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In spiritul tradiționalelor relații româno-bulgare,
al voinței comune de a extinde colaborarea
multilaterală, în interesul construcției socialiste,
al cauzei păcii și colaborării internaționale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
A AVUT 0 INTÎLNIRE PRIETENEASCĂ DE LUCRU CU TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
CONVORBIRI
OFICIALE
Joi, 18 decembrie, au avut loc la
Ruse Convorbiri oficiale între
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului,
președintele Consiliului Național
at Științei și învățămintului, și to
varășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.
în această primă rundă de con
vorbiri au fost examinate stadiul
actual și perspectivele dezvoltării
relațiilor bilaterale româno-bulgare, problemele care mai trebuie re
zolvate în vederea extinderii in
continuare a acestor relații.
*
în continuare, convorbirile s-au
desfășurat în plen.
Au participat :
Din partea română : Ton Stoian,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., loan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. minis
trul afacerilor externe. Dimitrie
Ancuța, membru supleant al C.C.

La Giurgiu, primire entuziastă,
manifestări de înaltă stimă și considerație
Joi, 18 decembrie, o avut loc, la Giurgiu și Ruse,
intilnirea prietenească de lucru dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, și
tovarășui Todor Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Această nouă intilnire se în
scrie in cadrul dialogului tra
dițional romăno-bulgar la nivel
înalt, care a marcat, de fiecare
dată, momente de însemnătate
hotăritoare in dezvoltarea con
lucrării rodnice, multilaterale,
dintre cele două partide și țâri,
in întărirea continuă a priete
niei dintre popoarele noastre, in
interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii.
La sosirea in municipiul Giur
giu, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au
fost salutați de tovarășul Ion
Popescu. prim-secretar al co
mitetului județean de partid,
care le-a adresat, in numele
comuniștilor, al tuturor celor
ce locuiesc și muncesc in acest
înfloritor ținut al tării, un
călduros bun venit.

O formațiune alcătuită din
ostași ai forțelor noastre arma
te. membri ai gărzilor patriotice
și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au
fost intimpinați. după datina
străbună, cu piine și sare. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere, în frumoase costume
populare specifice acestor locuri,
au oferit, cu deosebită afecțiu
ne, buchete de flori.
Mii de locuitori ai județului
au făcut o entuziastă primire
iubiților oaspeți, aclamindu-i șt
ovaționindu-i îndelung. Cei prezenți au reafirmat vibrant sen
timentele de fierbinte dragoste,

de profundă prețuire și recu■noștintă fată de secretarul ge
neral al partidului. președin
tele Republicii. . t o va r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu.
în aplauzele și uralele ce
lor prezenti. tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au îndreptat
apoi spre punctul de frontieră.
tn această zi sărbătorească,
aici erau arborate drapelele de
stat ale României și Bulgariei,
care încadrau portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu și cel
ai -tovarășului Todor Jivkov. Pe
mari pancarte se aflau înscrise,
in limbile română și bulgară,
urările : ..Bun venit in Repu
blica Socialistă România tova
rășului Todor Jivkov. secretar
general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulga
ria !“, „Să. se dezvolte continuu
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist.
Român și Partidul Comunist
Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica
Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu au salutat cu deo
sebită căldură pe tovarășul

Todor Jivkov. i-au adresat cor
diale urări de bun venit la so
sirea pe pămintul țârii noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov s-au
îmbrățișat, și-au strins miinile
cu prietenie, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru această nouă
intilnire.
Erau prezenți .tovarășii
Constantin Dăscălescu, Emil
Bobu Gheorghe Rădulescu. Ion
Stoian. loan Totu, Dimitrie
Ancuța, viceprim-ministru al
guvernului, alte persoane ofi
ciale române.
Conducătorul partidului și
statului bulgar era însoțit de
tovarășii: Petăr Mladenov, mem
bru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. Bulgar, ministrul aface
rilor externe. Grigor Stoicikov,
membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar,
vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri.
Dimităr
Stanișev,
secretar al C.C. al P.C. Bulgar,
alte persoane oficiale.
O gardă militară a prezentat
onorul. Au răsunat solemn
acordurile imnurilor de stat al
Republicii Populare Bulgaria și
al Republicii Socialiste Româ
nia.
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al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Vasile Pungan, membru
al C.C. al P.C.R., ambasadorul
României in Bulgaria, Constantin
Mitea și Nicolae Mihalache, consi
lieri, Nicolae Andrei, adjunct al
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice intemâțio-’
nale, Lucian Petrescu, director în
Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea bulgară : Petăr
Mladenov. membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe. Grigor
Sțpicikov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri. Dimităr Stanișev,
secretar al C.C. al P.C. Bulgar,
Niko Iahiel. membru al C.C. al
P.C. Bulgar, consilier. Boncio Metev. membru al C.C. al P.C. Bul
gar. Marin Maronov, adjunct al
ministrului comerțului. Todor Stoicev. ambasadorul Bulgariei in
România. Stoian Gheorghiev, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.
S-a apreciat că rezultatele bune
dobindite pină acum în extinderea
conlucrării româno-bulgare. cit și
potențialul în creștere al celor
două economii naționale deschid
noi perspective intensificării co
laborării dintre partidele, țările și

(Continuare in pag. a HI-a)

La Ruse, aceeași atmosferă caldă, expresie
a satisfacției comune pentru noul dialog la nivel înalt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu,
tovarășul Todor Jivkov au fost
primiți pe teritoriul Bulgariei
prietene cu cele mai înalte ono
ruri. La punctul de frontieră
de pe teritoriul
Republicii
Populare Bulgaria, împodobit
sărbătorește, au venit să salute
pe oaspeții dragi din România
mii de reprezentanți ai popu
lației orașului de pe malul
drept al Dunării. Ei purtau
portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu, ale tovarășu
lui Todor Jivkov, stegulețe cu
însemnele drapelelor de stat ale
celor două țări vecine și prie
tene. Pe o mare pancartă, în
limbile română și bulgară, se
afla înscrisă urarea : „Trăiască
prietenia
bulgaro-română !“.
Ansambluri artistice interpre
tau melodii și dansuri din
folclorul bulgar și românesc.
La sosirea distinșilor oaspeți,
garda militară a prezentat ono
rul, fanfara a intonat imnurile
de stat ale Republicii Socialiste
România și Republicii Popu
lare Bulgaria.

Un grup de tinere și tineri au
intimpinat
pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu, pe tovarășul
Todor Jivkov. după datină, cu
piine și vin și le-au oferit bu
chete de flori. Reprezentanți. ai
organelor locale de. partid .și
de stat le-au adresat, in nu
mele populației raionului și
orașului, un cald salut de bun
venit pe pămintul Bulgariei
prietene.
Fete și băieți au invitat, în
aplauzele mulțimii, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe to
varășul Todor Jivkov să se
prindă într-o simbolică horă.
De la punctul de frontieră,
Înalții oaspeți, împreună cu
persoanele oficiale ce-i însoțesc,
s-au îndreptat spre unitatea
din Ruse a întreprinderii pen
tru construcții de mașini și
utilaje grele. Această întreprin
dere. ale cărei lucrări de oonstrucție au fost inaugurate in
urmă cu zece ani de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Todor JivkoV, este o expresie
grăitoare a tradiționalelor rela
ții de prietenie, colaborare și

bună vecinătate dintre Româ
nia și Bulgaria, a dorinței co
mune de a se conferi noi dimenșiuni conlucrării reciproc
avantajoase dintre țările și
popoarele noastre.
Tinăra întreprindere se înscrie
printre unitățile reprezentative
ale industriei constructoare de
mașini din țara prietenă, con
tribuind intr-o măsură impor
tantă la dezvoltarea potențialu
lui economic al orașului dună
rean.
Fructificind experiența spe
cialiștilor din ambele țări, uni
tatea din Ruse. împreună cu cea
din Giurgiu, și-a înscris în pro
gramele de fabricație o serie de
mașini și utilaje de complexita
te ridicată. în vederea satisfa
cerii cerințelor dezvoltării eco
nomice a ambelor țări, cît și
efectuării unor exporturi pe
terțe piețe.
La sosirea în unitatea bulgară,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășul Todor Jivkov au fost
intimpinați cu căldură de direc
torul combinatului. DimitărKal
oev. de membri ai consiliului
de conducere al combinatului.

Numeroși oameni ai muncii
au salutat cu entuziasm pe
înalții oaspeți.. dînd glas bucu
riei de a-i primi in mijlocul lor.
aici, pe țărmul bulgar al Dună
rii. unde a prins contur un nou
obiectiv de mare însemnătate
economică, rod al cooperării
fructuoase dintre cele două țări.
în ovațiile și aplauzele
celor prezenti, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu. împreună cu
tovarășul Todor Jivkov, s-au
îndreptat spre secția de montaj
a utilajelor de mare capacitate.
Distinșilor oaspeți le sint în
fățișate etapele parcurse în rea
lizarea investiției, modul de
organizare a fluxurilor tehnolo
gice. structura actuală a fa
bricației.
Un loc important în cadrul
discuției purtate de cei doi
conducători de partid și de stat
cu reprezentanții colectivului
unității din Ruse l-au ocupat
problemele legate de dezvolta
rea în continuare a colaborării
dintre cele două uzine, de la
Giurgiu și Ruse, pe măsura

(Continuare în pag. a Il-a)

DEJUN OFERIT 1N ONOAREA TOVARĂȘULUI NIOOLAE CEAIIȘESCU
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Joi. la prinz. în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu si a tovarășei
Elena Ceaușescu. tovarășul Todor
Jivkov a oferit un dejun.
Au participat membrii celor două

delegații, alte persoane oficiale ro
mâne si bulgare.
în timpul dejunului, tovarășul
Todor Jivkov si tovarășul
Nicolae Ceausescu au rostit toasturi

Toastul tovarășului
Todor Jivkov
Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
As dori ca, încă o dată, să ex
prim cea mai cordială recunoș
tință pentru primirea călduroasă
ce ne-a fost rezervată pe pămintul
românesc, precum și pentru confe
rirea înaltei distincții a Republicii
Socialiste România — Ordinul
..Victoria Socialismului
.
**
Asa cum
am mai spus, primesc această dis
tincție. înainte de toate, drept ex
presie a simțămintelor trainice de
prietenie frățească dintre poporul
bulgar și poporul român, drept o
expresie a stimei fată de Partidul
Comunist Bulgar și fată de patria
mea.
Acum, cu multă bucurie, vă sa

lut cu „Bine ați venit. !“ ne sol
bulgăresc, aici, in ospitalierul oraș
Ruse care a devenit un simbol al
prieteniei seculare bulgaro-române.
Cred că intilnirea noastră de as
tăzi o putem aprecia ca o nouă
manifestare a prieteniei tradițio
nale Si colaborării frățești dintre
Partidul Comunist Bulgar și
Partidul Comunist Român, dintre
Republica Populară Bulgaria și
Republica Socialistă România.
Relațiile reciproce dintre parti
dele Si țările noastre, clădite pe
principiile sănătoase ale marxismleninismului și internaționalismu
lui socialist, corespund intereselor
vitale ale oamenilor muncii la
noi si contribuie la întărirea con
tinuă a unității țărilor socialiste.
Ce putem spune mai concret
despre aceste relații reciproce ?
în primul rînd. Colaborarea din-
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în care au exprimat satisfacția
pentru noua intilnire. ce se inscrie
în practica convorbirilor tradiționale
dintre conducătorii de partid si de

stat ai celor două țări socialiste
vecine si prietene.
Dejunul s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să mulțumesc călduros
pentru salutul prietenesc pe care
mi l-ați adresat, pentru primirea
ospitalieră ce ni s-a făcut pe pămîntul Bulgariei prietene.
Intilnirea noastră de astăzi se
înscrie în cursul ascendent al tra
diționalelor relații de prietenie si
colaborare româno-bulgare. care
cunosc o dezvoltare tot mai largă,
in spiritul și pe baza trainică a
principiilor socialismului, a stimei
și respectului reciproc.
Merită de subliniat importanța
deosebită pe care au avut-o și o
au, în dezvoltarea relațiilor dintre
țările noastre. întîlniriie și con
vorbirile purtate împreună, dragă
tovarășe Jivkov. înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri.

Stadiul înalt al relațiilor româ
no-bulgare este rezultatul activită
ții îndelungate desfășurate — și
avem datoria și răspunderea de a
face totul, și în continuare, pentru'
ca prietenia și colaborarea româno-bulgară să se întărească necon
tenit, pentru a asigura o conlucra
re trainică în toate domeniile.
In cadrul întîlnirilor noastre de
astăzi am discutat despre preocu
pările și problemele pe care le au
partidele noastre în dezvoltarea
construcției socialiste în România
și Bulgaria. Pornind de la preve
derile acordurilor de lungă durată
— în unele domenii, pînă în anul
2000 — am convenit să intensifi
căm activitatea în vederea extin
derii colaborării, cooperării și spe
cializării în producție în diferite
domenii. Noi considerăm că. pe
această bază, există, posibilități
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In timpul solemnității înminăril Ordinului „Victoria Socialismului" tovarășului Todor Jivkov
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
A AVUT 0 ÎNTÎLNIREPRIETENEASCĂ DE LUCRU CU TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
La Giurgiu, primire entuziastă,
COMUNICAT
Pe baza înțelegerii comune, la 18
decembrie 1986 a avut loc între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și tovarășul
Todor Jivkov. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, o întîlnire prieteneas
că de lucru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
înmînat, în orașul Giurgiu, tovară
șului Todor Jivkov Ordinul „Victoria
Socialismului", care i-a fost conferit
cu prilejul celei de-a 75-a aniversări
a zilei de naștere, pentru contribu
ția deosebită la dezvoltarea colabo
rării între Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist Bulgar, intre
Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria, la în
tărirea prieteniei dintre popoarele
român și bulgar, a cauzei generale a
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.
Cei doi conducători de partid și
de stat au avut convorbiri, în orașul
Ruse, intr-o serie de probleme de
: nteres comun.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov s-au informat
reciproc despre îndeplinirea hotăririlor Congresului al XlII-lea- al
Partidului Comunist Român și ale
Congresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Bulgar, despre sarcinile
. ctuale privind dezvoltarea accelera
tă social-economică a celor două
țări frățești.
Cei doi conducători de partid și de
t tat au relevat cu satisfacție dez
voltarea ascendentă a colaborării bi
laterale în toate domeniile. S-a
reafirmat că principiile marxismJeninismului. egalității în drepturi,
independentei și suveranității națio
nale și Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală din
onul 1970 constituie baza solidă a
a elațiilor româno-bulgare.
A fost evidențiată marea însem
nătate a întîlnirilor tradiționale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov pentru dez
voltarea și aprofundarea continuă a
t elațiilor dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Bulgar,
rlintre Republica Socialistă România
si Republica Populară Bulgaria, din
tre popoarele român și bulgar. S-a
subliniat că, înțelegerile convenite la
nivel. înalt se îndeplinesc cu succes.
Raporturile politice, economice și
< ulturale româno-bulgare se dez
voltă în mod activ. Se lărgesc con
tactele și schimburile de experiență
i>e linie de partid. între parlamente,
guverne, ministere, organizații de
masă și obștești, precum și colabo
rarea dintre cele două țări ne arena
internațională. S-a hotărît. ca Și în
viitor să se stimuleze dezvoltarea
continuă a acestor relații.
S-a examinat modul de îndeplinire '
a Programului de lungă durată pri• ind dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România si Re
publica Populară Bulgaria, ne peri
oada pină in anul 1990, iar in unele
domenii pină în anul 2000.
Au fost analizate probleme impor
tante în legătură cu dezvoltarea și
jerfecționarea colaborării bilaterale.
:i ntensificarea conlucrării
pentru
1 ranspunerea în viață a înțelegerilor
• doptate la Consfătuirea economică
a nivel înalt a țărilor membre ale
C.A.E.R., realizarea
obiectivelor
Programului complex al progresului
tehnico-științific al acestor țări pină
i n anul 2000. în spiritul convorbiri
lor prilejuite de recenta întîlnire de
i ucru de la Moscova a conducătorilor
tiartidelor comuniste și muncitorești
din țările socialiste membre ale
C.A.E.R.
S-a dat o apreciere pozitivă acti
vității Comisiei mixte interguvernamentale româno-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifică.
Jn timpul convorbirilor, cei doi

conducători au acordat o atenție
deosebită creșterii volumului schim
burilor de mărfuri dintre cele două
țări, lărgirii și adîncirii in continua
re a specializării și cooperării in
producție, în specia] în domeniile
construcțiilor de mașini, electroteh
nicii, electronicii, metalurgiei, chi
miei, valorificării în comun a po
tențialului hidrotehnic al fluviului
Dunărea.
A fost relevată, de asemenea, ne
cesitatea aprofundării colaborării de
lungă durată, căutării de noi posi
bilități pentru extinderea acesteia,
utilizării mai largi în acest scop a
unor forme avansate de conlucrare,
inclusiv legăturile directe dintre
întreprinderi din cele două țări, pe
baza colaborării și specializării în
producție.
S-a subliniat în mod deosebit că
sporirea eficienței colaborării tehnico-științifice și creșterea rolului
acesteia in realizarea in comun a
unor obiective economice de am
ploare constituie o rezervă impor
tantă pentru dezvoltarea dinamică
în continuare a relațiilor economice
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria.
Cei doi conducători de partid șl
de stat au dat o înaltă apreciere
rezultatelor pozitive obținute în
dezvoltarea relațiilor bilaterale și
și-au exprimat încrederea deplină că
acestea se vor extinde și adînci în
toate domeniile. în interesul celor
două popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov au făcut un
schimb de păreri asupra celor mai
importante probleme actuale ale si
tuației internaționale.
Conducătorii de partid și de statal
celor două țări au apreciat că pro
blema fundamentală a epocii con
temporane o constituie apărarea
păcii, oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare
nucleară, eliminarea pericolului unei
catastrofe nucleare.
Exprimînd îngrijorarea față de
evoluția situației internaționale ac
tuale. cei doi conducători au reafir
mat sprijinul pentru poziția princi
pială. constructivă și flexibilă a
U.R.S.S. la înt.îlnirea de la Reykja
vik. Ca expresie concretă a unei
noi gindiri politice, aceasta reflectă
necesitatea întreprinderii unor acțiuni
curajoase si hotărite pentru întărirea

păcii și securității fn secolul rache
telor nucleare, A fost exprimată în
grijorarea față de acțiunile necon
structive ale anumitor cercuri impe
rialiste. care încearcă să denatureze
rezultatele întilnirii și să blocheze
dialogul pe problemele dezarmării.
Ambele țări s-au pronunțat pentru
respectarea necondiționată a trata
telor și înțelegerilor în domeniul
limitării înarmărilor și al dezarmării
și au constatat că prin acțiunile lor
S.U.A. își încalcă obligațiile ce le
revin. Aceasta contravine intereselor
păcii și așteptărilor popoarelor și va
avea o influență negativă asupra
perspectivelor de încheiere a unor
acorduri pe linia încetării cursei
înarmărilor și trecerii la dezarmare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov au reafirmat
sprijinul față de programul propus
de Uniunea Sovietică cu privire la
lichidarea generală și totală a arme
lor nucleare și a celorlalte tipuri de
arme de distrugere în masă pînă la
sfirsitul acestui secol. încetarea ex
periențelor nucleare. înfăptuirea
dezarmării nucleare și preintîmpinarea militarizării Cosmosului, inter
zicerea și lichidarea armei chimice
și alte măsuri de dezarmare vor con
duce la crearea unei lumi fără pe
ricol pentru popoarele din Europa,
pentru popoarele de pe întreaga
planetă.
Pronunțîndu-se pentru o abordare
complexă a problemelor dezarmării,
cel doi conducători de partid și de
stat au relevat importanța Apelului
cu privire la programul de reducere
a forțelor armate și a armamentelor
convenționale în Europa, adoptat la
Consfătuirea de la Budapesta a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de Ia
Varșovia, in condițiile unei reduceri
corespunzătoare a cheltuielilor mi
litare ale statelor. Au fost apreciate
pozitiv acțiunile întreprinse în această problemă de Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria.
Cei doi conducători au salutat re
zultatele obținute la Conferința de
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare în Europa și au reafirmat
hotărîrea celor două țări de a ac
ționa pentru ca reuniunea de la
Viena a reprezentanților statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa să
se desfășoare în spirit constructiv și

concret, pentru a-și aduce o contri
buție marcantă in direcția dezarmă
rii, întăririi colaborării și cooperării
intre toate statele europene.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria au evi
dențiat necesitatea dezvoltării in
continuare a colaborării bilaterale
între statele balcanice in toate sfe
rele, precum și a colaborării multi
laterale intre acestea în domenii și
probleme de interes comun, ceea te
oontribuie la întărirea climatului de
încredere și înțelegere, a păcii și
securității în Balcani.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov au reafirmat
hotărîrea celor două țări vecine de
a-și intensifica activitatea pentru
transformarea Balcanilor intr-o zonă
fără arme nucleare, precum si pen
tru realizarea inițiativei comune
româno-bulgare cu privire la crearea
în Balcani a unei zone libere de
arma chimică. Ambele țări conside
ră aceste acțiuni ca o contribuție im
portantă la întărirea păcii si securită
ții în regiune, în Europa și în lume.
Procedînd la un schimb de păreri
și asupra altor probleme importante
ale vieții internaționale, cei doi con
ducători de partid si de stat au
subliniat necesitatea soluționării
trainice si juste a problemelor liti
gioase și conflictelor existente, prin
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor.
A fost relevată necesitatea lichi
dării subdezvoltării pentru solutio
narea si reglementarea globală a
problemelor economice internaționa
le. inclusiv a datoriilor externe ex
trem de mari ale țărilor în curs de
dezvoltare, pentru edificarea unei
noi ordini economice internaționale,
bazate pe egalitate în drepturi si
echitate in relațiile dintre state.
Cei doi conducători de partid si
de stat au exprimat din nou hotărirea fermă a țărilor lor de a acțio
na impreună cu statele participante
la Tratatul de la Varșovia, cu cele
lalte țări socialiste, cu toate forțele
iubitoare de pace, democratice si
progresiste. în scopul întăririi păcii,
colaborării și securității in Europa
și în întreaga lume.
Intilnirea a decurs într-o atmosfe
ră tovărășească. în spiritul încrede
rii și înțelegerii depline. Ea a consti
tuit o nouă expresie a legăturilor
tradiționale româno-bulgare. a rela
țiilor de prietenie si colaborare in
continuă dezvoltare dintre cele două
partide, țări și popoare.

