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Programul privind creșterea mai accentuată a productivității

muncii și perfecționarea organizării și normării muncii

UN PROGRAM DE MAXIMA IMPORTANTA PENTRU PROGRESAI 
ECONOMIC SI SOCIAL AL TARII

Oamenii muncii, Întregul nostru 
popor au luat cunoștință cu deosebit 
interes de Programul privind creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii și perfecționarea organiză
rii și normării muncii in perioada 
1983—1985 și pină in 1990, dat publi
cității in presa de ieri. Dezbătut și 
aprobat in unanimitate de Plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 14—15 noiembrie, 
acest program are o mare însemnă
tate pentru ridi
carea patriei noas
tre la un nou 
stadiu de dezvol
tare, pentru cre
area condițiilor 
necesare progre
sului susținut al 
economiei națio
nale și creșterii, 
pe această bază, 
a nivelului de 
trai material și 
spiritual al între
gului popor.

Elaborat pe ba
ta orientărilor și 
indicațiilor secre
tarului general al 
partidului, tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, programul face parte 
integrantă dintr-un complex de ac
țiuni și măsuri inițiale in strinsă 
concordanță cu hotăririle Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Naționa
le ale P.C.R. privind dezvoltarea in
tensivă a economiei nâționale in eta
pa actuală, etapă in care factorii ca
litativi, de eficiență, au un rol pre
ponderent in strategia creșterii eco
nomice promovate de partidul nos
tru. Acest program ilustrează, prin 
obiectivele prevăzute, consecvența 
Cu care acționează partidul nostru, 
secretarul său general pentru înfăp
tuirea Programului partidului, pen
tru edificarea unei societăți socialiste 
superioare, pentru trecerea la fău
rirea comunismului.

Evidențiind justețea politicii parti
dului nostru de creștere accelerată a 
productivității muncii, prin realiză
rile obținute cu deosebire in ultimii

18 ani — în perioada 1965—1980 pro
ductivitatea muncii a sporit de circa 
2,7 ori in industrie și in construcții- 
montaj — programul are o insemnă-, 
tate deosebită pentru dezvoltarea șt 
modernizarea întregii economii na
ționale, pentru creșterea venitului 
național, pentru progresul și prospe
ritatea societății românești. Economia 
noastră națională are nevoie acum de 
o productivitate mult mai înaltă, 
astfel ca și din acest punct de ve

căruia sint chemați să-și aducă .în
treaga contribuție oamenii muncii din 
toate ramurile și sectoarele econo
miei naționale.

Corespunzător prevederilor pro
gramului. sporirea de peste 2 ori 
a productivității muncii in industria 
republicană, ca și in alte ramuri ale 
economiei naționale, se va realiza 
prin creșteri succesive, pe parcursul 
mai multor etape. Demn de relevat 
este faptul că înfăptuirea acestui

„Nu putem vorbi de făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, de înaintarea spre comunism, de ridicarea 
continuă a nivelului de trai al poporului, fără a realiza o înaltă 
productivitate a muncii. Trebuie să facem astfel incit economia 
noastră socialistă să realizeze o productivitate superioară, de
venind competitivi și din acest punct de vedere cu orice econo
mie dezvoltată". ,

NICOLAE CEAUȘESCU
dere să devenim competitivi cu o 
serie de țări dezvoltate.

în mod deosebit reține atenția că 
acest amplu program de largă 
perspectivă prevede, ca un obiectiv 
esențial, realizarea in anul 1990 a 
unei productivități a muncii in in
dustria republicană de peste 2 ori 
mai mare decit cea din anul 1980, 
față de 1,9 ori cit s-a prevăzut în 
directivele Congresului al XII-lea 
ai partidului. Se are în vedere, deci, 
o creștere mai accentuată a produc
tivității muncii, dublarea sa in eîțiva 
enj și, ca urmare, atingerea intr-un 
timp scurt a nivelurilor de produc
tivitate care se realizează în țările 
dezvoltate din Europa. Este un obiec
tiv realist, riguros fundamentat' și 
posibil de realizat. Este un obiectiv 
de mare însemnătate economică, un 
obiectiv insuflețitor, cu profunde re
zonanțe patriotice. Ia înfăptuirea

obiectiv va avea loc nu prin inten
sificarea efortului fizic, ci prin pro
movarea largă a progresului tehnic, 
introducerea de tehnologii noi și 
modernizarea celor existente, creș
terea gradului de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de producție, 
folosirea cit mai completă a capaci
tăților de producție șp'a forței de 
muncă, introducerea în fabricație a 
unor produse noi, cu consumuri re
duse de manoperă și cu performante 
tehnice ridicate, creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, per
fecționarea organizării producției și 
a muncii, ridicarea calificării și pre
gătirii profesionale a întregului per
sonal muncitor. Desigur, in fiecare 
etapă se vor accentua și adinei căile 
și procesele esențiale pentru atinge
rea nivelurilor de creștere a pro
ductivității muncii prevăzute. La 
stabilirea sarcinilor de creștere mai

accentuată a productivității muncii 
s-au avut in vedere, de asemenea, 
resursele suplimentare care se creea
ză prin intensificarea acțiunilor in 
domeniul cercetării științifice ți dez
voltării tehnologice, rezultate din 
programele de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic, meca
nizarea și' automatizarea proceselor 
de producție — programe elaborate 
de către Consiliul Național pentru 

Știință și Tehno
logie, împreună 
cu ministerele și 
celelalte organe 
centrale, cu par
ticiparea largă a 
centralelor indus
triale, a specia
liștilor din între
prinderi și din 
unitățile de cer
cetare și proiec
tare.

După cum se 
subliniază în pro
gram, în lumina 
indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 no

iembrie a.c., prevederile referitoare 
la sporirea productivității muncii 
pină in 1985 și 1990 trebuie socotite 
ca minime. Ca atare. în fiecare an, 
incepind cu anul 1984, va trebui să 
se acționeze pentru a se găsi noi 
căi și posibilități de creștere mai 
puternică a productivității muncii, 
astfel ca obiectivul final de a ajunge 
și depăși din acest punct de vedere 
unele țări dezvoltate să se realizeze 
înainte de sfirșitul actualului dece
niu.

în vederea asigurării creșterilor 
prevăzute la productivita’/iă muncii 
in industrie, in prograrft s-a prevăzu’ 
ca prin plan să se stabilească pro
ductivități fizice exprimate prin con
sum de manoperă pe produs sau 
grupe de produse, astfel ca in anul 
1985 circa 87 la sută, iar incepind cu

(Continuare în pag. a Vil-a)

PROGRAM
privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 

reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie 
și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor 

in perioada 1983-1985 și piuă in 1990
Potrivit hotărîrii Plenarei Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român din 
14-15 noiembrie 1983, se dă publicității 
Programul privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, reducerea

consumurilor de materii prime, de combus
tibili și energie și valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor în perioada 
1983-1985 și pînăîn1990.
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Două obiective nemijlocit legate:

ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII NORMALE
A PRODUCȚIEI 

in toate unitățile economice

REDUCEREA

și incadrarea strictă in 
normele de consum stabilite
CONSUMULUI CU

in sectoarele care nu sint 
legate de procesele 

tehnologice, in locuințe, 
instituții și locuri 
de interes public
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MUREȘ: Producție 
suplimentară 
cu consumuri 

materiale 
și energetice reduse 
în perioada care a trecut din 

acest an. oamenii muncii din 
industria județului Mureș au 
obținut, suplimentar față de 
prevederile sarcinilor de plan, 
o producție-marfă industrială 
în valoare de peste 200 milioane 
lei. De remarcat că acest spor 
de producție a fost realizat in 
condițiile in care, în perioada 
menționată, au fost economisite 
700 tone metal. 10 800 tone com
bustibil conventional, iar consu
murile energetice au fost di
minuate cu 14,3 milioane kilo- 
wați-oră energie electrică. Cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut combinatul „Azomureș", 
întreprinderea chimică „Prod- 
complex" și întreprinderea de 
reparații auto din Tirgu Mureș. 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

VASLUI : Noi 
capacități productive
Lucrătorii grupului de șan

tiere Vaslui al Trustului de 
construcții industriale Iași și cei 
ai întreprinderii județene de 
constructii-montai au finalizat și 
dat in funcțiune un număr de 
24 de noi și moderne obiective 
si capacități de producție, care 
au sporit substantial potențialul 
economic al acestui iudet aflat 
in Dlină dezvoltare industrială. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Scînteii").

ÎNCEPÎND DE LA 1 DECEMBRIE

Se majorează retribuțiile tarifare ale 
oamenilor muncii din industria chimică

Celor peste 1,5 milioane de oa
meni ai muncii din industriile mi
nieră și petrolieră, din sectoarele 
de producere și distribuire a ener
giei electrice, de foraj-extracție, 
din unitățile ‘metalurgice, con
structoare de mașini, de produse 
electrotehnice, electronice și ma- 
șini-unelte, cărora li s-au majorat 
retribuțiile tarifate în lunile sep
tembrie — octombrie — noiem
brie, li se adaugă, incepind de la 1 
decembrie, un nou detașament 
muncitoresc — chimiștii. Noua ma
jorare de retribuții — de care vor 
beneficia de la 1 decembrie circa 
340 000 de oameni ai muncii din 
unitățile industriale ale Ministe
rului Industriei Chimice — dove
dește, incă o dată, grija deose
bită de care se bucură chimiștii 
țării din partea conducerii parti
dului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Cei ce muncesc pe marile plat
forme petrochimice de la Pitești,

Borzești, Ploiești, Midia-Năvodari, 
in combinatele de îngrășăminte 
chimice de la Tirgu Mureș, Cra
iova, Făgăraș ș.a., in zecile de 
întreprinderi și combinate chi
mice de cele mai diverse profiluri — 
aoărute îndeosebi in anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului — aduc o contribuție 
importantă la satisfacerea într-o 
măsură mereu sporită a cerințelor 
de produse chimice, dintre cele 
mai variate, ale economiei națio
nale, la creșterea continuă a 'vo
lumului de export.

Prin trecerea de la 1 decembrie 
la aplicarea în industria chimică 
a prevederilor Decretului Consi
liului de Stat pentru majorarea 
retribuției personalului muncitor se 
asigură tuturor lucrătorilor din 
această ramură economică posibili
tatea obținerii unor venituri spo
rite. Această majorare a veniturilor 
se alătură măsurilor intrate în 
vigoare încă de la 1 octombrie

a.c., privind generalizarea acor
dului global.

Este de datoria tuturor colective
lor muncitorești din întreprinde
rile chimice de a răspunde la 
noile majorări de retribuții prin- 
tr-o activitate mai rodnică, așa 
cum a subliniat in repetate rin- 
duri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționînd ferm pentru ridicarea 
calității produselor și diversifica
rea nomenclatoarelor de fabricație, 
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale și creșterea eficienței în
tregii activități economice, in ve
derea corelării corespunzătoare 
a fondurilor alocate suplimentar 
pentru majorarea retribuțiilor cu 
creșterea volumului producției, 
precum și pentru recuperarea chel
tuielilor determinate de majorarea 
retribuțiilor.

Amănunte și precizări în legă
tură cu modul de aplicare a ma
jorării retribuțiilor în industria 
chimică — în pagina a Vl-a a zia
rului.

O imagine a noilor construcții din Alba lulia

/ t-au gîndul...

Memoria orașului Unim, 
aflat astăzi sub arcul

de triumf al împlinirii 
socialiste

La Alba lulia, prin locurile unde, cu 65 de ani în urma, 
muncitorii, țăranii, cărturarii hotărau Unirea cu Țara
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Nu cred că poate să existe o in
terpretare mai sinceră, mai curată, 
mai adevărată a întregii noastre is
torii decit aceea că ea a insemnat 
in toate secolele si orele ei. o neîn
cetată luptă pentru unitate națio
nală. Realizată la sfirșit. si început 
de eră prin legendarii Burebista si 
Decebal. unirea locuitorilor de ace
leași graiuri, obiceiuri, credințe si 
porturi, din jurul și din lăuntrul 
Carpaților. va rămîne în istorie ma
rele deziderat al acestor meleaguri.

E adevărat că vicisitudinile isto
riei. zvîrcolirile si decretele ei. une
ori legitime, alteori hazardate, nu 
vor da intotdeauna un conținut ac
tiv. conștient ideii de unitate na
țională. A existat însă in perma
nentă un sentiment al unității na
ționale, care se intuiește uneori, 
care apare evident alteori, in a- 
proape toate momentele ei. însăși 
descălecarea. întemeierea voievoda
telor, a provinciilor care se vor 
numi multă vreme Moldova si Tara 

. Românească cuprinde in sine rodul 
acestui sentiment al unității națio
nale. Apariția Basarabiior si Mușa- 
tinilor pe scena țărilor românești 
este consecința unui proces la care 
participă întregul neam, in ciuda 
divizării sale geografice, sfidînd si 
negind la urma urmei această di
vizare. Opozițiile viguroase, eroice 
ale domnitorilor români imootriva 
amenințărilor și hărțuielilor tăta
rilor și mai cu seamă bariera pe 
care o ridică în calea expansiunii 
otomane, si care reprezintă in vi
ziunea celor mai obiectivi istorici o 
adevărată fericire pentru Europa, 
sint. dincolo de orice, o expresie a 
sentimentului de unitate națională. 
La Cîmpia Mierlei și la Rovine, la 
Podul înalt si la Călugăreni. Mir
cea, Ștefan și Mihai au apărat în 
primul rind provinciile românești, 
poporul cu acest nume, locuitorii, 
frați, care trăiau fie dincolo, fie 
dincoace de Carpati. Acestea sint. 
exoresii clare ale sentimentului na
tional. La fel, „amestecul" lui Ștefan

în treburile Tării Românești si în
temeierea de către el a primei e- 
pisconii române din Ardeal, ai că
rei vlădici vor fi unși de mitropo
litul Sucevei, dar încoronarea celui 
mai viteaz dintre domnitori, la Alba 
lulia, și intitularea Iui cu acele cu
vinte pe care le aștepta si le va 
dori mai departe cu sete nepotolită 
istoria : ..Mihai, cu mila lui Dum
nezeu. domn al Valahiei. Moldovei 
și Transilvaniei" ? Dar actele ului
toare ale celor doi domnitori des
pre care Costache Negri va saune : 
„Matei Basarab al Valahiei și Va-

Constantin CHIRiȚĂ

sile Lupu al Moldovei, vrednici de 
străbaterea veacurilor. înființează 
școli spre luminarea neamului, școli 
prin care mult mai temeinic 6e ri
dică un popor, decit prin crudele 
miiloace de singe și stîroire" Dar 
mitropolitul Varlaam, care se va a- 
dresa in emoționanta lui predosla- 
vie si „Românilor din Ardeal" ? Dar 
acele vorbe neoieritoare ale lui 
Grigore Ureche : ..De la Rîm ne 
tragem" ? Dar tulburătoarea ple
doarie a lui Miron Costin care pen
tru prima dată îl implică pe cărtu
rar ca responsabilitate conștientă in 
destinul neamului său ? „A lăsa 
iarăși nescris, cu mare ocară înfun
dat neamul acesta de o seamă de 
scriitori, ne este inimii durere. 
Biruit-au gîndul să mă apuc de a- 
ceastă trudă, să scot lumii la ve
dere felul neamului, din ce izvor 
Si seminție sîntu locuitorii tării 
■noastre Moldovei și Tării Româ
nești și românii din țările ungurești, 
cuțn s-au pomenit mai sus. că toti 
un neam și o dată descălecati 
sintu."

Parcă nreluînd această idee a 
responsabilității cărturarilor. Școa
la Ardeleană va întreprinde una din 
cele mai

si mai perseverente opere de deș
teptare și afirmare națională din 
întreaga noastră istorie. Și începe, 
spre cinstea și nepieritoarea ei 
cinstire, epopeea spiritualității ro
mânești. E marea epocă a afirmă
rii naționale. Cu un zel ne care 
numai marile pasiuni si adevăruri 
îl pot naște, cărturarii noștri cei 
mai de seamă, sfldind granițele .ar
tificiale. circulă pretutindeni, cu
vintele vii ale scrierilor lor pă
trund in suflete și aprind flacăra 
acțiunii, poporul se trezește, con
știința unității naționale renaște si 
odată cu ea visul cel mare : unirea 
românilor intr-o singură tară. Visul 
acesta va emoționa, va înnobila, va 
dinamiza toate generațiile. Și odată 
cu acest vis al unirii se nasc alte 
idei, care i se alătură, care ar vrea 
să-1 contopească. Marii noștri ain- 
ditori si revoluționari vor să reali
zeze prin unirea țărilor românești, 
nu o oarecare țară, ci un stat ai 
Dreptății si Frăției.. Citez din Băl- 
cescu : ..Aceste cuvinte (Dreptate 
și Frăție), ce o dată am dat de 
devisă nat'ei mele, vor domni lu
mea, atunci așteptarea, visarea vie
ții mele se vor împlini : atunci toți 
românii vor fi una : liberi și frați. 
Nu voi avea noroc a vedea această 
zi. deși eu asemeni am 
am pătimit pentru asta, 
urmă al meu cuvint va 
imn tie. tara mea mult

Multi, multi ani au trecut pînă 
să se împlinească aceste profetice 
cuvinte ale lui Bălcescu. lăsate de
viză și moștenire întregii spiritua
lități românești, si in primul rind 
scriitorilor români care s-au dove
dit întotdeauna demni de ele. Abia 
în zilele noastre, prin înfăptuirea 
României socialiste, unirea români
lor și proclamarea Dreptății si Fră
ției ca sensuri de bază, definitorii 
ale politicii si viețuirii statului nos
tru, își capătă strălucirea cuvenită 
și se înscriu in istorie ca un 
definitiv.

muncit si 
$i cel din 
fi încă un 
dragă".

conștiente, mai temeinice
act

UNIREA ROMÂNEASCĂ
— la Alba lulia, 1 Decembrie 1918

Un dor era, din dacică lumină, 
cu aripi largi in ginduri și-n cuvinte 
în el ardea nădejdea noastră plină 
prin timp de idealuri mari și sfinte.

