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Încheierea vizitei de prietenie 
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Noul dialog la nivel înalt deschide ample perspective pentru întărirea 
prieteniei tradiționale dintre popoarele român și bulgar, pentru dezvoltarea 
conlucrării în construcția socialistă, marcînd o contribuție importantă 
la promovarea păcii și securității în Balcani, în Europa și întreaga lume

Plecarea 
din Capitală

Duminică s-a încheiat vizita de 
prietenie în țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovară
șului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au sosit îm
preună la aeroportul Otopeni, unde 
s-a desfășurat ceremonia plecării.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aflați pe aeroport au făcut o caldă 
și entuziastă manifestare de priete
nie celor doi conducători de partid 
și de stat, dind glas satisfacției pen
tru rezultatele noului dialog româno- 
bulgar la nivel înalt care se con
stituie într-o contribuție importan
tă la dezvoltarea continuă a relații
lor de fructuoasă colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste România, 
in timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie. în con
tinuare. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut in revis
tă garda de onoare.

Conducătorul partidului și statului 
bulgar și-a luat apoi rămas bun de 
la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport.

Da scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov și-au strins cu deosebită căl
dură miinile, s-au imbrățișat priete
nește. Un grup de pionieri au oferit 
celor doi conducători de partid și de 
stat buchete de flori.

La ora 11, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Sofia.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Duminică dimineața s-au înche

iat convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele con
vorbirilor purtate, precum și con
vingerea că înțelegerile stabilite 
cu prilejul noii vizite vor contri

bui, asemenea celorlalte întîlniri 
la nivel înalt, la dezvoltarea mai 
puternică a conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, la ex
tinderea colaborării multilaterale 
dintre România și Bulgaria pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 
f ic, cultural și în alte sfere de ac
tivitate, la întărirea prieteniei tra
diționale dintre popoarele român 
și bulgar, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat hotărârea 

de a se acționa pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a măsu
rilor stabilite, pentru a conferi noi 
dimensiuni colaborării economice 
reciproc-avantajoase între Româ
nia și Bulgaria în diferite dome
nii de activitate de interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au convenit să con
tinue rodnicul dialog româno-bul- 
gar la nivel înalt, care are un rol 
determinant în promovarea largă a 
bunelor raporturi dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

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

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor purtate între to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, cu înțelegerile 
la care s-a ajuns a fost adoptat un 
comunicat, care se dă publicității. 
A fost, de asemenea, adoptată De- 
clarația-Apel a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov, cu privire la realizarea, în 
Balcani, a unei zone fără arme 
chimice.
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Rezultate remarcabile 
în realizarea planului 

pe acest an
In oceste zile de sfirșit de an și cincinal, tot mai multe colective 

de oameni ai muncii raportează îndepliniiea sarcinilor de plan, obți
nerea unor importante economii de materii prime, materiale și energie, 
punerea in funcțiune a noi capacități de producție, ceea ce atestă pe 
deplin angajarea fermă, muncitorească pentru înfăptuirea sarcinilor subli
niate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Veștile primite de la corespondenții ziarului nostru relevă succesele ob
ținute, dedicate aniversării Zilei Republicii.

au Îndeplinit
PLANUL CINCINAL

45 de unități din județul 
Brațov

Un număr de 45 unități economi
ce din județul Brașov au raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă industrială pe ac
tualul cincinal. Printre fruntași se 
numără colectivele muncitorești din 
municipiul Făgăraș și din orașele 
Victoria, Zărnești și Rupea, care 
vor realiza pină la finele anului 
cantități suplimentare de utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, industria constructoare de 
mașini, a materialelor de construc
ții, stofe și fire din lină, articole 
tehnice din cauciuc, prefabricate 
din beton armat, mobilier și alte 
produse solicitate de economia na
țională și la export. (Nicolae Mo
canii, corespondentul „Scînteii").

35 de unități din județul Cluj
Colectivele de oameni ai muncii 

din 35 de unități economice ale ju
dețului Cluj au raportat îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui cincinal la producția-marfă in
dustrială. în acești ani, s-au li
vrat suplimentar beneficiarilor in
terni și la export importante can
tități de produse chimice, electrozi 
siderurgici, materiale abrazive, ci
ment, produse din ceramică fină 
pentru construcții și altele, în con
dițiile reducerii consumurilor ma
teriale și energetice. Avansul ob
ținut va permite, de exemplu, ca 
întreprinderea „Chimica" din Tur
da să realizeze peste prevederile 
cincinalului o producție-marfă în 
valoare de 225 milioane lei. Com
binatul minier Cluj — 88,4 milioa
ne lei, Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din Turda — 
118.7 milioane lei, întreprinderea 
„Carbochim" din Cluj-Napoca — 
53 milioane lei. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

28 de unități din județul 
Bihor

Colectivele de muncă din 28 de u- 
nități economice din județul Bihor, 
desfășurînd o însuflețită întrecere 
socialistă în cinstea apropiatei 
sărbători a Republicii, raportează 
îndeplinirea mai devreme a pla
nului cincinal la producția-marfă. 
Acest succes are la bază creșterea 
productivității muncii, mai buna 
utilizare a capacităților de pro
ducție, extinderea unor tehnologii 
avansate. Printre unitățile frun
tașe care au contribuit în mod 
deosebit Ia acest succes se nu
mără întreprinderile de confec
ții din Marghita și Oradea, între
prinderea de subansamble și piese 
pentru mijloace de transport Ora
dea, întreprinderile „Alumina" șt E- 
lectrocentrale, Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Oradea, în
treprinderea minieră Voivozi, ra
finăria „Crișana" Suplacu de Bar- 
cău, Trustul de antrepriză genera
lă pentru construcții industriale 
Bihor. (loan Laza, corespondentul 
„Scînteii").

27 de unități din județul 
Ialomița

Colectivele muncitorești din 27 de 
unități industriale ialomițene ra
portează că și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe acest an și pe între
gul cincinal. De asemenea, aceste 
unități au pregătit temeinic realiza
rea ritmică a producției anului 
viitor. Printre unitățile cu cele

mai importante depășiri de plan 
se numără Antrepriza poduri du
nărene și întreprinderea pentru 
producerea și industrializarea le
gumelor și fructelor Fetești, între
prinderea de ulei și Antrepriza d: 
construcții industriale Slobozia, 
întreprinderea de nutrețuri con
centrate și Fabrica de produse ce
ramice Urziceni, întreprinderea 
județeană de antreprize construc- 
ții-montaj (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scînteii").

ECONOMII DE MATERIALE
SI ENERGIE ELECTRICĂJ

MUREȘ : O inițiativă 
eficientă

în industria județului Mureș, 
inițiativa muncitorească „Să lu
crăm o zi pe lună din materiale 
economisite", aplicată în numeroa
se unități economice, s-a concreti
zat în realizarea unor însemnate 
economii de materii prime si ma
teriale. Ca urmare, în perioada care 
a trecut din acest an, lucrătorii din 
ramura constructoare de mașini au 
economisit 2 560 tone metal. Tot
odată, prin încadrarea strictă în 
normele de consum, valoarea ma
terialelor economisite in lucrările 
de investiții însumează mai bine 
de 4,5 milioane lei. în perioada 
menționată, consumurile de ener
gie au fost diminuate, pe ansam
blul industriei județului, cu 73 400 
MWh energie electrică. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

BUZĂU : Producție 
suplimentară 

cu consumuri energetice 
reduse

Angajate cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă, ferm ho- 
tărîte să răspundă prin exemplare 
fapte de muncă îndemnurilor adre
sate de secretarul general al parti
dului de a-și realiza și depăși sar
cinile din acest an și a pregăti în 
condiții optime producția anului 
viitor, colectivele din 30 de unități 
economice din județul Buzău ra
portează îndeplinirea planului a- 
nual la producția-marfă industria
lă. Avansul de timp cîștigat per
mite acestor harnice colective, 
printre care se numără cele de Ia 
Schela de producție petrolieră Ber
ea, Filatura de lină, Antrepriza de 
construcții hidrotehnice Siriu, în
treprinderea de producere și indus
trializare a legumelor și fructelor 
Rîmnicu Sărat, Fabrica de ulei, să 
realizeze o producție-marfă indus
trială suplimentară — pină la sfîr- 
șitul acestui an — în valoare de 
230 milioane lei, în condițiile eco
nomisirii a peste 20 milioane kWh 
energie electrică. (Stclian Chiper, 
corespondentul „Scînteii"),

DECLARAȚIE-APEL
a preseMui ReiKiblîdi Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 

si a președintelui Consiliiriui de Stat al Reimblicii Populare Bulgaria, Todor Jivksv, 
cu privire ia realizarea, in Balcani, a nnei zone fără arme ciiimice

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov,

examinind evoluția situației internaționale, îndeosebi problemele 
privind asigurarea păcii și securității in Europa, și exprimînd profunda 
lor îngrijorare față de încordarea deosebită care se menține pe conti
nent și în întreaga lume,

constatind pericolele grave pe care le implică continuarea cursei 
înarmărilor, a experimentării, producerii și amplasării de noi arme nu
cleare și altor mijloace de distrugere în masă,

subliniind necesitatea de a se face totul pentru eliberarea Europei 
de armele nucleare și de orice alte arme de distrugere în masă,

reafirmind hotărîrea țărilor lor de a acționa neabătut pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă lipsită de arme nucleare, a păcii și 
colaborării, și pronunțîndu-se pentru inițierea și desfășurarea de noi 
acțiuni și inițiative în această direcție,

pornind de Ia realitatea că, în ultimii ani, au căpătat o tot mai 
mare amploare cercetările, experimentările și producerea de arme 
chimice și apreciind că aceasta sporește și mai mult primejdia distru
gerii civilizației și vieții pe Pămint,

considerind că încheierea unei convenții internaționale, eficace și 
supusă controlului, va contribui la interzicerea totală a armelor chimice, 
afirmă că țările lor sint gata să ia parte la elaborarea acesteia și 
salută eforturile pentru crearea unei zone libere de arma chimică în 
Europa centrală,

călăuziți de năzuința de a întări pacea și securitatea în Balcani,

DECLARA că România și Bulgaria se pronunță in modul cel 
mai hotărit împotriva armelor chimice, ca mijloc de distrugere 
in masă,

ADRESEAZĂ UN APEL SOLEMN șefilor de stat și de guvern 
din țările balcanice pentru unirea și conjugarea eforturilor tu
turor statelor din această regiune in vederea transformării Balca
nilor intr-o zonp fără arma chimică,

PROPUN începerea neintirziatâ de negocieri în vederea reali
zării unui acord intre țările balcqnice privind neexperimentarea, 
neproducerea, neobținerea și nestocarea oricăror arme chimice 
pe teritoriul lor.

Proclamarea Balcanilor ca zonă lipsită de arme chimice ar constitui 
un pas important pe calea eliberării întregii Europe de o categorie de
osebit de periculoasă de arme, ar contribui la întărirea încrederii și 
colaborării între țările și popoarele din această regiune.

Transpunerea în viață a acestui apel ar fi de natură să contribuie 
efectiv la eforturile ce se întreprind pentru interzicerea generală și 
totală a armelor chimice și distrugerea stocurilor existente, la stimularea 
negocierilor care au loc în acest sens.

Președintele Republicii Socialiste România și președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria își exprimă convingerea că 
DECLARAȚIA—APEL privind transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită 
nu numai de arme nucleare, dar și de arme chimice, va găsi ecou 
pozitiv în rîndul șefilor de stat și guvern din această regiune, că — mai 
presus de orice deosebiri de orînduire sau de altă natură - vor fi 
puse răspunderea față de viața propriilor popoare, interesele generale 
ale păcii și securității in Balcani, in Europa și in întreaga lume.
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Noul dialog la nivel înalt deschide ample perspective pentru întărirea 
prieteniei tradiționale dintre popoarele român și bulgar, pentru dezvoltarea 
conlucrării în construcția socialistă, marcînd o contribuție importantă 
la promovarea păcii și securității în Balcani, în Europa și întreaga lume

Plecarea 
din Capitală

Duminică s-a încheiat vizita de 
prietenie in țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovară
șului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au sosit îm
preună la aeroportul Otopeni, unde 
s-a desfășurat ceremonia plecării.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aflați pe aeroport au făcut o caldă 
și entuziastă manifestare de priete
nie celor doi conducători de partid 
și de stat, dind glas satisfacției pen
tru rezultatele noului dialog româno- 
bulgar la nivel înalt care se con
stituie într-o contribuție importan
tă la dezvoltarea continuă a relații
lor de fructuoasă colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste România, 
in timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie. In con
tinuare. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut în revis
tă garda de onoare.

Conducătorul partidului și statului 
bulgar și-a luat apoi rămas bun de 
la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov și-au strins cu deosebită căl
dură miinile, s-au îmbrățișat priete
nește. Un grup de pionieri au oferit 
celor doi conducători de partid și de 
stat buchete de flori.

La ora 11, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Sofia.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Duminică dimineața s-au înche

iat convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele con
vorbirilor purtate, precum și con
vingerea că înțelegerile stabilite 
cu prilejul noii vizite vor contri

bui, asemenea celorlalte întilniri 
la nivel înalt, la dezvoltarea mai 
puternică a conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, la ex
tinderea colaborării multilaterale 
dintre România și Bulgaria pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte sfere de ac
tivitate, la întărirea prieteniei tra
diționale dintre popoarele român 
și bulgar, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat hotărîrea 

de a se acționa pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a măsu
rilor stabilite, pentru a conferi noi 
dimensiuni colaborării economice 
reciproc-avantajoase între Româ
nia și Bulgaria în diferite dome
nii de activitate de interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au convenit să con
tinue rodnicul dialog româno-bul- 
gar la nivel înalt, care are un rol 
determinant în promovarea largă a 
bunelor raporturi dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și încredere reciprocă.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor purtate între to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, cu înțelegerile 
la care s-a ajuns a fost adoptat un 
comunicat, care se dă publicității. 
A fost, de asemenea, adoptată De- 
clarația-Apel a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov, cu privire la realizarea, în 
Balcani, a unei zone fără arme 
chimice.
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Rezultate remarcabile 
în realizarea planului 

pe acest an
In aceste zile de sfirșit de an și cincinal, tot mai multe colective 

de oameni ai muncii raporteazâ îndepliniiea sarcinilor de plan, obți
nerea unor importante economii de materii prime, materiale și energie, 
punerea in funcțiune a noi capacități de producție, ceea ce atestă pe 
deplin angajarea fermă, muncitorească pentru înfăptuirea sarcinilor subli
niate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Veștile primite de la corespondenții ziarului nostru relevă succesele ob
ținute, dedicate aniversării Zilei Republicii.

au Îndeplinit
PLANUL CINCINAL

45 de unități din județul 
Brașov

Un număr de 45 unități economi
ce din județul Brașov au raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă industrială pe ac
tualul cincinal. Printre fruntași se 
numără colectivele muncitorești din 
municipiul Făgăraș și din orașele 
Victoria, Zărnești și Rupea, care 
vor realiza pină la finele anului 
cantități suplimentare de utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, industria constructoare de 
mașini, a materialelor de construc
ții, stofe și fire din lină, articole 
tehnice din cauciuc, prefabricate 
din beton armat, mobilier și alte 
produse solicitate de economia na
țională și la export. (Nicolae Mo
canii, corespondentul „Scinteii").