PLECAREA DIN RUSE
După încheierea convorbirilor ofi
ciale și dejunul oferit în onoarea
lnaltilor oaspeți români, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu. tovarășul Todor
Jivkov, împreună cu persoanele ofi
ciale participante la noul dialog
româno-bulgar' la nivel înalt s-au
îndreptat spre Ruse.
Ceremonia, plecării conducătoru
lui partidului si statului nostru s-a
desfășurat la punctul de frontieră
de pe teritoriul tării vecine, unde
numeroși cetățeni au salutat cu
bucurie pe înalții oaspeți, la fel ca

și la sosire, au aplaudat cu însufle
țire, dînd expresie dorinței lor de
a se dezvolta in continuare relațiile
trainice, tradiționale, de prietenie și
colaborare româno-bulgare.
In timp ce se intonau imnurile de
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria,
o gardă militară a prezentat onorul.
Cei doi conducători de partid și de
stat au trecut in revistă garda de
onoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luai
apoi rămas bun de la persoanele

oficiale bulgare prezente la solemni
tatea plecării, iar tovarășul Todor
Jivkov de la membrii delegației
române.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu. tovară
șului Todor Jivkov le-au fost oferi
te frumoase buchete de flori.
Cei doi conducători de partid și de
stat și-au luat un călduros rămas
bun, și-au strîns mîinile și s-au îm
brățișat cu prietenie. Tovarășul
Todor Jivkov și-a luat, de asemenea
un călduros rămas bun de la tova
rășa Elena Ceaușescu.

SOSIREA LA GIURGIU
După încheierea întilnirii priete
nești româno-bulgare la nivel înalt,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au revenit,
în cursul după-amiezii, pe teritoriul
românesc, în municipiul Giurgiu.
La punctul de frontieră, conducă
torului partidului și statului i-a fost
prezentat, onorul de către o forma
țiune alcătuită din ostași ai forțelor
noastre armate, membri ai gărzilor
patriotice și ai detașamentelor de
pregătire a tineretului pentru apă
rarea. patriei. A fost intonat imnul
de stat.

Mii de oameni ai muncii pnezenți
aici, ca de altfel pe întregul traseu
străbătut pînă la ieșirea din muni
cipiul Giurgiu, au făcut, din nou.
aceeași caldă și emoționantă ma
nifestare a simțămintelor de pro
fundă dragoste și recunoștință față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ovaționînd și aclamînd cu inflăcărare pentru
Partidul Comunist
Român, pentru secretarul său gene
ral. S-a dat expresie deplinei satis
facții fată de noua întîlnire la nivel
înalt româno-bulgară, convingerii că

aceasta deschide noi perspective
dezvoltării corțlucrării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.
Adresîndu-se celor prezenti. to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus :
La revedere, dgagi tovarăși 1 Vă
urez succese în întreaga activitate
și. fiind in ajunul Anului Nou. „La
mulți ani !“
S-a
aclamă!
cu
însuflețire
„Ceaușescu — La multi ani !“. urare
adresată din adincul inimilor condu
cătorului iubit al partidului si sta
tului nostru.

manifestări de înaltă stimă și considerație
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae -Ceausescu si to
varășul Todor Jivkov au trecut în
revistă garda de onoare.
In semn de aleasă stimă, tovarășul Todor Jivkov a fost invitat să guste
din pîinea. sarea și vinul ospitalită
ții. Un grup de pionieri și șoimi ai
patriei au oferit înaltilor oaspeți
buchete de flori.
Numeroși locuitori ai municipiului
și județului Giurgiu au salutat cu
profundă stimă pe cei doi conducă
tori de partid si de stat, scandînd
îndelung „Ceaușescu—Jivkov !“.
In această atmosferă vibrantă, ce
evidențiază bunele relații românobulgare. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu. împreună
cu tovarășul Todor Jivkov. au pără
sit punctul de frontieră In mașini
escortate de motocicliști.
Coloana oficială s-a oprit In
Piața Republicii. Un grup de
pionieri s-a apropiat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu. de tovarășul Todor
Jivkov. oferindu-Ie flori, precum și
cravata roșie cu tricolor. La rîndul
lor. tineri si tinere le-au adresat ru
gămintea de a se prinde într-o sim
bolică horă a prieteniei românobulgare.
Pe traseul străbătut. împodobit
sărbătorește cu steaguri românești si
bulgare, se aflau zeci de mii de oa
meni ai muncii din întreprinderile
și instituțiile municipiului, din cele
lalte localități ale județului. Ei au
intimpinat cu sentimente de profun
dă stimă pe cei doi conducători de
partid și de stat, au scandat cu în
suflețire ..Ceaușescu — Jivkov !“,
au
ovaționat
pentru
prietenia
româno-bulgară. pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor dintre partide
le. țările si popoarele noastre.
A fost vizitată. în continuare. în
treprinderea pentru construcții de
mașini și utilaje grele Giurgiu.
La intrarea în această modernă
unitate. înalții oaspeți au fost întîmpinati de ministrul industriei de uti
laj greu, Mihai Moraru. de membri
ai conducerii centralei de resort și
întreprinderii.

O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Tineri muncitori au oferit buchete
de flori.
Colectivul de oameni ai muncii de
aici și-a exprimat, prin calde ma
nifestări. deosebita bucurie fată de
noua vizită întreprinsă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Todor Jivkov, care ooincide cu îm
plinirea a zece ani de cind cei doi
conducători de partid și de stat au
pus. împreună, piatra de temelie a
întreprinderii pentru construcții de
mașini și utilaje grele Giurgiu —
Ruse, rod al trăiniciei colaborării
româno-bulgare. al cooperării reci
proc-avan ta joase dintre cele două
țări socialiste vecine și prietene.
Gazdele au subliniat că întreprin
derea s-a extins continuu, devenind
un obiectiv, industrial de importan
tă deosebită, care, împreună cu uni
tatea similară de la Ruse, contribuie
atit la satisfacerea unor cerințe ale
economiilor naționale ale ambelor
țări, cit și la dezvoltarea celor două
orașe de pe malurile Dunării. In
acest sens, directorul întreprinderii,
Lucian Iliescu, a evidențiat faptul
că prin punerea în funcțiune a noi
capacități, perfecționarea proceselor
tehnologice, prin folosirea unor teh
nologii moderne producția-marfă a
crescut de la an la an, în 1986 fiind
de zece ori mai mare decît în 1979,
primul an de producție. In același
timp, s-a arătat că, în prezent, se
realizează mașini și utilaje complexe,
de tehnicitate ridicată. Cele mai re
prezentative dintre acestea au fost
înfățișate într-o cuprinzătoare expo
ziție amenajată pe platforma de
montaj general a unității. Rețin atentia, între altele, o serie de insta
lații de foraj geologic și structural,
agregate de cimentare, scule de foraj
și armături industriale din oțel.
înalții oaspeți au vizitat, apoi une
le secții de bază ale întreprinderii,
unde specialiștii au prezentat, orga
nizarea și desfășurarea proceselor
de producție, tehnologiile aniioate.
care asigură o productivitate ridica

tă și o eficiență superioară, precum
și preocuparea pentru pregătirea, și
perfecționarea profesională a forței
de muncă.
Vizita a prilejuit reliefarea unor
aspecte ale colaborării dintre cele
două întreprinderi din Giurgiu și din
Ruse, ale dezvoltării cooperării dintre
acestea, prin punerea mai bună în
valoare a posibilităților pe care le
oferă în acest sens profilul ambelor
unități, ca și apropierea dintre ele.
Cei doi conducători de partid și de
stat au urat colectivului întreprinde
rii noi succese în activitatea ce o
desfășoară, în fabricarea unor pro
duse de calitate tot mai bună, la ni
velul celor mai de seamă realizări pe
plan mondial.
Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre sediul comitetului
județean de partid. Pionieri și șoimi
ai patriei au oferit iubiților oaspeți
buchete de flori. Ansambluri corale
reunite au intonat „La mulți ani !“.
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut. . într-o atmosferă de caldă
prietenie, cu tovarășul Todor Jivkov.
în continuare a avut loc solemni
tatea Inmînării Ordinului „Victoria
Socialismului", conferit, prin Decret
prezidențial,
tovarășului
Todor
Jivkov.
Cei doi conducători de partid și de
stat, însoțiți de persoanele oficiale
române și bulgare, s-au îndreptat
apoi spre punctul de frontieră.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste' România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au trecut in
revistă garda de onoare.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
si tinere au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu. tovarășului Todor Jivkov
buchete de flori.
In aclamațiile miilor de oameni
ai muncii aflați aici, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov au
luat loc in mașini, indreptindu-se
spre Ruse, străbătînd monumentalul
..Pod al prieteniei".

La Ruse, aceeași atmosferă caldă, expresie
a satisfacției comune pentru noul dialog
la nivel înalt
(Urmare din pag. II
posibilităților largi ce le-au fost,
create, a cerințelor impuse de ritmul
înalt de dezvoltare și modernizare
a industriei românești și bulgare.
Vizita la unitatea din Ruse a în
treprinderii pentru mașini și utilaje
grele s-a încheiat în aceeași atmos
feră entuziastă ce a caracterizat în
treaga sa desfășurare, expresie clară
a satisfacției oamenilor muncii de

aici față de noul dialog românobulgar la nivelul cel mai inalt.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul
Todor Jivkov au fost salutați din
nou cu deosebită căldură, eu puter
nice aplauze și urale, dînd expresie
sentimentelor de aleasă stimă față
de cei doi conducători de partid și
de stat, ale căror frecvente si rodnice
întîlniri stau la baza evoluției ascen
dente a tradiționalelor relații de
prietenie și colaborare dintre țările,
partidele și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena- Ceaușescu. tovarășul
Todor Jivkov au răspuns cu priete
nie caldelor manifestări de înalț
respect și prețuire ale mulțimii.
Coloana oficială de mașini s-a
îndreptat apoi spre Lipnik, unde
conducătorii de partid și de stat, ai
României și Bulgariei au continuat
schimbul de păreri in probleme de
interes comun. început în cursul
dimineții la Giurgiu.

x-------------------------------------Livrări suplimentare
la export
în ansamblul acțiunilor și iniția
tivelor muncitorești desfășurate de
către colectivul Combinatului de
produse sodice din Ocna Mureș
pentru îndeplinirea planului pe acest an, o atenție deosebită este
acordată
realizării
exportului.
Preocuparea pentru Întărirea disci
plinei tehnologice, asigurarea unor
randamente superioare in funcțio
narea instalațiilor și livrarea ritmi
că a produselor către partenerii ex
terni se concretizează în depășirea
substanțială a planului. „Pînă in
prezent — ne spune inginerul Uie
Morovan, directorul combinatului
— am livrat suplimentar și în avans
partenerilor de peste hotare 5 600
tone sodă calcinată, 1 300 tone sodă
caustică și 4 000 tone bicarbonat de
sodiu’ alimentar. Colectivul nostru
s-a angajat să îndeplinească. îna
inte de termen, planul anual la ex
port". (Ștefan Dinică).

Acțiuni de înnoire
a producției
In cadrul eforturilor pentru rea
lizarea unor produse de inalt nivel
calitativ, gradul de înnoire a aces
tora prevăzut prin plan a fost rea
lizat în toate unitățile industriale
din județul Botoșani. Depășiri mai
importante s-au înregistrat la în
treprinderea de confecții Botoșani,
întreprinderea de confecții Dorohoi, întreprinderea de fire melana,
întreprinderea mecanică Botoșani.
(Eugen Hrușcă).

Producție fizică
suplimentară
în cinstea aniversării Republicii,
oamenii muncii din industria jude
țului Bistrița-Năsăud își inten
sifică eforturile pentru a încheia cu
rezultate dintre cele mai bune pri
mul an al celui de-al optulea cinci
nal. Utilizînd eficient dotarea teh-

____________

REMARCABILE SUCCESE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTA
nică. folosind din plin timpul de
lucru, noi tehnologii de fabricație,
ei au realizat însemnate sporuri la
producția fizică, atit la materii pri
me și materiale cît și la produse
finite prelucrate. Au fost livrate in
plus 1 350 tone concentrate de
plumb și zinc. 455 tone caolin pre
parat, 16 881 tone otel beton. 4 531
mc panouri mari din beton armat,
.1.9 milioane mp țesături din bum
bac și tip bumbac, produse ale in
dustriei electrotehnice, produse de
mecanică fină, precum și alte În
semnate cantități de armături in
dustriale din oțel, utilaj refractar
și metalurgic, hîrtle, confecții tex
tile etc. (Gheorghe Crișan).

Realizări
ale petroliștilor
Intre unitățile economice piteștene care și-au îndeplinit și depășit
sarcinile anuale la export, la loc
de frunte se situează colectivul
Combinatului
petrochimic.
In
acest an, s-au livrat suplimentar
partenerilor din peste 50 de țări
ale lumii produse în valoare de
peste 30 milioane lei. „Cu toate
că sarcinile la export In acest an
au fost mult mai mari și mai
complexe — ne spune Nicolae
Oprea, secretarul comitetului de
partid — colectivul nostru s-a mo
bilizat exemplar pentru a le face
față. Accentul a fost pus pe reali
zarea de produse de mai bună ca
litate, cu caracteristici tehnicofuncționale ridicate, prin moderni
zarea tehnologiilor de lucru și îm
bunătățirea parametrilor instala
țiilor. In momentul de fată, In
cinstea aniversării Republicii, con
comitent cu realizarea de noi
produse, ne preocupăm stăruitor
de pregătirea temeinică a fabrica
ției pentru anul 1937". (Gh. Cîrstea).

Noi capacități
de producție în funcțiune
La Combinatul de utilaj greu din
CIuj-Napoca a fost pusă în funcțiu
ne, de către Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale, o
nouă capacitate de piese turnate
din oțel. De asemenea, în același
municipiu s-a dat in funcțiune o
nouă capacitate de producție la în
treprinderea „Sinterom". De la în
ceputul anului și pînă acum. în ju
deț s-au realizat și au început să
producă peste 30 de capacități noi
de producție industriale și agricole,
între care se numără hidrocentra
lele Gilău II și Florești II, de pe
Someșul Mic, dezvoltări noi la oțelăria Combinatului metalurgic din
Cîmpia Turzii, hale pentru creș
terea iepurilor la întreprinderea
..Avicola". In aceste zile, sporindu-și eforturile în întrecerea ce se
desfășoară în cinstea aniversării
Republicii, ei au finalizat lucrările
de construcții-montaj și la alte
investiții prevăzute în plan, urmind
ca pînă la finele anului să fie puse
în funcțiune. Ca urmare a acțiuni
lor și măsurilor întreprinse de co
lectivele de constructori și montori
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, folosirii cu
randamente superioare a mijloace
lor tehnice din dotare, aplicării
acordului global, planul de construcții-montaj pe județ a fost
realizat in proporție de 102,2 la
sută. (Marin Oprea).

Producție suplimentară
cu consumuri reduse
Colectivele
muncitorești
din
unitățile economice doljene sînt
hotărîte să încheie primul an
al actualului cincinal cu rezul
tate cît mai bune in producție.
Așa cum ne informa Constantin
Neșcu, vicepreședinte al consiliu

lui județean de control muncitoresc
al activității economice și sociale,
au fost finalizate măsurile prevăzu
te pentru acest an în programul ju
dețean de organizare și moderniza
re a proceselor de producție. Drept
urmare, colectivele din 50 de uni
tăți economice au obținut un spor
de producție-marfă evaluat la 1,5
miliarde lei, in condițiile economi-
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sirii a 1 993 tone metal, 2 786 tone
alte materiale recuperabile, precum
și 1 174 MWh energie electrică. Cele
mai bune rezultate au fost obținute
de colectivele întreprinderii de uti
laj greu Craiova și întreprinderii
de transformatoare și motoare elec
trice Filiași.

Produse noi,
cu înalte performanțe
„Produse moderne, competitive
pe piața Internă și la export" —
iată cuvintul de ordine sub semnul

căruia acționează colectivul cunos
cutei întreprinderi craiovene „Electroputere".
— în acest an. am asimilat in
fabricație 154 de produse noi, cu
parametri tehnico-funcționali com
petitivi pe plan mondial — a ținut
să precizeze inginerul Marin Marciu, directorul tehnic al întreprin
derii. Prin introducerea in produc
ție a acestor produse noi, importul
a fost redus cu peste 63 de mili
oane lei, iar exportul a sporit cu
34,2 milioane de lei.
Printre produsele noi, reprezen
tative, se numără motoarele elec
trice pentru minerit de 375 kW,
generatoarele pentru grupuri na
vale de 390 KVA, transformatoare
uscate de 400 și 1 000 KVA, loco
motivele electrice de manevră
pentru cocserii de 150 KW și al
tele. (Nicolae Băbălău).

Creșteri
ale productivității muncii
Chimiștii, energeticienii. con
structorii de mașini și lucrătorii din
alte ramuri din industria județului
Mureș au obținut, in perioada care
a trecut din acest an. peste sarci
nile de plan, produse electrotehni
ce, electronice și de meoanică fină
și optică in valoare de 184,2 mili
oane lei. 45 600 tone amoniac de
sinteză. 30 000 tone îngrășăminte
chimice, 451 tone utilaje pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnului,
1 747 tone carbid. 4 975 mc prefa
bricate din beton armat, precum și
importante cantități de utilaje pen
tru construcții, melamină și alte
produse utile economiei naționale.
De remarcat că aceste sporuri de
producție au fost obținute In con
dițiile în oare, pe ansamblul indus
triei
județului,
productivitatea
muncii a crescut fată de plan cu

peste 10 000 lei pe fiecare om al
muncii, iar producția destinată ex
portului a sporit cu aproape 30 la
sută.

Linie tehnologică
de mare productivitate
La Fabrica de anvelope din Lu
duș, unitate fruntașă pe ramură în
întrecerea socialistă, a fost realiza
tă și pusă în funcțiune o modernă
linie de profilat camere de bicicle
te. Față de vechiul tip. noua linie
execută, la o singură operație, pro
filarea a trei oamere de biciclete.
In loc de numai una. productivita
tea muncii crescind in mod cores
punzător. Ea a fost concepută și
realizată de specialiștii unității.
(Gheorghe Giurgiu).

