresez încă o dată, dumneavoas
tră și celorlalți tovarăși bulgari, 
un călduros bun venit și un salut 
tovărășesc din partea conducerii 
noastre de partid, a mea personal, 
împreună cu cele mai bune urări.

Vizita dumneavoastră se înscrie 
în tradiționalele întîlniri ce s-au 
statornicit între noi — și care, de 
fiecare dată, au dus la dezvoltarea 
și mai puternică a colaborării 
dintre partidele și' popoarele 
noastre.

Noi dăm o înaltă apreciere 
colaborării economice, tehnico- 
științifice româno-bulgare, dezvol
tării tot mai puternice a relațiilor 
dintre partidele și popoarele noas
tre. Se poate spune că, în spiritul 
relațiilor și prieteniei tradiționale, 
de secole, dintre popoarele noas
tre, colaborarea din anii socialis
mului a ridicat pe o treaptă supe
rioară aceste tradiții. Ne revine 
marea răspundere față de popoare

Corni telului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Au participat membri și membri 
supieanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 

le noastre de a păstra și dezvolta 
aceste tradiții, de a face totul pen
tru ca relațiile de prietenie și 
colaborare — care s-au dovedit 
trainice chiar în cele mai grele 
împrejurări — să se dezvolte tot 
mai puternic.

în cursul convorbirilor pe care 
le-am început astăzi am căzut de 
acord să trecem, intr-un timp cit 
mai scurt posibil, la construcția 
nodului hidrotehnic pe Dunăre, să 
dezvoltăm puternic, în viitorul 
cincinal, schimburile economice și 
cooperarea în producție. în același 
timp, ne-am înțeles ca. în spiritul 
acordului de lungă durată privind 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică. să întărim colaborarea, 
în toate domeniile, dintre țările 
noastre.

Pornind de la toate acestea, con
sider că și actuala noastră întîl- 
nire va contribui în mod hotărîtor 
la dezvoltarea relațiilor multilate
rale dintre partidele și popoarele 
noastre.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe conducătorul parti
dului și statului bulgar în vizita în 
țara noastră.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și tovarăși,
Permiteți-mi să exprim cordia

lele mele mulțumiri pentru invita
ția de a vizita Republica Socialistă 
România, pentru ospitalitatea 
caldă manifestată față de mine și 
de tovarășii mei, pentru sentimen
tele de prietenie.

Noi am venit aici. în capitala 
României socialiste vecine, pentru 
a continua tradiția frumoasă, care 
constituie o trăsătură distinctivă a 
relațiilor bulgaro-române întîl- 
nirile frecvente la cel mai înalt 
nivel. Caracteristic pentru aceste 
întîlniri este că în cadrul lor are 
loc un dialog deschis și construc
tiv, se obțin înțelegeri în proble
mele cele mai importante de inte
res reciproc și se aprofundează 
colaborarea în toate domeniile. 
Noi apreciem în mod deosebit at
mosfera de cordialitate și înțele
gere reciprocă în care se desfășoa
ră acestea.

In timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
■tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu atenție și 
subliniate cu aplauze de cei pre
zență

Sîntem bucuroși să relevăm că 
convorbirile pe care le-am început 
astăzi continuă această tradiție 
rodnică.

Noi acordăm o mare atenție 
relațiilor cu Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România. Acestea sînt o expresie 
a prieteniei seculare dintre cele 
două popoare. Relațiile noastre 
s-au consolidat deosebit de mult 
in anii construcției socialiste, au 
căpătat dimensiuni calitativ noi, 
dezvoltîndu-se cu succes pe baza 
marxism-leninismului și a interna
ționalismului socialist. Ele repre
zintă o contribuție comună a noas
tră bulgaro-română la consoli
darea comunității socialiste și a 
păcii mondiale.

Dezvoltarea economiilor noastre 
conferă posibilități largi pentru 
aprofundarea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării bulgaro- 
române. O sarcină și o răspundere 
a țărilor noastre este să valorifi
căm pe deplin aceste posibilități.
(Continuare în pag. a III -a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, vineri, 20 decembrie, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, 
comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, și pe ge
neralul de armată A. I. Gribkov,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tovarășului Todor Jivkov un 
călduros bun venit in România, ex- 
primînd satisfacția pentru noua in- 
tilnire româno-bulgară la nivel inalt. 
care reprezintă tim moment deosebit 
în cronica atit de bogată a tradițio
nalelor legături de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Conducătorul parti
dului și statului nostru și-a mani

șeful Statului Major al ’ Forțelor 
Armate Unite, care au efectuat o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis, 
din partea tovarășului Mihail Gor- 
baciov, secretar general al Comite
tului Central, al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, un salut prie
tenesc și cele mai bune urări de 
sănătate, de fericire și succes în 
activitate. 

festat, totodată, convingerea că 
schimburile de vederi ce vor avea 
loc cu acest 'prilej. înțelegerile care 
vor fi convenite vor contribui la în
tărirea in continuare a colaborării și 
conlucrării româno-bulgare. atit pe 
plan bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Mihail Gorbaciov salutul 
său și cele mai bune urări de 
succes in intreaga activitate.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească.

La întrevedere a luat parte 
general-colonel Vasile Milea, minis
trul apărării naționale.
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OBIECTIVE FUNDAMENTALE PENTRU PROGRESUL 
NEÎNTRERUPT AL ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN 1986
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Eforturi susținute pentru ridicarea 
eficienței economice

Productivitate a muncii tot mai înaltă
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii constituie și pen
tru colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de construcții 
de nave și utilaj tehnologic din 
Tulcea un amplu și mobilizator 
program de lucru. Așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, este necesar să acționăm mai 
ferm pentru perfecționarea orga
nizării producției și a muncii in 
fiecare unitate economică. Experi
ența acumulată de întreprinderea 
noastră ne arată importanța pe 
care o au acțiunile de organizare su
perioară a producției și a muncii. In 
urmă cu un an, la indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu, am 
trecut la reorganizarea fluxurilor 
tehnologice in hala de construcție 
corp-nave. Efectele au fost evi
dente. Reorganizind activitatea 
s-au utilizat mai bine spațiile, de 
producție din această hală, s-au 
eliminat „locurile înguste1' de pe 
fluxul de montaj și a sporit pro
ductivitatea muncii. Noul sistem 
de organizare a fluxului tehnologic 
ne-a permis să introducem pe 
scară largă mecanizarea și auto
matizarea operațiilor de sudură, 
să folosim mai bine forța de 
muncă, să reducem timpul de lu
cru pentru realizarea produselor. 
La montajul corpului de navă, ca 
urmare a aplicării acestor măsuri, 
productivitatea muncii s-a dublat. 
Experiența aceasta a fost amplifi
cată. reorganizind procesul de pro
ducție și la fabricarea navelor de 
complexitate și dimensiuni mai 
mici. Astfel s-a redus la jumătate 
timpul de execuție și la aceste ti
puri de nave.

In anul 1986 și în viitorul cin-

Perfecționarea pregătirii profesionale
— o cerință actuală pentru toți muncitorii 

și specialiștii
Obiectivele și orientările subli

niate in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii prezintă o însemnătate deose
bită pentru stabilirea direcțiilor de 
acțiune, a măsurilor ce trebuie lua
te în vederea încheierii cu rezul
tate cit mai bune a acestui an și 
trecerea la înfăptuirea prevederi
lor de plan pe 1986. Așa cum sub
liniază secretarul general al parti
dului, dezvoltarea intensivă a eco
nomiei in etapa următoare, folosi
rea cu maximă eficiență a bazei 
tehnico-materlale nu se pot asigura 
decit cu oameni bine pregătiți 

cinai avem sarcini și mai mari in 
ceea ce privește creșterea produc
tivității muncii. In anul viitor, de 
exemplu, ne-am propus ca pro
ductivitatea muncii, comparativ cu 
realizările din acest an, să spo
rească cu peste 50 la sută. Pentru 
a atinge acest nivel, am reanalizat 
măsurile stabilite cu cîteva luni în 
urmă, adoptind o serie de noi 
obiective. în mod special avem în 
vedere reorganizarea fluxurilor 
tehnologice în majoritatea secțiilor 
de producție. Pentru a reduce și 
mai mult timpul de montaj la 
cargourile de 7 500 și 15 000 tdw, 
vom trece la saturarea secțiilor și 
bloc-secțiilor încă din faza de a- 
samblare.

• Și in halele unde cu un an în 
urmă s-a reorganizat fluxul de 
fabricație am ajuns la concluzia 
Că mai sint rezerve de creștere a

5 productivității muncii. Astfel, pen- 
5 tru construcția navelor mici vom 
trece la organizarea unor noi flu
xuri de montaj în raioane mari. 
De asemenea, vom reorganiza 
fluxul și la montajul cargourilor 
de 7 500 și 15 000 tdw, prin com
pletarea liniilor tehnologice cu 
echipamente de înaltă productivi
tate, care vor permite folosirea 
pe scară mai mare a sudurii 
aulomate. Aceste măsuri, alături 
de altele pe care le vom lua, vor 
asigura obținerea unor sporuri 
substanțiale de productivitate și, pe 
această bază, realizarea la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor de 
plan în anul viitor.

Nicolae PESTREA
membru al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
construcții de nave și utilaj 
tehnologic Tulcea

profesional, capabili să utilizeze cu 
pricepere și randamente maxime 
mașinile și instalațiile din, dotare.

Experiența întreprinderii noastre 
demonstrează că rezultatele cele 
mai bune s-au obținut in secțiile 
și atelierele unde avem oameni cu 
o bună pregătire profesională. Așa 
se și explică faptul că, in acest 
cincinal, am obținut o creștere cu 
aproape 50 la sută a producției- 
marfă industriale și a productivi
tății muncii. Cum am procedat 
practic pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a oamenilor 
muncii ?

In cadrul secțiilor de producție, 

pentru muncitori se folosesc forme 
de ridicare a calificării prin in
struiri la locul de muncă sau 
cursuri cu program tematic. De obi
cei, maiștrii sînt responsabilii aces
tei forme de perfecționare, iar ca 
instructori slnt numiți șefi de 
echipă, ingineri și alți specialiști. 
Muncitorii reușesc astfel să-și În
sușească noi deprinderi practice, 
să-și reîmprospăteze cunoștințele 
profesionale.

Totodată, ne preocupăm îndea
proape de integrarea in timpul cel 
mai scurt a tinerilor absolvenți de 
liceu sau școli profesionale în co
lectivul de muncă în care au fost 
repartizați să lucreze. Constatînd 
că unii dintre aceștia nu au cu
noștințe suficiente în unele dome
nii, cum ar fi citirea desenelor de 
execuție, folosirea aparatelor de 
măsură și control, utilizarea unor 
scule și dispozitive, am înființat 
un atelier-școală. Aici, sub supra
vegherea maiștrilor, tinerii munci
tori sînt ajutați să-și completeze 
cunoștințele teoretice și practice, 
astfel incit să-și poată îndeplini 
normele de producție și să efec
tueze lucrări de bună calitate. In 
curind vom primi un număr mare 
de absolvenți ai școlii profesionale

Metalul — mai 
superior

Măsurile de Însemnătate deo
sebită stabilite de recenta ple
nară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, obiectivele 
și sarcinile subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, au fost primite 
cu viu interes de comuniști, de 
toți muncitorii și specialiștii din 
cadrul Șantierului naval Galați. 
Caracterul profund științific al 
analizei făcute cu acest prilej, 
obiectivele subliniate constituie o 
nouă și grăitoare dovadă a aten
ției pe care conducerea partidului 
și statului nostru o acordă perfec
ționării întregii activități economi
ce și sociale, astfel incit să se 
poată realiza in cele mai bune con
diții prevederile planului pe anul 
1986, hotăririle Congresului al 
XIII-lea.

Accentul pits în cuvintarea 
secretarului general al partidului 
pe necesitatea elaborării de noi 
tehnologii în vederea reducerii 
consumurilor energetice și mate
riale prezintă o importanță deo
sebită și pentru noi, navaliștii gă- 
lățeni. După cum se știe, în con
strucția de nave se folosesc can
tități mari de metal, și în special 
de tablă din oțel. Ținind deci sea
ma de specificul producției în 
domeniul nostru de activitate, am 
luat și vom lua in continuare noi 
măsuri pentru reducerea substan
țială a consumurilor specifice și, 
implicit, a costurilor de fabricație. 

și toți vor trece prin acest atelier- 
școală.

Avînd in vedere faptul că anul 
viitor vom fi dotați cu noi mașini 
de prelucrare cu comandă numeri
ca și centre de prelucrare, am luat 
măsuri pentru pregătirea de mun
citori specialiști, care să deserveas
că aceste mașini. De asemenea, 
pregătim tehnologi pentru proiecta
rea de tehnologii de prelucrare pe 
aceste agregate complexe de mare 
randament. In fine, vom căuta să 
conlucrăm mai bine cu specialiștii 
de la centrul de cercetări și pro
iectări pentru industria alimentară 
și frigorifică și din alte institute 
de cercetări și de învățămînt.

Sintem convinși că, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
numai printr-o susținută preocu
pare pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale a întregului per
sonal muncitor putem realiza cu 
succes sarcinile ce ne revin in anul 
1986 și în viitorul cincinal.

Viorel DAMIAN 
maistru, vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Tehnofrig“ 
din Cluj-Napoca

bine gospodărit, 
valorificat

In acest an am întreprins o serie 
de acțiuni care au vizat reducerea 
consumurilor de tablă navală. Ast
fel, pe lingă soluțiile elaborate 
încă din faza de concepție și pro
iectare de către ICEPRONAV 
Galați, soluții de mare eficiență și 
care contribuie la diminuarea sub
stanțială a consumurilor de metal, 
am luat și noi, in cadrul atelieru
lui de confecționat, secția I cală 
Dunăre, o serie de măsuri orga
nizatorice, am' acționat pentru 
perfecționarea tehnologiilor de lu
cru. Ca urmare, in acest an, sti
mulați și de inițiativa muncito
rească „Din aceeași cantitate de 
metal cit mai multe repere con
fecționate", am reușit să economi
sim peste 21 tone metal.

Pentru anul viitor ne propunem 
să găsim modalități și mai efici
ente de folosire a metalului, să 
realizăm economii mai mari decit 
in acest an. Și avem convingerea 
că vom reuși acest lucru. Fac 
această afirmație bazîndu-mă pe 
faptul că incă de pe acum am 
luat o serie de măsuri pentru or
ganizarea mai bună a muncii, ex
tinderea procedeului de debitare 
automată a tablei navale, folosirea 
pe scară mai largă a materialelor 
recuperabile.

Ion CUCU
maistru, membru al consiliului 
oamenilor muncii de la Șantierul 
naval Galați

Dezvoltarea intensivă
a producției agricole

Sesiunea Marii Adunări Naționa
le a adoptat in unanimitate un 
amplu și mobilizator program pen
tru progresul și mai rapid al agri
culturii noastre : Planul de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1986. Elaborat sub 
directa îndrumare și conducere a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, noul 
plan de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare — parte inte
grantă a Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe 1986 — este funda
mentat pe cerințele economiei na
ționale și pe posibilitățile reale de 
creștere a producției agroalimen- 
tare. Prin prevederile pe care le 
cuprinde, planul orientează întrea
ga activitate a lucrătorilor de pe o- 
goare in direcțiile ce asigură, din 
primul an al cincinalului 1986— 
1990, înfăptuirea neabătută a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului pentru dez
voltarea susținută a acestei ramuri, 
pentru creșterea necontenită a ca
lității și eficienței întregii activi
tăți din agricultură.

Obiectivul fundamental al planu
lui pe 1986 il constituie dezvoltarea 
intensivă și modernizarea în con
tinuare a întregii agriculturi, acce
lerarea creșterii producției vegetale 
și animale prin mai buna organiza
re și folosire a întregii suprafețe a- 
gricole a țării, prin aplicarea cuce
ririlor științei agrotehnice și zoo
tehnice înaintate. Deosebit de su
gestive sint, in acest sens, ritmu
rile înalte de creștere a producției 
nete agricole, 10—12 la sută, și a 
producției globale, 6—7 la sută față 
de 1985. Opțiunea pentru continua
rea căii intensive de creștere a pro
ducției agricole, definitorie de alt
fel pentru actuala etapă a noii re
voluții agrare, este impusă de ne
cesitatea creșterii în ritm susținut 
a producției vegetale și animale și 
cu deosebire a randamentelor la 
hectar și pe cap de animal. Conti
nuarea căii intensive de dezvoltare 
a agriculturii răspunde unei nece
sități obiective a progresului eco
nomic și social al țării. Pentru 
țara noastră principala premisă a 
creșterii contribuției agriculturii la 
sporirea avuției societății, a veni
tului național o constituie dezvol
tarea puternică a bazei tehnico- 
materiale a acestei ramuri, aplica
rea largă a realizărilor cercetării 
științifice agricole, perfecționarea 
organizării agriculturii și creșterea 
gradului de calificare a țărănimii. 
Numai acționîndu-se stăruitor în 
aceste direcții este posibilă înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții a- 
grare, care înseamnă de fapt rea
lizarea de producții sigure, înalte și 
stabile, o creștere substanțială a 
productivității muncii și eficienței 
economice in această ramură.

Care sînt laturile calitative, defi
nitorii, ale dezvoltării agriculturii în 
anul viitor ?. Planul pe 1986 preve
de continuarea, pe o treaptă cali
tativ superioară, a procesului de 
dezvoltare a bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii. Expresia cea mai 
pregnantă a acestei orientări o con
stituie alocarea unui important vo
lum de investiții, care însumează 
peste 52 miliarde Iei, pentru înfăp
tuirea cu prioritate a programului 
de îmbunătățiri funciare, mecani
zarea și chimizarea complexă a 
proceselor de producție din această 
ramură. Intre obiectivele stabilite 
în acest sens se înscriu amenajarea 
pentru irigații a unei suprafețe de 
500 mii hectare și executarea unor 
lucrări de desecări și de combate
re a eroziunii solului pe o supra
față totală de 535 mii hectare; a- 
gricultura va fi dotată cu 17 000 
tractoare și 5 600 combine de re
coltat cereale, alte utilaje. De ase
menea, ea va beneficia de 2 200 000 
tone îngrășăminte chimice. Orien-' 
tarea cu prioritate a investițiilor 
spre valorificarea superioară și in
tegrală a. potențialului productiv al 
pămintului, spre chimizarea și me
canizarea complexă a lucrărilor a- 
gricole este pe deplin justificată de 
contribuția decisivă pe care acești 
factori și-au adus-o și trebuie s-o 
aducă și mai mult la progresul ne
întrerupt al acestei ramuri.

Accentuarea procesului de dez
voltare intensivă a agriculturii 
noastre, punerea deplină în valoare 
a tuturor rezervelor de creștere a 
producției vegetale și animale, a 
resurselor agroalimentare ale țării, 
menite să asigure ridicarea bună
stării întregului popor, își găsesc de
plină reflectare in prevederile nou
lui plan de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare, potrivit 
cărora se vor realiza niveluri de 
producție mai mari decit cele obți
nute în actualul cincinal, aceasta 
constituind în esență factorul pri
mordial menit să accelereze pro
cesul de apropiere a randamentelor 
agriculturii noastre de cele pe care 
le realizează țări cu o agricultură 
avansată. Și în 1986 sporirea pro
ducției de cereale rămlne, în con
tinuare, problema fundamentală a 
agriculturii noastre, concomitent cu 
dezvoltarea prioritară a zootehniei. 
Producțiile totale de 31 milioane 
tone cereale, peste 10,2 miiioane 
tone sfeclă de zahăr, aproape 1,2 
milioane" tone floarea-soarelui, 6,6 
milioane tone cartofi, 7,7 milioane 
tone legume, peste 2,9 milioane 
tone carne în viu și aproape 61 200 
mii hectolitri lapte au o funda
mentare realistă în înseși rezulta
tele obținute pînă acum de agricul
tură, și îndeosebi de către unitățile 
noastre fruntașe.

