TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

a primit pe ministrul securității statului al R. P. Chineze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu- '
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, miercuri
dimineața, pe tovarășul Jia Chunwăng. ministru] securității statului al
Republicii Populare Chineze,
care
efectuează o vizită in tara noastră.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și
cele mai bune urări din partea to
varășilor Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez. Zhao Ziyang.
premierul Consiliului de Stat, a ce-
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lorlalti tovarăși din conducerea de
partid si de stat a R. ,P. Chineze. In
același timp, referindu-se la vizita
întreprinsa in țara noastră, el a dat
o deosebită apreciere realizărilor ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român,
a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in opera de edifi
care a societății socialiste.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, tovarășilor Hu , Yaobang.
Zhao Ziyang. celorlalți tovarăși din
conducerea de partid si de stat a
R. P. Chineze un salut călduros și
cele mai bune urări dd sănătate si
fericire, de succes in 'întreaga acti
vitate.
. ■
în cadrul întrevederii, desfășurată
1ntr-o atmosferă caldă, tovărășească,
.au fost relevate relațiile de strinsâ
prietenie si rodnică colaborare sta- ■
tornicite intre partidele, țările si po
poarele noastre, care cunosc o con
tinuă dezvoltare, în .spiritul convor
birilor și înțelegerilor la cel mai inalt

nivel. S-a apreciat că extinderea si
întărirea, in continuare, a acestor ra
porturi — pe plan politic, economic,
tehnico-șiiintific. cultural și in alte
sfere de activitate — este in folosul
si spre binele ambelor țări și po
poare. al cauzei socialismului si păcii.
In timpul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
România și China au poziții identice
in problemele fundamentale ale vie
ții’ politice mondiale. în înfăptuirea
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, asigurarea păcii, li
chidarea subdezvoltării si instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.
La primire a participat tovarășul
Tudor Postelnicu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.ețR., ministru secretar de stat,
șeful Departamentului Securității
Statului.
A fost de-fată Yu Hongliang. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Astăzi, în jurul orei 10, posturile de
radio și televiziune vor efectua o transmi
sie directă de la cea de-a patra sesiune
a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

RĂSPUNDERE MAXIMĂ, EFORTURI SUSȚINUTE

PENTRU TERMINAREA LUCRĂRILOR
Pentru toate șantierele, accelerarea ritmului de construcții și montaj
reprezintă cerința principală la ordinea zilei. în primul rind, pentru că
în perioada următoare este programată intrarea in funcțiune a unui
număr mare de obiective și capacități noi, a căror producție a fost
luată în calcul în mecanismul echilibrat al economiei naționale. în al
doilea rind, pentru că pînă la finalizarea acestor investiții au mai
rămas de executat volume importante de lucrări, iar apropierea sezonu
lui rece pune stringent terminarea lor cu maximă urgență.
Cum sint respectate aceste exigențe majore subliniate, în repetate
rinduri. de conducerea partidului ? Iată tema sondajului „Scînteii" pe
două șantiere importante de investiții.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE RULMENȚI
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
miercuri, 22 octombrie, au avut loc
lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.
La propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., Ple
nara a adoptat, in unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :
1. Raportul Consiliului de Mi
niștri cu privire la realizarea pla
nului
național unic de dezvol
tare economico-socială pe 9 luni
și măsurile pentru realizarea inte
grală a pianului pe anul 1986.
2. Propunerile pentru modifica
rea unor prevederi din Constituția
Republicii Socialiste România.

3. Proiect de hotărire cu privire
la reducerea de către Republica
Socialistă România cu 5 la sută a
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și convocarea, in
legătură cu aceasta, a unui refe
rendum.
4. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei du luat par
te, ca invitați, cadre din diferite
sectoare de activitate, din aparatul
de partid și de stat.
La primul punct al ordinii de
zi, tovarășul Constantin Dăscălescu,
primul ministru al guvernului, a
prezentat Raportul cu privire la rea
lizarea planului de dezvoltare economico-socială pe 9 luni și mâ

surile pentru realizarea integrală a
planului pe anul 1986.
In cadrul dezbaterilor privind
problemele înscrise pe ordinea de
zi a plenarei au luat cuvîntul
tovarășii Constantin Olteanu, Neculai Ibănescu, Mihai Marina,
llie Matei, Ion Radu, Maria
Bradea, losif Szasz, Venerica Pătru,
Ion Bogdan Baluță, Ion Traian
Ștefănescu.
1. In legătură cu primul punct al
ordinii de zi, plenara a adoptat o
Hotărîre-Chemare către organiza
țiile de partid, către toți oamenii
muncii și întregul popor, pentru
realiza rea la toți indicatorii a planului unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1986, primul an

a! celui de-al 8-lea cincinal, care
va fi dată publicității.
2. Plenara a aprobat, in unani
mitate, propunerile pentru modifi
carea unor prevederi din Constitu
ția Republicii Socialiste România și
a stabilit ca acestea să fie supuse
dezbaterii și adoptării Marii Adunări Naționale.
3. Plenara a adoptat hotărîrea
privind reducerea de către Repu
blica Socialistă România cu 5 la
sută ă armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare și convocarea,
in legătură cu aceasta, a unui re
ferendum.
4. La ultimul punct al ordinii de
zi, plenara a hotârit :

- eliberarea tovarășului Cornel
Pacoste din funcția de secretar al
C.C. al P.C.R. in legătură cu tre
cerea sa în funcția de viceprim-ministru al guvernului ;
Vasile
- alegerea tovarășului
Bărbulescu in funcția de secretar
al C.C. al P.C.R.
In încheierea lucrărilor plenorei a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar
general al Partidului Comunist
Român.
Cuvintarea tovarâșului
l
urmăNicolae Ceaușescu a fost
I
rită cu deosebit interes, cu profundă satisfacție și deplină aprobare,
fiind subliniată, in repetate rinduri,
cu puternice și îndelungi aplauze.

CU VI NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Aș dori să subliniez pe scurt
citeva probleme în legătură cu cele
ce am dezbătut în plenara Comi
tetului nostru Central.
Am dezbătut în plenară. în pri
mul rind. problemele privind reali
zarea planului național unic de
dezvoltare economică si socială pe
acest an. Raportul guvernului a
evidențiat o serie de rezultate im
portante obținute pe primele 9
luni, dar ■ și unele rămîneri în
urmă, foarte serioase. în domenii
importante de activitate.
Avem, intr-adevăr, pe ansamblu
un ritm de creștere relativ bun și
— asa cum am mai declarat —
putem aprecia că vom încheia acest an cu realizarea producției in
dustriale cu un procent de 7 la
sută mai mare față de anul 1985.
Vom obține — după cum ați au
zit. de altfel, si din cuvîntările to
varășilor care au vorbit aici —
realizări importante și în dome
niul productivității muncii, at
creșterii venitului național, al re
ducerii cheltuielilor materiale și
altele.
S-au obtinut importante realizări in domeniul ridicării nivelului calitativ și a nivelului tehnic
al producției, a eficienței econo
mice. Avem, de asemenea, rezul
tate importante în domeniul știin
ței. învățămîntului, ceea ce de
monstrează că toate organizațiile
de partid, toți oamenii muncii, în
tregul nosfru popor au trecut cu
toată hotărîrea. de la începutul anului. la înfăptuirea planului pe
acest an. primul an al cincinalu
lui.
Cu toate acestea, avem rămîneri
serioase în urmă. în primul rind
în domeniul minier. în domeniul
energetic. Subliniez acest lucru
pentru că. în următoarea perioa
dă din acest an. este necesar să
fie luate măsuri hotărîte pentru
lichidarea fermă a lipsurilor și în
deplinirea în cele mai bune con
diții a planului. îndeosebi a pro
ducției de cărbune energetic și
cocsificabil. dar, în aceeași mă
sură, și la celelalte minereuri.
Se impune ca toate organizații
le de partid, comitetele județene
de partid să treacă cu mai multă
hotărire la realizarea in practică
a măsurilor stabilite privind buna

bilit măsurile corespunzătoare și
organizare a muncii, a activității
vor acționa în același fel.
în domeniul minier.
în al doilea rînd. în domeniul
Una din problemele importante
energetic sînt necesare măsuri
asupra căreia trebuie să ne conhotărîte pentru punerea în pro ' centrăm atenția în mod deosebit
ducție a tuturor capacităților eeste realizarea în cele mai bune
nergetice prevăzute în plan, termi
condiții a producției de export. Și
narea rapidă a reparațiilor capi
în acest domeniu s-au stabilit, cu
tale. organizarea temeinică
a
ministerele, măsurile necesare și
întreținerii și exploatării pen
s-a asigurat tot ceea ce trebuie pen
tru a asigura energia necesa
tru a se putea îndeplini în bune
ră. conform prevederilor planului.
condiții exportul. Am stabilit ca
Avem tot ce este necesar ca să pu
fiecare comitet județean să cu
tem asigura, în bune condiții, enoască programele stabilite și — '
nergia pentru toate sectoarele,
după cite știu — s-au trimis tutu
pentru desfășurarea normală a în
ror județelor aceste programe ; ele
tregii activități.
sînt cunoscute, de asemenea, de
Totodată, sînt necesare măsuri
întreprinderi — și, în acest spirit,
hotărîte pentru reducerea consu
trebuie acționat pentru realizarea
murilor energetice, a consumurilor
în întregime a planului de export.
materiale, pentru folosirea rațio
Trebuie să considerăm programele
nală a surselor materiale de care
de 1 export pe trimestrul patru ca
dispunem.
minime și să facem totul pentru a
Avem rămîneri în urmă și în
obține o creștere mai puternică a
alte domenii, dar nu doresc acum
producției de export și a exporsă mă refer concret la fiecare sectului.
tor de activitate.
Nu mai doresc să mă refer la
în ultimul timp am discutat pe
activitatea ministerelor, la activilarg aceste probleme cu ministetatea comerțului
exterior ; am
rele, S-a discutat și cu organizaavut,
cu
o
săptămînă
în urmă, o
țiile de partid, s-au transmis tutuconsfătuire specială cu toate ca
ror comitetelor județene măsurile
drele din comerțul exterior.' Am
stabilite în vederea lichidării lip
discutat foarte pe larg aceste pro
surilor și realizării în cele mai
bleme. am stabilit măsuri hotărîte
bune condiții a planului pe acest
pentru perfecționarea activității
an. De altfel, la Congresul oameni
de comerț exterior, pentru ca toate
lor muncii m-am referit, pe larg,
întreprinderile de comerț exterior
la toate acestea. Dar și după aceea
să acționeze pe principiul autoconam continuat să analizăm proble
ducerii. autogestiunii si retribuția
mele cu fiecare minister, cu fieca
să fie determinată numai de reali
re sector — și toate acestea sînt
zarea producției de export, de
cunoscute de comitetele județene,'
realizarea exportului. Cu cit vor
de organele de conducere colecțivâ
vinde mai mult, cu atît vor putea
din Întreprinderi.
Deci, pe baza
să cîstige mai mult, nelimitat ■<celor stabilite, trebuie să se acțio
asa cum avem prevăzut pentru
neze în vederea lichidări/ in între
toate domeniile. Dar, in același
gime a răminerilor în urmă și rea
timp, cei care nu vor realiza
lizării în cele mai bune condiții
exportul nu au nici'un fel de vea planului de producție la toți in
nit asigurat. De altfel, am si sta
dicatorii. în mod corespunzător, în
bilit — avînd în vedere proble
afară de producția-marfă, aceasta
mele importante ale comerțului
presupune și producția netă, pro
exterior — ca să nu fie menținuți
ductivitatea
muncii,
reducerea
în întreprinderile de comerț ex
consumurilor materiale, ridicarea
terior oameni care nu realizează
calității și a nivelului tehnic al’
un anumit venit. Noi nu avem ne
producției, creșterea eficienței eco
voie. în comerțul exterior, de oa
nomice.
meni care să nu-si asigure exis
tența ! Avem loc pentru ei în alte
O serie de tovarăși s-au referit,
sectoare de activitate. Vrem ca în
în plenară, la faptul că au stabilit
comerțul exterior să avem oameni
măsurile necesare și au dat asigu
care să-si asigure veniturile prin
rări că vor realiza planul în bune
muncă, prin export si. desigur, si
condiții. Sper că și tovarășii care
nu au putut să ia cuvîntul au sta
prin realizarea în mod corespun-

zător a importurilor stabilite în
conformitate cu planurile de dez
voltare economică si socială. Men
ționez și în această plenară acest
lucru, pentru că este necesar ca
organizațiile
de
partid
toate
să ia măsurile necesare pentru
buna funcționare a unităților da
comerț exterior, a întreprinderilor,
pentru realizarea în cele mai bune
condiții, in acest an. a exportului,
dar si pentru pregătirea temeinică
a exportului pe anul viitor.
De asemenea, sînt necesare mă
suri hotărîte în domeniul investi
țiilor. La Comitetul Politic Exe’cu-:
tiv am analizat aceste probleme si
am stabilit măsuri ferme pentru
realizarea în întregime a investi
țiilor stabilite pentru acest an.
Toate județele cunosc aceste procă. de asemenea,
bleme. pentru
s-au transmis tuturor
______ programele
___ ,______
stabilite. Investițiile se realizează
în teritoriu si fiecare județ știe. si(
trebuie să acționeze, pentru a le
nune la timp în funcțiune,
Avem încă un număr mare de
capacități pe care trebuie să le
punem în producție. S-au stabilit
toate măsurile necesare pentru a
se asigura baza materială, tot ce
direcție,
este necesar în această
Este însă necesar să fie luate mă-1
suri hotărîte pentru buna 'oreanimuncii...
în _____
domeniul
investizarea
________
_______
___
țiilor. Am să vă dau un exem
plu. tovarăși.' ca să înțelegeți ce
se poate face cînd se acționează
cu o bună organizare. Mă refer la
construcția metroului în București.
Organizația de construcție a în
ceput de mult timp lucrările
pe artera centrală a Bucureștiului
și stabilise să o termine spre sfîrșitul anului viitor. Am discutat și
am
analizat
posibilitățile, îm
preună cu tovarășii din conduce
rea lucrărilor, s-au organizat bri
găzile de muncă în așa fel incit în
trei luni de zile au încheiat lucră
rile la suprafață — după cum ve
deți. Acum, arterele centrale ale
Bucureștiului sînt libere pentru
circulație, iar pînă la 1 Mai în
treaga magistrală a doua de me
trou va fi dată în funcțiune —
cu un an mai devreme. Dau nu
mai acest exemplu, deși sînt și
altele. De ce subliniez aceasta, to
varăși ? Pentru că avem tot ceea
ce este necesar ca printr-o bună
organizare, prin aplicarea fermă a
acordului global în construcții să

<r

îndeplinim în întregime progra
mele și să scurtăm mult durata de
execuție a lucrărilor.
Mă refer acum numai la acest
an, pentru că vom dezbate în ple
nara următoare, cind vom anali
za planul pe 1987, măsurile pentru
a asigura un înalt ritm de reali
zare a întregii activități, inclusiv
în investiții.
Cunoașteți programele de per
fecționare, de modernizare și or
ganizare a muncii, a tehnologiilor, a
întregii activități. Cunoâșțeți, de
asemenea, programele de perfec
ționare și normare a activității fi
nanciare. Nu doresc acum să insist
asupra lor, atrag numai atenția că
sînt necesare măsuri hotărîte de
înfăptuire a tuturor acestor pro
grame. Pe baza prevederilor din
programele care s-au stabilit în
toate întreprinderile — și. trebuie
să menționez că în multe între
prinderi vizitate am constatat cu
deosebită satisfacție o preocupare
foarte serioasă pentru aplicarea
acestor programe, dar sîntem nu
mai la început — anul viitor tre
buie să obținem o îmbunătățire ra
dicală a întregii activități din in
dustrie și din toate sectoarele. De
aceea este necesar și se impune ca
toate comitetele județene, toate mi
nisterele și organele de stat, con
ducerile întreprinderilor să ia mă
surile necesare în vederea înfăp
tuirii în practică a tuturor acestor
programe. Avem în vedere chiar o
devansare ai aplicării unora din
de momăsurile de perfecționare,
j
a tehnodernizare a activității,
;
logiilor.
Nu doresc să mă refer la agricultură. Am vorbit recent la Slatina, județul Olt, cu prilejul „Zi
lei recoltei", despre aceste pro
bleme. însă și în acest domeniu aș
dori să atrag atenția asupra cîtorva probleme. Mai se găsesc multe
produse pe cîmp. Am avut o toam
nă excepțională pentru strînsul
recoltei. Trebuie să facem totul ca,1
pînă duminică, să strîngem și să
depozităm toată recolta din cîmp.
Cu excepția sfeclei, a rădăcinoaselor și altor produse din legumi
cultura — care în mod obișnuit
trebuie să se strîngă mai tîrziu —
restul, tot ceea ce este prevăzut
trebuie să se strîngă si să fie de
pozitat în mod corespunzător.
(Continuare in pag. a IlI-a)

DIN SUCEAVA

Esențială este acum urgentarea livrării
unor utilaje tehnologice
Pe șantierul întreprinderii de rul
menți din Suceava, constructorii de
pun eforturi susținute pentru ra
cordarea acestui important obiectiv
la fluxul productiv cit mai repede
posibil. Tovarășul inginer Mihai Bejenar, din cadrul Antreprizei de- con
strucții industriale Suceava, ne spu
nea qă prevederile anuale de plan an
fost Îndeplinite cu 90 de zile mai
devreme. Avansul de timp cîștigat
va determina depășirea sarcinilor pe
1986, la „total investiții", cu peste
50 milioane lei. lțn succes, desigur,
care are la bază buna activitate des
fășurată de constructori, conlucrarea
fructuoasă cu beneficiarul.
Normal ar fi fost ca realizarea
sarcinilor pe 1986 să se reflecte în
devansarea termenului de punere
in. funcțiune a unității. Paradoxal
însă, deși prima capacitate de pe
fluxul productiv trebuia să fie gata
la data de 30 septembrie, ea nu va
putea fi pusă în funcțiune in acest
an. Cum este posibil ca planul anual
să fie îndeplinit
și depășit și in
același timp investiția să fie res
tantă ?

' — Este vorba de mai multe cauza
— ne spunea tovarășul inginer Aurel Chifan, directorul Intreprinde__________
rii de rulmenți. In primui rind, nu
avem asigurată energia termică.
Inițial, s-a mers pe ideea construirii
unei centrale proprii pe cărbune,
investiție conexă, în valoare da
citeva sute de milioane lei, dar pen
tru care nu au fost obținute avizele
și aprobările necesare. La propune
rea noastră, s-a prevăzut rea
lizarea unui racord provizoriu cu
centrala termică a unei unități în
vecinate. Ca urmare, au fost elabo
rate documentația tehnică, apoi pro
iectele, dar nici in acest caz nu a
fost avizată nota-raport de alimen
tare provizorie cu energie termică
a întreprinderii. Nici problema ali
mentării cu gaz metan nu este re
zolvată. Nota de comandă pentru
racordarea Ia rețeaua de gaz metan
se află și ea la avizare. Ur
gentarea avizării este absolut ne
cesară. Mai precis, racordarea tre
buind făcută de la stația combina-

(Continuare în pag. a IV-a)

Prezențe românești la Tîrgul

Internatîonal
București —1986
■
R

INDUSTRIA ROMÂNIEI
— un partener de prestigiu
in circuitul economic mondiul
Tîrgul Internațional București —
ajuns la cea de-a Xll-a ediție —
inaugurat in prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, a tovarășei
Elena Ceaușescu, a altor tovarăși
din conducerea partidului si statu
lui. este vizitat zilnic de zeci si zeci
de mii de oameni ai muncii, multi
dintre ei autorii „bijuteriilor" indusțriale expuse aici, oameni veniți
să vadă și să admire marile reali
zări ale industriei românești, afla
tă astăzi in primele linii ale tehni
cii mondiale. Complexul expozițional din Piața Scînteii îl putem com
para în aceste zile cu o uriașă ș>
complexă platformă industrială a
României socialiste moderne, unde
sint reunite. într-o amplă competi
ție internațională, roadele gindirii
'tehnice românești, o ofertă largă de
produse industriale de cea mai înal
tă calitate si complexitate, din toa
te ramurile industriale.
Prestigiul Tîrgului Internațional
București este ilustrat și in acest
an de prezenta a peste 490 de fir
me import.ante din 36 de țări. După
opiniile multor vizitatori străini.
Bucpreștiul a oferit de-a lungul
anilor climatul propice încheierii
de tranzacții comerciale, iar deviza
sub care se desfășoară această im
portantă manifestare .economică —
„Comerț,
cooperare.
dezvoltare,
pace" — este puternic confirmată.
Dezvoltarea in ritm susținut a
economiei noastre naționale, diver
sificarea structurii industriale, in
troducerea în fabricație a tehnolo
giilor moderne creează condiții tot
mai favorabile participării Româ
niei la circuitul mondial de va
lori. Astăzi, prin oferta diversă pe
care o prezintă la T.I.B. — ’86. prin
produsele de 'înaltă calitate, cu pa

rametri tehnici situați la nivelul
tehnicii mondiale, prin politica de
pace si cooperare cu toate statele
lumii, pe baza principiilor binecu
noscute ale respectării independentei
naționale.
egalității
in
drepturi și avantajului reciproc,
principii ce se regăsesc cu consecvență în politica promovată
de președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tara noastră în
treține relații economice cu peste
150 de state ale. lumii.
La actuala ediție a Tîrgului In
ternațional București sînt prezente
Peste 700 de întreprinderi produ
cătoare românești, care expun, prinintermediul a 44 de Întreprinderi
specializate de comerț exterior, o
gamă diversă de produse industria
le. de înaltă calitate si mare com
plexitate tehnică. Ceea ce impre
sionează de la bun început pe vizi
tatori. pe numeroșii oameni de afa
ceri prezenti în aceste zile la t.îrg
este tocmai capacitatea industriei
românești de a se dezvolta rapid
si de a se adapta operativ la ten
dințele în continuă schimbare ma
nifestate pe piața externă.
Puternica angajare a economiei
noastre naționale în ampla acțiund
de modernizare se sprijină, asa
cum a subliniat în repetate rinduri
secretarul general al partidului, pe
aportul cercetării știjiițifice româ
nești. în această direcție, generoa
sa activitate de conducere si îndru
mare a cercetării științifice și a in
gineriei tehnologice de către tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. savant de reputa
ție mondială, reprezintă girul înal
tei competente cu care știința ro
mânească contribuie la dezvoltarea
și progresul necontenit al economiei
naționale.

Din multitudinea de exponate prezentate la T.I.B. ’86. astăzi ne vom ■
referi — in pagina a 5-a a ziarului — la citeva produse industriale rare
ilustrează capacitatea de creație a oamenilor muncii din tara noastră.
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la realizarea planului național
unic de dezvoltare economico-socială pe 9 luni și măsurile pentru
realizarea integrală a planului pe anul 1986
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe Nicolae
Ceaușesew*
secretar general al partidului,
președinte al Republicii,
Stimate
tovarășe și stimați
tovarăși.