Producție
peste prevederi
la export
Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de rulmenți
din Bîrlad acționează susținut pen
tru îndeplinirea contractelor supli
mentare pe acest an cu partenerii
din cele 70 de țări ale lumii și pre
gătirea producției pe 1987.
— După ce, pe 14 decembrie,
ne-am îndeplinit planul anual la
acest Indicator — ne spune Dumi
tru Berlea, directorul comercial al
unității — fn aceste zile eforturile
sînt concentrate spre onorarea unor
Însemnate contracte suplimentare
care vor însuma peste 50 milioane
lei. Concomitent, pe fluxurile de
fabricație ăle întreprinderii noastre
a intrat și producția destinată ex
portului in cel de-al doilea an al
cincinalului. In acest fel, primele
cantități de rulmenți din planul pe

1987 vor fi expediate partenerilor
începind cu 27 decembrie, urmind
ca activitatea să se desfășoare la
cote înalte și ritmic încă din pri
mele. zile ale noului an (Petru Necula).

Producție fizică
suplimentară
Hotărîți să răspundă prin fapte
Inflăcăratelor chemări adresate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii din industria județului
Bacău înscriu zilnic in graficul în
trecerii socialiste, în cinstea aniver
sării Republicii, noi și remarcabile
succese în îndeplinirea planului pe
acest prim an al actualului cincinal.
Printr-o mai bună organizare a
producției și a muncii, introducerea
unor noi tehnologii de lucru, creș
terea continuă a productivității
muncii, minerii din Comănești au
extras și expediat termocentralelor
din țară, peste prevederi, o cantita
te de 10 000 tone cărbune brun, iar
petroliștii din cadrul Trustului de
foraj-extracție Moinești au dat în
plus 22,7 milioane mc gaze libere
asociate. Bilanțul la zi arată că au
fost realizate peste prevederile pla
nului 300 tone utilaje tehnologice
pentru industria chimică. 7 000 bu
căți armături industriale din fontă,
92 000 mp țesături, confecții textile
In valoare de 122,5 milioane lei, pre
cum și însemnate cantități de pro
duse ale industriei electrotehnice,
cauciuc sintetic poliizoprenic, polistiren. hîrtie. celuloză, mobilier din
lemn etc. Multe colective de muncă,
între care cele de la întreprinderea
mecanică. I.F.E.T.. Schela de foraj
Comănești, și-au realizat planul Ia
producția fizică pe întregul an.
(Gheorghe Baltă).
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popoarele noastre. A fost ex
primată hotărîrea comună de a se
acționa, și în viitor, pentru a se
pune în valoare largile posibilități
existente în vederea înfăptuirii. în
cele mai bune condiții, a tuturor
obiectivelor de colaborare conve
nite. pentru intensificarea cooperă
rii și specializării în producție, di
versificarea și sporirea volumului
schimbului de mărfuri între cele
două țări.
în acest scop. în cadrul convor
birilor s-a stabilit ca membrii celor
două delegații să analizeze concret
căile și posibilitățile de extindere
a colaborării și cooperării econo
mice româno-bulgare.

Toastul tovarășului
Todor Jivkov
(Crmare din pag. I)

tre Partidul Comunist Bulgar și
Partidul Comunist Român consti
tuie factorul determinant pentru
dezvoltarea ascendentă a relațiilor
bulgaro-române. Și pe viitor noi
vom acorda o mare atenție rela
țiilor pe linie de partid la toate ni
velurile, vom aprofunda și extinde
schimburile de experiență in pro
bleme de interes comun.
în al doilea rîn$l. Se dezvoltă în
mod activ contactele dintre parla
mente, dintre uniunile sindicale,
organizațiile de tineret și ale fe
meilor. dintre alte organizații, di
ferite județe, orașe și colective de
muncă. Rodnice sint și relațiile
noastre în domeniul culturii, știin
ței, învățămîntului — în toate sfe
rele vieții sociale.
în ai treilea rind. Relațiile eco
nomice dintre țările noastre se
dezvoltă cu succes. Ultima sesiune,
recent încheiată, a Comisiei mixte
de colaborare economică si tehnico-științifică a prefigurat noi
măsuri in vederea folosirii mai ra
ționale a unor forme contempora
ne, în vederea perfecționării în
continuare a relațiilor noastre eco
nomice bilaterale. Eforturile noas
tre comune sint orientate spre rea
lizarea Programului de lungă du
rată privind colaborarea economi
că și tehnico-științifică intre Re
publica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România pe pe
rioada pînă în anul 1990, iar în unele domenii și pînă în anul 2000.
Prin acest program ne-am trasat
sarcini mari — să realizăm un
spor substanțial — cantitativ și ca
litativ — în relațiile noastre eco
nomice. Aceste sarcini și obiective
sint in deplină concordanță cu
Programul Complex pînă in anul
2000 privind progresul tehnico-științific al țărilor — membre ale
Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc și cu înțelegerile conve
nite la întîlnirea de lucru a condu
cătorilor partidelor frățești din ță
rile socialiste — membre ale
C.A.E.R., desfășurată la Moscova.
Noi avem convingerea : extin
derea și aprofundarea in continua
re a integrării economice socialis
te constituie premisa și garanția
cea mai solidă pentru îndeplinirea
sarcinilor pe care în etapa actuală
și le trasează toate țările frățești.

Tovarășe și tovarăși,
Noi urmărim cu interes și sin
ceră bucurie realizările obținute de
Republica Socialistă România în
construirea societății
socialiste
multilateral dezvoltate. Urăm din
toată inima comuniștilor români,
poporului frate român cuceriri noi
în lupta pentru înfăptuirea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român,
pentru progresul și înflorirea pe
mai departe a României socialiste.
După cum vă este cunoscut, cel
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar a elaborat
strategia edificării dinamice a so
cialismului dezvoltat în țara noas
tră pe baza revoluției tehnicoștiințifice. Comuniștii bulgari, în
tregul popor au pășit cu o mare
răspundere la îndeplinirea hotărîriior congresului privind asigu
rarea unei dezvoltări calitativ noi
în economie și în celelalte dome
nii ale vieții sociale, privind acce
lerarea ritmurilor dezvoltării noas
tre social-economice, privind creș
terea nivelului de trai al oameni
lor. Sîntem convinși că oamenii
muncii din țara noastră vor rezol
va cu succes aceste obiective.

Tovarășe și tovarăși,
Știm bine că marile obiective
creatoare ale partidelor și
po
poarelor noastre pot fi realizate
numai în condiții de pace și secu
ritate, de liniște și încredere în
ziua de mîine. Situația internațio
nală actuală continuă însă să fie
încordată și îngrijorătoare. Lumea
se află într-adevăr într-un mo
ment crucial din istoria sa — hotărîtor pentru însăși existența ci
vilizației umane și a vieții pe Pămînt. Nesocotind realitățile lumii
contemporane, cercurile reacționa
re imperialiste continuă politica de
confruntare, încercînd să rezolve
problemele internaționale de pe
pozițiile forței și dictatului.
Și la această întîlnire priete
nească a noastră aș dori să declar
că Republica Populară Eulgaria

denunță în mod hotărît acțiunile
aventuriste ale imperialismului
care tind să destabilizeze echili
brul militar strategic și să obțină
superioritate, militară față de ță
rile socialiste. Noi ne pronunțăm
împotriva cursei înarmărilor. în
deosebi a celei nucleare. împotriva
încercărilor de a o extinde și în
Cosmos, milităm energic pentru
dezarmare și pentru coexistență
pașnică între statele cu sisteme
social-politice deosebite.
Regretabil, datorită poziției ad
ministrației americane în favoarea
așa-numitei ..initiative de apărare
strategică", la Reykjavik a fost
pierdută o șansă excepțională pen
tru lichidarea armelor nucleare.
Tara noastră susține fără rezerve
poziția principială, constructivă și
flexibilă a Uniunii Sovietice la în
tîlnirea de la Reykjavik și în si
tuația creată in urina ei.
Anul 1986 — Anul Internațional
al Păcii — va ră.mîne legat de efor
turile și acțiunile întreprinse de
tarile socialiste frățești, de Miș
carea țărilor nealiniate, de forțele
iubitoare de pace din lumea în
treagă în direcția preîntâmpinării
unei catastrofe nucleare. Noi- salu
tăm Declarația de la Delhi ca o
expresie a unei noi gîndiri politice
în era nucleară cosmică. Dăm o
înaltă apreciere lucrărilor și re
zultatelor celei de-a opta Confe
rințe a țărilor nealiniate care s-a
desfășurat la Harare.
O manifestare vie a cursului
orientat spre pace și înțelegere
constituie propunerile consfătui
rilor de la Sofia si Budapesta ale
Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia.
Omenirea progresistă apreciază
inițiativele noastre comune drept
un program integral de pace pen
tru dezarmare nucleară, pentru li
chidare totală — pînă la sfîrșitul
secolului — a armelor de distrugere
în masă, pentru reducerea arma
mentelor convenționale, pentru un
Cosmos pașnic și pentru crearea
unui sistem atotcuprinzător de
securitate internațională..
In legătură cu aceasta aș dori să
subliniez în mod deosebit că uni
tatea și coeziunea țărilor socialiste
constituie un factor hotărîtor în
lupta pentru 'viitorul pașnic și fe
ricit al planetei noastre.
După încheierea cu sucqes a pri
mei etape a‘ Conferinței de la
Stockholm, popoarele, pe bună
dreptate, pun speranțe mari in
reuniunea de la Viena a statelor
participante la Consfătuirea pen
tru securitate și colaborare în Eu
ropa. Aceasta ar putea să devină
un pas important pe cala restabi
lirii încrederii reciproce și înfăp
tuirii unei cotituri radicale spre
mai bine în relațiile internațio
nale.
împreună cu dumneavoastră,
prietenii noștri români, vom con
tinua să conlucrăm activ pentru
transformarea Balcanilor într-o
zonă liberă de arme nucleare și
chimice. Ne călăuzim de concepția
că aceste acțiuni ale noastre, fie
chiar desfășurate pe plan regional,
constituie un aport la soluționarea
unor probleme cardinale ale con
temporaneității.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
întîlnirea noastră tradițională
are loc în ajunul Noului An 1987.
Doresc, cu acest prilej, să felicit
din toată inima poporul frate ro
mân cu ocazia Anului Nou. să-i
urez fericire. bunăstare si noi
succese în opera lui creatoare pen
tru desăvîrsirea societății socialis
te multilateral dezvoltate.
Propun să ridicăm paharul :
— Pentru prietenia și colabo
rarea dintre Partidul Comunist
Bulgar si Partidul Comunist Ro
mân; dintre Republica Populară
Bulgaria și Republica Socialistă
România; dintre popoarele bulgar
și' român !
— Pentru unitatea și coeziunea
țărilor socialiste !
— în sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, prietenul meu bun
— tovarășul Nicolae Ceaușescu !
— în sănătatea tovarășei Elena
Ceaușescu !
— Pentru toți cei prezenți ! (Vii
aplauze).

în continuarea convorbirile
dintre tovarășul Nicolae Ceaușesc
tovarășa Elena Ceaușescu și t
varășul Todor Jivkov s-a proced;
la un larg schimb de păreri asup
problemelor actuale ale vieții p
litice internaționale.
Convorbirile s-au desfășurat îi
tr-o atmosferă de stimă și înțel
gere. caracteristică pentru ' rel
țiile de prietenie dintre popoare!
partidele și țările noastre. în sr
ritul dorinței comune de a de
volta colaborarea multilaterală r
mâno-bulgară.
în legătură cu rezultatele întîlr
rii. ale convorbirilor purtate i
acest prilej a fost adoptat un c
municat care se dă publicităț

Toastul tovarășului Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășuli
Todor Jivkov Ordinul „Victoria Socialismului
*
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

reale de a obține o extindere mult
mai puternică a schimburilor eco
nomice pînă în anul 1990.
Considerăm că ar avea o impor
tanță deosebită trecerea la reali
zarea hidrocentralei Turnu Măgurele-Nikopole. care să înceapă să
producă energie electrică încă din
anii '90.
De asemenea, în spiritul acordu
rilor de lungă durată, cit și al în
făptuirii Programului complex al
progresului tehnico-științific al ță
rilor membre C.A.E.R. pînă în
anul 2000, se impune să acordăm o
atenție mai mare colaborării în
domeniul cercetării științifice, .teh
nice și tehnologice.
Poporul român urmărește cu
mult interes și se bucură de reali
zările poporului prieten bulgar în
înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al Partidului Comunist
Bulgar. Ca prieteni și tovarăși vă
dorim, din toată inima, noi și tot
mai mari succese in înfăptuirea
programelor de dezvoltare economico-socială, în ridicarea generală
a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului bulgar.
Și poporul român a trecut cu
toate forțele la îndeplinirea hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, care
a stabilit trecerea României în
tr-un nou stadiu' de dezvoltare
pînă în 1990 și crearea condițiilor
pentru înfăptuirea în viață a prin
cipiilor de muncă și de viață co
muniste.
în primul an al celui de-al 8-lea
cincinal, putem spune că am obți
nut o serie de rezultate bune, ceea
ce ne permite să apreciem că avem
condițiile pentru înfăptuirea, in
toate domeniile, a hotărîrilor pri
vind dezvoltarea economico-socială
a țării pînă în anii '90.

Dragă tovarășe Jivkov,
Stimați tovarăși și prieteni,
în cadrul convorbirilor de astăzi
am făcut un schimb larg de păreri
în legătură cu o serie de probleme
ale vieții internaționale. Noi con
siderăm că problema fundamentală
a epocii noastre o constituie opri
rea cursei înarmărilor și trecerea
Ia dezarmare, în primul rînd la
dezarmarea nucleară, eliminarea
pericolului de război, apărarea
dreptului suprem al oamenilor, al
popoarelor — la pace, la libertate
și independență, la viață.
Considerăm că înțelegerile la
care s-a ajuns în cadrul întîlnirii
sovieto-americane din Islanda des
chid perspective pentru realizarea
unor acorduri reale de dezarmare
nucleară. în acest sens, conside
răm că trebuie să se treacă la
realizarea, în cel mai scurt timp,
a unui acord cu privire la elimi
narea rachetelor nucleare, cu rază
medie de acțiune din Europa.
Dăm o înaltă apreciere propu
nerilor Uniunii Sovietice privind
eliminarea, în mai multe etape,
pînă în anul 2000, a tuturor arme
lor nucleare.
Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru oprirea experiențelor nucleare
și încetarea oricăror activități de
militarizare a Cosmosului.
.în același timp, în spiritul în
țelegerilor pe care le-am realizat
la Budapesta, ne pronunțăm pen
tru trecerea Ia reducerea arma
mentelor convenționale. Reduce
rea cu 25 la sută pînă în anul 1990
a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare în Europa ar
avea o mare însemnătate și con
stituie o parte integrantă a dezar
mării nucleare, a politicii de pace.
în acest sens. România a trecut
la reducerea, încă din acest an, cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor sale militare,
în mod unilateral. în actuala si
tuație internațională gravă, consi
derăm că este foarte necesar să se
treacă de la declarații generale la

acțiuni concrete, reale de dezar
mare.
în cadrul convorbirilor de astăzi
am acordat un loc important co
laborării in Balcani, acțiunilor
pentru
transformarea
regiunii
noastre într-o zonă fără arme nu
cleare și chimice, a păcii și co
laborării. De comun acord, am
convenit să intensificăm activita
tea de dezvoltare a relațiilor de
colaborare și de abordare a noi
probleme, cum ar fi colaborarea
tehnico-științifică, protejarea me
diului înconjurător, inclusiv unele
probleme mai generale ale istoriei
popoarelor noastre și. mai cu sea
mă. ale acțiunilor pentru prezent
și viitor, de colaborare și de pace,
ale popoarelor din Balcani.
în ce privește diferitele conflicte
din lume, ne-am pronunțai și ne
pronunțăm ferm pentru soluțio
narea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai prin tratative. Este
necesar să se renunțe cu desăvîrșire la politica de forță, de ames
tec în treburile interne ale altor
state.
în spiritul principiilor generale
prevăzute în Carta O.N.U. și in alte
documente internaționale, trebuie
să se promoveze activ. în relațiile
dintre state, principiile egalității,
respectului independenței, neames
tecului în treburile interne, res
pectării dreptului fiecărui popor
de a-și alege calea dezvoltării fără
nici un amestec din afară.
Evenimentele, viața demonstrea
ză cu putere că soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții mon
diale nu se poate face decît cu
participarea tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau de orînduire
socială. în acest sens. România
acordă o mare însemnătate parti
cipării la viața internațională a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor în
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate.
)
Ne pronunțăm pentru creșterea
rolului O.N.U., al altor organisme
internaționale în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții mon
diale. Mai mult ca oricînd se im
pune intensificarea colaborării și
solidarității țărilor socialiste, a tu
turor forțelor realiste, antiimperialiste. a colaborării tuturor popoare
lor în lupta pentru dezarmare,
pentru pace.
De asemenea, România consideră
că trebuie acordată o atentie deo
sebită soluționării problemelor
economice mondiale, problemelor
lichidării subdezvoltării și realiză
rii noii ordini economice mondiale.
Aș dori să menționez că, în toate
problemele fundamentale, țările
noastre, împreună cu alte țări so
cialiste. cu alte forțe colaborează
activ și aduc o contribuție impor
tantă la lupta pentru dezarmare
și pace.
în încheiere, aș dori să exprim,
încă o dată, convingerea, noastră că
și actuala vizită, convorbirile și în
țelegerile la car,e am ajuns se vor
înscrie ca un nou moment însem
nat în dezvoltarea relațiilor dintre
partidele si țările noastre.
Fiind cu puține zile înainte de
Anul Nou. doresc să adresez, din
toată inima, poporului prieten bul
gar. comuniștilor bulgari, cele mai
calde felicitări si urări de succes
în construcția socialistă. în dezvol
tarea economico-socială. să adresez
tradiționala urare de un An Nou
eu rezultate tot mai bune. ..La
multi ani !“.
Ridic paharul pentru dezvoltarea
continuă a prieteniei și colaborării
dintre partidele, tarile si popoare
le noastre.
— Pentru bunăstarea și fericirea
poporului bulgar prieten.
— în sănătatea secretarului ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, prie
tenul meu apropiat si drag, tova
rășul Jivkov.
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Vii aplauze).

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretai' general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a inmînat to
varășului Todor Jivkov. secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. în ca
drul unei solemnități care a avut
loc la Giurgiu. Ordinul ..Victoria
Socialismului", pentru contribuția
deosebită adușă la dezvoltarea co
laborării dintre Partidul Comunist
Român si Partidul Comunist Bulgar,
dintre Republica Socialistă România
si Republica Populară Bulgaria, la
întărirea prieteniei dintre poporul
român si poporul bulgar, la promo
varea cauzei generale a socialismu
lui. păcii si ^colaborării internatiofiale. cu prilejul împlinirii virstei de
75 de ani.