In conformitate cu obiectivul fun
damental stabilit de’ Congresul al 
XIII-lea al partidului, planul pe 
1986 pune in fața oamenilor muncii 
din agricultură necesitatea perfec
ționării activității în toate unitățile 
agricole, întăririi ordinii și disci
plinei, respectării riguroase a teh
nologiilor de lucru, a normelor a- 
grotehnice, și cu deosebire a celor 
privind densitatea plantelor Ia hec
tar și perioadele de executare a în- 
sămînțărilor și celorlalte lucrări a- 
gricole. Analizînd cu înaltă exigen
ță cauzele care au generat lipsuri
le ce s-au manifestat în acest an 
in organizarea și conducerea acti
vității din multe unități agricole și 
cu deosebire in aplicarea tehnolo
giilor de producție și efectuarea lu
crărilor agricole, în respectarea 
normelor sanitar-veterinare este 
necesar ca pretutindeni să se 
treacă cu hotărîre la aplicarea ex
perienței bogate a unităților frun
tașe, să fie întărită răspunderea ca
drelor și specialiștilor, a tuturor 
oamenilor muncii care lucrează in 
agricultură pentru realizarea exem
plară a producțiilor vegetale și a- 
nimale stabilite. Cu deosebită răs
pundere trebuie să se acționeze 
pentru sporirea eficienței econo
mice în toate sectoarele producției 
agricole și industriei alimentare, 
pentru aplicarea fermă a principii
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar, astfel ca fiecare unitate a- 
gricolă să-și incheie activitatea cu 
rezultate economice pozitive. în a- 
ceastă ordine de idei, au o impor
tanță hotărîtoare cunoașterea și 
aplicarea, in condițiile concrete ale 
fiecărei unități, a celor mai bune 
experiențe din agricultură privind 
modul de organizare și conducere a 
activității de producție și econo
mice, organizarea muncii în acord 
global, aplicarea riguroasă a teh
nologiilor specifice fiecărei culturi.

Răspunzînd acestor cerințe majo
re, acum, în aceste zile, trebuie 
trecut cu toată hotărîrea la temei
nica pregătire a producției agrico
le a anului viitor. în prim-planul 
activității din agricultură tre
buie să stea desfășurarea nor
mală a proceselor de producție 
din zootehnie, astfel incit, pe întrea
ga perioadă de iarnă, să să poată 
realiza producțiile zilnice de lapte, 
carne și ouă stabilite. Totodată, 
trebuie acționat cu cea mai mare 
atenție pentru pregătirea campaniei 
agricole de primăvară, accentul pu- 
nindu-se in aceste zile pe executa
rea reparațiilor lâ tractoare și ma
șinile agricole, corespunzător gra
ficelor stabilite, pe desfășurarea 
mai largă a acțiunilor de fertili
zare, asigurarea semințelor, pe 
pregătirea sistemelor de irigații și 
desecări.

Acționînd cu hotărîre pentru în
făptuirea sarcinilor și indica
țiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 13—14 noiembrie a.c., co
lectivul întreprinderii de construcții 
de mașini și utilaje grele din Giur
giu a intrat, în această ultimă lună 
a anului, cu o depășire a planului 
la producția-marfă de aproape 3 mi
lioane lei. Iar după cum ne-a pre
cizat ing. Lucian Iliescu, direc
torul tehnic al unității, colectivul de 
aici dispune de toate condițiile pen
tru a-și realiza și chiar depăși 'sar
cinile de plan pe acest an la toți 
indicatorii. Este vorba, în primul 
rînd, de faptul că întreprinderea 
dispune de o puternică bază tehni
că, de utilaje moderne, de înaltă 
productivitate, de laboratoare de 
cercetare și pentru controlul calită
ții produselor bine dotate. De ase
menea. lucrările de investiții pen
tru etapa actuală au fost finalizate, 
astfel că, in prezent, colectivul uni
tății se află in plin efort pentru.pre
gătirea producției anului 1986, pri
mul an al noului cincinal.

în acest scop, recenta adunare ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii din întreprindere a dezbătut 
planul pe anul viitor, care prevede 
creșteri substanțiale la toți indica
torii. Astfel, producția-marfă in
dustrială urmează să crească cu 31 
la șută, iar productivitatea muncii 
eu 26,7 la sută, față de sarcinile din 
acest an. Pe scurt, comparativ cu 
acest an. in 1986 urmează să se rea
lizeze cu circa 50 la sută mai multe 
instalații de foraj, pompe de noroi, 
capete hidraulice, armături indus
triale din fontă și oțel, utilaje me
talurgice. agregate de cimentare și 
«Ite produse foarte solicitate de e

conomia națională. Ing. loan Stan, 
șeful secției armături industriale, 
maistrul Gheorghe Dragne, Ion 
Bugnariu, șeful secției turnătorie, 
Pena Panait, șeful atelierului insta
lații de foraj și alți lucrători sau 
specialiști au apreciat că sarcinile 
de plan pe 1986 sint pe deplin rea
lizabile, cu condiția urgentării ac
țiunii de contractare a intregii pro
ducții și asigurării din timp a bazei 
tehnico-materiale.

In acest context, să precizăm că 
printre principalii beneficiari ai pro
duselor ce vor.fi realizate aici se 
numără industria petrolieră, indus
tria minieră, sectoarele energiei e- 
lectrice și geologiei, care în ulti
mul timp au dovedit mai multă 
preocupare pentru nominalizarea 
produselor de care au nevoie. Ca 
urmare, s-a reușit ca, pentru prin
cipalele produse, să se definitiveze 
portofoliul de contracte Ia nivelul 
planului pe întreg anul viitor. La 
alte utilaje, cum ar fi agregatele de 
cimentare și armăturile industriale 
din oțel, acțiunea de contractare a 
producției se află in plină desfășu
rare, fiind create condiții pentru fi
nalizarea ei in cursul zilelor ime
diat următoare. Datorită calității 
produselor și promptitudinii in li
vrarea lor, unitatea din Giurgiu a 
reușit să-și mărească numărul bene
ficiarilor. De pildă. întreprinderea 
de mașini grele din București a so
licitat contractarea întregii produc
ții de 2 068 tone utilaje metalurgice.

In acțiunea de contractare se ri
dică totuși probleme in ceea ce 
privește armăturile industriale din 
fontă, produs pentru care, deși fur
nizorul dispune de suficiente capa
cități de fabricație, nici pînă aCum 
n-au fost nominalizați beneficiarii 

și, in consecință, lipsesc repartiții
le. comenzile și contractele.

Desigur, pentru realizarea ritmică 
și integrală a producției fizice pla
nificate, o deosebită importanță are 
și aprovizionarea din timp cu ma
teriile prime și materialele necesare. 
Iată de ce, în mod firesc, ne-am in

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE APRDVIZIDNARE 
$1 DESFACERE-0 ACȚIUNE CADE TREBUIE URGENTATA

La întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele din Giurgiu

teresat de felul cum se prezintă si
tuația in aceșt domeniu.

— în conformitate cu programele 
de fabricație, cu normele de con
sum stabilite și cu prevederile din 
contractele pentru anul viitor, am 
acționat In vederea asigurării în
tregii game de produse din metal, 
care deține ponderea în balanța 
noastră de materiale, ne-a precizat 
ing. Ion Văleanu, directorul comer
cial al unității. Majoritatea produ
selor din nomenclatorul de aprovi
zionare al întreprinderii noastre au 
fost preluate, pentru contractarea 
cu furnizorii, de către Baza jude
țeană de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din Giurgiu. La ora actuală 

avem încheiate contracte pentru ma
joritatea motoarelor electrice, distri
buitoarelor, supapelor și alte pro
duse, Cu toate acestea, întreprinde
rea este tncă „descoperită" la unele 
materiale strict necesare. Unii fur
nizori nu ne-au răspuns nici pină 
acum sau au acceptat numai con

tracte parțiale. Este vorba de furtu
nurile de înaltă presiune cu două și 
patru inserții, pe care le-am soli
citat Combinatului de articole teh
nice din cauciuc Pitești, de rulmenți 
pentru transportoarele de mare ca
pacitate, produși de întreprinderea 
de rulmenți grei din Ploiești. De a- 
semenea, nu am primit repartiții 
pentru 13 000 tone nisip de la Com
binatul minier Cluj-Napoca, iar de 
la alți furnizori — pentru 30 tone 
bronz-bloc, 40 tone lacuri și vop
sele, 320 mc cherestea și alte ma
teriale indispensabile începerii pro
ducției în anul viitor.

O problemă cu totul deosebită o 
ridică aprovizionarea de fontă nouă 

de la Combinatul siderurgic din Că- 
lan. Pînă în prezent, unitatea fur
nizoare a acceptat să livreze numai 
2 400 tone din cele 4 120 tone soli
citate. Or, experiența ultimilor doi 
ani arată că furnizorul nu-și res
pectă decit parțial obligațiile con
tractuale. Iată deci o situație care 

trebuie să stea în atenția coordona
torilor de balanță, care trebuie să 
sprijine asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale a întreprinderii 
din Giurgiu.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., esențială 
pentru buna desfășurare a activi
tății productive și deci pentru creș
terea eficientei economice este re
ducerea continuă a cheltuielilor ma
teriale. Motiv pentru care și la în
treprinderea de construcții de ma
șini și utilaje grele din Giurgiu au 
fost luate măsuri cuprinzătoare pen
tru asigurarea condițiilor necesare, 
astfel îneît pe 1986 cheltuielile to
tale la 1000 lei producție-marfă să 

fie reduse cu 40,5 lei, iar cheltuie
lile materiale cu 30 lei. Concret, cum 
se acționează pentru atingerea aces
tor obiective ?

— In primul rind, așa cum s-a 
statornicit in practica noastră curen
tă, aprovizionarea cu materiale a 
locurilor de muncă se va face in lo
turi mici, corespunzător necesități
lor, pe baza fișelor-limită de consu
muri, ne-a spus tovarășul Florea 
Dumitrescu, contabilul șef al între
prinderii. în al doilea rind, am in
stituit un control riguros asupra 
stocurilor și consumurilor de mate
riale, pentru a se evita orice sursă 
de risipă. în acest scop s-a introdus 
viza obligatorie a controlului pre
ventiv pe fiecare fișă-limită de con
sum. Ca urmare, există garanția 
unei concordanțe depline Intre soli
citările de materiale, calculate in 
funcție de producția fizică planifi
cată la fiecare sortiment, și normele 
de consum aprobate. Redimensiona- 
rea programelor de aprovizionare, 
de cooperare și asimilări in funcție 
de posibilitățile reale ale unității, 
pentru a evita crearea de stocuri 
supranormative și efectuarea unor 
cheltuieli neeconomicoase, consti
tuie o altă preocupare majoră. Ast
fel, toate elementele de asamblare a 
armăturilor industriale, care pină 
acum se executau în unitate cu cos
turi foarte mari, vor fi realizâte, in- 
cepînd cu anui viitor, de întreprin
derea de profil din Tirgu Secuiesc. 
Rezultatul 7 Numai la această gamă 
de produse, cheltuielile materiale cu 
manopere și consumurile energetice 
se vor reduce cu peste 725 000 Iei.

Pe de altă parte, tovarășul Petre 
Anghel, inginer-șef cu pregătirea 
fabricației, ne-a prezentat acțiunile 
întreprinse pentru realizarea produ

selor de serie mare cu ajutorul unot 
S.D.V.-uri cje înaltă productivitate. 
Totodată, punerea in funcțiune a 
unei conducte de alimentare cu oxi
gen și a fabricii de acetilenă, fina
lizarea lucrărilor la ciocanul de for
jat de 1 000 kg și la stația de re
generare a nisipurilor sînt alte mă
suri prin care se vor reduce sub
stanțial cheltuielile; materiale.

Nu putem, bineînțeles, omite nici 
atenția acordată economisirii ener
giei. în funcție de puterile medii 
orgre .aprobate au fost reorganizate 
schimburile de producție, în vederea 
aplatizării vîrfurilor de sarcină. Ast
fel, în sectoarele” călțle rm se vor 
elabora șarje in perioadele celor 
două virtuți zilnice de sarcină,, iar 
pentru asigurarea aerului comprimat 
necesar procesului, de fabricație, in 
locul stației mari de compresoare 
vor fi folosite compresoare portabile, 
de puteri mici. . ,

Așadar, la întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaje grele 
din Giurgiu, în paralel Cu măsurile 
luate pentru încheierea cu bune re
zultate a activității •productive pe a- 
cest an, sint depuse, eforturi susți
nute pentru, pregătirea, in condiții 
optime a pianului pe anul. 1986. Mă
surile luate, acțiunile inițiate de
monstrează din plin acest lucru. Se 
cere insă mai mult .sprijin din par
tea ministerelor beneficiare șf coor
donatorilor de balanțe materiale 
pentru încheierea grabnică a con
tractelor la nivelul întregului an de 
plan și asigurarea bazei tehnico-ma
teriale necesare bunei desfășurări a 
activității productive.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii”
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
începerea convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. I)

La rindul său, tovarășul Todor 
Jivkov a mulțumit cu căldură pen
tru invitația de a vizita din nou țara 
noastră, pentru ospitalitatea cu care 
a fost întîmpinat și a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut și urările sale prietenești. în 
același timp, conducătorul de partid 
și de stat al R. P. Bulgaria a relevat 
satisfacția de a se reîntîlni cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a avea 
împreună un schimb de păreri în 
probleme de interes comun și și-a 
exprimat convingerea că noul dialog 
la nivel înalt româno-bulgar va con
tribui la dezvoltarea și mai puterni
că a relațiilor tradiționale de pri
etenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu stadiul actual al 
relațiilor bilaterale și modul in care 
se transpun în viață hotărîrile și 
înțelegerile convenite cu prilejul în- 
tilnirilor precedente româno-bulgare 
la nivel înalt, apreciind cu satisfac
ție că raporturile dintre țările și po
poarele noastre au înregistrat noi 
progrese în toate domeniile de acti
vitate — politic, economic, tehnico- 
științific și cultural.

Pornindu-se de la aceste realizări, 
s-a apreciat că există încă largi 
posibilități pentru diversificarea co
laborării româno-bulgare în ramuri
le de bază ale economiilor celor două 

țări — inclusiv pe terțe piețe — 
pentru dezvoltarea cooperării și spe
cializării în producție în forme mo
derne, pentru intensificarea schim
burilor comerciale dintre Români^ și 
Bulgaria potrivit potențialului lor 
ecoAomic in continuă creștere. S-a 
exprimat dorința de a acționa în 
continuare pentru a se conferi noi 
dimensiuni colaborării economice 
reciproc avantajoase dintre Romania 
și Bulgaria în diferite domenii de 
activitate de interes comun, în fo
losul țărilor și popoarelor noastre, al 
propășirii lor continue, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și con
lucrării internaționale.

în cadrul convorbirilor s-a indi
cat președinților celor două părți in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică să analizeze în timpul vizitei 
noi căi concrete pentru dezvoltarea 
și mai puternică a colaborării și 
cooperării româno-bulgare pe tărîm 
economic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au avut, de asemenea, un 
schimb de vederi in probleme ale 
vieții politice internaționale.

In acest context, a fost subliniată*
actualitatea concluziilor și aprecie
rilor făcute în cadrul. consfătuirii de 
la Sofia din toamna acestui an a 
statelor socialiste membre ale Tra
tatului de la Varșovia, precum și la 

recenta întilnire de Ia Praga a con
ducătorilor acestor state în legătură 
cu evoluția vieții internaționale. S-a 
considerat că este imperios necesar 
ca toate statele, forțele înaintate de 
pretutindeni să conlucreze tot mai 
strips în vederea opririi 1 cursului 
periculos a! evenimentelor spre con
fruntare și război, trecerii la măsuri 
concrete de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară, apără
rii dreptului sacru al popoarelor la 
existentă, la o viață liberă și dem
nă, la pace.

în acest cadru, o atenție deosebită 
a fost acordată situației din Europa, 
necesității ca toate popoarele să con
lucreze tot mai strins, să acționeze 
unite pentru a impune trecerea la 
mășuri concrete de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, 
pentru securitate, și colaborare pe 
continent.

S-a evidențiat necesitatea dezvol
tării colaborării bilaterale și multila
terale între țările situate in Balcani 
in vederea transformării lor intr-o 
regiune a păcii, bunei vecinătăți, în
țelegerii și conlucrării, fără arme nu
cleare și baze militare străine. S-a 
exprimat convingerea că întărirea și 
aprofundarea acestor raporturi ser
vesc intereselor popoarelor din Bal
cani, cauzei păcii și securității in Eu
ropa și în lume.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)

In ce privește preocupările ac
tuale ale României, noi sîntem la 
încheierea actualului cincinal și 
acționăm pentru pregătirea te
meinică în vederea trecerii la rea
lizarea celui de-al 8-lea cincinal. 
Punem în centrul preocupărilor 
dezvoltarea intensivă, realizarea 
unei calități superioare, înfăptui
rea unui amplu program de pro
gres tehnic în toate domeniile.

în acest cadru considerăm că 
posibilitățile de colaborare dintre 
țările noastre devin tot mai pu
ternice și, de asemenea, posibili
tățile participării active la în
făptuirea programelor adoptate în 
cadrul C.A.E.R. privind coopera
rea economică, tehnico-științifică, 
dezvoltarea țărilor noastre pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Dumneavoastră vă găsiți în fața 
pregătirii Congresului partidului, 
la și noi, încheiați un cincinal și 
treceți la alt cincinal. Cunoaștem 
realizările importante obținute de 
poporul bulgar, sub conducerea 
partidului, în realizarea obiective
lor de construcție socialistă. Dorim 
să adresăm cele mai calde felici
tări poporului bulgar, să vă urăm 
succes în pregătirea, și — anti- 
cipînd — în desfășurarea cu suc
ces a Congresului partidului !

în realizarea planurilor și pro
gramelor noastre de dezvoltare 
avem nevoie de pace. De aceea, 
considerăm că problema funda
mentală este aceea de a face totul 
pentru a opri cursa înarmărilor, 
pentru dezarmare, și în primul 
rind pentru dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii.

La întîlnirile de la Sofia și 
și Praga am discutat pe larg aces
te probleme. Am apreciat în mod 
pozitiv întîlnirea de la Geneva 
dintre secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gor
baciov, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Rea
gan. Acum se pune însă proble
ma : ce trebuie făcut după aceas
tă întîlnire ? Această întrebare se 
pune pornind de la faptul că pro
blemele fundamentale au rămas, 
de fapt, nesoluționate. Cursa înar
mărilor continuă. Se continuă am
plasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, iar, recent, 
unele state din Europa occiden
tală au aderat la așa-zisul pro

gram de „război al stelelor", ceea 
ce înseamnă, de fapt, continuarea 
militarizării Cosmosului, cu toate 
consecințele sale deosebit de 
grave.

în aceste împrejurări conside
răm că trebuie făcut totul pentru a 
se realiza înțelegeri și acorduri 
corespunzătoare între Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
ricii pentru oprirea producerii și 
amplasării de noi arme nucleare, 
pentru încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, pentru trecerea 
reală la dezarmare.

în acest sens, considerăm că 
trebuie să intensificăm activitatea 
politică, diplomatică, de unire a 
tuturor forțelor care se pronunță 
pentru pace, a tuturor popoarelor, 
pentru a determina trecerea la 
dezarmarea nucleară, pentru a a- 
sigura pacea. Viața — inclusiv 
organizarea întîlnirii la nivel înalt 
dintre conducătorii sovietic și a- 
merican de la Geneva — a de
monstrat că acțiunile opiniei pu
blice pot determina realizarea 
unor acorduri pentru încetarea 
cursei înarmărilor.

Ne-am înțeles să intensificăm 
acțiunile noastre pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare, pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării în 
Balcani. Sprijinim realizarea unor 
asemenea zone în nordul și cen
trul Europei și pe alte continente.

Considerăm că este necesar să 
întărim activitatea noastră la Con
ferința de la Stockholm, pentru 
încheierea cu succes a reuniunii 
consacrate dezarmării și cooperă
rii în Europa, și, în mod cores
punzător, și la celelalte conferin
țe — de la Viena sau de la Ge
neva — consacrate dezarmării.

Noi considerăm că trebuie să 
acționăm cu mai multă hotărîre în 
direcția încetării conflictelor și a 
soluționării tuturor problemelor 
numai pe calea tratativelor.

Ne pronunțăm ferm pentru reali
zarea în relațiile dintre state a 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, renun 
țării la forță și la amenințarea cu 
forța.

Apreciem că este necesar să a- 
cordăm o atenție mai mare pro
blemelor subdezvoltării, soluționă
rii lor globale — inclusiv a pro
blemei datoriilor externe deosebit 

de mari ale țărilor în curs de -dez
voltare —- a realizării noii ordini, 
economice, mondiale.

Avînd in vedere complexitatea 
tuturor acestor probleme, conside
răm că trebuie să asigurăm parti
ciparea la soluționarea lor a tu
turor statelor, fără deosebire de 
mărime sau de orînduire socială, 
în același timp, considerăm că tre
buie să crească rolul Organizației 
Națiunilor Unite și al altor orga
nisme internaționale în soluțio
narea acestor probleme.