Carpații-n vîrf cu flamuri tricolore 
mindria își vuiau de neoprit, 
iar zârile vibrau, ca aurore, 
rotindu-se la Soarele ivit.

Rotund un dor, răzbătător și-n piatră, 
mistuitor în inimi spre-nfrățire : 
și vetrele s-au adunat în Vatră 
ca intr-o horă fără de sfirșire.

Un dans era, ca o tărie-n veghe : 
de vulturi horă de milenii, sus, 
și Țara Nouă-n Țara cea Străveche 
din răsărit și pină in apus...

(Din patru zări, cu chipu-n aspre vînturi, 
din secoli lungi — și ochii mi se-nrouă I ■ 
se ridicau din vechile pămînturi 
strămoșii îmbrăcați în haine nouă,

Bravi luptători, martiri de libertate 
și-ai datinei de neam păstrind averi, 
apostoli ai dreptăților furate, 
de limbă românească făclieri).

O, vis rotund în proaspătă lumină, 
Unire, adunindu-ne în dor, 
ești pisc sublim cu-adîncă rădăcină 
acestui unic, românesc popor I

Unire, deci, putere în putere 
și marile mulțimi la drum de stea, 
credința-n noi — ce pururea nu piere 
iar împrejur, de slavă, Patria I...

Radu CÂRNECI
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r
Obligație stricta, îndatorire de fiecare zi a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean

întreaga producție prevăzută în plan

-realizată prin respectarea riguroasă a normelor de consum

• In toate întreprinderile să se aplice cu fermitate măsurile 
organizatorice și tehnologice pentru ca întreaga producție fizică 
planificată să fie realizată, fără excepție, cu cantitatea de ener
gie stabilită prin normele de consum aprobate.

• Pretutindeni, să se ia măsuri concrete pentru reducerea 
în continuare a consumurilor de energie electrică, termică și de 
gaze naturale, pentru elaborarea de tehnologii cu consumuri cît 
mai reduse.

• Cu desăvîrșire să se evite funcționarea în gol sau sub ca
pacitatea normală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor.

• Comisiile energetice să facă zilnic controale și să urmă
rească permanent respectarea riguroasă a normelor tehnologice 
de consum la fiecare produs și în fiecare secție de fabricație, 
luînd măsuri pentru prevenirea oricărei risipe.

• Schimburile de lucru să fie astfel organizate, încît să se 
evite consumul energetic în perioada vîrfului de sarcină.

• Să fie revizuite și etanșeizafe toate instalațiile și circuitele 
de abur, apă caldă și aer comprimat, să fie eliminată orice sursă 
de risipă a agenților termici tehnologici.

Consumuri tehnologice mai mici pe fiecare produs si utilai
Experiența întreprinderii de mase 

plastice București dovedește încă 
o dată că reducerea consumului de 
energie electrică la fiecare produs în 
parte este înainte de toate o pro
blemă de conștiință, de înaltă res
ponsabilitate a muncitorilor și spe
cialiștilor, a tuturor oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea unei cerințe 
actuale majore a economiei națio
nale. Pînă în urmă cu numai o săp- 
tămînă, unitatea consuma circa 74 
MWh energie electrică pe zi. Se pă
rea că energia electrică este folosită 
cît se poate de judicios și consumul 
nu se poate reduce sub acest nivel, 
menținindu-se bineînțeles ritmul 
prevăzut al producției. Iată însă că. 
odată cu diminuarea repartițiilor de 
energie electrică, s-au găsit și soluții 
noi pentru reducerea 6everă a con
sumurilor.

Practic, începînd de la 25 noiem
brie, întreprinderea consumă sub 59 
MWh pe zi, adică mai puțin chiar 
decît noua repartiție de energie elec
trică diminuată. După cum preciza 
însă tovarășul Petre Vomicu, ingi- 
nerul-șef al unității, o serie de alte 
măsuri pentru reducerea consumuri
lor tehnologice de energie electrică 
sînt in curs de finalizare și urmea
ză să fie aplicate în aceste zile. Sub
liniem acest lucru deoarece este vor
ba de acțiuni cu valoare practică 
imediată pentru reducerea consumu

lui de energic electrică și care pot fi 
extinse în toate unitățile de prelu
crare a maselor plastice din țară. 
Concret, la ce se referă aceste mă
suri ?

Ținindu-se seama de specificul ac
tivității din sectorul de prelucrare a 
maselor plastice, in întreprindere s-a 
declanșat o adevărată acțiune pen

Exemplele sînt, desigur, mult mai 
numeroase. Dealtfel, în întreprindere 
se execută acum prin autodotare 33 
șnecuri, iar la întreprinderea meca
nică din Sibiu s-au comandat alte 12 
șnecuri de construcție mai compli
cată. în cite unități de preluorare a 
maselor plastice nu se lucrează însă 
cu șnecuri uzate sau de dimensiuni

La întreprinderea de mase plastice din București — 
acțiuni și măsuri cu valoare practică imediată

tru înlocuirea sau modernizarea șne- 
curilor uzate la mașinile de extru
dare și injecție, în scopul creșterii 
randamentului orar al acestor uti
laje, fără consum suplimentar de 
energie electrică. La mașina mono- 
mat de 1 700, de exemplu, %-a mon
tat un șnec cu diametrul de 100 mm 
în locul celui de 80 mm. Rezultatul 1 
Capacitatea de injecție a mașinii a 
crescut de trei ori. fără să se con
sume în plus energie electrică. La 
atelierul de prelucrare a polietilenei 
s-au inlocuit șnecurile vechi, uzate 
la cinci mașini de extrudare. Din 
măsurătorile efectuate s-a determi
nat" că randamentul orar al mașini
lor a crescut de la 50 kg la 65 kg 
polietilenă.

care nu asigură un raport optim în
tre producțiile realizate și consumul 
de energie electrică 7

în general, se știe că folosirea u- 
tilajelor la întreaga capacitate re
prezintă una din condițiile de bază 
pentru reducerea consumului spe
cific de energie electrică. Ce evi
dențiază însă măsurătorile făcute în 
ultima perioadă în întreprindere 7

în una din zile, instalația de exe
cutat granule PVC pentru izolații 
de cabluri electrice a produs 9 320 
kg granule cu un consum de ener
gie electrică de 912 kWh. Deci cu 
un consum specific de 0,1 kWh pe 
kg de granule. In altă zi, cu ace
lași utilaj s-au realizat 16 500 kg

granule, cu un consum de 1 140 
kWh. Consumul specific de ener
gie electrică s-a redus, prin urma
re. la 0,07 kWh pe kg de granule. 
„Aceste măsurători ne-au arătat și 
mai limpede că programarea pro
ducției trebuie făcută in așa fel 
încît utilajele să poată fi folosite la 
întreaga lor capacitate — ne-a spus 
Paula Nițoiu. inginer energetic în 
unitate. Și ceea ce este mai impor
tant, am putut demonstra concret 
acest lucru și specialiștilor care fac 
programarea producției, muncitori
lor care lucrează direct cu utilajele 
respective. Acum știm mai bine cu 
toții ce avem de făcut pentru redu
cerea consumului specific de ener
gie electrică*'.

Interesant de reținut este că acest 
mod nou de a analiza și urmări 
consumul de energie electrică, prin 
măsurători concrete la fiecare pro
dus și utilaj în parte, a permis să 
se desprindă și alte concluzii utile 
pentru activitatea practică. Astfel, 
în întreprindere, același produs 
poate fi realizat pe mai multe tipuri 
de utilaje. Măsurătorile făcute la di
ferite linii de fabricație permit acum 
ca la programarea producției să se 
aleagă soluțiile cele mai economice 
și din punct de vedere al consumu
lui de energie electrică.

Ion TEODOR

.Consumurile generale,

tehnologice - reduse
cu cel puțin

In toate unitățile, acțiuni ferme 
pentru reducerea consumurilor generale

Consumurile tehnologice, 
riguros delimitate de cele 
generale. întreprinderea ds

• In fiecare întreprindere să se stabilească și să se urmă
rească distinct consumurile tehnologice de cele generale, care 
nu sînt legate de procesele tehnologice, luîndu-se măsuri pentru 
reducerea acestora din urmă cu cel puțin 50 la sută. \ .

• In toate halele de producție să se sectorizeze și raționali
zeze iluminatul, să se coboare corpurile de iluminat cît mai a- 
proape de locurile de deservirea mașinilor și utilajelor.

• Să se reducă la jumătate iluminatul și încălzitul în bi
rouri, spații administrative, magazii, pe rampe de transport.

© Să se etanșeizeze ferestrele și ușile de la căile de acces, 
pentru a nu se pierde căldura din halele de producție și din alte 
încăperi.

celuloză și hîrție „Reconstrucția'* 1 din 
Piatra Neamț, norma pentru consu
murile energetice generale, nelegate 
de procesele tehnologice, a fost Pînă 
acum de 800 kWh pe zi. în ziua de 
28 noiembrie a.c. s-au consumat 478 
kWh, deci cu 78 kWh mai mult decît 
norma redusă cu 50 la suită. Acest 
calcul exact a fost posibil datorită 
faptului că este montat un contor cu 
cane se poate urmări zilnic consumul 
netehhdlogic de energie electrici.

a sindicatelor, pe care o vizităm îm
preună cu Alexandru Mihai, directo
rul acesteia. Activitatea se desfășoa
ră normal. Cercurile tehnico-apiica- 
tive au fost plasate în 'încăperi ilu
minate natural ; în locul sălii mari 
se folosește acum sala mică de con
ferințe, care prin construcție primeș
te multă lumină din afară ; cande
labrele au fost înlocuite cu tuburi 
fluorescente ; în sala de balet s-au 
păstrat doar becurile a căror radia
ție poate fi multiplicată de oglinzi ; 
in depozitul de cărți toate luminile 
sint stinse ; în sala de lectură ard 
cfoar cele strict necesare... Totuși, 
zilnic, trec pragul casei de cultură
1 500—2 000 de oameni. Deci se 
poate.

Pe str. Libertății. în blocul B 2, 
scara B, apartamentul 19, găsim aca
să pe Gheorghe Văduva și pe cei doi 
copii. Soția lucrează la întreprinde
rea de const,rucții-montaj. Au trei 
camere, bucătărie, baie. „De regulă 
noi economisim energia electrică", 
ne spune capul familiei. „în nici un 
trimestru n-am plătit sume care să 
fi depășit 120 de lei. Desigur, n-aș 
spune că recentele măsuri nu Im
pun anumite restrîngeri".

Pe strada Melodiilor, la nr. 54,

Diminuarea consumului energetic

economisi încă 78 kWh, în cursul zi
lei de ieri au fost aplicate și alte 
soluții : suspendarea totală a ilumi
natului general în hala atelierului 
mecanic și înlocuirea lui cu lămpi 
montate direct la mașinile-unelte și 
schimbarea becurilor pe căile uzinale 
de acces cu altele, de puteri mai 
mici. (Constantin Blagovici, cores
pondentul „Scînteii").

o economie de 10 000 kWh. Totodată, 
programul de lucru al personalului 
din compartimentele funcționale este 
astfel stabilit pentru a se folosi nu
mai lumina naturală. Pentru redu
cerea în aceeași proporție a consu
mului de gaz metan s-au stabilit 
măsuri pentru menținerea tempera
turilor în spațiile netehnologice, 
pentru izolarea conductelor și elimi-

Ce arată un raid-anchetă în cîteva unități industriale

Jistehnoilogic față de norma veche a 
fost rezultatul unor măsuri severe 
de reducere a numărului și puterii 
corpurilor de iluminat, suspendare 
a funcționării unor ventilatoare în 
locurile unde ventilația se poate face 
prin alte mijloace. In depozitul de 
material lemnos, unde iluminatul era 
general, s-a păstrat iluminatul nu
mai în locul de debitare. La lămpile 
de la cazanele centralei termice Și de 
la multe locuri pe fluxurile tehnolo
gice, unde nu este necesar ilumi
natul continuu, s-au montat întreru
pătoare pentru fiecare bec. astfel în
cît lumina să se aprindă numai la 
nevoie.

Pentru reducerea la jumătate a 
consumului general, deci pentru a se

Măsuri eficiente, cu re
zultate imediate luate de 
comisia energetică. Un Prim 
aspect pozitiv la întreprinderea „La
minorul" din Brăila îl reprezintă 
faptul că s-a separat urmărirea con
sumurilor tehnologice de cele gene
rale, nelegate de procesele tehnolo
gice. Pînă de curînd, pentru ilumi
narea birourilor, depozitelor, holuri
lor, magaziilor, spațiilor exterioare 
ș.a. se foloseau 27 000 kWh lunar. 
Acest consum trebuie să scadă la 
cel puțin 13 500 kWh pe lună. Ce s-a 
întreprins în acest sens 7 A fost re
dus numărul corpurilor de iluminat 
și timpul de funcționare al acestora, 
urmind a se realiza pe această cale

narea oricăror pierderi de căldură, 
pentru Înlocuirea a circă 40 receptori 
supradimensionați și reducerea tem
peraturii ăpei calde pentru spălat. în 
ultimele cinci Zile, consumurile, e- 
nergetice generale, nelegate de pro
cesele tehnologice, au fost reduse cu 
mai mult de 50 la sută. Aceste mă
suri eficiente, cu rezultate imedia
te. se datoresc acțiunii prompte a 
Comisiei energetice din această în
treprindere. (Cornel Ifrim. corespon
dentul „Scînteii").

Kilowatt-oră cu kilowatt* 
oră irosiți generează risipa 
mare. Trecem prin mai multe sec
toare ale întreprinderii de aoarata- 
je și accesorii din Alexandria și

avem prilejul să constatăm că. în 
general, oamenii au înțeles necesi
tatea gospodăririi cu grijă a resur
selor energetice. Totuși. întîlnim și 
unele ipostaze ale risipei, tolerate 
chiar de unii șefi de secție. La ore
le 12,00. într-un birou din secția scu- 
lărie. prin ale cărui ferestre pă
trund razele de soare, arde inutil 
un corp de iluminat cu o putere de 
60 wați. La observația noastră, 
maistrul Constantin Cazacu. șeful 
secției, replică : „Nu-i mare lucru...". 
Din păcate, situația s-a repetat în- 
tr-o formă sau alta si în alte locuri. 
Becuri uitate aprinse întîlnim la 
sțatia de amplificare, ,1a vestjare. în 
depozite, e adevărat, s-au desființat 
o serie de corpuri de iluminat, dar 
cele rămase se aprind toate odată, 
de la un comutator, fără să se tină 
seama de nevoile reale, dintr-un 
moment sau altul. Și asa kilowatt- 
oră cu kilowatt-oră, risipa de ener
gie devine cu adevărat. „lucru mare" 
în această întreprindere.

La menținerea unei asemenea ri
sipe contribuie mai ales faptul că 
nu se urmărește distinct si pe sec
toare de activitate consumul tehno
logic de cel general, nelegat de pro
cesul tehnologic. Se invocă greșeli 
de proiectare, dar realizarea soluției 
tehnice se amină de mai multi ani 
de zile. (Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

ÎN SECTOARELE casnic - și public

pentru reducerea cu

Cum acționează consiliile populare 
50% a consumurilor energetice

Se poate spune că în întreaga țară se desfășoară o adevărată „bă
tălie a energiei", pentru a se asigura, fără întrerupere, puterea ne
cesară industriei, tuturor proceselor tehnologice, întregii activități direct 
productive, in folosul general al societății. Pentru a se depăși greută
țile cauzate de condițiile naturale vitrege ale acestui anotimp și a se 
asigura continuarea nestingheritâ a activităților creatoare de bunuri 
materiale, au fost adoptate - după cum se știe - măsuri ferme de 
reducere a consumurilor de energie. Trebuie redus cu cel puțin ju
mătate consumul de energie electrică, termică și gaze, în sectorul cas
nic, in locurile publice, din consumurile generale care nu sint legate 
de procesele tehnologice.