CUVINTAREA

A luat parte tovarășa Eiena
Ceausescu.
Erau prezenți Constantin Dăscălescu.
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. primministru al guvernului. Emil Bobu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R..
Gheorghe Radulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului
de Stat. Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ioan
Totu. membru supleant al. Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. ministrul afacerilor externe.
Dimitrie Ancuța. viceprim-ministru
al guvernului, alte persoane oficiale.
Au participat Petăr Mladenov,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P. C. Bulgar, ministrul afacerilor

externe. Grigor Stoicikov. mem
supleant al Biroului Politic al C
al P. C. Bulgar, vicepreședinte
Consiliului de Miniștri. Dimi
Stanișev, secretar al. C.C. al J
Bulgar, alte persoane oficiale b
Bare.
Erau de fată ambasadorul Ror
niei la Sofia si ambasadorul Bul
riei la București.
Dună înminarea înaltei distinc
tovarășul Nicolae Ceausescu si
varăsa Elena Ceaușescu au adre
tovarășului Todor Jivkov cele i
calde felicitări, urări de sănătate
putere dș muncă.
Cei prezenți la solemnitate 1
felicitat in mod cordial ne tovar;
Todor Jivkov pentru inalta distim
primită.
în cadrul ceremoniei, tovar;
Nicolae Ceausescu si Todor Jivl
au rostit cuvîntări.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESC

Dragă tovarășe Todor Jivkov,

Am deosebita plăcere să vă inminez înaltul Ordin al Republicii So
cialiste România ..Victoria Socialis
mului". conferit de conducerea noas
tră de partid și de stat cu prilejul
împlinirii virstei de 75 de ani și al
îndelungatei dumneavoastră activi-,
tali in fruntea partidului si statului
bulgar, ca o apreciere deosebită a
contribuției' pe care ati adus-o și o
aduceți la întărirea tradiționalelor
legături prietenești dintre partidele
și țările noastre, dintre poporul ro
mân .și poporul bulgar, la dezvoltarea
colaborării si solidarității partidelor
comuniste și muncitorești, la politica
de pace și conlucrare internațională,
la cauza comună a socialismului.
Doresc să exprim — și in acest
cadru — înalta apreciere pe care
partidul și statul nostru o dau rapor
turilor de prietenie și colaborare ro
mâno-bulgare. conlucrării active din
tre cele două tari si popoare, atit De
plan bilateral, cit și pe arena interna
țională. întîlnirile si convorbirile
noastre — care au devenit, se poate
șpune, o frumoasă tradiție — au dat.

de fiecare dată, noi impulsuri aces
tor bune raporturi întemeiate trainic
pe stimă și respect reciproc, pe prin
cipii de deplină egalitate, indepen
dentă și neamestec in treburile in
terne. pe idealurile nobile ale socia
lismului. Sint încredințat că. prin
eforturi comune, vom asigura dez
voltarea si mai puternică a relațiilor
româno-bulgare. astfel ca ele să se
afirme, iii toate privințele, ca un
exemplu de raporturi intre țări so
cialiste vecine si prietene, intre po
poare libere si suverane, care conlu
crează și se întrajutwează frățește
în munca și lupta pentru edificarea
noii orînduiri in patriile lor. pentru
cauza generală a socialismului, a în
țelegerii și păcii în lume..
In actualele împrejurări interna
ționale. deosebit de grave si com
plexe. este mai necesar ca oricînd ca
țările noastre să-și întărească necon
tenit colaborarea, să conlucreze tot
mai strips cu celelalte țări socialis
te. cu popoarele si forțele progre
siste înaintate de pretutindeni, in
lupta pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre Încor

CUVINTAREA

TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Vă mulțumesc din inimă pentru
conferirea înaltei distincții a Repu
blicii Socialiste România — Ordinul
„Victoria Socialismului".
Primesc acest ordin drept, prețuire
a eforturilor și cuceririlor poporului
bulgar, ale partidului comuniștilor
bulgari in construirea socialismului.
Primesc Ordinul ..Victoria Socialis
mului" și ca apreciere a eforturilor

consecvente ale Partidului Comunist
Bulgar și ale oamenilor muncii din
țara noastră în vederea intăririj
prieteniei bulgaro-române, în spiritul
■principiilor marxism-leninismului, al
dezvoltării și aprofundării colaboră
rii noastre.
în anii edificării socialiste, priete
nia tradițională dintre popoarele bul
gar și român a dobindit dimensiuni
noi. Prietenia noastră corespunde nu
numai intereselor fundamentale ale
celor două popoare ale noastre ve
cine. Ea este și in interesul întăririi
unității țărilor socialiste, al afirmării

dare si război, pentru dezarmare
in primul rind dezarmare nucle
pentru afirmarea fermă a politici
destindere, colaborare si pace in
me. îmi exprim convingerea
România și Bulgaria vot eonii
activ si in viitor, adueîndu-si înti
ga lor contribuție ia realizarea d
deratelor vitale ale popoarelor
dezarmate. colaborare si pace,
făurirea unei lumi mai bune și
drepte, fără arme și fără războai
idealul dintotdeauna al socialisi
lui si comunismului.
tnmînindu-vă acest înalt ordin
României, doresc, dragă
tovai
Jivkov. să vă felict călduros și
vă adresez cele mai calde urări
viată îndelungată si fericită, de
si noi succese in activitatea de rr
răspundere ne care o desfășurat
sluiba edificării orînduirii noi.
cialiste ne pămîntul Bulgariei p
tene. a cauzei generale a socia
mului si păcii în lume.
Si. fiind si în ajunul Noului
doresc să anticipez. adresindu
din toată inima, tradiționala n<
tră urare : „La multi ani !“.
plauze).

pozițiilor socialismului, ea sluj
cauzei păcii. înțelegerii și colabot
în Balcani, in Europa, în lume.
Vă
asigur,
stimate
tovai
Ceaușescu, dragi tovarăși român
bulgari, că și pe viitor noi ne i
aduce contribuția la dezvoltarea
mai departe a prieteniei și colabi
rii intre partidele, țările și popoa
noastre.
în numele și pentru victoria ca
socialismului și păcii scumpă n
tuturor 1
încă o dată vă mulțume
(Aplauze).
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Știința de a lucra pămîntul,
hărnicia și răspunderea oamenilor
- la temelia producțiilor sporite

Posibilități de reducere a consumurilor de energie
in unități producătoare de ciment«»
Fiecare tonă de ciment realizată cu consumuri cit mai reduse de
energie electrică și combustibil I O cerință de maximă importanță care
trebuie să concentreze eforturile tuturor colectivelor de oameni ai muncii
care lucrează în industria cimentului. Așa cum o rezultat din prima parte
a anchetei se înregistrează în mod nejustificat consumuri energetice
diferite de la o unitate la alta, deși condițiile tehnologice sint asemă
nătoare. Comparind activitatea desfășurată și rezultatele obținute de
combinatele de lianți de la Medgidia și Cîmpulung, se pot constata
diferențe apreciabile privind activitatea de întreținere și expîoatare a
utilajelor. Așadar, continuind investigațiile pe tema consumurilor ener
getice, astăzi punem față în față modul de organizare și desfășurare
a reparațiilor de la Medgidia și Cîmpulung. Activitate care are un rol
hotărîtor în creșterea randamentelor instalațiilor și în obținerea unor
economii cît mai importante de energie electrică și combustibil.
Funcționarea la capacitate a instaîn primul rind. o scădere a nivelului
tiilor este condiționată de exploaproducției, dar în același timp si o
creștere a consumurilor energetice.
-ea corespunzătoare, de întretiIată cum se prezintă comparativ si
rea Si repararea la termen și de
litate a utilajelor. Orice abatere
tuația defecțiunilor mecanice si elec
Ia aceste condiții conduce la
trice înregistrate la principalele
riri accidentale care determină.
agregate :

afecțiuni mecanice si electrice
la utilaje
ori făină
Jntoare clincher
ori ciment

Cîmpulung
4 126
1 119
1 706

lună cum se poate observa din
ele de mai sus. există o diferență
,ă între orele de staționare a
ncipalelor utilaje de la cele doua
nbinate. Cauzele opririlor accidene. așa cum afirmau specialiști
i cele două combinate sint multi. Unele dintre ele. din domeniul
tloațării, le-am prezentat in an•ta precedentă. însă cele mai
dte neajunsuri se cantonează in
meniul reparațiilor. Cum este ortizată activitatea din acest sec? Dar mai ales care sint promele ce trebuie practic soluțioe?

Medgidia

ore staționare
319
134
348

plăci răcitor. zale de lanț transpor
tor — lasă de "dorit.
— De ce acceptați primirea unor
asemenea piese de slabă calitate ?
— Dacă nu le acceptăm pe aces
tea, furnizorii noștri — întreprinde
rile de utilai si piese de schimb
Suceava. Iași sau București — nu ne
mai livrează altele. Știm că si ei au

LA COMBINATUL
DIN CÎMPULUNG
Mai multă atenție
calității reparațiilor
ată cîteva aspecte nedorite din
ivitatea de întreținere si reparala moara de ciment nr. 2. Datoi neverificârii la timp a cuzineui. precum si a funcționării necopunzătoare a instalației de semizare de la circuitul de ungere,
topit compoziția lagărului. Ar fi
t premtîmpinată o astl'el de sitie criti ?ă dacă electricianul Ni
se Dodan si șeful de tură MariCimpulăanu nu tratau cu superalitate indeplinirea sarcinilor de
viciu care le reveneau. Un alt
: datorită unei reparații de slacaiitate la ventilatorul de desfuire răcitor de ia cuptorul nr. 5,
produs griparea rulmentului laului. Consecința ? Prin nefuncțioea ventilatorului s-a dereglat înzul proces tehnologic. înregisidu-se un consum suplimentar de
metan. Ar putea fi menționate
dte deficiente. Dincolo de ele. un
ru se cuvine subliniat : asemecazuri de indisciplină nu au fost
lizate cu toată exigenta si nu s-a
t atitudine fermă fată de cei
e se fac vinovati. Or. această
;ă de exigentă a condus la peruarea indisciplinei cu efecte neive pentru producție, pentru econisirea severă a energiei. în mod
isc. dar nedorit, numărul opririaccidentale s-a menținui: ridicat.
’le explicații încearcă să le ofere
inginerul Gheorghe Ungureanu,
atelier reparații.
- Avem de executat un volum
•e de lucrări de reparații. Uneori,
lățirea bazei tehnico-materiale
• deficitară. Ne lipsesc numeroaniese de schimb si apelăm in
ile cazuri la improvizații. Pe de
i parte, calitatea unor piese —
idaie mori, ciocane de concasoacornuri de măcinare la mori.

greutăți cu materialele de aliere ne
cesare. dar nu cred că aceasta ppate
constitui o scuză pentru scăderea
exigenței fată de calitate.
Iată. deci, cum indulgența, ..înțe
legerea" reciprocă sint in detrimen
tul calității reparațiilor.
— Care este gradul de pregătire
profesională și disciplină a oamenilor
care lucrează in acest sector ?
— Unii dintre ei. cum ar îi maistrul
Ion Stanciu, șef de formație, Ion
Șain, Nicolae. Pilatec. lăcătuși, Ștefan
Flonea și Nioolae Cîrstea. sudori ș. a.
se dovedesc în activitatea de zi cu zi
deosebit de conștiincioși, disciplinați
și iși cunosc bine meseria. Alții insă,
sînt certați cu disciplina și fac trea
bă de mîntuială sau sînt slab pregă
tiți profesional. De altfel, in sectorul
nostru se înregistrează o fluctuație
mare de personal. Datorită lipsei de
mecanizare, munca la reparații este
uneori mai dificilă. Pentru ridicarea
nivelului de pregătire profesională a
oamenilor organizăm cursuri de re
ciclare, dar care nu întotdeauna au
fost pregătite cu exigentă.
La cele afirmate de interlocutorul
nostru, am mai adăuga și o serie de
carențe în îndrumarea și realizarea
lucrărilor de reparații, cit și în efec
tuarea controlului de calitate, care se
face în unele cazuri cu superficiali
tate. devenind un simplu act formal.
Față de această situație se impun cu
acuitate măsuri hotărite pentru îmbu
nătățirea activității de reparații la
combinatul de la Cîmpulung. în acest
sector de activitate trebuie, în pri
mul rînd. întărite ordinea și disci
plina. atrase cele mai capabile cadre
din unitate, sporit gradul de răspun
dere al fiecărui lucrător, al formații
lor de muncă, astfel ca reparațiile să
fie de calitate, iar utilajele să func
ționeze la parametri superiori.

LA COMBINATUL
DIN MEDGIDIA
Rezultate bune,
pe măsura preocupărilor
Așa cum rezultă din tabelul pre
zentat anterior, numărul orelor de
staționare la principalele utilaje de
la combinatul din Medgidia este re
lativ redus, fapt ce a permis, m bună
parte, să se realizeze indicii de utili
zare intensivă prevăzuți și încadrarea
în consumurile energetice planificate.
Ce acțiuni, preocupări sau experiențe
din activitatea cimentiștilor de la
Medgidia ar fi util de supus atenției
colegilor din Cîmpulung ?
— Nu aș vrea nici o clipă să se
creadă că noi sîntem mulțumiți întru
totul de rezultatele noastre, preci
zează ing. Florian Anghel, șef secție
mecanică. Am cîștigat o anumită ex
periență, dar mai ayem multe de fă
cut. Nu vom putea reduce la zero
opririle accidentale, dar ele. pot fi
in continuare diminuate. Un accent
deosebit acordăm pregătirii temeinice
a lucrărilor de reparații. Constatarea
tehnică a utilajului care trebuie re
parat se face cu o lună de zile îna
inte de oprirea instalației. Pregătim
piesele de schimb necesare și ne
preocupăm să le obținem pe unele
ne care nu le deținem la această
dată. Execuția lucrărilor se face de
către formații complexe pe baza unor
grafice riguros întocmite. Pe parcurs
se fac controale de calitate pe faze,
iar în final se emite procesul verbal
de reoepție. Echipele de lucru care
lucrează în acord global, prin siste
mul de retribuire, sint cointeresate să
efectueze lucrări de calitate. Ca ur
mare. programul de reparații pe acest
an a fost îndeplinit integral și la
termen.
De asemenea, acordăm atenția cu
venită recepționării pieselor de
schimb. în același timp, ne-am
preocupat să dezvoltăm produc
ția proprie de piese de schimb si
să creștem gradul de recondiționare
a unor piese de uzură, (valoarea lor
lunară este de peste 1,2 milioane lei).
Cu prilejul reparațiilor am efectuat o
serie de modernizări și am completat
dotarea cu aparate de măsură și con
trol pentru stabilirea separată a con
sumurilor energetice tehnologice și a
celor auxiliare. Totodată, bilanțurile
energetice întocmite s-au dovedit
deosebit de utile in depistarea unor
căi de risipă, permițîndu-ne să știm
căror utilaje să le acordăm priorita
te la întreținere și reparații.

Ion LAZAR

care produc și utilizează asemenea
fonte.
Dialogul dintre specialiști a fost
extrem de interesant. S-a discutat la
obiect, s-au făcut observații judi
cioase, au fost ridicate o serie de
probleme, s-au făcut propuneri con
crete și s-au exprimat angajamente
privind extinderea utilizării acestui
material. în ansamblu, un dialog util,
un important schimb de idei care,
fără îndoială, se va reflecta, in pe
rioada următoare. în creșterea pon

Noi piese la dosarul fontelor cu grafit nodular
lui Dumitru Bejan, ministru secretar
de stat la Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe. Meri
toriu este faptul că foarte mulți spe
cialiști din producție au răspuns in
vitației, manifestarea de la Cimpina
fiind, așa cum s-a apreciat, cea mai
amplă din domeniul fontelor nodulare. ceea ce demonstrează o tot mai
mare receptivitate a factorilor din
producție pentru folosirea largă a
acestui material. Deosebit de convin
gătoare și argumentate științific in
privința avantajelor tehnice și posi
bilităților tehnologice de elaborare
și utilizare a pieselor din fontă cu
grafit nodular au fost comunicările
prezentate de Ing. Mircea Drăgulin,
director generai al Institutului
central pentru utilaj greu. dr.
ing. Constantin Cosneanu, de la
I.C.S.I.T.P.S.C.M., ing. Ion Dinu, di
rector, și ing. Gheorghe Petrea, șef
atelier proiectare de la întreprinde
rea de piese turnate din Cimpina,
ing. Mircea Boghici, șeful secției
proiectare sectoare calde de la în
treprinderea de autocamioane Bra
șov. de al ți specialiști din industrie

Măsuri care
au asigurat dublarea
recoltei de porumb
la I.A.S.
Turnu Măgurele,
județul Teleorman
zinc, care, așa cum ne spunea di
rectorul întreprinderii, are rolul
de factor activ in sistemul enzimatic al plantei. După aceea, in pri
măvară, nivelarea ogoarelor, pregă
tirea patului germinativ „grâdinăreștc" s-au aflat in centrul atenției
specialiștilor și mecanizatorilor. La
semănat s-au folosit hibrizii Fundulea 420. Pionier 3 451 și 3 747,
verificați in anii trecuți pe loturile
experimentale. S-a asigurat o den
sitate de 68 000—70 000 boabe germinabile la hectar, după răsărirea
plantelor făcindu-se o lucrare de
erbicidare pentru distrugerea buru
ienilor cu frunză lată, care, de re
gulă, nu sint afectate de erbicidul
administrat o dată cu pregătirea
terenului. Fertilizarea cu îngră
șăminte chimice s-a executat dife
rențiat de la o fermă la alta, pe
baza cartării agrochimice — care se
face aici la 2—3 ani — stabilindu-se
dozele cu exactitate pentru a se
asigura a-tit refacerea rezervei de
elemente nutritive din sol, cit. și
necesarul pentru dezvoltarea uni
formă și viguroasă a plantelor in
vederea obținerii unei producții
sporite.
Aplicarea corectă a irigațiilor a
contribuit în măsură hotărîtoare la
sporirea recoltei de porumb. S-au
aplicat, in general. 4—5 udări pe
toate suprafețele cultivate cu po
rumb. Cu deosebire, cam la 50 de
zile de la semănat. . cind plantele
aveau 10—12 frunze, s-a urmărit ea
ele să nu sufere de secetă, știut

fiind faptul că in această fază se
formează primordiile florale, care
hotărâse numărul de boabe pe știu
leți. Este demn de remarcat și fap
tul că aici, prin insămințarea po
rumbului in funcție de curbele de
nivel ale terenurilor, s-a reușit iri
garea prin brazde a unei suprafe'e
de peste 500 hectare, avantajul
principal constind în asigurarea uni
formă a apei.
Desigur. nu toate elementele
înfățișate aici sint deosebite. Deo
sebite sint doar conștiința și compe
tența comuniștilor, a specialiștilor
care și-au propus și au găsit mij
loace pentru a obține producții tot
mai mari de porumb. Inginerul-șef,
Iordache Catană, inginerii Nicolae
Șchiopu sau Gheorghe Purcel sint
neobosiți căutători ai noului. De alt
fel, prin ceea ce se face în această
unitate se confirmă că specialistul
agricol nu este suficient să fie
doar un bun practician, lui pre ti nzindu-i-se, în condițiile intensilicării agriculturii, să gîndească mă
surile ce le ia, să cerceteze și să
creeze la locul lui de muncă.
— Cu toate rezultatele bune obți
nute în acest an — ne spunea in
finalul documentării noastre direc
torul întreprinderii — nu putem ti
mulțumiți pe deplin de nivelul
recoltelor realizate anul acesta. De
pildă, pe 100 ha cultivate cu gnu
din soiul Fundulea 133, am obținut,
in medie, aproape 8 000 kg la hec
tar, o recoltă mult mai mare fată
de media realizată pe unitate.
Aceasta demonstrează că mai avem
încă multe rezerve de a spori ni
velul recoltelor. Tocmai de aceea,
pornind de la experiența avansată,
dar și de la neajunsurile cu care
ne-am confruntat, ne-am axat acti
vitatea pe pregătirea temeinică a
producțiilor anului viitor. în această
toamnă am acordat o atenție deose
bită amplasării cerealelor păioase
după cele mai bune plante premer
gătoare, folosirii unor semințe din
categorii biologice superioare șt din
soiuri care s-au dovedit productive
în zona noastră, însămințării griului
și orzului în rînduri dese. în pre
zent, eforturile sint îndreptate spre
insușirea temeinică de către munci
torii .noștri a tuturor elementelor din
tehnologiile culturilor agricole prin
aplicarea cărora să obținem. in
anul viitor, producții mult mai
mari. Pentru că așa cum pe bună
dreptate sublinia secretarul general
ai partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de noi. de oa
meni, de încrederea că putem mai
mult, tot mai mult, prin muncă,
prin cutezanță in gîndire, prin în
vățătură. depind marile recolte.