Deși situația în lume este deo
sebit de gravă, avem ferma con
vingere că popoarele, forțele 
realiste din întreaga lume — ac- 
ționînd unite — dispun de forța 
necesară pentru a schimba cursul 
periculos al evenimentelor , și pen
tru a impune dezarmarea și a 
asigura pacea.

încă o dată, doresc să exprim sa
tisfacția noastră, a conducerii de 
partid și de stat și a mea perso
nal pentru bunele relații dintre 
partidele și țările noastre. Exprim, 
în același timp, convingerea că și 
actuala vizită a dumneavoastră va 
contribui la întărirea și mai pu
ternică a colaborării, în toate do
meniile, că vom intensifica contac
tele dintre partidele și popoarele 
noastre și că viitoarele noastre în- 
tîlniri — care vor continua în mod 
tradițional ca și pînă acum.— vor 
avea permanent în vedere să ser
vească intereselor popoarelor noas
tre. cauzei socialismului și păcii.

Cu această convingere, doresc să 
urez poporului prieten bulgar 
succese tot mai mari in toate do
meniile, in construcția socialismu
lui, în ridicarea continuă a bună
stării sale ! Urez întărirea și dez
voltarea continuă a colaborării și 
prieteniei dintre partidele, statele 
și popoarele noastre ! Urez întă
rirea colaborării și solidarității ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialisțe, 
în lupta popoarelor pentru pace. și 
dezarmare !

Doresc să toastez în sănătatea 
secretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, prietenul meu apropiat, tova
rășul Todor Jivkov !

în sănătatea dumndavbastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

Aceasta necesită ca noi să mergem 
Ifotărît spre o însușiie în comun 
a realizărilor de vîrf ale progresu
lui tehnico-științific, spre folosirea 
noilor forme eficiente de colabo
rare în domeniile prioritară, a spe
cializării și cooperării în produc
ție. Marea importanță a Progra
mului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice este incon
testabilă. Acum, la un an după 
semnarea acestuia, putem da o 
apreciere pozitivă privind reali
zarea lui. în același timp trebuie 
să constatăm că mai avem multe 
de făcut pentru a realiza posibili
tățile largi pe care le prezintă 
acesta. în ceea ce ne privește, 
sîntem încredințați că, prin 
eforturi comune, vom continua să 
mergem înainte spre cuceriri noi 
ale prieteniei bulgaro-române, în 
interesul ambelor popoare, în inte
resul comunității noastre.

Tovarășe și tovarăși,
Ne bucurăm sincer de succesele 

poporului frate român în con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvcțjtate. Vă urăm din 
inimă să traduceți în fapte hotărî
rile celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. în 
vederea progresului pe mai depar
te al Republicii Socialiste România.

Partidul Comunist Bulgar și în
tregul nostru popor se află în pro
cesul pregătirii active a celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului. Ce 
vom raporta la acest congres ? în 
primul rînd, congresul va rapor
ta ca, în pofida dificultăților 
mari naturale și altele, rezultatele 
obținute după cel de-al Xl'l-lea 
Congres constituie, incontestabil, o 
cucerire a poporului nostru, sub 
conducerea partidului, o bază si
gură pentru noi succese. Acum, 
țelul care însuflețește partidul și 
întregul popor este transformarea 
celui de-al nouălea cincinal în- 
tr-un cincinal de ofensivă generală 
a progresului tehnico-științific, de 
ridicare a calității, de creștere a 

eficienței în întreaga dezvoltare 
social-economică a țării. Noi avem 
și voință și forțe pentru a obține 
aceasta !

Tovarășe și tovarăși,
Popoarele noastre sînt angajate 

într-o activitate pașnică și con
structivă. Ele sînt împotriva răz
boiului, care ar duce la o catas
trofă nucleară nimicitoare. Ambele 
popoare sînt vital interesate de 
menținerea și consolidarea păcii în 
lume. Pacea — în afară de toate 
celelalte — este și o condiție pen
tru comunicare și colaborare între 
state și popoare, spre binele tu
turor.

Este neslăbit interesul opiniei 
publice mondiale față de întîlni
rea de la Geneva dintre secretarul 
genera] al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Mihail Sergheevici 
Gorbaciov, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan. 
Și acesta este pe deplin explica
bil deoarece de starea relațiilor 
sovieto-americane depinde, într-o 
mare măsură, desfășurarea eveni
mentelor mondiale.

Pentru întîlnirea de la Geneva, 
Uniunea Sovietică s-a pregătit cu 
mare seriozitate și răspundere. 
Acolo, delegația sovietică s-a dus 
cu o platformă amplă de pace în 
vederea însănătoșirii radicale a 
situației internaționale, enunțată 
la Sofia de Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. La întîlnirea de la 
Praga s-a dat o înaltă apreciere 
aportului personal al tovarășului 
Gorbaciov pentru afirmarea pozi
țiilor de pace elaborate în comun 
ale țărilor din comunitatea socia
listă. Acum, omenirea așteaptă ca 
posibilitățile conturate la Geneva 
să fie transformate in fapte con
crete. Ca și pînă în prezent, 
U.R.S.S., țările noastre vor depune 
în mod statornic toate eforturile 
pentru stabilirea unei păci trainice 
pe planeta noastră. Important este 
ca și cealaltă parte să-și parcurgă 
drumul spre marele țel — preîn

tâmpinarea cursei înarmărilor în 
Cosmos și încetarea acesteia pe 
Pămînt, dezarmarea și reluarea 
procesului de destindere.

Relațiile cu țările balcanice 
ocupă un loc esențial in politica 
externă a țării noastre. Republica 
Populară Bulgaria va continua să 
acționeze și în viitor în mod activ 
pentru afirmare'ă bunei vecinătăți 
și a colaborării, pentru consoli
darea păcii și securității în Bal
cani, pentru transformarea lor 
într-o zonă liberă de arme nu
cleare.

în situația . de astăzi, o însem
nătate excepțională au solidarita
tea și unitatea de acțiune a comu
nității socialiste. Iată de ce ne 
vom aduce și in viitor contribuția 
la perfecționarea colaborării țări
lor noastre in cadrul Tratatului 
de la Varșovia și Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc în ve
derea consolidării pe mai departe 
a coeziunii și forței noastre.

Dragi tovarășe și tovarăși,
Sîntem în pragul Anului nou 

1986. Să ne adresăm urarea ca 
acesta să fie un an pașnic și rod
nic pentru țările și popoarele 
noastre, să fie un an de și mai 
mare succes pentru colaborarea 
noastră !

Propun un toast :
— Pentru prietenia și colabora

rea între Partidul Comunist Bul
gar și Partidul Comunist Român, 
între Republica Populară Bulga
ria și Republica Socialistă Româ
nia, între poporul bulgar și po
porul român !

— Pentru fericirea și bunăsta
rea poporului frate român !

— Pentru unitatea și coeziunea 
țărilor din comunitatea socialistă !

— în sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, prietenul meu 
bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

— în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu 1

— în sănătatea tuturor celor 
prezenți ! Noroc ! (Aplauze).

Ceremonia 
sosirii 

în Capitală 
(Urmare din pag. I)
tre Republică Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului 
și păcii in lume !“.

La cobori rea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost in- 
tîmpinat cu deosebită prietenie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins îndelung 
miinile, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

în intîmpinarea înaltului 
oaspete pe aeroport, se aflau 
membri și membri supieanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Sofia și ambasado
rul Bulgariei la București.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile' de stat 
ale Bulgariei și României, in 
timp ce. in semn de salut, au 
fost trase 21 salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au trecut in re
vistă garda de onoare.

Conducătorului1 partidului. și 
statului bulgar i-aufost prezen
tate persoanele oficiale române 
venite in întâmpinare.

Numeroși.bucurășteni aflați pe 
aeroport, care purtau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov, au făcut o caldă 
manifestare de prietenie celor 
doi conducători de partid și de 
stat. Prin aplauze și ovații, s-a 
dat expresie satisfacției față de 
noul dialog la nivel inalt româ
no-bulgar, care, de fiecare dată, 
a conferit noi dimensiuni cola
borării rodnice dintre cele două 
țări vecine și prietene.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov s-au 
îndreptat, intr-o mașină escorta
tă de motocicliști, spre reședința 
rezervată înaltului oaspete. Aici, 
cei doi conducători de partid și 
de stat s-au întreținut într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(Agerpresl

Noi fapte ale hărniciei muncitorești
Au îndeplinit

Unitățile 
Ministerului Silviculturii

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile1 Ministerului Silvicul
turii raportează îndeplinirea, înain
te de termen, a prevederilor pla
nului cincinal la principalii indi
catori, succesele dobîndite creind 
condiții ca, pină la sfirșitul anului, 
să se. obțină o producție silvică su
plimentară de aproape un miliard 
lei.

In telegramă adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist ROmân, președintele Repu
blicii Socialiste România, se arată 
că oamenii muncii din acest sector 
al economiei: naționale vor acționa 
cu fermitate pentru înfăptuirea e- 
xemplară încă din primele zile ale 
anului 1986 a sarcinilor de plan, 
răspunzînd astfel cu fapte de mun
că generozității cu care secretarul 
general al partidului sprijină con- 

pianul cincinal
secvent dezvoltarea calitativă a sil
viculturii. aducindu-și contribuția 
la realizarea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. (Agerpres)
Oamenii muncii din industria 

județului Bacău
Oamenii muncii din industria 

județului Bacău raportează îndepli
nirea înainte de termen a sarcini
lor de plan la producția-marfă in
dustrială prevăzute pentru actualul 
cincinal. Printre factorii care au 
contribuit la obținerea acestui suc
ces : utilizarea superioară a utila
jelor și instalațiilor aflate in do
tare, promovarea consecventă a 
progresului tehnico-științific, în
noirea și modernizarea continuă a 
producției, reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale și 
energetice, întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate sectoarele de ac
tivitate. Ca urmare, în actualul 
cincinal, în industria județului s-a 

realizat o producție-marfă mai 
mare cu 22,8 la sută față de cea 
înregistrată in cincinalul precedent. 
Aproape întreg acest spor a fost 
realizat prin creșterea productivi
tății muncii. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de colectivele 
de muncă' de la întreprinderea .de 
electrocentrale și întreprinderea de 
utilaj chimic Borzești, întreprinde
rea minieră Comânești, întreprin
derea mecanica Bacău, Rafinăria 
Dărmâneșți, Antrepriza de con
strucții hidroenergetice „Șiret". 
Avansul cîștigat creează condiții 
ca pină Ia sfirșitul anului, in in
dustria județului Bacău să,se rea
lizeze suplimentar importante can
tități de cărbune, energie electri
că, utilaje tehnologice, organe de 
asamblare și alte produse necesare 
economiei naționale. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scinteii").

Industria 
municipiului Turda 

Colectivele de oameni ai muncii 
din municipiul Turda, unul din pu
ternicele centre economice ale ju

dețului Cluj, au raportat îndepli
nirea, înainte de termen, a planu
lui cincinal la producția-marfă in
dustrială. Acest remarcabil succes 
a .fost obținut ca urmare a puterni
cei mobilizări de către organele și 
organizațiile de partid a capacită
ții creatoare a oamenilor muncii 
pentru mai buna folosire a capaci
tăților de producție, extinderea și 
generalizarea unor tehnologii mo
derne, de mare productivitate. 
Avansul obținut va permite ca pînă 
lă finele anului să se înregistreze, 
peste prevederile cincinalului, o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de 180 milioane lei. Cele 
mai mari depășiri au fost realiza
te de întreprinderea „Chimica", 
Combinatul de lianți și materiale 
refractare, fabrica „Turdeana", în
treprinderea „Electroceramica". 
(Marin Oprea, corespondentul 
„Scinteii").

31 unități economice 
din județul Vaslui

Tot mai multe colective mun
citorești din industria județului 
Vaslui, acționînd cu inaltă dă
ruire revoluționară, raportează în
deplinirea sarcinilor pe întregul 

cincinal ia principalii indicatori 
economici. Pînă acum, numărul 
unităților economice vâsluiene care 
și-au onorat integral ,cu mult 
înainte de termen prevederile de 
plan pe acest cincinal se ridică la 
31. între acestea se află întreprin
derea mecanică și întreprinderea 
de materiale izolatoare din Vaslui, 
întreprinderea de produse abra
zive din Birlad și altele. Pină la 
sfirșitul perioadei, pe, baza sporirii 
productivității muncii, aceste har
nice colective muncitorești vor 
realiza suplimentar produse de 
mare necesitate pentru economia 
națională in valoare de aproape 
700 milioane lei. (Petru Necula, co
respondentul „Scinteii").

26 de unități economice 
din județul Teleorman

Ca urmare a măsurilor și acțiu
nilor întreprinse pentru perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
mai buna organizare a producției 
și a muncii, generalizarea unor ini
țiative muncitorești, valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
energetice, oamenii muncii din 26 
de unități economice din județul 
Teleorman au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan din actua

lul cincinal la producția-marfă in
dustrială. Intre colectivele fruntașe 
se numără cele de la întreprinde
rea mecanică pentru agricultură și 
Industrie alimentară Roșiori de 
Vede, întreprinderea de mașini 
electrice Turnu Măgurele, între
prinderea antrepriză de construcții- 
montaj Teleorman. Pină la sfirșitul 
anului, muncitorii și specialiștii din 
aceste unități economice vor rea
liza suplimentar importante canti
tăți de mijloace de automatizări 
electronice și electrotehnice, mașini 
și utilaje agricole, material rulant, 
utilaje chimice și altele. (Stan Ște
fan, corespondentul „Scinteii").

20 de unități economice 
din județul Tulcea

Oamenii muncii din 20 unități 
economice ale județului Tulcea au 
îndeplinit înainte de termen pla
nul cincinal la oroducția-marfă In
dustrială. Printre aceste unități se 
înscriu rele ale Centralei Delta 
Dunării, întreprinderea de confec
ții Tulcea, întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
de construcții, întreprinderea de 
reparații nave și utilaje și altele, 
în perioada care a mai rămas pînă 
la sfirșitul anului, vor fi livrate 

suplimentar economiei naționale 
utilaje tehnologice, nave fluviale, 
confecții textile, minereuri cupri
fere și altele. (Neculai Amihulesei, 
corespondentul „Scinteii").

Industria 
municipiului Brașov

Intensificîndu-și eforturile pen
tru organizarea exemplară a pro
ducției și a muncii și pentru pro
movarea susținută a progresului 
tehnic, oamenii muncii din indus
tria municipiului Brașov au reu
șit să îndeplinească prevederile ac
tualului cincinal cu 15 zile mai 
devreme la producția-marfă indus
trială. Avansul înregistrat va per
mite colectivelor de muncă din 
municipiu să realizeze pină la fi
nele anului, peste prevederi, o pro- 
rlucție-marfă industrială in valoare 
de 1,4 miliarde lei. C contribuție 
deosebită au adus colectivele de 
muncă de Ia întreprinderea me
canică numărul 2, întreprinderea 
de stofe Carpatex, întreprinderea 
de articole tehnice din cauciuc, 
întreprinderea de produse re
fractare, întreprinderea „Metrom". 
(Nicolae Mocanu. corespondentul 
„Scinteii").
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Rezultatele obținute temelie
pentru producții superioare

Dacă reamintim că anul agricol 
care se încheie a fost capricios din 
punct de vedere climatic și în Cîm- 
pia Crișurilor o facem pentru a sub
linia faptul că, prin abnegația și te
nacitatea comuniștilor, numeroase 
organizații de partid comunale și-au 
demonstrat capacitatea de a organiza 
și mobiliza puternic oamenii pentru 
a obține rezultate superioare și în 
aceste condiții. Un exemplu conclu
dent îl constituie organizația de 
partid din comuna Valea lui Mihai, 
județul Bihor, unde activează peste 
1 200 comuniști.

Plenara comitetului comunal de 
partid, cu activul, pentru darea de 
seamă anuală a evidențiat cu putere 
modul in care s-au implicat organi
zațiile de bază, comuniștii, în solu
ționarea problemelor unui an agricol 
atit de dificil. Semnificativă in acest 
sens ni s-a părut o precizare făcută, 
după ce s-a examinat în mod critic și 
autocritic activitatea din agricultură, 
în darea de seamă : „Esențialul este 
ca experiența bună chiar din acest 
an agricol dificil să nu treacă neob
servată chiar la noi acasă, pentru că 
ea trebuie să reprezinte punctul de 
plecare, de amplificare a eforturilor 
noastre in îndeplinirea sarcinilor 
viitoare". Ce voia să însemne o ase
menea precizare? Că, deși rezultatele 
obținute la culturile de bază nu au 
fost în toate cazurile pe măsura po
tențialului real, ele prezintă, în com
parație cu 1984, creșteri importante 
și la porumb, și Ia grîu, și la legu
me, și la sfecla de zahăr.

Dar, repetăm, rezultatele anului 
1985, deși apreciabile in comparație 
cu 1984, n-au fost de natură să-i 
mulțumească pe comuniști. Ceea ce 
a făcut ca dezbaterile să se concen
treze mai cu seamă asupra rezerve
lor insuficient fructificate. „E mai 
ușor să dăm vina pe natură, ce-i 
drept, spunea comunistul Farkaș 
Imre, inginerul-șef al cooperativei 
agricole. Dar cui i-ar folosi ? Firesc 
este să recunoaștem că în unele 
tocuri n-am lucrat pămîntul ca pe 
propria noastră grădină. Rezultatele 
demonstrează că nu există pămînt 
bun și pămint rău, ci numai coope
ratori harnici și mai puțin harnici". 
Spre edificare, s-a apelat la argu
mente convingătoare. Dacă la cul
tura sfeclei de zahăr, bunăoară, pro
ducția medie la hectar pe cele 211 
hectare a fost 
producțiilor pe 
totuși de la 15 
propusă pentru 
nea „oscilații" pe viitor ? Asigurarea 
unei repartizări mai judicioase a for
țelor. Cei 39 cooperatori care n-au 
realizat în acest an minimum 30 tone 
sfeclă la hectar și-au „împărțit" me
reu timpul de lucru cu îndatoririle 
din zootehnie și mica industrie. Or, 
lucrind cu „jumătăți de măsură", au 
obținut rezultate pe... măsură. La 
porumb, deși au fost numeroase par
cele pe care s-a realizat o producție 
de 13 tone știuleți la hectar, în an
samblu producția medie obținută 
n-a fost decît de 10,2 tone. Măsura 
propusă de comuniști pentru ca în 
anul viitor să se obțină rezultate 
'nai bune are în vedere permanenti
zarea formațiilor în vederea întăririi 
răspunderii in efectuarea lucrărilor, 
în acest sens, s-a stabilit ca, perio
dic, comitetul de partid din coope
rativă să inițieze analize la fața lo
cului, atît pentru a se examina cum 
se respectă densitatea și cum se în
trețin culturile, cît și pentru a ge
neraliza experiența cea mai bună. 
La tomate, cu toate că au fost fer
me cu producții de 50 tone la hectar, 
o treime din suprafețe au rodit 
doar pînă la 30 tone 
tar. S-a stabilit ca aceste ferme să 
fie sprijinite imediat cu îngrășămin
te organice și să se urmărească ri
guros realizarea programului de fer
tilizări. în toate aceste cazuri, ase
menea diferențe între rezultatele 
unor ferme, formații de lucru și coo
peratori, s-a apreciat în dezbaterile 
din plenara comitetului comunal de 
partid, arată limpede rezervele mari 
de care dispune agricultura zonei. 
„Diferența este, de fapt, pagubă — a-

firma pe bună dreptate comunistul 
Coriolan Naghi, inginerul-șef cu pro
ducția horticolă la întreprinderea 
„Arovit", iar noi, comuniștii, nu tre
buie să mai tolerăm astfel de stări 
de lucruri necorespunzătoare, instau- 
rînd o disciplină strictă și o înaltă 
răspundere in muncă in toate ferme
le și formațiile de lucru".