Toți cetățenii sint chemați să înțeleagă și să respecte aceste mă
suri, care implică o restringere temporară a confortului personal, in 
numele interesului general de a nu se perturba viața economică a 
țârii. Obligativitatea strictei aplicări a măsurilor de economisire se 
bazează pe spiritul civic, pe maturitatea gindirii tuturor cetățenilor, pe 
înțelegerea că ei sint chemați să răspundă unei inalte îndatoriri pa
triotice. Totodată, respectarea riguroasă a măsurilor se inscrie ca o 
prioritate a priorităților in activitatea curentă a consiliilor populare 
din toate județele, orașele, comunele și a întregului lor activ, în strinsă 
conlucrare cu organele de specialitate din teritoriu.

lată citeva din știrile primite în acest sens la redacție.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" NE RELATEAZĂ DIN:

Pornindu-se de la necesitatea reducerii necandiiionate, 
se găsesc si căile concrete de acțiune

Drnbeta-Tumu
Severin

• încă din ziua de 26 noiem
brie au fost luate măsuri pentru 
depistarea acelor locuri publice 
unde energia electrică se irosește : 
pe străzi, în ipcinta unităților eco
nomice și sociale.
• S-a trecut la separarea con

sumului tehnologie de cel nepro
ductiv în toate unitățile indus
triale.
• S-au organizat echipe com

plexe de control care urmăresc 
modul în care toți consumatorii 
se încadrează în normele energe
tice prevăzute.
• Unitățile de alimentație pu

blică vor funcționa numai zi- 
lumină, iar in unitățile comerciale 
cu program prelungit, cum sint 
centrele de piine, se va folosi și 
iluminatul pe bază de petrol.
• In școli și instituții de cul

tură activitatea se va desfășura 
numai zi-lumină.

• Acolo unde, in anumite ore 
din zi, se folosește curentul elec
tric, s-a trecut la înlocuirea obiec
telor de iluminat cu altele de di
mensiuni mai mici in vederea în- 
jumătățirii consumului.

Aceste zile de noiembrie au 
demonstrat că se poate realiza o 
considerabilă economie de energie 
electrică ia consumul casnic și pu
blic, întreaga activitate desfăsu- 
rîndu-se pretutindeni în condiții 
normale. (Virgiliu Tătaru).

Miercnrea-Cinc
0 In instituții și unități admi

nistrative, precum și în consumul 
casnic, furnizarea energiei electrice 
se face după un program riguros 
stabilit.

O Pentru a stopa orice risipă de 
energie s-a trecut la efectuarea de 
controale la consumatori.

0 în iluminatul public s-a trecut 
la reducerea numărului de becuri 
și la înlocuirea becurilor actuale 
cu altele avind puteri mai mici.

0 Pentru reducerea consumului 
de gaze cu 50 la sută s-au stabilit 
orare riguroase de funcționare a 
centralelor termice.

0 Se desfășoară o amplă și sus
ținută activitate de explicare în 
rindul cetățenilor pentru înțele
gerea necesității măsurilor de eco
nomisire cu 50 la sută a energiei 
electrice si a gazelor naturale. 
(I. D. Kiss).

Ploiești
0 Chiar de simbătă dimineața, 

echioe de specialiști s-au deplasat 
pentru verificarea rețelelor elec
trice de iluminat public si adap
tarea lor la noile norme de con
sum. Pe numeroase străzi, ca de 
pildă Bîrzei. Jianu si altele, unde 
in dreotul locurilor de parcare 
auto se montaseră corpuri de ilu
minat puternice — sursă evidentă 
de risioă — s-a trecut la demon
tarea acestora.

0 Asociațiile de locatari din 
blocuri au fost obligate să monte

ze de îndată întrerupătoare auto
mate.

0 S-a trecut la aprovizionarea 
magazinelor electrotehnice cu cor
puri de iluminat de puteri mici, cu 
lămpi pentru carte, cu baterii pen
tru aparate de radio și alte acceso
rii care facilitează reducerea la ju
mătate a consumului de energie 
electrică. (Constantin Căpraru).

Alexandria
0 Au fost elaborate programe de 

întrerupere a furnizării energiei 
electrice cîte 2—8 ore pe zi. dife
rențiat pe zone, in mediul rural și 
urban. S-a trecut, de îndată, la 
aplicarea lor.

0 S-a redus la strictul necesar 
numărul becurilor și al celorlalte 
instalații de iluminat public, in 
vederea reducerii cu 50 la sută a 
consumului ; s-a interzis folosirea 
iluminatului in curțile locuințelor, 
in balcoane și in vitrinele magazi
nelor.

0 Programul de funcționare a 
instalațiilor, unităților social-cultu- 
rale și comerciale a fost stabilit pe 
durata zilei-lumină.

0 S-au organizat echipe de con
trol pentru verificarea consumului 
de energie la abonații casnici, ur- 
mărindu-se depistarea cazurilor de 
risipă și aplicarea sancțiunilor le
gale.

0 Asociațiile de locatari vor no
minaliza. de îndată, responsabili 
pentru fiecare scară din rindul lo
catarilor care să urmărească per
manent aplicarea măsurilor de 
economisire a energiei. In mod si

milar se va proceda în internate și 
cămine de nefamiliști, în alte uni
tăți de cazare. (Stan Ștefan).

Constanța
0 Au avut loc întîlniri intre re

prezentanții asociațiilor de locatari 
și comitetelor cetățenești cu facto
rii de răspundere de la întreprin
derea de distribuire a energiei elec
trice, în cadrul" cărora au fost sta
bilite măsurile ce se impun pentru 
reducerea cu 50 la sută a consumu
lui casnic și iluminatului public.

0 Echipe mixte de specialiști ai 
consiliului popular și întreprinde
rii de exploatare a rețelei de termo- 
ficare verifică zilnic funcționarea 
punctelor termice și intervin prompt 
pentru încadrarea în repartițiile de 
energie electrică și termică.

0 S-a stabilit un program adec
vat de funcționare a unităților co
merciale in funcție de noile norme 
de consum energetic.

0 Se intreprind acțiuni pentru 
depistarea consumatorilor fraudu- 
ioși, pentru înlăturarea risipei din 
fiecare gospodărie, din fiecare 
cartier.

0 Avîndu-se tn vedere depășirile 
tnregistrate la consumul casnic, în
treprinderea de specialitate a tre
cut la limitarea furnizării de ener
gie electrică în acest scop între 
orele 8—22, cu întreruperi de 5 ore.

0 Au fost analizați consumato
rii din sistemul consiliilor populare 
și deconectați de la rețea cel cu 
consumuri depășite. (George Mi- 
hăescu).

La rețeaua de distribuție a ener
giei electrice din municipiul Tîrgo- 
viște sint conectați paste 25 000 de 
abonați din sectorul casnic. în 1983, 
aceștia au consumat lunar, in me
die. intre 1,6—1,8 milioane kWh. Ca 
urmare a recentelor măsuri stabilite 
de conducerea partidului și statului, 
aceste consumuri trebuie reduse la 
jumătate. Un rol determinant în 
această acțiune revine consiliului 
popular municipal. „Ce măsuri ați 
inițiat in acest sens 7“ l-am întrebat 
pe tovarășul Gheorghe Popescu, vi
cepreședinte al consiliului. Ni s-a 
răspuns :

— Timp de trei zile, in întreprin
deri. la locurile de muncă, in car
tiere, prin adunări cetățenești, in 
asociațiile de locatari, am adus la 
cunoștință măsurile adoptate de con
ducerea partidului și statului, atră- 
gînd foarte serios atenția asupra ca
racterului absolut obligatoriu al res
pectării acestora. Mai presus de orice 
sint interesele economiei naționale, 
așa că nici vorbă nu poate fi de in
terpretarea „benevolă" a acestor mă
suri din partea unuia sau altuia. Pe 
baza unui program bine stabilit, zil
nic, un timp care variază intre 2 și 
4 ore, deconectăm de la rețea 26 de 
linii municipale de alimentare cu 
energie electrică. De la acest pro
gram n-a.m exceptat decît unitățile 
industriale șl cele de panificație, spi
talele, policlinicile, creșele, grădini
țele și căminele pentru copii și. par
țial, centralele termice. Prbgramul 
unităților din comerț l-am adaptat zi
lei-lumină, Iar pentru magazinele 
mari — „Muntenia", în centru, și 
„BIG", pe platforma industrială, unde 
lucrează 14 S00 de oameni — am în
tocmit un orar aparte ; restaurantele 
de categoria a Il-a vor funcționa 
doar oină la Ora 20.00. iar cele de 
categoria I — oină la ora 22.00.

Măsuri speciale am luat și pentru 
iluminatul public, pe care l-am re
dus sub 50 la sută. Cum ? Tîrgoviște 
are 108 kilometri de străzi, pe care 
le iluminăm la distanță de 120 me
tri șl. obligatoriu, la interjecții. Am 
păstrat la anumite obiective ilumi
natul minim pentru pază. în pasajul 

de la întreprinderea „Romlux" am 
înlocuit becurile cu vapori de 
mercur cu lămpi cu descărcare în 
vapori de sodiu, mult mai eficiente 
— acțiune pe care o vom extinde in 
tot orașul. în apartamente și insti
tuții am redus consumul la strictul 
necesar, iar acum căutăm soluții 
pentru ca automatele pentru ilumi
natul scărilor la blocuri să fie mon
tate chiar de constructor. Măsuri de 
reducere a consumului sub 50 la sută 
am luat și pentru gaze.

Am vrut să ne convingem la fața 
locului. Ne oprim la Casa de cultură

însemnări 
din Tîrgoviște 

există un bloc cu 10 niveluri, ale că
rui încăperi sint ocupate în general 
de tineri căsătoriți. Dată fiind pu
terea virstei — au renunțat la lifturi. 
La etajul trei, intr-o garsonieră, lo
cuiește familia Vrabie. „încă o lună" 
— zice Iolanda, stăpîna casei. De 
ce ? „Ne mutăm intr-un apartament 
mai mare. Avem și un băiat, de 2 
ani, acum e la bunici. Despre măsu
rile de reducere a consumului de cu
rent ? Mă obișnuisem cu mașina de 
spălat, dar dacă n-o folosesc un timp 
n-o să ruginească. Dacă trebuie — 
trebuie ! n-am să fac eu opinie sepa
rată... Pînă acum plăteam 58 lei pe 
trimestru. Am renunțat la frigider, 
mîncarea o păstrez pe cimentul din 
balcon ; am scos și radioul cu ceas 
și l-am înlocuit cu un ceas deștep
tător clasic. Un timp, cît va dura 
această situație, n-o să fie foc dacă 
vom fi mai severi în economii...".

Ne-am convins, așa gindesc cei 
mai multi dintre tîrgoviștenii cu 
care am vorbit. Sînt însă și alții, 
puțini, intr-adevăr, dar sînt. Unii 
„uită" să achite energia electrică pe 
care au consumat-o. Alții, crezin- 
du-se infailibili, nutresc convingerea 
că nu vor fi prinși și... fură.

— Să fie clar : oricîț de puțini ar 
fi aceștia — nu-i iertăm, ne spunea 
ing. Petre Horjea. directorul I.R.E. 
Tîrgoviște. Ne ajută să-i depistăm 
inspectorii noștri de teren, echipele 
de control al oamenilor muncii, îm- 
putemicițli consiliului ponular. toți 
oamenii cinstiți. Dar acum nu mai 
poate fi vorba doar de cei care fură: 
în atenția noastră sînt totodată cei 
care nu iau măsuri de reducere cu 50 
la sută a consumurilor 1 La această 
oră. bunul nostru cel mal de preț 
este energia. Trebuie să facem tot 
ce-i ooslbil ca s-o economisim.

...în fața aparatelor centrului de 
distribuție a energiei electrice l-am 
găsit ne șeful acestuia, Dumitru 
Smarandache. Cum stă orașul 7 —
întrebăm.

— E-n regulă, răspunde. Sectoa
rele casnic și public se mențin sub 
cotele aprobate.

Mircea BUNEA 
Gheorghe MANEA
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Memoria orașului Unirii, aflat astăzi 
sub arcul de triumf al împlinirii socialiste 
LA ALBA IULIA, PRIN LOCURILE UNDE, CU 65 DE ANI IN URMĂ, MUNCITORII, ȚĂRANII, CĂRTURARII HOTĂRAU UNIREA CU ȚARA

Alba lulia, arc de triumf al visului de veacuri - UNIREA.
Alba lulia, păstrind in memoria sa fabuloasă amintiri din începuturile istoriei 

poporului român, durerile, suferințele, lupta lui neîntreruptă de-a lungul timpului 
pentru izbînda ideii de unitate, de frăție, de libertate socială și națională in vatra 
strămoșească, in care generații de generații și-au adus contribuția ia făurirea și con
tinua îmbogățire a civilizației românești.

Alba lulia, oraș al Unirii, arc de triumf al mărețelor împliniri socialiste ale întregii 
țări, cinstind prin gindul și fapta de azi hotărirea decisivă a întregului popor român, 
intr-un cuget și intr-o simțire, luată la 1 Decembrie 1918, in fața tuturor popoarelor 
lumii, de a se uni intr-un stat național unitar puternic, independent.

O vibrantă chemare a istoriei: 
„La Alba lulia, la Alba lulia!“

ALBA IULIA. Pictură de Dan Cristian

chimea acestei așezări ro
mânești — peste două mi
lenii atestate prin docu
mente în piatră sau scri
se — cit de tinără este ce
tatea Unirii românești și 
cum își sporește ea tinere
țea prin realizările munci
torilor și specialiștilor săi, 
care-i dau viață în uzinele 
și fabricile ridicate în anii 
construcției socialiste. Și 
parcă reînvie, pentru o 
clipă, imaginea miilor, zeci
lor de mii de oameni care 
pătrundeau în oraș, prin 
toate intrările lui, pe jos, 
cu căruțele — cum ne po
vestea veteranul Aurel Pop 
din Ighiel, membru, atunci, 
al gărzii naționale din co
muna natală.

— Simțeam cum întreg 
poporul Transilvaniei por
nise la drum la 1 Decem
brie 1918 să făptuiască 
Unirea — povestea el. Un 
singur strigăt însuflețea 
toate conștiințele românești: 
„La Alba lulia, la Alba Iu- 
lia !“ Coborau de pe toate 
dealurile, rîuri-rîuri, ca 
ploile primăvara. Și oare 
nu era primăvara neamu
lui românesc pentru care 
veacuri la rind suferi
sem, luptasem, sîngera- 
sem ? Da, era acolo în
treg poporul român con
știent de misiunea lui, ho- 
tărind dreptate, și libertate, 

și unitate pentru totdeau
na, pentru toți locuitorii 
Transilvaniei, indiferent 
de graiul pe care-1 folo
seau. Și numai aici, la Alba 
lulia, se putea consfinți 
Unirea, pentru că aici, în 
pămîntul acesta al Transil
vaniei, erau cetățile dacilor, 
ale Sarmizegetusei și Apu- 
lumului, cetate unde au 
cunoscut românii Unirea 
cea dinții sub Mihai Vi
teazul.

Pe Platoul Romanilor, 
unde s-au adunat intr-un 
glas și-ntr-o simțire mulți
mile anului 1918, se ridică 
astăzi un cartier de blocuri 
moderne. Bulevarde largi 

se deschid spre munții din 
zare, de unde veneau la 
Marea Adunare moții lui 
Horea și ai lui Avrămuț. 
Constructorii lucrează în 
continuare, de zor. adău
gind zestrei de peste 37 000 
de apartamente, date în fo
losință pînă acum locuito
rilor Albei, alte mii și mii 
de apartamente. Iar printre 
constructori se află și ar
heologii, cercetînd cu mi
gală și nesfîrșită dragoste 
vestigiile trecutului apăru
te in urma lucrărilor de 
fundații. Ne alăturăm ar
heologilor pentru citeva 
momente. Mingîiem cără
mida romană purtind ștam
pila Legiunii a xill-a Ge- 
mina. O întorsese cu fața 
la soare unul dintre aju
toarele arheologilbr. un 
elev de liceu, care partici
pa la cercetarea impresio
nantei necropole daco-ro- 
mane descoperite nu de
mult.