Actuala plenară a Comitetu
lui Central constituie un mo
ment
politic de excepțională
importanță în viața țării și a
poporului român. Problematica
deosebită înscrisă pe ordinea
de zi îi conferă atributul acelor
momente politice semnificative
ce au dat puternic relief vieții
noastre economico-sociale în
cei peste 21 de ani de' cind în
fruntea partidului și a țării se
află genialul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Importanța momentului pe
care îl trăim ne îndeamnă să
evocăm, o dată mai mult, cu
adîncă venerație și deosebit
respect
rolul
covîrșitor
al
tovarășului secretar general în
descifrarea obiectivelor fun
damentale ale progresului economico-social, a cerințelor dez
voltării multilaterale a socie
tății românești, în mobilizarea
energiilor creatoare ale po
porului, prin contactul și dialo
gul permanent cu făuritorii bu
nurilor materiale, prin îndru
mările izvorîte din analiza
profundă a realităților în con
tinuă evoluție, bazată pe apli
carea creatoare a adevărurilor
generale ale socialismului știin
țific la condițiile concrete ale
României.
înalta recunoaștere a inesti
mabilelor merite pe care le
aveți, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
rezolvarea
problemelor deter
minante pentru edificarea ce
lei mai drepte și mai umane
orînduiri pe pămîntul patriei
și-a găsit recent o nouă și
elocventă expresie prin acor
darea titlului de „Erou al Noii
Revoluții Agrare".
Era în firea lucrurilor ca cel
pe al cărui piept să stră
lucească, întîia dată. înalta
distincție să fie însuși tovarășul
Nicolae Ceaușescu — militantul
revoluționar neînfricat, ce a
desfășurat și desfășoară cu
energie clocotitoare o activitate
de însemnătate excepțională in
stabilirea strategiei generale
de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, în elaborarea și
înfăptuirea politicii agrare a
partidului.și statului, de făurire
a unei agriculturi intensive,
moderne, de mare
producti
vitate.
Conferirea acestei înalte dis
tincții
primului
comunist al
țării, care ne umple inima de
imensă bucurie, semnifică o
strălucită confirmare a justeței
politicii
agrare a partidului
nostru, a justeței hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al
partidului privind dezvoltarea
generală a patriei noastre in
noua etapă, în care agriculturii
îi revine un rol de mare în
semnătate.
Preocupîndu-se în cel mai
înalt grad de mersul neabătut
al construcției socialiste pe pă
mîntul patriei, partidul nostru
acționează statornic, sub inriurirea gîndirii novatoare și ac
țiunii energice a secretarului
său general, pentru întronarea
unul climat de colaborare și în
țelegere între popoare, pentru
apărarea păcii și trecerea la
înfăptuirea dezarmării.
'Momentul grav pe care îl.
parcurge întreaga omenire im
pune, așa cum
subliniază pe
bună dreptate
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acțiuni fer
me. hotărite, concrete in direc
ția încetării cursei periculoase
a înarmărilor și trecerii la
dezarmare, la excluderea războ
iului din viața societății, pentru
ca toate popoarele lumii să se
poată consacra nestingherite
construcției pașnice.
făuririi
unei vieți prospere în condiții
de pace și deplină securitate.
în acest context capătă o
profundă semnificație hoțărirea
României de a trece unilateral
la reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, hotărire cu
larg și îndreptățit ecou în opi
nia publică mondială, pe care
actuala plenară este chemată
s-o adopte ca expresie a voin
ței unanime a partidului nos
tru. a întregului popor — voință
ce va fi exprimată deschis în
cadrul unui larg referendum
național.
Acest act profund al afirmă
rii voinței națiunii noastre con
stituie dovada cea mai edifica
toare a esenței democrației în
societatea socialistă româneas
că, societate in care poporul
participă nemijlocit la luarea
tuturor deciziilor ce privesc
munca și viața sa,, destinul și
viitorul țării.
Iată de ce dorim să aducem și
eu acest prilej un cald omagiu
ilustrului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu —
ctitorul României socialiste mo
derne. revoluționarul și patrio
tul înflăcărat care, de cind se
află în fruntea partidului, a
conferit strălucire epocii ce-i
poartă cu îndreptățire ■ numele,
personalitate de frunte a miș
cării comuniste și muncitorești
internaționale, promotor neobo
sit al păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare.
în continuare Vorbitorul a
spus : în perioada care a trecut
din acest an. oamenii muncii
din toate sectoarele de activi
tate, transpunind neabătut in
viață sarcinile șl îndrumările
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au desfășurat o muncă rodnică,
de susținută angajare patrioti
că, reflectată în rezultatele bune
obținute pe ansamblul econo
miei. A continuat intr-un ritm
accelerat procesul de moderniza
re a producției, s-a lărgit baza
proprie de materii prime, s-au
dezvoltat mai rapid ramurile
prelucrătoare care valorifică su-

prezentat de tovarășul
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,
prim-ministru al guvernului
perior resursele naturale și de
muncă, acționîndu-se cu mai
multă exigență pentru creșterea
eficienței economice.
înfăptuirea programelor de
cercetare științifică și dezvolta
re tehnologică, elaborate sub
conducerea
tovarășei
Elena
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, prim viceprim-ministru al guvernului,
președinte al Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului, a avut un rol deosebit în
accelerarea procesului de înnoi
re a producției, in perfecționa
rea și' modernizarea tehnologii
lor de fabricație, creșterea mai
accentuată
a
productivității
muncii, reducerea în continua
re a consumurilor și ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al
produselor.
în industrie, în primele 9 luni,
s-a realizat, integral pe seama
ridicării productivității muncii,
o producție-marfă cu aproape
77 miliarde lei mai mare decît
în aceeași perioadă a anului
trecut. Aceasta asigură condiții
pentru ca în anul 1986, primul
an al celui de-al optulea cinci
nal, să se obțină o creștere a
producției industriale cu peste
7 la sută față de 1985. Producții
superioare, față de nivelurile
planificate, s-au înregistrat la o
serie de produse importante
pentru economie, cum sint : aiuminiu și aliaje din aluminiu,
mijloace de automatizare elec
trotehnice și electronice, utilaje
tehnologice pentru lucrări mi
niere, materiale de construc
ții, exploatarea și prelucrarea
lemnului, produse de mecanică
fină, optică, echipamente hi
draulice și pneumatice, frigide
re, medicamente, confecții tex
tile și altele. Au fost introduse

la sută, fată de anul trecut și
s-au asimilat o serie de produse
noi. de calitate superioară, mi
nisterul de resort,, combinatele
și • întreprinderile n-au asi
gurat realizarea integrală a
producției fizice planificate.
Guvernul va acționa cu toată
fermitatea pentru ca. în peri
oada care a rămas pînă la sfirSitui anului, să se ia măsuri or
ganizatorice și tehnologice cu
totul deosebite în acest sector
de importantă vitală pentru economie. astfel incit să se asigure îndeplinirea in întregime
a programelor de producție pe
trimestrul IV, îndeosebi la oteluri speciale, țevi pentru con
strucția de utilaje și pentru ex
tracție. table și benzi pentru
industria electrotehnică, profile
și table din oțel de calitate pen
tru industria mijloacelor de
transport si producția de utilaj
clțimic. Vom acționa energic
pentru aplicarea programelor
indicate de conducerea superi
oară de partid în vederea func
ționării în regim optim a agre
gatelor siderurgice, pentru eli
minarea unor stări de indisci
plină în conducerea proceselor
de producție și evitarea ava
riilor la unele agregate, pentru respectarea strictă a tehno
logiilor. îmbunătățirea calității
și fiabilității produselor meta
lurgice.
Referindu-se la industria con
strucțiilor de mașini, vorbitorul
a spus : în mod deosebit, con
ducerile Ministerului Industriei
de Utilaj Greu și Ministerului
Industriei Construcțiilor de Ma
șini trebuie să acționeze cu mai
multă hotărire pentru buna or
ganizare a activității combina
telor și întreprinderilor de uti
laj greu, a sectoarelor de pro-

TEXT PRESCURTAT
în fabricația de serie peste
350 mașini și utilaje, aparate și
instalații, precum și un număr
important de bunuri de consum.
Analizînd însă în mod critic
activitatea desfășurată in indus
trie, trebuie arătat că rezulta
tele puteau fi și mai bune dacă
nu se manifestau unele neajun
suri în utilizarea capacităților
de producție, a resurselor ma
teriale și de muncă. Se impune
ca, în perioada imediat urmă
toare. guvernul să acționeze cu
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea integrală a măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Exe
cutiv privind realizarea ritmică,
zi de zi, la nivel calitativ su
perior, a producției fizice și re
cuperarea rămînerilor in urmă
la unele produse, să acorde atenție deosebită producției des
tinate exportului.
în continuare au fost prezen
tate principalele măsuri ce tre
buie luate neîntîrziat în unele
sectoare și ramuri ale indus
triei.
în sectorul extractiv trebuie
să se acționeze cu mai multă
hotărire și răspundere pentru
sporirea producției zilnice de
cărbuni energetici și cocsificabili, minereuri de cupru și țiței.
Este necesar ca in toate unită
țile miniere să fie folosite la în
treaga capacitate utilajele și
instalațiile din dotare, să se aplice cu fermitate măsurile sta
bilite pentru creșterea randa
mentelor de extracție și pune
rea în funcțiune la termen a
capacităților prevăzute pentru
acest an. sâ se asigure folosi
rea rațională a forței de mun
că, .întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă. Se
impune să acționăm cu mai
multă hotărire pentru utiliza
rea întregului parc de- sonde,
pentru extinderea tehnologiilor
moderne de extracție a țițeiului.
Trebuie intreprinse cele mai energice măsuri pentru termina
rea tuturor lucrărilor pe plat
forma continentală a Mării Ne
gre, astfel incit, in cel mai scurt
timp, să se treacă la exploata
rea industrială a țițeiului.
Guvernul va acorda o atenție
deosebită funcționării în bune
condițiuni a sistemului energe
tic național, pregătirii tuturor
centralelor pentru perioada de
iarnă. In acest scop. Ministerul
Energiei Electrice, toate unită
țile dih sectorul energiei trebuie
să urmărească cu perseverență
realizarea măsurilor prevăzute
în programele privind asigura
rea cu energie electrică, să ac
ționeze cu toată răspunderea
pentru creșterea producției pe
teză de cărbune la nivelul sta
bilit. pentru economisirea la
maximum a hidrocarburilor si
a apei din lacurile de acumula
re. Totodată, se vor lua măsuri
urgente ca unitățile miniere și
cele energetice să
constituie
stocurile de cărbune la nivelul
programat, de 6 milioane tone,
să pregătească pentru iarnă de
pozitele, să încheie toate repa
rațiile și reviziile la agregatele
energetice și la gospodăriile de
cărbune, îndeosebi la centralele
din Turceni și Rovinari, Conco
mitent cu aceste măsuri, avem
datoria să aplicăm strict preve
derile din programele privind
economisirea energiei. în vede
rea menținerii echilibrului ba
lanței energetice. încadrării tu
turor consumatorilor în canti
tățile de combustibili, carbu
ranți. energie electrică si ter
mică alocate prin plan. ■
în industria metalurgică, deși
producția a crescut cu peste 10

ductie a autovehiculelor și
tractoarelor.
în industria chimică Si pe
trochimică se impune ca cele
două ministere să acționeze
pentru asigurarea funcționării
neîntrerupte. în deplină sigu
ranță. â instalațiilor, pentru re
cuperarea neintirziată a unor
nerealizări înregistrate in sec
torul da prelucrare a țițeiului,
cît si la unele produse chimi
ce. In același timp, trebuie să
se respecte destinația produc
ției prevăzute în plan, în spe
cial pentru exportul direct și
producția de export ce Se reali
zează in alte ramuri care va
lorifică superior materiile pri
me și materialele furnizate de
industria chimică.
în sectoarele producătoare de
bunuri de consum vom acționa,
în continuare, pentru diversifi
carea gamei sortimentale, uti
lizarea in mai mare măsură a
materialelor recuperabile și refolosibile. a resurselor locale.
Pentru toate ramurile indus
triei se impune ca guvernul sâ
asigure o mai hună urmărire,
a
producției
șl
realizarea
bazei materiale a acesteia.
Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale trebuie
să acționeze cu mai multă ho
tărire și răspundere pentru aprovizionarea cu prioritate a
unităților economice care lu
crează pentru export sau pro
duc materii prime și materiale
de bază pentru producția des
tinată exportului, să nu adrrțjtă
sub nici o formă realizarea' de
produse care nu sint prevăzute
în plan sau nu au desfacerea
asigurată. In același timp, orga
nele de sinteză economică.
Ministerul Finanțelor, băncile
trebuie să controleze și să ur
mărească cu strictețe încadra
rea tuturor ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor in
normele și normativele economico-financiare aprobate potri
vit legii, să respecte normati
vele stabilite de stocuri de aprovizionare, producție netermi
nată și produse finite.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la unele probleme ale
activității din agricultură, precizînd că, în perioada imediat
următoare, Ministerul Agricul
turii, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, consiliile populare și or
ganele agricole județene trebuie
să ia toate măsurile necesare
pentru strîngerea urgentă a re
coltei, pentru transportul aces
teia în depozitele unice, reali
zarea integrală a fondului de
stat, controlul calității însămînțărilor de toamnă, fertiliza
rea terenurilor cu îngrășămin
te organice și încheierea arătu
rilor pentru însămințările de
primăvară. Trebuie acționat energic pentru depozitarea și
conservarea furajelor de volum,
pentru .asigurarea corespun
zătoare a spațiilor de cazare
a animalelor pentru perioada de
iarnă.
După ce a subliniat faptul
că, în domeniul investițiilor, în
cele trei trimestre din acest
an s-a realizat un volum impor
tant de lucrări, vorbitorul a
spus : La indicația conducerii
partidului, guvernul a stabilit
măsuri pentru fiecare obiec
tiv de investiții, care să con
ducă la intensificarea ritmului
de execuție și recuperarea
’restanțelor la capacitățile cu
termene de punere în funcțiu
ne pînă la sfîrșitul acestui an.

Se impune să se acționeze pen
tru livrarea grabnică a utilaje
lor tehnologice, echipamentelor
și materialelor speciale de că
tre ministerele constructoare
de mașini și industriei metalur
gice, accelerarea ritmului de
montaj al utilajelor la obiecti
vele aflate intr-un stadiu avansat de execuție, la cele unde
sint acumulate stocuri mari de
utilaje tehnologice.
Referindu-se la problemele
activității de export, vorbitorul
a spus : La recenta consfătui
re cu activul din comerțul ex
terior s-a făcut o analiză exi
gentă a căilor și modalităților
de perfecționare. în continuare,
a activității de comerț exterior,
astfel incit să asigurăm toate
condițiile pentru a realiza un
comerț mai activ, modern și cu
eficiență sporită.
Pornind de la orientările și
sarcinile de maximă importan
tă'trasate de secretarul general
al partidului, guvernul se anga
jează să acționeze cu toată hotărîrea. pentru înlăturarea cît
mai grabnică a lipsurilor care
s-au manifestat în acest dome
niu. pentru ridicarea
întregii
activități de comerț exterior la
un nivel calitativ superior. Mi
nisterele economice, organele
de sinteză, centralele, întreprin
derile industriale și de comerț
exterior trebuie să situeze în
centrul preocupărilor lor reali
zarea cu prioritate a produc
ției pentru export prevăzute să
Se livreze în trimestrul IV
a.c.. cu respectarea integrală a
parametrilor de
calitate și a
termenelor din contractele cu
partenerii externi. Vom urmări
zilnic soluționarea operativă a
problemelor, precum și deru
larea tuturor operațiilor
care
asigură expedierea ritmică, fără
intîrzieri, a mărfurilor la bene
ficiarii străini. Vom întreprin
de măsuri deosebite
pentru
perfecționarea
activității
de
prospectare și contractare, va
lorificarea cît mai bună, în con
diții superioare de eficientă, a
produselor românești pe piața
externă, aplicarea fermă în do
meniul comerțului exterior a
principiilor autoconducerii și
autogestiunii. promovarea unui
înalt spirit de răspundere, ordi
ne și disciplină.
Înfăptuirea programelor
de
ridicare mâi accentuată a efi
cientei economice impune ca
ministerele, centralele și între
prinderile să acționeze hotărît
pentru gospodărirea și stili
zarea cu maximum de randa
ment a tuturor mijloacelor din
dotare, creșterea mai rapidă a
productivității muncii, dimi
nuarea în mai mare măsură a
costurilor de producție, cu deo
sebire a cheltuielilor materiale,
sporirea rentabilității
produc
ției. O atenție deosebită vom
acorda realizării tuturor măsu
rilor din programele de îmbu
nătățire a calității producției,
astfel incit, prin valorificarea
deplină a întregului potențial
tehnic și de execuție de care
dispunem, să asigurăm ridicarea
parametrilor tuturor produse
lor românești la nivelul celor
mai bune
realizări pe
plan
mondial. In acest scop, guver
nul, ministerele, centralele și
întreprinderile au obligația să
aplice cu fermitate toate măsu
rile stabilite privind perfecțio
narea organizării și moderniză
rii producției, să generalizeze
cele mai bune rezultate, Incit
să se asigure o creștere mai
puternică a eficienței economice
.in fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă.
O atenție deosebită vom acor
da sprijinirii unităților econo
mice în scopul soluționării tu
turor problemelor cțe care de
pinde încadrarea în
sistemul
perfecționat de normative economico-financiare. in nivelurile
cheltuielilor de producție, chel
tuielilor materiale ș» mijloace
lor circulante stabilite pe pro
duse șl la o mie lei producție
marfă.
eficienței
fondurilor
jfixe. stocurilor normate de ma
teriale și produse. Vom lua. în
continuare, măsuri pentru întă
rirea regimului de economii și
a disciplinei financiare, a con
trolului financiar-bancar. cu
deosebire a celui preventiv, asu
pra modului de gestionare a re
surselor.
Abordînd problemele pregă
tirii planului pe anul 1987, vor
bitorul a subliniat : Măsuri de
osebite se impun pentru con
tractarea întregii producții sta
bilite prin' plan, asigurarea ba
zei tehnico-materiale
potrivit
normelor și normativelor de
consum, sprijinirea întreprin
derilor în elaborarea programe
lor de măsuri tehnice si orga
nizatorice în vederea desfășu
rării activității în concordantă
cu sarcinile ce le revin din pla
nul național unic.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Realizările pe care le-am obți
nut in cele 9 luni ale primului
an din actualul cincinal asigură
premise trainice pentru obți
nerea unor succese și mai im
portante. Acestea reprezintă o
dovadă incontestabilă a juste
ței și realismului obiectivelor
stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului, a imensei
forte de creație a
poporului
nostru, a capacității sale de a
depăși orice dificultăți și greu
tăți, de a asigura mersul neabă
tut al patriei noastre pe dru
mul socialismului și comunis
mului.
Vă
asigurăm.
mult
sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că guvernul
nu va precupeți nici un efort
pentru mobilizarea tuturor re
surselor economiei noastre, pen
tru transounerea consecventă in
viată a politicii interne și ex
terne a partidului, in a cărei
elaborare și înfăptuire vă revine
rolul determinant, spre binele
si prosperitatea patriei, a po
porului român.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
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TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN OLTEANU
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Prin problemele înscrise la
ordinea de zi și prin măsurile
propuse spre adoptare, actuala
plenară ilustrează elocvent jus
tețea politicii interne și exter
ne, profund științifice, a parti
dului și statului, contribu
ția decisivă
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la funda
mentarea și conducerea proce
sului complex de edificare a
socialismului și comunismului
în patria noastră, la definirea
căilor și mijloacelor de acțiune
pentru soluționarea constructi
vă a marilor probleme ale lu
mii contemporane, asigurarea
securității și independentei po
poarelor.
In aceste momente, cind în
treaga națiune își îndreaptă cu
recunoștință gîndurile spre cti
torul noilor destine ale patriei,
vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim vibrantul omagiu pe care
comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală îl aduc cu adine
respect, nemărginită dragoste
și prețuire
neobositului pro
motor și făurar al conceptelor
aflate la baza edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România, marelui
strateg ce a ridicat pe treptele
deplinei afirmări vocația con
structivă a
poporului nostru,
secretarul general al parti-,
dului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în bilanțul înfăptuirilor din
primul an al actualului cincinal
înfățișat în raportul prezentat
plenarei, a arătat printre altele
vorbitorul, se înscriu și rezul
tatele obținute de oamenii
muncii din Capitală, care, în
nouă luni din acesț an au rea
lizat suplimentar o producțiemarfă industrială în valoare de
2,3 miliarde lei. Raportăm că
organizația de partid a Capita
lei acționează cu toate forțele
pentru înlăturarea neajunsuri
lor care mai persistă în unele
unități economice, pentru recu
perarea. așa cum a indicat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
tuturor rămînerilor in urmă la
producția fizică și la export,
pentru reducerea consumurilor
și modernizarea întreprinderi
lor.
Referindu-se în continuare Ia
evoluția situației internaționa
le, vorbitorul a reliefat juste
țea și realismul aprecierii ilus
trului conducător al partidului
și statului nostru, care. Ia Con
gresul al XIII-lea al partidului,
spunea că problema fundamen
tală a epocii contemporane este
oprirea cursei înarmărilor și, în
primul rînd, a celor nucleare,
trecerea la dezarmare și asigu
rarea unei păci trainice în
lume. Cu excepționala sa ca
pacitate de a prospecta desfă
șurarea vieții internaționale
în
dinamica
ei,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a funda
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mentat în mod strălucit concep
ția românească privind moda
litățile de înlăturare a perico
lului unui nou război mondial,
a catastrofei nucleare ce pla
nează asupra omenirii, de eli
minare a forței și amenințării
cu forța, de soluționare numai
pe cale politică, prin tratative
a diferendelor.
ficțiunile de puternică rezo
nantă întreprinse de România
socialistă după Congresul al
IX-lea al partidului, ideile,
propunerile
și
demersurile
perseverente ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu
jalonează
cu claritate căile depășirii si
tuației grave în care se află
omenirea, exprimă optimism și
încredere în posibilitatea de a
se instaura un climat în care
popoarele să-și poată clădi în
deplină libertate și independentă
propriul viitor.
De unanimă apreciere in
opinia publică
mondială
se
bucură acțiunile întreprinse de
Comitetul Național Român „Oa
menii de Știință și Pacea", a
cărui prestigioasă activitate este
condusă de tovarășa academi
cian
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de reputație mondia
lă, militant activ pentru afir
marea științei ca forță pusă ex
clusiv în siujba progresului.
împreună cu întregul popor,
oamenii muncii din Capitală îș*
exprimă adeziunea deplină față
de noua și generoasa propunere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind reducerea de către tara
noastră, în mod unilateral, cu 5
la sută pînă la sfîrșitul acestui
an a efectivelor, armamentelor
și cheltuielilor militare. în nu
mele rațiunii, al răspunderii
fată de soarta umanității ce gu
vernează această nobilă acțiune
a României, a președintelui ei,
nădăjduim că exemplul tării
noastre va fi urmat și de alte
state, ceea ce va servi cauzei
dezarmării, securității si păcii.
Susținem cu toată căldura, a
arătat vorbitorul, propunerea ca
această inițiativă să fie aproba
tă de întregul popor prin refe
rendum. modalitate ce reprezin
tă o nouă dovadă a profundului
democratism caracteristic so
cietății noastre socialiste. Con
sfințirea unei astfel de preve
deri în Constituția țării, act po
litic cu adinei semnificații în
istoria nouă a României, pune
în lumină pregnant realitatea
că poporul însuși decide în pro
blemele cardinale care privesc
prezentul și viitorul său. Aceas
ta demonstrează, totodată, uni
tatea de granit a națiunii în
jurul partidului, al genialului
său conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Vă rog să-nti îngăduiți să
asigur pe secretarul general al
partidului că oamenii muncii
din Capitală. în frunte cu comu
niștii, vor acționa cu hotărire
pentru îndeplinirea mărețelor
sarcini ce le revin din documen
tele Congresului al XIII-lea al
partidului.