35 de unități din județul Cluj
Colectivele de oameni ai muncii 

din 35 de unități economice ale ju
dețului Cluj au raportat îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui cincinal la producția-marfă in
dustrială. în acești ani, s-au li
vrat suplimentar beneficiarilor in
terni și la export importante can
tități de produse chimice, electrozi 
siderurgici, materiale abrazive, ci
ment, produse din ceramică fină 
pentru construcții și altele, in con
dițiile reducerii consumurilor ma
teriale și energetice. Avansul ob
ținut va permite, de exemplu, ca 
întreprinderea „Chimica" din Tur
da să realizeze peste prevederile 
cincinalului o producție-marfă în 
valoare de 225 milioane lei. Com
binatul minier Cluj — 88,4 milioa
ne lei, Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din Turda — 
118,7 milioane lei, întreprinderea 
„Carbochim" din Cluj-Napoca — 
53 milioane lei. (Marin Oprea, co
respondentul „Scinteii").

28 de unități din județul 
Bihor

Colectivele de muncă din 28 de u- 
nități economice din județul Bihor, 
desfășurind o însuflețită întrecere 
socialistă în cinstea apropiatei 
sărbători a Republicii, raportează 
îndeplinirea mai devreme a pla
nului cincinal la producția-marfă. 
Acest succes are la bază creșterea 
productivității muncii, mai buna 
utilizare a capacităților de pro
ducție, extinderea unor tehnologii 
avansate. Printre unitățile frun
tașe care au contribuit în mod 
deosebit la acest succes se nu
mără întreprinderile de confec
ții din Marghita și Oradea, între
prinderea de subansamble și piese 
pentru mijloace de transport Ora
dea, întreprinderile „Alumina" și E- 
lectrocentrale, Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Oradea, în
treprinderea minieră Voivozi, ra
finăria „Crișana" Suplacu de Bar- 
cău, Trustul de antrepriză genera
lă pentru construcții industriale 
Bihor. (loan Laza, corespondentul 
„Scinteii").

27 de unități din județul 
Ialomița

Colectivele muncitorești din 27 de 
unități industriale ialomițene ra
portează că și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe acest an și pe între
gul cincinal. De asemenea, aceste 
unități au pregătit temeinic realiza
rea ritmică a producției anului 
viitor. Printre unitățile cu cele

mai importante depășiri de plan 
se numără Antrepriza poduri du
nărene și întreprinderea pentru 
producerea și industrializarea le
gumelor și fructelor Fetești, între
prinderea de ulei și Antrepriza d- 
construcții industriale Slobozia, 
întreprinderea de nutrețuri con
centrate și Fabrica de produse ce
ramice Urziceni, întreprinderea 
județeană de antreprize construc- 
ții-montaj (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scinteii").

ECONOMII DE MATERIALE

SI ENERGIE ELECTRICĂ
MUREȘ : O inițiativă 

eficientă
în industria județului Mureș, 

inițiativa muncitorească „Să lu
crăm o zi pe lună din materiale 
economisite", aplicată în numeroa
se unități economice, s-a concreti
zat în realizarea unor însemnate 
economii de materii prime si ma
teriale. Ca urmare, în perioada care 
a trecut din acest an, lucrătorii din 
ramura constructoare de mașini au 
economisit 2 560 tone metal. Tot
odată, prin încadrarea strictă în 
normele de consum, valoarea ma
terialelor economisite în lucrările 
de investiții însumează mai bine 
de 4.5 milioane lei. în perioada 
menționată, consumurile de ener
gie au fost diminuate, pe ansam
blul industriei județului, cu 73 406 
MWh energie electrică. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

BUZĂU : Producție 
suplimentară 

cu consumuri energetice 
reduse

Angajate cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă, ferm ho- 
tărîte să răspundă prin exemplare 
fapte de muncă îndemnurilor adre
sate de secretarul general al parti
dului de a-și realiza și depăși sar
cinile din acest an și a pregăti în 
condiții optime producția anului 
viitor, colectivele din 30 de unități 
economice din județul Buzău ra
portează îndeplinirea planului a- 
nual la producțiă-marfă industria
lă. Avansul de timp cîștigat per
mite acestor harnice colective, 
printre care se numără cele de Ia 
Schela de producție petrolieră Ber
ea, Filatura de lină, Antrepriza de 
construcții hidrotehnice Siriu, în
treprinderea de producere și indus
trializare a legumelor și fructelor 
Rîmnicu Sărat, Fabrica de ulei, să 
realizeze o producție-marfă indus
trială suplimentară — pină la sfîr- 
șitul acestui an — în valoare de 
230 milioane lei, în condițiile eco
nomisirii a peste 20 milioane kWh 
energie electrică. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii"),

DECLARAȚIE-APEL
a pretfntelui Ressiblirâi Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 

si a președintelui Consiliiriui de Stat al Repoblicii Popolare Bulgaria, Todor Jivkov, 
co privire ia realizarea, in Balcani, a unei zone fără arme ciiimice

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov,

examinind evoluția situației internaționale, îndeosebi problemele 
privind asigurarea păcii și securității in Europa, și exprimînd profunda 
lor îngrijorare față de încordarea deosebită care se menține pe conti
nent și în întreaga lume,

constatind pericolele grave pe care le implică continuarea cursei 
înarmărilor, a experimentării, producerii și amplasării de noi arme nu
cleare și altor mijloace de distrugere în masă,

subliniind necesitatea de a se face totul pentru eliberarea Europei 
de armele nucleare și de orice alte arme de distrugere în masă,

reafirmind hotărîrea țărilor lor de a acționa neabătut pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă lipsită de arme nucleare, a păcii și 
colaborării, și pronunțîndu-se pentru inițierea și desfășurarea de noi 
acțiuni și inițiative în această direcție,

pornind de la realitatea că, în ultimii ani, au căpătat o tot mai 
mare amploare cercetările, experimentările și producerea de arme 
chimice și apreciind că aceasta sporește și mai mult primejdia distru
gerii civilizației și vieții pe Pămint,

considerind că încheierea unei convenții internaționale, eficace și 
supusă controlului, va contribui la interzicerea totală a armelor chimice, 
afirmă că țările lor sînt gata să ia parte la elaborarea acesteia și 
salută eforturile pentru crearea unei zone libere de arma chimică în 
Europa centrală,

călăuziți de năzuința de a întări pacea și securitatea în Balcani,

DECLARA că România și Bulgaria se pronunță in modul cel 
mai hotărit împotriva armelor chimice, ca mijloc de distrugere 
in masă,

ADRESEAZĂ UN APEL SOLEMN șefilor de stat și de guvern 
din țările balcanice pentru unirea și conjugarea eforturilor tu
turor statelor din această regiune in vederea transformării Balca
nilor intr-o zong fără arma chimică,

PROPUN începerea neintirziată de negocieri în vederea reali
zării unui acord intre țările balcqnice privind neexperimentarea, 
neproducerea, neobținerea ți nestocarea oricăror arme chimice 
pe teritoriul lor.

Proclamarea Balcanilor ca zonă lipSită de arme chimice ar constitui 
un pas important pe calea eliberării întregii Europe de o categorie de
osebit de periculoasă de arme, ar contribui la întărirea încrederii și 
colaborării între țările și popoarele din această regiune.

Transpunerea în viață a acestui apel ar fi de natură să contribuie 
efectiv la eforturile ce se întreprind pentru interzicerea generală și 
totală a armelor chimice și distrugerea stocurilor existente, la stimularea 
negocierilor care au loc în acest sens.

Președintele Republicii Socialiste România și președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria își exprimă convingerea că 
DECLARAȚIA—APEL privind transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită 
nu numai de arme nucleare, dar și de arme chimice, va găsi ecou 
pozitiv în rîndul șefilor de stat și guvern din această regiune, că — mai 
presus de orice deosebiri de orînduire sau de altă natură — vor fi 
puse răspunderea față de viața propriilor popoare, interesele generale 
ale păcii și securității in Balcani, in Europa și in întreaga lume.
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Sarcinile economice pe acest an — exemplar îndeplinite!
PRODUCȚIA -1N CREȘTERE,

CONSUMURILE ENERGETICE - IN SCĂDERE
Exemplul unei întreprinderi orădene pe care am dori

să-1 consemnăm în cît mai multe unități economice

Tradiția lucrului bine făcui

Este cunoscut faptul că cea mai 
importantă sursă de energie electri
că o constituie economisirea ei. Iată 
un adevăr probat cu puterea fap
telor și la întreprinderea de suban
sambluri și piese pentru 
transport Oradea. Demn 
este faptul că, deși față 
an al actualului cincinal 
marfă a sporit cu peste 
consumul 
an de an 
cretizăm. 
milion lei 
de energie 
MWh, în prezent aceeași producție 
se realizează cu un consum de 
34,8 MWh, deci folosindu-se cu pes
te 3 MWh mai puțin. Sint realizări 
notabile, care nu au apărut peste 
noapte, ci în timp, ca urmare a mo
dului gospodăresc in care gindește și 
acționează colectivul de oameni ai 
muncii de aici.

— Este deja o conduită firească în 
munca noastră să urmărim zi de zi 
încadrarea în cota de energie repar
tizată, reglînd distribuirea ei în sec
ții, pe platforme, în raport de solici
tările reale aie producției, ne spu
nea Constantin Bunău, inginerul-șef 
al întreprinderii. Dispeceratul ener
getic, organizat pe schimburi, solu
ționează operativ toate problemele 
legate de urmărirea consumului, ex
ploatarea instalațiilor mari consuma
toare de energie, încadrarea in pu
terile repartizate, astfel incit ora de 
vîrf a consumului să fie... ora de 
virf a economisirii. Și nu poate de
cit să ne bucure faptul că, la sfîrși- 
tul fiecărui schimb, fiecare secție ra
portează : „ne-am încadrat în con
sumul aprobat".

Merită consemnat faptul că în cele 
11 luni care au trecut din acest an 
harnicul colectiv din întreprinderea 
orădeană a economisit 99 000 kWh 
energie electrică, în condițiile reali
zării integrale a sarcinilor de plan, 
producția-marfă fiind chiar superi
oară prevederilor cu 19,3 milioane 
lei. O întrebare se impune : ce so
luții au fost promovate pentru redu
cerea severă a consumurilor energe
tice ? Ne răspunde subinginera Eli- 
sabela Bălăci, responsabilul energe
tic din întreprindere :

— Am efectuat 20 de bilanțuri 
energetice la nivelul întreprinderii,

mijloace de 
de relevat 
de primul 
producția- 

40 la sută, 
de energie electrică a fost 
simțitor micșorat. Să con- 
Dacă anul trecut la un 
producțic-marfă consumul 

electrică era de 37,18

pe secții, pe ateliere, am luat în 
calcul in special utilajele mari con
sumatoare de energie, delimitind ri
guros consumurile tehnologice de 
cele generale. Avem, astfel, posibili
tatea verificării temeinice a exploa
tării energetice, finind seama ca la 
programarea producției să se aleagă 
soluțiile cele mai economicoase și 
din punct de vedere al consumuri
lor de energie electrică.

cuptoarele electrice 
ria de neferoase să 
„pe menținere", materialul fiind to
pit in afara orelor 17—22.

In aceeași secție, prin executarea 
unor noi luminatoare de tavan la 
turnătorie se obțin importante eco
nomii de energie electrică. Astfel, 
dacă înainte vreme — și asta doar 
cu cîteva luni în urmă — aici ex
cesul de becuri cu vapori de mercur

de la turnăto- 
funcționczc doar

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

priBOCupEîre de maximă
RĂSPUNDERE

Măsurile ' stabilite dovedesc
din plin efectele pozitive. Un prim 
exemplu. In general se știe că folo
sirea utilajelor la întreaga capaci
tate reprezintă una din condițiile de 
bază pentru reducerea consumurilor 
specifice de energie electrică. O ase
menea analiză întreprinsă de curind 
în unitate a determinat reorganiza
rea activității de tratament termic, 

/ în sensul utilizării prin rotație a trei 
cuptoare din cele patru cuptoare ,:u 
baie de sare. Efectul ? Anual se eco
nomisesc 24 MWh, adică atît cit este 
necesar realizării unei producții de 
peste 700 000 lei. Sint însă nume
roase măsurile care au prins viață 
din inițiativa comisiei energetice din 
întreprindere. în ultima sa ședință, 
comisia energetică a stabilit, printre 
altele, ca in orele de vîrf de sarcină

umbrea... spiritul gospodăresc, acum 
iluminatul natural diminuează zil
nic consumul cu un MWh. în plus 
trebuie subliniat și un alt aspect : 
luminatoarele sint astfel concepute 
incit asigură și ventilația naturală, 
înlocuind prin urmare cele 12 mo
toare de 2,2 kW de la ventilatoarele 
scoase din uz. Notabil este faptul că 
întreaga lucrare a fost efectuată cu 
forțe proprii, fără a afecta, bineîn
țeles, ritmul prevăzut al producției.