Pentru primul an al cincinalului 
următor, în agricultura cooperatistă 
a comunei sînt create condiții în ve
derea obținerii unor producții supe
rioare la hectar pe întreaga supra
față cultivată : 8 000 kg de griu,
20 000 kg porumb știuleți, 50 000 kg 
sfeclă de zahăr, 30 000 kg cartofi. Ce 
și-au propus comuniștii ? Să facă 
mai bine înțeles, prin munca de la 
om la om, adevărul că de oameni, de 
hărnicia lor, de ordine și disciplină,

VIAȚA DE PARTID

într-o comună 
din județul Bihor

de 41.8 tone, scara 
ansamblu oscilează 
la 60 tone. Măsura 
evitarea unei aseme-

Ia hec-

de spiritul gospodăresc depind recol
tele mari și, implicit, bunăstarea lor. 
Condițiile naturale nu dau de la 
sine roade, după cum nici nu sînt un 
impediment de netrecut. Totul e să 
se găsească soluții prin care să se 
folosească și să se lucreze cît mai 
bine pămintul, să se aplice riguros 
tehnologiile stabilite pentru fiecare 
cultură. Pornind de la asemenea con
siderente, comunistul loan Retcșan, 
de la întreprinderea agricolă de stat 
Valea lui Mihai, arăta : „Sintem în
tr-o zonă cu întinse suprafețe de ni
sipuri. Semănate cu cereale ori des
tinate pășunilor. Aproape că nu 
smulgem de pe aceste terenuri aride 
nici cît investim. Iată de ce propun 
comitetului de partid să stabilească 
efectuarea operativă a unui studiu în 
vederea valorificării superioare a 
acestor pămînturi, poate chiar prin 
înființarea de noi plantații pomicole, 
pretabile și eficiente pe astfel de te
renuri".

Garanția realizării recoltelor pe 
care și_ le-au propus cooperatorii din 
comună o dă faptul că, spre deose
bire de alți ani, toate lucrările cam
paniei de toamnă au fost încheiate 
la timp și de calitate, iar culturile 
au răsărit frumos, promițînd produc
ții superioare.

Mobilizarea tuturor cooperatorilor, 
în frunte cu comuniștii, la realizarea 
unui volum mare de lucrări agro-

pedoameliorative, la fertilizarea pă
mintului cu cantități sporite de în
grășăminte organice, amplasarea 
culturilor de primăvară pe terenu
rile cele mai potrivite s-au înscris 
ca măsuri prioritare pentru activita
tea viitoare, ca obiective importante, 
atit pentru activitatea comitetului 
comunal de partid, cit și a condu
cerilor de unități.

Plenara comitetului comunal de 
partid cu activul din comuna 
Valea lui Mihai s-a constituit 
ea însăși, pînă la un anumit punct, 
intr-un pas înainte pe drumul ana
lizei aprofundate, exigente, a proble
melor legate de creșterea producției 
agricole. De ce numai pină la un 
anumit punct ? Pentru că dezbaterile 
au ocolit, bunăoară, o seamă de ne- 
împliniri din zootehnie. N-a făcut 
acest lucru nici darea de seamă. A 
fost necesară intervenția primului 
secretar al comitetului județean de 
partid pentru ca vorbitorii să-și în
drepte atenția și spre adevărata față 
a problemelor din acest sector. S-a 
ajuns astfel la concluzia îndreptățită 
că redresarea zootehniei este o pro
blemă urgentă, că în această privință 
sint necesare acum fapte, nu vorbe. 
Faptul că acum zootehnia coopera
tivei are asigurate furaje la nivelul 
necesarului pentru stabulație repre
zintă o premisă favorabilă a îmbu
nătățirii activității în acest sector. 
Realist, președintele cooperativei a- 
gricole, Rizo Pavcl, sublinia cu te
mei că „valoarea nutritivă n-o spu
ne cintarui, ci procentul de protei
nă. Ca atare, important este nu nu
mai cît, ci mai ales ce cultivăm". 
Ceea ce a determinat adoptarea 
hotăririi ca suprafețele cu sfeclă fu
rajeră și mazăre boabe să fie ex
tinse, concomitent cu asigurarea con- 
veierului verde.

Un asemenea mod de a aborda lu
crurile, cu răspunderi precise șl ter
mene ferme, reprezintă o garanție 
că măsurile stabilite vor fi înfăp
tuite riguros. Zootehnia trebuie să-și 
redobîndească ponderea cuvenită, 
dezvoltîndu-se concomitent cu pro
ducția vegetală. Pe fondul spiritului 
realist in care s-a desfășurat dezba
terea, participanții la plenara comi
tetului comunal de partid și-au ex
primat hotărirea de a aplica punct 
cu punct măsurile prevăzute în pro
gramul adoptat, de a munci mai 
bine, într-un spirit de ordine și dis
ciplină desăvârșite, pentru a pune 
din plin in valoare posibilitățile de 
sporire a producției agricole în toate 
sectoarele.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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| sudul Capitalei și pînă în nord, la „porțile 
l albastre ale orașului" ; date ilustrative ofe- 
/ rite de proiectanții magistralei, despre am- 
’ plasarea și înfățișarea stațiilor, despre so- 
ț luțiile constructive folosite, despre funcțio- 

nalitatea noii linii subterane. Așadar, in 
i paginile „Almanahului" o avanpremieră a 
1 unei realizări care va deveni realitate în- 
> tr-un viitor apropiat, facilitînd călătoriile 
1 noastre prin străvechea, dar mereu mai 

tînăra „cetate a lui Bucur”.

j ALMANAHUL „SCINTEIA 
J se găsește la centrele de

„Drumurile metroului 
pe sub temeliile 
cetății lui Bucur“

O invitație la o călătorie pe magistrala 
doua a metroului bucureștean - din

difuzare a presei J

elevilor
Casa de cultură din Constanța 
- construcție modernă, inte
grată armonios urbanisticii 

„orașului cu ochi albaștri" 
Foto : Agerpres

Calitatea pregătirii

i. w
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pentru muncă și viață
în anii construcției socialiste, cu 

deosebire în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
dezvoltarea impetuoasă a economiei 
județului Olt, asemenea tuturor zo
nelor țării, a generat mutații pro
funde, de amploare, în structura 
forței de muncă. Concomitent cu 
dezvoltarea industriei și moderniza
rea agriculturii s-au avut in vedere 
perfecționarea, modernizarea necon
tenită a invățămîntului din județ, 
așezarea lui pe baze științifice. 
Acest proces înnoitor a fost între
prins nu ca un scop în sine, ci, așa 
cum a subliniat încă o dată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar,ul 
general al partidului, la recentul 
Congres al științei și învățămintului, 
în vederea formării unor buni spe
cialiști, capabili să-și însușească teh
nologiile de vîrf de la viitoarele 
locuri de muncă, receptivi față de 
progres și promotori ai noului. „A- 
ceastă deschidere către nou — sub
linia prof. dr. Elena Bărbulescu, in
spector general al Inspectoratului 
școlar județean Olt — este deprinsă 
încă din școală, unde, o dată cu în
sușirea bazelor științei și culturii 
moderne, sint dezvoltate aptitudinile 
intelectuale ale tinerilor, li se for
mează spiritul creator. La temelia 
acestui proces se află educația prin 
muncă și pentru muncă, ale cărei 
coordonate esențiale sint : desfășu
rarea întregii activități instructiv-e- 
ducative în cabinete și laboratoare 
de specialitate, modern înzestrate ; 
organizarea și desfășurarea integra
lă a activității practice și a orelor 
de tehnologie în unitățile economice 
din zonă, sub directa îndrumare a 
inginerilor, maiștrilor și muncitorilor 
de înaltă calificare ; sporirea con
tribuției tuturor disciplinelor de in- 
vățămint la educarea comunistă, pa
triotică și revoluționară a elevilor; 
adaptarea necontenită a învățămîn- 
tului liceal la cerințele dezvoltării 
economiei naționale și a județului".

Aceste principii sînt aplicate cu o 
înaltă responsabilitate de cadrele 
didactice in activitatea instructiv- 
educativă din școlile județului. în 
ancheta realizată eu cîțiva factori e- 
ducaționali din Slatina, Caracal și 
Scornicești, aveam să constatăm 
cum sînt realizate efectiv aceste 
deziderate ale invățămîntului mo
dern.

Liceul agroindustrial Scornicești, 
care cuprinde în actualul an șco
lar 1350 de elevi, pregătește tinerii 
în meseriile de horticultor-mecani- 
zator, zootehnist-mecanizator, me
canic agricol, veterinar, mecanic in
dustrial, preparator lapte, carne, le
gume și fructe, confectioner textile, 
prelucrător prin așchiere pentru uni
tățile din consiliul unic agroindustrial 
Scornicești și agricultura din zonă. 
Un număr de 32 cabinete și labora
toare de specialitate, înzestrate cu 
cele mai noi mijloace de invățămint, 
atelierele-școală, sera didactică, cele 
15 hectare de cîmp experimental 
constituie cadrul fertil pentru însu
șirea tainelor științei agricole. Prac
tica este organizată direct in pro
ducție, în sectoarele agricole și zo
otehnice ale cooperativei agricole, in ’

S.M.A., la combinatul avicol, aba
tor, in fabricile de conserve, bere, 
brînzeturi, preparate din carne.

„Pregătirea in meserie se face 
după un program special, prin in
struirea practică și tehnologică în 
sâptămîni comasate,' la locul de 
muncă, pe fluxul de producție — ne 
spune prof. Ștefan Motcă, directorul 
liceului. Unde să învețe mai bine 
cum trebuie întreținute animalele, de 
pildă, să îndrăgească această înde
letnicire dacă nu in zootehnie, acolo 
unde elevul se poate convinge, con
cret, că aceasta este o activitate 
complexă, în care și-a făcut loc 
progresul și în care este încă nevoie 
de nou ? Participarea elevilor direct 
in producție nu ca „spectatori", ci 
ca lucrători efectivi îi ajută să în
țeleagă necesitatea și foloasele apli
cării științei în agricultură".

Din experiența 
școlilor din județul Olt

Trebuie să precizăm că acest liceu 
a preluat în întregime, pe bază de 
contract, ferma nr. 1 a cooperativei 
agricole, în suprafață de 1 500 hec
tare, unde cadrele didactice și elevii 
efectuează toate lucrările, de la arat 
la recoltat. Aici, viitorii agricultori 
învață tehnologiile didactice, se o- 
bișnuiesc să gîndească economic, se 
conving că noua revoluție agrară 
este un teren fertil pentru „sămința 
progresului".

La liceul slătinean de matemati- 
că-fizică „Ion Minulescu", directorul 
acestuia, prof. Florin Cîrloganu, ne 
spunea : „Tuturor disciplinelor de 
învățămînt și activităților inițiate le 
este asigurat un caracter practic, 
însușirea cunoștințelor fundamentale 
în cabinete șî laboratoare de spe
cialitate este însoțită de o latură 
aplicativă, la întreprinderea de pro
duse cărbunoase, unde elevii sint 
repartizați în șecții și ateliere, pe 
fluxul de producție, pentru efectua
rea pregătirii tehnico-productive, 
îndrumați de ingineri, maiștri și 

unii foștimuncitori, dintre care u..L 
elevi ai liceului nostru. De altfel, 
peste un sfert din cei 847 de absol
venți ai treptei a doua, din ultimii 
cinci ani, de Ia liceul nostru, se află 
în prezent la I.P.C.. ca muncitori de 
înaltă calificare, tehnicieni, ingineri, 
economiști".

Mai trebuie să precizăm că, așa 
cum ne relata ing. Petre Botoran, 
directorul întreprinderii in cauză, 
succesele de prestigiu ale acestei 
unități — recent distinse cu „Ordinul 
Muncii" clasa I — în care fluxurile 
tehnologice au fost modernizate și 
rețetele tehnologice îmbunătățite în

ultimii dol-trei ani, o contribuție de 
frunte și-au adus-o și foștii elevi 
ai liceului de matematică-fizică „Ion 
Minulescu".

Aceleași preocupări le-am consta
tat și la Liceul industrial nr. 1 Ca
racal, unde, cum ne spunea prof. 
Gheorghe Ionică, directorul institu
ției, „se urmărește ca pretutindeni 
in școlile județului, pregătirea uni
tară, de cultură generală și profe
sională, care să permită viitorului 
absolvent integrarea cu bune rezul
tate într-o activitate socială utilă". 
Pregătirea practică a elevilor se face 
in atelierele-școală ale întreprinderii 
de vagoane Caracal, unde aceștia 
contribuie la realizarea sarcinilor de 
producție prin confecționarea unor 
repere și subansamble din producția 
curentă.

Desigur, aceste aspecte reprezintă 
doar citeva dimensiuni ale străduin
ței conjugate de formare a tinerilor 
în muncă și pentru muncă, pentru 
viață. Pregătirea temeinică, aplica
tivă, in scopul formării pentru vii
toarea meserie, cu disponibilități e- 
fective pentru creativitate, este în
soțită îndeaproape de o susținută 
activitate de pregătire politico-ideo- 
logică și de cultivare a unor calități 
morale Înaintate. „Cunoștințele do- 
bindite prin disciplinele fundamen
tale, de profil, economice și sociale 
sint întregite prin acțiuni multiple, 
inițiate de organizația de tineret, cu 
membri ai familiei, intilniri cu oa
meni de știință și cultură, cu juriști, 
sociologi, medici, psihologi și alte 
cadre — ne spunea prof. Adriana 
Ioniță, îndrumător al organizației 
U.T.C. de la liceul de matematică- 
fizică «Radu Greceanu» din Slatina. 
Informarea politică, de fapt o lecție 
de educație patriotică și etică socia
listă, se face in patru zile ale săp- 
tăminii 
banda 
fonul, 
planșe, 
trează 
lă a țării și în profil 
Excursiile tematice efectuate în ju
deț și în țară, în întreprinderi și in
stituții confirmă, la fața locului, 
cele învățate din manuale, viziona
te sau audiate in cadrul acțiunilor 
de pregătire politico-ideologică".

Așa cum ne-au confirmat și inter
locutorii noștri, pretutindeni se ma- 
nifestă preocuparea intensă pentru 
continua îmbogățire și diversificare 
a. procesului instructiv-educativ, de 
pregătire pentru muncă și viață a 
constructorilor de miine ai socialis
mului și comunismului 
noastră, hotărirea de a 
cu consecvență in viață 
și sarcinile stabilite de 
științei și invățămîntului.

Mihai GRIGOROSCUTĂ 
corespondentul „Scînteii"

pe ani de studii, folosindu-se 
cinematografică, magneto- 

epidiascopul, expunerea de 
schițe și grafice care ilus- 

dezvoltarea economico-socia- 
teritorial.

în patria 
transpune 

obiectivele 
Congresul

IALOMIȚA :

Simpozion științific 
de istorie

în, organizarea Muzeului județean 
Ialomița, in municipiul Slobozia a 
avut loc simpozionul anual științific 
de istorie. Au participat cu comuni
cări istorici, cercetători, arheologi, 
muzeografi și etnografi de la Muzeul 
de istorie a P.C.R., a mișcării de
mocratice și revoluționare din 
România, Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, Institu
tul de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., Centrul 
de studii, cercetări și teorie militară 
București, Universitatea București, 
precum și de la muzeele municipiului 
București și ale județelor Tulcea, 
Buzău, Brăila, Vîlcea, Vrancea, Dîm
bovița, Brașov. Lucrările simpozionu
lui s-au desfășurat în plen și pe sec
țiuni.

Invitații la această prestigioasă 
manifestare au luat parte la intilniri 
cu oameni ai muncii din mai multe 
localități ialomițene, unde au avut 
loc simpozioane și mese rotunde sub 
genericul „Memoria pămintului ro
mânesc". Acțiuni similare au avut 
loc și la unitățile muzeale din orașul 
Fetești, ca și în comunele Scinteia, 
Miloșești și Ograda. (Mihai Vișoiu).

Tragerea 
extraordinară LOTO 

a Revelionului
Ca in fiecare an, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport 
organizează in prima zi a nou
lui an tradiționala tragere ex
traordinară Loto a Revelionu
lui, care oferă participanțrlor 
șanse multiple de a intra in 
posesia unor importante ciști- 
guri.

In cadrul a 12 extrageri de 
cite 10 numere fiecare se vor 
atribui ciștiguri în autoturisme 
„DACIA 1 300“ și excursii in 
U.R.S.S., precum și însemnate 
sume de bani.

Participarea se face pe bilete 
de 5 și 25 lei varianta, acestea 
din urmă avind drept de parti
cipare la toate extragerile. Se 
poate juca și in cotă de 25 la 
sută pe variante simple, varian
te combinate sau combinații 
„cap de pod".

Un bilet la tragerea extraor
dinară Loto a Revelionului 
poate fi, în același timp, un ca
dou plăcut pentru cei dragi.

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

PE AGENDA DE LUCRU A CONSILIILOR POPULARE
Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Primăria orașului Lugoj, trecin- 
du-și în revistă forțele de care dis
pune și pe care se poate bizui — in 
primul rind deputății, organizațiile 
de masă și obștești, grupul de împu
terniciți ai comitetului executiv, co
mitetele cetățenești și alți cetățeni 
inimoși — a stabilit, imediat după 
apariția Programului de măsuri pri
vind intensificarea activității pen
tru recuperarea materialelor refolo- 
sibile, un program propriu de acti
vitate pe care l-a defalcat atît pe 
unități economice, cit și pe organi
zații obștești. Apoi, de comun acord 
cu cetățenii, cu unitățile economice 
și organizațiile de masă, într-o șe
dință comună s-au stabilit amănun
tele privind organizarea acțiunii de 
colectare a materialelor refolosibile 
și, totodată, transportul acestora, la 
centrul municipal al I.J.R.V.M.R. — 
Timiș.

— în ceea ce ne privește — ne 
spune tovarășul Dan Trițoiu, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal 
— putem vorbi de o anume expe
riență rn colectarea de la populație, 
a materialelor refolosibile. Cu ajuto
rul centrului de colectare a mate
rialelor refolosibile, desfășurăm o 
activitate permanentă pentru a pre
lua din gospodăriile populației toate 
materialele ce pot fi reintroduse in 
circuitul producției. Noi, primăria, 
întocmim anual un plan de colectare 
a materialelor recuperabile și refo
losibile din gospodăriile populației, 
pe care-1 defalcăm pe cele 41 de cir
cumscripții electorale. Rămine apoi 
în sarcina deputatului, a împuterni
citului comitetului executiv pentru 
circumscripția electorală respectivă, 
a comitetelor de cetățeni și asocia
țiilor de locatari să organizeze mun
ca de colectare, care pornește ide la 
dialogul direct cu oamenii și se în
cheie cu asigurarea transportului 
materialelor respective la punctele 
fixe de depozitare.

Am instituit și un sistem de in
formare și control privind modul de 
realizare a acestor sarcini, atît în ca
drul „Tribunei democrației", cit și al 
ședințelor de lucru cu aparatul con
siliului popular municipal, unde ana
lizăm în mod concret, împreună cu 
cetățenii, respectiv cu factorii de 
răspundere, situația pe fiecare cir
cumscripție electorală și stabilim mă
suri pentru etapele următoare, astfel 
ca sarcinile de plan, considerate 
minime, să fie nu numai îndeplinite, 
ci și depășite.

O dată cu asigurarea cadrului or
ganizatoric, ne-am preocupat, îm-

preună cu centrul din Lugoj al 
I.J.R.V.M.R. Timiș, și de - crearea 
unor condiții materiale, absolut ne
cesare pentru desfășurarea in bune 
condiții a activității de colectare. Ast
fel, toate cele trei puncte fixe de 
colectare existente în municipiu 
și-au reorganizat activitatea, iar pe 
diferite străzi (Făgetului, Mureșului 
și in alte locuri) au fost amenajate 
10 platforme de depozitare a meta
lului, date în grija comitetelor de 
cetățeni sau asociațiilor de locatari 
din zonele respective. Periodic, ma
terialele adunate sînt preluate, cu 
mijloacele centrului de profil, și cîn-

tiere, pentru organizațiile sindicale, 
de tineret, femei, O.D.U.S., pentru 
comitetele de cetățeni și asociațiile 
de locatari organizarea unor acțiuni 
cu caracter de masă.

Acțiunea din zilele-record a fost 
organizată pînă în amănuntele sale 
concrete. S-au stabilit echipe pentru 
fiecare circumscripție electorală, al
cătuite din deputați, împuterniciți ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid din cartiere, 
ai organizațiilor sindicale, U.T.C., 
pionieri, de femei și O.D.U.S. și, 
bineînțeles, din membri ai comitete-

Intensificarea activității pentru

Din experiența municipiului Lugoj

tărite, in prezența imputerniciților 
comitetelor de cetățeni sau asocia
țiilor de locatari, cărora li se achită 
și sumele de bani cuvenite, care in
tră în contul organismelor obștești 
respective.

Pentru colectarea hîrtiei direct de 
la „sursă" au fost instalate in blocu
rile de locuințe primele 17 conteine- 
re, iar pentru colectarea cioburilor de 
sticlă alți 40 recipienți. Pe scurt, așa 
am reușit nu numai sa ne îndeplinim, 
ci chiar să și depășim — încă din 
noiembrie — planul anual de colec
tare a materialelor refolosibile de la 
populație.