— Tulburătoare și atît 
de semnificativă istorie, 
aici, la Alba lulia ! îl au
zim exclamind pe arheolo
gul Ion Alexandru Aldea 
care ne însoțește. Aici a 
trăit tribul dacilor apuli, 
după cum ne spune. în ..în
dreptarul geografic". Ptole- 
meu alexandrinul ; au ve
nit aooi romanii si au con
struit Apulumul, continu- 

ind, de fapt, vechiul cen
tru orășenesc dacic, punin- 
du-se astfel bazele sintezei 
daco-romane. Urcăm prin 
secole și-i intîlnim. nedez
lipiți de locul lor strămo
șesc, pe urmașii daco-ro- 
manilor, românii din seco
lul al VlII-lea pînă spre 
cel de-al Xll-lea, oasele 
lor odihnind alături de că
rămida romană. Spun : is
torie tulburătoare pentru 
că, iată-i, aici, în pămîn
tul lor, avind la cap vase 
de ceramică, purtind ofran
dele timpului, tinind în 
mîini amnarele și creme
nea ciobanilor noștri de 

pînă mai ieri și cuțitașele 
cu eare-și tăiau din codru 
toiagul bătrineților. Neîn
treruptă viețuire pe pămîn- 
tul strămoșilor, pînă în

Voința poporului a hotărît Unirea
Documentele și mărtu

riile contemporanilor ne 
readuc în față clocotul 
acelor momente de înăl
țătoare înfăptuire poli
tică și socială. Imperiul 
austro-ungar, clădit pe ne
dreptate și asuprire, supra
numit, pe drept cuvînt, 
„Bastilie a popoarelor", iși 
trăia ultimele clipe in anul 
1918, anul prăbușirii mari
lor imperii ajunse anacro
nice. la început de secol 
XX. Națiunile care-î com
puneau își căutau drumul 
spre libertate, nu mai vo
iau să hrănească molohul, 
artificial conceput, cu sîn- 
gele lor, cu prețul liber
tății lor. Revoluțiile bur- 
ghezo-democratice ale po
poarelor asuprite izbuc
nesc rînd pe rînd în 
condițiile crizei acute a re
gimului habsburgic. grăbită 
și de înfrîngerile repetate 
suferite pe toate fronturile 
primului război mondial. 
Secole de dominație încep 
să-și încheie bilanțul ; se. 
sfărîmau lanțurile robiei !

Zile de puternic clocot 
social... Muncitorii au de
clanșat viguroase greve, în 
lunile octombrie și noiem
brie, la Arad, Ia Timișoa
ra. în Valea Jiului cerînd 
pace, pîine, libertate. Unire 
imediată cu Tara. Țăranii

Emoționante mărturii 
ale neclintitei unități 
în jurul partidului, 

al secretarului său general
— Bătrinii noștri au făp

tuit atunci un act istoric 
de o importanță crucială — 
ne spunea Nicolae Sabău, 
director comercial al între
prinderii de utilaj mecanic 
din Alba lulia. Tatăl meu, 
participant la acel eveni
ment, îmi descria entuzias
mul uriaș al maselor adu
nate pe Cîmpul lui Horea, 
intr-un veritabil plebiscit 
al Unirii. Acolo a hotă- 
rit poporul Unirea, prin 
voința sa. Tratatele in
ternaționale nu au avut 
altceva de făcut decit să 
consemneze ceea ce reali
zaseră țăranii, muncitorii, 
cărturarii la 1 Decembrie 
1918.

— Acesta-i faptul cel 
mai semnificativ ai Unirii...

— Da. Unirea a făurit-o 
poporul 1 Sint fiu al acestui 
oraș și mă mindresc știin- 
du-1 vatră de istorie glo
rioasă. Alba lulia insă nu 
este numai trecut istoric, 
ea reprezintă mai ales pre
zent, prezentul marilor îm
pliniri socialiste, timp fără 
asemănare, în care idealul 
unității noastre naționale 
a căpătat temeiuri noi, 
semnificații noi, cuprinză
toare.

— Simbolic, parcă pen
tru a marca început de is
torie nouă, clocotitoare și 
pe acest meleag al patriei, 
în anul 1965, anul Congre
sului al IX-lea al partidu
lui. intra aici în funcțiune 
prima adevărată cetate in
dustrială — întreprinderea 
de produse refractare, pe 
atunci una dintre cele mai 
mari, de acest fel, din Eu
ropa — iși mărturisea gin
dul și maistrul Vasile Fo- 
clor, secretar al comitetu
lui de partid. Iar in octom
brie 1966 am trăit un eve
niment de neuitat : tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat întîia sa vizită de 

ziua de azi. Și mă gindesc 
cită tărie de neinvins avea 
cuvîntul de Unire rostit de 
strănepoții lor, la 1 Decem
brie 1918, exact pe locul pe 

i-au alungat pe notari și 
perceptori. Conacele asu
pritorilor erau atacate de 
țăranii români, maghiari și 
sași: „Ne încălzim la drep
turile stăpinilor !“ — spu
neau țăranii din Josenii 
Clujului, de pildă, arun- 
cînd in foc registrele cu 
datorii silnice.

Cronica acelor zile de
nestrămutată hotărire in 
dorința de a începe un alt 
capitol de istorie, cu con
știință clară rostită unanim 
de milioane de români
pentrii Unirea cu Tara, 
pentru înfăptuirea năzu
ințelor seculare de liberta
te și dreptate socială și na
țională, grăiește succint 
către viitorime, redînd rit
mul trepidant al eveni
mentelor :

din șase

reprezen-

— la sfirșitul lunii oc
tombrie . 1918 se constituie 
Consiliul Național Român 
Central format 
reprezentanți ai partidului 
socialist și șase 
tanți ai partidului națio
nal. Se hotărăște înființa
rea Consiliilor naționale 
românești in fiecare sat și 
oraș, precum și a Gărzilor 
naționale românești.

— la începutul lui no
iembrie 1918. Consiliul Na
țional Român Central dă 
publicității manifestul „Că
tre popoarele lumii". „Na

lucru la Alba lulia, ca se
cretar general al parti
dului.

— Cum s-a desfășurat 
vizita ?

— Memorabil a fost fie
care moment... A vizitat 
Muzeul Unirii, s-a înclinat 
în fața obeliscului lui 
Horea, Cloșca și Crișan, a 
plecat apoi la Țebea, plan- 
tînd lîngă gorunul lui 
Horea un gorun tînăr, 
vlăstarul timpului socia
list, ca semn de adincă 
cinstire â idealurilor noas
tre de libertate, indepen
dență și unitate națională. 
El, bărbatul din fruntea 
țării și a partidului comu
nist — partid care și-a în
scris pe steagul de luptă, 
chiar'de la crearea sa, cele 
mai nobile năzuințe ale 
poporului, ducînd spre de
plina înfăptuire idealul 
patriotic de transformare a 
României de atunci, năs
cută prin istoricul act al 
Unirii. în România socia
listă înfloritoare de astăzi. 
Lupta a izbîndit, iar reali
tatea depășește cu mult 
năzuințele înaintașilor.

— Cu prilejul semicente
narului Unirii, în decem
brie 1968, secretarul gene
ral al partidului a fost din 
nou prezent in miilocul 
nostru — își amintește și 
veteranul Aurel Pop. La 
tribună, lîngă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. am 
avut cinstea să fiu si eu 
invitat. Priveam emoționat 
mulțimea de muncitori și 
țărani care cinsteau Unirea 
și parcă mă vedeam, cu 
50 de ani in urmă, cam 
pe locul unde este as
tăzi statuia Viteazului, 
îmi era atun"i sufletul 
plin de speranțele intr-un 
viitor de lumină. Dar. îmi 
spuneam în momentul ju
biliar al semicentenarului, 
viitorul, acum, nu mai este 

care ei, de milenii, îl îm
brățișaseră fierbinte cu ne
strămutată voință de în
frângere a vitregiei. vremu
rilor.

țiunea română... — se spu
nea în manifest — nu do
rește să stăpinească asupra 
altor neamuri. Pe teritoriul 
său strămoșesc națiunea 
română este gata a asigura 
fiecărui popor deplină li
bertate națională, și orga
nizarea sa în stat liber și 
independent o va intocmi 
pe temeiurile democrației, 
care va asigura tuturor in
divizilor aflători pe terito
riul său egalitatea condiții
lor de viață, unicul mijloc 
ai desăvirșirii omenești".

— 20 noiembrie 1918 — 
se hotărăște convocarea 
Marți Adunări Naționale la 
Alba lulia, pentru 1 de
cembrie. „Istoria ne chea
mă la fapte !“ — se spunea 
in textul convocării. Fie
care sat sau oraș și-a ales 
delegații pentru acest ade
vărat parlament al națiu
nii, dîndu-le mandatul să 
hotărască Unirea cu Tara, 
visul' de veacuri al româ
nilor. 1 228 de delegați se 
vor îndrepta în acele zile 
spre Alba lulia. împreună 
cu ei, peste 100 000 de ro
mâni au pornit, ca apele 
primăverii, cum atît de 
sugestiv se exprima vete
ranul Aurel Pop. spre ce
tatea demnității românești, 
Alba lulia, să consfințeas
că, într-un glas, Unirea cu 
Tara.

o speranță, este o certitu
dine, o măreață cucerire a 
poporului, condus de parti
dul comunist, cum a rostit 
în cuvîntul său înflăcă
rat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Atunci, după 
cel de-al IX-lea Congres, 
a început cu adevărat o 
istorie nouă, cea mai fer
tilă și mai măreață epocă 
din istoria patriei. O epocă 
nouă în care unitatea na
țiunii noastre socialiste s-a 
durat indestructibil în ju
rul partidului, al secretaru
lui său general.

— Vechea așezare a re
născut cu putere, a re- 
întinerit în ultimele două 
decenii — ține să sublinieze 
inginerul Eugen Popa, de la 
întreprinderea de utilaj 
mecanic. îmi amintesc 
foarte clar acest început, 
pentru că eram in mijlocul 
tovarășilor mei de muncă 
chiar lingă tribuna in care 
se afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cea de-a 
50-a aniversare a Unirii. 
Eram mindru că în preaj
ma iubitului nostru con-, 
ducător se afla și bunicul 
meu, veteranul Cornel 
Barbu din Galtiu, fericit 
că ia parte la începutul 
de drum al celei mai di
namice perioade din istoria 
României socialiste, In 
1975, oamenii muncii din 
Alba lulia l-au intimpinat, 
din nou, cu nespusă dra
goste pe secretarul gene
ral al partidului, sărbăto
rind împreună cele două 
milenii de existență a ora
șului nostru. Cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae 
Câaușescu a făcut o vi
zită de lucru in uzina 
noastră. Ne-a indicat cum 
să acționăm pentru a dubla 
producția fără a mări nu
mărul mașinilor și fără in
vestiții suplimentare. Pre
țioasele sfajuri și indru-

OMAGIU. Pictură de Cornel Brudașcu

mări le-am aplicat întoc
mai, cu dăruițe și abne
gație" ’ mnnblfdftfeisrS. '■ _ 
cum se. ințimplă- prețuim- ' 
deni ■ cu prilejul omphtlrfi'; 
dialog al secretarului gene
ral al partidului cu oame
nii muncii, cu poporul.

Vizitele de neuitat ale 
secretarului general al 
partidului Ia Alba lulia 
cu prilejul aniversării

Omagiul marilor împliniri 
socialiste

De pe locul unde la 1 
Decembrie 1918 mulțimea 
a salutat marea izbindă 
avem în față Alba lulia 
întinerită, orașul nou, ma
rele cartier Platoul Roma
nilor. Populația cartieru
lui este egală cu cea a 
întregului municipiu din 
anul 1968. Odată cu noile 
blocuri s-au înălțat din te
melii un liceu, 4 școli ge
nerale. 3 grădinițe, unități 
comerciale și prestatoare 
de servicii, însumind o su
prafață de peste 10 000 me
tri pătrați, un cinemato
graf, casa de cultură a sin
dicatelor, spitalul județean 
cu 700 de paturi și policli
nică, hotelul turistic „Ceta
te", modernul stadion mu
nicipal.

Alba lulia de azi își tră
iește . noua sa existență cu 
demnitate și elan revolu
ționar. Se muncește și se 
învață. O modernă rețea 
de învățămînt, cu 7 licee, 
față de unul singur in 

Alba lulia, orașul Unirii. Alba lulia, cetate a demnității românești, izvor de 
istorie nouă, in care trecutul de glorie constituie un însuflețitor îndemn pe drumul 
avlntat spre noi piscuri de civilizație și progres. Iar faptele noastre, marile noastre 
împliniri socialiste, unitatea de granit a întregului popor român în jurul partidului, al 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie cel mai înalt 
omagiu adus luptei eroice a înaintașilor.

DIonisic SnCAN 
Sleîan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

unor mari evenimente is
torice, întîlnlrile de lucru 
ctf t (fibrele colective - rhtrfi- ■ 

. pitorești au marcat decisiv 
dtuftnul ascendent al bi
milenarului municipiu. Cu 
prilejul uneia din a- 
ceste întilniri, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
dat o înaltă apreciere : 
„Municipiul Alba lulia 
este unui din simbolurile

1968, școli dispunînd de 233 
săli de clasă și 51 de ate
liere școlare moderne pre
gătesc cadrele necesare 
economiei municipiului și 
a județului. Noi generații 
se pregătesc cu rivnă pen
tru a prelua și a duce mai 
departe ștafeta înnoirilor 
socialiste.

— Beneficiind, de la con
stituirea județului Alba, de 
un volum de investiții in 
valoare de 8 miliarde lei, 
Alba lulia șita sporit zes
trea industrială an de an 
— precizează tovarășul Va
sile Purdea, primarul mu
nicipiului. In ultimii 15 
ani, industria a crescut de 
9 ori. Producția indus
trială realizată astăzi la 
Alba lulia este egală cu 
cea a întregului județ 
Alba în anul 1971. S-a for
mat o nouă și puternică 
tradiție munditorească, iar 
tinerele colective s-au an
gajat plenar, cu hărnicie 
și pricepere, în ritmul 

existenței milenare a po
porului român, carț evocă 
zlm-iuntattr IsfofW â po
porului nostru, ce se ca
racterizează prin', -dorința 
continuă de a fi în pas cu 
dezvoltarea civilizației, de 
a contribui atît la făurirea 
pe pămîntul patriei a 
unei vieți tot mai bune și 
mai demne, cit și Ia dez
voltarea civilizației și pro
gresului întregii omeniri." 

muncii și întrecerii socia
liste. Cu mindria pe care 
ne-o inspiră. realitatea fap
telor regăsim în realizările 
județului — care anul tre
cut a ocupat locui I pe tară 
in întrecerea socialistă des
fășurată in domeniile 
industriei, construcției, 
transportului și circulației 
mărfurilor — contribuția 
tot mai substanțială a 
municipiului, ce deține în 
prezent o pondere de 25 Ia 
sută din potențialul indus
trial al județului. Și in 
acest an succese de presti
giu se adaugă Celor anteri
oare. Pe 11 luni în muni
cipiul nostru se realizează 
o producție marfă supli
mentară în valoare de 125 
milioane lei. Despre. Alba 
lulia putem vorbi astăzi 
cu temei ca despre un pu
ternic centru industrial, 
care intimpină 1 marea ani
versare a Unirii cu demne 
fante de muncă, în veș- 
mint înnoit.

Peronul gării cunoaște 
forfota lui liniștită, dd fie
care zi. Călători care 
vin, călători care pleacă... 
Dar atunci. în acel sfirșit 
de noiembrie și început de 
decembrie, cu 65 de ani in 
urmă, din zecile de trenuri 
sosind neîntrerupt dinspre 
Banat, dinspre Crișana, 
dinspre Maramureș, din 
toate colturile Transilva
niei coborau si se adunau 
zeci de mii de oameni — 
țărani, muncitori, cărturari 
— veniți să întărească, ho- 
tărîți. cu glasul lor. cu 
fapta lor, dorința unanimă 
a peste patru milioane de 
români de a se uni cu Tara.

Urcăm pe drumul în 
pantă ușoară spre cetatea 
din mijlocul orașului. Și 
parcă ne aflăm în mijlocul 
marii mulțimi, tălăzuind în 
șuvoi, cu steagurile tricolore 
în frunte, spre porțile de
venite strimte ale cetății. Se 
aude și ,.Pe-al nostru steag 
e scris Unire", ridicîndu-se 
răscolitor din inima și su
fletul celor care frâmintau 
pămîntul și fierul de la în
ceputul lumii în acest colț 
al lumii. Urcau spre Cîmpul 
lui Horea, conștienti că prin 
ei, prin hotărirea lor nestră
mutată de Unire li se va 
face, în sfîrșit, dreptate lui 
Horea cel jertfit pe roată 
și lui Avram Iancu, cel 

care. în fruntea moților, cu 
arma în mînă, a chemat 
poporul asuprit la izbîndâ 
libertății, dreptății și egali
tății.

De pe terasa de nord a 
Mureșului, acolo unde se 
ridică astăzi una dintre pu
ternicele platforme indus
triale ale municipiului Alba 
lulia, privim orașul învă
luit în lumina acestui în
ceput de iarnă. Vechea ce
tate transilvană are zidiri 
noi, moderne, urbanistica ei 
se încadrează armonios în 
spiritul arhitecturii avinta- 
te a timpului nostru. Și ne 
gîndim, impresionați de ve-
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PROGRAM
privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor

de materii prime, de combustibili și 
și materialelor în

energie și valorificarea superioară a materiilor prime 
perioada 1983-1985 și pînă în 1990

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
producției prin aplicarea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnologiei constituie, 
în concepția partidului nostru, o condiție 
esențială pentru crearea unei economii mo
deme de înaltă productivitate și eficiență.