Experiența acestui colectiv dove
dește încă o dată că reducerea con
sumului de energie electrică, eco
nomisirea fiecărui kilowatt-oră re
prezintă înainte de toate o problemă 
de conștiință, de înaltă responsabi
litate a muncitorilor și specialiștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, in frun
te cu comuniștii, pentru îndeplinirea

unei cerințe majore a economiei na
ționale.

— Nu o dată, în ședințe de birou, 
în plenare, dezbaterile au avut ca 
punct de pornire analizele sau stu
diile efectuate cu sprijinul ttnor co
lective formate din activul de partid, 
releva maistrul Emil Tenț, secreta
rul comitetului de partid din între
prindere. Bunăoară, recent, in pre
gătirea unei plenare care a analizat 
preocupările și rezultatele obținute 
în direcția înnoirii tehnologiilor, un 
colectiv alcătuit din specialiști și 
energeticieni a urmărit la fața lo
cului in secții și ateliere, in toate 
cele trei schimburi de lucru, „ran
damentul" energetic și productiv al 
unor tehnologii, avansind o serie de 
propuneri și măsuri pentru creșterea 
eficienței lor. In majoritatea lor. con
cluziile desprinse de acest colectiv 
au dat profunzime dezbaterilor din 
plenara comitetului de partid din 
întreprindere, contribuind efectiv la 
elaborarea și adoptarea unor măsuri 
eficiente. Este, bunăoară, cazul înlo
cuirii unor tehnologii de prelucrare 
prin așchiere cu deformarea la rece 
pentru o seamă de repere, cum ar fi: 
carcasa frînei pentru macara la „Da
cia 1300", placa de bază pentru broas
ca cu reținere ș.a., economisind 
10 000 kWh pe an. Aria propuneri
lor a fost insă mult mai cuprinză
toare. în scopul creșterii randamen
telor, fabricația unor repere a fost 
trecută pe strunguri multiax. Același 
colectiv a propus proiectarea și reali
zarea unui cuptor, pentru încălzit 
cap manivelă „Dacia 1300", mult mai 
economicos decît cuptorul clasic cu 
bare de silită. Avantajele ? Se eli
mină importul de bare de silită și se 
reduce consumul de energie electri
că anual cu 24 000 kWh.

Toate aceste rezultate demonstrea
ză că atunci cind intregul. colectiv 
acționează cu spirit gospodăresc și 
inițiativă pot fi puse in valoare în
semnate resurse de natură să asi
gure atît realizarea exemplară a sar
cinilor de plan in condiții de eficien
ță sporită cit și obținerea unor im
portante economii de energie elec
trică.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii

OBIECTIVE FUNDAMENTALE PENTRU PROGRESUL

Apreciem, deseori, calitatea unui 
produs și spunem : este bine făcut. 
Gindindu-ne mai mult la priceperea 
celor care l-au realizat și mai pu
țin la faptul că orice produs de ca
litate este rezultatul cit se poate de 
concret al unei anumite gîndiri teh
nice și economice, al unui mod su
perior de organizare a procesului de 
producție, al unei pregătiri profesio
nale de nivel ridicat. Este exact ceea 
ce caracterizează activitatea unui 
inzestrat colectiv de muncitori și 
specialiști — cel de la întreprinde
rea de mecanică poligrafică din 
cadrul Centralei industriei poligra
fice București.

Aici, calitatea este comandamentul 
aflat la ordinea zilei. Nu enunțat 
ocazional, cu prilejul ședințelor, ca 
un simplu deziderat, ci abordat ca 
un obiectiv permanent și precis, 
pentru înfăptuirea căruia au fost 
puse la punct structuri organizato
rice bine articulate, active și in
fluente.

Cercurile tehnice de calitate orga
nizate in întreprindere, pentru că la 
ele ne referim, oferă, nu în general, 
ci foarte concret și fiecărui membru 
al colectivului în parte, cadrul efec
tiv de îmbunătățire a calității mun
cii depuse, de creștere a randamen
tului și eficienței acesteia. Da, efi
ciență, pentru că ea reprezintă, de 
fapt, chintesența preocupărilor a- 
cestor cercuri. Vorbind despre ca
litate la întreprinderea de mecanică 
poligrafică, trebuie să avem in ve
dere o sferă semantică mult mai 
largă : și produse cu parametri su
periori, dar și costuri de producție 
mai reduse, și productivități mai 
înalte, și economii sporite de mate
riale și energie, și beneficii mai 
mari.

De fapt, ce sînt cercurile tehnice 
de calitate, cum funcționează ele ? 
Să-l ascultăm chiar pe directorul 
întreprinderii, inginerul Pavel Foiaș :

— Cercurile au fost înființate din 
necesitatea 
cit mai 
vin din 
rea mai 
muncii, ________  ________ ....
bunătățirea calității produselor. în 
permanență ne adaptăm activitatea 
la cerințele și exigențele formulate 
de conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In nu
măr de 13, cercurile tehnice sînt or
ganizate la nivelul fiecărei formații 
de muncă, in funcție de specificul a- 
acesteia ; turnătorie, strurigărie, fre
ză, ajustaj, montaj, reparații capitale, 
S.D.V.-uri, service, mecano-energe- 
tic etc. în mod firesc, ele sînt con
duse de șefii acestor formații, adi
că de cei direct interesați ca munca 
oamenilor pe care-i coordonează să 
fie eficientă, de calitate.

— Cine face parte din aceste 
cercuri ?

— Oricine este preocupat de pro
blemele perfecționării activității din 
întreprinderea noastră. Pentru a le 
conferi un pronunțat caracter (le lu
cru, la început au fost cooptate nu
mai cadrele de bază din secțiile pro
ductive — muncitori, maiștri, tehni
cieni și ingineri — precum și specia
liști din compartimentele de concep
ție. Ulterior, pe baza rezultatelor ob
ținute efectiv în muncă, componența 
acestor cercuri s-a lărgit simțitor, iar 
în final urmărim ca întreaga for
mație să fie participantă activă a 
cercului tehnic de calitate.

Cit privește modul concret de 
funcționare, cercurile iși desfășoară 
lucrările săptăminal, în afara orelor 
de program. „O dată pe lună ne 
consacrăm timpul în exclusivitate 
ridicării calificării și specializării 
întregului personal muncitor, ne 
pune in temă maistrul Gheorghe 
Gheorghian, șeful cercului de ajus
ta j-montaj. Considerăm absolut ne
cesară 
oarece 
relație 
lor, cu

Demnă de reținut, sub acest aspect, 
este grija pentru evitarea unor pre
legeri „ex-catedra", stereotipe și 
plicticoase, abundînd in generalități, 
deci fără obiect. în multe cercuri 
activitatea de - pregățire-instruire a 
debutat printr-o elementară, dar 
edificatoare testare a cunoștințelor 
profesionale ale fiecărui participant. 
Pe baza rezultatelor obținute, au 
fost stabilite cu precizie direcțiile 
in care trebuie insistat de la caz la 
caz.

Eficiența acestor preocupări ? Nu
mărul rebuturilor sau al reclamații- 
lor primite din partea beneficiarilor 
întreprinderii 
scădere constantă, 
noaște o evidentă 
muncitori capabili 
câ 6, 7 și chiar 8 tipuri diferite de 
mașini-unelte. La Olimpiada pe 
meserii din vara acestui an, atît la 
faza pe sector, cît și la cea pe Ca
pitală, reprezentanții întreprinderii 
de mecanică poligrafică au ocupat 
6 locuri I, 3 locuri II, 2 locuri III

bucureștene este în 
Policalificarea cu- 

extindere. Sint 
acum să mînuias-

Cercurile tehnice de calitate
-o inițiativă de reală 
eficiență a colectivului 

întreprinderii de mecanică 
poligrafică București

îndeplinirii in condiții 
bune a sarcinilor ce ne re- 
programele privind crește- 
accentuată a productivității 
reducerea costurilor și im-

spunea tovarășul director Pavel 
Foiaș, noțiunea de calitate implică, 
pe lingă lucrul bine făcut, și cău
tarea continuă, plină de rezultate, 
pentru perfecționare și înnoire, pen
tru depășirea unei cote valorice a- 
tinse la un moment dat. Acest scop 
ni l-am propus și încercăm să-1 
realizăm și noi.

Iar faptele de muncă, rezultatele, 
cele care dau adevărata măsură a 
rodniciei eforturilor depuse, confir
mă hotărîrea, capacitatea de orga
nizare și puterea de creație a aces
tui colectiv. întreprinderea de me
canică poligrafică, aparținînd Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
a fost înființată din necesitatea de a 
se asigura o unitate specializată in 
întreținerea și reparația echipamen
telor poligrafice și tipografice, a- 
proape în întregime achiziționate la 
vremea respectivă din import. Deși 
în 1986 va împlini doar 15 ani de 
existență, întreprinderea și-a schim
bat radical, în acest scurt interval 
de timp, profilul de activitate. Din 
„mecanic-șef" al industriei de profil 
a devenit un tot mai apreciat pro
ducător de utilaje. In palmaresul 
său figurează, pînă în prezent, 155 
tipuri de mașini de concepție pro
prie sau asimilate, peste 2 100 piese 
de schimb și subansamble reproiec- 
tate și modernizate, 50 de caractere 
de litere 
primului 
culori la 
concepție 
cu piese 
dul primilor opt producători 
lume de asemenea complexele 
părit.

Odată „precedentul" creat, gindi- 
rea vie, atitudinea creatoare au des
coperit înaintea lor un vast teren de 
activitate. A. urmat etapa perfec
ționărilor aduse Ofsetului, care a 
ajuns, intr-un timp record, să aibă 
cel mai redus gabarit, în comparație 
cu utilajele similare fabricate de 
celelalte țări. în perspectivă, se are 
în vedere automatizarea completă și 
înzestrarea sa cu componente mo
derne — de pildă, cu senzori opto
electronici, care, bineînțeles, vor fi 
realizați tot prin forțele muncitori
lor și specialiștilor din întreprindere.

Dar, iată și un alt aspect, deloc 
neglijabil, al ofensivei pentru cali
tate. Inginerul Teodor Marinescu ne 
oferă explicații.

— Fiecare cerc tehnic dispune de 
o gazetă de perete, cu trei rubrici. 
Una de tehnică nouă, în care sint 
popularizate soluțiile moderne și ' 
economice ; alta de calitate, in care 
sînt puse față-n față realizările de
osebite și neajunsurile din munca 
noastră. în sfirșit, ultima rubrică 
cuprinde lunar un clasament al frun
tașilor în întrecerea socialistă.

— Cum este întocmit acest clasa
ment ?

— După criterii precis stabilite : 
participarea la îndeplinirea sarcini
lor de plan. calitatea reparațiilor 
executate, disciplina dovedită in 
țffdcesul ' de producție, contribuția 
personală ia buna desfășurare a ac
țiunii de recuperare-recondiționare- 
refolosire și interesul acordat cursu
rilor de calificare. Locul pe care-1 
ocupă membrii formației în întrece
rea lunară este luat în considerație 
la aprecierea activității lor.

Scopul acestei radiografii periodi
ce a muncii ? Ca fiecare să vadă 
smgur măsura în care este apreciat, 
să se compare în permanență cu 
ceilalți, să-și mobilizeze energiile 
pentru a munci mai bine, mai efi
cient.

Acestea sînt preocupările și rezul
tatele unui colectiv muncitoresc, ac
tiv și responsabil, care, anul trecut, 
și-a sărbătorit primul contingent de 
„veterani" ai întreprinderii. O expe
riență interesantă, ce merită să fie 
studiată și preluată.

asimilate. Iar fabricarea 
Ofset românesc în două 
formatul 720x1020, după o 
originală și în întregime 

din țară, o înscrie în rîn- 
i din 
ide ți

și un loc IV. Gheorghe Dima, Ion 
Bădărău, Aurel Burcea, Traian Ben
ga, Vasile Tudorache, Aurel Crancu 
și Ion Nicola s-au dovedit adevărați 
„campioni" în profesiunile lor. Pen
tru a avea cit mai clar conturată 
imaginea unor asemenea succese 
profesionale, să menționăm că la a- 
ceastă frumoasă întrecere a muncii 
au participat cei mai buni strungari, 
frezori, sudori și lăcătuși de la ma
rile unități bucureștene din indus
tria construcțiilor de mașini.

— în cadrul celorlalte ședințe ale 
cercurilor tehnice de calitate, ne ex
plică inginerul principal Dumitru 
Vasiliu, sînt studiate probleme le
gate de înfăptuirea obiectivelor pe 
care ni le-am propus : creșterea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale și ridicarea cali
tății produselor. Desigur, orice altă 
problemă de producție neprevăzută, 
dar urgentă este supusă imediat dez
baterii colective.

Pe această cale, cercul de la secția 
de ajustaj-montaj a realizat, în 
ultimul timp, o presă dublă hidrau
lică de Iegătofie și a modernizat 
presa pentru colite eu acționare hi
draulică ; membrii cercului tehnic 
„service" au reușit să reducă, în ca
drul acțiunii "de recondiționare, cu 
peste 100 000 lei cheltuielile mate
riale, depășindu-și cu mult înainte 
de termen obiectivul propus la ni
velul întregului an. Tradiția ca fie
care cadru tehnico-ingineresc să re
zolve, in afara obligațiilor profesio
nale curente, o problemă tehnico- 
economică importantă a căpătat noi 
dimensiuni. Anual, peste optzeci de 
asemenea probleme sint descifrate, 
transformate în soluții de muncă și 
de organizare, in utilaje moderne, 
in inițiative valoroase. De altfel, re
zultatele obținute de întreprindere 
pe 11 luni, sintetic exprimate în de
pășiri ale tuturor indicatorilor prin
cipali de plan, se datorează într-o 
măsură apreciabilă activității deo
sebit de eficiente desfășurate de 
cercurile tehnice de calitate ale în
treprinderii.

— în orice întreprindere, în orice 
sector al producției materiale, ne

Un nou succes 
al constructorii®? podului 

de la Cernavodă
Constructorii din cadrul brigăzii 

nr. 6 poduri dunărene Fetești ra
portează un nou succes de presti
giu : au fost montate ultimele sub- 
ansamble realizindu-se închiderea 
primei arcade a podului de peste 
Dunăre de la Cernavodă, in lun
gime de 140 de metri.