Stan ȘTEFAN

corespondentul „Scinte i"

La „înfrățirea" Oradea, citadela constructorilor de mașini-unelte orădeni, tehnologiile moderne stau la baza unor însemnate sporuri de productivitate. Cîteva
exemple vin să confirme această afirmație. Prelucrarea pieselor cu configurație complexă prin utilizarea programelor elaborate cu ajutorul calculatorului
asigură o creștere de 2,4 ori a productivității, iar extinderea detensionării pieselor prin vibrații cu un spor de peste opt ori a nivelului aceluiași
indicator. Semnificativ pentru preocupările acestui harnic colectiv este faptul că in structura fabricației in cursul acestui an a crescut substanțial ponderea
mașinilor-unelte cu comandă numerică, a liniilor de transfer, centrelor de prelucrare și a agregatelor speciale. In fotografie : se finalizează execuția unui
complex agregat destinat întreprinderii „1 Mai" din Ploiești, (loan Laza)
Foto . Sandu Cristian

O CONSFĂTUIRE DE LA CARE AU ABSENTAT
TOCMAI CEI CARE AU INIȚIAT-O
lor cu grafit nodular, precum și răs
punsurile primite din partea unor
institute de specialitate sau foruri de
resort vizate. Consfătuirea la care
ne-am referit s-a dorit a fi materia
lizarea unei măsuri în acest sens, co
municată în răspunsul trimis redac
ției de conducerea Ministerului
Aprovizionării. Măsură necesară, do
rită și așteptată.
O invitație de participare la aceas
tă consfătuire a fost adresată și re
dacției noastre, din partea tovarășu

sint : testarea de soiuri și hibrizi,
pentru a se alege cei mai produc
tivi, stabilirea densității optime și
a agrofondului ce trebuie asigurat
pentru niveluri maxime de produoție etc. Dar care sint, concret,
principalele verigi hotărîtoare în ob
ținerea producției de porumb ? Mai
întîi reținem amănuntul — subliniat
de toți cei cu care am stat de vorbă
— că arătura a fost reconsiderată
ca lucrarea de bază a solului. Pornindu-se de la specificul și cerin
țele plantei. în toamna trecută s-a
executat o arătură Ia peste 30 cm.
folosindu-se în acest scop scormoni
toarele. în același timp, s-au aplicat
îngrășăminte chimice cu microelemente. Este vorba de .sulfatul de

Cîteva concluzii
Plinind față in față rezultatele și
preocupările colectivelor de cimentiști de la Medgidia și Cîmpulung
in domeniul utilizării energiei elec
trice și combustibilului, un lucru a
reieșit cu pregnanță : la ambele
unități, consumurile energetice pot
fi diminuate. La combinatul de
lianți din Cîmpulung este posibil
și necesar ca încă din prima lună
a noului an să se realizeze fiecare
tonă de ciment cu încadrarea
strictă in normele planificate. Pen
tru atingerea acestui obiectiv fie
care om al muncii, întregul colectiv
trebuie să se mobilizeze exemplar,
să acționeze cu stăruință pentru
gospodărirea cit mai judicioasă a
energiei. La combinatul de lianți
și azbociment din Medgidia se
impune să se valorifice superior
experiența bună cîștigată pentru ca
fiecare kilowat-oră de energie
electrică, fiecare gram de combus
tibil să fie utilizat cu maximă
eficientă.
Economia națională are nevoie
de ciment. Unitățile producătoare
sint chemate să asigure cantități
sporite, dar nu oricum, ci în con
dițiile diminuării cît mai substan
țiale a consumurilor energetice.

imp larg de aplicare a noului în toate sectoarele economiei
u puțin timp in urmă, la întreîderea de piese turnate clin Cima circa 240 de specialiști meta!i din întreprinderi și unități de
etare, precum și proiectând de
;ini și utilaje din întreaga țară
Iau la elaborarea unei șarje de
tă cu grafit nodular și la turnaunor piese din componența unui
aj petrolier. Demonstrația era me
să dovedească deplina aplicaate și eficiența elaborării fontei
grafit nodular „dintr-un cald",
mlogie pusă la punct cu contribudecisivă a Institutului de cerceștiinți'fică, inginerie tehnologică
roiectare pentru sectoare calde Și
alurgie din București.
fost momentul final al unei
>le dezbateri organizate de Mierul Aprovizionării Tehnico-Maale și Controlului Gospodăririi
durilor Fixe și I.C.S.I.T.P.S.C.M.
urești pe o problemă de mare
ortantă : extinderea utilizării
ei cu grafit nodular, un valoros
erial care, așa cum s-a relevat în
:tlcă, poate înlocui cu succes
mite categorii de piese turnate
forjate din oțel, precum și unele
e cu masă și gabarit mare, conionate din fontă obișnuită. Aceaslarcină se înscrie în contextul
larg al acțiunilor indicate de
iucerea partidului pentru promo:a susținută în producție a mateîlor înlocuitoare, mai ieftine, mai
iente. Astfel, cu ocazia vizitării
i mari turnătorii din județul
ău, tovarășul Nicolae Ceaușescu
idicat specialiștilor să-și intensipreocupările pentru înlocuirea
ului cu fontă nodulară, corespunr nevoilor economiei naționale.
tr-un ciclu de articole publicate
darul „Scinteia" au fost prezenavantajele deosebite ale acestui
erial, principalele probleme care
uie soluționate în vederea extin1 in economie a utilizării fonte

Deși mai dificil sub aspectul con
dițiilor climatice, anul 1986 a însem
nat pentru întreprinderea agricolă
de stat Turnu Măgurele, județul
Teleorman, anul unor producții de
virf, adevărate recorduri nebănuite
in această zonă, reconfirmînd o dată
in plus probitatea profesională și
hărnicia acestui prestigios colectiv
de muncă. La cultura de bază —
porumbul — pe întreaga suprafață
de 1 480 hectare s-a obținut o pro
ducție medie de 24 268 kg de știuleți, iar la orz, pe 160 hectare,
recolta medie a depășit 8,1 tone.
Producții bune s-au realizat, de ase
menea, la griu. floarea-soarelui și
soia. Urmărindu-se permanent asi
gurarea unui echilibru optim între
sectorul vegetal și cel zootehnic, re
zultate notabile se înregistrează in
acest an și în zootehnie. Pritr-o
bună furajare și îngrijire a anima
lelor se realizează o producție de
lapte de peste 3 900 litri de fiecare
vacă furajată, la un efectiv de
3 700 de vaci, depășindu-se prevede
rile de plan. în același timp, s-au
îndeplinit sarcinile privind livrările
de carne la fondul de stat. Desigur,
producțiile amintite cîntaresc greu
în balanța veniturilor unității, care
va depăși nivelul prevederilor de
plan pe anul acesta. Ne vom opri,
în continuare, eu deosebire asupra
rezultatelor obținute la cultura po
rumbului, pentru care întreprin
derea a fost distinsă cu înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Recolta mare de porumb obținută
in 1986 încununează strădaniile spe
cialiștilor și mecanizatorilor. ale
celorlalți lucrători, depuse de-a lun
gul mai multor ani de activitate
susținută — ne spune inginerul Ro
mulus Zaharia, directorul întreprin
derii. Practic, pămîntul este același
pe care l-am avut mereu. Ceea ce
s-a schimbat însă radical a fost con
cepția nouă despre practicarea unei
agriculturi moderne, de tip inten
siv. Tehnologiile obișnuite se cunosc
de fiecare specialist în parte. Pen
tru a ridica insă continuu ștacheta
recoltelor pinâ la nivelul celor pe
care le presupune noua revoluție
agrară, trebuie umblat la „finețea"
normelor agrotehnice.
O dinamică a producțiilor medii
de porumb știuleți obținută la hec
tar ne arată că ea a crescut de la
8 200 kg în 1981 la aproape 10 000 kg
în 1983 și 14 000 kg in 1984, pentru
a depăși 24 de tone în acest an. Ca
să se ajungă aici s-a creat cadrul
organizatoric adecvat ca toți specia
liștii să-si poată desfășura activi
tatea in mod științific. An de an,
se înființează loturi demonstrative,
unde specialiștii urmăresc, în va
riante multiple, optimizarea dife
ritelor elemente din tehnologia po
rumbului sau a altor culturi, cum

derii acestui material folosit în eco
nomia națională.
Mai mulți participant au ridicat o
serie de probleme de a căror rezol
vare neîntîrziată depinde generaliza
rea utilizării în economie a fontelor
cu grafit nodular. Una dintre ele se
referă la aprovizionarea cu fier vechi
selecționat, material ce condiționea
ză aplicarea tehnologiei de obținere
a acestor fonte „dintr-un cald". Ing.
M. Boghici arăta, de pildă, că din
cauza calității necorespunzătoare a
fierului vechi livrat, insuficient se
lecționat, unele șarje au trebuit să
fie ținute calde mai mult timp, pen
tru a se putea interveni cu modifi
catori, ceea ce a însemnat un consum
suplimentar de energie, iar altele au
fost chiar rebutate din punctul de
vedere al fontei cu grafit nodular,
realizindu-se doar fontă obișnuită.
De altfel, și cu ocazia demonstrației
prezentate la întreprinderea din
Cimpina s-a aplicat o tehnologie hi
bridă, folosindu-se în șarjă mai mult
de jumătate fontă de înaltă puritate,
tocmai din lipsa fierului vechi de ca
litate corespunzătoare. De remarcat
că referiri la calitatea necorespunză

toare a unor materiale necesare tur
nătoriilor — prealiaje, • •modificatori,
mase de ștampare etc. — au făcut
mulți dintre cei înscriși la discuții.
Cert este că în mentalitatea unora
maiv persistă încă ideea că fonta cu
grafit nodular ar fi un material ba
nal, fără pretenții. Or, din contră,
fontele nodulare sint materiale com
plexe. prin modificatorii și materia
lele de aliere utilizate putindu-se ob
ține — la fel ca și în cazul oțeluri
lor aliate — o gamă largă de sorti
mente și mărci cu calități superi
oare. De aceea, realizarea fontei cu
grafit nodular trebuie să fie tratată
— așa cum au precizat majoritatea
participanților la discuții — cu ace
eași grijă și atentie ce se dau astăzi
producerii oțelurilor aliate. De ase
menea, s-a făcut observația judicioa
să că prețul fontelor de înaltă puri
tate și cel al fontelor cu grafit no
dular este exagerat, comparativ cu
costurile de producție, fapt ce nu
stimulează interesul proiectanților
de mașini și utilaje pentru a recurge
pe scară largă la adoptarea acestor
materiale. în acest sens, participan'ții au ținut să remarce că s-ar fi im
pus prezentarea unor date concrete,
comparative, asupra costului fontei
nodulare produse în unitățile indus
triale după tehnologiile propuse de
cercetare pentru a se putea trage
concluzii asupra eficienței și renta
bilității tehnologiilor respective. S-au
făcut și unele propuneri importante
în vederea reconsiderării proiectelor
de construcție sau de dezvoltare și
modernizare ale unor capacități de
turnătorii care, în principal, sînt pre
văzute să toarne oțel, și nu fonte no
dulare. Demnă de reținut este însăși
ideea ca întreprinderea de piese tur
nate din Cîmpina, în prezent cea
mai mare unitate din țară în dome
niul turnării fontelor obișnuite, să
devină și cea mai mare unitate de

turnare a unor piese din fontă cu
grafit nodular.
Totodată, unii participant! au con
siderat că ștacheta propusă, și anu
me ca producția de fontă cu grafit
nodular să ajungă la o pondere de
10—12 la sută în anul 1990, față de
aproape 4 la sută cît reprezintă în
prezent, constituie un obiectiv mi
nim. lesne de atins chiar începind cu
anul viitor. Un argument in acest
sens : recent. Consiliul popular al
Capitalei și-a anunțat intenția de . a
achiziționa o cantitate de produse
din fontă cu grafit nodular, știut
fiind că acestea sint mult mai rezis
tente la coroziune. Or, numai prin
onorarea acestei comenzi ponderea
respectivă ar crește cu aproape 3
procente. Dar cile alte consilii
populare n-ar fi interesate în
asemenea comenzi ? Și un alt argu
ment : în țările cu o industrie avan
sată, ponderea fontelor cu grafit no
dular in producția totală de fontă a
ajuns la 20—25 Ia sută. Proporție
atinsă și la noi de unele unități, cum
ar fi întreprinderea de autocamioane
și cea de tractoare din Brașov sau
„Republica" din Reghin. Deci posi
bilități există, se impune insă gene
ralizarea cît mai rapidă a experien
ței pozitive acumulate în acest do
meniu.
Probleme, propuneri, observații...
Dar cine să răspundă la ele celor in
teresați cind în sală nu se aflau toc
mai factorii de răspundere din mi
nisterele și organele centrale vizate,
între care Comitetul de Stat al Pla
nificării, Comitetul de Stat pentru
Prețuri, Ministerul Industriei de
Utilaj Greu, Ministerul Industriei
Electrotehnice, invitați, de altfel,
la această consfătuire și care ar fi
trebuit să-și spună punctul de ve
dere în legătură cu problemele ri
dicate ! Nici din partea principalu
lui organizator — Ministerul Apro
vizionării și a Centralei de recupe
rare și valorificare a materialelor
refolosibile nu au fost de față cadre
cu funcții de răspundere, care să
dea explicații competente și să an
gajeze măsuri eficiente pentru eli
minarea deficiențelor semnalate.
N-am fi insistat asupra utilității
prezenței la dezbatere a unor re
prezentanți ai forurilor centrale
dacă în discuțiile angajate cu acest
prilej nu s-ar fi ridicat aceleași pro
bleme și neajunsuri semnalate și in

ziarul „Scinteia" cu aproape jumă
tate de an în urmă, ceea ce denotă
că ele persistă și in momentul de
față. Aceasta demonstrează că, in
pofida bunelor intenții și a angaja
mentelor exprimate limpede în răs
punsurile trimise ziarului de către
o serie de organe de resort, intre care
Comitetul de Slat al Planificării,
Ministerul Aprovizionării, Ministerul
Industriei Construcțiilor de Mașini
și Ministerul Industriei Metalurgice,
lucrurile au rămas in același punct.
Ca să fim drepți, ceva este
pe cale să se schimbe, și anume atitudinea specialiștilor din proiecta
re și producție, care este tot mai
favorabilă utilizării fontelor cu grafit
nodular. Este timpul deci ca si fo
rurile de resort să-și facă datoria,
să acționeze cu spirit de răspundere,
așa cum o cere conducerea parti-;
dului, pentru promovarea cu curaj
a noului, pentru crearea condițiilor
corespunzătoare afirmării noului,
în esență, nu li se cere altceva
decit să-și facă datoria, adică, să
soluționeze toate problemele organi

zatorice, tehnice și financiare. Iar ca
zul fontei cu grafit nodular este un
asemenea domeniu in care trebuie aă
se simtă un efort colectiv, o strate
gie unică pentru o rezolvare cores
punzătoare. pină la capăt, a pro
blemelor implicate.
Unul din participanții la consfă
tuire releva faptul că la întreprin
derile „1 Mai" Ploiești și „Tracto
rul" Brașov fonta cu grafit nodu
lar se turna încă din 1949. România
se număra atunci printre primele
țări in care se realiza acest material.
Avînd Ia activ o asemenea experien
ță. este normal deci ca fonta' cu
grafit nodular să-și ocupe locul
cuvenit, pe măsura
importanței
sale. „Scinteia" iși propune ea, in
continuare, să urmărească pas cu
pas modul în care unitățile și fo
rurile de care depinde extinderea
utilizării fontelor cu grafit nodular
își fac datoria, aduc la îndeplinire
măsurile stabilite în acest scop.

Corneliu CARLAN
Vlaicu RADU

PROBLEME CE IMPUN SOLUȚII PROMPTE
DIN PARTEA UNOR MINISTERE
1. In vederea aplicării pe scară largă a procedeului de elaborare
„dintr-un cald" a pieselor din fontă cu grafit nodular sînt necesare :
• revizuirea standardelor de stat la materialele refolosibile feroase
pentru reglementarea caracteristicilor tehnice și calitative pe care trebuie
să le întrunească materialele refolosibile feroase destinate fabricării fon
telor cu grafit nodular ,
• organizarea de către Centrala de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile a selectării și livrării către turnătorii, conform pre
scripțiilor din standarde, a materialeloi feroase refolosibile ;
• îmbunătățirea calității maselor de ștampare, a prealiajelor și mo
dificatorilor de către principalii furnizori : întreprinderea minieră Orșova
și, respectiv, întreprinderea mecanică Vaslui ;
• realizarea în unități de profil a aparaturii de măsură și control
necesare in procesul de elaborare a fontei cu grafit nodular.
2. Pentru sporirea substanțială a producției de fontă cu grafit nodu
lar este necesară soluționarea problemei obținerii fontelor brute de incită
puritate prin procedeul furnal-convertizor.
3. Revederea, sub coordonarea organelor competente, a prețurilor
fontelor de înaltă puritate și a fontelor cu grafit nodular, in scopul așe
zării acestora in funcție de costurile reale de fabricație.
4. in fiecare institut de cercetare și proiectare să se organizeze un
colectiv de soecialiști pentru alegerea materialelor, care să avizeze fie
care proiect de execuție a mașinilor și utilajelor, promovind cele mai
eficiente materiale.
5. Elaborarea și difuzarea neintîrziată de către I.C.S.I.T.P.S.C.M. Bucu
rești a unui îndrumar privind principalele caracteristici și domenii de
utilizare a fontei cu grafit nodular.
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A APĂRUT:

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

NICOLAE CEAUȘESCU

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, construcții, transporturi, unități agricole, precum si din
domeniul prestărilor de'servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute In cele 11 luni care au trecut din
acest an si a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrsitul lunii
noiembrie pe primele locuri se situează :

Cuvîntare
la Plenara Consiliului Național
al Oamenilor Muncii
— 9 DECEMBRIE 19B6 —
Editura politică

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea, cu 349,4 puncte.

ROMÂNIA ÎN ANUL i
INTERNAȚIONAL
AL PĂCII

j
J
.1

Politica forței să fie înlocuită
prin politica dialogului
Aș vrea să argumentez, în puține
cuvinte, opțiunea mea si a tovară
șilor mei de muncă de la I.A.S. Ograda, județul Ialomița, la referen
dumul ce a avut loc la 23 noiem
brie, cind am spus cu toții DA, spri
jinind cu toată căldura noua iniția
tivă de pace a României socialiste,
a tovarășului Nicolae Ceausescu, Un
DA hotărît si răspicat pentru redu
cerea cheltuielilor militare, un DA
pentru dezvoltarea economico-socială a țării, un DA pentru întreaga
politică a României, pentru pace !
Se știe, avem programe mobiliza
toare pentru acest cincinal si m
perspectivă. Este unanim cunoscută
vocația constructivă, pașnică a po
porului nostru. Pacea — in condi
țiile lumii de azi — a devenit pro
blema fundamentală, de care depin
de dezvoltarea fiecărei țări, prezen
tul și viitorul omenirii.
Tovarășul Nicolae Ceausescu, analizind științific evoluția situației
internaționale, a acționat și acțio
nează pentru ca România socialistă
să-și aducă o contribuție tot mai
activă, concretă, la promovarea
păcii in lume, pentru trecerea la
dezarmare.
înfăptuirea acestui obiectiv cere
să se renunțe la politica de forță
si de amenințare cu forța, al cărui
principal instrument îl constituie
tocmai nenumăratele arme ce s-au

adunat în Europa si in lume. Ome
nirea are nevoie de pace, iar pacea
nu se poate clădi prin amenințări
cu războiul. E nevoie de o concep
ție nouă asupra politicii externe,
care să se bizule pe tratative, pe
dialog, pe înțelegere. Viața arată ă
nu există problemă care să nu poa
tă fi soluționată prin convorbiri, pe
calea negocierilor, dacă se pornește
de la încrederea reciprocă, de la
voința de a se aiunge la rezultate
in consens cu voința popoarelor. Și
la dezarmare se poate ajunge tot
prin tratative, si nicidecum prin acumularea necontenită de noi și noi
mijloace de distrugere. De aceea,
susținem din inimă ideea formulată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea de a se continua
și intensifica eforturile în cadrul
tratativelor, pentru a se ajunge la
acorduri de dezarmare, a se deschi
de perspectiva făuririi unei lumi
fără arme și fără războaie.
Aceasta a fost și rămîne semni
ficația opțiunii noastre la refe
rendumul din 23 noiembrie, cînd
am spus din toată inima, cu de
plină răspundere. DA pentru dez
voltare, DA pentru prosperitate.
DA pentru pace 1

Nicolae URSACHE
maistru mecanic,
I.A.S. Ograda, județul Ialomița

Rolul științei — să promoveze
pacea și progresul popoarelor
Fără îndoială, este de datoria oa
menilor de știință, cercetătorilor de
pretutindeni să facă tot ce depinde
de ei pentru ca tot ce a creat și
creează geniul uman să fie folosit
spre binele oamenilor, spre asigu
rarea progresului tuturor popoare
lor. în asemenea condiții, oa
menii de știință, cercetătorii,
in mod firesc, nu se pot. situa
decît de partea forțelor iubitoare
de pace. Ei.•• ctire știu din activi
tatea nemijlocită ce ar însemna un
război nimicitor, isi alătură glasul
eerînd încetarea cursei înarmărilor,
încetarea folosirii științei si tehni
cii in scopul distrugerii vieții, ci
vilizației. Este imoral și revoltător
ca în tabăra promotorilor politicii
războiului să se afle oameni de
știință — a căror menire firească
este asigurarea progresului, si nu
dispariția a ceea ce umanitatea a
creat în atit timp și cu prețul a
numeroase sacrificii.
Sint ginduri și sentimente care-și
au izvorul in politica de pace si
promovare a dezarmării înfăptuită
de tara noastră, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. si care isi gă
sește o strălucită confirmare in ini
țiativa reducerii, pină la sfîrșitul
Anului Internațional al Păcii, cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare —
inițiativă aprobată unanim de în
tregul nostru popor Ia referen
dum.
Sint gînduri si sentimente expri
mate unanim de participanta la
recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Științei si învățămintului
— unde, o dată cu angajarea de
plină a cercetării si învățămintului
din tara noastră pentru transpu

nerea in viată a sarcinilor reieșite
din documentele Congresului al
XlII-lea al partidului, a fost rele
vat sprijinul nețărmurit fată de
întreaga politică externă a Româ
niei socialiste. Apelul pentru dezar
mare si pace în Europa si in lume

dă glas in mod elocvent ade
ziunii noastre, a tuturor oame
nilor de știință și de cultură, ca
și a întregului popor, față de
politica înțeleaptă a partidului,
promovată cu neasemuită străluci
re de secretarul general al PiC.R.,
îndeamnă oamenii de știință din
lume să acționeze cu responsabi
litate pentru ea mărețele cuceriri
ale chimiei moderne, fizicii, biolo
giei. ale celorlalte științe să nu fie
folosite pentru producerea de
arme, ci la păstrarea si dezvoltarea
bunurilor materiale si spirituale.
Sint ginduri și sentimente gene
rate de cuvîntarea tovarășei acade
mician doctor
inginer Elena
Ceausescu, activist de frunte al
partidului si statului, savant de re
nume mondial, a cărei activitate
exemplară ne mobilizează in în
treaga noastră muncă. Pentru noi,
toti cei ce lucrăm ne platforma
fizică de la Măgurele, a apăra
pacea, liniștea laboratoarelor, a ne
asigura climatul muncii creatoare
înseamnă a contribui, pe măsura
încrederii acordate, la dezvoltarea
patriei. înseamnă a „rosti" prin
fapte un DA politicii menite să ne
asigure locul de cinste cuvenit în
rindul oamenilor care iubesc viața,
munca, demnitatea.