Subliniind importanța deosebită pe care 
o reprezintă această problemă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, arăta că 
„în actualele împrejurări economice inter
naționale, cind trebuie să facem față atît 
greutăților legate de criza economică, cit și 
unei concurențe foarte active, se impune să 
facem totul pentru ca produsele românești 
să poată fi competitive, să se măsoare — 
din punct de vedere al nivelului tehnic și 
calității — cu oricare produs similar pe 
plan international...".

Prezentul Program privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii prime, 
de combustibili șl energie si valorificarea 
superioară a materiilor prime si materia
lelor. elaborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornește de la hotărîrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Programul are la bază orientările funda
mentale și indicațiile secretarului general 
al partidului, cu privire la îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnico-constructive ale 
produselor, perfecționarea structurilor de 
fabricație, care să conducă la sporirea sub
stanțială a gradului de valorificare a mate
riilor prime și reducerea cheltuielilor ma
teriale, la ridicarea eficienței producției și

I. SITUAJIA ACTUALA A NIVELULUI TEHNIC Șl CALITATIV 
AL PRODUSELOR

în cadrul lucrărilor de elaborare a pro
gramului, au fost analizate un număr de 
circa 11 300 produse și grupe de produse 
principale, in special dintre cele destinate 
exportului, reprezentînd pe ansamblul in
dustriei 76,4 la sută din producția anului 
1983.

Prin amplele programe de investiții rea
lizate în ultimul deceniu, valoarea fonduri
lor fixe productive în economie a crescut 
de peste 2,7 ori, iar în industrie de 2,8 ori. 
La sfîrșltul anului 1982 circa 80 la sută din 
valoarea mijloacelor de muncă aveau o ve
chime de pînă la 10 ani. în aceeași perioadă 
au fost aplicate în producție peste 7 700 
tehnologii noi și perfecționate, cu parame
tri tehnici și economici similari cu cei din 
țările avansate.

Față de acest important potențial tehnic 
de care dispune economia națională este 
necesar ca în toate ramurile economice să

Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. în Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor, reducerea consumu
rilor de materii prime, de combustibili și 
energie și valorificarea superioară a ma
teriilor prime si materialelor se au în ve
dere următoarele obiective etaoizate pe 
perioada Pînă în 1985. în anii 1986—1987 și 
în etapa următoare pînă în 1990 :

1. îmbunătățirea generală a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor prin inten
sificarea lucrărilor de reproiectare si mo
dernizare a produselor din fabricația cu
rentă. îmbunătățirea concepției celor in 
curs de asimilare și extinderea sortimen
tului fabricației prin asimilarea unor pro
duse de tehnicitate ridicată, astfel ca pon
derea produselor la nivel mondial ridicat 
să crească la circa 69 la sută in 1985. la 
84,6 la sută in 1987 și să se apropie de 95 
la sută în 1990. De asemenea. între 2 și 5 
la sută din produse să se situeze peste 
nivelul atins pe plan mondial.

în acest cadru. încă din anul 1984. toate 
produsele prevăzute la export se vor situa 
din punct de vedere calitativ la nivel mon
dial. asigurindu-se o eficiență sporită.

în același timp, se vor îmbunătăți sub
stanțial parametrii calitativi la produsele 
destinate consumului intern.

2. Creșterea competitivității produselor la 
export, lărgirea pe această cale a exportu
lui de produse românești cu prelucrare 
avansată și înaltă eficientă.

Prin măsurile prevăzute în program, va
lorificarea unei tone de materie primă în
corporată în produsele destinate exportu
lui trebuie să crească în medie, fată de 
1983, cu 10 la sută în 1985. cu 18 la sută 
în 1987 și cu 25 la sută în 1990.

3. Extinderea mecanizării și automatizării 
tn toate ramurile industriale, in special in 
sectoarele cu volum mare de muncă, pen
tru a asigura nivelurile prevăzute în pro
gramul de creștere a productivității muncii. 
Ponderea producției realizate în sistem 
mecanizat și automatizat va atinge în me
die 65 la sută in 1985, circa 70 la sută în 
1987 și peste 90 la sută în 1990.

în condiții de eficientă economică vor fi 
realizate mașini și linii automatizate, in
clusiv roboti industriali si microprocesoare. 
Fabricarea acestora se va face pe baza 
unui program special, in conformitate cu 
prevederile planului național unic.

4. Reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, energie, combustibili si ma
teriale, a importurilor, folosirea pe scară 
tot mai largă a resurselor interne de ma
terii prime si materiale, valorificarea în 
mai mare măsură a zăcămintelor minerale 
proprii, asimilarea de noi materiale care 
înlocuiesc importurile, utilizarea materia
lelor recuperate și extinderea înlocuitori
lor care asigură creșterea eficientei pro
ducției.

5. Valorificarea mai bună a tuturor ma
teriilor prime și materialelor, astfel ca pe 
ansamblu să se înregistreze o creștere a 
gradului de valorificare a acestora fată dă 
1980 cu 29.5 la sută in 1985. cu circa 41 la 
sută in 1987 și cu circa 64 la sută în 1990.

6. Creșterea eficientei întregii activități 
economice se reflectă și prin reducerea 
cheltuielilor materiale la mia de lei pro
ducție marfă industrială cu circa 81 lei in 
1985, cu peste 98 lei in 1987 și cu circa 
133 lei in 1990. fată de 1980.

Ansamblul măsurilor prevăzute în pro
gram trebuie să asigure imDunătățirea 
structurilor de producție prin creșterea in 
ritm susținut a sortimentelor cu un înalt 
grad de tehnicitate și cu o pondere mare 
de manoperă si muncă de conceotie. Potri
vit programului, consumurile de materii 
prime, materiale, combustibili si energie vor 
înregistra creșteri mai reduse în compara
ție cu creșterea producției industriale.

Pentru înfăptuirea obiectivelor mențio
nate vor fi cuprinse in prevederile planu
rilor anuale si de perspectivă sarcinile ce 
decurg din acest program, precizîndu-se ni
velurile narametrilo» tehnici si calitativi ce 
trebuie atinși, precum și normele de con

creșterea competitivității mărfurilor româ
nești pe piețele externe. Problemele cali
tății sint abordate intr-o viziune modernă, 
complexă, avindu-se in vedere atît carac
teristicile funcționale, constructive, de fia
bilitate, cit și cele economice — consumuri, 
productivitate, costuri, gradul de valorifi
care a materiilor prime, eficienta la export 
— ale produselor, calitatea trebuind să asi
gure o valoare de întrebuințare maximă în 
condițiile unor cheltuieli minime.

Potrivit orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, programul 
preconizează un sistem complex de asi
gurare a calității începînd cu activitatea 
de cercetare și concepție, de proiectare, 
care trebuie să tină seamă de ultimele 
cuceriri ale științei, tehnicii și tehnolo- • 
giei pe plan mondial. în procesele de fa
bricație ale produselor, pentru realizarea 
unei execuții ireproșabile. în conformitate 
cu modelele sau documentațiile tehnice de 
referință, iar în exploatare, pentru creș
terea duratei de utilizare șl de reducerea 
cheltuielilor de întrețineri și reparații. î.n 
acest cadru, se preconizează introducerea 
unor metode modeme de analiză în vede
rea optimizării cheltuielilor pentru calitate, 
pentru aducerea și menținerea acesteia la 
nivel mondial ridicat.

Totodată, se are în vedere introducerea 
unor indicatori de calitate ai execuției pie
selor, subansamblelor, semifabricatelor și 
produselor care să permită crearea unui 
mecanism de stimulare și de creștere a 
răspunderii oamenilor muncii pentru cali

fie luate măsuri ferme pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor specifice și creșterea 
competitivității pe piețele externe, cores
punzător eforturilor făcute, precum și pen
tru atingerea parametrilor proiectați la toa
te capacitățile puse în funcțiune.

Din analizele efectuate a rezultat că țara 
noastră realizează în prezent o serie de 
produse cu nivel tehnic ridicat, competitive 
pe piețele externe, cum sînt : tractoare, 
rulmenți, unele utilaje tehnologice, pompe 
și instalații hidraulice, excavatoare de mare 
capacitate, motoare navale, nave maritime 
și aeriene, echipamente pentru prelucrarea 
datelor, pentru controlul automat al pro
duselor industriale, centrale telefonice au
tomate electronice, tipuri de motoare elec
trice. mașini de prelucrat metale prin 
electroeroziune. centre de prelucrat cu 
comandă numerică; sortimente de ta

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI
sumuri pentru materii prime, materiale, 
combustibili și energie, cu respectarea gra
dului de creștere a valorificării acestora 
în procesele de producție si în reducerea 
cheltuielilor materiale.

în acest cadru. în fiecare etapă se va 
acționa în următoarele direcții principale :

iN PERIOADA PINĂ IN 1985
1. Se vor asigura în toate unitățile in

dustriale măsuri ferme pentru atingerea 
parametrilor tehnici, calitativi și economici 
înscriși în documentațiile tehnice aprobate 
la toate capacitățile puse în funcțiune ; în 
cursul anului 1984 se vor atinge parametrii 
proiectați la capacitățile cu termene expi
rate. iar pînă la finele anului 1985, toate 
capacitățile care se pun în funcțiune in 
anii 1983 și 1984 vor lucra la parametrii 
proiectați.

2. Corespunzător cu prevederile de plan, 
se vor aplica în producție peste 2 200 teh
nologii noi și modernizate, repartizate pe 
ramuri astfel : 440 tehnologii în industria 
construcțiilor de mașini, electrotehnică și 
electronică. 109 în industria metalurgică, 
850 in chimie și petrochimie. 370 în indus
tria materialelor de construcții și prelucra
rea lemnului. 500 in industria ușoară, peste 
170 în industria alimentară, precum și in 
alte sectoare ale economiei ; se vor asimila 
în fabricație mașini, utilaje, instalații și 
aparate noi și modernizate cu parametri 
tehnici, calitativi și economici ridicați ; se 
vor extinde mecanizarea si automatizarea 
pentru a se asigura economisirea muncii 
în concordantă cu programul de creștere a 
productivității muncii.

3. în întreaga economie se vor aplica in
dicatori de calitate a produselor în vederea 
asigurării controlului pe toate fazele pro
cesului de fabricație și a creării unui sistem 
generalizat de creștere a răspunderii oame
nilor muncii pentru ridicarea calității pro
duselor ; se vor aplica metode moderne de 
analiză si urmărire a calității. îndeosebi in 
industria constructoare de mașini, electro
tehnică și electronică. în vede-ea efectuării 
tuturor probelor necesare, inclusiv a celor 
climatice, precum și pentru optimizarea 
costurilor de producție și ridicarea perfor
mantelor produselor la nivel competitiv pe 
plan internațional. Se vor extinde metode
le moderne de control al calității și se vor 
lua măsuri pentru utilizarea eficientă a 
standurilor de probă, a întregii aparaturi 
de măsură și control.

IN PERIOADA 1986-1987
1. Se va continua procesul de moderni

zare a instalațiilor și utilajelor din dotare 
în vederea realizării de parametri funcțio

I — nivel mondial ridicat 
din care :

II — peste nivelul atins pe 
plan mondial 

Total I 68,7 84,6 95,0
din care II 2 — 5

Min. Industriei Construcțiilor de Mașini I 76 90 96
II 2 — 5

Min. Industriei de Mașini-Unelte, Electro-
tehnică și Electronică I 66,8 86,0 96,0

II 2 — 5
Min. Industriei Metalurgice I 84 93 98

II 2 — 5
Min. Industriei Chimice I 70,8 86,0 96,0

II 2 — 5
Min. Industrializării Lemnului și Mate-

rialelor de Construcții I 75,3 85,0 95,0
II 2 — 5

Min. Industriei Ușoare I 70 86 96
II 2 — 5

Min. Agriculturii și Industriei Alimentare I 70,4 85,0 96,0
II 2 — 5

tatea producției, în cadrul noului sistem de 
retribuire a muncii.

La stabilirea direcțiilor de acționare pen
tru îmbunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor noastre, în program s-a 
ținut seama de realizările recente pe plan 
mondial și tendințele care se manifestă 
pentru perioadele ce urmează, în fiecare 
domeniu. Datorită caracterului deosebit de 
dinamic al calității și nivelului tehnic al 
produselor, se prevede ca pe măsură ce, 
pe plan mondial, vor apărea direcționări noi 
de dezvoltare a produselor, acestea să fie 
analizate pentru Însușire în producția țării 
noastre, actualizîndu-se în mod corespun
zător prevederile programului.

Măsurile stabilite pentru ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor și va
lorificarea superioară a materiilor prime și 
materialelor în toate sectoarele se bazează 
pe aportul cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice, în concordanță cu progra
mele și prognozele tehnologice pe termen 
lung elaborate sub conducerea directă a 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

La definitivarea programului a fost an
trenat un număr mare de specialiști din 
întreprinderi, institute de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică, centrale indus
triale și ministere, Comitetul de Stat al 
Planificării, Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe și Inspectoratul 
General de Stat pentru Controlul Calității 
Produselor.

blă si profile laminate din oțel, laminate 
din metale neferoase ; polietilenă de mică 
și mare densitate, unele substanțe farma
ceutice și medicamentoase, fire și fibre sin
tetice, fenol, acetonă ; plăci de faianță, sor
timente de ciment, tipuri de mobilier din 
lemn și de instrumente muzicale, articole 
și ambarcațiuni din lemn pentru sport și 
agrement ; sortimente de țesături, confecții 
și tricotaje, încălțăminte, covoare, vase din 
tablă emailate, sortimente de sticlărie de 
menaj, produse ornamentale din porțelan ; 
unele produse alimentare.

De asemenea, din analiză a rezultat că 
există în fabricație produse care nu se si
tuează la nivelul celor similare pe plan 
mondial asupra cărora trebuie concentrate, 
cu prioritate, eforturile pentru îmbunătăți
rea substanțială a parametrilor tehnici și 
funcționali care să permită lărgirea posi
bilităților de export ale țării noastre.

nali care asigură realizarea de produse de 
calitate corespunzătoare, cu consumuri de 
materii prime, materiale, combustibil și 
energie reduse.

2. Se vor aplica noi tehnologii în concor
danță cu prevederile planului național unic 
de dezvoltare economico-socială. pentru 
realizarea de produse superioare calitativ 
și pentru economisirea consumurilor de 
materii prime, materiale, manoperă și a 
cheltuielilor de orice fel ; se va accentua 
asimilarea in fabricație a mașinilor, utila
jelor, instalațiilor și aparatelor noi și mo
dernizate, a liniilor tehnologice automati
zate, cu parametri de nivel mondial și se 
va trece la fabricația unor produse ale că
ror performanțe să se situeze peste nivelul 
mondial.

3. Se va trece la generalizarea metodelor 
moderne de analiză și control ale calității 
atît 1a proiectarea, cit și în fabricația pro
duselor.

IN PERIOADA 1988-1990
în această etapă se vor accentua proce

sele de modernizare a produselor prin 
realizarea de noi mașini, utilaje, instalații 
și aparate, introducerea noilor tehnologii și 
modernizarea celor existente, astfel ca, 
practic, toate produsele și tehnologiile să 
se situeze la nivel mondial ridicat (circa 
95 Ia sută).

în acest cadru vor fi cercetate și puse 
la punct tehnologii de virf și asimilate 
produse care să asigure continuarea proce
sului de menținere a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor la parametrii cei mai 
ridicați pe plan mondial, competitive din 
punct de vedere economic. Se va asigura, 
diferențiat pe ramuri, ca circa 2—5 la sută 
din produse să se situeze la performanțe 
care depășesc nivelul ce se va atinge pe 
pian mondial.