Lucrările de ridicare și montaj 
au fost coordonate de inginerii 
Emanoil Iacob, șeful brigăzii nu
mărul 6. adjunctul său Bobică Pa
pina, șeful de lot Gabriel Nicolau 
și maistrul Toader. S-a acționat cu 
macaralele de mare capacitate am
plasate pe platforme special ame
najate in albia Dunării. S-au creat 
toate condițiile pentru a se asigura 
front de lucru din primele zile ale 
noului an la montajul in consolă 
al celei de-a doua deschideri, cu o 
lungime de 190 de metri. (Mihai 
Vișoiu, corespondentul „Scinteii").

Cheltuielile de producție substanțial reduse!

Cristian ANTONESCU

o asemenea preocupare, de- 
calitatea muncii se află in 
directă cu calitatea oameni- 
nivelul lor de pregătire".

ECONOMIEI ÎN 1986

de legume a anului viitor
muncitorii din 
proprii cunosc 
soiurilor și hi-

acumulată de oamenii 
la întreprinderea de 

și industrializare a le-

Cronica zileiSe pregătește temeinic producția

în conștiința comu
niștilor, a tuturor oa
menilor muncii este 
Viu îndemnul însufleți- 
tor adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii de a se ac
ționa cu fermitate pen
tru accentuarea tot mai 
puternică, in perioada 
care urmează, a factori
lor calitativi, de eficien
ță. în această privință, 
secretarul 
partidului 
trebuie să 
pentru ca, 
al celui 
cincinal, să obținem o re
ducere mult mai puterni
că a cheltuielilor de pro
ducție, și îndeosebi a ce
lor niateriale, să asigu
răm creșterea eficienței 
și rentabilității, tuturor 
unităților, a fiecărui sec
tor de activitate.

Sarcinile de plan pe 
1986 în acest domeniu 
sint mobilizatoare, dar 
realiste. Așa cum rezultă 
din graficul de mai sus, 
pe ansamblu cheltuielile 
la 1 000 lei producție- 
marfă in industria repu
blicană trebuie reduse cu 
5.9 la sută, în compara
ție cu anul 1985. în ceea 
ce privește cheltuielile 
materiale la 1 000 Iei 
producție-marfă sau ve
nituri brute, potrivit pla
nului, acestea urmează a 
fi reduse cu 48,4 Iei în 
industria republicană și 
cu 12 Iei în activitatea

al 
că 

totul

general 
sublinia 
facem 

din primul an 
de-al optulea

de construcții-montaj (an
trepriză) și in activitatea 
de transport.

Sint numeroase argu
mentele de ordin econo
mic care pledează in 
favoarea unor acțiuni 
hotănte in fiecare între
prindere, la fiecare loc de 
muncă, in scopul reduce
rii tot mai accentuate a 
cheltuielilor de produc
ție. Să ne referim, bună
oară, la cheltuielile ma
teriale. După cum se știe, 
întrucit fiecărui i 
mator ii sint strict 
muite resursele 
și energetice 
poate dispune, 
rea strictă în 
rile normate, 
rirea cu maximă econo
micitate a materiilor pri- 

materialelor. com- 
energiei 
condiție 

i inde- 
de 

uni-

consu- 
: dră- 

materiale 
de care 
incadra- 

consumu- 
gospodă-

me, 
bustibilului și < 
reprezintă o i 
obligatorie pentru 
plinirea sarcinilor 
producție in fiecare 
tate economică.

De asemenea, se 
noaște că sîntem 
voiți să importăm o bună 
parte din materiile prime 
necesare, iar o altă parte, 
care se asigură din resur
se proprii, se obține cu 
mari cheltuieli, cu mari 
eforturi pentru exploa
tarea unor zăcăminte cu 
conținut util mai sărac 
sau aflate in condiții geo
logice mai dificile. Prin 
urmare, resursele mate
riale și energetice repre
zintă o mare valoare, o 
mare bogăție pe care nu 
ne putem permite, în

cu- 
ne-

nici un fel, să o risipim, 
ci trebuie să o utilizăm 
cu maximum de discer- 
nămint și spirit gospo
dăresc.

In același timp, nece
sitatea reducerii severe 
a cheltuielilor de produc
ție este dictată de cerința 
asigurării competitivității 
produselor noastre pe 
piața externă. Așa cum 
preciza secretarul gene
ral al partidului, pe pie
țele externe nimeni nu 
va plăti metalul, energia, 
alte materiale, munca in
corporate în plus in pro
dusele noastre. Or, într-o 
serie de situații, consu
murile noastre sînt mai 
mari decit in unele țări 
dezvoltate, deși avem o 
industrie nouă, în 
privințe superioară 
unități similare din 
te țări.

Și, in fine, un 
ment esențial se referă la 
eficiența de ansamblu a 
activității productive din 
economia națională. Este 
știut că orice procent de 
reducere a cheltuielilor 
materiale, a ponderii a- 
cestora în produsul so
cial asigură un spor 
direct de venit național. 
Pe această bază cresc 
resursele noi de care 
dispune societatea noas
tră pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvolta
re economică și ridicare a 

. bunăstării întregului po
por. Prin planul pe 1986 
orientarea fermă spre ac
centuarea reproducției

pro- 
spo- 
sută.

multe 
unor 
aces-

argu-

de tip intensiv iși găsește 
reflectare in creșterea cu 
IU—12 la sută a venitului 
național, superioară celei 
prevăzute pentru 
dusul social, care 
rește cu 7—8 la
precum și in prevederea 
obținerii a peste 90 la 
sută din sporul venitului 
național pe seama ridică
rii productivității muncii 
sociale.

Căile de acțiune pen
tru atingerea acestor o- 
biective sint bine cunos
cute de fiecare întreprin
dere, sector sau ramură a 
economiei. Ele se referă, 
in principal, la reducerea 
severă a consumurilor 
materiale și de manope
ră prin înfăptuirea ri
guroasă a programelor de 
înnoire și modernizare a 
produselor, extinderea și 
generalizarea 
tehnologiilor 
intensificarea 
materialelor 
organizarea superioară a 
producției, întărirea ordi
nii și disciplinei, a spiri
tului de răspundere la 
fiecare loc de muncă.

Ca proprietari și pro
ducători, ca beneficiari a 
tot ce infăptuiesc. oame
nii muncii sint interesați 
în cel mai inalt grad să 
se preocupe stăruitor 
pentru a produce cu 
cheltuieli cît mai mici, cu 
eficientă superioară, să 
gospodărească cu price
pere și înaltă răspundere 
muncitorească resursele 
tehnice, materiale și e- 
nergetice ale țării.

Experiența 
muncii de 
producere 
gumelor și fructelor Rimnicu Sărat 
dovedește importanța pe care o are 
pregătirea temeinică, riguroasă, a 
fiecărei lucrări in horticultura. 
Demn de evidențiat este și faptul 
că această unitate a raportat înde
plinirea — cu 46 de zile mai de
vreme — a planului pe 1985 și pe 
intregul cincinal 1981—1985, depă
șind cu 2 000 tone planul anual la 
producția de legume din fermele 
proprii și sarcinile stabilite pentru 
fabricarea conservelor de legume. 
Ca atare, pină la 31 decembrie a.c. 
va realiza o producție-marfă su
plimentară in valoare de peste 20 
milioane lei.

„în momentul de față, ne spune 
inginerul Grigore Gavrileț, directo
rul intreprinderii, acționăm intens 
la fertilizarea tuturor suprafețelor 
cu îngrășăminte organice, știut 
fiind faptul că producțiile legumi
cole record sint de neconceput fără 
îndeplinirea acestei condiții

bază. Specialiștii și 
to^te cele 5 ferme 
din timp structura 
brizilor, furnizorii de semințe pre
gătesc producerea unor răsaduri vi
guroase necesare plantărilor , din

IN JUDEȚUL BUZĂU

primăvara viitoare. De asemenea, 
ne-am asigurat incă de pe acum 
amestecul de pămint, mraniță și 
nisip, în vederea producerii răsadu
rilor de primă urgență pentru cele 
3 hectare de sere-solarii, precum și 
pentru culturile neprotejate".

Pe lingă aceste lucrări, se depun 
eforturi susținute pentru finaliza
rea la termen a reparațiilor progra
mate la 
agricole, 
substanțe

tratamentele să fie aplicate ope
rativ.

Potrivit unui riguros program de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale, șefii fermelor, ca principali 
factori in realizarea producțiilor 
planificate, participă in această 
perioadă la , instruiri'în legătură cu 
noutățile tehnice din legumicultura, 
avind la rindul lor obligația de a 
asigura pregătirea tuturor lucrăto
rilor din sectoarele legumicole prin 
cursurile invățămîntului agrozoo
tehnic de masă.

Imaginea surprinsă de aparatul 
de fotografiat constituie un argu
ment în plus că oamenii muncii de 
la întreprinderea de produceri și 
industrializare a legumelor și fruc
telor Rimnicu Sărat pregătesc te
meinic noi producții horticole re
cord, cu dorința declarată și susți
nută, prin consecvența faptelor, de 
a-și păstra locul fruntaș in între
cerea socialistă pe țară.

Stelian CHIPER 
corespondentul

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste efectuează o vizită in țara 
noastră secretarul permanent al Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală din Republica Islamică Mauri
tania, maiorul Mohamed Mahmoud 
Ould Deih.

Luni după-amiază oaspetele a 
avut convorbiri la Consiliul Națio
nal al F.D.U.S. cu tovarășa Tamara 
Dobrin, președinte al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno-mauritanie- 
ne in diferite domenii de activitate.

t v
20,00
20,20

aplicării 
moderne, 

recuperării 
refolosibile,

tractoarele și mașinile 
pentru aprovizionarea cu 
fitosanitare, astfel incit „Scinteii

y
Se plantează pomi -fructiferi, care vor avea și rolul unor perdele de protecție in jurul serelor tip solar 

Foto : E. Oichiseanu

Telejurnal
Teatru TV (color). „Trei genera
ții" de Lucia Demetrius. Premie
ră TV. Versiune pentru televiziu
ne de Ioana Prodan și Olimpia 
Arghir. In distribuție : Carmen 
Galln. Eugenia Maci, Dana Doga- 
ru, Lucia Mureșan, Diana Lupes- 
cu. Ion Marinescu, Ion Pavlescu, 
Emil Hossu, ștefan Radof, Mihai 
Dinvale, Claudiu Stănescu, Mir
cea Jida, Ion Punea, Violeta 
Berbluc
Telejurnal 
închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 24 decembrie, 
ora 20 — 27 decembrie, ora 20. In țara : 
Vremea va fi caldă pentru această pe
rioadă a anului, cu cerul temporar 
noros. Pe alocuri in regiunile din ves
tul țării vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie. In restul teritoriului 
acestea vor fi cu totul izolate, exlstind 
și condiții de producere a poleiului, 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări din sectorul sud- 
vestic cu viteze pînă la 40 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime noctur
ne vor fi cuprinse intre minus 8 șl 2 
grade, iar cele maxime diurne între 
zero șl 10 grade, mai coborite la În
ceputul intervalului. In primele zile va 
persista ceața in sudul șl estul țării 
și pe alocuri in zonele depresionare. 
La București : Vremea va fi in gene
ral închisă. Condiții favorabile produ- 

„ . . pOiejUjUj. vintul va
slab. Temperaturile 

vor fi cuprinse între 
1 grad, iar cele ma- 
marca o creștere de

cerii burniței șl 
sufla in genera) 
minime nocturne 
minus 5 și minus 
xlme diurne vor _____  _____ v___ ___
la zero la 6 grade. Ceață persistentă.
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Comunicat privind vizita de prietenie efectuată
în țara

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a efec
tuat o vizită de prietenie in Româ
nia, în perioada 20—22 decembrie 
1985.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au avut con
vorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere, în
credere și stimă reciprocă.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au informat asupra principa
lelor sarcini actuale in edificarea so
cietății socialiste, în îndeplinirea 
hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și ale celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

Examinind stadiul și perspectivele 
colaborării bilaterale, ei au apreciat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie româno-bulgare s-au 
dezvoltat continuu, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, deplinei 
egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale și prevede
rilor Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 1970.

S-a subliniat marea însemnă
tate a întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, pentru dezvol
tarea dinamică a colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural ș. a. S-a constatat cu satisfac
ție că înțelegerile convenite la cel 
mai înalt nivel se îndeplinesc cu 
succes.

S-a constatat că s-au intensificat 
contactele dintre reprezentanți ai 
conducerilor de partid și de stat, 
parlamentelor, guvernelor, organi
zațiilor de masă și obștești, intre 
organe județene de partid pentru 
schimburi de informații și experien
ță în diferite domenii ale construc
ției socialiste. S-a hotărit ca și în 
viitor să se încurajeze dezvoltarea 
acestor legături. ,

Conducătorii celor două partide și 
state au acordat o atenție deosebită 
problemelor colaborării economice 
și cooperării în producție și tehnico- 
științifice dintre cele două țări. A 
fost evidențiată activitatea intensă 
pentru Înfăptuirea ..Programului de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnlco-știin- 
țifice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia pe perioada pină în anul 1990. 
iar in unele domenii pină în anul 
2000“, semnat in decembrie 1984, la 
București.

Au fost apreciate rezultatele con
vorbirilor dintre primii miniștri ai 
Celor două țări, înțelegerile conveni
te pentru dezvoltarea colaborării 
economice, a cooperării și specializă
rii în producție în perioada 1986— 
1990, conlucrarea in cadrul Comisiei 
mixte guvernamentale româno-bul
gare de colaborare economică și teh- 
nico-științifică.