TOVARĂȘULUI

NECULAI IBĂNESCU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Actuala plenară se înscrie ca
un eveniment de o importantă
deosebită în viata politică și social-economică a tării. în, pro
cesul înfăptuirii hotărîrilor is
torice ale celui de-al XIII-lea
Congres al partidului nostru.
Documentele aflate în dezba
tere. elaborate din inițiativa și
cu contribuția esențială a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. reflec
tă vocația națiunii române de
a edifica societatea socialistă
multilateral dezvoltată în pa
tria noastră, intr-o lume a pă
cii și colaborării între popoare.
Trăim în aceste zile momente
deosebite, generate de confe
rirea înaltuțui titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare" iu
bitului
si
stimatului
nos
tru conducător, tovarășul'
Nicolae Ceaușescu.
Folosim acest prilej de a ex
prima deosebita stimă și prețui
re fată de secretarul general al
partidului pentru contribuția sa
determinantă la dezvoltarea in
tensivă și modernizarea conti
nuă a agriculturii noastre so
cialiste, la elaborarea unei con
cepții științifice privind rolul și
funcțiile
acestei
importante
ramuri a economiei naționale,
la fundamentarea și înfăptuirea
noii revoluții agrare, la pro
gresul multilateral al patriei.
Vă raportăm, mult iubite
și
stimate
.tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că agricul
tura județului Iași, asemenea
celei din întreaga tară, a cunos
cut în perioada ce a trecut de
la Congresul al IX-lea al parti
dului nostru adevărate trans
formări revoluționare, reflecta
te în creșterea gradului de do
tare tehnico-materială. reali
zarea unor ample lucrări de
îmbunătățiri funciare, asigu
rarea unor semințe și rase de
animale cu potențial genetic
ridicat.
înscrierea pe ordinea de zi a
punctului consacrat organizării
in luna noiembrie a unui refe
rendum privind reducerea cu 5
la sută pinâ la sfîrșitul anului
acesta a efectivelor, armamen
telor și cheltuielilor militare
evidențiază încă o dată hotărirea fermă a partidului și po
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porului nostru de a trăi într-o
lume a păcii și înțelegerii.
O asemenea decizie luată în
climatul actual al vieții politice
internaționale exprimă cu clari
tate dorința fierbinte a Româ
niei. a președintelui său. de a
trece de la vorbe la fapte pe
planul dezarmării generale și
în mod prioritar al celei nuclea
re, de a asigura condiții pen
tru mobilizarea întregului po
tențial material și uman la
îndeplinirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
partidului. Totodată, asemenea
acțiuni concrete evidențiază cu
și mai mare claritate personali
tatea dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de mare
strateg, militant revoluționar și
erou al păcii.
Exprimîndu-mi în numele or
ganizației județene de partid, a
tuturor locuitorilor județului
Iași adeziunea totală fată de or
ganizarea referendumului și de
modificarea în acest spirit a
Constituției Republicii Socialis
te România, cît și,aprobarea unanimă pentru reducerea cu 5
la sută, încă din acest an. a
cheltuielilor militare, efective
lor și armamentelor, aduc in
același timp hoțărirea noastră
de a ne perfecționa întreaga ac
tivitate pentru obținerea de noi
și tot mai mari realizări.
Evidențiind succesele din in
dustria județului, vorbitorul a
subliniat că la obținerea acesto
ra o contribuție însemnată au
avut-o aplicarea programelor
de modernizare, asimilarea în
producție a rezultatelor cerce
tării științifice, pentru care aducem și cu acest prilej caldele
noastre mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu pentru modul stră
lucit în care conduce destinele
științei românești.
Asigurăm conducerea parti
dului. pe dumneavoastră, mult
iubite
si
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu — a spus in
încheiere vorbitorul — Că sintem ferm hotăriți să recuperăm
restanțele și **%ă îndeplinim in
tegral planul pe acest an. amplificînd astfel contribuția ju
dețului Iași la afirmarea celei
mai fertile și mai bogate pe
rioade din istoria poporului ro
mân, pe care cu dragoste și din
toată inima o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
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MIHAI MARINA
Mult stimate și iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Problemele supuse dezbaterii
plenarei
Comitetului Central
demonstrează, încă o dată, pre

ocuparea statornică, de înaltă
răspundere, pătrunsă de spirit
revoluționar, adine patriotism și
inegalabilă previziune a secre
tarului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru a găsi și stabili răs
punsurile și soluțiile cele mai
potrivite problemelor de* fond
pe care le ridică dezvoltarea

economică șl socială a patriei,
viața internațională.
In aceste momente de vibran
tă trăire patriotică, prilejuite
de conferirea înaltului titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agra
re" dumneavoastră, mult sti
mate și iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, precum și
de ideile și tezele cuprinse în
magistrala cuvîntare pe care ați
rostit-o la impresionanta adu
nare populară din județul Olt,
în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Constanța, vă rog să pri
miți cele mai alese sentimen
te de stimă, prețuire și profun
dă recunoștință pentru contri
buția determinantă pe care o
aveți la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru.
în același timp, omagiem cu
deosebit respect și admirație
remarcabila activitate a tova
rășei Elena Ceaușescu, contri
buția deosebită, adusă la în
făptuirea programelor de înain
tare a patriei pe calea progre
sului, aportul inestimabil la
dezvoltarea invățămîntului, ști
inței și culturii românești.
Beneficiind de ajutorul con
ducerii de partid și de stat,
personal al dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar ge
neral, și oamenii muncii din
județul Constanța, la fel ca în
tregul nostru popor, au obținut,
in acest an, o serie de rezulta
te pozitive. Fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut, producția-marfă industrială este mai
mare cu *20 la sută, întregul
spor realizîndu-se pe seama
creșterii productivității muncii.
Referindu-se la unele neajun
suri manifestate în activitatea
depusă, vorbitorul a subliniat
că la nivelul județului și în
fiecare unitate s-au stabilit mă
suri in vederea recuperării res
tanțelor. pentru realizarea indi
catorilor de plan pe acest an.
în continuare, vorbitorul a
spus : Vă raportez, mult sti
mate tovarășe secretar general,
că personal am tras maximum
de învățăminte din experiența
acestui an. că am analizat si
tuația din agricultura județului
nostru nu comparativ cu anii
trecuți, ci cu realizările de ex
cepție ale județului Olt și ale
unităților distinse cu. titlul de
„Erou al Noii Revoluții Agrare"
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și1 vă asigurăm că am luat și
vom lua în continuare, măsurile
ce se impun pentru realizarea
întocmai a indicațiilor pe care
le-ați dat. pentru a răspunde
cu producții și rezultate con
crete chemării pe care ne-ați
adresat-o la marea adunare
populară din municipiul Sla
tina.
Apreciez și eu — a spus apoi
vorbitorul — că propunerile
prezentate plenarei cu privire
la unele modificări ce urmează
să fie aduse Constituției Repu
blicii Socialiste România sint
în deplin consens cu măreția
sistemului democrației munci
torești revoluționare, durat in
patria noastră din inițiativa și
sub directa conduoere a to
varășului Nicolae Ceaușescu.
Dezbaterea în plenara Comi
tetului Central al partidului
nostru, din inițiativa mult iubi
tului și stimatului nostru con
ducător.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a propunerii de a
realiza pină la ‘sfîrșitul anului,
pe baza unui referendum, re
ducerea cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltu
ielilor militare reprezintă o pu
ternică și elocventă expresie a
voinței partidului și poporului
român de a se trece la acțiuni
concrete în vederea soluționării
marilor și gravelor
probleme
din viata internațională.
în numele
comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Constanța, susțin eu
toată convingerea această mă
sură, care se înscrie în spiritul
politicii generale a partidului
nostru, al hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, vine să com
pleteze paleta largă a inițiati
velor țării noastre în favoarea
dezarmării, păcii și înțelegerii
între popoare.
îmi îndeplinesc o înaltă în
datorire de inimă și conștiință
de a vă adresa din nou. ■ mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în numele
oamenilor muncii din județul
Constanța, în această împreju
rare de excepție pe care o con
semnează cu demnitate istoria
poporului
român,
cel
mai
fierbinte omagiu pentru tot ce
ați întreprins și întreprindeți,
cu nețărmurită dragoste față de
patrie și cu înaltă răspundere
pentru destinele umanității.
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ILIE MATEI
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Mîndri- de trainicele ctitorii
ridicate pe întregul cuprins al
României in epoca de aur inau
gurată de Congresul al IX-lea
al partidului, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Timiș vă aduc,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. cel mai vi
brant și înălțător omagiu. îm
preună cu sentimentele de alea
să gratitudine și profundă ad
mirație față de îndelungata ac
tivitate revoluționară și geniala
operă științifică consacrată, cu
neasemuită dăruire patriotică,
de peste cinci decenii, nobilelor
idealuri de libertate, indepen
dență și pace ale poporului ro
mân, triumfului socialismului și
comunismului in patria noastră.
Modul strălucit în care dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. gînditi
și prefigurați consecvent reali
zarea raportului. dialectic dintre
politica internă și politica ex
ternă a României socialiste a
făcut ca strălucitele dumnea
voastră inițiative și demersuri
constructive privind afirmarea
deplină în viața internațională
a principiilor noi de relații din
tre state, oprirea hotărită a
cursei înarmărilor și treoerea Ia
dezarmare, instaurarea unei noi
ordini economice între țările lu-ț
mii să se bucure de un larg ecoti
pe toate meridianele globului,
să întrunească oele mai înalte
aprecieri din partea tuturor for
țelor iubitoare de pace și pro
gres.
ț
Evoluția acestei politici, mer
sul evenimentelor internaționa
le demonstrează justețea și via
bilitatea concepțiilor de politică
externă ale președintelui Româ
niei, ceea ce. spre
suprema
noastră mîndrie. vă
conferă,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, neînfricat și
neostenit erou al păcii mondia
le. un imens prestigiu între cei
mai iluștri lideri politici ai aces
tui’ veac atît de tumultuos și
complex.
De la tribuna plenarei Comi
tetului Central. în numele or
ganizației județene ,de partid, al
tuturor locuitorilor
județului
Timiș, aprob întru totul istorica
propunere formulată de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, la Con
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gresul al III-lea al oameni
lor muncii și susținută în Ape
lul forumului democrației mun
citorești revoluționare, aceea ca
România socialistă să treacă la
reducerea cu 5 la sută, pînă la
sfîrșitul anului, a
efectivelor,
armamentelor Și
cheltuielilor
militare.
Ne exprimăm adeziunea tota
lă față de inițiativa cu putere
de exemplu a țării noastre, cit
și fată de organizarea unui re
ferendum prin care întregul
popor să dea glas voinței de a
realiza o cotitură în direcția
dezarmării și folosirea fonduri
lor ce vor deveni disponibile
pentru dezvoltarea economică,
pentru Înflorirea generală a so
cietății noastre socialiste.
In continuare, vorbitorul a
înfățișat realizările obținute de
colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Timiș
în cele nouă luni care au trecut
din acest an, precum și măsu
rile întreprinse pentru ca fie
care îhtreprindere să-și reali
zeze toate sarcinile de plan și,
în primul rînd, producția fizică
și cea destinată exportului. Au
fost subliniate
atenția deose
bită care se acordă înfăptuirii
programelor cu privire la orga
nizarea și modernizarea pro
ducției, precum și preocuparea
pentru buna pregătire a pro
ducției anului viitor.
Confirmînd întru totul juste
țea obiectivelor adoptate de
Congresul al XIII-lea. a indi
cațiilor și orientărilor stabilite
de dumneavoastră, mult iubi
te
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu — a spus
apoi vorbitorul — am mandatul
organizației județene de partid,
al tuturor lucrătorilor ogoarelor
și locuitorilor satelor timișene
de a vă adresa cele mai res
pectuoase felicitări pentru cel
dinții titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare", care v-a fost
conferit în semn de înaltă re
cunoștință și cinstire a titanicei
activități revoluționare puse in
.slujba cauzei partidului, patriei
și poporului, a progresului mul
tilateral al agriculturii româ
nești.
în încheiere, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că oamenii
muncii timișeni, în frunte cu
comuniștii, sint hotăriți să facă
totul pentru îndeplinirea exem
plară a marilor și mobilizatoa
relor obiective care Ie revin pe
anul 1986 și pe întregul cin
cinal.
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ION RADU
Mult stijnate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Repu
blicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși)

Vă rog să-mi permiteți
să
dau glas satisfacției și bucuriei
comuniștilor, ale tuturor locui
torilor județului Brașov, pentru
conferirea înaltului titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrare"
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, eminent conducător
al partidului și poporului, pa
triot înflăcărat și revoluționar
legendar, ctitorul României so
cialiste
moderne,
inițiatorul
strategiei de dezvoltare multi
laterală a patriei, a conceptului
științific al noii revoluții agrare,
și să vă transmitem, o dată cu
omagiul nostru fierbinte, urări
le strămoșești pornite din adîncul inimilor, de multă tănătate
și putere de muncă, de . ani
multi și fericiți, pentru a con
duce pe mai departe destinele
națiunii spre culmile luminoase

ale socialismului șl comunismu
lui 1 Exprim acordul deplin
față de toate documentele și
problemele înscrise pe ordinea
de zi a plenarei
Comitetului
Central al partidului, cu con
vingerea că ele reflectă întoc
mai gîndirea și vrerea noastră
comunistă, de a tțăi într-o țară
mereu mai prosperă, liberă și
independentă, pe o planetă a
păcii și colaborării.
în continuare, vorbitorul a
arătat că. aplicind în viată In
dicațiile și orientările date de
secretarul general al partidului,
oamenii muncii din marea ma
joritate a întreprinderilor bra
șovene își îndeplinesc In con
diții bune sarcinile de plan,
atît Ia producția-marfă. cit si
la export.
la indicatorii de
eficientă economică.
Arătind că în activitatea din
industria județului se mai men
țin unele lipsuri, vorbitorul a
spus că pe baza hotăririi Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului
au fost întocmite programe de
recuperare a restanțelor.
(Continuare in pag. a III-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Trebuie să
fie luate măsuri
hotărîte pentru asigurarea în bune
condiții a fondului de stat si de
furaje cu tot ce este necesar. în
același timp să se asigure toate
produsele necesare pentru fondul
de stat, pentru fondul de aprovi
zionare cu produse agroalimentare.
Sînt cunoscute și în această pri
vință planurile — nu doresc acum
să insist asupra lor. Dar este nea
părat necesar să încheiem rapid
toată această activitate pentru a
putea să asigurăm buna desfășu
rare a întregii activități, realiza
rea bunei aprovizionări a popu
lației și satisfacerea celorlalte ne
cesități ale economiei naționale,
inclusiv exportul.
în fine, tovarăși, aș dori, numai
pe scurt, să subliniez că o dată
cu concentrarea
forțelor pentru
realizarea planului pe acest an.
este necesar a se lua toate măsu
rile pentru pregătirea temeinică a
planului pe 1987.
Sesiunea Marii Adunări Națio
nale și plenara legată de aceasta
vor fi probabil prin decembrie ;
deci, nu trebuie să așteptăm ca
planul să fie adoptat de Marea
Adunare Națională, ci de acum să
se treacă la măsuri ferme, hotărî
te, pentru buna pregătire a pla
nului, astfel ca din prima zi a anului 1987 să trecem la realizarea
în cele mai buhe condiții a pla
nului.
Dispunem de tot ce este necesar
pentru a îndeplini planul pe acest
an, pentru a pune o bază trainică
îndeplinirii
întregului
cincinal
1986—1990 și a asigura înfăptuirea
obiectivului strategic stabilit de
Congresul al XIII-lea privind
trecerea României la un nou sta
diu de dezvoltare, de țară. socia
listă mediu dezvoltată, de a asi
gura dezvoltarea puternică a eco
nomiei, a științei, învățământului,
culturii și, pe această cale, crește

rea venitului
național, ridicarea
nivelului de trai material și spiri
tual, întărirea bazei materiale a
patriei noastre, garanția bunăstă
rii poporului și a independenței
și suveranității tării 1
(Aplauze
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Plenara noastră a luat hotărîrea, în unanimitate, de a se trece
la reducerea cheltuielilor militare,
a efectivelor și armamentelor cu 5
la sută, încă în acest an.
Această hotărîre urmează să fie
prezentată Marii Adunări Națio
nale în ședința de mîine, pentru
a adopta legile corespunzătoare.
Fără nici o îndoială, adoptarea
acestor măsuri reprezintă o im
portanță politică deosebită. Pe de
o parte, prin aceasta, poporul nos
tru, România demonstrează con
secventa politicii sale de pace, aplicarea în viață a principiilor so
cialismului, care, de la apariție,
și-a înscris printre obiectivele sale
o lume fără arme, fără războaie.
Nu doresc acum să mă refer la
situația internațională. Mîine este
prevăzut un punct special pe
această problemă pe ordinea de
zi a Marii Adunări Naționale.
Dar trebuie să subliniem marea
importantă principială a hotărîrii
pe care plenara noastră a stabi
lit-o astăzi. Avem convingerea că
aceasta va exercita o influență
pe plan internațional, va' de
monstra nu numai justețea poli
ticii României, dar și faptul că
trebuie să se treacă de la vorbe
la măsuri reale de dezarmare în
toate domeniile de activitate. Tre
buie să înțelegem bine că. în
actuala
situație
internațională,
trecerea la asemenea măsuri re
prezintă un eveniment care tre
buie să constituie o mîndrie pen
tru partidul și poporul nostru, că
tocmai în situația internațională
încordată pot .să la asemenea
măsuri și să demonstreze că sînt

gata să acționeze ferm pentru
realizarea programelor de redu
cere radicală a tuturor armamen
telor, de eliminare a armelor
nucleare, de reducere cu 50 la
sută a armamentelor convențio
nale pină în 2000, și cu cel puțin
25 la sută pînă în 1990.
Poate s-ar putea pune între-,
barea : dacă luînd aceste măsuri
nu afectăm cumva capacitatea de
apărare a țării ? Cred că se poate
răspunde într-un singur fel : re
ducerea unilaterală, cu 5 la sută,
nu pune în nici un fel în pericol
capacitatea de apărare, indepen
dența țării ; așa cum
reducerea
de către toate statele, chiar unila
teral, cu 5 la sută, nu va afecta
cu nimic capacitatea de apărare
și nu. reprezintă nici un pericol
pentru securitatea nici unui stat.
Trecerea la reducerea și lichidarea
armelor nucleare, la reducerea ar
mamentelor convenționale în mod
corespunzător, pe baze echilibrate,
și pe bază de control strict inter
național, nu va afecta cu nimic
securitatea vreunui stat ; dimpo
trivă, va întări securitatea fiecărei
națiuni, va înlătura pericolul unei
catastrofe nucleare, care ar. dis
truge însăși viața pe planeta noas
tră. Acesta este răspunsul — și
în felul acesta am gîndit și consi
derăm că trebuie să acționăm
pentru a obține o lume fără arme,
fără nici un război ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Aș dori să adresez în numele,
plenarei partidului chemarea că-'
tre întregul nostru popor de a se
pronunța în noiembrie prin „DA“
asupra acestei măsuri de impor
tanță politică deosebită, derhonstrînd astfel că poporul nostru
e un popor dornic de pace, de co
laborare internațională cu toate
statele lumii, fără deosebire de
orînduire socială ! (Aplauze puter
nice, prelungite).
Trebuie să înțelegem că cu cit
vom dezvolta mai puternic econo
mia națională, vo-m ridica știința,

invătămintul, cultura, nivelul ge
nerai de viață ăl poporului, cu
atît va crește fo-rta patriei noastre,
a poporului nostru, capacitatea sa
de apărare a cuceririlor revoluțio
nare. Apărarea patriei — în caz că
se va ajunge acolo, dar noi sperăm
că vom reuși să împiedicăm un nou
război mondial și avem ferma con
vingere în această privință — nu se
poate face decît de întregul popor !
Și, cu cît vom întări construcția
socialistă, nivelul de trai.
forța
materială și spirituală a patriei,
cu atît poporul nostru va lupta
pentru a-și apăra cuceririle, pen
tru a-și asigura independența, su
veranitatea. un Ioc liber, demn, în
rîndul națiunilor lumii I (Aplauze
puternice, prelungite).
Doresc. în încheiere, să adresez
tuturor organizațiilor de partid,
oamenilor muncii. întregului nos
tru popor chemarea de a face to
tul pentru a încheia acest an cu
rezultate cît mai bune în reali
zarea planului la toți indicatorii.
Cea mai bună susținere a poli
ticii externe a partidului nostru
este înfăptuirea planurilor, asigu
rarea dezvoltării economice a pa
triei 1 Pornind de la această uni
tate dialectică intre politica inter
nă si externă, trebuie să nu uităm
niciodată că numai întărind patria
noastră, înfăptuind programul de
dșzvoltare
susținem real.
prin
fapte, politica de pace și de cola
borare internațională a statului și
partidului nostru ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung: „Ceaușescu — P.C.R. !).
Cu aceasta, urez întregului nos
tru partid, întregului popor suc
cese tot mai mari în întreaga acti
vitate 1
Vă doresc și dumneavoastră re
zultate cît mai bune și succese în
îndeplinirea sarcinilor de răspun
dere pe care le aveți ca membri
ai Comitetului Central al partidu
lui !
Vă doresc, tuturor multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

HOTÂRlREA

Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
privind reducerea de către Republica Socialistă România
cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor si cheltuielilor militare
si convocarea, în legătură cu aceasta, a unui referendum
Plenara Comitetului Central ol Partidului Comunist
Român, întrunită în ziua de 22 octombrie a.c., o ana
lizat. cu înaltă răspundere, propunerea Congresului
al lll-lea ol Oameniloi Muncii, care, insușindu-și ini
țiativa secretarului general al partidului, președintele
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adoptat
Hotărîrea cu privire la. reducerea cu 5 la sută o ar
mamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și. or
ganizarea unui referendum.
Plenara dă o deosebită apreciere rolului esențial
și contribuției
determinante o
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului,
președintele Republicii Socialiste România, în elabo
rarea și promovareo politicii externe de pace și co
laborare a României socialiste, propunerilor și demer
surilor sale de lorg răsunet internațional consacrate
realizării dezarmării, in primul rînd o dezarmării nu
cleare, asigurării dreptului suprem al oamenilor la
existență liberă și demnă, Io viață, la pace, ce l-ou
impus în conștiința umanității ca pe un mare și neo
bosit Erou ai Păcii.
Susținînd și aprobind, cu deplină satisfacție și ne
țărmurită incredere in viitorul socialist și comunist al
patriei, vibranta chemare la pace a celor 11 000 de
oameni ai muncii, reuniți în cel mai larg și reprezen
tativ forum al democrației noastre muncitorești-revoluționare, consecvența inițiativelor și eforturilor Româ
niei socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în
direcția promovării politicii de destindere și înfăp
tuirii dezarmării nucleare și convenționale, a folosirii
uriașelor resurse materiâle, tehnico-științifice și uma
ne, care se irosesc astăzi pentru înarmări, în scopul li
chidării subdezvoltării și decalajelor economice, al
progresului și prosperității tuturor popoarelor, al edi
ficării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră,
Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român hotărăște, în deplină unanimita
te, trecerea la reducerea, pină la sfirșitul aces
tui an, cu 5 la sută, a armamentelor, efective' lor și cheltuielilor militare.

Insușindu-și întru totul noua și strălucita inițiativă
de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, care

exprimă în cel mai înalt grad voința nestrămutată a
României socialiste de a face totul pentru eliberarea
omenirii de armele nucleare și convenționale, pen
tru realizarea dezarmării și crearea unui climat trai
nic de ințelegere și colaborare intre toate națiunile
lumii,
Plenara hotărăște organizarea, în cursul lunii
noiembrie, a unui referendum, în cadrul căruia
întregul popor român să se pronunțe asupra
trecerii la reducerea unilaterală, de către țara
noastră, a armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare, cu 5 la sută, încă in acest an.

Apreciind că această hotărîre istorică va oferi un
exemplu și pentru alte națiuni, pentru alte popoare
de a trece, fiecare, la o reducere unilaterală a efec
tivelor și cheltuielilor militare, pînă la realizarea unor
înțelegeri generale de dezarmare și pace, plenara
iși exprimă acordul deplin și susține cu toată hotărirea
inflăcâratul
apel
adresat
de /tovarășul
Nicolae Ceaușescu tuturor țărilor europene, inclusiv
Statelor Unite ale Americii și Canadei, privind adop
tarea ungr măsuri reale in acest sens, care ar re
prezenta o contribuție efectivă la lupta unită a po
poarelor pentru eliberarea omenirii de armele nu
cleare și convenționale, ar demonstra dorința reală
și fermă de a se trece de la simple declarații la
acțiuni concrete de soluționare constructivă a pro
blemelor vieții internaționale.
Plenara își exprimă convingerea că noua inițiativă
de pace a României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, străbătută de profundul umanism
propriu societății noastre socialiste, va găsi ecoul cu
venit în rindul șefilor de state și guverne, al oame
nilor politici, partidelor, al tuturor națiunilor, al for
țelor înaintate și progresiste de pretutindeni,' că ea
vo marca un moment de cea mai mare importanță
in acțiunea unită a popoarelor pentru renunțarea la
armele nucleare și clasice și înfăptuirea dezarmării
generale, pentru triumful politicii de pace, înțelegere
și colaborare internațională.