Ansamblul acestor măsuri și rezul
tatele lor arată că primăria și cen
trul de profil al I.J.R.V.M.R. Timiș 
au acționat în mod eficient, organi
zat, în ce privește colectarea și va
lorificarea materialelor recuperabile 
și refolosibile de la populație. în 
aceste condiții, pe-am pus întrebarea 
de ce totuși au mai fost organizate 
„zile-record" ?

Punctul de plecare l-a constituit 
hotărirea adoptată în acest sens la o 
plenară a Comitetului municipal de 
partid Lugoj, care a stabilit ca sar
cină pentru consiliul popular, pen
tru organizațiile de partid din car

lor de cetățeni și asociațiilor de lo
catari. Aceste echipe au fost instrui
te asupra modului de organizare a 
acțiunii, începind cu popularizarea 
acesteia — declanșată in avans cu o 
săptămină. din casă in casă și de 
la apartament la apartament. Cetățe
nilor li s-au precizat locul unde să 
depună materialele adunate din gos
podărie (în fața porților, in preajma 
blocurilor, in alte puncte stabilite), 
precum și modul de selecționare a 
materialelor (metale, hîrtie, textile 
etc.), orele cînd vor fi prezente 
mijloacele de transport — de la trac
toare cu remorci la căruțe cu cai — 
toate prevăzute cu echipe de Încăr
cători, alcătuite atit din lucrători ai 
centrului municipal de colectare, cit 
și din cetățeni stabiliți prin comite
tele de cetățeni sau asociațiile de lo
catari. Acțiunea a fost, de asemenea, 
popularizată în cadrul colectivelor de 
muncă din întreprinderile, instituții
le, școlile din municipiu, precum și 
prin panouri și afișe. în planul de 
acțiune au fost nominalizate mijloa
cele de transport pentru fiecare cir
cumscripție electorală, traseele aces
tora, persoanele și unitățile econo
mice care au primit sarcină să spri
jine acțiunea etc.

Rezultatul ? In două zile-record 
s-au colectat din gospodăriile popu
lației și au fost predate unității din 
Lugoj a I.J.R.V.M.R. Timiș 137 tone 
metal. 21,5 tone hîrtie, 4,5 tone cio
buri din sticlă, precum și alte canti
tăți de materiale plastice, textile, 
borcaițe și sticle. Sînt cifre care se 
apropie de cele înregistrate in în
treaga perioadă anterioară, ceea ce 
subliniază din nou oportunitatea și 
utilitatea acestei acțiuni. Se cuvine 
să consemnăm și buna organizare a 
activității din depozitele centrului 
municipal de colectare, unde s-au 
creat din timp spații libere pentru 
depunerea materialelor colectate, 
descărcarea fiind asigurată atît cu 
mijloace mecanice, cit și de echipe 
special constituite.’

A fost o mobilizare masivă a ce
tățenilor și elevilor, care, răspunzînd 
apelului consiliului popular al mu
nicipiului, au dovedit o atitudine 
civică înaintată. Am stat de vorbă 
cu mai mulți deputați, între care 
Luca Lungu, Ileana Popârlan, Petru 
Brancu. Milan Craia, Anemarie 
Proschek, losif Paulescu, care au 
participat la organizarea și desfășu
rarea acțiunii. Cu toții au ținut să 
sublinieze faptul că in toate familii
le au găsit o deplină înțelegere, ne
cesitatea recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile.

După cum am fost informați, ase
menea zile-record se vor organiza la 
Lugoj de mai multe ori pe an — în
deosebi primăvara, în cadrul „Lunii 

.curățeniei", cît și toamna. Totodată, 
au fost stabilite măsuri pentru a se 
amplasa, in locuri cu vad comercial, 
conteinere mari, de colectare a hîr
tiei, recipiente pentru cioburi de 
sticlă, iar la blocuri — alte conteinere 
pentru colectarea hîrtiei și cartoane
lor. La dispoziția asociațiilor de lo
catari vor fi puși saci din folie de 
polietilenă pentru colectarea pe apar
tamente a hîrtiei.

Acțiuhea de Ia Lugoj a fost folosi
toare nu numai gazdelor, ci și unui 
mare număr de primari și vicepre
ședinți ai birourilor executive ale 
consiliilor populare comunale, invi
tați din inițiativa consiliului popular 
județean să ia parte la toate mo
mentele desfășurării acesteia, pentru 
ca, reveniți acasă,' să organizeze, la 
rîndul lor, acțiuni asemănătoare cu 
foloase evidente atit pentru econo
mia națională, cît și pentru cetățeni.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Perfecționarea 
propriei activități — 

o sarcină permanentă
într-o scrisoare adresată redac

ției se relata că la întreprinderea 
pentru materiale de construcții Su- 

•ceava, cu sediul in localitatea Bur- 
dujeni, se manifestă unele neajun
suri. Autorul arăta că nu există 
preocupare pentru stimularea ini
țiativelor muncitorești, că o parte 
a personalului muncitor nu-și rea
lizează integral retribuția și că s-ar 
fi aplicat unele sancțiuni neînte
meiate.

Sesizarea a fost verificată și so
luționată Ia fața locului de un 
colectiv de activiști de partid de 
Ia Comitetul municipal Suceava ai 
P.C.R. Cu prilejul analizei între
prinse, se menționează in referatul 
trimis redacției, a reieșit că situa
ția de ansamblu a întreprinderii 
nu poate fi înfățișată în culori în
tunecate 
bază și 
unității 
calității . __ __________
ductivității muncii, urmărind siste
matic îndeplinirea programelor în
tocmite în acest scop. Se arată că, 
periodic, in ședințele consiliului 
oamenilor muncii se analizează 
calitatea producției, stadiul reali
zării măsurilor adoptate anterior in 
acest domeniu. La fiecare ședință, 
șeful compartimentului C.T.C. in
formează despre calitatea produse
lor realizate și despre activitatea 
laboratorului de control al cali
tății.

S-au constatat însă și unele de
ficiențe in producția panourilor 
mari prefabricate, a tuburilor de 
presiune și a blocurilor din beton 
celular autoclavizat, ca urmare a 
nerespectării tehnologiei de fabri
cație, precum și unele rămineri în 
urmă la indicatorul „productivita
tea muncii", datorită în principal 
nerealizării planului producției- 
marfă. Prin măsurile întreprinse 
și sprijinul acordat in timpul con
trolului s-a acționat pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri și 
restanțe.

în ce privește stabilirea retri
buției, care se calculează în acord 
global, se precizează că la unele 
produse nu se respectau toate fa
zele din procesul tehnologic, fiind 
necesară executarea unor recondi-

ționări, a căror valoare a trebuit 
să fie scăzută din manopera 
ducției. Răspunsul clarifică 
problemele la care se referea 
zarea, inclusiv netemeinicia
sancțiuni disciplinare, care au fost 
anulate.

pro- 
toate 
sesi- 
unor

Pentru păstrarea 
purității mediului 

înconjurător
platforma 
Est, cit și 
de aici, se 
primită la 
fenomene

: biroul organizației de 
conducerea colectivă a 

se preocupă de creșterea 
produselor, sporirea pro-

Pe
Mare 
neziu 
soare 
seori ___ ___ _ _____ ____
moșierei datorită emanațiilor de la 
întreprinderea metalurgică de me
tale neferoase din zonă. Din veri
ficările efectuate la fața locului de 
către Comitetul Uniunii sindicatelor 
din industria chimică și prelucrarea 
țițeiului căruia redacția i-a adresat 
sesizarea spre soluționare, rezultă 
că cele semnalate sînt întemeiate. 
Din cauza unor opriri accidentale 
la instalațiile de topire in suspen
sie de la intreprinderea respectivă 
s-au ivit unele asemenea emanații, 
care, fără a fi periculoase, nu pot 
fi totuși admise. Conducerea între
prinderii, impreună cu Inspectora
tul județean pentru protecția mun
cii, a luat o seamă de măsuri pen
tru prevenirea și eliminarea acestor 
situații. De asemenea, intrucit in
stalațiile de filtrare a gazelor teh
nologice și reziduale din cadrul 
secțiilor vechi ale unității nu pre-

industrială 
in cartierul 
sesiza intr-o 
redacție, apar de- 
de poluare a at-

Baia
Fer- 
scri-

zintă randamente corespunzătoare 
pentru desprăfuire și recuperarea 
bioxidului de sulf, conducerea în
treprinderii a inițiat un program 
de perspectivă, aprobat de Comite
tul executiv al Consiliului popular 
al județului Maramureș, prin apli
carea căruia se vor aduce îmbună
tățiri substanțiale sistemelor de 
filtrare, asigurîndu-se în acest fel 
reducerea poluării în zonă. Totoda
tă, pentru eliminarea degajărilor 
de gaze la instalația de valorificare 
a plumbului din piese uzate și de
șeuri, s-au luat măsuri de evacuare 
a gazelor reziduale pe trasee sepa
rate la coșul existent.

în răspuns sint menționate și alte 
măsuri, între care pregătirea docu
mentației și a notei de comandă 
pentru construirea unui coș de dis
persie, prevăzut în programul de 
combatere a poluării ; moderniza
rea unor instalații și îmbunătățirea 
condițiilor de mediu pe această 
platformă la instalațiile din secto
rul de metalurgie neferoasă ; con
struirea unui grup social propriu 
la noua instalație de topire și va
lorificare a pieselor uzate și deșeu
rilor din plumb.

Toate aceste măsuri, precum și o 
mobilizare mai mare a colectivelor 
de muncă de pe platforma indus
trială in vederea respectării cu 
strictețe a disciplinei .tehnologice 
și a normelor de tehnica securității 
muncii, vor contribui la prevenirea 
fenomenelor de poluare, la păstra
rea purității mediului înconjurător.

La semnalele cititorilor
• Receptivitate. Centrala antrepriză generală construcții-montaj Bucu

rești, soluționind o scrisoare trimisă de redacție, a stabilit ca deblocarea 
și curățarea canalului de pe strada „Scărișoara" să fie executate de 
întreprinderea antrepriză construcții edilitare și drumuri. • îmbunătățirea 
activității centrului de radioficare din comuna Slobozia Mindra. județul 
Teleorman, și a emisiunilor locale difuzate de acesta a constituit obiectul 
unei scrisori rezolvate de Comitetul de cultură și educație socialistă al 
județului respectiv. în răspunsul trimis redacției se precizează că. pe 
lînga alte măsuri, s-a stabilit să se întocmească programe' luriare cu 
tematica emisiunilor locale. • Retribuirea muncii — numai în confor
mitate cu legea. Uniunea județeană a cooperativelor agricole de pro
ducție Mehedinți ne-a adus la cunoștință că la cooperativa agricolă de 
producție Gemeni a fost încălcată disciplina financiară Ia stabilirea 
retribuțiilor pentru economista Olga Idita și șefa fermei nr. 1. Lila 
Dugăiașu. Cu prilejul verificării sesizării trimise de redacție s-au luat 
măsuri pentru ca retribuirea muncii să se facă numai in 
cu legea,, precum și pentru recuperarea sumei de 33 384 
pe nedrept de cele in cauză.

conformitate 
lei. încasată

Gheorqhe PIRVAN

/

t
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc In mod sincer pentru sentimentele dumneavoastră de 
profundă mihnire și de compasiune față de marile pierderi provocate de re
centele inundații în zona centrală a Vietnamului.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească dintre popoarele țărilor noastre 
să se consolideze și să se dezvolte continuu.

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, U Maung Maung 
Kha, prin care acesta ii mulțumește 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul realegerii in funcție.

Primire la primul ministru al guvernului

REZULTATE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe 11 luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din 
domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicato
rilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 
30 noiembrie pe primele locuri se situează :

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 44-a aniver

sări a Zilei armatei populare iugo
slave, atașatul militar, aero și naval 
al R.S.F. Iugoslavia la București, co
lonel Kosta Dankovic, a oferit, vi
neri, o recepție.

Au participat general-locotenent 
Ilie Ceaușescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al Arma
tei, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri.

Au luat parte atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, l-a primit, 
vineri după-amiază, pe P. A. Sang- 
ma, ministru secretar de stat în gu
vernul indian, care efectuează o vi
zită in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie și 
colaborare româno-indiene, care, in 
spiritul ințelegerilor convenite la ni
vel înalt, înregistrează o continuă 
dezvoltare. S-a subliniat că potenția
lul economic al celor două țări oferă 
largi posibilități pentru extinderea și 
diversificarea, pe baze reciproc avan
tajoase, a raporturilor bilaterale, în
deosebi a cooperării economice, pre
cum și a schimburilor comerciale. A 
fost relevată însemnătatea așezării 
pe baze solide, de lungă durată a re
lațiilor de colaborare dintre România 
și India. S-a exprimat convingerea 
că dezvoltarea pe multiple planuri a 
colaborării ' româno-indiene este in 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și cooperării internaționale.

La primire a luat parte Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Hardev Bhalla, am
basadorul Indiei la București.

★
La București au avut loc, vineri, 

convorbiri româno-indiene între mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Va
sile Pungan, și ministrul secretar de 
stat P. A. Sangma.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi miniștri au semnat Acordul din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Indiei privind 
schimburile reciproce comerciale și 
de plăți pe termen lung pentru pe
rioada 1986—1990.

Exportul românesc este constituit 
din utilaj petrolier, metalurgic, 
energetic, produse electrotehnice și 
electronice, tractoare, mașini-unelte, 
rulmenți, produse chimice, siderur
gice și altele. La import sînt prevă
zute minereuri de fier și de man- 
gan, bauxită, bumbac, mică, piei, 
produse chimice, alte articole indus
triale.

La convorbiri și Ia semnare a fost 
de față Hardev Bhalla, ambasadorul 
Indiei la București.

(Agerpres)

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste si muncitorești din unele țări socialiste

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I: întreprinderea electro- 

centrale Mureș, cil 516,3 puncte.
Locul II: întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 437,3 puncte.
Locul III: întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 289,7 puncte.
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN 
Locul I: Schela de producție gaze 

naturale Mediaș, județul Sibiu, cu 
620,5 puncte.

Locul II: Schela de producție 
gaze naturale Tirgu Mureș, cu 610 
puncte.

Locul III: Schela de producție 
petrolieră Moșoaia, județul Argeș, 
cu 396,1 puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 

DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 
NAVALE, ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I: întreprinderea „Turbo- 

mecanica“ — București, cu 871,5 
puncte.

Locul II: întreprinderea „Tim
puri Noi“ — București, cu 631,5 
puncte.

Locul III: întreprinderea de 
avioane Bacău, cu 508,9 puncte.
IN INDUSTRIA PETROCHIMICA 

— SUBRAMURA RAFINĂRII 
ȘI PETROCHIMIE

Locul I: întreprinderea rafinăria 
„Crișana" — Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 445,5 puncte.

Locul II: întreprinderea rafinăria 
Brașov, cu 253,4 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATĂRII 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I: întreprinderea „Marmu
ra" — București, cu 952,8 puncte.

Locul II: întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui, cu 932,7 
puncte.

Locul III: Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni, județul Dîm
bovița, cu 585,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I: întreprinderea de piele 

și Încălțăminte „Pionierul" — Bucu
rești, cu 761,7 puncte.

Locul II: întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Flacăra Roșie" — 
București, cu 699,1 puncte.

Locul III: întreprinderea de pie
le, Încălțăminte și marochinârie 
„13 Decembrie" — Sibiu, cu 676,2 
puncte.

IN INDUSTRIA ALIMENTARA 
— SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZAREA 
LAPTELUI

Locul I: întreprinderea de indus
trializarea laptelui Timiș, cu 355,4 
puncte.

Locul II: întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița, cu 
276 puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
— ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 

MIXT
Locul I: întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 1100,7 puncte.

Locul II: întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu
990.7 puncte.

Locul III: întreprinderea agrico
lă de stat Liebling, județul Timiș, 
cu 938,1 puncte. x

ÎN DOMENIUL 
SILVICULTURII

Locul I: Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea, cu 743,8 puncte.

Locul II: Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 667,4 puncte.

Locul III: Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 608,6 puncte.

ÎN DOMENIUL ACTIVITATII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I: întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București, cu
977.7 puncte.

Locul II: întreprinderea antre
priză de construcții și montaj Jilț, 
județul Gorj — Ministerul Minelor, 
cu 888 puncte.

Locul III: întreprinderea antre
priză de construcții-montaj a Cen
tralei „Delta Dunării" — Tulcea, cu
688.7 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI AUTO

Locul I: întreprinderea de trans
port auto comercial București, cu
312.7 puncte.

Locul II: întreprinderea de
transport auto Giurgiu, cu 298,2 
puncte.

.Locul III: întreprinderea de 
transport auto Sălaj, cu 234,8 
puncte.

IN-DOMENIUL TURISMULUI
— OFICII JUDEȚENE

Locul I: Oficiul județean de tu
rism Prahova, cu 358,8 puncte.

Locul II: întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, cu 221,1 puncte.

Locul III: Oficiul județean de 
turism Gorj, cu 213,7 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I: Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 857,8 puncte.

Locul II: Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Vîl- 
cea, cu 746,9 puncte.

Locul III: Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Ma
ramureș, cu 726.1 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I: Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești Vilcea, 
cu 974,5 puncte.

Locul II: Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Arad, 
cu 869,8 puncte. ,

Locul III: Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 862,2 puncte.

(Agerpres)

tv
13 00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă (color)

• Gala desenului animat • Drag 
ml-e să colind prin țară — me
lodii populare interpretate de 
Maria Ciobanu • „Tară de vis șl 
de lumină" — moment poetic
• Marile momente ale baletului : 
„Don Quijotte" de Minkus — 
partea a 11-a • „Promisiuni" — 
reportaj • „Automatica" și spe
cialiștii el — reportaj • Muzică 
și... sport • Atlas muzical • Tele- 
sport • Autograf muzical : Glgi 
Marga

14.45 Săptămlnă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.29 Teleenciclopedia (color)
19.45 Gala varietăților (color). Selec- 

țiuni din emisiunile de divertis
ment ale anului

20,35 Film artistic (color). „Perseve
rența"

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 decembrie, ora 20 — 24 
decembrie, ora 20. in țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va ii variabil. Pe alocuri vor cădea 
precipitații Îndeosebi sub formă de 
ploaie in nord-vestul țării și Izolate in 
rest. Vintul va sufla slab plnă la mo
derat. Unele intensificări se vor pro
duce in partea a doua a intervalului 
din sector sud-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 5 
și plus 5 grade, izolat mai coborite în 
depresiuni, iar maximele intre 2 și 10 
grade, mai ridicate !n regiunile sub
carpatice. In zonele depreslonare și de 
șes, pe alocuri, se va produce ceață- 
In București : Vremea va continua Bă 
Se încălzească ușor. Cerul va fi varia
bil. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus un grad șl plus 
2 grade, maximele, intre 6 și 9 grade.

Simpozion național 
de genetică

La Cluj-Napoca s-a desfășurat 
Simpozionul național de genetică 
vegetală și animală, cu tema „Gene
tica și noua revoluție agrară", or
ganizat de Academia de științe 
agricole și silvice, Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea și Institutul agro
nomic Cluj-Napoca. In cadrul aces
tei manifestări științifice, la care au 
participat peste 300 de specialiști 
din 57 de unități de cercetare și 
învățămint superior din țară, gene
ticieni și amelioratori, s-au abordat, 
in cadrul comunicărilor și dezbate
rilor, probleme cu multiple implica
ții teoretice și practice în genetica 
animală și vegetală, preocupările și 
rezultatele obținute in țara noastră 
în acest domeniu, acțiunile ce tre
buie întreprinse pe baza programe
lor stabilite de partid, în perspectivă, 
în domeniul geneticii. (Marin Oprea).

Vacanța de iarnă a elevilor 
și studenților

Incepind de astăzi, 
21 decembrie, după 
ultima oră de curs, cei 
peste cinci milioane 
de elevi și studenți 
din patria noastră in
tră in tradiționala va
canță de iarnă. Ca a- 
notimp al bogatelor 
manifestări culturale, 
sportive, turistice, dis
tractive, desfășurate 
pe întregul cuprins al 
țării, ca orizont odih
nitor, reconfortant și 
educativ totodată, 
bucuriile vacanței e- 
xercită o mare atrac
ție și, totodată, o exi
gență sporită asupra 
programelor minuțios 
organizate. Cum s-au 
pregătit, într-o a- 
semenea perspectivă, 
organizatorii ? La a- 
ceastă întrebare, Di
recția de științe socia
le, activități educative 
și sportive din Minis
terul Educației și In- 
vățămintului răspunde 
următoarele : amploa
rea și calitatea mani
festărilor organizate 
în școli și facultăți, în 
cluburi și case de cul
tură, in tabere și sta
țiuni de odihnă sint 
puternic stimulate de 
documentele Congre
sului științei și in- 
vățămîntului, de in
dicațiile și orientă
rile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
partidului, cuprinse în 
cuvin tarea rostită Ia 
deschiderea lucrărilor 
recentului forum.