Cei doi conducători au subliniat că 
potențialul economic și tehnico-știin
țific a! Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria, 
vecinătatea geografică oferă posibili
tăți pentru o colaborare economică 
bilaterală mai largă și trebuie să se 
cționeze in continuare pentru valo- 
ificarea cit mai deplină a acestora.
S-a dat sarcină organelor de resort 

din cele două țări să acționeze siste
matic, pe baza unui program concret 
de lucru, pentru identificarea și lăr
girea specializării și cooperării în 
construcțiile de mașini, electronică, 
electrotehnică, metalurgie, chimie și 
alte domenii, să aplice pe scară largă 
forme cit mai eficiente de colabo
rare, bazate pe acorduri și convenții 
de lungă durată, care să asigure 
creșterea sensibilă și stabilă a schim
burilor de mărfuri în următorii ani.

noastră de tovarășul Todor Jivkov
S-a dat sarcină organelor compe

tente din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria 
să elaboreze un program și un grafic 
conținind măsuri organizatorice pri
vind realizarea cit mai curind posibil 
a Complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele-Nicopole. S-a hotărit crea
rea unui organ operativ mixt pe 
aceste probleme. S-a indicat să se 
urgenteze lucrările privind studierea 
problemelor legate de Complexul hi
drotehnic Călărași-Silistra. S-a tre
cut in revistă activitatea privind 
construcția de obiective prin eforturi 
comune ale celor două țări vecine, 
care au importanță pentru dezvol
tarea lor economică și întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare.

Ministerelor și organizațiilor cores
punzătoare din cele două țări li s-au 
dat indicații să continue eforturile 
pentru dezvoltarea colaborării in do
meniul valorificării unor resurse de 
materii prime din zona de frontieră.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au indicat organelor competente 
ca, în conformitate cu Programul de 
colaborare și cooperare in domeniul 
științei și tehnologiei dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria pe perioada 1986— 
1990, organele de resort să conlucreze 
intens pentru realizarea de mașini, 
utilaje, echipamente de înaltă tehni
citate, prin aplicarea unor tehnolo
gii de virf și soluționarea cu eforturi 
comune a unor probleme de primă 
importanță pentru economiile celor 
două țări. S-a recomandat să se ana
lizeze modalitățile concrete de con
lucrare, în vederea înfăptuirii sarci
nilor de interes reciproc, pe baza 
Programului complex pentru dezvol
tarea științei și progresului tehnic.

S-a stabilit ca cele două guverne, 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică, organele și 
ministerele economice să acționeze 
hotărit pentru realizarea înțelegeri
lor privind dezvoltarea colaborării 
economice bilaterale.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat hotărîrea țărilor 
lor de a dezvolta mai activ colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
multilaterală, in spiritul hotăririlor 
adoptate la Consfătuirea economică 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. din 1984.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au constatat că 
relațiile în domeniile cultural-științi- 
fic, învățămintului, sănătății, turis
mului, sportului, mijloacelor de in
formare în masă și în alte domenii 
de interes reciproc se extind și di
versifică continuu. S-a hotărit ca or
ganizațiile de masă să acționeze pen
tru dezvoltarea în continuare a 
colaborării în aceste domenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
hotărirea celor două partide și state 
de a face totul pentru consolidarea și 
adincirea permanentă a prieteniei 
tradiționale între țări socialiste veci
ne, în interesul popoarelor român și 
bulgar, al cauzei socialismului, păcii 
și colaborării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme majore ale situației interna
ționale. A fost exprimată profunda 
îngrijorare cu privire la creșterea 
încordării în lume, ca urmare a poli
ticii imperialismului. S-a subliniat 
că intensificarea tot mai periculoasă 
a cursei înarmărilor face să crească 
pericolul războiului nuclear, ceea ce, 
in condițiile actuale, ar însemna dis
pariția a însăși vieții pe planeta 
noastră.

S-a relevat că oprirea neintîrziată 
a cursei înarmărilor pe Pămînt, pre- 
intîmpinarea acesteia în Cosmos și 
trecerea la dezarmare, in primul 
rind la dezarmarea nucleară, consti
tuie problema fundamentală a con
temporaneității.

Cei doi conducători au relevat 
hotărîrea țărilor lor de a acționa, în 
spiritul Declarației statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
semnată la Sofia la 23 octombrie 
1985, pentru soluționarea problemelor 
stringente ale luptei pentru dezar
mare și pace, pentru eliminarea pe
ricolului unui război nuclear, in 
scopul obținerii unor mutații pozitive 
în Europa și în întreaga lume. S-a

subliniat importanța primordială a 
acțiunilor comune pentru înfăptuirea 
cursului de însănătoșire radicală a 
relațiilor internaționale.

Cei doi conducători au subliniat că 
întîlnirea de la Geneva dintre secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, și adoptarea 
Declarației constituie un eveniment 
important în viața internațională. A 
fost reafirmat sprijinul deplin al 
României și Bulgariei față de poziția 
constructivă a U.R.S.S. la această în- 
tilnire. în acest context, a fost evi
dențiată însemnătatea principială a 
Declarației sovieto-americane cu pri
vire la inadmisibilitatea războiului 
nuclear, în care nu pot exista învin
gători,, că nici una din părți nu as
piră la supremația militară, că s-a 
dat perspectiva continuării tratative
lor asupra armelor nucleare și cos
mice.

Ei se pronunță pentru realizarea, 
intr-un timp cit mai scurt, de acor
duri acceptabile pentru ambele părți, 
care să ducă la încetarea cursei înar
mărilor pe Pămînt și preintimpi- 
narea extinderii ei în Cosmos, înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a 
celei nucleare, întărirea păcii și 
securității internaționale, corespun
zător intereselor și așteptărilor tutu
ror popoarelor.

România și Bulgaria consideră ne
cesar ca, pină la realizarea unor în
țelegeri reciproc acceptabile, să se 
oprească activitatea de producere, 
amplasare și experimentare de noi 
arme nucleare și orice acțiuni de mi
litarizare a Cosmosului, precum și 
încetarea oricăror experiențe nu
cleare.

S-a apreciat că toate statele conti
nentului european, și, înainte de 
toate, țările N.A.T.O. și ale Tratatu
lui de la Varșovia, trebuie să contri
buie activ la eforturile îndreptate 
spre reducerea și eliminarea arma
mentelor nucleare din Europa, reali
zarea de progrese la negocierile in 
aceste probleme, prevenirea războiu
lui nuclear. O mare răspundere pen
tru destinele păcii în Europa și în 
lume revine statelor pe ale căror te
ritorii se desfășoară sau, se are în 
vedere amplasarea de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au pronunțat pentru îngheța
rea și reducerea Cheltuielilor militare 
ale statelor, in primul rînd ale ce
lor care dispun de un potențial mili
tar puternic, apreciind că aceasta ar 
constitui o măsură eficientă de limi
tare a cursei înarmărilor, precum și 
de economisire a unor mijloace im
portante, care să fie folosite pentru 
nevoile economice și sociale ale sta
telor respective, precum și ale țârilor 
în curs de dezvoltare.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria expri
mă din nou hotărîrea lor fermă de 
a acționa împreună cu statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
forțele iubitoare de pace, democrati
ce și progresiste, în scopul întăririi 
păcii, colaborării și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Cei doi conducători de partid și de 
stat consideră că, în relațiile inter
naționale, toate statele trebuie să 
aplice cu strictețe principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, nerecurgerii Ia forță și la 
amenințarea cu forța, inviolabilității 
frontierelor și integrității teritoriale, 
soluționării pe cale pașnică a dife
rendelor, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și ce
lelalte norme unanim recunoscute 
ale relațiilor internaționale. Sint 
inadmisibile campaniile de defăi
mare, care prezintă într-o lumină 
denaturată situația dintr-o țară sau 
alta, politica lor. Nu se pot justifica 
cu nimic amestecul în treburile in
terne ale altor țări și popoare, pro
movarea politicii terorismului de 
stat. Nimeni nu trebuie să atenteze 
la dreptul suveran al fiecărui popor 
de a trăi și munci în condițiile siste
mului social-politic pe care și-1 alege 
in mod liber.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov s-au pronunțat 
pentru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a Conferinței de la Stock
holm, pentru realizarea de progrese 
la negocierile de l<f Viena și la Con

ferința pentru dezarmare de la Ge
neva.

România și Bulgaria au relevat ne
cesitatea dezvoltării in continuare a 
relațiilor de colaborare bilaterală 
dintre statele balcanice, precum și a 
colaborării lor multilaterale in do
menii și pe probleme de interes co
mun.

Pronunțindu-se în sprijinul creării 
de zone denuclearizate, România și 
Bulgaria au reafirmat că vor conlu
cra activ pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a bunei vecinătăți 
și colaborării între statele respective, 
liberă de arme nucleare, pentru în
tărirea încrederii și securității. Ele 
consideră că dialogul multilateral 
început la Atena urmează să con
tinue în această problemă, ca o etapă 
pentru pregătirea intilnirii la nivel 
inalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov s-au pronun
țat pentru interzicerea generală și 
deplină a armei chimice, pentru în
treprinderea unor măsuri privind 
?reîntîmpinarea proliferării acesteia, 

n legătură cu aceasta, ei au adre
sat un Apel șefilor de stat și guvern 
din țările balcanice pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă fără 
arme chimice.

Cele două țări, pronunțindu-se 
ferm pentru soluționarea pașnică, 
prin tratative, a tuturor litigiilor si 
conflictelor, au subliniat importanța 
'adoptării de către Adunarea Gene
rală a O.N.U., din inițiativa Româ
niei, a Apelului solemn adresat sta
telor aflate în conflict privind înce
tarea fără întîrziere a acțiunilor ar
mate și soluționarea problemelor 
dintre ele pe calea tratativelor și 
Angajamentul statelor membre ale 
O.N.U. de a reglementa pe cale poli
tică stările de încordare și conflict, 
diferendele existente, de a se abține 
de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța, de la orice intervenție în 
treburile interne ale altor state.

România și Bulgaria și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, neocolonialismului, rasis
mului și apartheidului, pentru con
solidarea independenței lor. Cele 
două țări consideră că menținerea și 
adincirea decalajelor in dezvoltarea 
economică a unui mare număr de 
state — ca urmare a politicii impe
rialiste și neocolonialiste de exploa
tare și asuprire — sint în contradic
ție cu interesele păcii și securității, 
constituie unul din factorii funda
mentali ai instabilității economice și 
politice în lume. în acest sens, ele 
sprijină cererile și eforturile îndrep
tate spre lichidarea subdezvoltării, 
pentru soluționarea și reglementarea 
globală a problemelor economice in
ternaționale — inclusiv a datoriilor 
externe extrem de mari ale țărilor 
în curs de dezvoltare — pentru edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe egalitate în 
drepturi și echitate în relațiile din
tre state.

Cele două țări se pronunță pentru 
creșterea rolultii O.N.U. in menține
rea păcii și securității în lume, in 
rezolvarea problemelor care confrun
tă omenirea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu convorbi
rile rodnice și rezultatele vizitei, 
precum și convingerea fermă că 
acestea vor contribui la dezvoltarea 
continuă a prieteniei frățești și a co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgăr, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, ceea 
ce corespunde pe depljn aspirațiilor 
fundamentale ale ambelor popoare,
cauzei păcii și socialismului.

Tovarășul Todor Jivkov^ 
general al 
Partidului 
ședințele 
Republicii 
adresat 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, 
Ceaușescu, să efectueze o 
prietenie în Republica 
Bulgaria. Invitația a fost 
cu plăcere.

Comitetului 
Comunist 

Consiliului 
Populare 

invitația

secretar
Central al 

Bulgar, pre- 
de Stat al 
Bulgaria, a 

ca tovarășul

împreună cu tovarășa Elena 
vizită de 
Populară 
acceptată

Realizări remarcabile
în îndeplinirea planului pe acest an

DECEMBRIE
PRIN PROMOVAREA 

PROGRESULUI TEHNIC
SIBIU : Utilaje 

de mare complexitate 
tehnică

în efortul continuu de înnoire 
și diversificare a producției, co
lectivul întreprinderii mecanice 
Mirșa a realizat noi utilaje de 
mare capacitate și complexitate 
tehnică, necesare economiei națio
nale și, totodată, competitive pe 
piața externă. între acestea, a fost 
asimilat buldozerul cu motor de 
320 CP, destinat exploatărilor car
bonifere de suprafață, șantierelor 
hidrotehnice și lucrărilor de îm
bunătățiri funciare. Tot la Mirșa a 
fost asimilat zilele acestea traile- 
rul modulat de 425 tone/forță, des
tinat transportului de utilaje de 
mare capacitate. (Nicolae Brujan).

IAȘI : Utilaje 
pentru industria minieră
După realizarea pieselor grele la 

moara cu bile pentru măcinarea 
minereului de cupru, muncitorii și 
specialiștii de la Combinatul de 
utilaj greu Iași au încheiat zilele 
acestea și seria pieselor pentru 
moara autogenă, care face prima 
sfărimare a minereului respectiv. 
Expediind prima moară autogenă 
la Roșia Poeni, alături de morile 
cu bile livrate mai demult, com
binatul ieșean produce acum uti
laje complete pentru prelucrarea 
minereului de cupru. (Manole 
Corcaci).

VÎLCEA : Utilaje 
cu performanțe tehnice 

superioare
Eforturile colectivului de oameni 

ai muncii din cadrul întreprinde
rii de utilaj chimic și forjă Rîmni- 
cu Vîlcea, consacrate înnoirii și 
modernizării mai accentuate a pro
ducției, s-au concretizat în asimi
larea și introducerea in fabricația 
de serie a peste 40 de utilaje, sub- 
ansamble și echipamente de înaltă 
tehnicitate. Cea mai recentă creație 
a constructorilor de mașini din 
Rimnicu Vîlcea o reprezintă reduc- 
torul pentru echiparea instaiațiilor 
de pompare folosite în industria 
extractivă. El se caracterizează prin 
performanțe tehnice funcționale 
superioare, competitive. (Ion 
Stanciu).

ARAD : Instalație modernă
Puternic angajați in efortul co

mun de a încheia acest an cu noi 
și importante succese in muncă și 
de a pregăti temeinic producția 
anului viitor, lucrătorii de la An
trepriza de montaj utilaj chimic 
Arad au pus în funcțiune la Com

binatul de îngrășăminte chimice 
Arad o instalație de mare capaci
tate de neutralizare a azotatului de 
amoniu. Noul produs este folosit 
ca materie primă pentru realizarea 
unor noi sortimente de îngrășă
minte chimice pentru agricultură. 
Această instalație cu performanțe 
tehnico-funcționale superioare a 
fost realizată în totalitate cu 
subansamble și piese realizate în 
țara noastră. (Tristan Mihuta).

NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

SI CONSTRUCȚII EDILITARE»
IAȘI. Constructorii de locuințe din 

județul Iași au realizat in acest an 
peste 3 500 apartamente pentru oa
menii muncii. Cu acestea, numărul 
apartamentelor construite în acest 
cincinal se ridică la 30 000. Prin ex
tinderea folosirii pereților prefa
bricați și cu fațade finisate direct 
pe platformele proprii de turnare, 
prin aplicarea mecanizării Ia mon
tarea lor și a altor lucrări, prin rea
lizarea în ateliere specializate a 
instalațiilor necesare, constructorii 
ieșeni și-au înscris in bilanțul lor 
și importante economii de oțel-be- 
ton, ciment, energie electrică și 
combustibil. (Manole Corcaci).

GIURGIU. Prin munca plină de 
dăruire a constructorilor, a edililor, 
a tuturor cetățenilor, municipiul 
Giurgiu, care a devenit reședință de 
județ in acest cincinal, își îmbogă
țește continuu zestrea sa edilitară și 
gospodărească. Astfel, în aceste zile 
premergătoare aniversării Repu
blicii, aici a fost dat în folosință 
apartamentul cu numărul 5 000,

toate construite numai în ultimii 4 
ani care au trecut de cînd a luat 
ființă acest tinăr județ. (Ion Ma
nea).

CÎMPIA TURZII. La Combina
tul metalurgic din Cîmpia Turzii 
a fost pus în funcțiune un cup
tor electric pentru producerea 
de oteluri speciale. Utilajele ți 
instalațiile acestui nou obiec
tiv de investiții sînt realizate 
în țară, iar la elaborarea oțelului 
sînt folosite tehnologii de virf, 
care asigură o creștere substan
țială a productivității muncii, re
ducerea costurilor de producție si 
creșterea coeficientului de scoa
tere a metalului. Tot la această 
unitate reprezentativă a metalur
giei românești s-au pus in acest 
an în funcțiune secția de electrozi 
speciali de sudură și o nouă linie 
de cabluri de tracțiune pentru in
dustria minieră.

în aceste zile a fost pus în func
țiune, inainte de termen, un nou 
cuptor și la oțelăria electrică de 
la Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca. El va produce oțel 
destinat cu prioritate fabricării 
unor utilaje și instalații energeti
ce și industriei constructoare de 
mașini. (Marin Oprea).

CRAIOVA. Combinatul chimic 
din Craiova își sporește an de an 
volumul producției și zestrea teh
nică din dotare. Paralel cu măsu
rile întreprinse pentru buna pregă
tire a producției anului viitor, o 
atenție deosebită s-a acordat acti
vității de investiții. După cum nc 
informează Mihai Tomșa. ingine- 
rul-șef al combinatului, aici a fost 
racordată la circuitul productiv o 
nouă și modernă instalație de ace- 
tilenă, precum și o instalație de 
acetat de vinii monomer. (Nicolae 
Băbălău).

Vizitarea șantierului de amenajare 
complexă a riului Dîmbovița

în cursul dimineții de duminică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășul Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au vizitat 
de amenajare complexă 
Dîmbovița, unul din cele 
șantiere ale Capitalei.

Cei doi conducători de 
de stat au 
vizită de 
Dăscălescu, 
Totu, Gheorghe Petrescu, de 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
soanele oficiale bulgare care 
însoțit în vizita efectuată in 
noastră pe conducătorul partidului 
și statului bulgar.

șantierul 
a riului 
mai mari

partid și 
fost însoțiți în această 
tovarășii Constantin 
Gheorghe Oprea, loan 

alte

per-
1-au' 
țara

Dîmboviței pe întregul traseu ce 
străbate Bucureștiul, conceput din 
inițiativa și în spiritul orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Specialiștii au subliniat complexita
tea lucrărilor, care vor face ca 
Dîmbovița să devină un curs de apă 
curat și limpede, pentru deversarea 
apelor reziduale urmînd a se realiza 
un canal colector chiar pe vechea 
albie a riului. S-a informat că ba
rajul ridicat in vederea creării nou
lui Iac de acumulare va avea o 
înălțime de 10 metri, suprafața la
cului fiind de 250 ha, cu un volum 
de apă de 20—25 milioane metri 
cubi.

S-a vizitat, de asemenea, un sec
tor de amenajare a Dîmboviței, cu
prins între uzinele Semănătoarea și 
Podul Grozăvești, unde se execută un

tronson din viitorul colector pentru 
apele reziduale și cuva prin care va 
curge apa curată.

Tovarășul Todor Jivkov a mani
festat un deosebit interes față de 
originalitatea și amploarea acestui 
complex hidrotehnic, apreciind că a- 
semenea lucrări ar putea fi executa
te în toate marile orașe traversate 
de riuri. Totodată, conducătorul 
partidului și statului bulgar a ex
primat dorința ca specialiști din țara 
sa să Vină in România pentru a stu
dia proiectul înfățișat și a împărtăși 
din experiența constructorilor și 
specialiștilor români.

Pe traseul străbătut în Capitală, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au fost salutați cu prietenie de 
numeroși oameni ai muncii aflați, la 
acea oră, pe marile artere ale Bucu- 
reștiului.

La sosirea pe șantier, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost întîmpinați de Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei. Muncitori, teh
nicieni aflați la lucru pe șantier au 
făcut o caldă primire înalților oas
peți.

Primul punct vizitat pe șantier a 
fost acela unde se construiește una 
dintre cele mai importante lucrări 
ale acestui complex — lacul de acu
mulare, cunoscut sub numele de 
Lacul Morii, situat în partea de 
nord-vest a. Capitalei. Această mare 
acumulare de apă va alimenta și 
regla debitul Dîmboviței, devenind, 
totodată, o importantă bază de agre
ment pentru bucureșteni.

în fața unor schițe și planșe, pre
ședintele Consiliului Național al 
Apelor, Ion Badea, a prezentat inal- 
ților oaspeți date semnificative cu 
privire la acest cuprinzător proiect 
privind amenajarea complexă a

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Părăsind teritoriul României socialiste vecine, vă exprim încă o dată 
mulțumirile mele cordiale pentru ospitalitatea și: sentimentele de prietenie 
exprimate față de mine și tovarășii care m-au însoțit in timpul vizitei 
mele in țara dumneavoastră.

Sînt convins că discuțiile purtate și acordurile convenite vor da un nou 
impuls dezvoltării relațiilor multilaterale dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România vă urez noi succese în înfăptuirea hotăririlor celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, in construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor pre- 
văzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 noiembrie pe 
primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 634,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de re

țele electrice Timișoara, cu 569,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 501 puncte.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locui I : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 513,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 
SUBRAMURA PRODUSE 

REFRACTARE, CARBUNOASE 
ȘÎ ABRAZIVE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 905,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Carbo- 
chim“ Cluj-Napoca, cu 619,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse abrazive Birlad, județul 
Vaslui, cu 616,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : Întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală*1 București, 
cu 905,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „6 Mar- 
tie“-Zărnești, județul Brașov, cu 
883,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice Foc
șani, județul Vrancea, cu 878,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : Întreprinderea de pie

se de schimb și utilaje pentru 
industria chimică Satu Mare — 
M.I.Ch. — cu 1 081,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău 
— M.I. Petrochimice — cu 1072 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc 
— M.T.Tc. — cu 752,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București, cu 
604,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 336,2 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe 11 luni

Locul III : întreprinderea de 
aluminiu Slatina.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" — Alba Iulia, cu 1 049,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București, cu 
394,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
sticlărie și porțelan Dorohoi. ju
dețul Botoșani, cu 357,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
852 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
confecții Bacău, cu 721,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Tulcea, cu 696,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
București, cu 1 176,5 puncte.

Locul II : întreprinderea viei și 
vinului Vilcea, cu 1 172 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
țigarete București, cu 324,8 puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 1 473,3 puncte.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Tărtășești, județul Dîmbo
vița, cu 817,2 puncte.

Locul III : întreprinderea avi
colă de stat Buftea, sectorul agri
col Ilfov, cu 798,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu, cu 571,7 puncte.
Locul II : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi“ cu 393,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Iași, cu 274,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Timișoara cu 318,3 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Adjud, județul Vrancea, cu 291,6 
puncte.

Locul III : Depoul de cale fe
rată Cluj, cu 287.4 puncte'.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Mare, 
cu 389 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, cu 
302,6 puncte.

Locul III : Direcția județeană 
de poștă și telecomunicații Vran
cea, cu 301 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude- 

țea.nă de recuperare și valorifica
re a materialelor rcfolosibile 
Călărași, cu 355 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Sălaj, cu 
335 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Dîmbo
vița, cu 296 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș cu 
I 221,8 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău cu 
1 169 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș, cu 
1 153 puncte.

(Agerpres)
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SI A PREȘEDINTELUI TODOR JIVKOV, PRIVIND REALIZAREA
UNEI ZONE FĂRĂ ARME CHIMICE IN BALCANI

O inițiativă realistă, in tiepi consens ca cerințele
opririi cursei înarmărilor, ale păcii si colaborării

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C. DIN URUGUAY

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Rodney Arismendi

in regiune, pe continent si in
„Declarația-Apel o președintelui Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, Todor Jivkov, cu privire la realizarea, în Balcani, a 

«unei zone fâră arme chimice", ilustrare elocventă a inițiativelor concrete 
ale României socialiste în vederea promovării păcii și colaborării in
ternaționale, a trezit un puternic interes în regiune, în numeroase 
alte țari. Mijloacele de comunicare în masă de pe diferite meridiane 
au relatat pe larg despre acest important document, subliniind că noul 
demers în favoarea dezarmării, a asig-urării unui climat de destindere și 
pace reală este rezultatul angajării ferme a României, a conducătorului 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vasta operă de făurire a unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Intr-un comentariu, agenția B.T.A., 
subliniind că întilnirile bulgaro-ro- 
mâne la nivel înalt ocupă un loc 
important în calendarul anual de po
litică externă al Sofiei și Bucu- 
reștiului, arată că „documentele a- 
doptate ne indreptățesc pe deplin să 
afirmăm : A fost o întilnire foarte 
rodnică, atît pe plan internațional, 
rit și in privința adîncirii colaborării 
multilaterale dintre cele două țări. 
S-a continuat astfel buna tradiție e- 
xistentă a dialogului deschis și con
structiv, de realizare a unor impor
tante înțelegeri în cele mai actua
le probleme de interes reciproc".

Printre cele mai de seamă rezul
tate ale acestei întilniri — relevă 
B.T.A. — se pot menționa Decla- 
rația-Apel a lui Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu cu privire la reali
zarea, în Balcani, a unei zone fără 
arme chimice. Se știe că cele două 
țări socialiste balcanice se numără 
printre cei mai activi susținători ai 
ideii transformării Peninsulei Bal
canice într-o zonă fără arme nu
cleare. Acum însă își găsește locul 
o nouă și, totodată, foarte impor
tantă idee pentru securitatea re
giunii noastre — transformarea ei 
și într-o zonă fără arme chimice. 
Fiecare pas către limitarea răspin- 
dirii acestor arme este un pas in 
direcția cea bună. în această direcție 
depun eforturi R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană, eforturi care au gă
sit înțelegere din partea unor țări' 
vest-europene în contextul creării 
unei zone fără arme chimice in Eu
ropa centrală.

Grecia a salutat propunerea con
ducătorilor României și Bulgariei cu 
privire Ia crearea unei zone fără 
arme chimice in Balcani, pe care a 
apreciat-o drept pozitivă — relatea
ză agenția elenă de presă A.N.A., 
arătînd că această propunere este 
cuprinsă în Declarația-Apel adoptată 
de Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, după întîlnirea pe care au 
avut-o la București.

Cei doi conducători — subliniază 
agenția elenă de presă — au pro
pus începerea neîntîrziată de nego
cieri în vederea realizării unui acord 
între țările balcanice privind ne
experimentarea, neproducerea, ne- 
obținerea și nestocarea oricăror arme 
chimice pe teritoriul lor.

Citîndu-1 pe purtătorul de cuvînt 
Antonis Kourtis, agenția A.N.A. 
arată că guvernul elen ..salută pro
punerea. apreciind-o drept pozitivă. 
Ea se înscrie în contextul unei 
cooperări mai largi în Balcani".

Agenția iugoslavă TANIUG subli
niază, într-o amplă relatare, că pre
ședinții Ronțâniei și Bulgariei, 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
au adresat un apel șefilor de stat și 
de guvern din țările balcanice pen
tru conjugarea eforturilor tuturor 
statelor din această regiune în vede
rea transformării Balcanilor într-o 
zonă fără arma chimică.

Sub semnul trainicei prietenii- 
noi și rodnice perspective conlucrării 

multilaterale româno-bulgare
Caldă prietenie, stimă și înțele

gere reciprocă — această trăsătură 
distinctă, definitorie pentru relațiile 
româno-bulgare a fost încă o dată 
pusă in evidență de noul dialog la 
nivel înalt, de la București, pri
lejuit de vizita de prietenie pe 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o în țara noastră 
tovarășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria. Prin bilanțul său bo
gat, a cărui sinteză o constituie 
Comunicatul publicat, vizita a dat 
expresie voinței de a dezvolta și în
tări raporturile de prietenie frățeas
că și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre România și Bulgaria, 
de a acționa neabătut în vederea 
extinderii și aprofundării, în con
tinuare, a acestor legături in inte
resul operei de construcție socialis
tă în cele două țări, cît și pe plan 
internațional, in nobilul efort pen
tru progres și pace, pentru înțelege
re și colaborare în Balcani, în Eu
ropa și in întreaga lume.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună faptul că relațiile româno- 
bulgare, cu adînci rădăcini în tre
cutul de luptă al celor două popoare, 
al forțelor lor înaintate, revoluțio
nare pentru eliberare națională și 
socială, pentru progres și o viață 
mai bună, s-au îmbogățit mereu în 
anii socialismului, puternic stimula
te de comunitatea de orînduire, de 
ideologie și de țeluri.