DIN CUVÎNTUL P ARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
(Urmare din pag. a Il-a)
In agricultură s-a obținut o
producție medie la. cartofi .de
peste 30 de lone la hectar, pre
vederile la fondul de stat sint
îndeplinite și la porumb, urmind
ca in citeva zile, o dată cu fina
lizarea recoltatului, să se înde
plinească și sarcinile stabilite la
sfecla de zahăr.
Vorbitorul a arătat că in agri
cultura județului există incă
mari rezerve și. tocmai de aceea, se acționează cu toată hotărîrea pentru a face din Bra
șov o puternică și modernă zonă
agricolă, de a obține, incă de
anul viitor, la cartofi — princi
pala cultură a județului — o
producție medie de peste 40 de
tone la hectar.
O dată cu angajamentul de a
obține rezultate mai bune in in
dustrie și agricultură, in întrea
ga activitate economică și socia
lă —• a spus vorbitorul — ne
exprimăm hotărîrea solemnă ca,
sub conducerea dumneavoastră
genială, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să
sprijinim activ politica externă
a partidului și statului nostru.
Aprobind cu toată ființa noastră

CUVlNTUL
MARIA
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
.Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
în deplin consenș cu aprecie
rile care s-au formulat aici la
adresa însemnătății cu. totul
deosebite a actualei plenare a
Comitetului nostru .Central do
resc. de la început, să exprim
adeziunea totală a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii
din județul Satu Mare la în
treaga politică internă .și ex
ternă a partidului și statului
nostru, politică științifică, di
namică. de largă perspectivă.
Cu deosebit respect și cea
mai aleasă prețuire rostim sen
timentele recunoștinței fier
binți fată de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, erou
intre eroii neamului, strălucit
ctitor al României, garantul îm
plinirii aspirațiilor supreme de'
libertate, independentă, progres
și bunăstare ale poporului ro
mân, luptătorul neobosit și cu
tezător pentru edificarea unei
lumi a păcii și înțelegerii intre
popoare-.
Omagiem cu
toată căldura
inimilor noastre,
cu profund
respect și vie gratitudine, lumi
nosul exemplu al tovarășei
Elena Ceaușescu. militant de
frunte al partidului nostru,
personalitate științifică-de inalt
prestigiu international, care ac
ționează. alături
de dumnea
voastră, cu consecvență și dă
ruire pentru edificarea unei
lumi in care să triumfe pacea,
iar știința, invătămintul și cul
tura să fie puse pe de-a între
gul in slujba progresului, pen
tru apărarea valorilor civiliza
ției umane.
Realizările remarcabile obți
nute de poporul nostru in fău
rirea orinduirii socialiste, in
transformarea înnoitoare, radi
cală a vieții economice, politice
și sociale a țării, atestă. modul
strălucit in care Partidul Co
munist Rojnân, in
frunte cu
dumneavoastră. Iși îndeplinește
misiunea sa istorică. Mindru de
îndeplinirile sale de pină acum.

noua dumneavoastră inițiativă
privind reducerea cu 5 la sută a
armamentelor, a efectivelor și
cheltuielilor militare ale tării,
ne facem o datorie de onoare
de a vă aduce și m acest cadru,
mult stimate și. iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. un respec
tuos și vibrant omagiu. împreu
nă cu profunda admirație și re
cunoștința fierbinte pentru de
mersurile politice, intelepte si
cutezătoare pe care le între
prindeți. cu neasemuită consec
vența și realism, in favoarea
stopării cursei înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare,
a opririi oricărei acțiuni de mi
litarizare a spațiului cosmic, a
inlăturării armelor nucleare de
pe continentul european și din
intreaga lume. Această inițiati
vă — a spus în încheiere vor
bitorul — față de care locuitorii
județului Brașov, intr-un glas
cu întreaga 'țară, iși manifestă
consensul deplin, constituie' un
nou și minunat exemplu pentru
toate națiunile lumii, pentru
conducătorii acestora, în acest
an. denumit ..An International
al Păcii", să fie înlocuite decla
rațiile prin fapte și acțiuni con
crete.

TOVARĂȘEI
BRADEA
poporul roman este, pe deplin
.conștient că înaintarea sa pe
drumul civilizației și prosperi
tății socialiste și comuniste este
posibilă într-un climat interna
tional de pace, de- securitate și»
colaborare egală cu toate națiu
nile lumii.
Apelul adresat statelor din
Europa de a se adopta măsuri
de reduoere unilaterală a efec
tivelor. armamentelor și chel
tuielilor militare cu cel puțin 5
la sută, chiar inaintea realizării
unui acord corespunzător in acest domeniu, este insotit de
exemplul concret pe care-1 vom
înfăptui prin referendumul din
noiembrie, expresie elocventă a
hotăririi României de a trece de
la declarații la acțiuni concrete
și la fapte.
în numele comuniștilor și al
tuturor oamenilor muncii săt
măreni, exprim acordul deplin
la organizarea referendumului
național, inițiat de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general, și vă asigur că ne
vom spori mai mult eforturile
in muncă, pentru a utiliza cu
înaltă exigentă importantele re
surse materiale și financiare
care s-au alocat spre dezvolta
rea puternică a județului nos
tru. pentru creșterea contribu
ției noastre la propășirea pa
triei socialiste, la înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XIIIlea al partidului.
Pe baza rezultatelor de pină
acum, putem aprecia că indus
tria județului vă realiza planul
pe acest an și vom obține un
ritm de creștere a producției
marfă d-e 7,8 la sută.
Referindu-se în continuare la
o serie de sarcini din Industria
și agricultura județului, vorbi
toarea a arătat că in întreaga
activitate trebuie desfășurată o
muncă intensă, depășite ' unele
greutăți, dar mai cu. seamă se
impune cu stringentă eliminarea
definitivă a unor neajunsuri
care au persistat in activitatea
curentă de organizare și înfăp
tuire a sarcinilor în mod ritmic,
concomitent cu Întărirea ordinii,
disciplinei.
Aceste sarcini se află în pre
zent in centrul preocupărilor

organizației județene de partid,
organizație capabilă să asigure
mobilizarea și unirea energiilor
creatoare din .iudei. in lupta

CUVlNTUL

pentru ridicarea întregii activi
tăți la înălțimea cerințelor ma
jore ale atapei noi de dezvol
tare, multilaterală a pațriei.

TOVARĂȘULUI

IOSIF SZASZ
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Dind o inaltâ apreciere sem
nificației și importanței deose
bite a documentelor supuse dez
baterii
Plenarei
Comitetului
Central, vorbitorul a spus : Do
resc să exprim acordul deplin al
tuturor oamenilor muncii din
.județul Harghita cu referendu
mul, ilustrare a unor noi și vi
brante măsuri românești de
pace și dezarmare, izvorit din
gindirea și inițiativa dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Excepționala
dumneavoastră
inițiativă privind adoptarea de
noi acțiuni realiste și construc
tive pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru dezarmare și
pace constituie din nou un aport excepțional la îmbunătăți
rea climatului politic interna
tional, la întărirea încrederii in
tre toate statele lumii, Demonstrind unitatea dintre vorbe,
si fapfe. dumneavoastră ati ini
țiat trecerea de către România
socialistă, pină la sfirșitul anu
lui. in mod unilateral, la redu
cerea cu 5 la sută a efective
lor. a armamentelor și cheltuie
lilor militare,-ca un pas de na
tură să
favorizeze procesul
obiectiv, necesar al dezarmării.
Noile dumneavoastră inițiati
ve și propuneri de dezarma
re. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. au calitatea
excepțională de a avea in vede
re problematica vieții contem
porane in toată complexitatea
ei. Ați argumentat deosebit de
convingător că, in situația ac
tuală, cind criza economică afectează de multi ani intreaga
economie mondială, stoparea
cursei 'înarmărilor este reclama
tă atit in numele dezarmării, cit
și pentru eliberarea unor im
portante fonduri in folosul pro
gresului economico-social al tu
turor țărilor.
Vorbitorul a relevat că oame
nii muncii din județul Harghita,
acționind in spiritul indicațiilor
și orientărilor date de secreta
rul general al partidului pentru
realizarea sarcinilor ce le revin,
au reușit ca, in perioada par
cursă din acest an să depă
șească planul la produetia-marfă industrială, livrind suplimen
tar importante cantități de pro
duse necesare economiei națio
nale.
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In continuare, vorbitorul a
spus : Adresăm
cele mai vii
mulțumiri
tovarășei
Elena
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului,
prim viceprim-ministru al gu
vernului. pentru abnegația si
dăruirea cu care conduce știin
ța. invătămintul și programele
de organizare și modernizare a
proceselor de producție. După ce a menționat rezulta
tele bune 'obținute in domeniul
investițiilor, organizării și mo
dernizării producției, sporirii
productivității muncii, îndepli
nirii sarcinilor la export, vor
bitorul a arătat că realizările
de pină acum in unele unităti
nu se ridică la nivelul posibili
tăților existente, fapt ce se datorește deficiențelor manifesta
te in organizarea producției și a
muncii, insuficientei preocupări
din partea unor organe si orga
nizații de partid pentru solu
ționarea operativă a probleme
lor in realizarea tuturor indica
torilor de plan.
Referindu-se la rezultatele
înregistrate in agricultura jude
țului in cursul
acestui an,vorbitorul a evidențiat produc
țiile bune obținute ia cartofi si
alte culturi, precum și in zoo
tehnie. hotărîrea lucrătorilor
ogoarelor harghitene. de a-și
îndeplini și depăși sarcinile la
fondul de stat.
• In încheiere, vorbitorul a
spus : L& chemarea
dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
primul bărbat al țârii, căruia
întregul nostru popor, i-a con
ferit înaltul titlu de ..Erou al
Noii Revoluții Agrare", vom
acționa
pentru a transpune
exemplar in practică noua con
cepție cu privire la dezvoltarea
agriculturii, astfel îneît rezulta
tele pe care le vom obține in
anul
agricol
pe care l-am
început să fie măsurate nu
după ceea ce am realizat pină
în prezent, ci după ceea ce au
' realizat unitățile fruntașe din
țară.
Doresc să vă încredințez,
mult stimate tovarășe secretar
general, că, prin măsurile luate
de
comitetul
județean
de
partid, toți oamenii muncii,
fără deosebire de naționalitate,
în frunte cu comuniștii, vor
acționa cu fermitate pentru în
făptuirea politicii
interne și
" externe a ‘partidului și statului
nostru, pentru ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres
și civilizație.

TOVARĂȘEI

VENERICA
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită
și
stimată
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Comitetu
lui Central — a spus vorbi
toarea — se desfășoară la puțin
timp după sărbătorirea ..Zilei
recoltei", prilej cu care dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ati înfă
țișat realizările obținute in
toate domeniile de activitate și

PĂTRU

ati subliniat marile răspunderi
ce le avem pentru a încheia
acest prim an al actualului
cincinal cu rezultate bune.
Vorbitoarea a informat ple
nara că organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii din întreprinderile
județului Vîlcea au acționat cu
consecventă și fermitate pentru
creșterea necontenită a contri
buției județului la dezvoltarea
și inflorirea multilaterală a
patriei noastre. Transpunerea
in viață a acestor programe a

asigurat și asigură
moderni
zarea producției. înnoirea și
creșterea calității produselor,
aplicarea în cele mai bune con
diții a principiilor noului me
canism
economico-financiar,
ridicarea
productivității mun
cii. utilizarea intensivă a ca
pacităților
de
producție.
a
timpului de lucru in vederea
obținerii unei eficiente cit mai
mari in toate domeniile de
activitate.
i
După ce a arătat modul în
care s-au indeplinit sarcinile
de plan pe 9 luni ale anului,
grija acordată ramurilor prio
ritare. vorbitoarea a 'arătat că
rezultatele obținute pină acum
nu reflectă intru totul poten
țialul material și uman de care
dispune județul și ele nu pot
suplini
restanțele înregistrate
la unii indicatori din planul de
dezvoltare in profil teritorial.
Arâtind că au fost, trase toa
te concluziile, atît din realiză
rile dobindite. dar mai ales din
lipsuri, vorbitoarea a arătat că
organele și organizațiile de
partid, conducerile întreprinde
rilor acționează cu fermitate
pentru asigurarea folosirii in
tegrale a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru,
încadrarea in normele de con
sum, intărirea disciplinei teh
nologice. gospodărirea mai efi
cientă a bazei de materii .pri
me. materiale și energetice.
In agricultură
s-a asigurat
stringerea și depozitarea în
bune condiții a cerealelor păioase, a recoltei din această
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toamnă și se acționează cu toa
te forțele pentru pregătirea
producției. agricole. a anului vi
itor. In acest an județul a de
pășit producțiile planificate la
orz. porumb și struguri, iar în
zootehnie s-au înregistrat pină
acum producții medii de lapte
mai mafi decit in perioada co
respunzătoare a anului trecut.
Vorbitoarea a Încredințat ple
nara că organele și organiza
țiile de partid, colectivele mun
citorești din industrie, agricul
tură. construcții, din toate do
meniile. de activitate vor acțio
na cu dăruire și pasiune revo
luționară pentru realizarea tu
turor sarcinilor ce le revin din
planul pe acest an și pe intregui cincinal.
Vă - rog să-mi îngăduiți — a
spus în încheiere vorbitoarea —
ca, in numele comuniștilor, al
tuturor locuitorilor județului,
să exprim totala adeziune și aprobare față de inițiativele de
pace ale României
socialiste,
ale mult stimatului
nostru
președinte Nicolae Ceaușescu.
Ele exprimă înalta răspundere
fată de liniștea și securitatea
poporului român, a tuturor na
țiunilor lumii. Organizarea re
ferendumului pentru reducerea
in acest an cu 5 la sută a efec
tivelor. armamentelor și chel
tuielilor militare reprezintă un
act de mare însemnătate poli
tică și totodată un indemn și
un exemplu pentru celelalte
țări și popoare de a trece la
măsuri concrete de dezarmare.

TOVARĂȘULUI

ION BOGDAN
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Lucrările
plenarei se desfă
---- ------- . ,----------șoară in climatul de'puternică
efervescentă politică revoluțio
nară generată de conferirea
înaltului titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare" tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
erou al
poporului român, in semn de
profundă recunoștință pentru
strălucita contribuție adusă la
generale
stabilirea strategiei
de dezvoltare economico-sociaiâ
a patriei, la elaborarea și fun
damentarea obiectivelor noii
revoluții agrare in România,
la creșterea continuă a rolului
agriculturii ca ramură de bază
a economiei
naționale. Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar general, adresindu-vă
din inițnă omagiul celor peste
95 000 de comuniști, al tuturor
celor ce' trăiesc și muncesc in
județul Bacău, dăm expresie'
legămintului solemn de a vă
urma cp răspundere comunistă,
revoluționară in tot ceea ce în
treprindeți
pentru propășirea
patriei noastre.
Avind clară conștiință faptu
lui că îndeplinirea exemplară
a sarcinilor ce ne revin din
planurile și programele de dez
voltare
economico-socială a
țării
reprezintă
contribuția
noastră la înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe
a partidului, organizația jude
țeană de partid Bacău acționea
ză cu consecvență și fermitate
pentru perfecționarea continuă
a activității
organizatorice și
politice. pentru valorificarea
mai bună a resurselor mate
riale și umane de care dispu
nem. imprimînd întregii munci
un stil combativ, dinamic, efi
cient, care să asigure
înfăp

BĂLUȚĂ

tuirea exemplară a hotăririlor
Congresului al XIII-lea al
partidului. Referindu-se la re
zultatele obținute pe 9 luni din
acest an în industria și agri
cultura județului, vorbitorul a
arătat că, deși superioare celor
din anul precedent, ele nu pot
fi„ considerate mulțumitoare,
deoarece prevederile planului
nu au fost. îndeplinite la toți
indicatorii. Ăm analizat cu toa
tă răspunderea cauzele nerealizărilor, am stabilit sarcini pen
tru fiecare colectiv de muncă,
au fost
întocmite
programe
concrete de recuperare a res
tanțelor, de realizare a pro-'
ducției fizice planificate la
toate sortimentele, pentru ono
rarea la termen ,a contractelor
externe și interne.
Așa cum ați subliniat . în repe
tate rînduri, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei. . ridicarea tării noastre pe
culmi tot mai înalte de progres
și civilizație se pot înfăptui nu
mai intr-un climat de încre
dere și cooperare., de pace in
lume.
Concepția dumneavoas
tră profund științifică privind
unitatea dialectică dintre politi
ca internă și externă, capacita
tea excepțională de analiză a
proceselor fenomenelor lumii
contemporane, justețea și uma
nismul principiilor pe care cu
neasemuită consecventă le pro
movați v-au impus in conștiin
ța omenirii drept unul din cei
mai proeminenti oameni politici,
ca luptător ferm- pentru o lume
mai bună și mai dreaptă, un
mare și inflăcărat erou al păcii.
Exprim de la tribuna plena
rei noastre profunda mîndrie
patriotică pentru faptul că pe
plan mondial numele patriei
noastre, numele dumneavoastră,
mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, sint indiso

lubil legate de preocuparea sta
tornică pentru asigurarea liniș
tii popoarelor, fiind rostite cu
inaltâ stimă și considerație țte.
toate meridianele pămintului.
In acest context. propgnerea"de
reducere cu 5. la sută pină la
sfirșitul acestui an a armamen
telor. efectivelor si cheltuielilor
militare exprimă in fapt dorința
fierbinte de pace a fiecărui ce
tățean al patriei noastre-și răs
punde intereselor tuturor națiu
nilor lumii. Reducerea de către
România a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare
reprezintă un pas important pe
Calea destinderii, un vibrant a-
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pel pentru triumful ideilor pro
gresului. libertății si propășirii
popoarelor.
In numele comuniștilor, al tu-*,
turhr locuitorilor ' județului Ha“‘
cău, exprim adeziunea deplină’
la această propunere și asigur
plenara.
pe
dumneavoas1 râ,
mult stimate tovarășe spere! ar
general, că. in cadrul referen
dumului ce se va organiza in
luna noiembrie, populația între
gului județ iși va da votul, asa
cum sintem convinși că o va
face întregul popor: pentru caRomânia să procedeze, chiar și
unilateral, la aplicarea acestei
initiative de pace.•

TOVARĂȘULUI

TRAIAN ȘTEFĂNESCU

Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimați tovarăși si tovarășe.
Prin problematica sa. actuala
plenară a Comitetului Central
îngemănează intr-o sinteză eloc
ventă atit preocupările econo
mice constructive ale poporului
nostru, cit și aspirațiile sale de
a trăi intr-o lume eliberată de
spectrul inarmârilor și confrun
tărilor militare, intr-o lume a
păcii și progresului social. Doc
trina politică românească, in
treaga politică internă șj exter
nă a partidului și statului nos
tru. rezultatele istorice obținute
in dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale. afirmarea
puternică
și
prestigioasă a
României pe arena internațio
nală. toate acestea le datorăm
celui care ca nimeni altul slu
jește de peste 50 de ani cauza
partidului, a poporului nostru, a
socialismului și păcii — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Vă rog să-mi permiteți, .mult
stimâte tovarășe secretar gene
ral. să vă exprim și cu acest
prilej intreaga recunoștință pen
tru prețioasele orientări și in
dicații pe care ni le-ați dat in
timpul vizitei de lucru efectua
te recent. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. in județul
Sălaj, vizită care a constituit
pentru noi. Ia început de nou
cincinal, un ajutor inestimabil
in perfecționarea stilului și me
todelor de muncă, in orientarea
activității de înfăptuire a sarci
nilor de plan pe acest an și ne
intreaga perioadă pină în 1990.
Cu profund respect vă adre
sez. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mulțumirile
noastre cele mai sinoere pentru
sprijinul permanent pe care-1
primim din partea dumneavoas
tră personal in rezolvarea mul
tiplelor probleme cu care s-a
confruntat și se confruntă incă
județul -nostru.
Un
ajutor
nemijlocit am primit, in aceas
tă perioadă, din partea tova
rășei Elena Ceaușescu in solu
tionarea unor probleme din
diverse domenii ale activității
economico-sociale. pentru care
ii aducem in acest cadru cele
mai calde mulțumiri.
După ce a prezentat realiză
rile obținute pe 9 luni din acest an in industria și agricul
tura județului, vorbitorul
a
spus: In prezent sintem preo
cupați și urmărim zilnic recu
perarea restantelor înregistrate
pe primele 9 luni la productia-mardă industrială, repșind sâ
realizăm acest obiectiv, potrivit
programelor stabilite, la 5 uni
tăți industriale. In ce privește

exportul. în această lună am
lansat in producție si o serie
de contracte din lunile ulteri
oare și sintem hotăriti să
asigurăm realizarea lor inte
grală. atit in octombrie, cil și
pe intreg trimestrul IV. pină la
jumătatea lunii- decembrie.
In agricultură, puternic sti
mulați prin strălucitul dum
neavoastră
exemplu.
primul
„Erou al Noii Revoluții Agra
re". pe baza indicațiilor cuprin
se in vibranta cuvintarc pe care
ati rostit-o la marea adunare
populară din municipiul Slati
na. am stabilit măsuri ferme,
clare și precise pentru sporirea
producțiilor in toate unitățile
agricole.* Plenara comitetului
județean de partid cu activul
din agricultură a hotărît. sâ se
angajeze in lata dumneavoas
tră ca. in 1987. un consiliu unic,
alte 13 cooperative agricole și
întreprinderea de stat in totali
tatea ei să obțină producții agricole record la nivelul cerin
țelor noii revoluții agrare. /
Istorica propunere făcută de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
privind reducerea cu 5 la suta
a. armamentelor, efectivelor si
cheltuielilor militare. supusă
astăzi dezbaterii Comitetului
Central, pune încă o dată in evi
dentă personalitatea de excep
ție a președintelui. României,
eroul nostru national, care in
intreaga perioadă de după Con
gresul al IX-lea, printr-o ac
tivitate titanică dedicată cauzei
nobile a securității, dezarmării
și păcii, a dobîndit in jchip fi
resc pe toate meridianele lumii
consacrarea ca erou al păcii.
Tinind seama de interesul
larg, de adeziunea și satisfac
ția cu care a fost primită de Ia
bun inceput de către întregul
popor această nouă inițiativă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
sint convins că- referendumul va
fi marcat și in județul nostru
printr-o -aprobare deplină a mă
surilor cu privire la reducerea
armamentelor.
efectivelor
și
cheltuielilor militare, avind cer
titudinea că înfăptuim astfel un
act de reală și amplă perspec
tivă istorică.
Declarindu-mă intru totul de
acord cu documentele supuse
dezbaterii Comitetului Central,
ingăduiți-mi
să
vă asigur,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii din județul nostru,
profund recunoscători
pentru
climatul de securitate si liniște
in care isi desfășoară munca,
încrezători în idealurile socia
lismului și păcii, vor acționa șl
in viitor cu toată răspunderea
si fermitatea pentru infâptuirea
integrală a sarcinilor de plan pe
acest an. a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui nostru.
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EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST AN
X

în toate centrali electrice
Experiența înaintată - larg cunoscută și generalizată
o temem pregătire pentru soiul rece!