Și în această vacan
ță de iarnă se vor or
ganiza tabere, excursii, 
cluburi de vacanță și 
drumeții, activități în 
care vor fi cuprinși 
peste două milioane 
de elevi. Potrivit pro
gramelor de vacanță, 
elaborate de toate co
mandamentele județe
ne constituite în acest 
scop, in activitățile 
specifice un accent 
deosebit va fi pus pe 
adincirea procesului 
de cunoaștere a poli
ticii partidului și sta

tului nostru vizind in
clusiv perfecționarea 
continuă a procesului 
instructiv-educativ."

în cadrul taberelor, 
amenajate într-unele 
dintre cele mai pito
rești zone geografice 
ale țării (Valea Pra
hovei, Valea Oltului, 
Herculane, Singeorz- 
băi etc.), un loc de 
seamă îl vor ocupa 
cele organizate pe 
profile de activități și 
pe obiecte de studiu 
(discipline fundamen
tale), taberele de învă
țare și practicare a 
sporturilor de iarnă, 
de pregătire a tinere
tului pentru apărarea 
patriei, tabere de in
struire a activului 
U.T.C. și de pionieri.

Alte cîteva sute de 
mii de elevi vor fi cu
prinși în excursii și 
drumeții, cu care oca
zie vor fi vizitate mo
numente și locuri isto
rice, peisagistice, uni
tăți social-economice 
și de cultură, pentru 
ca tinerii să cunoască 
și pe această cale is
toria patriei, realiză
rile obținute de țara 
noastră in anii con
strucției socialiste, cu 
deosebire în perioada 
inaugurată de Congre
sul al IX-lea al parti
dului, precum și per
spectivele dezvoltării 
economico-sociale ale 
României socialiste.

Concomitent, pe plan 
local vor funcționa 
peste 2 000 cluburi de 
vacanță, organizate in 
școli și în casele pio
nierilor și șoimilor pa
triei, in case de cultu
ră și cămine culturale. 
Aici își vor conti
nua activitățile cercu
rile tehnico-aplicative, 
cercurile pe discipline 
de învățămint, cele 
cultural-artistice și 
sportiv-turistice. Din 
programele de activi
tate nu vor lipsi intil- 
nirile cu participant 
la Congresul științei și 
invățămintului, simpo
zioanele, mesele ro

tunde, serile de poezie 
și de dans, o largă pa
letă de activități care 
să răspundă celor mai 
exigente deziderate. 
Bunăoară, comanda
mentele județene, spri
jinite de întreprinde
rile cinematografice, 
de Instituțiile de artă 
și cultură, vor organi
za cicluri de manifes
tări specifice (filme, 
spectacole de teatru, 
folclorice etc.) ; o sea
mă de expuneri, ex
poziții, prezentări de 
diapozitive, concursuri 
vor avea ca temă rea
lizări ale științei și 
tehnicii românești, in 
epoca noastră ; spec
tacole de cîntece și 
poezie patriotică vor fi 
susținute de cele mai 
bune formații artistice 
ale elevilor și studen
ților, laureate ale Fes
tivalului național „Cin- 
tarea României" și ale 
Festivalului artei și 
creației studențești.

în toate unitățile de 
învățămint se va des
fășura serbarea pomu
lui de iarnă, cu care 
ocazie activitățile cul
tural-artistice și com
petițiile sportive șco
lare prevăzute in ca
drul „Daciadei" vor o- 
cupa un loc de frunte.

Alături de acțiunile 
pentru intreținerea lo
turilor școlare, crește
rea animalelor mici, 
recuperarea materiale
lor refolosibile, igieni
zarea pădurilor, ame
najarea expozițiilor e- 
levilor de desene și 
fotografii artistice, ta
berele, excursiile și 
drumețiile vor consti
tui puncte de atracție 
pentru întreaga masă 
de elevi care — ne în
credințează informa
țiile difuzate de direc
ția de specialitate din 
Ministerul Educației și 
Invățămintului — vor 
petrece o vacanță de 
iarbă agreabilă, cu 
multe satisfacții și 
împliniri.

M. IORDANESCU

Atracții turistice în județul Arad

Acum, în „Luna 
cadourilor64 

Articole frumoase 
și utile 

pentru fiecare
O întrebare pentru fiecare : ce 

daruri frumoase și utile se pot 
face acum, in „Luna cadourilor", 
pentru cei dragi și apropiați ? Cel 
mai bun răspuns îl dau magazi
nele comerțului de stat din Capi
tală și din întreaga țară, care sînt 
aprovizionate cu un bogat sorti
ment de mărfuri pentru toate gus
turile și preferințele. Pentru femei 
se recomandă, de exemplu, o e- 
șarfă care, potrivită cum se cuvi
ne, poate da o notă aparte de e- 
leganță; un batic intr-una din 
nuanțele vestimentației, o căciuli
tă sau un fular in tonuri simila
re. Pentru completarea garderobei 
soției, fiicei sau a unei rude apro
piate, se poate alege un pulover 
sau o. jachetă din fire tip mohair 
sau sintetice, in pasteluri calde sau 
cu modele florale potrivite pentru 
un pantalon din tercot sau o fus
tă groasă, în funcție de culorile 
acestora. Alții preferă, poate, un 
cadou mai consistent și-atunci, 
după cpm recomandă Nicolae 
Teodorescu, directorul întreprinde
rii „Cdnfecția“-București, pot opta 
pentru un compleu elegant din 
stofă, pentru o scurtă sport sau 
un înlocuitor de palton, confecțio
nat după ultima modă, ca și un 
palton din plușcord, o fustă ele

gantă din tercot sau o fustă dreap
tă din stofă tip lină in diverse cu
lori și nuanțe. Și — de ce nu ? — 
se pot procura o jachetă groasă 
din lină sută Ia sută și chiar o 
scurtă matlasată cu blăniță. Și 
pentru că tot e vorba de vestimen
tație pentru femei, un pantof a- 
sortat cu cele de mai sus, din an
tilopă, piele sau înlocuitori din 
piele, o cizmă scurtă sau înaltă, cu 
toc, in diverse culori pot consti
tui surprize dintre cele mai agrea
bile.

Pentru bărbați, rețeaua comerțu
lui de stat, mai mult ca în alț.1 
ani, la capitolele îmbrăcăminte și 
încălțăminte a făcut eforturi con
siderabile pentru a asigura o di
versitate, varietate și multitudine 
de modele. Se recomandă, drept ca
douri frumoase și utile, o pălărie 
din fetru moale și fin, o căciulă 
din blană sintetică sau naturală, uu

fular, o cravată In ton, o vestă 
sau o jachetă tricotate, un panta
lon sau un bluzon matlasate, un 
costum din stofă groasă de lină 
sau o scurtă din tercot matlasat, 
un pantalon și un sacou din stofe 
groase. Acestora Ii se recomandă o 
încălțăminte pe măsură, adică o 
gheată sau o cizmă îmblănite, ca 
să nu mai vorbim și de un pan
tof elegant și trainic, totdeauna 
binevenit. Există acum o gamă atît 
de vatiată de articole de îmbră
căminte și încălțăminte, incit este 
aproape imposibil să intri într-un 
magazin al comerțului de stat și 
să n-ai ce alege. Mai cu seamă că 
lucrătorii rețelei comerciale sint 
gata să intîmpine cumpărătorii cu 
un sfat util și cu mărfuri pentru 
toate gusturile, vîrstele, preferin
țele,

Marta CUIBUȘ

Pentru Oficiul ju
dețean de turism 
Arad problema ridi
cării serviciilor pres
tate către turiștii care 
poposesc în această 
parte a țării se află 
in permanență la or
dinea zilei și se regă
sește, practic, în fie
care din unitățile 
sale. Argumente: rea
lizările obținute de 
O.J.T, Arad în ulti
ma vreme, pe care ni 
le prezintă tovarășul 
Florea Șandor, direc
torul unității :

— într-adevăr, baza 
materială a turismu
lui arădean s-a dez
voltat in ultimii ani 
prin construirea de 
noi obiective și mo
dernizarea celor exis
tente. Am construit 
în regie proprie, in 
centrul municipiului 
reședință de județ, 
hotelul „Aradul". La 
rindul său, stațiunea 
Moneasa s-a îmbogă
țit și ea cu Un nou 
hotei, care dispune de 
bază proprie de tra
tament. Tot Ia Mo
neasa au fost moder
nizate vilele 7 și 10, 
precum și vila „Bra
dul" de la Lipova, 
cărora li s-a conferit 
un grad superior de 
confort. La popasul 
turistic din Arad se 
află in curs de finali
zare construirea unei

instalații solare pen
tru prepararea apei 
calde menajere. Pen
tru o cit mai bună au- 
toaprovizionare, O.J.T. 
Arad dispune de două 
gospodării-anexă, că
rora în anul viitor li 
se va mai adăuga una. 
Venind în intimpi- 
narea cerințelor oa
menilor muncii, O.J.T. 
Arad a pus încă de pe 
acum la dispoziția a- 
cestora bilete de o- 
dihnă și tratament 
pentru primul se
mestru al anului vii
tor, în toate stațiunile 
din țară, inclusiv in 
stațiunea noastră, Mo
neasa, situată la poa
lele masivului Codru 
Moma din Munții 
Apuseni. Ea benefi
ciază de un climat 
continental, cu in
fluențe mediteranee
ne. Aici se află ape 
minerale bicarbona- 
tate, calcice, magne- 
ziene, sodice și alte
le, care sint indicate 
în tratamentul unor 
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor, ale 
sistemului nervos pe
riferic și central, în 
nevroză astenică, boli 
de nutriție și metabo
lism. Baza de trata
ment este nouă, mo
dernă, astfel incit 
specialiștii de aici pot 
efectua un mare nu

măr de proceduri — 
de la băi cu ape mi
nerale și de plante 
pină la dușuri subac- 
vale și împachetări 
cu parafină.

— Tot atît de soli
citată de oamenii 
muncii din întreaga 
țară este și stațiunea 
Lipova. De ce ?

— Pentru că facto
rii naturali, amena
jările și dotările din 
ultimii ani au făcut 
din această stațiune, 
situată in Lunca Mu
reșului, un loc pre
ferat de odihnă și 
tratament. Apele mi
nerale de la Lipova 
și-au dovedit calită
țile deosebite în tra
tarea de afecțiuni ale 
aparatului cardiovas
cular, ale tubului di
gestiv, hepato-bili- 
are, căilor respirato
rii, precum și al unor 
boli profesionale.

— Ce vă propuneți 
pentru 1986 ?

— încă din vară 
am trecut la asigura
rea tuturor condiții
lor pentru ca debutul 
nostru turistic din 
1986 să fie cit mai fa
vorabil cu putință. 
Totul se desfășoară 
sub deviza : „Nici un 
turist să nu plece din 
unitățile O.J.T. Arad 
fără dorința de a re
veni". (Tristan Mi- 
huța).

în zilele de 19—20 decembrie 1983 
a avut loc la București Consfătuirea 
secretarilor cu probleme ideologice 
și internaționale ai Comitetelor Cen
trale ' ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialis
te. La consfătuire au participat :

— Din partea Partidului Comunist 
Bulgar — tovarășii Milko Balev, 
membru al Biroului Politic, secretar 
ai C.C, ; Dimităr Stanișev, secretar 
al C.C. ; Stoian Mihailov, secretar 
al C.C. ;

— Din partea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — tovarășii Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. ; Jan Fojtik, membru su
pleant al Prezidiului, secretar al 
C.C. ; Josef Havlin, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Comunist 
din Cuba — tovarășul Lionel Soto, 
membru al Secretariatului C.C. ;

— Din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania — tovarășii 
Kurt Hager, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. ; Joachim 
Herrmann, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian — tovarășul 
Samane Vignaket, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol — tovarășii 
Tereendașiin Namsrai, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. ; 
Țereenpiliin Balhaajav, secretar al 
C.C. ;

— Din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — tovarășii Jozef 
Czyrek, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. ; Jan Glowczyk, 
membru Supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Comunist 
Român — tovarășii Miu Dobrescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid ; Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 

i C.C. ; Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. ; Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar — tovarășii 
Jănos Berecz, secretar al C.C. ; 
Matyas SzUros, secretar al C.C. ; 
Lenărd Pâl, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — tovarășii 
Boris Ponomariov, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C.; 
Mihail Zimlanin, secretar al C.C. ;

— Din partea Partidului Comunist 
din Vietnam — tovarășul Hoang 
Tung, secretar al C.C.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat, de asemenea, șefi și adjunct 
de șefi de secție, alți activiști de la 
Comitetele Centrale ale partidelor.

S-a efectuat un schimb de păreri 
în legătură cu problemele actuale ale 
activității politico-ideologice desfă
șurate in cadrul luptei generale pen
tru pace și dezarmare, in primul 
rind pentru dezarmarea nucleară, 
pentru întărirea securității și cola
borării internaționale.

Avînd în vedere pericolul deosebit 
de grav pe care îl prezintă conti
nuarea cursei înarmărilor, partici
pants la consfătuire au subliniat 
necesitatea de a se acționa, pină nut 
este prea tirziu, pentru unirea efor
turilor forțelor politice și sociale 
iubitoare de pace in lupta împotriva 
politicii imperialiste, agresive, pen
tru a se trece la măsuri efective de 
dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru asigu
rarea dreptului fundamental al po
poarelor la viață, la dezvoltare li
beră și independentă. Participanțil 
la consfătuire au reafirmat hotă- 
rirea partidelor și țărilor lor de a 
conlucra strins cu celelalte state ale 
lumii, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările 
antirăzboinice de diferite orientări 
politice, filozofice sau religioase, cu 
toate celelalte forțe iubitoare de 
pace și realiste pentru a se pune 
capăt cursei Înarmărilor și a se 
ajunge la înlăturarea armelor nu
cleare de pe Pămint și prevenirea 
militarizării Cosmosului, pentru 
instaurarea unui climat de securita
te, încredere și largă cooperare in
ternațională.

Ei au relevat că documentele 
adoptate la Consfătuirea de la Sofia 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, aprecierile și concluziile 
colective ale conducătorilor acestor 
state la intilnirea de la Fraga pun, 
încă o dată, in evidență marea răs
pundere manifestată de țările socia
liste fată de destinele păcii, hotă- 
rîrea lor de a acționa pentru înlă
turarea primejdiei unui război nu
clear nimicitor, pentru reluarea po
liticii de destindere și colaborare. 
S-a evidențiat importanța deosebită 
ce revine explicării argumentate și 
înfăptuirii inițiativelor prezentate in 
Declarația adoptată Ia Sofia și a 
altor propuneri ale țărilor socialiste, 
vizind eliminarea pericolului nuclear, 
reducerea înarmărilor și a cheltuie
lilor militare, întărirea securității, 
soluționarea conflictelor regionale, 
îmbunătățirea radicală a sttuației în 
Europa și in întreaga lume.

Reprezentanții partidelor frățești 
au subliniat că în urma intîlnirii 
sovieto-americane la nivel înalt s-au 
creat posibilități mai favorabile pen
tru însănătoșirea climatului interna
țional, pentru continuarea negocie
rilor în problemele armamentelor 
nucleare și cosmice. Deși la Geneva 
nu s-a reușit să se soluționeze pro
blemele concrete ale limitării și re
ducerii înarmărilor, o importanță 
principială o au prevederile din De
clarația comună privind inadmisibi- 
litatea războiului nuclear, renun
țarea de către ambele părți la ten
dința de a obține supremația mili
tară și necesitatea continuării dia
logului politic in scopul realizării 
unor mutații pozitive în relațiile 
internaționale. în prezent este ne
cesar să fie amplificate eforturile in 
vederea transpunerii în viață a în
țelegerilor de principiu, a încheierii

intr-un timp cît mal scurt de acor
duri reciproc acceptabile, care să 
deschidă calea înfăptuirii dezarmării 
nucleare și asigurării păcti, cores
punzător aspirațiilor și intereselor 
vitale ale popoarelor.

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat convingerea că, acționind 
în strinsă unitate, țările socialiste, 
celelalte forțe revoluționare, progre
siste și democratice pot schimba 
cursul periculos al evenimentelor, 
pot asigura afirmarea politicii de 
pace, destindere, dezarmare și co
laborare internațională, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, În
făptuirea idealurilor de libertate și 
independență, de progres și bună
stare ale tuturor popoarelor.

In cadrul schimbului de păreri, 
participanții la consfătuire au e- 
xaminat și alte probleme ale vieții 
internaționale, acordînd, in acest 
context, o atenție deosebită cerințe
lor soluționării pe cale politică, prin 
tratative, a conflictelor existente, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state. în condițiile actuale, cind pro
blemele alimentației, energetice, eco
logice și alte probleme globale ale 
omenirii devin tot mai grave, cind în 
lume continuă să existe zone de să
răcie, foamete și analfabetism, cind 
crește datoria externă a multor țări, 
îndeosebi a celor în curs de dezvol
tare, tot* mai stringent se pune pro
blema instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, a lichidării sub
dezvoltării. *

Participanții la consfătuire au re
afirmat solidaritatea partidelor și 
popoarelor lor cu toate forțele revo
luționare, progresiste, cu popoarele 
care luptă împotriva politicii de 
agresiune și forță a imperialismului, 
în primul rind american, împotriva 
colonialismului, neocolonialismului 
și rasismului, a politicii de dominație 
și asuprire, pentru eliberare națio
nală și socială, pentru dezvoltare li
beră și independentă, pe calea pro
gresului.

La consfătuire s-a relevat necesi
tatea de a se imprima activității de 
propagandă un caracter ofensiv, de 
a face mai bine cunoscute cuceririle 
revoluționare și realizările remarca
bile obținute de popoarele țărilor so
cialiste in toate domeniile de acti
vitate, inclusiv pe linia asigurării 
bazei materiale și a cadrului larg 
democratic pentru înfăptuirea auten
tică a drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului — in primul 
rind a dreptului la muncă, securitate 
socială, a dreptului maselor populare 
de a participa la conducerea socie
tății — pentru dezvoltarea multilate
rală a personalității umane. A fost 
reafirmată hotărîrea fermă a parti
delor frățești de a da ripostă orică
ror încercări de denigrare a realită
ților din țările socialiste și de ames
tec în treburile lor interne sub pre
textul apărării drepturilor omului. 
Interesele păcii, interesele tuturor 
popoarelor impun ca divergențele 
ideologice să nu se extindă asupra 
relațiilor interstatale.

Partidele participante la consfă
tuire vor lupta și in viitor cu hotă- 
rire împotriva propagandei imperia
liste de război și de învrăjbire a po
poarelor, a diversiunilor ideologice 
la adresa forțelor revoluționare, pro
gresiste. A fost subliniată necesitatea 
intensificării activității politico-ideo
logice și de propagandă Împotriva 
încercărilor cercurilor imperialiste, 
reacționare de a reinvia fascismul, 
neofascismul, revanșismul. Trebuie 
să se dea ripostă oricăror manifes
tări ale concepțiilor și acțiunilor na
ționaliste, șovine și rasiste, care sea
mănă discordie, slăbesc securitatea și 
încrederea, prejudiciază înțelegerea 
reciprocă și relațiile dintre popoare, 
evoluția normală a vieții internațio
nale.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de experiență privind activi
tatea politico-ideologică și de propa
gandă desfășurată de fiecare partid 
pentru educarea revoluționară a ti
neretului, pregătirea lui pentru o 
participare tot mai activă la edifi
carea socialismului, in toate sferele 
creației materiale și spirituale, la 
conducerea societății. In acest con
text a fost relevată atenția pe care 
țările socialiste o acordă însușirii de 
către tineret a concepției marxist- 
leniniste despre lume, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
educării sale prin muncă și pentru 
muncă, în spiritul devotamentului 
nemărginit față de propriul partid și 
propria țară, al înaltei răspunderi 
pentru cauza socialismului și comu
nismului, păcii și prieteniei între po
poare, al intransigentei față de ideo
logia ostilă. Partidele reprezentate la 
consfătuire consideră că cel mai efi
cient mijloc de educare patriotică și 
internaționaiistă a tinerei generații 
îl constituie participarea activă a ti
neretului la construcția socialistă, 
munca ideologică strins legată de 
viață, sporirea eficienței și influen
ței organizațiilor de tineret, colabo
rarea lor internațională.