In această evoluție își găsește o 
strălucită materializare politica 
Partidului Comunist Român, ca și 
politica Partidului Comunist Bulgar,

r
Declarația-Apel semnată la Bucu

rești, la încheierea vizitei efectuate 
de Todor Jivkov în România, salută 
eforturile pentru crearea unei zone 
similare în Europa centrală — arată 
agenția iugoslavă. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
— relevă Taniug — s-au pronunțat 
pentru oprirea neintîrziată a cursei 
înarmărilor, pentru acțiunea comună 
a tuturor forțelor progresiste in ve
derea însănătoșirii situației interna-

Ample relatări 
in presa 

internațională
ționale, pentru preintîmpinarea mili
tarizării Cosmosului, ca și pentru o 
colaborare mai strînsă in Balcani.

Relatînd că la București s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, care a efec
tuat o vizită de prietenie in România, 
agenția T.A.S.S. informează că pre
ședinții celor două state au adoptat 
o Declarație-Apel, care cheamă la 
crearea unei zone fără arme chimice 
in Balcani.

Conducătorii României și Bulga
riei s-au pronunțat din nou pentru 
crearea in Balcani a unei zone de- 
nuciearizate, pentru interzicerea ge
nerală și deplină a. armei chimice, 
pențru întreprinderea unor măsuri 
privind preintîmpinarea proliferării 
acesteia, arată T.A.S.S.

Conducătorii României și Bulgariei 
au cerut liderilor celorlalte țări din 
Balcani să transforme peninsula în
tr-o zonă liberă de arme chimice — 
relevă intr-o relatare agenția CHINA 
NOUA.

Proclamarea Balcanilor ca zonă 
lipsită de arme chimice ar consti
tui un pas important pe calea eli
berării întregii Europe de o cate
gorie deosebit de periculoasă de 
arme, ar contribui la întărirea în
crederii și colaborării intre țările și 
popoarele din această regiune.

China Nouă relevă, în continuare, 
că secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 

> și secretarul general al C.C. al 
P.C.B., Todor Jivkov, au eviden
țiat, in cursul convorbirilor lor, 
necesitatea dezvoltării colabo
rării bilaterale între țările situate in 
Balcani în vederea transformării lor 
într-o regiune a păcii, bunei veci
nătăți. înțelegerii și conlucrării, fără 
arme nucleare și baze militare străi
ne. Aprofundarea acestor raporturi 

care, pornind de la aspirațiile celor 
două popoare, au inscris dezvoltarea 
continuă, pe multiple planuri, a co
laborării româno-bulgare ca una din 
preocupările lor permanente. Un rol 
hotăritor, determinant în acest sens 
au avut întilnirile și convorbirile — 
devenite o practică curentă, sta
tornică — dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, care, prin hotărîrile 
adoptate, au imprimat de fiecare 
dată raporturilor noastre o evoluție 
mereu ascendentă.

Caracterizînd dezvoltarea ansam
blului relațiilor româno-bulgare. to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „în spiritul relațiilor și prie
teniei tradiționale, de secole, dintre 
popoarele noastre, colaborarea din 
anii socialismului a ridicat pe o 
treaptă superioară aceste tradiții. Ne 
revine marea răspundere față de 
popoarele noastre de a păstra și dez
volta aceste tradiții, de a face totul 
pentru ca relațiile de prietenie și 
colaborare — care s-au dovedit trai
nice chiar si în cele mai grele îm
prejurări — să se dezvolte tot mai 
puternic".

La rîndul său, evocînd caracterul 
constructiv al întîlnirilor la nivel 
înalt româno-bulgar, tovarășul 
TODOR JIVKOV a declarat : „Ca
racteristic pentru aceste intilniri este 
că in cadrul lor are loc un dialog 
deschis și constructiv, se obțin înțe
legeri în problemele cele mai im
portante de interes reciproc și se 
aprofundează colaborarea în toate do
meniile. Noi apreciem în mod deo
sebit atmosfera de cordialitate si în
țelegere reciprocă in care se desfă
șoară acestea".

Rodnicia dialogului dintre cei doi 
conducători a fost confirmată și de 
data aceasta. O deosebită atenție a

întreaga lume
— scrie China Nouă — servește in
tereselor popoarelor din Balcani, cau
zei păcii și securității în Europa și 
in lume.

într-o Declarație-Apel, rela
tează și agenția ASSOCIATED 
PRESS — președintele României. 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Stat al Bulgariei, 
Todor Jivkov, au adresat un „Apel 
solemn" țărilor balcanice „pentru 
unirea și conjugarea eforturilor tu
turor statelor din această regiune 
in vederea transformării Balcanilor 
într-o zonă fără arma chimică". în 
cadrul declarației, cei doi conducă
tori afirmă că țările lor sînt gata 
să ia parte la elaborarea unei con
venții internaționale in această di
recție- și „salută eforturile" pentru 
crearea unei zone libere de arma 
chimică în Europa centrală.

Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov au propus, de asemenea, „în
ceperea neîntîrziată de negocieri in 
vederea realizării unui acord între 
țările balcanice privind neexperi- 
mentarea, neproducerea, neobținerea 
și nestodarea oricăror arme chimice 
pe teritoriul lor". „Proclamarea 
Balcanilor ca zonă lipsită de arme 
chimice, se spune în Declarația- 
Apel, va constitui un pas impor
tant pe calea eliberării întregii Eu
rope de o categorie deosebit de peri
culoasă de arme, ar contribui la în
tărirea încrederii și colaborării între 
țările și popoarele din această re
giune".

Cei doi conducători și-au expri
mat convingerea că Declarația- 
Apel privind transformarea Balca- 
nijpr „într-o zonă lipsită nu numai 
de arme nucleare, dar și de arme 
chimice", va găsi ecou pozitiv în 
rîndul șefilor de stat și de guvern 
din această regiune.

România și Bulgaria au lansat un 
apel șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor balcanice pentru unirea și 
conjugarea eforturilor tuturor sta
telor din regiune în vederea trans
formării Balcanilor într-o zonă fără 
arme chimice. evidențiază agenția 
FRANCE PRESSE.

Conducătorii celor două țări au 
propus începerea neîntîrziată de 
negocieri in vederea realizării unui 
acord între țările balcanice privind 
neexperimentarea. neproducerea. 
neobținerea și nestocarea oricăror 
arme chimice pe teritoriul lor, re- 
levă agenția franceză de presă.

Apelul adresat de România și 
Bulgaria privind crearea unei zone 
fără arma chimică în Balcani, ca un 
prim pas spre interzicerea generală 
a acestor arme, este reflectat și de 
agenția REUTER, care evidențiază că 
documentul cheamă celelalte state 
din regiune la începerea neîntîrzia- 
tâ de negocieri in vederea realizării 
unui acord privind neexperimenta
rea, neproducerea, neobținerea și 
nestocarea oricăror arme chimice pe 
teritoriul lor.

Declarația-Apel. subliniază agen
ția britanică, arată că proclamarea 
Balcanilor ca zonă lipsită, de arme 
chimice ar constitui un pas impor
tant pe calea eliberării întregii 
Europe de o categorie deosebit de 
periculoasă de arme.

Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov au reafirmat necesitatea inter
zicerii armelor nucleare în Balcani, 
ceea ce ar constitui un prim pas 
spre o Europă libera de arma nu
cleară, conchide agenția.

(Agerpres)

fost acordată, în cadrul convorbiri
lor, problemelor colaborării economi
ce și tehnico-științifice — domenii 
hotăritoare ale progresului social al 
celor două țări, temelia materială a 
ansamblului conlucrării româno- 
bulgare. £u satisfacție s-a apreciat 
că in ambele țări se desfășoară o 
intensă activitate pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Pro
gramului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice pe perioada pină 
în anul 1990, iar în unele domenii 
pină în anul 2000, semnat de cei doi 
conducători în urmă cu un an la 
București.

Desfășurate într-o perioadă in care 
ambele țări încheie planul cincinal 
și se pregătesc să treacă la o nouă 
etapă de dezvoltare, prilejuind o 
amplă informare reciprocă asupra 
modului cum se îndeplinesc hotări- 
rile Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
respectiv ale Congresului al XII-lea 
al P.C.B., convorbirile au pus, în 
același timp, în evidență necesitatea 
valorificării mai depline a potenția
lului economic și tehnico-științific al 
României și Bulgariei pentru diver
sificarea colaborării în numeroase 
domenii, a extinderii cooperării și 
specializării în producție și creșterii 
substanțiale, stabile a schimburilor 
reciproce de bunuri materiale.

Trecindu-se în revistă activitatea 
pentru construcția de întreprinderi 
prin eforturi comune, în cadrul con
vorbirilor s-au luat importante hotă- 
rîri în vederea realizării de noi a- 
semenea obiective. O deosebită în
semnătate o prezintă în acest sens 
înțelegerea referitoare la construcții
le hidrotehnice de pe Dunăre.

De asemenea. se vor extinde și 
diversifica relațiile româno-bulgare 
pe plan cultural-științific. în dome
niile învățămîntului, sănătății, tu

MONTEVIDEO 23 (Agerpres) 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Rodney 
Arismendi, cu prilejul realegerii 
sale în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist din Uruguay, 
felicitări cordiale și urări de noi 
succese în fruntea P.C. din Uruguay.

Mulțumind, secretarul general 
al P.C. din Uruguay a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu recunoștința sa 
pentru solidaritatea Partidului Co
munist Român față de cauza 
poporului Uruguayan atît în anii 
grei de dictatură militară, cît și în 
perioada actuală de aprofundare a 
democrației.

Schimbul de* 1 mesaje a fost prile VARȘOVIA (Agerpres). — Agenția 
P.A.P. a dat publicității hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.U.P. privind 
convocarea Congresului al X-lea al 
partidului. Plenara, se arată in ho- 
tărire, consideră oportun ca lucră
rile congresului să se concentreze, 
între altele, asupra : definirii stadiu
lui procesului construcției socialiste 
in Polonia și stabilirii țelurilor sale 
de perspectivă in Programul 
P.M.U.P.; stabilirii sarcinilor legate 
de perfecționarea construcției econo
mice, îmbunătățirea calității muncii 
și a nivelului de trai al oamenilor 
muncii; stabilirii direcțiilor de dez
voltare a diferitelor sectoare ale 
vieții interne in perioada următorului 
cincinal; întăririi statului socialist 
polonez, a capacității sale de a ga
ranta securitatea națională; dezvol
tării democrației socialiste; stabilirii 
sarcinilor in ce privește întărirea 
rolului conducător al P.M.U.P.

Proiectul Programului P.M.U.P. și 
tezele vor fi supuse dezbaterii pu
blice înaintea congresului.

Plenara l-a ales pe Jozef Baryia

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — La
23 decembrie, la Varșovia a avut 
loc ședința Seimului R. P. Polone. 
Au participat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al

BERLIN 23 (Agerpres). — La Ber
lin s-au desfășurat lucrările ședin
ței a 59-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul standardizării.

Comisia a examinat unele proble
me legate de îndeplinirea Hotărîrii 
Consfătuirii economice la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., a 
adoptat modalitatea de elaborare a 
acțiunilor pentru asigurarea cu stan
darde și metrologică a direcțiilor 
prioritare ale Programului complex 
al progresului tehnico-științific și a

BONN 23 (Agerpres). — Expulzări 
imediate sau zboruri speciale cu des
tinația Africa : țl.F.G. trimite în țâ- 
rile de origine peste 8 000 de persoa
ne în fiecare an, deoarece vest-ger
manii suportă tot mai greu prezența 
lor — relevă într-o corespondență 
din Bonn agenția France Presse.

Prezența străinilor ii îngrijorează 
pe vest-germani. Potrivit unui son
daj de opinie realizat recent, peste

| PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C.

I al P.C.U.S., l-a primit, luni, pe Li 
Peng, membru al Biroului Politic

I și al Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care s-a 

. aflat într-o scurtă vizită in capitala 
Uniunii Sovietice. întrevederea a

I prilejuit un schimb de păreri in 
probleme privind relațiile sovieto-

I chineze, precum și in alte sfere de 
interes reciproc.

LIGA ISLAMICA A ADRESAT 
UN APEL IRAKULUI ȘI IRANU- 

I LUI de a pune capăt conflictului 
armat și de a soluționa problemele 

I litigioase dintre ele pe calea dia
logului politic. Războiul irakiano- 
iranian, se relevă in document,

I prezintă un pericol real pentru ță
rile din zonă și pentru lumea ara
bă, in general.

I PRECIZĂRI. Belgia nu are în ve
dere semnarea unui acord-cadru cu

' S.U.A. privind participarea sa la 
programul american de cercetări

I spațiale militare „Inițiativa de 
apărare strategică", a declarat mi
nistrul belgian al apărării, Franțois

I Xavier de Donnea, intr-un interviu 
acordat cotidianului „Le Soir", din 
Bruxelles. El a afirmat că bugetul 
militar al Belgiei „nu este sufi-

| cient de mare", nici măcar pentru 
I a face față tuturor obligațiilor față 

de N.A.T.O. Ministrul belgian a

I pledat pentru concentrarea efortu
rilor vest-europene în cadrul unor 
programe independente, pentru a 
nu rămine în urmă în raport cu 
tehnologia americană, susținind că

I programul de cercetări tehnologice 
„Eureka" este la fel de important

Ica și „Inițiativa de apărare strate
gică".

ELIBERARE. Winnie Mandela, 
^militantă a populației de culoare

ORIENTUL MIJLOCIU
• Plenara C.C. al P.C. Libanez • Un interviu al președintelui 

Comitetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 23 (Agerpres). — La Bei

rut a avut loc plenara C.C. al P.C. 
Libanez consacrată analizării situa
ției interne și a unor aspecte din 
actualitatea arabă și internațională. 
Raportul la plenară a fost prezen
tat de George Hawi, secretar gene
ral ai C.C. al P.C. Libanez.

în încheiere s-a dat publicității o 
declarație politică în care se relevă 
că, în actuala etapă, scopurile fun
damentale ale luptei patrioților li
banezi sint eliberarea completă a 
țării de sub ocupația forțelor israe- 
liene și reglementarea democratică a 
crizei interne pe calea unor reforme 
politice și social-economice.

AMMAN 23 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Claude Cheysson, vicepreședinte al 
Comisiei C.E.E., informează agen
ția KUNA. Li cursul întrevederii 
s-au analizat probleme ale relațiilor

S.U.A. se angajează să respecte 
acordul „S.A.L.T.-II“...