recoltelor la această cultură ? Iată
pletare am mai administrat cite 250
ce ne-a relatat dr. ing. Ioan Toma,
kg superl'osfat și 150 kg azotat de
directorul I.A.S. Prejmer :
amoniu la hectar, o dată cu lucrările
de bază. în plus, pe suprafețele pe
„Deși cultura de bază a unității
care plantele au răsărit mai tirziu, și
Acum. în această perioadă premergătoare sezonu
noastre este cartoful pentru sămînță,
mp] rind. sînt prevăzute importante stocuri de căr
deci au fost mai puțin viguroase, s-au
lui rece, se impun o amplă mobilizare a colective
bune. a căror cantitate totală este de 6 milioane tone.
acordăm aceeași atenție și cerealelor
mai
administrat cite 130 kg azotat
lor din unitățile energetice, un efort susținut pen
păioase — orz. triticale. orzoaică și
Totodată, au fost planificate importante lucrări de
de amoniu la hectar în trei etape,
tru finalizarea lucrărilor de reparații, pentru reali
ovăz, care împreună ocupă o supra
reparații șt modernizări.
ajutînd in felul acesta plantele să
zarea integrală a stocurilor de cărbune planificat, ast
față de peste 2 000 hectare. Această
într-o suită de anchete publicate în „Scînteia" am
înfrunte mai ușor asprimea iernii, în
fel incit toate centralele electrice să funcționeze la
atenție se reflectă în producțiile me
prezentat o serie de aspecte cu privire la aceste ac
ghețul. Aș dori să subliniez faptul că
capacitatea maximă. Este știut că în perioada de iar
La CA.P. Secusigiu, județul Arad;
dii la hectar pa care le-am realizat
țiuni. relevînd faptul că nu paste tot se desfășoară'
pentru obținerea producției de 8 220
nă condițiile de funcționare a termocentralelor, și
anul acesta : 8 220 kg orz, 7 000 kg
potrivit programelor stabilite. Continuind articolele pe
kg
orz Ia hectar toate lucrările s-au
îndeosebi a celor pe bază de cărbune, sînt mai gre
triticale, precum și cite . 4 500 kg, or
tema pregătirii centralelor electrice pentru sezonul
situat ca importanță pe același plan
le. Tocmai de aceea au fost stabilite programe de
zoaică și ovăz. Din capul locului,
rece, abordăm astăzi anumite probleme referitoare la
si că-nu s-au admis abateri de la
măsuri la fiecare centrală pentru a se realiza o te
subliniez faptul că aceste producții
gradul de disponibilitate a agregatelor energetice și
normele de calitate. Ne-am propus
sînt rodul respectării tuturor verigi
meinică pregătire a lor pentru sezonul rece. în prila asigurarea pieselor de schimb.
în această toamnă, cooperativa anaturale în ultimii 3 ani. Sigur, fo
ca in anul ce vine să depășim aceste
lor tehnologice. Referindu-mă la orz,
gricolă din comuna Secusigiu, jude
losim și îngrășăminte chimice, dar
producții. In acest scop am și inițiat
un accent principal am pus pe am
țul Arad, a realizat, in condiții de
în mod diferențiat, în funcție de
o
seamă de măsuri. Spre deosebire
plasarea culturii respective, pe ale
neirigare; 23 611 kg porumb știuleti
potențialul fiecărui hectar de teren.
trează o serie de greutăți în asigude toamna trecută, in acest an am
gerea soiurilor, pe fertilizare, pregă
Ce arată analiza gradu
Cum
și-a
dezvoltat
secto

la
hectar.
Producția
obținută
nu
este
Pentru
cultura
din
acest
an
am
ad

rarea unor materiale, subansamble și
tirea terenului etc. Amplasarea s-a '■ folosit pe cea mai mare parte
intimplătoare. Ea a fost pregătită
ministrat 200 kg substanță activă la
piese de schimb necesare pentru re
din
suprafață
numai
săminrul energetic producția pro
lui de disponibilitate a agre
făcut exclusiv după cartofi, cultură
intr-un fel de cițiva ani, mai exact
hectar".
parații si stocul de rezervă pentru
tă din categorii biologice superioare.
in urma căreia a rămas un teren
de prin 1983, de cînd această uni
gatelor energetice ? Sistemul
prie de piese de schimb ?
întreținere.
Despre pregătirea patului germina
De
asemenea,
ne-am
propus
să
apli
bine afinat, cu o mare rezervă de
tate a realizat peste 10 000 kg știuleti
— în centralele electrice avem o
tiv și semănat ne-a vorbit ing. Do
căm și la cultura cerealelor experien
energetic național dispune de o pu
Unitatea cu pondere în acest doelemente nutritive, rezultate din fer
la
hectar.
diversitate -de echipamente, a căror
rin Popa, șeful fermei nr. 1, care
meniu este întreprinderea „Enerța acumulată la cultura cartofului 'și
tere instalată de circa 20 000 MW.
tilizarea solului cu cite 40 tone de în
Ce stă la baza unei asemenea pro
întreținere și reparare necesită un
a realizat peste 25 000 kg porumb
anume să administrăm fazial o can
goreparații" București. Am avut
Este o capacitate dimensionată pen
grășăminte organice. Textura solului
ducții
?
Ne
răspunde
jngineruT
Ște

important
volum
ție
Piese
de
schimb
știuleți la hectar. „Fiind vreme se
titate de 10—15 kg azot la hectar sub
prilejul
să cunosc îndeaproape
tru a satisface cerințele de ener
ne-a permis ca .pe 80 la sută din su
fan Ignat, președintele unității.
— precizează ing. Mircea Dobrin,
cetoasă și , pentru a păstra .apa în sol,
formă de uree, ceea ce. sintem si
gie ale întregii vieți economicopreocupările
colectivului
acestei
prafața cultivată cu păioase să exe
„Nimic
nu
e
mai
important
ca
ati

director
adjunct
în
Ministerul
Ener

in
primăvară
am
nivelat
întreaga,
guri,
va aduce un plus de recoltă".
sociale. Acest important potențial se
unităti, care an de an și-a sporit
cutăm doar o discuire .— cu discuri
tudinea față de muncă — de la se
giei Electrice. Cea mai mare parte
suprafață. Apoi am intrat cu comExperiența unităților agricole so
capacitățile de producție. în uzi
regăsește în centrale hidroelectrice și
in agregat, cu grapă cu colți regla
riozitatea
cu
care
specialistul
trebuie
sînt asigurate de către furnizorii de
binatoarele, operație însoțită și de
cialiste care au realizat in acest an
nele sale de la București. Gura
termoelectrice. Cit privește produc
bili. la o adîncime de 8—10 cm. Pe
să se documenteze pentru a fi stăpin
echipamente cu care unitățile noas
administrarea erbicidelor. întrucit
recolte mari, metodele și mijloacele
•Văii. Cimpina si Brașov se reali
ția de energie electrică in unități
restul suprafeței s-a executat o ară
pe
tehnologiile
cele
mai
moderne
tre
încheie
contracte
anuale.
O
altă
pămîntul a fost bine măruntit, s-a
zează sau se repară numeroase pro
folosite au fost larg popularizate și
le hidroenergetice, aceasta este con
tură la o adîncime de 20—22 cm cu
la răspunderea mecanizatorilor și
categorie de piese de schimb se reaasigurat, chiar în condiții de secetă,
duse, cum ar fi : mori de cărbune,
generalizate in toate unitățile agri
diționată de debitul apelor, fapt pen
plugul in agregat cu grapa cu colți
cooperatorilor, a fiecăruia dintre noi
o răsărira uniformă și rapidă. In
cole din județ în cadrul unor con
ventilatoare de gaze, pompe de ce
tru care nu pot funcționa decit la o
reglabili, la o adîncime de 8—10 cm.
făta
de
lucrul
bine
făcut.
întrucit
tr-o săptămînă cîmpul a fost verde. . Ultima lucrare s-a executat cu comsfătuiri. dezbateri, instruiri si schim
nușă. palete pentru turbine.
mo
putere medie redusă. In același timp,
realizarea
producției
este
un
proces
Semănatul l-am efectuat în perioa
buri de experiență organizate de
toare electrice, instalații de vulcaîn termocentrale o serie de grupuri
binatorui. Insămințarea s-a efectuat
deosebit
de
complex,
ce
începe
încă
da 6—20 aprilie, perioadă pe care
nizat benzi etc. Totodată, prin echi
către organele de partid si agricole
sînt prevăzute în reparații sau re-'
in limitele perioadei optime, sămînta
înainte de semănat și ține pină la
experiența anilor anteriori a desem
județene. Pe baza concluziilor care
pe specializate asigură efectuarea
vizii planificate. Acestea ar fi mo
fiind introdusă la o adincime de 5
recoltat, este nevoie de competență
nat-o ca deosebit de propice pentru
la centralele electrice a unor lucrări
s-au desprins cu acest prilej au fost
tivele tehnice pentru care centrale
crmîn sol. Am folosit o cantitate de
și răspundere".
cultura porumbului".
de reparații la turbine. Se constată
întocmite
programe speciale care au
le electrice nu pot funcționa decit
200—220 kg boabe la hectar. RealiCa
prim
argument
în
acest
sens
o receptivitate și o promptitudine
stat la baza lucrărilor efectuate la
la capacitate parțială, situație luată
O explicație a producțiilor de po
zarea de recolte mari necesită și foni
se
aduce
serioasa
preocupare
ce
problemă de maximă
deosebite in onorarea unor comenzi
insămintările din această toamnă.
în considerare la planificarea pro
rumb tot mai mari o găsim și în
losirea unor doze mai ridicate de înexistă în rindul specialiștilor, coo
urgente. Dar. în același timp, se in
Nu există nici o îndoială că apli
ducției de erțergie. Pe plan mondial,
rigurozitatea cu care se efectuează
grășăminte. Necesarul acestora a fost
peratorilor
și
mecanizatorilor
din
carea
întocmai a programelor stabi
registrează
și
intîrzieri
în
onorarea
indicele de utilizare a agregatelor ela C.A.P. Secusigiu întreținerea
calculat pe baza cartării agrochimice.
Secusigiu pentru găsirea celor mai
lite
pe fiecare unitate va oferi ga
unor contracte. Acestea sînt puse
nergetice este de circa 70 la sută.
culturilor. Pe întreaga suprafață s-au
in funcție de jezerva de elemente
bune
soluții
încă
de
la
amplasarea
ranția că anul 1987 va fi un an și
pe seama lipsei unor materiale și a
Dacă comparăm valoarea optimă aasigurat cite 3 prașile mecanice, iar
nutritive aflate în sol și de produc
culturii. Porumbul e bine să fie
mai rodnic pentru agricultura jude
capacității limitate de fabricație a
mintită cu realizările din termocenpe cele aproximativ 200. hectare
țiile
pe
care
ne-am
propus
să
le
semănat,
spun
specialiștii
de
aici,
unor piese. Așa cum arătau specia
țului. astfel incit tot mai multe uni
, tralele noastre, se constată că in pe
cultivate cu hibridul Fundulea 29
după- premergătoare care să prevină
realizăm. Evident, baza au constitu
liștii din întreprindere, sînt
cen
tăti să obțină recolte mari.
rioada care a trecut din anul 1986 as-au executat și 3 prașile manuale.
RÂSPUNDE RE
atacul bolilor și al dăunătorilor. Din
it-o
îngrășămintele
organice
aflate
trale electrice — Ișalnița. Oradea,
ceasta a fost, pe ansamblu, de nu
Recoltarea s-a făcut manual pe 200
acest punct de vedere, griul și orzul
Nicolae MOCANU
în sol încă de la cultura cartofului,
Mintia ș.a. — care își analizează cu
mai 45 la sută. Sînt puține centra
hectare, iar de pe restul suprafeței
sint culturi premergătoare ideale. Acorespondentul „Scinteii*
deosebită atenție necesarul de piese
lele care gting nivelul optim. O si
dar
neconsumate
,
integral.
In
comporumbul
a
fost
adunat
mecanic
—
ceasta întrucit griul consumă mai
lizează la întreprinderea „Energode schimb și comandă. încă din anul
tuație cu totul necorespunzătoare se
în boabe sau știuleți — in funcție
mult
fosfor,
iar
porumbul
mai
mult
reparatii"
București,
unitate
specia

precedent
livrării,
execuția
lor.
Dar
înregistrează la termocentralele Tur-,
de umiditate.
azot și potasiu. In acest fel, se asi
lizată a sectorului energetic, iar de
la alte termocentrale — Rovinari,
ceni și Rovinari. Jumătate din in
Cu modestia ce-i caracterizează de
gură și un potențial nutritiv cores
curînd a fost preluată o unitate me
Turceni și Doicești — se întocmesc
cidentele înregistrate pină în pre
obicei pe cei harnici și pricepuți.
punzător în sol. Este și motivul
canică de la Filiași, care va fi pro
liste de piese de schimb nefunda
zent se regăsesc la aceste două
cooperatorii din Secusigiu au ținut
pentru care porumbul s-a cultivat
filată pe fabricarea unor piese ne
mentate și incomplete, apoi prin te
unități. Despre centrala Turceni
să consemnăm și aportul ploilor din
aici după grîu și orz pe circa 500
cesare îndeosebi termocentralelor
lexuri ultraurgente se solicită noi
am publicat, în luna februarie
iulie și august, care au însumat 100
hectare din totalul de 803 hectare,
Turceni și Rovinari. Totodată, în
echipamente cu livrare imediată. Se
a.c.. în ziarul „Scînteia". o serie de
litri pe metrul pătrat. Dar dacă na
iar restul suprafeței fiind semănatăcadrul atelierelor mecanice existen
cuvine menționat îndeosebi cazul
anchete cu privire la deficientele din
tura a oferit o șansă, este meritul
după
sfeclă
de
zahăr
și
porumb
te la centralele electrice sînt fabri
centralei Rovinari, care în contrac
activitatea de exploatare. întreține
mecanizatorilor, cooperatorilor și
anul I. De altfel, faptul că unitatea
cate piese care nu necesită procese
tul inițial a avut 297 de poziții,
re. reparații și organizare a muncii.
specialiștilor că au știut să valo
are o suprafață arabilă de 2 707 hec
de prelucrare deosebite. Cea mai
ajungind în prezent la 581 de po
S-au întreprins unele măsuri, sint
rifice condițiile favorabile. Și vor
tare permjte asigurarea unei rotații
ipare cantitate de piese de schimb
ziții. Și anul încă nu s-a încheiat.
concentrate importante forte umane,
bind de oameni, ni se pare semni
corespunzătoare tuturor culturilor.
este destinată termocentralelor pe
Evident, este absolut necesară pre
atit la Turceni, cit și la Rovinari sînt
ficativ că aici există o permanentă
. ..Creșterea randamentului la cultura
cărbune, unde gradul de uzură a
venirea unor astfel de situații, dar
prezente continuu cadre din condupreocupare pentru pregătirea forței
teles, alături apare și numele celui
porumbului
la
nivelul
cerințelor
ac

Care este. în prezent, cea mai va
unor subansamble este ridicat. Tot
în același timp, indiferent de moti
' cerea Ministerului Energiei Electri
de muncă, prin diferite mijloace,
în cauză.
tuale presupune o fertilizare cores
loroasă inițiativă muncitorească din
odată, sînt prevăzute numeroase lu
vele invocate. întreprinderea „Enerce. Eficienta tuturor acestor acțiuni
— Ir,:r-adevăr, ..normețe de con
astfel incit ea să.fie la înălțimea e,punzătoare a terenului. „Pentru ca
jud.eț.și care și-ajdpyjedit, prin rețțjk.
crări de modernizare la unele agre
goreparatii" are datoria să-și ono
trebuie să se regăsească în crește
sum s-»u redus. considerabil in de
xigentelpr actuate din agriculțufș ■
,___ _ '*.
pămîntul să ne dea ce-i cerem tre
tato deosebite. efWfența pracțică
gate energetice, care necesită, de
reze integral contractele si să li
rea producției de energie electrică.
cursul
timpului. Si noi. prin rezulta
Pe de altă parte.' cei mai experîRăspunsul, primit de la diferiți oabuie să-i dăm ceea ce-i trebuie —
asemenea, un volum important de
vreze centralelor electrice piese de
Dar rezultatele se lasă încă aștep
mentațî
cum sînt Nis-'
tele obtlntit«£: mr'“toBntribuit Ia
este de părere președintele unității.
mențați mecanizatori,
mecanizatori,_cum
N1S-" meni,'este ăceTâși : „Să lucrăm o
calitate.
materiale și echipamente. Nu întot
tate. Cele două centrale, care. îm
tor Roman. Viorel Tănase, Voicu
aceasta — ne spune comunistul Du
Zilnic, în perioada de iarnă, 20—22
zi pe lună cu electrozi economisiri"
deauna însă sînt onorate la termen
preună. au o putere instalată tota
Analizînd atît din punct de ve-*
Moșescu, Gheorghe Nan, preiau cite
mitru Obîrșeanu. sudor in atelierul
atelaje și platforine au transportat în
— inițiativă care se aplică la între
contractele de către furnizorii de
lă de 3 690 MW. funcționează la un
dere valoric, cit și fizic producția
o solă cu porumb pe care o seamănă,
cimp îngrășăminte naturale. Am fer
montaj. Rezervele existente sînt
prinderea de construcții navale și
echipamente. Se înregistrează resnivel zilnic de 500—700 MW. Este o
proprie de piese de schimb din sec
și o întrețin pină la maturitate,'
tilizat peste 100 hectare pentru po
nelimitate. încadrarea strictă în teh
prelucrări la cald din Drobeta-Turnu
tanțe în livrarea unor furnituri care
stare de lucruri care creează serioa
torul energetic, rezultă că aceasta
creîndu-se
astfel
un
climat
de
exi

rumb
și
vreo
150
hectare'
pentru
nologia de lucru și în consumurile
Severin.
ne creează serioase probleme în
se perturbatii în functionarea nor
este mult prea redusă. De aceea se
gență
față
de
munca
depusă,
de
sfecla
de
zahăr.
în
cadrul
unui
asostabilite sint posibile — după cum
Să
vedem,
așadar,
cum
s-a
de

execuția
lucrărilor
de
reparații
și
mală a sistemului energetic națio
impune cu acuitate o analiză temei
responsabilitate pentru recoltă.
ne-am convins noi. sudorii, care lu
lament porumb, grîu. sfeclă de zahgr
clanșat și cum se materializează o
modernizări. (Redăm alăturat, la ru
nal. ajungîndu-se în unele situații
nică pentru dezvoltarea
neîntîrcrăm în acest atelier — numai dacă
cultura porumbului beneficiază in
astfel de acțiune, pe care își pune
brica „semnale", citeva solicitări ala regimuri de exploatare la limită.
Tristan MIILUȚA
permanentă de o suprafață fertili
ne ridicăm necontenit pregătirea
ziată, în condiții de eficientă, a pro
semnătura faptelor 4e- zi cu zi în
dresate unor furnizori de echipa
Gradul redus de disponibilitate a
zată în întregime cu îngrășăminte
profesională și sintem permanent
corespondentul „Scinteii
tregul colectiv. Ideea — își amin-,
mente și materiale care sperăm să
ducției proprii de piese de schimb.
agregatelor energetice de la aceste
documentați cu tot ceea ce apare
tesc multi din întreprindere — a
fie recepționate cu maximă promp
două centrale, cit și de la altele este
nou in domeniul nostru.
Ion
LAZAR
pornit,
cu
14
ani
în
urmă,
de
la
titudine).
generat de multiple cauze cum ar
Maistrul Ion Albăstroiu, unul din
cițiva comuniști din secția corpfi : exploatarea în schemă incom
!
Comuniștii cu un „buget" considerabil
nave. Oameni cu îndelungată expe
pletă a agregatelor energetice ; de
de idei și soluții aplicate, tine să ne
riență, receptivi la nou, comuniștii
pășirea duratelor de reparații ; lip
respectivi au observat un aspect
spună că prin disciplină, prin creș
Semnale pe adresa unor furnizori
sa unei activități profilactice de în
terea răspunderii, de la începutul
îngrijorător
:
în
spatiile
de
depozi

treținere ; slaba calitate a unor lu
• ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI : să efec
acestui an și pină acum, sudorii din
tare electrozii erau în așa fel
crări de revizii.
tueze reparațiile la două cartușe turbopompă de alimentare pentru ter
secția mecanică-tubulatură nu au
manipulați și sortați incit o cantita
Pornind de la aceste deficiente. în
mocentralele Rovinari și Turceni ; să execute lucrările de reparații la
înregistrat nici măcar un singur
te considerabilă se pierdea. Deci se
scopul creșterii producției de enerrotorul RC-12 MW de la centrala Ișalnița ; să livreze două cartușe pompe
rebut in executarea lucrărilor ce
făcea risipă. în procesul de produc
gie electrică și al funcționării coalimentare
pentru
termocentralele
Borzești.
ție, sudorii nu foloseau, în toate ca
le-au fost repartizate. Cum a fost
respunzătoare a centralelor in periLa I.A.S. Prejmer, județul Brasov:
posibil ? Comuniștii din cadrul sec
zurile,
integral
cantitățile
repartiza

oada sezonului rece au fost stabili
• ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" BUCUREȘTI : să livreze centrale
ției sînt exemplu in muncă, exemplu
te, iar la multe locuri
'
' de
’ muncă.
te programe de măsuri cu sarcini
lor Rovinari si Turceni. pentru cazanele de 1035 tone abur pe oră. 6 redupă terminarea
de atitudine in
concrete pentru fiecare unitate ener
ductoare si 4 rotori de moară cărbune. 2 rotori pentru ventilatoarele de
^schimbului. * so
transigentă fală
getică. în cadrul acestora, un loc
gaze arse. De asemenea, să execute pentru termocentralele Giurgiu și
de orice risipă,
vedeau -electrozi
prioritar îl ocupă realizarea repara
Borzești 5 rotori de moară cărbune de la cazanele de 420 tone abur
Anul acesta, unitățile agricole din
de stat Prejmer și cooperativa
lăsati la voia în- însemnări despre tradiția indiferent de ce
țiilor planificate. Este drept, o mare
pe oră.
județul
Brașov
—
județ
aflat
in
zona
ar fi si
timplării.
Iarăși
agricolă
Cristian
au
depășit
bariera
parte dintre reparațiile prevăzute au
și actualitatea unei iniția natură
a IlI-a de cultură — au realizat re
e COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI : să asigure de urgentă înrisipă 1 Atunci au
sub ce
formă
celor 8 000 kg orz la hectar. Și alte
fost finalizate. însă a mai rămas de
colte mari de cereale păioase, în spe
manifesta,
treprinderii „Energoreparații" București 100 tone tablă de
._ 120 mm de
unități agricole, cum sînt cooperati
hotărit să „foto
s-ar
executat. în continuare, un impor
tive
Ia
întreprinderea
de
cial
de
orz
și
grîu.
Ca-atare,
județul
Ei.
comuniștii,
tip OCS 52-5A (cantitate contractată și inclusă în programul de livrări pe
vele din Teliu, Vulcan, Rișnov, Voila,
grafieze". pină in
tant volum de lucrări.
a livrat la fondul de stat cu peste
intervin prompt
au recoltat și intre 6 800 și 7 800 kg
luna septembrie).
cele mai mici aconstrucții
navale
și
prelu