Locul II : întreprinderea electrocentrale Craiova, cu 143.7 puncte.
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A ȚIȚEIULUI
ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție
petrolieră Drăgășani, județul Vîlcea, cu 803 puncte.

Locul II : Schela de producție
petrolieră Berea, județul Buzău,
cu 768.6 puncte.
Locul III : Schela de producție
gaze naturale Ploiești, cu 716,3
puncte.
IN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE
Locul I : întreprinderea „Lami
norul de tablă" Galați, cu 362,7
puncte.
■

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE
ȘI MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME.
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșate, Rîmnicu Sărat, județul Buzău, cu 606.,1
puncte.

Locul II : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Jilava,
București, cu 756.6 puncte.
Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov,
cu 669,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE. COSMETICE.
COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" ClujNapoca, cu 850,1 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE 11 LUNI ALE ANULUI
Locul II : întreprinderea de me
dicamente București, cu 474,9
puncte.
Locul III : întreprinderea de me
dicamente si coloranti ..Sintofarm"
București cu 270.7 puncte.
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI.
MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII.
EXPLOATAREA AGREGATELOR
MINERALE

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui,
cu 792.8 puncte.
Locul III : întreprinderea de
materiale de construcții Timișoara,
cu 613,9 puncte.

IN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE.
MECANICA FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul II : întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală" București,
cu 830.8 puncte.
Locul III : întreprinderea nr. 2
Brașov, cu 811.1 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
lărie și încălțăminte „Progresul"
București, cu 537,2 puncte.
Locul III : întreprinderea de
pielărie. încălțăminte si marochinărie „13 Decembrie" Sibiu, cu
513.8 puncte.
A
ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII
LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de anve
lope Luduș, județul Mureș, cu 774,9
puncte.

Locul I : întreprinderea de In
dustrializare a laptelui Ialomița, cu
238.9 puncte.

Județul Suceava a îndeplinit planul anual
la producția-marfă
milioane lei, punîndu-se in funcțiune
19 capacități de producție industrială
și 17 obiective agrozootehnice.
în telegrama adresată tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU.
secretar
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, de că

tre Biroul Comitetului județean Su
ceava al P.C.R. se exprimă hotărîrea
locuitorilor județului de a acționa, cu
întreaga energie și capacitate, pen
tru pregătirea condițiilor necesare
realizării, din primele zile, a planu
lui de producție pe anul 1987, aducindu-și o contribuție tot mai însem
nată la progresul și înflorirea scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România.

O nouă realizare pe șantierul căii ferate
Pașcani - Tîrgu-Neamț
Pe șantierul magistralei de cale
ferată Pașcani — Tirgu Neamț, aflat
intr-un stadiu avansat de execuție,
s-a dat în exploatare tunelul de la
Cristesti. moment ce consemnează
apropierea intrării în funcțiune a
acestui nou drum de fier. Lung de
840 metri, tunelul a fost realizat de
către constructorii, montorii si mi
nerii brigăzii nr. 1 a Antreprizei de
construcții tunele căi ferate Brașov.

în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România, de către participantii la

festivitatea inaugurării tunelului, se
subliniaZș hotărîrea ceferiștilor, a
celorlalți oameni ai muncii din Paș
cani de a încheia cu rezultate cit
mai bune anul 1986 si a pregăti te
meinic producția pe anul viitor.

Leona NISTOR

cercetător la Institutul de fizica
și tehnologia materialelor

INFORMAȚI! SPORTIVE
BOB. Concursul de bob — 2 per

soane desfășurat la Sarajevo în ca
drul „Cupei Mondiale" a fost cîștigat
de echipajul S.U.A.. cronometrat in
trei manșe cu timpul total de 2’39’’
15/100. Pe locurile următoare s-au
clasat echipajele R.F. Germania I
(2’39”23/100), R.F. Germania III —
(2’40”18/100). României (Dorin Degan,
Constantin Ivan — 2’40”36/100), Ce
hoslovaciei (2’4P’28/100) etc.
HOCHEI. în cadrul turneului in
ternațional de hochei pe gheață de la
Moscova, reprezentativa Finlandei a
întrecut cu scorul de 3—2 (0—0). 2—2,
1— 0) echipa U.R.S.S. Intr-un alt joc,
selecționata olimpică a Canadei a în
vins cu scorul de 6—4 (3—1, 1—2,
2— 1) formația Suediei.
FOTBAL. La Milano, în meci rejucat pentru optimile de finală ale com

petiției internaționale de fotbal
„Cupa U.E.F.A.", echipa locală Internazionale- a terminat la egalitate
(0—0) .cu formația Dukla Praga. în
vingători în primul joc cu 1—0,
fotbaliștii italieni s-au calificat pen
tru sferturile de finală.
SCHI. „Cupa Mondială" la schi a
programat pe pirtia de la Courmayeur
(Italia) o probă feminină de slalom
special, in care victoria a revenit elvețienei Vreni Schneider. înregistra
tă in cele două manșe cu timpul de
1’24”06/100. Pe locurile următoare :
McKinney (S.U.A.) — l’24”lL'100 și
Brigitte Oertli (Elveția) — 1'24”15/
100. în clasamentul general conduce
Vreni Schneider, cu 86 puncte, urma
tă de compatrioata sa Maria Walliser — 85 puncte.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
A intrat în obișnuință ca
Administrația de Stat LotoPronosnort să organizeze ac
țiuni cu caracter deosebit, care
să ofere Darticinantilor sanse
sporite de obținere a unor im
portante cîstiguri. Cominuînd
tradiția, cu ocazia ANULUI
NOU 1987 — chiar in zi ia de
ioi. 1 ianuarie — se va orga
niza TRAGEREA EXTRAOR
DINARA LOTO A REVELIO
NULUI. care, in cadrul celor

cinema
O
Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,30
• Un oaspete la cină : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,30; 17.30;
19.30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Liceenii : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17,15; 19,30, PACEA (71 30 85) — 15;
17.15; 19,30

21 categorii de cîstiguri. atri
buie autoturisme ..Dacia 1300",
excursii peste hotare si diferite
sume de bani. Garanția reuși
tei constă in insăsi formula
tragerii, care prevede efectua
rea a 12 extrageri ..legate- cite
două, cu nu mai puțin de 120
numere extrase.
Biletele de 25 lei participă la
toate extragerile, ultima zi de
participare fiind miercuri. 31
decembrie 1986.

• Răzbunarea haiducilor : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13;
15,15; 17,15;
19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,15; 17,15; 19,30
• Păcală : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
12; 15; 18, ARTA (213186) — 9; 12;
15; 18
• Masca de argint ; DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17,15; 19,30
< Călărețul electric —• 10; 12,15; 14,30;
17: Bisturiul — 19: STUDIO (59 53 15)
O Fantomele se grăbesc : FLACĂRA
(20 33 40) — 15: 17,15; 19.30
© A fost odată un căpitan curajos :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.15
• Mingile urechile pisicii : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15; 17; 19

Unități turistice în județul Arad
Unitățile turistice din județul
Arad, amplasate in locuri pitorești,
dispun de condiții de cazare și
masă dintre cele mai bune în orice
sezon. Astfel, hotelul Crișul din lo
calitatea Chișineu Criș are un
restaurant spațios cu terasă,*
* cafebar și o braserie, precum și camere
confortabile pentru două persoane.
Hotelul Sebiș. din localitatea cu același nume, are 48 locuri de ca
zare de categoria I. un restaurant
cu terasă, cafe-bar. bar de zi. bra
serie. în apropiere se află locuri
pitorești și de interes istoric, pre
cum și stațiunea Moneasa.
La o distanță de 86 kilometri de
Arad. Hanul Săvîrșin asigură vizi
tatorilor 60 locuri de cazare in ca
mere confortabile. Unitatea are un
restaurant cu terasă și o braserie.
La Ineu, la 42 km de la Arad, ho

• Lafayette x LUCEAFĂRUL (15 87 67)
- 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19,30
• AI șaptelea cartuș : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12; 15; 18
© Un comando
pentru apa grea :
LUMINA (14 74 16) — 9; 12; 15; 18
• Vreau să dansez : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19 /© Jack și vrejul de fasole — 9; 11;
13; 15, Aii Baba și cei 40 de hoți —
17; 19,15 : DOINA (16 35 38)
• Mai iubesc, mai sper : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30

Locul II : întreprinderea
de stat Constanta, cu 1 298.4
.Locul III : întreprinderea
de stat Suceava, cu 1 219,3
DE

avicolă
puncte.
avicolă
puncte.

ÎN SECTORUL
CONSTRUCȚII-MONTAJ
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea antre
priză de montaj și service pentru
automatizări
și
telecomunicații
București — Ministerul Industriei
Electrotehnice, cu 1 335,3 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză ,.Frigotehnica" București —
Ministerul Industriei Alimentare și
Achiziționării Produselor Agricole,
cu 765.6 puncte.
Locul III : întreprinderea pentru
amenajarea complexă si exploata
rea rîuilui Dîmbovița — București,
Consiliul Național al Apelor, cu
759,5 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul de cale
Cluj, cu 302 puncte.

ferată

Locul II : Depoul de cale ferată
Caransebeș, județul Canaș-Severin
— cu ,270,8 puncte.
Locul III : Depoul de cale ferată
Adjud. județul Vrancea, cu 267.9
puncte.
ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE.
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană
Neamț, cu 1 213,7 puncte.

Locul II : Uniunea
Gorj. cu 913,4 puncte.
Locul III : Uniunea
Timiș, cu 763,3 puncte.

județeană

județeană

ÎN

Locul I : întreprinderea de pie
lărie și încălțăminte „Pionierul"
București, cu 617,4 puncte.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE

Colectivele de oameni ai muncii
din județul Suceava raportează că au
îndeplinit in ziua de 18 decembrie
1986 planul anual la producția-marfă
industrială, asigurind astfel realiza
rea unei producții suplimentare in
valoare de peste 700 milioane lei. în
tregul spor la producția-marfă in
dustrială a fost obținut pe seama
creșterii productivității muncii, indi
cator la care se înregistrează o de
pășire de 6.2 mii lei pe persoană, in
condițiile economisirii a 925 tone me
tal. 4.2 mii mc masă lemnoasă, aproape 22 mii MWh energie electrică
și peste 31 mii tone combustibil con
vențional. în activitatea de investi
ții, planul anual va fi depășit cu 100

Locul I : întreprinderea avicolă
de stat Piatra Neamț, cu 1 402
puncte.

Locul I : Combinatul de lianți ți
azbociment Bicaz, județul Neamț,
cu 1 003,5 puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică Băilești, județul Dolj, cu 593,8
puncte.
Locul III : întreprinderea „Automecanica" Moreni. județul Dîmbo
vița. cu 453,3 puncte.

Locul I : întreprinderea meca
nică Plopeni, județul Prahova, cu
841 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL AVICOL

telul „Moara cu noroc" dispune de
46 locuri de cazare, restaurant cu
terasă, bar de zi și o cofetărie cu
laborator propriu. Hanul „Sălașul
de la răscruce", situat rn zona de
agrement a orașului Arad, oferă
condiții pentru un popas agreabil,
dispunînd de 64 locuri de cazare în
camere cu confort de categoria I,
un restaurant-, o braserie, un cafebar.
Tot în județ se poate face un po
pas plăcut la Hanul Vinga. situat
în mijlocul unui crîng. pe drumul
național Arad — Timișoara, la
Hotelul Lipova. din orașul cu ace
lași nume, la un kilometru distanță
de stațiunea balneoclimaterică Li
pova. precum și la Hotelul Nădlac,
la 45 kilometri de Arad.
în fotografie : Hotelul „Moara cu
noroc" din Ineu. județul Arad.

• Gheața verde : BUZEȘTI (50 43 58)
— 14,30; 16,45; 19,15, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Imperiul contraatacă : UNION
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Luptătorii din valea misterioasă :
LIRA (317171) — 15; 17.15; 19.30. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
O Pericol de moarte : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
© Muzica și filmul : POPULAR
(35 15 17) — 15; 18
• Atenție Ia pana de vultur : CUL
TURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30

DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALEI,OR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Ialomi
ța, cu 363 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Me
hedinți. cu 241,5 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorifi
care a materialelor refolosibile
Maramureș, cu 165,5 puncte.

PE PLATFORMA
COMBINATULUI CHIMIC
SLOBOZIA
Un sistem eficient
de sudură automată
Aplicând cu consecvență îndemnu
rile și orientările izvorîte din cuvîntarea tovarășului NTcolae Ceaușescu
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
muncitorii și specialiștii brigăzii
nr. 5 Slobozto. din cadrul Antrepri
zei montaj București, după mai
multe experimentări ce și-au dove
dit eficienta, au trecut la sudură au
tomată sub strat de flux a conduc
telor de dimensiuni mari. Prin apli
carea noului, procedeu se realizează
o importantă creștere a calității su
durilor din instalații și sporirea pro
ductivității muncii. De altfel, așa
cum ne-a informat maistrul princi
pal specialist Nicolae Toma. colecti
vul brigăzii nr. 5 Slobozia este hotărît să realizeze și alte modernizări
în procesul de producție pentru gră
birea lucrărilor de montaj din ca
drul etapei a treia de dezvoltare de
la Combinatul de îngrășăminte chimioe Slobozia. (Mihai Vișoiu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 19 decembrie,
ora 20 — 22 decembrie, ora 20. în țară :
Vremea va fi în general umedă și în
chisă, cu cer noros. Se vor semnala
precipitații temporare, la început sub
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare,
apoi sub formă de ninsoare în toată
țara. Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări locale și trecător cu viteze
pînă la 50 km pe oră, Iar în zonele de
munte cu viteze pipă la 70 km pe oră
mai ales în primele zile. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 7
și plus 3 grade,
mai coborîte spre
sfîrșitul intervalului, iar cele maxime
in general între minus 5 și plus 5 gra
de. Pe alocuri vor fi condiții de for
mare a poleiului. în București : Vre
mea va fi îpehisă și în general umedă
cu cerul mâi mult noros. Vor cădea
precipitații temporare sub formă de
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul va
sufla moderat cu intensificări în pri
mele zile cu viteze 'pînă la 40 kilome
tri pe oră. Temperaturile minime vor
fl cuprinse între minus 3 și plus 1 grad,
iar cele maxime între 1 și 3 grade. Vor
fi condiții de polei.

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică • La ordinea zi
lei în
agricultură.
Experiența
fruntașilor s-o cunoaștem, s-o ge
neralizăm !
20.35 Patrie, pămînt al biruinței. Emi
siune de cîntece și versuri (color)
20.55 Lumea contemporană și confrun. țările de idei © Era libertății
21,10 Serial științific (color)1. „Din tai
nele naturii". Episodul 2
21.35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare (color). Epoca Ceaușescu
• Zidiri pentru lumină (reportaj)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re): Harap Alb — 18; (sala Amfitea
tru) : între patru ochi (A) — 18,30;
(sala Atelier): Faleza — 18
© Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român):
Concert
simfonic. Dirijor: I. Ionescu — Galați.
Solist : Tihon Hrennikov (U.R.S.S.)
— 18
• Opera Română (13 18 57): Nunta lui
Figaro — 18

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,,SCINTEII"

REGHIN : Fabrică nouă
Pe platforma de la I.F.E.T.
Mureș-Reghin a fost pusă în func
țiune o modernă fabrică de furni
re, destinate in principal fabricilor
de mobilă din județ și din alte
zone ale țării. Noua unitate a fost
realizată de Trustul de construcții
industriale Cluj, antrepriza din
Tîrgu Mureș. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI : Apartamente
peste prevederi
Prin asigurarea unui ritm susți
nut al activității de producție,
constructorii botoșăneni raportează
realizarea integrală, înainte de ter
men. a planului de locuințe pe
anul 1986. Colectivul Trustului de
antrepriză generală construcțiimontaj Botoșani — unitate care
deține ponderea în construcția de
locuințe — a depășit la această
dată numărul de apartamente pla
nificat pe întreg anul. Pînă la 31
decembrie, constructorii s-au an
gajat să predea suplimentar „la
cheie" noi apartamente destinate
oamenilor muncii botoșăneni. (Eu
gen Hrușcă).

CLUJ : Volum sporit
de materii prime
necesare economiei
Mobilizați de îndemnurile adre
sate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind creșterea producției de
materii prime necesare unor ra
muri de bază ale economiei națio
nale. colectivul Combinatului mi
nier Cluj a reușit ca. în urma ini
țiativelor și a măsurilor aplicate la
extracția și prelucrarea minereuri
lor. să-și îndeplinească planul
anual la producția marfă. Pînă la
această dată s-au produs supli
mentar 3 300 tone minereu de fier
marfă, 6 600 tone argile refractare,
10 800 tone calcar măcinat, aproa
pe 40 000 tone cuarturi granulate,
3 000 tone alabastru micronizat,
bentonite preparate, feldspat. diatomită și altele. „în cursul acestui
an — ne-a relatat inginerul Ioan
Barna, directorul combinatului —
s-au realizat produse miniere noi
în valoare de aproape 100 milioane
lei. Depășiri mai mari la produc
ția marfă, producția fizică și pro
ductivitatea muncii au înregistrat
exploatările și secțiile miniere Aghireșu. Căpuș, Băișoara. Șuncuiuș,
Jibou. Valea Chioarului. Rebrișoara. Avansul obținut va permite
unităților miniere ale combinatu
lui nostru să depășească prevede
rile planului pe acest an la pro
ducția marfă cu peste 90 milioane
lei". (Marin Oprea).

SOVATA : înnoiri
social-edilitare
In ultimii ani, cunoscutul orașstațiune Sovata a înregistrat, ală
turi de alte localități mureșene, o
dezvoltare social-edilitară fără pre
cedent. Astfel, prin realizarea cu

o lună înainte de termen a planu
lui la construcția de locuințe pe
acest an. numărul de apartamenteconstruite și date în folosință in
ultimii 21 de ani a ajuns la 1 080.
Concomitent cu dezvoltarea edili
tară a orașului, in stațiune au fost
înălțate mari complexe hoteliere
dotate cu o modernă bază de tra
tament.
• ■

DOLJ :
Materiale refolosibile
în circuitul productiv
In cartierele de locuințe și între
prinderile industriale doljene se
organizează frecvent acțiuni ,de
masă privind recuperarea materia
lelor refolosibile, • care constituie
o importantă sursă de materii
prime ce se reintroduc în circuitul
productiv. Astfel, în perioadg care
a trecut din acest an au fost re
cuperate, peste prevederile de plan
la zi, 5 000 tone oțel. 3 700 tone
fontă, 57 tone alamă, 42 tone bronz
și 98 tone. cupru. Cele mai buni
rezultate le-au obținut colectivele de
la „EIectropute.re“, de tractoare și
mașini agricole, Regionala C.F.R
Craiova, precum și întreprinderea
de transformatoare și motoare
electrice Filiași. (Nicolae Băbălău).