★
în concordanță cu orientările arătate, 

programul prevede însemnate îmbunătățiri 
atît in domeniul calității, cît si al creșterii 
eficientei economice a producției. Astfel, se 
are în vedere ca. la finele anului 1985, prac
tic toate produsele ce se fabrică în econo
mie să se situeze, din punct de vedere teh
nic și calitativ, cel puțin la nivelul mediu 
ce se realizează în prezent pe plan mon
dial, la tipuri similare ; încă din anul 1984, 
toate produsele destinate exportului vor 
avea parametri tehnico-funcționali și de 
fiabilitate la nivel mondial. Urmează ca 
ponderea produselor la nivel ridicat și pes
te nivelul atins pe plan mondial, pe total 
industrie si pe ministere, să prezinte pînă 
în 1990 evoluția următoare :

r
— in procente —

Prevederi

1985 1987 1990

Efectele economice ale îmbunătățirii ni
velului tehnic șl calitativ al produselor și 
îmbunătățirea structurii producției vor 
trebui să se reflecte în sporirea sub

— lei —

Reduceri față de 1980

1985 1987 1990
Total — 80,9 — 98,3 —132,9

din care:
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini —116,4 —147.4 —201,4
Ministerul Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică —117,7 —146,7 —207,7
Ministerul Industriei Metalurgice — 52,4 — 68,4 —100,4
Ministerul Industriei Chimice —103 . —119 —155
Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții — 79,1 — 89,1 —115,1
Ministerul Industriei Ușoare — 97,9 —113,9 —147,9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — 77,2 — 89,2 —109,2

Aceste reduceri urmează să se concreti- duse siderurgice, produse chimice anorga- produselor, va trebui să determine însem-
zeze în diminuarea consumurilor de ma- nice, produse petrochimice, produse ma- nate îmbunătățiri in valorificarea resurse-
terii prime, combustibili și energie, pe cromoleculare de bază, celuloză și hîrtie. lor materiale ale economiei.
seama reproiectării produselor si tehnolo- masă lemnoasă, țesături etc. Valoarea producției industriale ce se va
giilor actuale, promovării în fabricație a b. Reducerea consumurilor materiale si obține pentru fiecare leu cheltuit cu ma-
unor produse si tehnologii noi. care să energetice, in paralel cu creșterea valorii teriile prime. materiale. combustibili și
conducă la economii de resurse. îndeosebi unitare a produselor pe seama ridicării energia consumate pentru producția res-
la : energie electrică, energie primară, pro- performantelor tehnice si calitative ale pectivă va crește după cum urmează :

— in procente —

1985 1987 1990

1980 1980 1980
Total 129,5 141,2 164,2

din care :
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini , 150,5 168.4 203,1
Ministerul Industriei de Mașini-Uncite, Electrotehnică și Electronică 130,0 146,4 177,1
Ministerul Industriei Metalurgice 130,3 140,7 162,2
Ministerul Industriei Chimice 132,7 146,5 165,6
Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții 125,1 130,8 150,4
Ministerul Industriei Ușoare 128,3 138,6 160,8
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 117,5 127,8 150,8

c. Modernizarea produselor și tehnolo
giilor și extinderea fabricației de sortimen
te cu tehnicitate ridicată vor determina și

III. OBIECTIVE Șl MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CREȘTERII 
PREVĂZUTE A NIVELULUI TEHNIC Șl CALITATIV 

AL PRODUCȚIEI Șl A VALORIFICĂRII SUPERIOARE
A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR PE PRINCIPALELE 

RAMURI Șl GRUPE DE PRODUSE
Pentru realizarea sarcinilor de ridicare a 

nivelului tehnic și calitativ și creșterea 
continuă a fiabilității și competitivități 
produselor pe ramuri și grupa de produse 
vor fi promovate următoarele orientări :

A. Ponderi in numărul total
de produse :
— produse la nivel mondial 

ridicat — %
din care :

— peste nivelul atins pe 
plan mondial — %

B. Creșterea față de anul 1980
a gradului de valorificare — %

Se vor lua măsuri pentru modernizarea 
si reproiectarea produselor, asigurindu-se 
creșterea duratei de viață și a siguranței in 
funcționare, reducerea greutății -și consu
murilor specifice, creșterea randamentelor 
și diminuarea cheltuielilor pentru exploa
tare. întreținere și reparații la beneficiari.

S-a prevăzut ca toți producătorii din 
această ramură să intensifice activitatea 
de reproiectare./ modernizare și însușire 
în fabricație de' noi produse, astfel ca pină 
la finele anului 1985, în mod practic să fie 
înlocuite toate produsele care prezintă ră- 
mîneri în urmă față de realizările pe plan 
mondial.

Măsuri similare vor fi aplicate și în ceea 
ce privește tehnologiile de fabricație, pînă 
la finele anului 1985 urmind să fie intro
duse 440 tehnologii noi și modernizate.

S-au avut, totodată, în vedere măsuri 
energice pentru îmbunătățirea calității în 
procesul de execuție a produselor, pentru 
respectarea riguroasa a prevederilor docu
mentațiilor tehnice și a tehnologiilor de fa
bricație, pentru creșterea exigenței contro
lului tehnic în toate fazele proceselor de 
fabricație.

îmbunătățirea în continuare, în cincina
lul care urmează, a calității nivelului tehnic 
al produselor ramurii urmează a se rea
liza în condițiile introducerii și promovării 
pe scară largă a tehnologiilor noi, de com
plexitate și eficiență ridicată, cum sînt : 
prelucrarea prin deformare plastică în 
cîmp magnetic și electric, rularea danturii 
roților dințate, tratamente termice și ter- 
mochimice bazate pe surse concentrate de 
energie-laser, plasmă, fascicule de elec
troni — sisteme de prelucrare flexibile etc.

Se are în vedere extinderea sortimentu
lui de fabricație îndeosebi in domeniile de 
tehnicitate ridicată, cu utilaje de perfor
manța, de puteri și capacități foarte mari, 
precizii de execuție și clase de calitate su
perioară. Va crește ponderea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor realizate pe fa
milii. bazate pe concepție constructivă și 
funcțională unitară și acoperind întreaga 
gamă de cerințe pe dimensiuni și destinații 
pentru intern și export.

La produse și grupe de produse mai im
portante sînt de menționat următoarele 
îmbunătățiri :

— în domeniul fabricației de utilaje șl 
accesorii pentru foraj și extracția țițeiului 
și gazelor, pină la finele actualului cincinal 
se va acționa în principal pentru introdu
cerea de noi tehnologii și asimilarea unor 
noi materiale pentru fabricația pieselor de 
mare uzură, care intră in componenta in
stalațiilor și sculelor de foraj și extracție, 
care să funcționeze în condiții grele de lu
cru. Construcția instalațiilor de foraj va fi 
perfecționată în vederea diminuării greu
tății și creșterii eficienței în exploatare, 
prin reducerea timpului de montaj și 
transport cu circa 30 la sută și mărirea dis
ponibilității de la 80 la 90 la sută. O atenție 
deosebită se va acorda creșterii fiabilității 
sapelor de foraj, la care se vor asigura ma
teriale speciale de înaltă calitate (în spe- 

stanțială a indicatorilor de eficiență.
a. Pe ansamblul industriei republicane 

cheltuielile materiale urmează să se re
ducă în 1985, față de 1980. cu 80.9 lei la 

însemnate sporuri ale gradului de valo
rificare a produselor românești pe piețe
le externe. La produse cu ponderea ridi

a. In industria construcțiilor de mașini 
principalii indicatori de ansamblu privind 
calitatea și valorificarea materiei prime, 
materialelor, combustibililor și energiei se 
vor îmbunătăți astfel :

1985 1987 1990

76 90 96

1503 168,4

2—5

203,1

cial pentru lagărele de alunecare) și utilaje 
pentru superfinisări și tratamente termice, 
astfel îneît în anul 1985 durabilitatea sape
lor să crească cu peste 50 la sută față de 
nivelul atins în prezent.

în cincinalul care urmează, gama de fa
bricație va fi extinsă cu o serie de produse 
noi, de nivel ridicat : instalații și echipa
mente pentru forajul de foarte mare adîn- 
cime ; instalații de foraj, echipamente și 
scule de construcție specială pentru func
ționarea în condiții de exploatare și cli
matice grele ; motoare hidraulice de fund 
pentru forajul dirijat, unități de separare, 
colectare și transfer in sistem închis a ți
țeiului jste.

— Va fi reproiectată pînă in X985 întrea
ga gamă de cazane energetice, grupuri tur- 
bogeneratoare și agregate auxiliare, in ve
derea creșterii substanțiale a randamente
lor și siguranței în exploatare, eliminării 
întreruperilor în funcționare și scăderii 
cheltuielilor de întreținere și reparații.

Pentru economisirea resurselor de ener
gie, în special hidrocarburi și energie 
electrică, va fi extinsă gama de instalații 
pentru recuperarea tuturor resurselor ener
getice refolosibile și se va acționa pentru 
modernizarea echipamentelor energetice ale 
consumatorilor in scopul creșterii randa
mentelor energetice și înlocuirii combusti
bililor superiori.

Vor fi însușite în fabricație tipuri noi. 
cu eficiență ridicată, de agregate energe
tice. utilizind resursele interne — cazane 
cu ardere in strat fluidizat a lignitului sau 
pe șisturi bituminoase, turbine pentru 
producerea de energie din resurse cu po
tențial scăzut, grupuri hidroenergetice pen
tru hidrocentralele prevăzute să fie reali
zate în această perioadă etc.

— La fabricația de autovehicule, moder
nizările prevăzute pînă în 1985 trebuie 
să asigure creșterea portantei cu peste 17 
la sută, a indicelui de tară de la 1,76 Ia 
2, a indicelui de disponibilitate la 77—93 
la sută și sporirea duratei de utilizare 
normată prin folosirea de materiale cu 
rezistentă ridicată pentru componentele 
principale și extinderea utilizării înlocui
torilor cu greutăți specifice mai reduse. 
Se va trece la folosirea de motoare cu 
putere mărită, cutii de viteză sincronizate, 
suspensii hidraulice îmbunătățite și sisteme 
de acționare tranzistorizate. Se vor ex
tinde procesele tehnologice de vopsire prin 
electroforeză. precum și utilizarea de 
mașini specializate, cu aparatură de control 
activ.

Toate autovehiculele din fabricația ac
tuală vor ti reproiectate. modernizate sau 
înlocuite cu alte tipuri pînă in anul 1990.

— Tipurile actuale de tractoare și mașini 
agricole vor fi reproiectate constructiv 
pînă la sfîrșitul actualului cincinal în 
vederea creșterii puterii, durabilității pun
ților și sistemelor de rulare, echipării cu 
instalații hidraulice de mare randament 
și fiabilitate, reducerii consumului de 
combustibil prin care să se asigure creș
terea productivității lucrărilor în agricul

1 000 lei producție marfă. în 1987 cu 98,3 lei. 
iar în 1990 cu 132,9 lei.

Pe ministere, reducerile se prezintă ast
fel : 

cată la export. în principal prin ridicarea 
calității și îmbunătățirea structurii sorti
mentale. gradul de valorificare exprimat 
în valută va crește substanțial.

tură. scăderea cheltuielilor pentru întreți
nere și reparații.

Vor fi continuate lucrările de perfecțio
nare și diversificare a utilajelor pentru 
pregătirea patului germinativ, concomitent 
cu erbicidarea și fertilizarea solului, a 
agregatelor combinate care execută mai 
multe lucrări la o singură trecere, a com
binelor-autopropulsate multifuncționale cu 
performante superioare pentru păioase, 
porumb, soia, floarea-soarelui. cartofi etc.

— în construcții navale este necesar să 
se acționeze cu fermitate pentru asimilarea 
și reprșiectarea tuturor navelor din fabri
cația curentă pentru reducerea greutății 
proprii, a gabaritelor și instalațiilor, dimi
nuarea consumului de combustibil și uti
lizarea de combustibili grei. Se va urmări 
creșterea siguranței în exploatare și redu
cerea timpilor de reparații.

In cincinalul următor se va lărgi gama 
de fabricație îndeosebi cu nave speciali
zate : vrachiere de 130 mii tdw ; nave 
pentru transportat gaze petroliere si amo
niac în stare lichidă, cargouri portcontâi- 
nere. nave pentru cercetare și prospec
tare geologică a subsolului marin etc.

— în domeniul utilajelor miniere, core
lat cu tehnologiile de extracție, se va 
asigura creșterea fiabilității și a siguran
ței în funcționarea echipamentelor cu 
circa 20—30 la sută, mărirea durabilității 
mecanismelor și subansamblelor de mare 
uzură, reducerea consumului de metal cu 
10—20 la sută.

Vor fi asimilate o serie de utilaje noi de 
mare randament pentru mecanizarea lucră
rilor in cariere și galerii (excavator cu ro
tor portcupe, instalații de săpat galerii, 
scuturi mecanizate pentru înaintarea în 
roci moi și de duritate medie, încărcătoare 
miniere, familii de utilaje ,modulabile pen
tru efectuarea superioară a principalelor 
operații tehnologice din subteran etc.), pre
cum și pentru preparații (utilaje pentru 
extracția metalelor din soluții cu schimbă
tori de ioni, instalații magnetohidrodinamice 
pentru reconeentrarea și separarea mine
reurilor, utilaje pentru extragerea din con
centrate a metalelor grele prin metoda 
dezagregării sub presiune etc.).

— La locomotive electrice și diesel elec
trice acțiunile vor fi îndreptate pentru rea
lizarea de produse cu grad înalt de tiristo- 
rizare și care utilizează curent continuu, 
creșterea substanțială a fiabilității, redu
cerea consumurilor energetice și a timpi
lor de reparații.

— în fabricația de mașini-unelte se va 
acționa pentru perfecționarea mașinilor 
existente și asimilarea de noi tipuri, simi
lare celor mai bune realizări pe plan mon
dial, prin echiparea acestora cu mecanisme 
de acționare și variatoare electronice de 
turație, convertizoare, comenzi numerice, 
afișaj de cote, aparataj de comutație și 
protecție, care să asigure un grad sporit 
de precizie, reducerea timpilor de repara
ție, astfel incit la nivelul anului 1985 toate 
mașinile-unelte să atingă o disponibilitate 
de peste 80 la sută.

în cincinalul următor, în cadrul produc
ției de mașini-unelte o dezvoltare susținută 
va înregistra fabricația de mașini-unelte 
automate cu comenzi numerice, cu afișaj de 
cote etc., de mașini-unelte automatizate și 
specializate, cu grad ridicat de mecanizare, 
precum și de linii automate complete pen
tru prelucrări, asamblări, turnări etc., care 
să asigure modernizarea tehnologiilor de 
fabricație și creșterea productivității mun
cii in întreaga ramură a construcțiilor da 
mașini.

O atenție deosebită se va acorda produc
ției de mașini și utilaje cu parametri teh
nici ridicați pentru industria ușoară — ma
șini de filat cu efecte speciale, mașini de 
filat cu rotor, linii pentru produse nețe
sute, instalații de carbonizat lînă, linii de

(Continuare în pag. a V-a)
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snălat. albit, vonsit si uscat continuu, carde 
de bumbac, mașini de țesut neconvențio
nale, utilaje cu grad ridicat de automati
zare, care să asigure prelucrarea superi
oară a materiilor prime și înlocuitorilor 
acestora, valorificarea materiilor prime re

A. Ponderi in numărul total do produse :
— produse Ia nivel mondial ridicat

— la sută 
din care :

— peste nivelul atins pe plan mondial
— la sută

B. Creșterea față de anul 1980 a gradului 
de valorificare — la sută

în această ramură care Înregistrează In 
continuare o dezvoltare prioritară, va tre
bui ca. în următorii 2—3 ani. să se acțio
neze pentru a se realiza îmbunătățirea sub
stanțială a calității și tehnicității produse
lor la nivelul produselor similare ce se fa
brică în țări avansate si să se asigure ca. 
In cincinalul următor, practic toate produ
sele să țină pasul cu ritmul rapid de inova
ție și înnoire care caracterizează acest do
meniu.

Se vă acționa, totodată, pentru perfecțio
narea si modernizarea structurilor de pro
ducție prin crearea sau dezvoltarea unor 
sectoare noi. de tehnicitate si complexitate 
ridicată, cum sînt : microelectronica, roboti 
industriali, echipamente pentru centrale 
nuclearo-electrice. pentru forme noi de 
energie pentru aviație etc. Se vor lua. de 
asemenea, măsuri pentru reproiectarea si 
asimilarea de produse cu consum redus de 
cupru, metale prețioase și tablă silicioasă, 
miniaturizate, realizate in variante con
structive care să răspundă si cerințelor 
climatice speciale.

La principalele produse si grupe de pro
duse se au în vedere următoarele îmbu
nătățiri :

— în construcția de mașini electrice se 
va urmări creșterea puterii pe unitatea de 
greutate prin realizarea de carcase în con
strucție sudată, extinderea seriei de mo
toare în carcase de aluminiu, creșterea 
gamei de motoare cu rotor disc, reducerea 
In continuare a consumului de cupru.

— în cincinalul următor va fi extinsă 
fabricația de motoare soecla’e pentru a se 
asigura integral domeniile de funcționare 
în condiții deosebite (medii explozive, gri- 
zutoase. sub influenta radiațiilor nucleare, 
la temperaturi extreme etc).

— în domeniul fabricației de cabluri e- 
lectrice. telefonice și de semnalizare se va 
urmări extinderea largă a utilizării alumi
niului și a izolațiilor superioare din mase 
plastice si cauciuc care să permită ex

1985 1987 1990

A. Ponderi in numărul total de produse :
— produse la nivel mondial ridicat

din care :
— peste nivelul atins pe plan mondial

la sută

la sută

84 93 98

2—5
B. Creșteri față de anul 1980 ale gradului

de valorificare Ia sută 130,3 140.7 162,2

Tinînd seama de tendințele noi. confir
mate de cercetare-dezvoltare pe plan mon
dial în această ramură sînt prevăzute în
noiri și modernizări pe scară largă ale 
^tehnologiilor de fabricație, cu implicații 
’profunde asupra calității, structurii si eco
nomicității producției.