33 000 tone mai mult griu și orz de
si
energic
acolo
mănunte.
o
zi
de
orz la hectar, iar întreprinderea ae ÎNTREPRINDEREA DE TRANSFORMATOARE ȘI MOTOARE
Cum sînt asigurate pie
cit in anul trecut.
muncă. S-a ajuns crări la cald din Drobeta- unde se constată
gricolă de stat Rupea și cooperati
ELECTRICE FILIAȘI : să urgenteze repararea a 28 motoare electrice tip
Rezultatele obținute de numeroase
chiar si un gest
astfel la conclu
vele agricole din Cristian, Codlgls,
sele de schimb ? Din investi
ASI—75—3 000 rotații pe minut, necesare la termocentralele Rovinari
unităti agricole demonstrează că ni
de indiferentă sau
zia că se pierd
Vulcan. Rișnov, Ghimbav . etc.
ău
Turnu
Severin
și Turceni.
gațiile efectuate la diferite unități
velul recoltelor poate spori și mai
de
insuficientă
mari cantități de
strins între 5 100—5 600 kg grîu la
energetice a rezultat că se inregis■ mult. Astfel, întreprinderea agricolă
electrozi. S-a cal
grijă fată de ma
hectar. Ce a stat la baza sporirii
culat și cit anu
teriile prime ce
me s-ar putea realiza — în cordoane
trebuie să se regăsească integral in
de sudură — cu acești electrozi risi
navele construite.
Specialiștii din întreprindere, la
piți. Atunci, comitetul de partid a
rindul
lor. lărgesc tot mai mult aria,
considerat că acest aspect trebuie,
neapărat, adus în fata comuniștilor,
punctele de contact ale colaborării
a întregului colectiv. Și într-o adu
cu muncitorii fruntași, care au doO mare problemă care trebuie re
(Urmare din pag. I)
intrarea rapidă în funcțiune a între
rea acestei investiții pentru a trata
litatea asigurării continuității .nece
nare generală a oamenilor muncii, pe
bîndit o bogată experiență și ale
zolvată pentru terminarea rapidă a
prinderii de rulmenți. Motiv pentru
cu toată responsabilitatea rezolvarea
sare pentru a se putea rezolva in
lingă alte probleme.ale activității cu
căror solătii tehnice aplicate deter
tului de fibre, celuloză și hirtie,
lucrărilor constă in aprovizionarea
care beneficiarul face un apel la
sarcinilor ce le. revin. Apel la care
mod eficient toate problemele legate
rente, s-a dezbătut pe larg, temeinic
mină creșterea productivității mun
aflat la o distanță de aproximativ
cu o serie de utilaje. Este vorba,
toți cei care contribuie la realizasubscriem in intregime.
de bunul mers al lucrărilor. în pre
și argumentat, modul în care sint fo
cii. obținerea unor performanțe' ca
6 km. Dacă fără gaz metan vom
mai întii, de liniile automate de for
zent, inginerul Gheorghe Zvirid. nu
losiți "electrozii îți cadrul întreprin
litative superioare. Bunăoară, la su
putea totuși produce rulmenți, ajat inele de rulmenți. Linia respec
e'
mit de citeva săptămîni in funcția
derii. S-au depistat aspectele de in
dura in mediu de bioxid de carbon
PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE MATERIALE
ceștia urmînd să fie trimiși la alte
tivă trebuie să fie livrată în acest
de șef de brigadă, are și sarcina de
disciplină din unele sectoare. Au fost
se foloseau, pină nu de mult, insta
unități pentru efectuarea tratamen
trimestru de către întreprinderea „1
vizați cei care nu-și duceau la în
a coordona activitatea de la o altă
lații cu puncte fixe, pe o rază de
DE CONSTRUCȚII DIN COMARNIC .
tului termic, alimentarea cu energie
Mai“-Ploiești. Termenul va fi de
investiție din Azuga. Nu punem la
deplinire. cu întreaga răspundere,
10 m. Printr-un efort de gîndire, de
electrică este insă indispensabilă
pășit, deoarece batiul, una din pie
îndoială capacitatea sa organizatori
atribuțiile de serviciu. Au apărut,
căutări asidue, după ce au fost ve
punerii în funcțiune.
sele componente, se află încă in
că și profesională, de altfel o imbuconcomitent, numeroase propuneri,
rificate. practic, mai multe soluții,
După- cum am aflat, și pentru sta
prelucrare la întreprinderea de ma
nătățire a evoluției lucrurilor am și
multe idei și soluții ingenioase. In
s-au realizat, cu resurse proprii, in
ția de racord adine de alimentare
șini grele București. Pentru o altă
consemnat-o, dar avind în vedere că
tr-un șpurt interval de timp, toate
stalații cu o rază dublă de acțiune,
cu energie electrică s-au tergiversat
linie automată, de tip AMP-50, pe
la ambele obiective se înregistrează
acestea au fost examinate cu aten
de pină Ia 20 m. care acoperă o su
avizările și finanțarea a fost deschi
care trebuie să o execute Întreprin
Printre șantierele importante de
mari restanțe, considerăm că era
ție, regîndite.
Iată și motivele care ne-au dus
prafață de 200 mp. Pe această cale,
derea de rulmenți Birlad, un alt
să abia la sfirșitul lunii august. Cu
investiții in județul Prahova se nu
la o asemenea concluzie. Motive care
mult mai nimerit ca antrepriza să
Așadar, o inițiativă cu tradiție
intr-un an, economia de timp obți
toate că durata normală de execuție
subfurnizor, Combinatul de utilaj
mără și cel al întreprinderii de ma
găsească o altă soluție.
de 14 ani. Perseverenta în aplicarea
constituie de altfel cauzele care țin
nută echivalează cu realizarea tu
prevedea 9 luni, constructorul de
greu din Iași nu a turnat însă batiul.
teriale de construcții din Comarnic,
In sfirșit, o altă cauză a rămineîn loc pe constructorii antreprizei
ei este demnă de toată aprecierea.
turor operațiilor de sudură de Ia o
specialitate, împreună cu beneficia
Tot aceste două unități vor realiza
unde o primă capacitate destinată
rilor in urmă ar consta, după opinia
ploieștene. Astfel, de mai multe ori
— Acum, cei 156 de sudori — ne
șalandă de 600 mc. Cu alte cuvinte,
rul, au depus eforturi și lucrările la
și liniile automate tip AMP-30, de
producției de betoane refractare tre
in cursul discuțiilor purtate, s-a in
conducerii antreprizei, în lipsa unor
spune inginerul Stelian Stăncioiu,
eficienta economică depășește 1,3
acest obiectiv vor fi terminate în
asemenea, aflate in intirziere.
buia să fie intrată în producție. Ter
materiale de construcții și utilaje
vocat, ca impediment major în ten
directorul întreprinderii — au, cum
milioane lei.
numai 6 luni. Unele utilaje necesa
menul a expirat însă, fără ca acest
Agregatele pentru instalațiile cen
tativa de a urgenta ritmul de lucru,
tehnologice. Intr-adevăr, pentru pro
zicem noi, un fel de fișă personală
In încheierea investigațiilor noas
re pentru stație se vor procura însă
tralizate de filtrare a emulsiei la
eveniment să fi avut loc. 'Mal mult
lipsa forței de muncă. Dar cine alt
movarea unor materiale este nevoie
sau. mai exact spus, o fișă a calită
tre am căutat să aflăm ce economii
în trimestrul I 1987. Nu s-au termi
decit atit, perspectivele rămin in
operațiile de strunjire și rectificare
cineva decit conducerea antreprizei
de un sprijin mai .substanțial din
ții muncii. Din citirea ei poți ști în
de
electrozi s-au realizat in cei 14
nat nici rețelele de alimentare cu
continuare incerte, datorită răminese află in execuția întreprinderii de
menționate și. în ultimă instanță,
partea furnizorilor. In schimb, in
ce zi fiecare dintre sudori a lucrat
ani de cînd se aplică aici inițiativa
apă potabilă și industrială a între
rilor in urmă deloc neglijabile acu
mașini și utilaje chimice București,
trustul ei coordonator aveau datoria
ceea ce privește utilajele nu ar trebui
bine, foarte bine sau a executat o
la care ne referim. Inginerul Octa
prinderii, care sint direct legate de
mulate la execuția unor lucrări de
Stadiul în care se află prototipurile
elementară să o asigure în intregime
să existe nici un motiv de îngrijora
lucrare care nu se Încadrează în nor
vian Horoianu, din cadrul atelieru
extinderea alimentării cu apă a
primă necesitate.
acestor agregate nu-i dă insă be
nu acum, de pe o zi pe alta, ci
re. de vreme ce în stoc se află uti
mele de calitate prevăzute. Fiecare
lui tehnologic, ne prezintă echiva
municipiului Suceava. Această lucra
înainte de a trece in revistă cauze
încă de la începutul lucrărilor ? Aneficiarului garanția că vor fi omo
laje in valoare de aproape 35 mi'
sudor în parte poate ști, in orice
lenta practică a acestor economii :
re, precum și extinderea canalizării
le- acestor intîrzieri . consemnăm
logate pină la sfîrșitul anului. Or,
ceasta este o primă fatetă a lucrurilioane lei.
moment, cînd a realizat economii de
cu cantitățile de electrozi economi
în zona industrială trebuiau să încea
faptul
că, în ultimul timp, pe
lor pentru că o analiză mai atentă
abia după omologarea prototipurilor
Sint, desigur, și alte cauze ale
electrozi, cind a depășit consumul.
site în acest răstimp s-ar putea
pă în ultimul trimestru al . anului
șantier ritmul de lucru a crescut
scoate in evidență faptul că, pe
se va putea trece la execuția agre
randamentului scăzut obținut de eoni
__
Secretarul comitetului de partid din
realiza toate lucrările de sudură la
trecut, dar au fost demarate abia in
într-o anumită măsură, ca urmare
gatelor necesare pentru Suceava. O
șantier, folosirea corespunzătoare a
structori și sperăm că ele vor forma
întreprindere. Valentin Ciocan, con
trei tancuri de 7 000 tdw sau la 10
trimestrul I al acestui an.
a intervenției hotărite a comanda
timpului de lucru, organizarea acti
altă întreprindere, „Ventilatorul" din
obiectul unei analize a conducerii
sideră, pe bună dreptate, că un rol
șalande de 600 mc.
Dacă iucrările la care ne-am refe
mentului' județean pentru' investiții.
București, invocă greutăți in cola
vității în mai multe schimburi sint
antreprizei și trustului de construc
important în menținerea unui per
Este un fapt cert : inițiativa „Să
rit pină acum au fost incepute cu
Reviriment destul de timid în com
chestiuni lăsate la periferia preocu
borarea cu alte unităti in realizarea
ții industriale Ploiești. In această
manent climat de întrecere, de pu
întîrziere. în schimb dezvoltarea sta
lucrăm o zi pe lună cu electrozi
parație cu proporțiile nerealizărilor,
părilor. De altfel, beneficiarul a pro
instalațiilor de ventilație, încălzire
analiză, asupra stadiului și ritmului
ternică emulație ii
" au și cele trei
ției C.F.R. Suceava-Vest și executa
economisiți" își dovedește din plin,
mai cu seamă că vechile neajunsuri
pus să detașeze aproape 700 munci
și climatizare. In sfirșit, liniile de
lucrărilor, pe care o considerăm ab
gazete de perete din secțiile unde
rea racordului spre întreprinderea
zi de zi, valoarea, înalta eficientă
semnalate in munca constructorilor
tori calificați care vor lucra în con
tratamente termice secundare pen
solut necesară, trebuie să se por
ponderea o dețin sudorii. Colectivede rulmenți au început la data pre
în activitatea de producție. O iniția
n-au fost înlăturate în întregime. Și
tinuare în noua secție, pentru a spri
tru inele, bile și role — utilaje
nească de la situația reală de pe
le acestor gazete de perete, pe baza
văzută și trebuiau să fie gata la 30
tivă care se înnobilează mereu, cu
subliniem acest lucru, deoarece con
jini efectiv pe constructori, dar afoarte importante, cu ciclu lung de
șantier, de la indicațiile comanda
unei temeinice
prospectări și cuseptembrie. Lucrările nu vor fi ter
structorii aparținind Antreprizei de
ceștia nu s-au arătat deloc interesați
noi exigente, ,o inițiativă care în
montaj — produse de întreprinderea
mentului județean, de la sarcinile
noașteri a realității de la fiecare loc
minate decit în primul trimestru al
construcții industriale din Ploiești
de o asemenea colaborare.
„Independența" din Sibiu, vor fi ostabilite de conducerea partidului în
de muncă, popularizează zilnic pe
seamnă regulă de muncă și efort
anului viitor, pur și simplu din
s-au arătat, chiar pe parcursul do
Mai este invocat și gradul ridicat
moiogate la sfîrșitul lunii decembrie
acest domeniu. Stă în puterea co
fruntași, metodele pe care aceștia le
de gîndire. neliniște și aspirație pen
cauza neglijării acestui obiectiv și a
cumentării noastre, destul de mul
de complexitate a investiției, care
sau in primul trimestru al anului
lectivului din această unitate să
folosesc reușind să obțină economii
tru multi oameni care construiesc
insuficientei mobilizări din partea
țumiți și... optimiști.
ar necesita un volum mare de mun
viitor, urmînd ca apoi să intre in
repună pe făgașul normal activitatea
de electrozi. In același timp, se văd
nave moderne, de înaltă complexi
lucrătorilor aparținînd Regionalei
„N-avem probleme cu încadrarea
că și cadre bine pregătite profesio
pe acest șantier, cu condiția ca să
;
producția de serie.
în „oglinda" gazetelor și cei care
C.F.R. Iași. Din cauza acestei in
tate tehnică, realizate' cu consumuri
în graficele de lucru", ne-a spus la
nal. Perfect adevărat. Dar aceste
se treacă hotărit de li vorbe la
dau lucrări de calitate necorespun
Comentariile sînt, practic, de pri
tirzieri insă, beneficiarul și construcun moment dat unul dintre interlo
de materiale tot mai reduse, nave
exigente, în loc să determine o mo
fapte, de la declarații de intenție la
zătoare. sau care au depășit con
sos.
Deficiențele
manifestate
pe
firul
torii sint obligati să transporte cu
cutori. Cînd a fost însă vorba să
bilizare maximă în rindul construc
măsuri concrete, mobilizatoare.
cunoscute și apreciate pe tot mai
sumul stabilit pentru lucrarea repar
colaborării
interuzinale,
la
care
se
mijloace auto, consumind suplimentar
vedem cum se va proceda concret în
torilor, au fost pur și simplu ig
tizată. La o altă gazetă, intitulată
multe meridiane.
adaugă o variată dbmoditate și indis
mari cantități de carburanți.
sute
Cristian
ANTONESCU
acest scop, lucrurile nit s-au mai
norate. Numai în ultimul an s-au
„Vitrina calității", sint expuse, zil
ciplină contractuală din partea unor
de tone de utilaje și materiale de la
Sava
BEJINARIU
Virqiliu TATARU
dovedit atit de simple ca în... decla
schimbat trei șefi de brigadă, ceea
nic. reperele rebutate sau cu unele
stațiile Suceava sau Suceava-Vest.
furnizori importanți, pun in cumpănă
rații.
ce, fără îndoială, nu a dat posibiIoan MARINESCU '
defecțiuni de prelucrare și. bineincorespondentul „Scinteii’

23611 KG PORUMB LA

HECTAR

Tenacitate comunistă în afirmarea

8220 KG ORZ LA HECTAR

NOILE INVESTIȚII-CÎT MAI REPEDE ÎN FUNCȚIUNE!

Optimismul constructorului
nu are acoperire în fapte

I
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INDUSTRIA ROMÂNIEI

-un partener de prestigiu
în circuitul economic mondial
0 bogată ofertă de echipamente de calcul

Industria românească de elemente, echipamente, instalații și
sisteme de conducere automată a proceselor tehnologice răspunde
celor mai exigente cerințe ale partenerilor externi. O gamă extrem
de diversă de elemente și aparatură de automatizare, echipamente
de acționări electrice reglabilei comenzi numerice pentru mașiniunelte, automate programabile, calculatoare de proces, echipa
mente de teleprelucrare a chitelor, de testare automată — iată
cele mai reprezentative produse.

Tractorul U-302, un nou produs
din gama tractoarelor românești

Printre cele mai bune instalații
de foraj din lume
Este bine cunos
cută și apreciată
industria petrolieră
românească. Expe
riența de peste un
secol în domeniul
forajului și al ex
tracției
petroliere
s-a materializat și
în construcția de
utilaje de înaltă
tehnicitate și fiabi
litate. In acest an,
la T.I.B. '86 sint
expuse pentru pri
ma oară instala
țiile de foraj F-425
și F-320, înzestrate
cu aparatură elec
tronică. Prima in
stalație este auto
propulsată,
deci
ușor de manevrat
și transportat. Oferta întreprinderi
lor românești în
acest domeniu este
completată cu ca
pete de erupție
pentru presiuni de
lucru de 350 și 700
de atmosfere, ulti
ma fiind destinată
operațiunilor
de
extracție pe plat
formele marine.

TELEGRAMĂ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis
primului ministru al statului Israel.
Yitzhak Shamir, o telegramă prin
care, in numele guvernului și al său
personal. îi adresează, cu prilejul
numirii in această funcție, calde fe
licitări și urări de sănătate, fericire
și succes în realizarea misiunii cu
care a fost învestit.

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale
In tara noastră, ambasadorul Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord la București. Philip
McKearney. a oferit, miercuri, o re
cepție.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale,
oameni de cultură și artă.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.
La Ministerul Afacerilor Externe
a fost semnat, miercuri. Programul
de aplicare a Acordului de colabo
rare culturală și științifică intri?.
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare
Mongole pe anii 1986—1990. Progra
mul prevede dezvoltarea colaborării
bilaterale in domeniile științei. în-,
vătămîntului. culturii și artei, presei
si radioteleviziunii.
★
La Asociația de Drept Internatio
nal
.și
Relații
Internationale
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc,
miercuri, o masă rotundă. în cadrul
căreia prof. Wllan Wallace, directo
rul Institutului pentrti studii sovie
tice si est-europene din Glasgow, a
prezentat expunerea „Relațiile inter
naționale Est-Vest“.
<
Au luat parte reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe.. ca
dre didactice universitare, cercetă
tori științifici, ziariști.
A fost prezent Philip McKearney,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.
(Agerpres)

tV
Astăzi, în jurul orei 10, postu
rile de radio și televiziune vor
efectua o transmisie directă de
Ia cea de-a patra sesiune a ce
lei de-a-IX-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Mașini-unelte de mare complexitate
tehnică

20,00 Telejurnal
20.30 Viața economică (color) © Priori
tăți ale cincinalului
20.45 Statornici în străbuna vatră daci
că (color). Milenii de istorie în
străluciri de aur și argint. Episo
dul 3
21,05 Pentru liniștea planetei. Muzică și
versuri (color)
21.30 însemne ale unui timp eroic. Un
invătămînt modern, revoluționar
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

GORJ : Produse noi
și modernizate

Gama de tractoare pe care industria românească le oferă la
export a fost completată cu tractoare de putere mică de tipul
U-302 și U-342. Aceste tractoare, concepute și proiectate de un
colectiv de ingineri și tehnicieni de la Institutul de cercetări știin
țifice si inginerie tehnologică pentru tractoare din Brașov, prezintă
o serie de caracteristici care le fac deosebit de competitive pe
piața internațională. Pină in prezent au fost exportate peste 600
mii bucăți, ceea ce le conferă de pe acum un bun renume.
Noul tip de tractor U-302, component al gamei de puteri mici,
este echipat cu motor diesel cu o putere de 26,6 CP la 2 000
rotații pe minut ; are doi cilindri în linie și răcire cu apă prin
pompă termostat, cu ungere sub presiune. Transmisia acestui tip
de tractor permite obținerea unei game largi de viteze de lucru.
Cutia de viteze mecanică, parțial sincronizată, cu reductor plane
tar, realizează 6 viteze de mers înainte și 2 viteze de mers înapoi,
ușurînd găsirea vitezei optime pentru un randament optim în toate
regimurile de exploatare. Am prezentat citeva din caracteristicile
sale tehnice tocmai pentru a ilustra complexitatea tehnică, fiabili
tatea și calitatea deosebită a acestui nou tip de tractor solici
tat intens pe piața externă.

OPINII ALE UNOR
în acest an, la cea de-a XlI-a
ediție a Tirgului Internațional
București, R.S.S. Bielorusă parti
cipă pentru prima dată cu un sec
tor distinct in cadrul pavilionului
Uniunii Sovietice. Cu acest prilej,
vizitatorii au posibilitatea să cu
noască direct unele din produsele
realizate de oamenii muncii din
Eielorusia. în completarea acestui
tablou, am solicitat citeva precizări
tovarășului K. Z. Tereh, vicepre
ședinte al Consiliului de miniștri
al R.S.S. Bieloruse, care ne-a spus,
printre altele :
— Comerțtil, schimburile de va
lori materiale și culturale sînt
mijloace prin care se creează acel
climat corespunzător în viața in
ternațională atît de necesar oame
nilor. în acest cadru se înscrie și
Tirgul Internațional București, la
care prezentăm un sector al re
publicii noastre. Desigur, oamenii
muncii din Bielorusia și-au propus
pentru perioada actuală numeroase
obiective pe care ar fi greu să le
rezum în citeva cuvinte. Totuși, aș
putea spune că sarcina principală
a celui de-al Xil-lea cincinal
1986—1990 o reprezintă creșterea
ritmului șl eficienței dezvoltării
economiei pe baza accelerării pro
gresului tehnico-științific. a reînzestrării tehnice și reconstrucției
unităților industriale, a folosirii
intensive a potențialului de pro
ducție creat, astfel incit pe această
bază să se asigure în final îmbu
nătățirea continuă a nivelului de
trai al poporului.
— în acest context, cum apreciați Tirgul
Internațional Bucu
rești ca prilej de dezvoltare a re
lațiilor economice ale României cu
Bielorusia 7
— în cadrul tirgului, republica
noastră prezintă mărfuri de larg
consum, printre care confecții, tri
cotaje. produse de marochinărie,
jucării, covoare, țesături, precum
și o serie de produse ale indus
triei constructoare de mașini, de la
mașini-unelte universale pentru
prelucrarea lemnului pînă la ma
șini complexe cu comandă program
numerică. Relațiile noastre econo
mice sînt insă mult mai complexe.

Dezvoltarea Industriei constructoare de mașini, competitivitatea
utilajelor românești pe piața externă sint ilustrate printre altele
și de faptul că, în perioada 1980-1986, exporturile acestei ramuri
au crescut cu peste 80 la sută. La actuala ediție a Tirgului
Internațional București sînt prezentate o gamă largă de mașiniunelte agregat, mașini speciale de mare precizie, celule flexibile,
roboți industriali, care încorporează valoroase idei originale.
Totodată, sînt expuse agregate pentru tehnologii in vid, lasere cu
destinație industrială sau medicală, centre de prelucrare verticală.
Un loc aparte il ocupă produsele destinate automatizării proceselor
de fabricație in sectoare prioritare ale economiei - energetică,
minerit, petrochimie, metalurgie, energetică nucleară — realizate' la
parametri tehnico-funcționali care le fac competitive cu produsele
similare fabricate pe' plan mondial.

OASPEȚI DE PESTE HOTARE

Bielorusia livrează României ma
șini-unelte pentru așchierea meta
lelor, rulmenți, transformatoare,
aparate de măsură cu semiconduc
toare și electrice, aparatură cine
matografică, aparate de radio, apa
rate de fotografiat, ceasuri și alte
produse. România livrează Bielorusiei motoare electrice, țevi pen
tru exploatările de țiței, produse
chimice. îngrășăminte, esențe va
loroase de material lemnos, mobi
lier. covoare, confecții, încălțămin
te și alte mărfuri. In același timp,
aș vrea să subliniez că există încă
multe posibilități de extindere a
relațiilor comerciale pe baza avan
tajului reciproc. Cînd s-a pregătit
standul prezentat la TIB ’86 s-au
avut în vedere, de pildă, posibili
tățile de extindere a colaborării în
domeniul realizării autobasculante
lor de mare tonaj, produse care se.
fabrică și în Bielorusia, și în Româ
nia. Printr-o colaborare mai strinsă s-ar putea realiza o îmbunătă
țire a performantelor acestor pro
duse. Asemenea părți comune se
pot găsi și in alte domenii : con
strucția de mașini-unelte. electro
tehnica. industria ușoară ș.a. Tirgul
Internațional București poate des
chide. prin urmare, multe direcții
de acțiune
pentru o colaborare
fructuoasă, reciproc avantajoasă.

Anghel Anghelov, directorul pa
vilionului R. P. Bulgaria: „Parti
ciparea Bulgariei la acest impor
tant for international de comerț re
prezintă o expresie a relațiilor prie
tenești multilaterale dintre țările
noastre, între care colaborarea eco
nomică și schimburile comerciale
joacă un rol din cele mai mari.
După cum este știut, un impuls
deosebit la adincirea și diversifica
rea formelpr colaborării economice
bilaterale l-au adus întîlnirile, de
venite tradiționale, între tovară
șul Todor Jivkov și tovarășul
Nicolae Ceaușescu. O importanță
aparte pentru dezvoltarea în per
spectivă a raporturilor noastre o
are. fără îndoială. „Acordul-program privind direcțiile de bază pen
tru dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-știintifice între Re

publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria pînă in
anul 1990", semnat la București, in
anul 1980. Dacă ar fi să ne referim
la evoluția schimburilor comerciale
reciproce, putem arăta că in 1985
livrările de mașini s-au dublat in
comparație cu anul 1980. în cursul
actualului cincinal. Bulgaria furni
zează României electro si motostivuitoare, piese de schimb pentru
mașini de transport și ridicat, transmanipulatoare și roboti, anumite ti
puri de mașini-unelte. produse
electrotehnice, produse electroni
ce etc. Din România, țara noas
tră primește autocamioane." loco
motive. piese de completare pen
tru mașini de transport si ridicat,
aparatură de înaltă și joasă tensiu
ne. mijloace și unelte pentru auto
matizare. utilaj energetic. La ac
tuala ediție a tirgului participă
unele din cele mai cunoscute socie
tăți de comerț exterior bulgare,
care au relații tradiționale cu fir
mele românești. în cadrul pavilio
nului nostru vizitatorii vor putea
întîlni o serie de noutăți, cum sint:
instalația de sudare a foliei de clorură polivinilă UZP 3200. strungul
CT 161. robotul industrial RP 211,
folosit la automatizarea proceselor
tehnologice, surse de laser helioneon LHN 101 și LHN 525. care iși
găsesc o largă aplicare în biologie
și agricultură, ca biostimulatori etc.
Larga paletă de export, prezentată
de țara dumneavoastră la T.I.B.
’86. cît șit prezentarea în standurile
noastre a numeroase produse de
înalt nivel tehnic sint elemente ex
trem de utile pentru a asigura si
in continuare dezvoltarea legături
lor economice dintre țările noastre
vecine și prietene.

Milton M. Rose, directorul pavi
lionului S.U.A. : „Primul lucru pe
care aș dori să-1 evidențiez este
faptul că numărul firmelor ameri
cane participante la Tirgul Inter
national București a crescut an de

an, ceea ce face ca la ediția actua
lă să se înregistreze cea mai nu
meroasă participare. Ne-a onorat
vizita pe care președintele Româ
niei. dl. Nicolae Ceaușescu, a
fâcut-o la pavilionul nostru, prilej
de evidențiere, atit a evoluției con
tinue a schimburilor comerciale
româno-americane. cit. și a posibili
tăților de dezvoltare in continuare
a acestora. De altfel, actuala ediție
a Tirgului Internațional București
are scopul de a promova comerțul
international in condiții de pace,
prin schimburi deschise de idei și
informații. Ea oferă vizitatorilor
posibilitatea cunoașterii ■ ultimelor
noutăți in produsele si serviciile americane de vîrf și, totodată, de a
stimula dezvoltarea legăturilor co
merciale. Această orientare se re
flectă in standurile firmelor ameri
cane. care cuprind o gamă largă
de domenii de mare Interes, ca de
exemplu electronica, energetica, in
dustria chimică, transporturile etc.
Amintim, in acest sens, echipamen
tele electronice si componentele de
înaltă tehnicitate prezentate de
Chrysler Corp., sistemul de pro
cesoare
Eclipse
MV/2000
DL,
computerul portabil One/Model 2
și programele pentru automatizarea
muncii de birou etalate de Data
general. Atenția vizitatorilor va
fi. de asemenea, reținută de stan
dul societății mixte*româno-americane Romcomtrol data Și fir
mele Centronics data computer
Corporation. Control data Corpo
ration WJS/Moody
International
Inc., care expun imprimate rapide,
cu bandă, imprimate matriciale,
unități de memorie cu discuri mag
netice și unități de memorie cu
bandă magnetică. Această bogată
participare americană, ca si prezen
ța semnificativă a industriei româ
nești oferă, credem, o ocazie exce
lentă de a extinde. în continuare,
în ambele direcții, legăturile noas
tre comerciale”.