A fost subliniată hotărirea parti
delor reprezentate la consfătuire de 
a intări relațiile de prietenie și con
lucrare, de a acționa pentru dezvol
tarea colaborării dintre țările socia
liste în toate domeniile. S-a eviden
țiat necesitatea de a se da noi di
mensiuni colaborării economice din
tre țările membre ale C.A.E.R., in 
spiritul hotărîrilor adoptate la con
sfătuirea economică la nivel înalt 
din iunie anul trecut, de a explica 
pe larg importanța Programului 
complex al progresului tehnico-știin- 
țific adoptat de ele. înfăptuirea 
obiectivelor și programelor de lungă 
durată de colaborare și cooperare 
convenite va asigura folosirea tot 
mai deplină a potențialelor de care 
dispun țările socialiste, va contribui 
la accelerarea progresului lor econo
mic și social, la creșterea forței de 
atracție și a prestigiului socialismu
lui in lume."

Lticrările consfătuirii s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de lucru, in 
spiritul prieteniei și înțelegerii reci
proce, tovărășești.

c i n e m a
INFORMAȚII

ȘAH. Cu o rundă înainte de Înche
ierea campionatului republican fe
minin de șah de Ia Băile Herculane, 
pe primul loc al clasamentului se 
află marea maestră Margareta Mu- 
reșan, cu 7 puncte, urmată de Ga
briela Olărașu — 6,5 puncte (1), Dana 
Nuțu și Eugenia Ghindă — cu cite 
6.5 puncte. • Campionatul republi
can masculin de șah a continuat la 
Timișoara cu runda a 8-a, in care 
Șubă a cîștigat la Marin, Ghindă l-a 
Învins pe Bărbulescu, iar Gheorghiu 
a remizat cu Constantin Ionescu. în 
clasament continuă să conducă ma
rele maeștrii Mihai Șubă. cu 6.5 
puncte, urmat de Mihai Ghindă —

SPORTIVE
6 puncte. • După 10 runde, In cam
pionatul mondial de șah pentru ju
nioare, ce se desfășoară in aceste 
zile in localitatea iugoslavă Dobrna, 
se menține lideră a clasamentului 
maestra sovietică Arahamia cu 10 
puncte, urmată de Cristina Bădules- 
cu (România) — 7 puncte, Harmsen 
(Olanda) — 6,5 puncte, Miriana Mă
riei, Alisa Măriei (ambele Iugosla
via), Walker (Anglia) — cite 6 punc
te. • Cea de-a patra partidă a me
ciului amical de șah dintre marii 
maeștri Gări K.asparov (U.R.S.S.) și 
Jan Timman (Olanda), care se des
fășoară in orașul olandez Hilversum, 
s-a întrerupt la mutarea a 62-a.

Scorul este favorabil cu 2—1 puncte 
(1) Iui Gări Kasparov.

JUDO. Sala sporturilor din Bacău 
va găzdui, in zilele de 24 și 25 de
cembrie, tradiționalul festival pio
nieresc de judo dotat cu trofeul 
„Cupa Pionierul". Competiția, ve
ritabilă pepinieră a acestei discipli
ne in țara noastră, in cadrul căreia 
s-au remarcat de-a lungul anilor 
Nicolae Vlad, Mihai Cioc, Gheorghe 
Dani și alți medaliați olimpici, mon
diali și europeni, va reuni peste 600 
de judocani din 29 de județe, precum 
și selecționate reprezentînd șapte 
cluburi pionierești.

în fiecare zi, reuniunile vor Începe 
Ia ora 9,00, festivitatea de deschide
re urmind să aibă loc marți, la ora 
13,00.

• Sper să ne mai vedem : GIULEȘTI 
(17 35 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; n; 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, și lacrimi, șl dragoste : 
COTROCENI (49 48 48) — 17; 19
• Promisiuni s VIITORUL (10 67 40)
— ÎS; 17; 19
• Evadarea î FLACARA (20 33 40) — 
14,30; 16,30; 18,30
• Drumul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Al nouălea fecior : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Medalion „Livlu Rebreanu" : Răs
coala : STUDIO (59 53 15) — 9,30 ;
12; 14.30; 16,45; 19
• Prințesa Tana : LUMINA (14 74 16) 

9 * 11' 13* 15* 17* 19
• Stigmatul : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Fata fără zestre : FLAMURA 
(85 77 12) - 11,30; 14,30; 18,30, PATRIA 
(15 86 25) — 9; 12; 15,30; 18,15, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 15; 18
• Trenul de Kraljevo : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (««75) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• La răspintie : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• In spațiu : 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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 17 ; (sala Ate
lier) : Arheologia dragostei — 18,30 ; 
(sala T. Nottara, 59 31 03) : Comedie 
de modă veche — 18 ; (ia Clubul Pi
pera) : Poveste din Hollywood — 14
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) : 
Panoramic XX — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Olan
dezul zburător — 18
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, II 95 44) : Hamlet — 15
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Sca
dența neliniștii — 18 (premieră)
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 
14,30 ; Cum s-a făcut de-a rămas Ca-

tinca fată bătrlnă — 18 ; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Să nu-țl faci prăvălie 
cu scară — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Portret Maria Tănase 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Muzicanții ve
seli — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
17,30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy, 15 58 78) : Nimic 
despre elefanți — 18 ; (sala Victoria): 
Eu vă fac să ridețl — 18 ; (sala Cos- 
monauțllor) : Spectacol de Jazz *85 
— 18
• Teatru! Țăndărică (sala Victoria,
15 23 77) : Ileana Slnziana — 15 ;
(sala Cosmonauților) : Jocuri de 
poeți, jocuri de copil — 15
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18
• Circul Globus București (10 41 95): 
„La circ ca-n filme" — 15; 18



înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor 
la nivel înalt româno - cehoslovace 
Ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia

PRAG A 20 (Agerpres) — Prezidiul 
C.C al P.C. din Cehoslovacia a dez
bătut informarea privind rezultatele 
vizitei de lucru efectuate la 11—12 
decembrie 1985, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, în Republica Socialistă 
România, transmite agenția C.T.K.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a dat o înaltă apreciere re
zultatelor convorbirilor dintre tova
rășul Gustav Husak și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In cursul convor
birilor, se arată în comunicatul dat 
publicității, cei doi conducători și-au 
manifestat interesul față de adînci- 
rea și dezvoltarea relațiilor de priete

nie dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România, dintre popoarele cehoslovac 
și român. S-a subliniat importanța 
deosebită a Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice în
tre cele două țări pîriă în anul 2000, 
semnat în timpul vizitei, pentru dez
voltarea multilaterală continuă a co
laborării reciproce.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a subliniat marea însemnă
tate a schimbului de păreri care a 
avut loc cu privire la principalele 
probleme ale situației internaționale 
actuale, la intensificarea luptei pen
tru preîntîmpinarea pericolului de 
război, pentru destindere și colabo
rare internațională constructivă.

STOCKHOLM

încheierea celei de-a opta sesiuni a Conferinței 
pentru măsuri de încredere si securitate 

și pentru dezarmare in Europa
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încetarea cursei înarmărilor,! 
salvgardarea păcii } 

R.F. GERMANIA : Opoziție față de intenția de participarej 
a țării la proiectele de militarizare a Cosmosului ’

BONN. — Opoziția social-demo- 
crată din R.F. Germania a criticat 
sever hotărîrea guvernului vest- 
german de a lansa negocieri pri
vind participarea firmelor vest- 
germane la realizarea „Inițiativei 
de Apărare Strategică" (S.D.I.), in
formează agenția D.P.A. Vicepre
ședintele fracțiunii P.S.D. în Bun-

destag, Horst Ehmke, a opinat că i 
„deși guvernul încearcă să ascundă 1 
implicațiile politice ale deciziei i 
sale, aceasta echivalează cu un J 
sprijin moral, și politic acordat a- ' 
cestui proiect de înarmare, deo- 
sebit de controversat și proble- i 
matic“. ;

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — La 
Stockholm au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a opta sesiuni a Conferin
ței pentru măsuri de încredere și 
securitate , și pentru dezarmare in 
Europa.

Ultima sesiune a confirmat impor
tanța Conferinței de la Stockholm 
în actualele împrejurări de pe con
tinentul european, vocația de dialog 
intre cele 35 de state participante 
în probleme de interes major pri
vind încrederea, securitatea și pacea 
în Europa, precum și răspunderile 
care îi revin ca lor de negocieri 
pentru convenirea de măsuri con
crete în acest scop.

Lucrările ultimei sesiuni a Con
ferinței de Ia Stockholm s-au con
centrat asupra explorării conținutu
lui unui ansamblu de măsuri de în
credere și securitate, care ar putea 
fi 'cuprinse intr-un viitor acord.

în acest proces, în centrul atenți'ei 
conferinței s-au aflat propunerile 
prezentate de diferite , state partici
pante, intre care România; vizînd 
întărirea obligației statelor de a ’ nu 
recurge la forță sau la amenințarea 
cu forța, dezvoltarea și Îmbunătă
țirea măsurilor conținute în Actul 
final de la Helsinki în legătură cu 
notificarea activităților militare de 
amploare și invitarea de observatori 
din celelalte state participante pen
tru a asista la acestea, schimbul de 
planuri anuale asupra activităților 
militare notificabile, limitarea am- 
plorii, numărului și duratei mane
vrelor militare, schimbul de infor
mații, comunicarea și consultările 
între statele participante si verifi
carea îndeplinirii obligațiilor asu
mate printr-un acord.

Eforturile delegațiilor țărilor re
prezentate la conferință s-au îndrep
tat cu precădere spre apropierea po
zițiilor, identificarea și lărgirea 
treptată a punctelor comune sau 
convergente din diferitele propuneri 
și pregătirea terenului pentru tre
cerea la elaborarea unui acord.

în acest cadru de preocupări s-au 
situat, de exemplu, prezentarea de 
către statele neutre șj nealiniate a 
unui document în care șînt concre
tizate propunerile lor inițiale și 
aprofundarea în continuare de către 
țara noastră a conținutului unor pro
puneri de măsuri de încredere și 
securitate prezentate de România 
încă de la începutul Conferinței de 
la Stockholm.

Așa cum s-a subliniat adesea în 
cadrul lucrărilor pe parcursul celor 
opt segiuni care au avut loc pină 
in prezent și îndeosebi în ultimul 
timp, la Conferința de la Stockholm 
s-au Scurhulat premisele politice, 
tehnice și , organizatorice necesare 
pentru a se putea păși, la sesiunea 
următoare, la redactarea textului 
Unui acord; care să răspundă inte
reselor de securitate ale tuturor sta
telor participante.

Conferința de la Stockholm a 
adoptat programul său de lucru pe 
anul viitor, care cuprinde patru 
sesiuni, pină la 19 septembrie 1986. 
Conferința urmează să înainteze 
reuniunii de la Viena a statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa un 
raport asupra rezultatelor obținute 
pe parcursul celor aproape trei ani 
de activitate.

Cea de-a noua sesiune a Confe
rinței de la Stockholm va începe Ia 
28 ianuarie 1986.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situafia din Liban • R.P. 
Chineză iși reafirmă pozifia 
de sprijinire fermă a luptei 

poporului palestinian
BEIRUT 20 (Agerpres). — Vineri, 

la Beirut, s-a menținut situația de 
calm relativ în zonele de confrun
tare. Au fost înregistrate tiruri spo
radice cu arme automate la linia de 
demarcație dintre estul și vestul ca
pitalei.

în sudul țării s-au produs dueluri 
de artilerie intre forțe musulmane 
de rezistență împotriva ocupației is- 
raelifine și unități ale așa-zisei Ar
mate a Sudului Libanului, creată și 
finanțată de Israel.

CAIRO 20 (Agerpres). — R.P, Chi
neză sprijină convocarea unei con
ferințe . internaționale în problema 
Orientului Mijlociu, a subliniat mi
nistrul chinez al afacerilor externe, 
Wu Xueqian, în cadrul convorbirilor 
avute la Cairo cu vicepremierul și 
ministrul egiptean de externe, Esmat 
Abdul Maguid. El a reafirmat pozi
ția consecventă a Chinei în proble
ma Orientului Mijlociu, care constă, 
între altele, în sprijinirea fermă a 
luptei juste a poporului palestinian.

Reforma politicii agricole a C.E.E. 
io dezbaterea unei întâlniri 

ministeriale
BRUXELLES 20. (Agerpres). — Mi

niștrii agriculturii din țările mem
bre ale C.E.E., întruniți la Bruxelles, 
au examinat propunerile organului 
executiv al „celor zece" privind re
forma politicii agricole comunitare. 
După cum relevă agenția France 
Presse, miniștrii au manifestat re
zerve. în legătură cu aceste propu
neri, care se referă, între altele, Ia 
prețurile agricole, la bugetul comu
nitar destinat sectorului agricol.

Pe de altă parte, „cei zece" conti
nuă să rămînă scindați și în proble
ma nivelului noilor prețuri la o se
rie de produse agricole pentru cam
pania 1985—1986.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C. DIN URUGUAY
Salutul transmis de reprezentantul P.C.R.

MONTEVIDEO 20 (Agerpres), — 
La Montevideo continuă lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist din Uruguay.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat delegaților, tuturor comuniș
tilor și clasei muncitoare din Uru

guay un caid salut tovărășesc, îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes. Salutul — transmis de re
prezentantul partidului, hos'tru la 
conferință, tovarășul Ion Bucur, 
membru al P,C, al P.C.R., a fost 
primit cu viu interes și puternice 
aplauze de către .cei prezenți i<j lu
crări.

„Țările latino-americane vor face front 
comun împotriva protection ismului“
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul .Alfon- 
sin, a subliniat necesitatea instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, a realizării unității state
lor latino-americarie . pentru a putea 
face față crizei financiare cu care 
acestea se confruntă. Intr-un discurs 
rostit la un miting organizat in pro
vincia Santa Cruz, el a condamnat 
pu fermitate politica discriminatorie 
promovată de statele occidentale in
dustrializate in schimburile comer
ciale cu țările în curs de dezvoltare, 
cărora le plătesc sume tot mai mici 
pentru produsele exportate. Califi- 
cind aceste practici drept agresiuni 
comerciale, președintele argentinian

a avertizat' că țările-din regîun'e 'nu 
vor mai permite menținerea actualei 
situații și vor face front frîfpStriva 
măsurilor protecționiste la care re
curg statele occidentale industriali
zate.

Șeful statului argentinian s-a pro
nunțat pentru prețuri juste ,1a măr
furile exportate de țările Americii 
Latine, precum și in favoarea des
chiderii piețelor, intrucît — a preci
zat el — aceasta „va fi singura ma
nieră în care se va putea vorbi cu 
adevărat despre justiție universală 
și. asigurarea păcii, și libertății pen
tru realizarea cărora acționăm" — 
relatează agențiile Prensa Latina și 
E.F.E.

Obiective ale politicii interne indiene
prezentate de premierul Rajiv Gandhi

DELHI 20 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 
declarat că cel de-al șaptelea plan 
cincinal de dezvoltare economico-so- 
cială a țării (1986—1990) va contribui 
Ia realizarea obiectivelor principale 
ale politicii Interne a guvernului — 
lichidarea sărăciei, instaurarea echi
tății sociale și edificarea unei eco
nomii naționale de sine stătătoare,

transmite agenția T.A.S.S. Luînd 
cuvintul în cadrul dezbaterilor din 
Camera superioară a parlamentului, 
premierul indian a arătat, de aseme
nea, că sectorul de stat va deține ca 
și pînă în prezent locul principal în 
economia națională. El . a atras aten
ția asupra însemnătății hotărîtoare 
a aplicării pe scară largă a realiză
rilor științei și tehnicii.

S.U.A.: Membri ai Senatului se pronunță 
pentru negocieri americano-sovietice în vederea 

încetării tuturor experiențelor nucleare
WASHINGTON. — Un număr de

44 de senatori, reprezentind parti- 
/ dele republican și democrat, au a- 
‘ dresat președintelui Ronald Reagan
*.............................
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ț
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o scrisoare, cerind începerea de ne
gocieri cu U.R.S.S. în vederea în
cetării tuturor experiențelor nu-

cleare, relatează agențiile Reuter și 
T.A.S.S. Cererea este motivată prin 
încetarea unilaterală a testelor de 
către Uniunea Sovietică, prin mo
ratoriul stabilit pină la 1 ianuarie 
1986.

DANEMARCA : „Crearea unei zone fără arme nucleare 
este de competență națională"

COPENHAGA. — Partidul Libe
ral din1 Danemarca, membru al 
coaliției guvernamentale, a denun
țat o serie de declarații recente 
ale secretarului general al N.A.T.O., 
lordul Carrington, cu privire la 
atitudinea ostil- r forțelor majo
rității din parlamentul danez (Fol
keting) față dt alianța atlantică.

Forul legislativ danez s-a opus 
amplasării de rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
in Europa și a cerut guvernului 
să acționeze in direcția creării unei- 
zone lipsite de arme nucleare în 
Danemarca, atit in timp de pace, 
cit și în timp de război.

partidu- 
subliniat 
care țin 
iar lor- 
respecte

Purtătorul de cuvint al 
lui, Bjoern Elmquist, a 
că „acestea sînt chestiuni 
de competența națională, 
dul Carrington trebuie să
hotărîrile luate la acest nivel, 11- 
mitîndu-și criticile la reuniunile 
N.A.T.O. și la alte forumuri adec
vate". „Țărilor mici nu le place să 
li se dicteze și nu este înțelept din 
partea unei oficialități internațio
nale să formuleze critici la adresa 
majorității parlamentare a unei 
țări" — a declarat Elmquist, citat 
de agenția Reuter.

IN POFIDA PROTESTELOR

^OPINIEI PUBLICE

Statele Unite au procedat 
la teste operaționale 

cu rachete „Pershing-2“
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

în pofida protestelor opiniei publice 
iubitoare de pace din întreaga lume, 
a faptului că popoarele europene 
și-au manifestat cu vigoare refuzul 
de a accepta pe acest continent su
prasaturat cu arme de toate genurile 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, pregătirile legate de sta
ționarea și utilizarea acestor pe
riculoase arme continuă. Un purtător 
de cuvint al Pentagonului, citat de 
agenția Associated Press, a anunțat 
că „primele trei teste operaționale" 
cu rachetele cu rază medie de acțiu
ne „Pershing-2“ au fost efectuate 
săptămina aceasta, la Cape Canave
ral. Testele au fost realizate de un 
contingent de militari care, in mod 
normal, se află dislocați in Europa 
pentru întreținerea și lansarea ra
chetelor „Pershing". Purtătorul de 
cuvînt a precizat că aceste teste vor 
fi efectuate periodic.

«AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

LA SOFIA a fost semnat statu
tul Comisiei de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria in 
problemele protecției mediului în
conjurător in zonele riverane ale 
Dunării.

BIROUL de COORDONARE AL 
MIȘCĂRII DE NEALINIERE a 
hotărit convocarea celei de-a 8-a 
conferințe a șefilor de stat și de 
guvern ai țărilor nealiniate în pe
rioada 26 august — 7 septembrie 
1986, la Harare. S-a hotărit, de a- 
semenea, convocarea in luna apri
lie, Ta Delhi, a conferinței țărilor 
nealiniate la nivel de miniștri de 
externe.

REALEGERE. Meir Vilner a fost 
reales in funcția de secretar gene
ral al Comitetului Central ăl P.C. 
din Israel, transmite agenția 
T.A.S.S. în funcția de secretar ge
neral adjunct a fost din nou de
semnat Tawfiq Toubi.

O NOUA RUNDĂ A CONVOR
BIRILOR AFGANO—PAKISTA
NEZE, desfășurate prin interme
diul Iui Diego Cordovez, repre
zentantul secretarului general al 
O.N.U., s-a încheiat la Geneva. La 
convorbiri au participat miniștrii 
de externe ai celor două țări. Ur
mătoarea rundă urmează să aibă 
loc. la sfîrșitul lunii februarie — 
începutul lunii martie 1986.

BUGETUL C.E.E. Pierre Pflim- 
lin, președintele Parlamentului vest- 
european, organ consultativ al 
C.E.E.. a semnat bugetul comunitar 
pe 1986. Examinat săptămina tre
cută in parlamentul de la Stras
bourg, bugetul a fost majorat cu 1 
la sută față de plafonul stabilit de 
către miniștrii de resort ai „celor 
zece". Majorarea bugetului a fost 
criticată de Consiliul Ministerial al 
C.E.E. și riscă să declanșeze un nou 
conflict între parlament și miniștrii 
de finanțe.