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Statele Unite vor continua să respec
te prevederile Acordului „S.A.L.T.-II" 
și după data de 31 decembrie 1985 
cînd acestea expiră, informează a- 
gențiile A.P. și U.P.I. citind purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, Larry 
Speakes. „în ce privește „S.A.L.T.-II" 
poziția noastră este că am indicat 
că vom respecta prevederile sale și 
nu Ie vom viola", a spus el, preci-

...dar nu acceptă moratoriul asupra 
exploziilor nucleare

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 
turn rezultă dintr-o declarație fă
cută în cadrul unei conferințe de 
presă, purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe,' Larry Speakes, a dat un 
răspuns negativ la propunerea so
vietică referitoare Ia moratoriul 
asupra oricăror explozii nucleare — 
transmite agenția T.A.S.S.

In pofida protestelor opiniei publice

Continuă amplasarea de rachete cu rază medie 
de acțiune în țări vest-europene

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Nesocotindu-se protestele opiniei pu
blice din Europa și rezultatele son
dajelor de opinie care au indicat că 
majoritatea populației vest-europene 
se pronunțâSimpotriva staționării de 
noi arme nucleare pe continent, 
Pentagonul a continuat activitatea de 
amplasare a rachetelor cu rază me

rismului, mijloacelor de informare 
în masă, ca și în alte domenii de 
interes reciproc.

Schimbul de vederi asupra unor 
probleme majore ale situației inter
naționale, evidențiind îngrijorarea 
României și Bulgariei față de creș
terea încordării in lume, a subliniat 
cu putere că sarcina de cea mai 
mare răspundere a tuturor țărilor și 
popoarelor este în momentul de față 
de a acționa pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară, pentru asigurarea păcii — 
problema fundamentală a epocii 
noastre. In acest context, s-a relevat 
hotărîrea celor două țări de a de
pune eforturi, în spiritul Declara
ției statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, adoptată nu de mult 
la Sofia, pentru eliminarea pericolu
lui unui război nuclear, pentru re
luarea politicii de destindere, secu
ritate și pace în Europa și în întrea
ga lume.

Reafirmîndu-se aprecierea pozitivă 
a rezultatelor intîlnirii sovieto-ame- 
ricane la nivel înalt de la Geneva 
și pornind, in același timp, de la 
faptul că problemele fundamentale 
în domeniul dezarmării au rămas 
nesoluționate, s-a subliniat cerința 
de a se face totul pentru oprirea 
producerii și amplasării de noi arme 
nucleare și eliminarea lor din Eu
ropa, pentru încetarea experiențelor 
cu asemenea arme, trecerea reală la 
dezarmare și oprirea militarizării 
Cosmosului. Fără îndoială — așa 
cum s-a subliniat și în cadrul con
vorbirilor — statele europene și, 
înainte de toate, țările N.A.T.O. și 
ale Tratatului de la Varșovia, că
rora le revine principala răspundere 
pentru destinele păcii pe continen
tul nostru și în lume, trebuie să ac
ționeze ferm în vederea înfăptuirii 
acestor obiective majore ale po
poarelor.

în spiritul aceluiași imperativ, 
România și Bulgaria s-au pronunțat 
pentru încheierea cu rezultate cît 
mai bune a Conferinței de la Stock
holm, pentru progrese cit mai sub
stanțiale la negocierile de la Viena 
și Geneva consacrate problematicii 
dezarmării.

Ca state situate în aceeași zonă 
geografică, România și Bulgaria se 
pronunță pentru intensificarea ac
țiunilor în vederea transformării 
Balcanilor într-o regiune fără arme 
nucleare, a prieteniei și colaborării, 

juit de primirea de către tovarășul 
Rodney Arismendi a reprezentantu
lui P.C.R. la lucrările Conferinței 
Naționale a P.C. din Uruguay, to
varășul Ion Bucur, membru al C.C. 
al P.C.R.

La Montevideo au luat sfîrșit lu
crările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist din Uruguay. 
Delegații au adoptat o serie de re
zoluții cu privire la strategia și tac
tica partidului în etapa actuală în 
vederea aprofundării procesului na
țional de transformări democratice. 
De asemenea, a fost ales noul Co
mitet Central.

Tovarășul Rodney Arismendi a 
fost reales in funcția de secretar 
general al Partidului Comunist din 
Uruguay.

politice, economice și culturale din
tre țările arabe și C.E.E. Claude 
Cheysson a transmis monarhului 
hașemit aprecierile pozitive ale 
C.E.E. față de eforturile sale în di
recția instaurării unei păci durabile 
în Orientul Mijlociu.

PARIS 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Le Coti- 
dien de Paris", președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a apreciat că orice încer
care de a se reglementa situația din 
Orientul Mijlociu fără recunoașterea 
drepturilor legitime a cinci milioane 
de palestinieni este sortită eșecului, 
relatează agenția KUNA. Totodată, 
Yasser Arafat a arătat că acordul 
dintre Iordania și O.E.P., realizat 
în februarie acest an, reprezintă 
unul din mijloacele menite să im
pulsioneze procesul de pace în zonă.

zînd : „Atît timp cît nu vom spune 
contrariul, politica noastră va rămî- 
ne aceeași".

Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la limitarea armamente
lor strategice ofensive, „S.A.L.T.-II" 
a fost semnat in iunie 1979, dar nu a 
fost încă ratificat de Congresul 
S.U.A., urmînd să expire la 31 de
cembrie 1985.

Din afirmațiile lui Speakes rezultă 
că problema moratoriului și, cu atît 
mai mult, in general încetarea expe
riențelor nucleare nu . pot fi re
zolvate atît timp cît nu se va rea
liza o reducere substanțială a ar
senalelor nucleare ale părților, re
latează T-A.S.S.

die de acțiune în diferite țări ale 
Europei occidentale. Un purtător de 
cuvînt al Pentagonului a confirmat 
că instalarea celor 108 rachete „Per- 
shing-2“ în R.F. Germania a fost în
cheiată. El a adăugat că în alte țări 
vest-europene au fost instalate deja 
alte 128 de rachete „Cruise".

hotărînd să continue dialogul ca e- 
tapă pentru pregătirea întilnirii la 
nivel inalt. Pronunțindu-se pentru 
noi acțiuni și inițiative în această 
direcție, cei doi conducători au for
mulat o inițiativă de amplă semni
ficație internațională in Declarația- 
Apel cu privire la realizarea, in 
Balcani, a unei zone fără arme chi
mice. Fără indoială că transfor
marea Balcanilor intr-o zonă lipsită 
de arme chimice, așa cum se pro
pune in acest document, realizarea 
unui acord între țările balcanice 
privind neexperimentarea, neprodu
cerea, neobținerea și nestocarea ori
căror arme chimice pe teritoriul lor, 
ar contribui la întărirea încrederii 
și colaborării dintre țările și po
poarele din această regiune, ar con
stitui o măsură concretă, în consens 
cu cerințele încetării cursei înarmă
rilor, un pas pe calea eliberării în
tregii Europe de amenințarea unei 
categorii deosebit de periculoase de 
mijloace de distrugere în masă. De 
altfel, primele ecouri internaționale 
relevă caracterul pozitiv, constructiv 
al acestei inițiative, de mare însem
nătate pentru cauza păcii.

Imperativul înghețării și reducerii 
cheltuielilor militare ; cerința res
pectării și inviolabilității frontiere
lor și integrității teritoriale, a solu
ționării pașnice, prin tratative, a 
oricăror probleme litigioase dintre 
state ; reafirmarea solidarității cu 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
a rasismului și apartheidului ; ne
cesitatea reglementării globale a 
problemelor economice internaționa
le, inclusiv a datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, a edi
ficării unei noi ordini economice in
ternaționale ; cerința sporirii rolului 
O.N.U. în rezolvarea problemelor 
care confruntă lumea — toate aces
tea întregesc tabloul problematicii 
abordate în cadrul convorbirilor.

Exprimîndu-și deplina adeziune și 
dînd o înaltă apreciere rezultatelor 
noilor convorbiri româno-bulgare la 
nivel înalt, opinia publică din țara 
noastră este ferm convinsă că rela
țiile de prietenie frățească și co
laborare rodnică dintre cele două 
partide, țări și popoare se vor dez
volta și mai puternic, in interesul 
reciproc, al cauzei generale a so
cialismului. păcii și înțelegerii în 
Balcani, in Europa și în întreaga 
lume.

Al. CAMPEANU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcați de mesajul de felicitări pe care ați bine
voit să ni-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Benin. La rîndul nostru, vă rugăm să acceptați viile și sincerele noastre 
mulțumiri.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și cooperare rodnică care 
există atît de fericit între țările noastre se vor dezvolta și întări mai mult 
in viitor, spre fericirea popoarelor român și beninez.

Reînnoindu-vâ mulțumirile noastre, vă rugăm să primiți, domnule pre
ședinte, asigurările înaltei noastre considerații.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii, 

Șef al statului, 
Președintele Consiliului Executiv Național

VARȘOVIA 

Plenara C. C. al P. AA. U. P.
Hotărîre privind Congresul al X-lea al partidului

Ședința Seimului R. P. Polone

Lucrările Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul standardizării

AGENȚIA FRANCE PRESSE :

„Vest-germanii suportă tot mai greu 
prezența imigranților**

^AGENȚIILE DE PRESĂ
- pe scurt1 — ......... . .

MANIFESTARE INTERNAȚIONALA CONSACRATĂ FILMULUI PENTRU I 
TINERET, in orașul algerian Constantine s-a desfășurat manifestarea in- I 
ternațională „Panorama cinematografiei", consacrată, la această ediție, 
filmului pentru tineret in contextul Anului Internațional al Tineretului. I 
România a fost prezentă cu filmele artistice „Prea cald pentru luna mai” 
și „învingătorul". Participanții au avut aprecieri pozitive la adresa ci- I 
nematografiei românești, a peliculelor prezentate, care au contribuit la 
o mai bună cunoaștere a tineretului din țara noastră.

din Republica Sud-Africană, a fost 
pusă luni in libertate, dar va tre- i 
hui să se prezinte din nou in fața I 
unui tribunal la 22 ianuarie. Ea a 1 
fost arestată duminică la locuința . 
sa din Soweto, de lingă Johânnes- 
burg, de unde fusese anterior | 
expulzată cu forța.

secretar al C.C. al P.M.U.P., adaugă 
agenția de știri poloneză.

Luind cuvîntul Ia încheierea ple
narei C.C. al P.M.U.P., Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat, între altele : 
Congresul al X-lea trebuie să de
monstreze că P.M.U.P. este partidul 
unei idei socialiste unice, al aspira
țiilor comune, al muncii colective. 
Anul desfășurării congresului parti
dului trebuie să devină un an al 
unui sensibil progres, al eliminării 
neajunsurilor. Nu trebuie să pier
dem din vedere nici o problemă so
cială importantă. Perioada premer
gătoare trebuie să aibă un con
sistent conținut economic, să ofere 
posibilitatea unei analize profunde 
a rezervelor de care dispunem și să 
stabilească căile de folosire a aces
tora, a spus vorbitorul. Congresul 
trebuie să marcheze încheierea ire
vocabilă a unei perioade în care s-au 
înregistrat fenomene și poziții ce au 
prejudiciat unitatea partidului. Nu 
vom îngădui nimănui să submineze 
unitatea realizată.

R.P. Polone, alți membri ai condu
cerii de partid și de stat.

Seimul a aprobat Bugetul de stat 
al R.P. Polone pe anul 1986, Legea 
privind dezvoltarea științei și tehni
cii și alte proiecte de legi, relatează 
■"entia P.A.P.

pregătit, în vederea prezentării spre 
examinare Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., propuneri privind îmbu
nătățirea" activității Institutului 
C.A.E.R. pentru standardizare.

Comisia a aprobat standarde 
C.A.E.R. in domeniile construcțiilor 
de mașini, chimiei, metalurgiei, elec
trotehnicii, radioelectronicii și in alte 
domenii.

Totodată, comisia a adoptat planul 
său de lucru pe anii 1986—1987. pre
cum și al Institutului C.A.E.R. pen
tru standardizare.

80 la sută dintre cei chestionați au 
apreciat că legislația țării ar fi prea 
liberală în acest domeniu. In ultimii 
ani, guvernul federal a luat o serie 
de măsuri restrictive pentru a re 
duce numărul cererilor.

Această tendință de expulzare a 
imigranților se manifestă și in alte 
țări vest-europone, îndeosebi in El
veția, Danemarca și Suedia, adaugă 
A.F.P.

PLENARA C.C. AL P.C. PORTU
GHEZ. La Lisabona s-au desfășurat * 
lucrările plenarei C.C. al P.C. Por
tughez, care a adoptat Tezele in I 
vederea Conferinței Naționale a | 
P.C.P., programată să aibă loc în 
luna ianuarie anul viitor. Plenara I 
a adresat un apel la unitate tu
turor forțelor patriotice în vederea 
alegerilor prezidențiale ce se vor . 
desfășura in ianuarie 1986.

RECONCILIERE. O delegație gu
vernamentală ciadiană, condusă de I 
ministrul de externe Gouara Las- I 
sou și reprezentanți ai mișcării de 1 
opoziție Frontul Democratic Cia- . 
dian, condusă de generalul Djibril I 
Djogo, au semnat luni, in capitala ' 
Gabonului, un acord de reconcilie-

EXPLOZIE. După cum transmi
te agenția poloneză P.A.P., la mina , 
de tărbuni „Walnrzych" din Silezia 
Superioară s-a produs o explozie 1 
la o adincime de 200 metri, provo
cată de emanații de metan. Dintre I 
cei 26 de mineri aflați in zona ex- | 
ploziei, 17 și-au pierdut viața. In 
urma acțiunilor de salvare. 8 mi- I 
neri au fost scoși la suprafață și | 
transportați la spital, fiind in. afara 
oricărui pericol, menționează P.A.P. I 
Continuă acțiunile pentru găsirea | 
încă a unui miner aflat in subte
ran. A fost constituită o comisie I 
specială pentru cercetarea cauzelor I 
catastrofei, precizează agenția 
citată. I
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