Grupaj realizat de Ion TEODOR și Petre CRISTEA
Foto : E. Dichiseanu
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Colectivul de muncă de la între
prinderea de mașini-unelte pentru
presare-forjare din Tirgu Jiu, mo
dernă unitate industrială intrată
in circuitul productiv în urmă cu
un deceniu, iși aduce o contribuție
tot mai însemnată la • satisfacerea
cerințelor de mașini-unelte pentru
prelucrarea metalelor, a maselor
plastice și cauciucului prin defor
mare plastică la rece. Specializată
in producerea preselor hidraulice
și a ciocanelor de forjare liberă cu
autocompresor. de cele mai dife
rite tipodimensiuni, unitatea și-a
diversificat continuu profilul, nu
mărul produselor introduse in fa
bricație ridieîndu-se in prezent la
peste 50. De asemenea, au ieșit de
pe banda de montaj două noi tipuri
de mașini-unelte — presa multipozițională cu transfer, de 100 tone,
și foarfecă de debitat tablă groasă.
— Pornind de la faptul că pro
dusele noastre sint tot mai solici
tate pe piața internă și externă —
ne-a spus tovarășul Nicolae Munteanu, secretarul -comitetului
de
partid — punem un mare accent pe
utilizarea în producție a celor mai
moderne tehnologii de fabricație.
O dată cu lărgirea gamei de mașini
individuale, in acest an am trecut
la realizarea unor utilaje tehnolo
gice complexe — mașini de injecție
mase plastice, linii mecanizate pen
tru execuția cuvelor de transfor
mator și altele
dotate cu micro
procesoare și alte componente elec
tronice, care le situează in rîndul
celor mai de seamă realizări în acest domeniu. (Dumitru Prună).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
23 octombrie, ora 20 —.26 octombrie,
ora 20. în țară: Vremea va fi schimbă
toare, iar cerul variabil, mai mult noros în jumătatea de nord, unde vor
cădea ploi locale, tn rest — ploi izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări în zona de mun
te. Temperatura aerului va continua să
crească ușor la începutul intervalului.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 4 și 14 grade, izolat mai coborite
în depresiuni, iar cele maxime, în ge
neral, între 15 și 25 de grade. Pe alocuri
se va semnala ceață. în București: Vre
me schimbătoare, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii trecătoare. Vîntul va sufla
slab pînă la
moderat. Temperaturile
•minime vor oscila între 7 și 10 grade,
iar cele maxime între 18 și 23 de gra
de. Dimineața ceață slabă.

Administrația de Stat
Loto Pronosport
informează :
Participanților la sistemele de
joc li se rezervă pentru sfirșitul
acestei săptămini tragerea excep
țională LOTO, care va avea loc
duminică. 26 octombrie 1986. La
această tragere, deosebit de avan
tajoasă și atractivă, se efectuează
7 extrageri, in 2 faze, cu un total
de 66 numere. Tragerile fiind „le
gate”, două cite două (la faza I)
și toate cele trei. de la faza a
Il-a, dau posibilitatea de a se
cîștiga și cu 3 numere din 18 .și,
respectiv. 24 extrase. Precizăm că
biletele de 25 lei varianta participă
la toate extragerile. Gama largă și
variată a cîștigurilor. cuprinsă în
13 categorii. oferă importante
sume de bani, autoturisme „Dacia
1300“ și excursii peste hotare. Ulti
ma zi de procurare a biletelor cu
numerele preferate este sîmbătă.
25 octombrie 1

Doresc să vă informez că, după șapte ore și jumătate de zbor.. delegația
mea a sosit cu bine la Monrovia.
Permiteți-mi să vă adresez, din nou. dumneavoastră, domnule președinte,
guvernului și poporului României, profundele noastre mulțumiri și recunoș
tință pentru ațentia deosebită și generoasa ospitalitate ce ne-au fost rezervate
in timpul șederii noastre la București.
Așteptăm cu interes punerea în aplidare a hotărîrilor și înțelegerilor rod
nice convenite la București în scopul dezvoltării relațiilor dintre țările,și po
poarele noastre.
Cu sentimente de stimă și înaltă considerație,

SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia

Manifestări politico-educative și cultural-artistice
consacrate „Zilei armatei"
în comandamente, unităti. insti
tuții militare de invătămînt și la ca
sele armatei se desfășoară bogate și
variate manifestări
politico-educa
tive și cultural-artistice. care mar
chează apropiata aniversare a Zilei
Armatei.
Biblioteca Centrală a Ministerului
Apărării Naționale a realizat o ex
poziție de carte pe'tema „Apărarea
patriei — cauză și operă a întregu
lui popor”, care reflectă inestimabila
operă social-politică și de funda
mentare a doctrinei militare națio

i

nale a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii.
co
mandantul suprem al forțelor noas
tre
armate.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
La Casa Centrală a Armatei s-a
deschis expoziția de
numismatică
„Drum glorios de luptă și îm
pliniri” și de filatelie „De strajă sub
tricolor”.
La Casa Armatei din Sibiu s-a
desfășurat simpozionul cu
tema :
„Drumul de luptă și victorii al arma
tei române”.

ROMÂNIA ÎN ANUL
( fi ) INTERNAȚIONAL

AL PĂCII
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O diplomație

a dialogului și înțelegerii
Consacrare incontestabilă a preemțiunii dreptului și rațiunii asu
pra forței, cerința recurgerii numai
la negocieri pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale se impune
in situația deosebit de încordată
din zilele noastre, mai mult ca oricind, ca o îndatorire de cea mai
înaltă responsabilitate a guverne
lor, a factorilor de răspundere
pentru soarta popoarelor. în acest
adevăr fundamental al epocii noas
tre iși găsesc temeiul concepția'
și practica românească de relații
internaționale, abordarea negocie
rilor și dialogului între state ca
unică modalitate a instaurării unei
noi ordini internaționale ce con
sacră ca valori fundamentale ale
relațiilor internaționale pacea
și
cooperarea. România, președintele
său, tovarășul țJicolae Ceaușescu.
chearpă azi toate statele spre edi
ficarea unei securități bazate pe
respectul legalității internaționale,
pe dezarmare, ce consfințește auto
ritatea incontestabilă a dreptului
asupra forței ca garanție a muncii
pașnice a popoarelor.
Expresie a vocației traditionale a
poporului român de a trăi în bună
înțelegere și pace cu celelalte po
poare și. deopotrivă. întruchipare
a valorilor fundamentale ale orînduirii noastre socialiste, a unității
structurale dintre politica internă
și cea externă a .statului nostru,
opțiunea pentru tratative izvorăște
din faptul că negocierile, trecerea
la dezarmare constituie azi eficien
te modalități în măsură să preîntîmpine un cataclism nuclear, cu
consecințe dezastruoase asupra tu
turor popoarelor.
în anii socialismului și. In mod
deosebit, de cînd la 'conducerea
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. diplo
mația românească a ilustrat cu ge
nerozitate și înaltă responsabilitate
caracterul universal al nevoii de
dialog și a îmbogățit practica ne
gocierilor cu strălucite initiative
de mare răsunet, capabile să des
chidă calea spre pace și depăși
rea unor obstacole deosebite în
această privință. Țara noastră, pre
ședintele Republicii s-au implicat
activ și responsabil in procesul
impulsionării negocierilor pentru
întărirea securității si pentru de
zarmare. oprirea escaladării cursei
înarmărilor, aducînd o contribuție
recunoscută la căutarea de soluții
in conformitate cu interesele și as
pirațiile tuturor popoarelor.
Această opțiune iși găsește o șl
mai puternică justificare în Anul
Internațional al Păcii, proclamat
de Organizația Natiunițpr Unite.

tocmai cu scopul de a declanșa,
prin intermediul negocierilor, un
proces efectiv de dezarmare.
Pe această linie de neabătută
promovare a unei diplomații ce
ar putea fi caracterizată esențialmente „diplomație a dialo
gului
și
păcii”,
președintele
Nicolae Ceaușescu analizează re
zultatele întîlnirii conducătorilor
Uniunii Sovietice și Statelor Unite
ale Americli din Islanda și în
deamnă cu matură responsabilitate
față de soarta națiunii noastre și
a tuturor națiunilor lumii la inten
sificarea eforturilor pentru ca să
se realizeze acorduri corespunză
toare în domeniul
dezarmării.
Chiar dacă întilnirea de la Reyk
javik dintre , conducătorii Uniunii
Soviețipe ,și Statelor Unite nu s-a
încheiat- eu -rezultate.^ concrete. în
unele prebLeme,.ale dezarmării s-a
ajuns la o apropiere a punctelor
de vedere, la o serie de înțelegeri
bune. Secretarul general al parti
dului nostru arată, pe bună drep
tate. că aceste rezultate nu tre
buie să se piardă. „Trebuie să se
pornească de la ceea ce's-a căzut
de acord — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea
rostită la marea adunare populară
din municipiul Slatina — pentru
ca, in cel mai scurt timp, să se ob
țină înțelegeri reale, concrete”.
Una din problemele în care sînt
posibile asemenea înțelegeri este
aceea a armelor nucleare cu rază
medie de acțiune din Europa. De
aici și îndemnul profund respon
sabil al României de a se face
totul pentru ca în cel mai scurt
timp să se realizeze un acord co
respunzător in vederea eliminării
totale a rachetelor nucleare de pe
continentul european, a lichidării
tuturor armelor nucleare din lume.
Popoarele .pot determina realiza
rea unor asemenea acorduri. Manifestindu-se voință politică, acționîndu-se ferm se poate face pasul
hotăritor. așteptat de popoare, spre
dezarmarea nucleară și totală, spre
bararea căii războiului. Numai re
nunțarea la armele nuclea/e. în
făptuirea dezarmării pot asigura
securitatea, liniștea fiecărei na
țiuni, posibilitatea de a-și concen
tra toate forțele și resursele în di
recția progresului economic și so
cial. Aceasta este concepția profund
umanistă a României, a președin
telui ei, pentru care nimic nu e
mai presus decît apărarea păcii și
a vieții popoarelor.

.
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Rezultate necorespunzătoare ale echipelor
noastre în turul doi al cupelor europene
la fotbal
® Miercuri seara, la Bruxelles, în
cadrul turului doi al „Cupei Cam
pionilor europeni” la fotbal, forma
ția Anderlecht Bruxelles a întrecut
cu
scorul de 3—0
(0—0) echipa
Steaua București. Golurile au fost
marcate de Krncevici (min. 75). Jan
sen (min. 77) și Scifo (min. 86).

® în orașul scoțian Dundee s-a
disputat miercuri seara meciul din
tre formațiile Dundee
United -i
Universitatea Craiova, contind pen
tru turul secund al „Cupei U.E.F.A.”.
Fotbaliștii scoțieni au obtinut vic
toria cu scorul de 3—0 (0—0), prin
golurile înscrise de Redford (min.
54 și 88) și Clarke (min. 81).
Returul va avea loc la 5 noiem
brie, la Craiova.

» Stadionul Sportul
studențesc
din Capitală a găzduit, miercuri. în
prezenta a 15 000 de spectatori, me
ciul dintre echipa Sportul studențesc
București și formația belgiană „La
Gantoise” din Gând, contind pentru
turul II al competiției internaționale
de fotbal „Cupa U.E.F.A.”. "
Partida s-a încheiat cu scorul de

★
în cadrul campionatului diviziei A
la fotbal Sf-au disputat tniercuri
două meciuri restanță. încheiate cu
următoarele rezultate : F. C. Olt —
Victoria București 1—0 (1—0) — go-

3—0 (1—0) în favoarea oaspeților.
Golurile au fost marcate de Raeven
(min. 33), Hinderycks (min. 76) și Ha
ler (min. 87).
întilnirea retur va avea loc. la 5
noiembrie, la Gând.

® Alte rezujtate : „Cupa campio-,
nilor europeni” : Broenflby Copen
haga — Dynamo Berlin 2—1 ; Ț.J.
Vitkovice — F.C. Porto 1—0 ; Celtic
Glasgow — Dinamo Kiev 1—1 ; Ro
senborg (Norvegia) — Steaua Roșie
Belgrad 0—3. „Cupa cupelor”: G.K.S.
Katowice — F.C. Sion 2—2 ; Tor
pedo Moscova — V.F.B. Stuttgart
2—0 ; Rapid Viena — Lokomotiv
Leipzig 1—1 ; Vitoșa Sofia — Veiez
Mostar 2—0. „Cupa U.tf.F.A.” : Vi
toria Guimaraes — Atletico Madrid
2—0 : Legia Varșovia — Internazionale Milano 3—2 ; Widzew Lodz —
Bayer Uerdingen 0—0 ; Hajduk
Split — Trakia Plovdiv 3—1 ; I.F.K.
Goeteborg — Stahl Brandenburg
2—0 : Dukla Praga — Bayer Lever
kusen 0—0 ; A.C. Torino — Raba Eto
Gyor 4—0 ; F.C. Tirol — Standard
Liege 2—1.

★
Iul a fost marcat de Minea (min.
17) ;.Jiul Petroșani — F. C. Argeș
Pitești 1—2 (1—2) — golurile au fost
înscrise de Florescu (min. 44). res
pectiv. Grigoriu (min. 5) și Jurcă
(min. 8).
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CONCEPȚIA Șl CONSIDERENTELE ROMÂNIEI,
ANUL INTERNAȚIONAL
AL PĂCII ÎN LUME

ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

privind soluționarea problemei datoriei externe

• Acțiuni • Poziții • Manifestări

a țărilor in curs de dezvoltare

Pentru un coridor liber de arme nucleare în Europa
centrală

prezentate intr-un document oficial al țării noastre difuzat la sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). - N. Chilie transmite : Concepția
ți considerentele Româniși, ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la caile de rezolvare a uneia dintre problemele de însemnătate majora
ale vieții internaționale actuale - datoria externă a țărilor în curs de
dezvoltare — au fost prezentate la Națiunile Unite intr-un document ofi
cial, difuzat la O.N.U. la cea de-a 41-a sesiune a Adunării Generale.

Documentul intitulat „POZIȚIA
ROMÂNIEI PRIVIND SOLUȚIO
NAREA PROBLEMEI DATORIEI
EXTERNE A ȚARILOR IN CURS
DE DEZVOLTARE1' înfățișează pe
larg cauzele profunde ale datoriilor
externe împovărătoare cu care sin:
conlruniate țările in curs de dez
voltare, fenomenele negative
ce
persistă in relațiile economice și fi
nanciare internaționale și care afec
tează in modul cel mai serios efor
turile de progres și dezvoltare. în
deosebi ale statelor sărace ale lu
mii. Totodată, documentul face o
amplă prezentare a poziției tării
noastre privind căile și modalități
le concrete de abordare și soluționa
re a problemei datoriei externe, in
contentul mai larg al acțiunilor și
măsurilor ce se impun peijtru re
lansarea economică in lume, pen
tru lichjdarea decalajelor economi
ce și a subdezvoltării. înaintarea
spre obiectivul instaurării noii or
dini economice internaționale, pro
clamat dc Națiunile Unite.
Se
evidențiază
că
rezulta
tele puțin încurajatoare de pină acum în .ceea ce privește rezolvarea
problemei datoriei externe se dato
rează faptului că soluțiile avansate
au avut. în general, o abordare în
gustă și au acordat putină atenție
dificultăților de fond ale țărilor in
curs de dezvoltare, problemelor pe
termen lung și cerințelor dezvoltă
rii in statele debitoare. Pornind de
la aceste realități, subliniază docu
mentul. România consideră că pro
blema datoriei externe a țărilor in
curs de dezvoltare' nu poate fi re
zolvată decit printr-o abordare glo
bală. politico-economică. cu partici
parea tuturor țărilor, a
B.I.R.D.,
F.M.I. și altor organisme financiare

internaționale. a reprezentanților
marilor bănci. în acest sens, docu
mentul înfățișează pe larg acțiunile
și măsurile care, in viziunea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, oferă
o soluție realistă, echitabilă, viabilă
și cuprinzătoare a chestiunii datori
ilor externe, arătindu-se că România,
conducătorul statului român consi
deră necesară elaborarea unui pro
gram de rezolvare globală a proble
mei datoriei externe, care să includă
anularea datoriei pentru țările cele'
mai sărace, care au un venit natio
nal de 500—600 dolari pe, locuitor,
reducerea substanțială a datoriilor
tarilor în curs de dezvoltare cu un
venit pină la 1 000—1 200 dolari pe
locuitor, o reducere cu circa 50—70
la sută a datoriei celorlalte țări în
curs de dezvoltare, diferențiată pe
două-trei grupe de țări, in funcție
de nivelul venitului national și al
potențialului de care dispun, reeșaionarea, pe 15—20 ani, a rambursă
rii restului datoriei, cu o dobindă
redusă de 3—4 la sută sau fără do
bindă și cu o perioadă de gratie de
3—5 ani. stabilirea unui plafon pen
tru plățile anuale în contul datoriei
externe, care să nu depășească circa
10 la sută din încasările anuale ob
ținute din exporturile țărilor în curs
de dezvoltare, stabilirea unei limite
maxime a dobînzilor pentru credi
tele vechi, care să- nu depășească
3—4 la sută, iar sumele plătite peste
această limită să fie reduse din vo
lumul datoriei externe, continuarea
acordării de credite țărilor în curs
de dezvoltare, in condiții avantajoa
se. cu dobinzi raționale de maxi
mum 5 la sută. Se relevă punctul de
vedere al tării noastre potrivit că
ruia la acordarea de noi credite in

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme
politice și de securitate
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— N. Chilie transmite: în Comite
tul pentru probleme politice și de
securitate al Adunării Generale con
tinuă dezbaterile consacrate dezar
mării.' Reprezentantul Danemarcei a
subliniat, in discursul său, că o pre-'
ocupare prioritară a statelor in etapa
actuală o constituie realizarea de
urgentă a unor reduceri substanțiale
ale armamentelor nucleare și con
venționale pentru a se ajunge la un
echilibru de forte bazat pe niveluri
cit mai scăzute ale armamentelor și
pentru atingerea obiectivului final
al eliminării totale a armelor nu
cleare.
Se impune ca O.N.U., Conferința
pentru - dezarmare de la Geneva și
celelalte foruri bi și multilaterale de
negocieri — a relevat reprezentantul
Greciei — să-și intensifice activita
tea pentru oprirea actualei competi
ții militare, a cursului periculos al
evenitnentelor, pentru făurirea unei
păci durabile in Europa și in întrea
ga lume. Vorbitorul a arătat că țara
sa sprijină toate eforturile îndrep
tate spre preintimpinarea declanșării

unei curse a înarmărilor in spațiul
cosmic, susține crearea unor zone
libere de arme nucleare in diferite
părți ale lumii. Pe un plan mai larg,
ne pronunțăm pentru eliminarea tu
turor armelor nucleare. Pină la rea
lizarea acestui obiectiv sîntem în fa
voarea unei zone libere de arme nu
cleare și de arme chimice in regiu
nea Balcanilor.
Reprezentantul Franței a subliniat
necesitatea respectării acordurilor din
domeniul dezarmării încheiate pină
in prezent, inclusiv1 a acordului pri
vind armele antirachetă semnat între
U.R.S.S. și S.U.A., ca o condiție a
progresului pe calea dezarmării si a
întăririi stabilității si păcii. Vorbito
rul a arătat că Franța acordă o mare
însemnătate înțelegerilor convenite la
Conferința de la Stockholm pentru
sporirea -încrederii între cele 35 de
state semnatare ale Actului final de.
la Helsinki și a apreciat că este ne
cesar ca acordul realizat să serveas
că drept bază pentru intreprinderea
unor noi pași în direcția sporirii în
crederii si înfăptuirii dezarmării pe
continentul european.

favoarea statelor în curs de dezvol
tare trebuie să se aibă în vedere, de
la țară la tară, obiectivele progra
melor de dezvoltare economică și
socială ale acestora, prioritățile in
valorificarea bogățiilor naturale, în
cadrul cărora este neapărat necesar
ca agricultura să ocupe un loc în
semnat.
România *- arată, în continuare,
documentul — apreciază că in vede
rea soluționării globale, politico-economice a problemei datoriei ex
terne este necesar ca O.N.U. să-și
asume o răspundere sporită, prin
tr-o dezbatere aprofundată, sub toa
te aspectele,
și ajungerea
la
un acord în această problemă
intre toate țările, atît dezvol
tate. cît și în curs de dezvoltare,
cu participarea organismelor finan
ciare internaționale. în același timp,
România consideră că, paralel cu so
luționarea problemei datoriei exter
ne, trebuie continuate și amplificate
eforturile pentru rezolvarea globală
a problemelor subdezvoltării și in
staurării noii ordini economice in
ternaționale. în încheiere, se arată
că România, ca tară membră a „Gru
pului celor 77". a sprijinit intru totul
înscrierea pe ordinea de zi a actualei
sesiuni a punctului intitulat ..Criza
datoriei externe și dezvoltarea", considerind că astfel se oferă posibili
tatea examinării aprofundate a aces
tei probleme, in vederea convenirii
unor‘măsuri și acțiuni concrete pen
tru soluționarea echitabilă a proble
mei datoriei externe a țărilor in curs
de dezvoltare. Documentul românesc
a fost primit cu real interes la se
siunea Adunării Generale, fiind con
siderat o contribuție concretă și con
structivă la eforturile ce se între
prind pentru depășirea dificultăților
mari din economia mondială, pentru
reglementarea' problemelor grave ce
confruntă țările în curs de dezvol
tare — intre care datoria externă ocupă un loc important — pentru îna
intarea in direcția edificării noii or
dini economice mondiale.

încheierea vizitei
președintelui Turciei
in R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 22 (Agerpres). — La
Belgrad s-au încheiat convorbirile
oficiale dintre Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. și Kenan Evren. președintele
Turciei, care a efectuat o vizită in
capitala iugoslavă. După cum rela
tează agenția Taniug, au fost exa
minate relațiile bilaterale și moda
litățile de extindere a acestora, mai
ales pe planul cooperării economi
ce. în cadrul schimbului de păreri
asupra unor probleme majore ale
vieții internaționale, o atenție deo
sebită a fost acordată necesității în
tăririi colaborării intre țările balca
nice. eliminării obstacolelor ce stau
în calea acestei colaborări. .
Cu prilejul
vizitei președintelui
Kenan Evren, la Belgrad a fost sem
nat protocolul privind colaborarea
economică dintre cele două țări pe
anul 1987, menționează agenția ci
tată.

BONN 22 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Unit din Germa
nia și Partidul Social-Democrat din
R.F.G. au aprobat principiile pen
tru un coridor liber de arme nu
cleare in Europa centrală. Intr-un
comunicat comun dat publicității
la Bonn, la încheierea unei serii de
sesiuni pe grupuri de lucru, infor
mează agenția A.D.N., se relevă că
principiile prevăd ca acest coridor
să includă porțiuni din teritoriile
R.D.G., R.F.G. și R.S. Cehoslovace,
stabilite, inițial, la 150 km de fie
care parte. După o perioadă de trei

ani de la crearea coridorului, ur
mează să aibă loc negocieri pri
vind extinderea sa, astfel incit
acesta să devină o zonă centrală
europeană liberă de arme nucleare.
Comunicatul, precizează A.D.N.,
este un apel lansat către toate gu
vernele din Est și Vest, care men
țin forțe armate in coridorul avut
in vedere, cu scopul începerii de
negocieri asupra creării, cit mai
cilșind posibil, a unui astfel de co
ridor. Acest coridor privește toate
armele, inclusiv cele convenționale.

Nordul Europei - zonă denuclearizată î
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STOCKHOLM 22 (Agerpres),
Luind cuvintul in cadrul unei conferințe de presă la Stockholm, președințele Finlandei, Mauno Koivisto, s-a pronunțat pentru crearea
unei zone denuclearizate in nordul
.Europei, relatează agenția T.A.S.S.