BASCOV : Unități
comerciale și prestatoare
de servicii
în comuna Bascov, județul Ar
geș, constructorii au inăltat noi
blocuri, cu 3 și 4 etaje. La parterul
acestora au fost deschise unități
comerciale și prestatoare de servi
cii pentru populație. Tot aici s-a
dat in folosință un nou și moderr
complex comercial, însumînd mai
multe unităt’ pentru desfacerea
produselor alimentare și indus
triale, precum și 4 unități presta
toare de servicii. „în comuna noas
tră — spune Ion Stanciu, pre
ședintele cooperativei de producție,
achiziții și desfacerea mărfuriloi
— funcționează acum 36 unități de
mică industrie și prestatoare de
servicii, care beneficiază de sute
de meseriași foarte buni". (Gheor
ghe Cîrstca).

BRAȘOV : Mașini și utilaje
pentru întreprinderile
de rulmenți
Pe lingă fabricarea rulmenților și
cuzineților.' întreprinderea „Rul
mentul" din Brașov a devenit și
un important producător de mașini,
utilaje și linii tehnologice specifice
fabricației de rulmenți, precum
mașini de rectificat role conice, li
nii de călire a bilelor, prese de ca
librat inele de rulmenți, mașini de
superfinisat elemente de rulmenți
și altele. Asemenea mașini și uti
laje purtind marca intreprinderii
din Brașov sînt produse și pentru
celelalte întreprinderi de rulment’
din, tară. (Nicolae Mocanu).
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BULETIN RUTIER
Intormatii de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
Pe zl ce trece, vremea capătă un
oauza neadaptării vitezei, a neaten
tot mai pronunțat aspect de iarna.
ției și a unei distanțe necorespunză
A început să ningă, drumurile au
toare între mașinile aflate in mers,
devenit alunecoase, iar vizibilitatea
s-a produs in ultimele zile un nu
este adeseori afectată din cauza in
măr relativ mare de tamponări.
temperiilor și a ceții. In astfel de
O mare atenție șe cere, de aseme
împrejurări se impune o maximă
nea. din partea pietonilor si mai
atenție din partea celor aflați la vo
ales a copiilor. Atracția pentru jocu
lan. La Teiuș. un automobilist nu a
rile de iarnă devine foarte pericu
oprit la semnalul luminos și acustic
loasă cind locurile alese de copii sint
de avertizare instalat la un pasaj
situate în imediata apropiere a ar
feroviar semaforizat, fiind lovit de
terelor rutiere. Cei aflați la volan
tren. Mașina a fost distrusă aproape
trebuie să circule cu toată prudența
în întregime, iar cele trei persoane
prin preajma acestor locuri de joacă.
din autovehicul au fost grav rănite.
Precauția cu care Irimia Dragomir
Adevărate capcane ascund curbele
circula cu autoturismul 2-CS-l 718
și serpentinele, unde corelarea vi
în localitatea Moldova Nouă i-a
tezei cu configurația drumului și
permis ca pe o porțiune de drum ni
starea părții carosabile este absolut
polei să evite lovirea unui minor i«
necesară. Viteza neadaptată cu care
se juca în apropierea drumului și
a pătruns Intr-o curbă din localita
care a alunecat în fata mașinii. Șl
tea Vlădești. județul Galați, l-a fă
în alte situații asemănătoare a fost
cut pe conducătorul autoturismului
posibilă prevenirea accidentelor, da
GL-3 766 să piardă controlul asu
3torită faptului că cei aflați la volan
pra volanului și să se răstoarne. La
au anticipat posibilitatea ivirii unor
fel s-a intîmplat și cu autoturismul
copii pe suprafața carosabilă și au
pilotat de Ionică Victor, care, la in
redus din timp viteza.
trarea in localitatea Stolnici, județul
Deși atitudinea preventivă a con
Argeș, a pătruns cu viteză neadap
ducătorilor auto este cel mai adesea
tată intr-o curbă, unde a derapat și
decisivă în asemenea' împrejurări, nu
a părăsit calea de rulare. Este ne
trebuie uitat, totuși, faptul că primii
cesar ca automobiliștii să păstreze
chemați să-i protejeze pe cei miei
distanțe mai mari intre autovehicu
de riscurile pe care le implică joaca
le. mai ales Ia deplasarea pe străzile
în apropierea drumurilor sint a’ it
din localitățile urbane, unde traficul
părinții, cit și educatorii acestora.
rutier este destul de ridicat. Din

• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului Național) : Parada
melodiilor — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):
Secretul familiei Posket — 18: (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și... femeile — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala' Magheru): Floarea de cactus —
18; (sala Studio): Craii de Curtea
Veche — 18,30
• Teatrul Giuleștl
(sala Majestic,
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 18,30

© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy,
15 56 78); Tempo,
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria,
50 58 65): Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19; (la Palatul Sporturilor șl
Culturii): Trofeul top ’86 (concurs)
— 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe sub cetini Ia iz
voare — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Un tînăr printre alții — 9
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Puiul — 15
•
Studioul
de
teatru I.A.T.C.
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

„Noi perspective pentru aprofundarea
prieteniei bulgaro-române“
Presa bulgară despre noua întîlnire la nivel înalt
de la Giurgiu-Ruse
SOFIA 18 (Agerpres). — Ziarele
„Rabotnicesko Delo", ..Oteeestven
Front". ..Kooperativno Selo". „Naroc’na Mladej". .,Trud“ și „Narodna Armia" informează pe primele
pagini
despre
noua
întilnire
româno—bulgară la nivel înalt de
la Giurgiu și Ruse.
„Oteeestven Front", in articolul
său de fond, intitulat ..Activități co
mune pentru cauza socialismului",
subliniază că intilnirile tradiționale
între conducătorii de partid și de
stat ai Bulgariei și României con
stituie o expresie strălucită a
orientării trainice a celor două
țări, partide și popoare de a con
solida și perfecționa raporturile
reciproce in toate domeniile de
activitate.
Tovarășul Todor Jivkoy și to
varășul Nicolae Ceau.șescu se intilnesc la sfîrșitul unui an rodnic. în
care au avut loc multe eve
nimente. care au contribuit la creș
terea autorității și influenței țări
lor socialiste pe arena mondială,
relevă ..Oteeestven Front".
Cele două țări acționează intens
pentru lărgirea specializării și co-

operării în domeniile construcțiilor
de mașini, electronicii, metalurgiei,
chimiei, care vor asigura o creș
tere stabilă a volumului- schimbu
rilor de mărfuri in următorii ani.
Se diversifică relațiile in domeniile
culturii și științei, invățămintului,
sănătății, turismului, sportului și
mijloacelor de comunicare in masă.
Se consolidează legăturile directe
dintre unele ministere, organizații
economice și colective de oameni
ai muncii, subliniază ziarul.
în
continuare.
..Oteeestven
Front" relevă că este cunoscută
activitatea tovarășilor Todor Jivkov
și Nicolae Ceau.șescu pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă
fără arme nucleare. în acest sens,
România și Bulgaria promovează
o politică principială, consecventă.
La sfirsitul anului trecut, in timpul
intilnirii lor prietenești de la
București, conducătorii celor două
țări au adresat o Declarație-Apel
prin care cheamă la unirea efortu
rilor tuturor statelor din Balcani
pentru transformarea regiunii intr-o
zonă fără arme chimice. Aceasta
confirmă in fapte atașamentul ce

lor două țări față de politica de
destindere, pentru oprirea cursei
înarmărilor. pentru crearea unui
climat de încredere și bunăvecinătate.
Convorbirile dintre conducătorii
de partid și de stat ai României
și Bulgariei se vor referi direct
și la cele mai actuale probleme
ale situației internaționale, serie
ziarul, adăugind că opinia publică
bulgară este convinsă că dialogul
bulgaro—român la cel mai inalt
nivel va aduce o contribuție de
seamă la dezvoltarea și îmbogă
țirea continuă a prieteniei dintre
cele două țări, in interesul cauzei
păcii mondiale și a progresului
social.
Colaborarea largă in domeniul
economic dintre cele două țări des
chide noi perspective de aprofun
dare a prieteniei dintre popoarele
bulgar și român — scrie ziarul
„Kooperativno Selo". Aceasta este
o parte importantă a contribuției
noastre la întărirea forței comuni
tății socialiste, a unității și coeziu
nii acesteia.

Plenara C.C.
al P.M.U.P.
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La
Varșovia s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.M.U.P. consacrată
examinării sarcinilor actuale si de
perspectivă ale partidului in vederea
accelerării dezvoltării economicoj sociale a tării, in conformitate cu
hotăririle Congresului al X-leâ.
Participanții au adoptat o hotărire
privind sarcinile partidului in direc
ția accelerării progresului calitativ
în economie in lumina hotăririlor
congresului.
tn încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Intr-o scrisoare transmisă secreta
rului general al O.N.U.. Javier Perez
de Cuellar, ambasadorul sirian la
Națiunile Unite subliniază că țara sa
se pronunță pentru organizarea sub
egida O.N.U. a unei conferințe in
ternaționale consacrate definirii te

rorismului — transmite agenția A.P.
Scopul unei asemenea manifestări
internaționale ar trebui să-l consti
tuie stabilirea criteriilor care să per
mită stateloi- lumii să facă o distinc
ție netă intre terorism — care tre
buie condamnat și combătut. — și
lupta justă a popoarelor — care tre
buie apărată și sprijinită.

BRAZILIA: Pact social pentru depășirea
crizei economice

V
I r

BRASILIA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei. Jose Sarney, a
propus încheierea unui pact social
împotriva sărăciei, pentru combate
rea cu hotărire a crizei economice ce
afectează țara — relevă agenția
E.F.E. După o reuniune a cabinetu
lui consacrată studierii situației po
litice. economice și sociale interne,
președintele Sarney a subliniat că
a sosit momentul ca brazilienii să-și

conjuge eforturile in vederea asigu
rării unei creșteri care să permită
depășirea actualelor dificultăți.
în acest context, autoritățile gu
vernamentale au avansat sindicate
lor și patronatului propunerea de a
semna un acord național prin care
să fie evitate conflictele sociale de
amploare și să se pună capăt situa
ției economice critice.

(DIN ACTUALITATEAPOLITICĂ} -.......
piața comună:
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Problemele esențiale rămîn
în

Londra a găzduit, nu de mult,
timp de două zije. lucrările reuniu
nii bianuale la ’nivel înalt a celor
12 state vest-europene membre ale
Pieței comune. Agenda de lucru a
intilnirii a fost dominată de o serie
de probleme cu caracter economic,
comercial și financiar, care confruntă
de mai multă vreme această orga
nizație.
Așa cum a rezultat din Declarația
dată publicității și din relatările pre
sei. ..cei 12". menținindu-se in li
mitele unor afirmații de ordin ge
neral, au subliniat necesitatea adop
tării de măsuri care să vină in spri
jinul acelor sectoare economice afec
tate de concurența S.U.A. și Japo
niei, cit și de efectele generale ale
crizei economice. Consiliul european
— cum este denumită reuniunea șefi
lor de stat și guvern din țările
membre — s-a declarat în favoarea
unei creșteri economice neinflaționiste, menite să asigure sporirea nu
mărului de locuri de muncă, fără
insă a preciza acțiuni concrete in
acest sens. O serie de propuneri in
ceea ce privește folosirea miinii de
lucru, formulate de Marea Britanie
— care a detinut șase luni președin
ția consiliului — nu s-au bucurat
de sprijinul partenerilor din Comu
nitatea Economică Europeană.
Intr-adevăr. țările membre sint
confruntate cu un nivel record al
șomajului — peste 16 milioane de
persoane. Potrivit datelor difuzate la
sediul din Bruxelles al Pieței comu
ne, rata medie a șomajului pe an
samblul țărilor membre ale organi
zației a rămas neschimbată in oc
tombrie față de luna precedentă, in
pofida unor măsuri de remediere
adoptate pe plan național — 11.1 la
sută. Ratele cele mai mari ale șoma
jului se înregistrează în Islanda —
18.2 la sută. Italia — 13,6 la sută,
Belgia — 13.1 la sută. Olanda — 12.1
la sută și Marea Britanie — 11,9 la
sută. Așadar, asupra uneia din pro
blemele sociale cele mai preocupante. consiliul nu a reușit să convină
asupra unor soluții de natură să ducă
la reducerea numărului celor fără
slujbă, la crearea unor noi locuri de
muncă, in special pentru tineri și
femei, categoriile cele mai dezavan
tajate.
O altă problemă aflată in discuție
la Londra s-a referit la ameliorarea

rii fără rezultate concrete a intil
nirii la nivel inalt din capitala Islandei, stările conflictuale din dife
rite regiuni ale lumii, aspecte legate
de securitatea internă și combaterea
terorismului, precum și traficul de
droguri, tn Declarația adoptată, șefii
de stat și de guvern din țările C.E.E.
s-au pronunțat pentru realizarea,
etapă cu etapă, a unor acorduri
echilibrate in domeniul controlului
Înarmărilor, afirmind. totodată, că
sint in favoarea ..promovării unor
relații mai stabile și mai construc
tive intre Est și Vest".
Dincolo de aceste aspecte, reuniu
nea s-a incheiat. insă, așa cum apre
ciază presa internațională, fără a
rezolva nici măcar partial proble
mele acumulate. „Participanții la
întilnire — scria A.F.P. — nu
ascund că aproape toate delegațiile
nu au făcut altceva decît să amine
pentru mai tirziu dosarele cele mai
dificile. Președintele Comisiei execu
tive, reales pentru încă doi ani, a
fost însărcinat să-și reia bastonul de
pelerin și să încerce prin discuții
purtate in toate capitalele statelor
membre să găsească o soluție de
compromis. Capitolul din comunicat
asupra „perspectivelor comunității
pentru 1987“ a fost extrem de mult
simplificat, in afara dezideratului că
„eforturile trebuie să continue" neputindu-se consemna nimic altceva.
La rindul ei, presa britanică scria
că „lipsa de entuziasm" continuă să
caracterizeze activitatea Pieței co
mune. Pentru cotidianul cercurilor
de afaceri, „financial Times", ceea
ce i-a lipsit in primul rind reuniunii
,.a fost o perspectivă pe termen
lung" in ceea ce privește calendarul
reglementării problemelor pe care
participanții erau chemați să le so
luționeze. Obiectivul nu a fost atins".
Ziarul „Independent" găsește „de
neiertat faptul că liderii Pieței co
mune „n-au acordat decit 30 de mi
nute problemelor financiare și agri
cole". „De comun acord s-a desfășu
rat o reuniune la nivel înalt orga
nizată pentru a evita problemele
esențiale" — afirmă publicația en
gleză, exprimind un punct de vedere
larg Împărtășit de ansamblul comen
tariilor presei și cercurilor politice
și economice vest-europene.

Ioan TIMOFTE
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LUANDA 18 (Agerpres). — în ca
pitala Angolei a avut loc o mani
festare dedicată luptei poporului din
Africa de Sud și Namibia pentru
lichidarea ultimelor vestigii aie ra
sismului și colonialismului in sudul
Africii. După cum relevă agenția
A.P.S., Oliver Tambo, președinte
le Congresului Național African
(A.N.C.). și Sam Nujomâ. președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), au re
levat. cu acest prilej, hotărirea fer
mă a celor două popoare de a conti
nua lupta pină Ia victoria definitivă,
prin înlăturarea regimului.de apart
heid din R.S.A. și accesul la inde
pendență al Namibiei.

ANUL INTERNAȚIONAL
W
AL PĂCII ÎN LUME
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VIENA 18 (Agerpres). — Consi

putatilor Consiliului National (ca
mera inferioară a parlamentului)
să se pronunțe în sprijinul apelu
lui ..Pentru încetarea imediata a
experiențelor nucleare". Documen
tul. care conține semnăturile a

I
*

chidarea armelor nucleare, și preinlimpinarea militarizării spațiului
cosmic.
în afara unor reuniuni plenare,
lucrările conferinței s-au desfășu
rat in 15 grupuri de lucru, unde
s-a procedat la un schimb de opi
nii asupra problemelor majore cu
care se confruntă în prezent ome
nirea. Dezbaterile au scos totodată
în evidență necesitatea continuării
dialogului, a unității de acțiune a
mișcării antirăzboinice de pretu
tindeni. în vederea asigurării unei
păci trainice in întreaga lume.

peste 70 000 de locuitori ai Austriei. cere Statelor Unite să pună
capăt imediat experiențelor nucleare si pune in evidentă neconcor- *
danța deplină dintre planurile de
militarizare a spațiului cosmi c si
dorința popoarelor de a se instau
ra o pace durabilă.

din Italia. R. F. Germania. Suedia. Finlanda, Spania. Danemarca
și din alte țări, Printre problemele principale aflate in dezbate
rea participanților se află cea a
unității de acțiune a. tuturor forțe
lor de stingă și progresiste în
lupta pentru apărarea păcii.

TUNEL PE SUB STR1MTOAREA
I BOSFOR. Turcia elaborează un
proiect pentru construcția unui tu| nel, Care va. lega cele două părți
I ale Istanbulului pe sub strimtoarea Bosfor. Tunelul va avea șase
■ benzi de circulație auto și două
I linii pentru un tren urban rapid.
1 Se preconizează că această conIstrucție va costa in jur de 700 mi
lioane do.lari. cheltuieli care vor
fi insă acoperite in cel mai scurt
timp datorită fluxului mare de
I autovehicule, intre Europa și Asia.
ce traversează strimtoarea și că
ruia nu-i mai fac față podul și numeroasele bacuri.