în acest cadru, noile tehnologii urmează 
să permită elaborarea. în condiții eficien
te. de aliaje speciale necesare industriei 
moderne, inclusiv oteluri de calitate, alia
te. inoxidabile si refractare, aliaje de alu
miniu de înaltă puritate etc. Un obiectiv 
prioritar al acestor tehnologii îl constituie 
reducerea consumului de energie în spe
cial prin integrarea fazelor cu temperaturi 
înalte, astfel incit să se obțină o valorifi
care superioară a energiei din procesele pri
mare și reciclarea resurselor recuperabile.

Creșterea gradului de automatizare a 
proceselor siderurgice, căreia i se acordă 
o deosebită importantă tinînd seama de 
implicațiile asupra calității și productivită
ții muncii, este prevăzută a se realiza în
deosebi prin implementarea mijloacelor 
moderne de conducere automatizate.

în etapa de pină în anul 1985. eforturile 
vor fi orientate îndeosebi pentru dotarea 
liniilor de producție cu instalații și mij
loace de control activ al produselor, pe 
toate fazele de fabricație, care să asigure 
reglarea automată a parametrilor tehnolo
gici în limitele necesare obținerii de pro
duse de calitate superioară. De asemenea, 
în această primă etapă se au în vedere 
îmbunătățiri substanțiale în organizarea si 
desfășurarea activității de reparații-între- 
ținere a instalațiilor și utilajelor prin 
promovarea pe scară largă a lucrărilor de 
întreținere preventive și asigurarea între
gului necesar de piese si subansamble de 
siguranță, care să permită continuitate^ 
funcționării instalațiilor.

în aceste condiții, odată cu extinderea 
•ortimentului fabricației de produse side
rurgice în domeniile de tehnicitate ridicată, 
se prevăd importante îmbunătățiri și in 
ceea ce privește nivelul calitativ al produ
selor respective, materializate în obținerea 
de caracteristici mecanice și tehnologice 
superioare, în omogenitatea compoziției 
chimice și reducerea conținutului de ele
mente dăunătoare, precum și în gradul ri
dicat de finisare si precizie dimensională.

La produse și grupe de produse mai im
portante 6înt de menționat următoarele 
îmbunătățiri :

— La cocs metalurgic s-a prevăzut creș
terea eficienței producției, prin optimiza
rea regimurilor de încălzire a bateriilor de 
cocsificare, trecerea la preîncălzirea șarje

1985 1987 1990

A. Ponderi în numărul total de produse :
— produse la nivel mondial ridicat 

din care :
— peste nivelul atins pe plan mondial:

la sută 

la sută

70,8 86 96

2—5
B. Creșteri față de anul 1980 

ale gradului de valorificare la sută 132,7 146,4 165,6

în această ramură, pînă la finele actua
lului cincinal, se va acționa îndeosebi pen
tru ridicarea parametrilor calitativi la ni
velul produselor similare realizate pe plan 
mondial, reducerea conținutului de impu
rități la limita admisă de normele interna
ționale. creșterea ponderii calității superi
oare în totalul producției. în acest scop 
se are in vedere creșterea gradului de si
guranță în funcționare a instalațiilor, pre
cum și de stabilitate a parametrilor pro
ceselor tehnologice prin realizarea la timp 
si de calitate a lucrărilor de reoaratii-în- 
tretinere si prin dotarea cu aparatură de 
măsură, control si autoreglare pe toate fa
zele de fabricație.

în cincinalul 1986—1990 vor continua 
eforturile pentru perfecționarea tehnologii
lor în vederea îmbunătățirii parametrilor 

cuperabile și refolosibile, realizarea de pro
ductivități sporite și consumuri energetice 
reduse, creșterea competitivității produse
lor fabricate.

b. In industria electrotehnică șl electro
nică se prevede următoarea evoluție la 
principalii indicatori de calitate și valori
ficare :

1985

66,8

1987 1990

86

130,0 146,4

96

2—5

177,1

ploatarea la temperaturi ridicate si elimi
narea 'hrmării cu sîrmă de otel.

— La mașini și aparate electrice de uz 
casnic se va acționa pentru modernizarea 
producției îndeosebi sub aspectul îmbună
tățirii randamentelor energetice. Va fi re- 
proiectată întreaga gamă de broduse elec- 
trocalorice în vederea transmiterii cit mai 
eficiente a căldurii si se vor asimila serii 
noi de motocomoresoare care să permită 
realizarea de frigidere cu consumuri mini
me de energie electrică și cu performanțe 
sporite.

— în producția de aparataj de înaltă 
tensiune este necesar să se reproiecteze 
întrerupătoarele cu ulei puțin, de medie 
tensiune. transformatoare de măsură de 
peste 72,5 kV și să se asimileze noi serii 
de separatoare de . sarcină si reostate de 
pornire : se va dezvolta tehnica de izola- 
tle-comutatie. în hexaclorură de sulf la 
întregul aparataj de înaltă tensiune.

— în producția de componente electro
nice accentul trebuie pus în toată această 
perioadă pe organizarea si dezvoltarea pro
ducției de microelectronică, pe asimilarea 
de tehnologii de vîrf. care să permită tre
cerea la fabricația de microprocesoare. 
Vor fi totodată dezvoltate. în cadrul pro
ducției de componente discrete, active si 
pasive, sortimente de putere, cu perfor
mante ridicate, de mare fiabilitate.

— La fabricația de televizoare, radiore- 
cento^re și radiooasetofoane se vor lua 
măsuri pentru creșterea echipării cu cir
cuite integrate si reducerea consumului de 
energie, pentru diversificarea televizoare
lor color, extinderea gamei de radiorecep
toare si radiocasetofoane cu noi tipuri cu 
sisteme stereo de redare și înregistrare, 
cu număr extins de game de recepție și 
puteri sporite.

c. în industria metalurgică, principalii 
indicatori de ansamblu privind calitatea 
produselor si valorificarea materiilor pri
me. materialelor, combustibililor si ener
giei se vor îmbunătăți astfel :

lor de cocsificare — cu efecte asupra con
sumului de combustibil — introducerea de 
utilaje și tehnologii noi pentru separarea 
avansată a compușilor chimici din gudr^a- 
nele de la cocșeții etc, . "

— La fontă prin înlocuirea parțială a 
calcarului cu dolqmitâr si. desulfuiare în 
afara furnalului, se va asigura incă din 
actualul cincinal reducerea conținutului 
de sulf sub 0,002 la sută. Pentru finele 
cincinalului următor se are în vedere 
punerea la punct a tehnologiei de insuflare 
în furnal de gaze reducătoare obținute din 
gazeificarea cărbunilor.

— La oțel îmbunătățirile calitative pre
văzute pentru prima etapă — 1985 — se
vor realiza în condițiile reducerii consu
mului de elemente de aliere, prin creșterea 
ponderii otelurilor carbon de calitate, slab 
aliate și microaliate cu bor și cu titan. 
Pentru creșterea purității chimice se are 
în vedere extinderea procedeelor de dega- 
zare în vid și decarburare cu oxigen în 
mediu de argon.

La electrozi de gfafit, creșterea durabi
lității în exploatare urmează să fie asigu
rată îndeosebi prin aplicarea tehnologiei 
de impregnare și extinderea utilizării 
cocsului acicular.

— La produsele de prelucrare metalur
gică, in perioada imediat următoare se va 
acționa îndeosebi pentru asigurarea con
stantei caracteristicilor mecanice si tehno
logice. pentru obținerea unor structuri 
metalografice optime și creșterea gradului 
de finisare și precizie dimensională. Se vor 
extinde răcirea controlată a laminatelor, 
procedeul de recoacere de globulizare. pre
lucrarea otelului prin broșeu și tragere 
la cald.

în dezvoltarea producției din acest do
meniu în cincinalul următor o pondere 
continuu sporită urmează să aibă produ
sele de tehnicitate ridicată, cum sînt : noi 
tipuri de table groase din oțeluri sudabile 
de construcții cu rezistență înaltă tratate 
termic ; bare și table speciale pentru indus
triile chimică, nucleară și aeronautică ; 
benzi electrotehnice cu permeabilitate mag
netică foarte ridicată, laminate finite pline 
realizate in flux continuu, table cositorite 
electrolitic etc.

Se prevede totodată extinderea utilizării 
tehnologiilor neconvenționale de tratamente 
termice si a dotărilor necesare creșterii în 
1990 a ponderii produselor siderurgice tra
tate termic.

d. în industria chimică, principalii indi
catori de ansamblu privind nivelul tehnic 
și calitativ al producției se prezintă astfel : 

calitativi ai produselor, precum si pentru 
reducerea consumurilor energetice și de 
materii prime îndeosebi la fabricile de 
amoniac, produse sodice, cauciuc sintetic, 
mase plastice etc. Un obiectiv de mare im
portanță îl constituie elaborarea proce
deelor chimice și biochimice pentru pu
nerea în valoare a noi surse de materii 
prime și materiale pentru industria chi
mică.

O atenție deosebită se va acorda valori
ficării deșeurilor, subproduselor și a pro
duselor uzate din domeniul produselor de 
cauciuc, materialelor plastice, petrolier^, 
anorganice, metale neferoase și a celor re
zultate din epurarea apelor uzate.

Totodată, se vor concentra eforturile 
pentru asimilarea în fabricație de noi pro
duse. care să asigure necesitățile economiei 

îndeosebi în domeniul medicamentelor, co- 
loranților, produse auxiliare, insecticide, 
intermediari pentru poliuretani, materiale 
și substanțe extrapure pentru industria 
electronică. La produse mai imnortante 
se prevăd următoarele îmbunătățiri :

— în industria de îngrășăminte chimice 
se va acționa pentru creșterea rezistentei 
mecanice a granulelor în vederea diminuă
rii prăfuirii îngrășămintelor și tendinței 
la aglomerare.

Pe linia îmbunătățirii structurilor se vor 
promova mai larg îngrășâmintele lichide 
și îngrășâmintele complexe cu microele- 
mente (sulf, magneziu, bor, zinc, fier etc), 
în vederea lărgirii exportului.

în viitor eforturile vor fi orientate pen
tru perfecționarea instalațiilor existente în 
vederea reducerii consumurilor energetice 
și realizarea unor catalizatori de sinteză 
mai activi pentru creșterea randamentelor 
la instalațiile de amoniac.

— în domeniul produselor macromolecu- 
lare și cauciucului sintetic se va asigura 
constanța caracteristicilor de bază (grad 
de polimerizare, plasticitate, rezistență la 
rupere și uzură) și realizarea de sortimen
te îmbunătățite, rezistente în limite mai 
largi de temperatură, la raze ultraviolete, 
în medii corozive.

In acest scop, încă din cincinalul actual 
se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație a polistirenului, 
pentru dezvoltarea cu precădere a produc
ției de policlorură de vinii la sortimente 
destinate fabricației de cabluri electrice 
de înaltă tensiune, de ambalaje alimentare 
si înlocuitori de piele de calitate superioa
ră. Se vor asimila noi sortimente de poli
etilenă pentru izolația cablurilor electrice 
de polipropilenă ignifugată, rășini ureofor- 
maldehidice cu un conținut redus de for
mol : se va acționa pentru creșterea acti
vității catalizatorilor și inițiatorilor de 

reacții.
— în industria prelucrării cauciucului și

A. Ponderi în numărul total de produse :
— produse la nivel mondial ridicat 

din care :
— peste nivelul atins pe plan mondial

B. Creșteri față de anul 1980 ale gradului 
de valorificare

Odată cu măsurile pentru reducerea con
sumurilor energetice în această ramură se 
va acționa pentru extinderea gamei sorti
mentale cu unele produse noi cu caracte
ristici superioare.

La ciment se are în vedere creșterea 
ponderii sortimentelor speciale prin asimi
larea cimenturilor pentru sonde de com
bustie, cimenturi albe și colorate etc., pre
cum și a celor cu adaosuri de zgură granu
lată și cenuși. Se vor lua măsuri pentru 
reducerea și înlocuireh combustibililor su
periori prin utilizarea de cărbune la arde
rea clinkerului, precum și prin promovarea 
procedeului cu precalcinare.

Va creste ponderea varului hidratat și a 
producției de cărămizi refractare spinel- 
magnezitice ; se va acționa pentru dezvol
tarea producției de plăci termoizolatoare 
speciale pe bază de azbociment, a plăcilor 
de faianță și majolică cu decor ; se va ur
mări extinderea producției panourilor mari 
din beton cu grad ridicat de finisare și do
tare. la care prin tehnologiile adoptate 
urmează să se asigure o reducere a consu
mului specific fată de 1982 cu 10 la sută 
la ciment și cu 44 la sută la combustibil.

— La produse de prelucrare a lemnului 
se vor proiecta și realiza pînă în 1985 sor- 
totipodimensiuni de mobilier în soluții con
structive noi, economice, cu greutate redusă

A. Ponderi în număTul totâl de produse :
— produse la nivel mondial ridicat 

din care :
— peste nivelul atins pe plan mondial

B. Creșteri față de anul 1980 ale gradului 
de valorificare

îmbunătățirea calității produselor în 
această ramură se va realiza concomitent 
cu diversificarea continuă a sortimentelor 
și îmbunătățirea structurilor de fabricație, 
în condițiile reducerii consumurilor de ma
terii prime și materiale și promovării în
locuitorilor.

Pentru actualul cincinal s-au avut, de 
asemenea, în vedere prevederile de dota
re a ramurii cu o serie de utilaje noi de 
înaltă tehnicitate, cu grad de automatizare 
și productivități sporite.

— La țesături se va dezvolta cu pre
cădere producția' sortimentelor superi- ) 
oare, țesături neșifonabile, tratate anti- 
murdărire, peliculizate, fără contracție, 
realizate într-o gamă coloristică variată. 
Se vor aplica măsuri ferme pentru redu
cerea consumurilor pe metrul pătrat, con
form normelor stabilite, rezistența țesătu
rilor menținîndu-se la nivelul ridicat prin 
folosirea de fire mai fine și creșterea de
simii.

— în producția de încălțăminte și con
fecții din piele se va avea in vedere rea
lizarea de sortimente de piei cu moliciune 
accentuată, aspect mătăsos, velur hidrofo- 
bizat din piei porcine, piei sintetice poro- 
merice pe suport țesut.

— în cadrul producției de articole de 
uz casnic se vor asimila ase de tablă 
emailate cu accesorii termorezistente din 
bachelită sau ceramică, cu pereți subțiri și 
fund gros, cu randamente de fierbere de 
58—60 la șută, decorate cu decalcomanii și 
emailuri colorate.

Se va extinde totodată gama de produse 
superioare din sticlă, cristal și porțelanuri 
fine de valoare economică ridicată, soli
citate la export și pe piața internă.

în cincinalul 1986—1990 vor fi accen
tuate diversificarea și ridicarea nivelului 
calitativ al produselor în condițiile reducerii 
consumurilor de materii prime și promo
vării înlocuitorilor.

IV. SARCINILE UNITĂȚILOR ECONOMICE, ALE ORGANELOR 
CENTRALE Șl LOCALE PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI 
TEHNIC Șl CALITATIV AL PRODUSELOR, CREȘTEREA 
GRADULUI DE VALORIFICARE A MATERIILOR PRIME

— Ministerele, centralele. întreprinderile, 
institutele de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică vor elabora pînă la 1 mar
tie 1984 programe proprii, care să. deta
lieze sarcinile și răspunderile ce revin 
unităților economice oe linia ridicării nive
lului tehnic și calitativ, a modernizării 
tuturor produselor existente în fabricație, 
perfecționarea proceselor tehnologice de 
producție si control al calității în vederea 
concretizării acțiunilor ce trebuie în
treprinse pentru ridicarea calității și fia
bilității fiecărui produs în parte.

— Se va acționa pentru stabilirea precisă 
a cantităților și calităților materiilor prime. 

maselor plastice vor fi luate măsuri pen
tru creșterea incă din 1985 a duratei de, 
folosire la anvelope și articole tehnice.

Sortimentul fabricației va fi lărgit sub
stanțial în cincinalul următor prin asimi
larea unor sortimente de tehnicitate ridi
cată : diverse articole din cauciuc pentru 
utilizări speciale, precum și noi tipuri de 
anvelope de construcție specială pentru 
autovehicule de mare capacitate, tractoare, 
mașini agricole etc.

— In sectorul de medicamente efortu
rile trebuie orientate pentru valorificarea 
resurselor de plante medicinale, extracte 
apicole si animaliere, precum și pentru 
dezvoltarea puternică a produselor de bio- 
sinteză si sinteză fină, superioare calitativ.

O atenție deosebită se va acorda în 
cincinalul următor asimilării unor sorti
mente superioare de antibiotice, sulfami- 
de. citostatice. produse odorante pentru 
cosmetice.