LA MOSCOVA a avut Ioc șe
dința Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., în cursul căreia a fost 
examinată problema accelerării 
dezvoltării bazei tehnico-materiale 
a ramurilor prelucrătoare ale com
plexului agroindustrial in perioa
da 1986—1990. Hotăririle adoptate 
prevăd modernizarea întreprinde
rilor, construirea de noi obiective 
industriale, introducerea in pro
ducție de procese tehnologice de 
înaltă eficiență care asigură pre
lucrarea complexă a materiilor 
prime în vederea creșterii produc
ției ramurilor alimentare.

PLENARA C.C. AL P.C, DIN 
AUSTRIA a avut Ioc la Viena. Au 
fost discutate probleme legate de 
începerea pregătirilor în vederea 
Congresului al XXVI-lea al parti
dului. De asemenea, plenara a 
dezbătut probleme legate de apăra
rea drepturilor oamenilor muncii, 
de necesitatea unei reforme fiscale 
și interzicerea organizațiilor neona
ziste.

DATORIA EXTERNA A TARI
LOR AMERICII LATINE a crescut 
cu 8 miliarde dolari in acest an, 
ajungind astfel la 368 miliarde do
lari, se arate într-un raport al Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină și zona Caraibilor

(C.E.P.A.L.). C.E.P.A.L. relevă că 
numai dobinzile care trebuiau achi
tate de statele din zonă in acest an 
însumau 30 miliarde dolari.

CONSILIUL O.A.C.I. (Organiza
ția Internațională a Aviației Civi
le) a adoptat, la Montreal, o serie 
de măsuri vizind întărirea secu
rității transporturilor aeriene, a 
anunțat purtătorul de cuvint al 
O.A.C.I, Printre măsurile stabilite 
se numără și refuzul de a intro
duce în avion bagajele unor călători 
care, deși înscriși in listele de pa
sageri, sînt absenți în momentul » 
urcării ta bord a pasagerilor. între 
măsuri mai figurează îmbunătățirea 
controlului pasagerilor in tranzit, 
interzicerea accesului la avion al 
personalului neautorizat etc.

MILITARII BOLIVIENI vor apă
ra procesul național de transfor
mări democratice și vor respecta 
Constituția țării — a declarat ge
neralul Raul Lopez Leyton, în ca
drul ceremoniei de preluare a func
ției de comandant al forțelor ar
mate ale Boliviei.

LANSAREA NAVETEI SPAȚIA
LE „COLUMBIA" A FOST ANI
NATĂ pină la 4 ianuarie 1986, da
torită unor probleme tehnice, a 
anunțat N.A.S.A.

UN IMPERATIV ĂL VIEȚII INTERNAȚIONALE
Reuniune economică interafricană

Creșterea continuă a rolului Organizației Națiunilor Unite 
în soluționarea marilor probleme ale contemporaneității

Cea de-a 40-a sesiune — jubiliară
— a Adunării Generale a O.N.U., ale 
cărei lucrări s-au încheiat zilele tre
cute la New York, a constituit un im
portant eveniment politic internațio
nal, care a pus încă o dată în lumi
nă atenția și interesul pe care sta
tele lumii îl acordă organizației ca 
forul cel mai larg existent de dez
batere a marilor probleme ale lumii 
contemporane. Agenda sesiunii a cu
prins, practic, întreaga problematică 
majoră a vieții internaționale actua
le, evidențiind complexitatea și con
tradicțiile ei, ca 'și varietatea de un
ghiuri de vedere și abordări privind 
soluțiile care se impun.

România a adus contribuții larg 
apreciate la dezbaterea tuturor pro
blemelor fundamentale ale omenirii
— oprirea cursei înarmărilor și, în 
primul rînd, a celor nucleare și în
făptuirea dezarmării, stingerea tutu
ror conflictelor și soluționarea pro
blemelor litigioase exclusiv pe cale 
pașnică, lichidarea decalajelor și fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale — la eforturile de iden
tificare a căilor pentru rezolvarea lor 
în interesul tuturor popoarelor. Ac
tivitatea dinamică și inițiativele pre
zentate de țara noastră poartă am
prenta gîndirii politice strălu
cite și clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, făuritorul și pro
motorul întregii politici interne și 
externe a României, constituie o nouă 
expresie a preocupărilor consecvente 
ale partidului și statului nostru în
dreptate spre făurirea unei lumi a 
păcii și Înțelegerii între toate națiu
nile.

Și la această sesiune o pondere 
deosebită în cadrul dezbaterilor au 
avut problemele dezarmării, cele 67 
de rezoluții adoptate pe gceastă temă 
punind în evidență larga îngrijo
rare față de intensificarea cursei 
înarmărilor, în special în domeniul 
nuclear, de proiectele de transferare 
a ei in spațiul cosmic, cu întregul 
cortegiu de consecințe profund dău
nătoare pentru pacea și securitatea 
în lume, pentru progresul economic 
și social al tuturor popoarelor. Pe a- 
cest fond, din inițiativa României și 
a unor țări nealiniate, în preajma 
întilnirii la nivel înalt sovieto-ameri- 
cane de Ia Geneva, a fost adoptată o 
rezoltiție-apel care exprima speranța 
că intilnirea va da un impuls deci
siv negocierilor, îneît acestea să ducă 
la acorduri efective privind oprirea 
cursei înarmărilor nucleare, reduce
rea arsenalelor nucleare, prevenirea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic.

Ținînd seama de ritmul alarmant 
de creștere a cheltuielilor militare, o 
semnificație aparte capătă consensul 
realizat asupra proiectului de rezolu
ție inițiat de România privind în

ghețarea și reducerea bugetelor mili
tare, prin care se cere Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare să defini
tiveze la sesiunea sa din 1986 princi
piile care vor trebui să călăuzească 
viitoarele acorduri internaționale 
în acest domeniu. în același timp, se 
lansează tuturor statelor, in primul 
rind statelor mari care dețin cea 
mai mare parte a armamentelor, che
marea de a manifesta autoreținere 
în stabilirea bugetelor militare și de 
a realoca fondurile pentru înarmări 
în scopul progresului ecoBomico- 
sociai al tuturor țărilor, în primul 
rînd al celor în curs de dezvoltare.

Pe aceeași linie de preocupări, tot 
din inițiativa României, Adunarea 
Generală a hotărit constituirea unui 
grup de experți cu mandatul de a ac
tualiza raportul secretarului general,

nia din inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, adresat statelor 
aflate in conflict de a pune rîeintir- 
ziat capăt ostilităților militare și a 
trece la reglementarea pașnică a di
ferendelor lor, concomitent cu An
gajamentul solemn al tuturor state
lor de a se abține de la folosirea for
ței și a amenințării cu forța și de 
a reglementa problemele litigioase 
numai prin mijloace pașnice.

Tot pe planul consolidării rolului 
O.N.U. în domeniul reglementării 
pașnice a conflictelor, la sesiune au 
avut loc ample discuții de fond asu
pra propunerii țării noastre, privind 
instituirea unei proceduri de re
curgere la o comisie de bune oficii, 
mediere și conciliere. S-a luat hotă
rîrea ca această propunere, care a 
făcut obiectul unui document de lu

în curs de dezvoltare, propusă de 
„Grupul celqr 77", din inițiativa 
României. Această rezoluție dă man
dat Secretariatului UNCTAD să con
voace un grup de experți guverna
mentali, cu sarcina de a elabora pro
puneri pentru un cadru de colabo
rare internațională in vederea pre
venirii efectelor nocive ale acestui 
fenomen pentru țările în curs de 
dezvoltare.

Un șir de alte rezoluții adoptate 
în cursul sesiunii au drept numitor 
comun încercarea de a asigura, în
tr-un climat internațional încordat, 
continuitatea eforturilor O.N.U. vi
zind promovarea colaborării econo
mice intre state, favorizarea dezvol
tării mai accelerate a țărilor in curs 
de dezvoltare, stimularea schimburi
lor științifice și tehnologice, înlătu

CONTRIBUȚII MARCANTE ALE ROMÂNIEI LA CEA DE-A
40-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

elaborat in urmă cu cinci ani, privind 
consecințele economice și sociale ale 
cursei inarmărilor și efectele sale 
profund nocive asupra păcii și 
securității in lume. Adusă in preo
cupările O.N.U. de președintele 
Nicolae Ceaușescu încă in 1970, pro
blema multiplelor consecințe nega
tive ale cursei inarmărilor a suscitat 
un interes larg, îndeosebi în condiții
le creșterii necontenite a cheltuieli
lor militare și, in paralel, ale adin- 
cirii crizei economice, care au afectat 
practic toate statele. însemnătatea 
celor trei rapoarte care au fost ela
borate sub egida O.N.U. în aceste 
probleme, ca și a celui preconizat de 
rezoluția adoptată la această sesiu
ne rezidă în valoarea lor de impor
tante instrumente de conștientizare a 
guvernelor și a opiniei publice asu
pra dimensiunilor și riscurilor cursei 
înarmărilor, de mobilizare a efortu
rilor pentru cauza dezarmării.

Așa cum era firesc, situațiile de 
conflict și tensiune din diferite re
giuni ale lumii — Orientul Mijlociu, 
Africa australă, Asia de sud-est și 
sud-vest, America Centrală ș.a. — 
au format subiectul a numeroase 
puncte de pe ordinea de zi a sesiunii, 
în legăftjră cu acestea fiind adoptate 
rezoluții menite să asigure continui
tatea eforturilor întreprinse sub aus
piciile O.N.U. în direcția reglemen
tării pe căi pașnice a situațiilor res
pective. Deosebit de pozitivă, pe pla
nul reafirmării rolului O.N.U. în do
meniul reglementării pașnice a di
ferendelor îl constituie, fără în
doială. adoptarea prin consens a 
Apelului solemn, propus de Româ

cru prezentat de România, împreună 
cu Nigeria și Filipine, să continue să 
fie examinată in detaliu in Comite
tul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației la se
siunea' acestuia din 1986.

Subiecte de preocupare internațio
nală ’niajoră s-au dovedit fi și la 
actuala sesiune, alături de problema
tica încetării cursei înarmărilor, de
zarmării și de situațiile eonflictuale, 
o Serie de probleme economice inter
naționale cum ar fi. in primul rind, 
datoria externă a țărilor in curs de 
dezvoltare și necesitatea unei refor
me a sistemului monetar-financiar 
internațional. In spiritul concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, România a mi
litat, împreună cu alte țări, pentru 
ca lucrările sesiunii să se. concentre
ze in direcția găsirii căilor de anga
jare a unor negocieri reale între ță
rile dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. Ca urmare a eforturilor de
puse, ideea unei acțiuni solidare a 
țărilor in curs de dezvoltare in pro
blemele datoriei externe s-a conso
lidat. „Grupul celor 77“ propunind un 
amplu proiect de rezoluție cuprin.- 
zind uri ansamblu de linii directoare, 
adresate guvernelor țărilor dezvolta
te creditoare, țărilor in curs de dez
voltare debitoare și instituțiilor ban
care și financiare internaționale, 
care să servească drept cadru de ne
gocieri pentru găsirea unor soluții 
reciproc acceptabile.

Printre rezoluțiile importante a- 
doptate de Adunarea Generală se nu
mără și cea privind combaterea ra
colării de cadre calificate din țările

rarea obstacolelor din calea comer
țului internațional, în special prin 
eliminarea politicilor protecționiste, 
liberalizarea schimburilor comercia
le și facilitarea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare pe piețele ță
rilor dezvoltate.

In general, lucrările au evidențiat 
însă, din păcate, persistența unor 
abordări diferite, îndeosebi neînțe
legerea de către unele state capita
liste dezvoltate a faptului că stator
nicirea unor raporturi economice noi 
intre state, echitabile și juste, este 
nu numai in interesul țărilor incurs 
de dezvoltare, ci și al celor avan
sate. al economiei mondiale în an
samblul său, atitudine care a blocat 
practic adoptarea unor soluții con
structive.

Pe planul problematicii sociale, 
Anul Internațional al Tineretului, 
proclamat din inițiativa României, a 
polarizat la actuala sesiune interesul, 
practic al tuturor statelor, 1985 fiind 
anul marcării propriu-zise a acestui 
eveniment. O ilustrează nu numai 
referirile Ia problemele tineretului și 
A.I.T. din intervențiile a numeroși 
șefi de state, prim-miniștri și mi
niștri de externe, din dezbaterile ge
nerale ale sesiunii și de la sesiunea 
comemorativă, ci și. Conferința mon
dială a O.N.U. pentru A.I.T., .orga
nizată în plenara Adunării Generale 
în timpul sesiunii și care a prilejuit 
o examinare de fond a problemelor 
specifice ale tinerei generații, in- 
cheindu-se cu adoptarea prin con
sens a unui important document 
programatic: Liniile directoare pen
tru programe de viitor în domeniul 
tineretului și urmărirea punerii lor

în aplicare, elaborate de Comitetul 
consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
sub președinția tovarășului Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

Cum era și firesc, în anul celei 
de-a 40-a aniversări a O.N.U., nu
meroase țări au văzut în această a- 
niversare un prilej de evaluare a 
activităților de pînă acum ale orga
nizației, de identificare a unor mă
suri și căi de acțiune pentru creș
terea rolului O.N.U. în viața politi
că mondială. S-au formulat astfel 
idei și propuneri valoroase privind 
îmbunătățirea activității Consiliului 
de Securitate, folosirea mai deplină 
a unora dintre prevederile Cartei, a- 
sigurarea traducerii în viață a rezo
luțiilor adoptate la O.N.U., utilizarea 
mai eficientă a resurselor materiale 
și umane aflate la dispoziția organi
zației și altele. în spiritul preocupă
rilor tradiționale ale țării noastre 
îndreptate spre creșterea rolului 
O.N.U. in viața internațională, Româ
nia, împreună cu alte țări mici și 
mijlocii, a inițiat adoptarea prin con
sens a unei rezoluții care urmărește 
să se asigure condițiile necesare in
tensificării activității Comitetului 
special pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației, constituit 
în urmă cu .10 ani din inițiativa 
țării noastre.

în același cadru pot fi înscrise și 
acțiunile țării noastre la O.N.U. pri
vind dezvoltarea și consolidarea bu
nei vecinătăți intre state, izvo- 
rîte din concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind statorni
cirea unor relații de înțelegere și co
laborare între toate statele, in pri
mul rînd cele vecine, pentru conso
lidarea păcii și securității in lume, 
în acest an; o subcomisie special 
constituită a Comitetului pentru pro
bleme juridice al Adunării Genera
le, deschisă participării tuturor sta
telor, a început procesul de elabo
rare a unui document internațional 
al O.N.U. asupra bunei vecinătăți 
proces care va continua și la sesiu
nea viitoare a organizației.

Activitatea bogată, constructivă Și 
originală desfășurată de țara noas
tră și la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. este o ilustrare 
vie â importanței pe care România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le acor
dă creșterii rolului O.N U. In viața 
Internațională, a Încrederii In poten
țialul de acțiune al organizației, in 
capacitatea tuturor statelor, a țârilor 
mici și mijlocii . de a participa efec
tiv și constructiv la soluționarea de
mocratică a problemelor de care de
pind asigurarea păcii și progresul 
tuturor popoarelor.

Traian CHEBELEU

LUSAKA 20 (Agerpres). — La Lu
saka au luat sfîrșit lucrările reuniu
nii la nivel înalt a țărilor Zonei Co
merciale Preferențiale din estul și 
sudul Africii, la care au participat 
șefii de stat din Burundi, Djibuti, 
Tanzania, Zambia și Zimbabwe, pre
cum și delegații reprezentative din 
celelalte 10 stațe membre.

Participanții au adoptat o serie de 
recomandări, între care cele privind 
dezvoltarea agriculturii, zootehniei, 
pescuitului, elaborarea unei Carte

asupra societăților multinaționale, 
dezvoltarea sistemelor de comunica
ții etc.

Președintele in exercițiu al Zonei 
Comerciale Preferențiale, Jean-Bap- 
tiste Bagaza (Burundi), a subliniat 
necesitatea unor noi eforturi in ve
derea eradicării sechelelor domina
ției coloniale, dezvoltării comerțului 
regional, ca și a luptei împotriva 
presiunilor economice ale R.S.A. 
împotriva țărilor africane indepen
dente.

Guvernul elen va acționa pentru consolidarea 
securității naționale

- declară primul ministru Andreas Papandreu
ATENA 20 (Agerpres). — într-un 

discurs rostit în parlament, primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan
dreu, a subliniat că guvernul elen 
va acționa pentru consolidarea secu
rității naționale, indiferent de difi
cultățile pe care le va întîmpina, și 
va desfășura o politică stabilită de 
Grecia însăși, și nu de străinătate.

Intervenția sa, în parlament a a*vut 
loc în cadrul dezbaterilor asupra

noului program de stabilizare eco
nomică și asupra bugetului pentru 
anul viitor. în acest sens, premierul 
a precizat că măsurile au fost adop
tate cu convingerea că Grecia arc 
încă de străbătut o cale lungă în. 
direcția dezvoltării. Guvernul grec, 
relatează agenția Taniug, s-a anga
jat să continue în mod curajos 
schimbările social-economice începu
te în 1983.

Fermă condamnare a regimului rasist sud-african
LUSAKA 20 (Agerpres). — Primul 

ministru al Zambiei, Kebby Muso- 
kotwane, a chemat toate națiunile 
iubitoare de pace din lume să ajute 
la lichidarea apartheidului din Re
publica Sud-Africană și la eliberarea 
liderului populației de culoare, Nel
son Mandela. El a subliniat că era
dicarea apartheidului este necesară 
întrucît ei amenință pacea și secu
ritatea în sudul continentului. Pre
mierul zambian a exprimat convin
gerea că-, mai devreme sau mai 
tirziu, poporul sud-african va fi eli
berat de sub opresiune.

BONN 20 (Agerpres). — La o con
ferință de presă la Bonn, reprezen
tanți ai Partidului Social-Democrat 
din R. F. Germania au cerut guver
nului să renunțe la importurile de 
cărbune din Africa de Sud, relatează 
agenția D.P.A. Gerd Walter, deputat 
in Parlamentul vest-european, și

Barbara Simonis, expert in proble
mele sud-africane al P.S.D., au in
format că R. F, Germania importă 
anual din R.S.A. două milioane tone 
de cărbune,

★
După cum relatează agențiile in

ternaționale de presă, forțe, armate 
sud-africane au încălcat granițele 
Angolei; pătrunzînd din nou in sudul 
acestei țări. Trupele agresoare, re
latează agențiile de presă, desfășoară 
acțiuni în zona orașului N’Giva, si
tuat la 40 kilometri de graniță cu 
Namibia.

Totodată, în cursul nopții de joi 
spre vineri, unități de comando sud- 
africane au efectuat , raiduri in inte
riorul teritoriului statului .Lesotho, 
în timpul, acțiunilor relevă agenția 
Reuter citind surse oficiale din 
R.S.A., au fost ucise nouă persoane 
în capitala țării, Maseru.

Previziuni privind evoluția economiei japoneze
PARIS 20' (Agerpres). — Ritmul 

de creștere, al economiei nipone va 
slăbi, intr-un mod marcant în cursul 
următoarelor 18 luni, se arată in ra
portul anual , al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(O.E.C.D.). Documentul relevă că re
centa creștere a parității yenului și 
reducerea exporturilor, in special 
către S.U.A., reprezintă principalii 
factori ai previziunii menționate. 
Dar excedentul balanței comerciale 
— care a : generat reacții protecțio
niste tn S.U.A. — va continua să 
crească cel puțin pînă la jumătatea 
anului viitor. Se anticipează, astfel, 
că balanța comercială a acestei țări 
va consemna un surplus de 85 mili
arde dolari în 1986 și la începutul lui 
1987, față de 54 miliarde în acest an. 
Excedentul balanței de conturi cu

rente — care iă în caleul toate 
schimburile externe ale țării — va 
crește de la 4ă .milîdrfle. dolari, in 
prezent, la 57 miliarde dolari* Fa* sfîr
șitul anului viitor. - ... ...

Raportul feaTnirrtește' că tiîTi ""sep
tembrie și pînă în prezent paritatea 
yenului a crescut cu 20 Ia sută față 
de dolar, in conformitate cu înțele
gerile dintre principalele ,,cinci state 
industrializate. de . a acționa pentru 
reducerea r țiței de schimb .a dolaru
lui. tn sfîrșit, documentul,,relevă că 
rămine in continuare deschis . riscul 
unor măsuri protecționiste față de 
Japonia din partea principalilor săi 
parteneri comerciali occidentali Șo
majul va înregistra în, următorul in
terval de timp 6 ușoară creștere, no
tează raportul Q.E.C.p.
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