panții au dezbătut contribuția ar
tiștilor la consolidarea păcii și a
înțelegerii internaționale, punind
accentul pe importanța organizării
unor acțiuni culturale internațio
nale in slujba acestui ideal.
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In câutarea

unei

Alegerile parlamentare anticipate,
desfășurate la 23 noiembrie in Aus
tria. s-au încheiat cu rezultate me
nite a modifica peisajul politic din
ultimii 20 de ani. In primul rind,
nici unul din cele două mari partide
— Partidul Socialist (P.S.A.) și
Partidul Populist (P.P.A.) — nu a
obținut cel puțin o majoritate rela
tivă. Din cele 193 de mandate de
deputati. socialiștilor le-au revenit
80. iar populiștilor — 77. ambele
formațiuni
inregistrind
pierderi
substanțiale de voturi. Gruparea
ecologistă proaspăt înființată —
..Verzii" — a reușit să obțină
8 locuri in Consiliul Național, mă
rind „clubul" partidelor reprezen
tate in parlament, de la trei la pa
tru membri. Cit privește Partidul li
beral. acesta dispune acum de
18 mandate de deputați.
în ciuda dificultăților și a întimplărilor nefavorabile care au presă
rat anii din urmă ai guvernării lor
(în cabinete monocolore. din 1970
pină în 1983, iar de atunci in alianță
cu liberalii), socialiștii rămin gru
parea cu o reprezentare insuficientă
dar superioară principalului lor
concurent. P.P.A. in consecință,
președintele republicii l-a însărcinat
la 26 noiembrie, pe cancelarul in
exercițiu Franz Vranitzky, lider al
P.S.A., să inceapă consultări cu
populiștii in vederea alcătuirii unui
guvern de coaliție. Se știe că ceie
două mari partide au conlucrat in
cadrul unei ..mari coaliții" intr-o
bună parte a perioadei postbelice,
alianța lor destrămîndu-se abia in
1966. Negocierile pentru refacerea acestei coaliții se anunță „dificile și
lungi", s-a anunțat la cancelaria
prezidențială, deși chiar în timpul
campaniei electorale liderii ambelor
oart.ide s-au referit direct la even
tualitatea unei alianțe, evocindu-se,
și de o parte și de alta, marile și
dificilele probleme cu care este con
fruntată tara pe plan economic și
social, a căror rezolvare necesită
eforturi concentrate pe plan națio
nal. regruparea forțelor spre a răs
punde, in următorii ani, „provocării
viitorului". Pornind de la declara
țiile preelectorale de intenții, lide
rii socialiști și populiști urmează să
ajungă la un acord privind conținu
tul programului comun de guver
nare. operațiune care se anunță

deosebit de complexă și oomplicată,
anticipindu-se că negocierile_ vor
dura probabil intre 6 și 8 săptămim.
Viitorul guvern va avea de re
zolvat problema reorganizării și în
sănătoșirii industriei etatizate și a
economiei naționale in ansamblul ei.
Deși, pe plan economic. Austria a
înregistrat rezultate superioare ce
lorlalte state membre ale O.C.D.E..
rata șomajului a atins, și în această
tară. 5,8 la sută din totalul forței de
muncă active. Se prevede o intensi
ficare a tensiunii pe piața muncii
ca urmare a aplicării măsurilor de
reorganizare in sectorul etatizat.
Astfel, noul concept elaborat de Co
mitetul director al marelui concern
„VOEST — Alpine." (34 000 de salariați) prevede reducerea pină în 1990
a efectivelor cu 9 400 persoane. O
parte dintre acestea vor fi concedia
te, Marile dificultăți ale concernu
lui sint datorate — potrivit condu
cerii acestuia — crizei mondiale de
pe piața otelului, folosirii incomple
te a capacităților de producție, cos
turilor ridicate de producție și nive
lului scăzut al productivității.
Proiectele de insănătoșire a eco
nomiei naționale includ în general
măsuri severe de austeritate—prac
ticate și in alte țări vest-europene
— cane se răsfrîng in primul rind
asupra situației păturilor largi ale
celor ce muncesc. De fapt. încă de
la preluarea, la începutul verii, a
funcției de cancelar, in urma rema
nierii guvernamentale. Franz Vra
nitzky. care ocupase în prealabil
portofoliul finanțelor, după ce deți
nuse funcții în conducerea celor mai
mari bănci austriece, și-a anunțat
intenția de a renunța la orientarea
cabinetelor precedente, rezumată, in
deviza anilor ’70. „mai bine citeva
miliarde șilingi datorii (se referea la
datoria publică), decît citeva mili
oane de șomeri", socotind-o „depă
șită de realitate". EI a preoonizat,
în schimb, un plan radical pe linia
austerității.
prevăzînd reducerea
sau anularea subvențiilor, acordate
întreprinderilor etatizate, dacă nu
chiar închiderea celor nerentabile.
Dacă o asemenea orientare a gene
rat neliniște în rîndurile aripii de
stingă a P.S.A.. ea a trezit oel puțin
interesul „cercurilor economice bur
gheze". cum a apreciat presa vieneză. Este tocmai elementul care ar

formule

putea facilita realizarea unei punți
intre oele două mari partide și in
cei< din urmă o alianță guverna
mentală. Puncte de apropiere oferă
și orientărilp de politică externă,
ambele partide militind pentru con
solidarea păcii, pentru securitate in
Europa si in întreaga lurhe.
Evident, presa vierieză nu exclude
și posibilitatea altor formule guver
namentale. in cazul un'.ii eșec al ne
gocierilor angajate de F. Vranitzky.
Socialiștii au renunțat definitiv la
o nouă alianță cu liberalii, care la
reoentul lor congres din luna sep
tembrie au luat o turnură spre
dreapta, ceea ce a dus. in cele din
urmă la destrămarea micii coaliții
dintre P.S.A. si liberali si la orga
nizarea de alegeri parlamentare
anticipate. Cu ecologiștii. care n-au
reușit să unifice intr-un partid mi
cile lor grupări politioe. socialiștii
n-ar întruni decit 88 de mandate,
le-ar lipsi deci maiori ta tea in par
lament. Liderii populiști. în schimb,
au lăsat deschise toate posibilitățile,
conditionînd cooperarea lor cu so
cialiștii de șansele ce ar urma să fie
asigurate partidului lor — în cadrul
unui cabinet al marii coaliții — de
a realiza punctele principale din
programul electoral anunțat. întrucit strategii Partidului Populist au
fost complet infirmați c)e rezultatele
alegerilor parlamentare (in locul
ciștigurilor de voturi scontate, după
16 ani de opoziție, s-a înregistrat
o pierdere de 4 mandate). în rindurile aoestei formații s-au cristalizat
trei tendințe : una. majoritară, sus
ține oportunitatea ..marii coaliții", o
a doua, care include organizațiile de
land, preconizează alianța cu P.L.D.
și formarea unei mici coaliții; in
sfirșit, cea de a treia recomandă răminenea în opoziție.
Modificarea peisajului politic aus
triac prin intrarea în parlament a
unei a patra grupări politice — „Ver
zii" — nu exclude posibilitatea ca
liderii partidelor să ajungă Ia o în
țelegere asupra unei formule provi
zorii de guvernare. în speranța că o
nouă consultare electorală anticipată
ar putea oferi unui partid sau altul
o majoritate stabilă și raporturi de
forțe mai dare în Consiliul Național.

IN 1987. RATA DE CREȘTERE
a ECONOMIEI AMERICANE va

I evolua in ■ jurul nivelului de 2 la
| sută, sub estimările Administrației
S.U.A.. care are in vedere un ritm
Ide 3.2 la sută. Potrivit acestei
prognoze realizate de economistul
Henry Kaufrrian, în cursul primelor șase Juni ale anului viitor
produsul national total al S.U.A.
| va spori cu o rată anuală de 1.5
la sută, urmind ca in cea de-a
| doua jumătate din 1987 să se aI lungă la circa 2.5 la sută.

„COSMOS—1 80S". In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos1 808". După cum relatează agenția
T.A.S.S., satelitul este destinat
continuării cercetării spațiului cos
mic. Aparatura de In bordul'sateI litului funcționează in limita pa
rametrilor normali.
VULCANUL MIHARA, aflat pe
insula niponă Oshima. a reînceput
■ joi să erupă, aruncind coloane de
flăcări și fum pină la o inăltime
> de 800 m. în interiorul lui. se aud,
de asemenea, explozii puternice.
I Luna trecută, vulcanul a erupt
| pentru prima dată in ultimele două
secole. Din pricina fluviilor de
• lavă revărsate pe pantele lui, circa
11 000 de persoane aflate pe insulă
1 au fost evacuate.
UN CUTREMUR cu epicentrul în
| Marea Ionică a fost resimțit,
miercuri noaptea (orele 23 și 19
I minute — ora locală) in Grecia, in
special în zona insulei Corfu.
Seismul, cu magnitudinea de 5.6
I grade pe scara Richter a fost, de
asemenea, resimțit in Peninsula
Italiană. Potrivit primelor ești| mări, cutremurul nu s-a soldat in
I Grecia cu victime omenești și nu
a produs pagube considerabile.
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AVIONUL EXPERIMENTAL I
VOYAGER" A PARCURS PESTE
O TREIME DIN CALATORIA SA I
I proiectată in jurul globului teres- I
tru. fără escală și fără a. se realimenta cu combustibil. După ce I
a străbătut un front de furtună. 1
viteza sa — care ajunsese la 250
km pe oră — s-a stabilizat in pre- |
zent. la circa 150 km pe oră. alti- I
tudinea fiind de aproximativ 3 000
m. După cum se arată la Centrul I
de urmărire a zborului, de la Los I
Angeles, in prima parte a călătoriei, aparatul a consumat mai mult I
combustibil decit se estima și, dacă I
situația nu se remediază, nu se
. exclude întreruperea zborului.
I

1

I
I
I
I
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O AMPLA MANIFESTAȚIE A |
TINERETULUI pentru asigurarea

MERCENARI. Mișcarea Națională
i de Eliberare
din
Guatemala
(M.L.N.) a inițiat un program de
1 instruire militară pentru 8 000 de
guatemalezi care urmează să lupte
I alături de forțele mercenare conI trarevoluționare antisandiniste spri.imite de S.U.A. — a anunțat." lă
| o conferință de presă. Rudy Fuentes. purtătorul de cuvint al M.L.N.,
relatează agenția U.P.I.

* Sport sporit al oamenilor de cultură la apărarea păcii

BERLIN 18 (Agerpres). — La
Potsdam (R.D.G.) se desfășoară,
sub egida UNESCO, simpozionul
internațional „Oamenii de cultură
și artiștii in lupta pentru pace". in
formează agenția A.D.N. Partici-

’

LV CAPITALA JAPONIE! VA
AVEA LOC O CONFERINȚA INI TERNATIONALA 1N PROBLEMEJ LE EDUCAȚIEI, incepind de la
19 ianuarie. După cum se arată la
I Tokio, la dezbateri urmează să
participe șefi de guvern sau reprezentanți ai acestora din 26 de țări,
precum și delegați ai organizațiilor
I internaționale de resort. Principa| lele puncte inscrise pe agenda
dezbaterilor se referă la modalităIțile de promovare a cooperării internaționale in domeniul educației,
precum și reformele avute in vedere pentru ameliorarea sistemelor
[ educaționale.

în sprijinul întăririi unității de acțiune
a tineretului european
ROMA 18 (Agerpres). — La Roma
s-a deschis Intilnirea tineretului
din Europa occidentală, consacrată
problemelor păcii și dezarmării,
relatează agenția T.A.S.S. La întîl
nire participă reprezentau ai or
ganizațiilor progresiste de tineret

ț

ELIBERARE. La propunerea pre| ședintelui
Republicii Nicaragua,
Daniel Ortega Saavedra, Adunarea
Națională — parlamentul nicaraguan — a adoptat o rezoluție pri| vind punerea in libertate a pilotulai american Eugene Hasenfus.
| condatanat la 30 de ani închisoare
pentru participarea sa la acțiuni
in sprijinul, forțelor mercenare
. contrarevoluționare antisandiniste.
Președintele Daniel Ortega SaaveI dra — anunță agențiile de presă —
și-a exprimat convingerea că puneI rea in libertate a acestuia va deI termina Administrația nord-americană să-și reconsidere poziția față
Ide Nicaragua.

Pentru încetarea imediată a experiențelor nucleare
de coordonare al Mișcării pen
I liul
tru Dace din Austria a cerut de-

a avut loc prima ’

dreptului Ia muncă, reforma siste. mului de invățămint și împotriva
acțiunilor mafiei in sudul Italiei
I a. fost organizată la Palermo —
Sicilia. Manifestația s-a desfășurat
| din inițiativa organizațiilor progreI siste de tineret, sprijinite de sin
dicate, în apărarea dreptului la
■ muncă. Potrivit statisticilor sindicale italiene, in prezent numărul
I șomerilor din
țară depășește
3 000 000. marea majoritate constituind-o tinerii de pină la 29
I de ani.

Încheierea Conferinței celor cinci continente
pentru pace și dezarmare
ATENA 18 (Agerpres). La Atena
s-au incheiat lucrările Conferinței
celor cinci continente pentru pace
și dezarmare, organizată de. Mișcarea Elenă pentru Independenta
Națională. Pace Internațională și
Dezarmare (KEADEA). Au parti
cipat peste 300 de delegați reprezentind organizații și mișcări pen
tru pace din 40 de țări ale lumii,
intre care și România. Forumul din
capitala Greciei s-a înscris ca o
etapă importantă in mobilizarea
opiniei publice de pe Întreaga pla
netă în favoarea păcii, pentru li-

I
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I

șed>nță a Comisiei sovieto—chineze
pentru conducerea procesului de
I elaborare a schemei de utilizare
I complexă a resurselor zonelor de
frontieră ale fluviului Amur (HeiI longjiang) și riului Argun
(Er| gunhe), relatează agențiile T.A.S.S.
și China Nouă. în protocolul sem> nat Ia încheierea ședinței se arată
că au fost discutate probleme leI gate de traducerea in viață a unor
înțelegeri bilaterale in interesul
dezvoltării economiilor naționale
I ale celor două țări.

cenare contrarevoluționare antisandiniste — transmite agenția Prensa
Latina. Ei s-au referit la situația de
la frontiera honduriano-nicaraguană
și au declarat că sprijină eforturile
de pace in regiune ale Grupului de
la Contadora și Grupului de Sprijin.

guvernamentale

suspensie

sistemului monetar (vest)-european
și internațional. Potrivit agenției
France Presse, un acord in principiu
pe această temă ar fi fost realizat,
amănuntele urmind a fi puse la
punct de către miniștrii de fi
nanțe din statele membre. Așa cum
relata agenția citată. Franța a pro
pus să se realizeze cit mai grabnic
un acord general de stabilizare a
ratelor de schimb, și. totodată, să se
intensifice eforturile in vederea
coordonării politicilor monetare și
economice ale Pieței comune, pe de
o parte. Statelor Unite și Japoniei,
pe de alta — dosar care a făcut,
după cum se știe, in mai multe rînduri. subiectul unor dispute aprinse
intre cei trei mari parteneri — și în
același timp concurenti — ai lumii
occidentale. Expertii notează că un
eventual acord pare puțin probabil
în condițiile în care se mențin une
le divergente chiar în cadrul peri
metrului comunitar. Marea Britanie
continuind a refuza să adere la sis
temul monetar (vest)-european, iar
R.F. Germania să recunoască unită
ții de cont vest-europene — ECU —
statutul deplin de deviză liber con
vertibilă. De altfel, tocmai datorită
multiplelor dispute in acest cadru,
J. Delors, președintele Comisiei Exe
cutive a Pieței, comune, și-a expri
mat deschis, la o conferință de pre
să. nemulțumirea profundă față de
atitudinea de necooperare a unora
din partenerii comunitari pe planul
eforturilor de integrare monetară,
cetind respectarea angajamentelor și
termenelor in problemele de coordo
nare fiscală și monetară. Edificator
în acest context este faptul că din
cele peste 300 de legi și regulamente
necesare integrării fiscale Si mone
tare preconizate au fost adoptate
doar vreo 30...
Aceasta pentru a nu mai vorbi de
alte dosare controversate, cum ar fi
cele privind reforma politicii agri
cole sau deficitul bugetar, care nici
măcar nu au figurat pe ordinea de
zi — așa cum a remarcat cu insatis
facție și J. Delors — ca edificator
indiciu al persistentei unor certe
dezacorduri.
Participanțif la reuniunea de la
Londra au abordat. în același timp,
și o serie de probleme internațio
nale actuale. între care stadiul ra
porturilor Est-Vest, în urma încheie

(

Fermă condamnare a represiunilor din R.S.A.
NAIROBI 18 (Agerpres). — Uniu
nea Națională Africană din Kenya
(K.A.N.U.) — partid de guvernâmînt
— a adoptat. în cadrul unei reuniuni
.desfășurate la Mombasa, o rezoluție
care condamnă autoritățile de la
Pretoria pentru ..reprimarea bruta
lă" a populației de culoare, majori
tare. din Africa de Sudl In mod
special, in document sint incrimina
te măsurile de transformare a zo
nelor in care trăiesc negrii in ade
vărate lagăre de concentrare, prin
înconjurarea lor cu garduri de sirmă. si restricțiile impuse mijloace
lor de informare ca urmare a apli
cării stării de urgentă.

întrunit în ședință plenară, noul
Comitet Central l-a ales in unani
mitate ca secretar general al C.C. al
P.C.V. pe tovarășul Nguen Van
Linh. membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.V.
Luind cuvintul în încheierea lu
crărilor congresului, secretarul ge
neral al C.C. ai P.C.V. a relevat că
eforturile intregii țări trebuie orien
tate spre înfăptuirea cu succes a
obiectivelor stabilite de congres.

Sprijin eforturilor de pace ale Grupului de la Contadora

• Demers al președintelui Comitetului O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor leqitime ale poporului palestinian • Pen
tru întărirea unității țărilor arabe
BEIRUT 18 (Agerpres). — Ciocni-NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
rile din zona taberei de refugiat!
— într-o scrisoare adresată secreta
palestinieni Shatila, din sudul Bei
rului general al O.N.U.. Javier Perez
rutului. dintre milițiile organizației
de Cuellar, președintele Comitetului
libaneze
Amal și combatanții pales
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
tinieni. s-au intensificat joi, după
lor legitime ale poporului palesti
tirurile sporadice înregistrate tn
nian. Masambe Sarre. condamnă re
noaptea precedentă. Milițiile Amal
presiunile
israeliene
împotrivă
au bombardat tabăra cu tunurile de
oooulatiei palestiniene din teritoriile
pe tancuri, iar combatanții palesti
arabe ocupate. Scrisoarea, difuzată
nieni au ripostat, cu mortiere. Patru
ca document al Adunării Generale
persoane au fost ucise și 11 au fost
a O.N.U.. relevă că acțiunile Israe
rănite în ciocnirile din jurul tabe
lului contravin Convenției de la
relor in ultimele 24 de ore. O sursă
Geneva, din 1919. cu privire la apă
palestiniană
citată de
agenția
rarea . populației civile in caz de
Heuter evoca joi condițiile grele pe
război, precum si rezoluției Consi
planul sănătății și al alimentației în
liului de Securitate al O.N.U.. adop
tabăra Bourj El Barajneh datorate
tată in luna decembrie anul acesta.
continuării luptelor. Potrivit sursei,
lipsesc alimentele, medicamentele,
TUNIS 18 (Agerpres). — Secreta
apa potabilă și .energia electrică.
rul general al Ligii Arabe. Chedli
Klibi. s-a pronunțat pentru unitatea
Pe de altă parte, surse palesti
niene citate de agenția menționată
țărilor arabe. pentru extinderea
informau că o persoană a fost ucisă
dezvoltării economice si comerciale
și trei au fost rănite de necunoscuți
dintre ele. Luind cuvintul la des
chiderea sesiunii Consiliului Ligii
la intrarea in tabăra de refugiați
palestinieni Mar Elias din Beirut.
Arabe pentru transporturi, care și-a
în Beirutul de vest, persoane
început lucrările in capitala tunisia
neidentificate
au ucis o funcționară
nă. el a relevat importanța unității
libaneză de origine palestiniană a
de acțiune in vederea realizării păcii
Agenției Națiunilor Unite de Ajutor
in Orientul Mijlociu, precum si a
și Lucrări pentru Refugiați Pa
încetării conflictului iraniano-iralestinieni zdin Orientul Mijlociu
(U.N.R.W.A.).
kian.

Propunere pentru organizarea unei conferințe
internaționale consacrate definirii terorismului
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Lucrările reuniunii internaționale de la Roma

NAȚIUNILE UNITE

HANOI 18 (Agerpres). —- La Hanoi
s-au încheiat, lucrările celui de-ăl
VI-iea Congres al Partidului Comu
nist din Vietnam, care a dezbătut
si aprobat Raoortul politic al C.C.
al P.C.V.. raportul privind principa
lele direcții de dezvoltare economico-socială a tării in perioada 1936—
1990. a aprobat unele schimbări in
Statutul partidului si a ales organele
de conducere.

PARIS 18 (Agerpres). — La Paris
s-au încheiat lucrările plenarei C.C.
al P.C. Francez, care a dezbătut
probleme ale luptei tineretului îm
potriva crizei, pentru, schimbarea '
societății, relatează agenția T.A.S.S.
SAN JOSE 18 (Agerpres). — în
In cadrul unei conferințe de pre
declarații făcute la San Jose, unde
să. Georges Marchais. secretar gene
întreprind o vizită oficială, membrii
ral al partidului, a evidential că
delegației parlamentare honduriene
P.C.F. a susținut revendicările juste
conduse de primul secretar al foru
ale tinerilor in acțiunile lor impolui legislativ. Oscar Armando Metriva proiectului reformei invăță
lara. s-au pronunțat pentru expul
mintului. Deși proiectul respectiv a
zarea din Honduras a forțelor mer
fost retras, au rămas nerezolvate
probleme cum sint. șomajul in rîndurile tineretului, inegalitatea socia
lă in învățămîntul superior-și altele.

ORIENTUL MI J LOCIU

Ținindu-se seama de faptul că. in
anul 2000. 50 la sută din populația
globului va trăi in zone urbane, se
pune din ce in ce mai mult proble
ma marilor metropole, care repre
zintă una. dintre chestiunile grave
ale epocii noastre — s-a arătat in
cursul lucrărilor reuniunii din ca
pitala Italiei. Reuniunea iși încheie
lucrările vineri.

AGENȚIILE |

Tovarășul Nguen Van Linh — ales secretar general
al C.C. al P.C.V.

Plenara C.C.
al P.C. Francez

Dezvoltarea in perspectiva anului 2000
ROMA 18 (Agerpres). — La Roma
se desfășoară lucrările unei reuniuni
internaționale la care participă cer
cetători. și oameni de știință din
mai multe tari ale lumii, ce și-au
propus să studieze o serie de pro
bleme privind dezvoltarea in per
spectiva anului 2000. Urbaniști, an
tropologi. sociologi, economiști și arhitecti examinează, intre altele, „ra
portul intre oraș și sat in cadrul
procesului de dezvoltare'1.

HANoi: încheierea lucrărilor celui de-al Vl-lea Congres
al P.C. din Vietnam
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