Pentru aceasta, in prezent există
condiții prielnice, a arătat el, evocmd in acest sens rezultatele pozi
tive ale Conferinței de la Stock
holm pentru măsuri de încredere
și securitate și pentru dezarmare
in Europa.

\

Reuniune antimilitaristă Ia Viena
I VIENA 22 (Agerpres). — In caj pitala Austriei s-au desfășurat lu
crările „Forumului păcii", la care
au participat reprezentanți ai or
ganizațiilor antimilitariste, de ti
neret, oameni de știință, publiciști.

ln cadrul dezbaterilor, relatează
agenția T.A.S.S., a fost evidențiată
necesitatea promovării unei poli
tici care să contracareze orice ac
țiuni ce ar putea duce spre creș
terea pericolului unui război.

„Făclia păcii" în capitala Etiopiei
ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). —
„Făclia păcii", care face înconjurul
lumii ca o elocventă dorință a
umanității de a fi eliminat perico
lul unui război devastator in lume,
manifestare din cadrul Anului In
ternațional al Păcii, a sosit.in
Addis Abeba, capitala Etiopiei. Cu
acest prilej a avut loc o manifes
tare de masă. „Făclia păcii" a ple-

cat Ia 16 septembrie din fața se
diului Națiunilor Unite din New
York, a străbătut orașe din Cana
da, Europa, ajungind pe continen
tul african. In continuare,- ea va
fi purtată pe continentul asiatic și
in America Latină, după care se
va reîntoarce la New York, in luna
decembrie a acestui an.

Demonstrație în fața parlamentului australian
CANBERRA 22 (Agerpres). — In
fața sediului parlamentului austra
lian a avut loc o demonstrație de
protest, in cadrul căreia partici-

panții s-au pronunțat pentru desființarea tuturor bazelor militare
americane existente in țară, infor
mează agențiile de presă.

întrevedere algeriano-italiană
ALGER 22 (Agerpres). — Primul
ministru al Italiei, Bettino Craxi, a
efectuat o vizită in Algeria, unde a
fost primit de președintele algerian,
Chadli Bendjedid. La o conferință
de presă organizată în încheierea

vizitei, Bettino Craxi a declarat că
Algeria și Italia au hotărit Sa lan
seze o inițiativă comună vizind re
ducerea tensiunii in zona Mediteranei și in Orientul Mijlociu.

Obiective ale politicii externe a Somaliei
reliefate de președintele țării
MOGADISCIO 22 (Agerpres). —
Luind cuvintul cu prilejul celei de-a
XVII-a aniversări a Zilei Revoluției
Somaleze,
președintele
Mohamed
Siad Barre a reafirmat atașamentul
țării sale față de principiile pozitive
de nealiniere, coexistență pașnică in
tre națiuni, cooperare între state ba
zată pe egalitatea în drepturi, nein
tervenție în treburile interne ale al
tor state, pe respectarea suverani
tății. independentei și dreptului po
poarelor la autodeterminare. Pre
ședintele Somaliei, a pledat pentru
dezvoltarea unor relații interstatale
care să faciliteze depășirea crizelor.

instabilității și neînțelegerilor din
viața internațională, pentru o poli
tică în care statele lumii, in primul
rind cele două mari puteri, să-și asume responsabilitățile fată de cauza
păcii șl securității internaționale.
Referindu-se la relațiile Somaliei
cu țările vecine, vorbitorul a arătat,
între altele, că, dialogul dintre gu
vernele de la Mogadiscio și Addis
Abeba trebuie să se încadreze în eforturile de eliminare a suspiciunilor
și neîncrederii, pentru stabilirea unor relații de bunăvecinătate, in be
neficiul popoarelor somalez și etio
pian.

Progresul tuturor popoarelor implică promovarea unui comerț liber,
eliminarea oricăror discriminări și bariere artificiale
Chiar dacă politicile actuale nu
duc la un „război comercial" des
chis. persistenta pe calea limitării
schimburilor și împărțirii piețelor
riscă să mențină multă vreme co
merțul mondial in stagnare sau
chiar declin, ceea ce ar slăbi efor
turile pentru solutionarea unor pro
bleme presante, cum sînt rambur
sarea datoriei externe, crearea de
noi locuri de muncă și impulsiona
rea creșterii economice. De aceea,
factorii de răspundere. îndeosebi din
țările dezvoltate, trebuie sâ dea do
vadă de aceeași capacitate de a opera schimbări importante in poli
ticile comerciale de care.au dat do
vadă in alte domenii atunci cind pre
țul măsurilor necorespunzătoare de
venise prea ridicat. Iată. în esență,
una din principalele concluzii ale
raportului „Comerțul international în
1985/1986“. elaborat de specialiștii
Acordului General pentru Tarife și
Comerț — din care fac parte 91 de
tari, inclusiv România — Si publi
cat recent, la Geneva, in pregătirea
apropiatei, sesiuni anuale a G.A.T.T.

PROTECTIONISMUL
„PRINCIPALUL PERICOL",
în 1985. arată documentul amintit,
comerțul mondial a cunoscut, o evolutie lentă, ritmul de creștere a
volumului său (de. 3 la sută) teprezentind doar o treime din nivelul în
registrat. in anul precedent. Se apreciază că. in 1986. volumul schim
burilor economice internaționale va
spori intr-un ritm aproape egal cu
cel din anul trecut. însă valoarea lor
se va reduce substantial — cu peste
9 la sută.
Două fenomene extrem de nocive
marfhegză comerțul mondial : ac
centuarea dezechilibrelor dintre prin
cipalele tari industrializate si dete
riorarea tot mai puternică a pozi
țiilor statelor în curs de dezvoltare.
Potrivit raportului G.A.T.T.. în 1985
deficitul comercial al S.U.A. s-a ri
dicat la 3.5 la sută din produsul lor
national brut, in timp ce exceden
tul Japoniei a atins 3.5 la sută din
P.N.B.. iar cel al R.F.G. — 4 la sută.
Discrepantele comerciale interoccidentale au devenit și mai pronun
țate in prima jumătate a lui 1986,
cind surplusurile Japoniei și R.F.G.
au sporit, față de aceeași perioadă
a anului trecut, cu 35 și, respectiv,
56 la sută.

în ce privește al doilea fenpmen,
specialiștii G.A.T.T. apreciază că re
zultatele comerciale ale marii majo
rități a țărilor in curs de dezvolta
re au fost. în 1985, „deosebit de decepționante". Valoarea exporturilor
țărilor în cauză s-a redus cu 5,5 la
sută, iar cea, a importurilor — cu
6.5 la sută. De altfel, ponderea ta
rilor în curs de dezvoltare in co
merțul mondial s-a redus continuu
după 1981.
Asemenea evoluții au determinat
pe specialiști să aprecieze că puține
țări s-ar putea declara mulțumite de
felul cum funcționează sistemul co
mercial international. Intr-adevăr,
normele sale sint adesea încălcate
sau. pur și simplu, golite de conti-

PE MARGINEA
nutul initial, pentru a face loc protectionismului care, potrivit raportu
lui G.A.T.T.. reprezintă „principalul
pericol" ce confruntă sistemul co
mercial international, întrucît sub in
cidentele lui a căzut mai bine de
jumătate din comerțul mondial.
Recurgerea, îndeosebi de către ță
rile capitaliste dezvoltate, la o gama
tot mai largă de practici menite să
rupă țesătura schimburilor economi
ce internaționale a contribuit, alăr
turi de politica dobînzilor înalte, la
crearea amintitelor dezechilibre interoccidentale. care accentuează ten
siunile si conflictele comerciale, in
clusiv dintre principalii protagoniști
ai protectionismului. așa cum o do-‘
vedesc frecventele dispute dintre
S.U.A. și Japonia sau' dintre fiecare
din aceste două tari si Comunitatea
Economică Europeană.
Cele mai afectate de criza siste
mului comercial internațional sînt
însă țările în curs de dezvoltare :
mai bine de o treime din exportu
rile acestor state se lovesc, pe pie
țele țărilor capitaliste dezvoltate, de
unul sau mai multe obstacole co merciale. iar circa două treimi din
exporturile lor de produse manufac
turate formează obiectul unor res
tricții netarifare. închiderea piețelor
in fata produselor provenite din ță
rile în curs de dezvoltare pricinuie'ste statelor respective importante
pierderi in devize, ceea ce slăbește

capacitatea lor de a asigura atit creș
terea economică, cit și plata dato
riilor externe.
Protectionismul alimentează în fe
lul acesta criza datoriilor, care, la
rindul ei. produce ample perturbatii
în comerțul mondial și. implicit, noi
impulsuri spre restricții de tot fe
lul. Dacă acest cerc vicios mu va fi
rupt,
atrag
atenția
specialiștii
G.A.T.T.. el va frina și mai puternic
dezvoltarea economică nu numai in
țările rămase în urmă, ci si in cele
avansate. Astfel de avertismente au
în vedere scăderea apreciabilă, in ul
timii ani. a rolului stimulator al co
merțului international asupra crește
rii producției mondiale. După statis
ticile O.N.U.. coeficientul cu care

muncă, utilizează astăzi mai multe
mașini pe unitatea de produs decit
media pe întreg sectorul manufactu
rier. Beneficiile suplimentare obți
nute de
întreprinderile industriei
respective la adăpostul măsurilor
protecționiste au permis investiții
in tehnică modernă, care înlătură
însă forța de muncă. în nouă țări
ale Pieței comune, arată raportul
G.A.T.T., numărul locurilor de mun
că s-a redus, între 1973—1984, cu
46 la sută în industria textilă și cu
43 la sută in cea a îmbrăcămintei.
Rezultă că prin întărirea protecționismului se protejează nu atît oa
menii, cit mașinile, mai exact pro
fiturile monopolurilor.
Costul unei asemenea protecții

RAPORTULUI ANUAL AL G.A.T.T.
ritmul de creștere a comerțului in
ternational devansează pe cel al pro
ducției mondiale s-a redus de la 1,70
intre 1965—1973 la numai 1.23 între
1977—1985. Scăderea a afectat toate
grupurile de țări, dar ea a fost deo
sebit de pronunțată în cazul state
lor in curs de dezvoltare, îndeosebi
al principalelor zece țări debitoare,
care au cunoscut, in aceeași peri
oadă. o reducere a coeficientului amintit de Ia 1,27 la 0.74. Cu alte
cuvinte. în țările cu mari datorii din
lumea a treia, comerțul exterior și-a
pierdut rolul stimulator asupra creș
terii economice.

CÎND SE APĂRĂ NU
LOCURILE DE MUNCĂ, CI
PROFITURILE
MONOPO
LURILOR. Obstacolele in calea
schimburilor,
consideră raportul
G.A.T.T., nu sînt capabile să împie
dice declinul locurilor de muncă în
industriile protejate și cu atit mai
puțin să creeze altele noi. Dimpo
trivă, pe termen lung, protectio
nismul accelerează, pierderile de
locuri de muncă în sectoarele care
beneficiază de protecție. în acest
sens, documentul citat arată că in
unele țări cu economie de piață, in
dustria textilă, care odinioară folo
sea un mare număr de brațe de

este deosebit de ridicat. Pentru fie
care loc de muncă protejat in indus
tria textilă și îmbrăcămintei consu
matorii din țările capitaliste dezvol
tate suportă in fiecare an un cost
de două pină la opt ori mai mare
decit salariul mediu anual din
sectoarele respective. Pierderile nu
se opresc insă aici. Țările în curs
de dezvoltare absorb peste un sfert
din totalul exporturilor de produse
manufacturate ale Europei de vest,
Americii de Nord și Japoniei. în
aceste condiții, reducerea importuri
lor statelor în curs de dezvoltare,
ca urmare a deteriorării situației
lor financiare, nu poate rămine fără
urmări asupra creșterii economice și
a locurilor de muncă din țările
capitaliste dezvoltate. Calcule apro
ximative arată că pe această cale
statele capitaliste dezvoltate au pier
dut, intre
1981—1984, circa 3 mi
lioane de locuri de muncă — ceea ce
înseamnă, după unii specialiști, o
pierdere mai mare decit atunci cind
n-ar fi existat obstacole comerciale.
Este evident că rațiunile actualu
lui protectionism nu sînt atît de
natură economică sau socială, cit
politică. Prin restricții comerciale
de tot felul se urmărește frînarea
industrializării și diversificării eco
nomiei țărilor odinioară oprimate,
care le-ar consolida independenta
economică și le-ar asigura un rol
mai important in viata internațio

nală. Dar aceste acțiuni menite să
conserve
vechile
privilegii
ale
monopolurilor din fostele metropole
duc la adîncirea subdezvoltării și a
decalajelor dintre state, fapt ce
agravează fenomenele de criză din
economia mondială, cu consecințe
dintre cele mai grele asupra întregii
omeniri.

PENTRU
SOLUTIONA
REA GLOBALĂ A PROBLE
MELOR SUBDEZVOLTĂRII.
Sint date și fapte care
con
firmă pe deplin realismul apre
cierilor României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora
starea negativă de lucruri din eco
nomia mondială și cu deosebire gra
vitatea situației economico/-sociale a
țărilor rămase în urmă impun mai
mult decit oricind ca țările in curs
de dezvoltare să-și întărească soli
daritatea și cooperarea, să acționeze
împreună pentru a determina des
fășurarea unor tratative reale, în
cadrul O.N.U., intre țările bogate și
cele sărace, în vederea soluționării
globale a problemelor subdezvoltă
rii, a înfăptuirii noii ordini econo
mice mondiale.
în acest sens, tara noastră consi
deră că asemenea tratative trebuie
să aibă in vedere eliminarea orică
ror restricții și discriminări, instau
rarea unui comerț international liber
și echitabil. în vederea atingerii
acestui obiectiv. România apreciază
că este necesar ca statele dezvoltate
să se angajeze să nu introducă noi
opreliști și restricții, să renunțe la
practicile comerciale incompatibile
cu angajamentele internaționale pe
care și le-au asumat, să efectueze
adaptările necesare pentru a facilita
pătrunderea pe piețele lor a produ
selor provenite din țările în curs de
dezvoltare, să îmbunătățească siste
mul generalizat de preferințe și să-l
aplice în mod consecvent și nediscriminatoriu.
Desigur, transpunerea în viată a
acestor propuneri ar aduce o însem
nată contribuție la lichidarea subdez
voltării. a decalajelor dintre state,
ar face din comerțul internațional
o importantă componentă a noii
ordini economice mondiale chemate
să asigurq progresul tuturor po
poarelor.

Gh. CERCELESCU
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Convorbiri Ia nivel înalt între
R. P. Chineză și R. D. Germană
BEIJING 22 (Agerpres). — La
Beijing s-au desfășurat convorbiri
oficiale intre Hu Yaobang. secretar
general al C.C. al P.C. Chinez, și
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, aflat într-o
vizită oficială în R.PÎ Chineză, in
formează agențiile China Nouă și
A.D.N. In cursul convorbirilor. Hu
Yaobang a subliniat că lupta pen
tru pace reprezintă o prioritate a
politicii externe a R.P. Chineze și
că țara șa este foarte satisfăcută de
marile progrese înregistrate in ulti
mii ani in relațiile cu statele socia
liste din Europa. De asemenea, el
și-a exprimat speranța că țările din
estul și vestul Europei iși vor imbunătăti relațiile, vor intensifica dia
logul și vor stabili o cooperare în
domeniul economic.

La rindul său. Erich Honecker a
arătat că politica de coexistentă paș
nică reprezintă unul dintre cele mai
importante elemente ale vieții in
ternaționale. Pe de altă parte, el a
arătat că R.D.G. acordă o mare im
portantă dialogului cu R.F.G. și în
treține cu această țară numeroasa
contacte bilaterale.
Pacea in Europa, a spus E. Ho
necker. poate fi salvgardată prin
respectarea realităților, pe baza prin
cipiilor coexistentei
pașnice și în
conformitate cu normele dreptului
international.
De ambele părți — relevă agen
țiile menționate — s-a exprimat pă
rerea că relațiile dintre cele două
partide și popoare au intrat intr-o
nouă fază și că există posibilitatea
extinderii lor.

În legătură cu încetarea din viață a președintelui
FRELIMO și al R.P. Mozambic, Samora Machel
Funeraliile au fost fixate la 28 octombrie
MAPUTO 22 (Agerpres). — Postul
național de radio din Maputo, citat
de agenția T.A.S.S.. a difuzat comu
nicatul Biroului
Politic al C.C. al
Partidului FRELIMO. al Comisiei
Permanente a Adunării Populare și
al Guvernului R. P. Mozambic cu

privire la organizarea funeraliilor
președintelui Partidului FRELIMO.
președintele R. P. Mozambic. Samora
Machel. care și-a pierdut viața intr->un accident de avion.
Funeraliile au fost fixate pentru
dat'a de 28 octombrie.

In pregătirea unei reuniuni a țărilor centro-americane
CIUDAD DE GUATEMALA 22 (Agerpres). — Președintele Guatemalei,
Vinicio Cerezo. a anunfat că va ini
ția o acțiune diplomatică vizind . or
ganizarea unei reuniuni a țărilot
centro-americane, în cadrul eforturi
lor de pace in regiune ale „Grupului
de Ia Contadora" — informează agenția I.P.S. El a reafirmat, totodată,
sprijinul și dorința de colaborare cu
statele membre ale grupului — Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezue

la — pentru a contribui la procesul
de negocieri consacrate instaurării
unui climat real de pace în America
Centrală.
Șeful statului guatemalez a arătat
că această reuniune ar putea avea
loc cu ocazia Adunării Generale anuale a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), programată să se des
fășoare, in perioada 10—17 noiem
brie, la Ciudad de Guatemala.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 22 (Agerpres). — în zona
taberelor de refugia ti palestinieni
din sudul Libanului âu fost semna
late. miercuri, schimburi de. focuri
intre miliții ale Organizației politico-militare „Amăl" și combatanți
palestinieni. Potrivit agenției Reu
ter, milițiile „Amal" au reinstituit
asediul în jurul taberei Rashidiyeh
după ce timp de o săptămină l-au
suspendat partial pentru evacuarea
rănitilor. în cursul luptelor de
miercuri, în care părțile au folosit
arme automate și aruncătoare de
rachete, au fost ucise două persoane
și alte cîteva rănite.
Pe de altă parte, avioane militare
israeliene au survolat in cursul zi
lei la joasă altitudine tabăra de re
fugiat! palestinieni de la Ain al Heloue. Ia sud de Saida, informează
agențiile A.F.P. si Reuter. Se sem
nalează . de asemenea, concentrări
de trupe israeliene în așa-zisa zonă
de securitate instituită unilateral de
Israel și patrulări ale navelor de
război israeliene de-a lungul coaste
lor sudului Libanului.

AMMAN 22 (Agerpres). — Ziarul
„Al Destour" din Amman informează

că reprezentantul Iordaniei la Na
țiunile Unite, Abdullah Salah, a pre
zentat o notă de protest secretarului
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, față de continuarea de că
tre Israel a practicilor agresive ori
entate spre înființarea de noi im
plantări israeliene în teritoriile arabe
ocupate. Reafirmindu-se că promo
varea în continuare de către Israel
a acestei politici reprezintă o ame
nințare la adresa păcii și securității
în lume, în notă se amintește că, în
luna septembrie, autoritățile de ocu
pație au confiscat noi suprafețe de
1eren aparținind populației locale în
teritoriile de pe Malul de vest al
Iordanului și Gaza.

RIAD 22 (Agerpres). — Austria
este dispusă să găzduiască o confe
rință internațională asupra Orientu
lui Mijlociu, a declarat ziarului saudit „Al-Riyadh" ministrul austriac de
externe. Peter Jankowitsch. El a re
levat, importanța găsirii unei formule
diplomatice pentru convocarea ur
gentă a unei astfel de conferințe care
să soluționeze problemele complexe
din această zonă a lumii.
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ADUNARE LA BEIJING,
președinția tovarășului Hu Yao
bang, secretar general al C.C. al
P. C. Chinez, la Beijing a avut loc
miercuri o adunare consacrată îm
plinirii a 50 de ani de la Marșul
cel lung al Armatei roșii chineze.
Yang Shangkun. membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului,
vicepreședinte al Comisiei Militare
Centrale a relevat eroismul revolu
ționar demonstrat în timpul Mar
șului cel lung și a cerut membri
lor de partid, militarilor Armatei
Populare de Eliberare și tuturor
cetățenilor țării să continue spiri
tul Marșului cel lung și să acțio
neze împreună pentru moderniza
rea Chinei.

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Islamice Iran, Seyyed Aii Kha
menei. l-a primit pe ambasadorul
român la Teheran. Nicolae Ștefan,
în vizită de rămas bun la încheie
rea misiunii sale în această tară.

LA GENEVA a avut loc miercuri
ședința grupului de lucru
care
examinează problemele referitoare
la armele strategice, în cadrul tra
tativelor sovieto—americane
cu
privire la armele nucleare și cos
mice, informează agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA O.P.E.C„ La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei
de-a 79-a conferințe ministeriale a
Organizației țărilor exportatoare
de petrol (O.P.E.C.) prin adoptarea
hotăririi de a extinde valabilitatea
acordului semnat în luna august,
privind nivelul producției, pină la
sfirșitul anului, o .dată cu o ușoară
sporire a cotelor naționale de pro
ducție. Conferința a adoptat, tot
odată. măsura de a reveni la sis
temul fix al preturilor la sfirșitul
acestui an.

CONVORBIRI. Președintele Sta
telor Unite, Ronald Reagan, a con
ferit la Casa Albă cu cancelarul
R.F. Germania, Helmut Kohl, aflat
într-o viată oficială la Washington.
Au fost abordate probleme de in
teres reciproc și aspecte ale actua
lității politice internaționale, intre
care relațiile Est-Vest.

PROTEST. Nouă partide politice
i mexicane reprezentate în parla
mentul țării au exprimat, intr-un
document, un protest energic îm
potriva măsurilor _ discriminatorii
impuse de S.U.A. în calea expor
turilor mexicane de țiței. Măsuri
le. care afectează interesele națio
nale mexicane, reprezintă o puter
nică lovitură dată exporturilor
mexicane de petrol, făcînd nece
sară adoptarea unor contramăsuri
adecvate.
REEȘALONARE. Președintele FlIlipinelor, Corazon Aquino, a rele
vat că reprezentanți filipinezi vor
începe săptămină viitoare negocieri
I cu reprezentanți ai băncilor străine
creditoare pentru reeșălonarea unei
■ părți â datoriei externe a țării
estimată la nivelul record de 26,2
j miliarde de dolari.

PLENARA. La Casablanca a avut
loc o plenară a C.C. al Partidului
Progresului și Socialismului din
Maroc. Aii Yata. secretarul gene
ral al partidului, a prezentat un
raport cu privire la unele proble
mă ale actualității internaționale.
Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, raportul se pronunță
pentru întărirea unității țărilor
arabe si solutionarea diferendelor
din această zonă a globului.

DECES. Agenția China Nouă in
formează că, la 22 octombrie, a în
cetat din viață, în vîrstă de 90 de
ani, mareșalul Ye Jianying. vice
președinte al Comisiei Militare
Centrale a R. P. Chineze, fost pre
ședinte al Comitetului Permanent
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chineze,
unul dintre fondatorii Armatei
Populare Chineze de Eliberare.

I

I

INTERPELARE. Răspunzind unor interpelări în Parlament, pri
mul ministru al Marii __
Britanii,
Margaret Thatcher, a arătat că gu
vernul său refuză în continuare să
adere Ia Sistemul monetar vesteuropean (S.M.E.), relatează agen
ția France Presse. Premierul a
adus -un nou argument în spriji
nul acestei
poziții, apreciind că
intrarea lirei sterline in S.M.E. ar
determina, probabil, creșteri mai
accentuate și mai rapide ale dobinzilor bancare, notează A.F.P.

Un nou act agresiv al R.S.A.
împotriva Botswanei
GABORONE 22 (Agerpres). —
Oficiul prezidențial din Gaborone —
citat de agențiile internaționale de
presă — a făcut cunoscut că la 20
octombrie, militari ai forțelor armate
ale regimului rasist de la Pretoria
au trecut granița țării, pătrunzind
20 km în teritoriul Botswanei. In

comunicatul autorităților din Gabo
rone se menționează că la noul act
de încălcare a suveranității Bot
swanei au participat mai multe eli
coptere . militare sud-africane. Tot
odată.
avioane sud-africane
au
efectuat misiuni de recunoaștere în
spațiul aerian al Botswanei.
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