Se vor lua totodată măsuri pentru mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație la un 
număr mare de medicamente.

— în industria de lacuri, vopsele, colo- 
ranti și pigmenți organici se va acționa 
pentru punerea la punct și promovarea 
unei game largi de sortimente noi cu ca
lități superioare realizate pe bază de ma
terii prime sintetice din țară care să în
locuiască în cît mai mare măsură mate
riile prime deficitare sau din import. în 
acest cadru, un aport deosebit va aduce 
sectorul chimic de sinteză fină, care tre
buie să asigure întreaga gamă de coloranti 
si pigmenți organici necesari pentru in
dustria de lacuri si vopsele, inclusiv pen
tru industria ușoară.

Se vor lua măsuri pentru realizarea 
după anul 1985 a unor sortimente de lacuri 
si vopsele pentru protecția anticorozivă 
care să prezinte calități superioare fată de 
cple fabricate în prezent.

e. în ramura materialelor de construcții 
și prelucrării lemnului, principalii indica
tori de ansamblu privind nivelul tehnic și 
calitativ al producției vor evolua astfel :

1985 1987 1990

% 75,3 85 95

% 2—5

% 125,1 130,8 150,4

și dimensiuni tipizate pentru gabarite și 
elemente componente. De asemenea, se vor 
lua măsuri pentru reducerea grosimilor la 
toate produsele din lemn în vederea valo
rificării superioare a masei lemnoase. Se 
va acționa pentru asimilarea de plăci înno
bilate cu indice de propagare lentă a flă
cării și de lemn stratificat durificat ; se va 
asigura creșterea ponderii mobilierului de 
artă în totalul producției de mobilă la 27,8 
la sută în 1985 și 33 la sută în 1990. în 
acest cadru, valoarea producției de mobilă 
obținută dintr-un metru cub de masă lem
noasă va crește de 1,5 ori în 1990 față de 
1982.

— La celuloze papetare și chimice, se va 
acționa pentru creșterea gradului de alb si 
reducerea consumurilor, precum și pentru 
realizarea unei rezistențe sporite și a unei 
calități superioare de tipărire prin utili
zarea de noi agenți de încleiere, de retenție 
a fibrelor și materialelor. Totodată, se vor 
asigura condițiile pentru reducerea grama- 
jelor cu 12,5 la sută la hîrtie și 24,5 ia sută 
la cartoane în 1985 si cu 15 la sută, respec
tiv. 29 la sută în 1990 față de 1982 si pentru 
extinderea utilizării maculaturii la fabrica
ția de hîrtie și cartoane.

f. în industria ușoară, principalii indica
tori de ansamblu privind nivelul tehnic și 
calitativ al producției vor evolua astfel :

1985 1987 1990

% 70 86 96

% 2—5

% 128,3 138,6 160,8

în toate sectoarele ramurii vor fi asimi
late și promovate pe scară largă o serie 
de tehnologii noi, modeme de înaltă efi
ciență.

în acest cadru în filaturi și țesătorii 
urmează să se treacă la aplicarba de teh
nologii cu număr redus de fâze și de opti
mizare a proceselor de albire, mercerizare 
și spălare care să conducă la reducerea cu 
20—40 la sută a consumului de apă și ener
gie termică și cu 10—20 la sută a consu
mului de auxiliari chimici ; la operația de 
vopsire se va acționa pentru promovarea 
vopsirilor rapide, care conduc la economii 
de energie termică de 50—60 la sută.

în industria confecțiilor eforturile sînt 
orientate pentru creșterea gradului de 
automatizare a prelucrărilor, în special la 
operațiile de gradare, spănuire și croire, 
precum și pentru introducerea de tehno
logii neconvenționale de prelucrare și 
montaj (sudare, lipire etc.).

— La încălțăminte se vor lua măsuri 
pentru dezvoltarea sistemului de prefabri‘ 
care a componentelor, care va constitui 
baza diversificării și creșterii calității pro
ducției și de extindere pe scară largă 
la încălțămintea de protecție a procede
elor de extrudare și injectare, folosind 
noile tipuri de polimeri termoplastici.

g. în industria alimentară, îmbunătă
țirea calității nivelului tehnic al produse
lor este prevăzut a se realiza în condițiile 
utilizării cît mai raționale a resurselor de 
materii prime agricole, prin asimilarea de 
sortimente noi, cu calități superioare.

în acest scop, se va trece la valorificarea 
rezultatelor cercetărilor științifice pentru 
a se asigura ca noile sortimente să răspun
dă în cît mai bune condiții gusturilor popu
lației și cerințelor unei alimentații ra
ționale.

în acest cadru, se prevede extinderea 
utilizării derivatelor proteice de origine 
vegetală, a valorificării la maximum a

Șl MATERIALELOR
materialelor subansamblelor și pieselor 
care condiționează realizarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, prevăzut prin 
programe, definitivînd in termene legale 
contractele si protocoalele respective.

— Ministerele și centralele industriale, cu 
Sprijinul Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, vor 
perfecționa pregătirea profesională a per
sonalului de control tehnic de calitate prin 
însușirea metodelor moderne și în special a 
controlului statistic, urmărindu-se creșterea 
eficienței activității de control și răspunde
rii executanților.

— In vederea ridicării continue a ca'ității 

unor resurse interne cum sînt fructele de 
pădure, plantele din flora indigenă etc, 
pentru a asigura integral baza de materii 
prime a fabricației de sucuri răcoritoare 
de calitate corespunzătoare. Se prevede, de 
asemenea, folosirea-fumului lichid și a ex
tractelor de plante indigene cu proprietăți 
superioare de condimentare a preparatelor 
alimentare, în scopul îmbunătățirii însuși
rilor organoleptice ale acestora.

Totodată, se va acționa pentru reproiec
tarea tehnologiilor de fabricație și raționa
lizarea fluxurilor tehnologice îndeosebi în 
industria cărnii, laptelui, morăritului, pa
nificației și a produselor zaharoase, pentru 
modernizareă utilajelor și instalațiilor, pre
cum și pentru creșterea gradului de valo
rificare a tuturor resurselor, reducerea 
pierderilor de orice fel și sporirea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor de manipu
lare si transport ale materiilor prime agri
cole.

în întreaga industrie alimentară se vor 
lua măsuri ferme încă din cincinalul în 
curs pentru îmbunătățirea rețetelor de fa
bricație. desfășurarea optimă a proceselor 
de producție, asigurarea tuturor condițiilor 
de păstrare-conservare a caracteristicilor 
nutritive.

Acțiuni similare se vor întreprinde și în 
cincinalul 1986—1990 ; se vor introduce în 
producție noi sortimente și se vor conti
nua eforturile pentru lărgirea bazei mate
riale prin atragerea în circuitul productiv 
a noi materii prime. Pentru îmbunătățirea 
coloritului și caracteristicilor organoleptice 
se vor asimila coloranți naturali, arome șl 
enzime, se vor folosi substanțe adecvate la 
fabricarea înghețatei și a sucurilor. Se va 
îmbunătăți conservabilitatea sucurilor ră
coritoare.

în această etapă vor fi perfectate o serie 
de biotehnologii alimentare îndeosebi pen
tru fabricarea de proteine, acizi nucleici, 
acizi organici, lizină. glucoză. fructoză. a- 
midon etc.

h. în industria minieră, introducerea 
progresului tehnic se orientează cu priori
tate pe diversificarea tehnologiilor de ex
tracție și preparare — cu realizarea unor 
utilaje adecvate — în vederea creșterii 
producției, valorificării complexe a rezer
velor, extragerii elementelor utile din ză
căminte, din haldele miniere și iazurile de 
decantare ale uzinelor de preparare, re
ducerea consumurilor energetice și mate
riale in paralel cu valorificarea căilor po
sibile de îmbunătățire a calității produse
lor recuperate din zăcămintele introduse 
în exploatare, din ce în ce mai sărace și 
cu un număr însemnat de componente 
utile însoțitoare.

La exploatările carbonifere — pe lîngă 
perfecționarea metodelor de exploatare și 
a tehnologiilor de excavare, cu utilaje de 
mecanizare complexă a lucrărilor, adecvate 
straturilor de grosimi diferite (subțiri, me
dii și groase) și rocilor înconjurătoare di
ferit consolidate — se vor extinde proce
deele de reducere a cantităților de steril în 
cărbunele extras, prin exploatarea selec
tivă a stratului de cărbune și ă intercala- 
țiilor de rocă, precum și prin selectarea 
ulterioară a bulgărilor de roci sterile. O 
atenție mărită se va acorda lucrărilor de 
asecare a zonelor de exploatare și de drș- 
nare a apelor de infiltrație, pentru dimi
nuarea umidității cărbunelui extras și pen
tru asigurarea condițiilor normale de ex
ploatare a utilajelor și desfășurarea opti
mă a proceselor tehnologice de extracție 
si transport.

Se vor perfecționa utilajele și fluxurile 
tehnologice din instalațiile de preparare a 
cărbunelui — îndeosebi la cele pentru ob
ținerea sortimentelor de huilă cocsificabilă 
— în scopul diminuării conținutului de 
cenușă în produsele finite, în paralel cu 
creșterea gradului de recuperare a cărbu
nelui.

în sectorul minereurilor metalifere si 
nemetalifere, cercetarea științifică și teh
nologică se va orienta în principal asupra 
perfecționării metodelor de exploatare a 
filoanelor de grosime mică și medie, cu 
extracție selectivă și cu mecanizarea ope
rațiunilor, în vederea creșterii substanțiale 
a producției, a productivității muncii, în 
paralel cu reducerea pierderilor. în acest 
sens, se vor extinde si perfecționa meto
dele de exploatare cu felii verticale, cu 
înmagazinarea minereului cu susținere 
metalică mobilă etc., iar la exploatarea 
filoanelor groase se va pune accentul pe 
aplicarea metodelor de extracție în sub- 
etaje. cu camere și pilieri. cu camere de 
minare, care să asigure productivități de 
3—4 ori mai ridicate decit cele realizate 
în prezent. Se va urmări perfecționarea 
evacuării și transportului minereului din 
abataje prin introducerea mașinilor com
plexe de încărcare — transport — descăr
care.

în domeniul preparării minereurilor se 
are in vedere elaborarea unor tehnologii 
combinate de valorificare complexă a me
talelor' de bază (plumb, zinc, cupru) din 
minereurile polimetalice sărace (precon
centfare — concentrare, flotare, colectiv — 
selectivă, tratare chimică, etc.). Se vor 
elabora și introduce noi tehnologii de va
lorificare a unor metale însoțitoare și dis
perse din minereurile polimetalice (mo
libden, cositor, wolfram), în paralel cu 
realizarea utilajelor corespunzătoare și cu 
sinteza reactivilor chimici necesari.

Pentru valorificarea unor rezerve de mi
nereuri cu conținut redus de fier și a mi
nereurilor slab magnetice, se vor introduce 
noi procese de preparare a acestora prin 
flotație sau prin hidrometalurgie.

în vederea creșterii randamentelor de 
recuperare a metalelor în concentrate, se 
vor introduce liniile tehnologice automate, 
cu controlul automat al compoziției și do
zarea automată a reactivilor de preparare.

Pentru lărgirea gamei sortimentale su
perioare a produselor nemetalifere. îndeo
sebi de caolin și de argilă refractară, se 
vor elabora noi tehnologii de preparare 
chimică și electromagnetică a minereului 
brut, se vor perfecționa tehnologiile de 
obținere a unor noi sortimente de grafit, 
feldspat, bentonită. cu domenii de aplicare 
extinse.

produselor și a menținerii performanțelor 
acestora la nivelul celor mai bune realizări 
pe plan mondial, se vor organiza anual ana
lize, cu finalizare în primul trimestru, de 
către ministere, centrale, combinate, între
prinderi. împreună cu institutele de cerce
tare și inginerie tehnologică, pe fiecare pro
dus din fabricația curentă, rezultatele ur- 
mînd a fi utilizate pentru actualizarea pre
vederilor programelor de calitate.

— întreprinderile, centralele, ministerele, 
Institutele de cercetare și inginerie tehnolo
gică își vor constitui bănci de date tehnice 
și economice referitoare la produse similare 
pe plan mondial, care să fie utilizate la ana

liza nivelului calitativ al produselor din fa
bricația proprie și la elaborarea studiilor 
privind asimilarea și omologarea produselor 
noi și modernizarea produselor din fabrica
ția curentă.

Centralele și întreprinderile vor întări 
compartimentele de concepție sau vor con
stitui colective de specialiști care sub în
drumarea tehnică a institutelor de profil să 
preia rezolvarea unor sarcini de cercetare- 
proiectare, care decurg din programul de ca
litate, in vederea accelerării procesului de 
modernizare și creșterea calității produselor.

— Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, împreună cu titularii de plan, centra
lele și întreprinderile vor acționa cu fermi
tate pentru efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de întreținere și repa
rații curente și capitale la mașini, utilaje, 
instalații. Odată cu lucrările de reparații 
capitale, se vor executa și lucrări de moder
nizare pentru a asigura performanțe ridi
cate de funcționare a acestora la nivelul 
produselor similare noi ; se va constitui un 
control sever asupra performanțelor mașini
lor, utilajelor, instalațiilor, in vederea asi
gurării preciziilor de fabricație în conformi
tate cu prescripțiile tehnologice.

— Pentru asigurarea proceselor de fabri
cație cu mijloace de măsurare și control la 
nivelul preciziei impuse de documentațiile 
de fabricație, ministerele producătoare de 
aparatură de măsură și control vor stabili 
programe de fabricație corelate cu prevede
rile prezentului program ; se vor lua măsuri 
pentru satisfacerea completă a necesarului 
de aparate de măsură și control.

— Ministerele, centralele și întreprinde
rile, cu sprijinul Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Calității Produ
selor, vor lua măsuri ca începînd cu anul 
1984 să se introducă metode moderne de 
urmărire a optimizării calității produselor 
în raport cu costurile efectuate pentru 
realizarea acestora la toate unitățile 
proprii.

— Ministerele, cu sprijinul Institutului 
Român pentru Standardizare și Inspecto
ratului General de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor, vor adapta standardele 
de produse la condițiile de calitate ale 
produselor similare la nivel mondial ri
dicat.

— Ministerele, împreună cu Inspectoratul 
General de Stat pentru Controlul Calității 
Produselor, vor asigura în toate unitățile 
economice aplicarea metodelor moderne 
de control, antrenînd, în acest scop, între
gul personal muncitor de la proiectanți la 
executanți șl controlori de calitate pentru 
realizarea produselor cu nivel tehnico-ca- 
litativ stabilit prin proiect. Se vor stabili 
peiîtru toate produsele tehnologii moder
ne de control și se vor asigura aparate și 
dispozitive cu nivel tehnic ridicat pentru 
realizarea în sisteme automatizate a con
trolului performanțelor tehnico-calitative 
ale produselor.

— Ministerul Finanțelor. Comitetul de 
Stat al Planificării și Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie vor analiza 
anual constituirea si folosirea fondurilor 
de tehnică nouă în corelare cu cerințele 
de accelerare a ritmului de modernizare 
a producției, conform prevederilor prezen
tului program.

— Comitetul de Stat al Planificării va 
include cu prioritate în planurile cincinale 
si anuale mijloacele materiale si financia
re necesare îndeplinirii integrale a Pre
vederilor programului.

— Ministerul învățămîntului. celelalte 
ministere si Academia ..Ștefan Gheorghiu-* 
vor lua măsuri pentru cuprinderea în pro
gramele de învățămînt a cunoștințelor 
privind asigurarea calității si fiabilității 
produselor si metodele moderne de con
trol.

— Organele de conducere colectivă din 
unitățile economice vor acționa pentru 
perfectionarea cunoștințelor profesionale si 
tehnico-stiințifice ale oamenilor muncii, 
ale tuturor cadrelor, ridicarea nivelului de 
calificare si lărgirea orizontului de cunoș
tințe ale acestora constituind o cerință esen
țială pentru soluționarea în cele mai bune 
condiții a problemelor modernizării fiecă
rei unităti economice. în vederea ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al întregii pro
ducții.

— Organele si organizațiile de partid, 
organizațiile de sindicat, de masă și ob
ștești vor situa în centrul preocupărilor 
lor realizarea programului privind îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ al' 
produselor si valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, combustibi
lilor si energiei și vor stabili măsuri po
litice si organizatorice pe fiecare unitate 
în vederea îndeplinirii exemplare a tutu
ror prevederilor din program.

— Presa si radioteleviziunea, împreună 
cu ministerele si celelalte organe centrale 
vor include în ziare, reviste și emisiuni 
materiale adecvate de popularizare, care 
să contribuie la educarea oamenilor mun
cii din unitățile economice -și prestatoare 
de servicii, a întregului popor, pentru 
crearea unei opinii în vederea respectării 
stricte a normelor de calitate, pentru creș
terea performantelor produselor la nivelul 
realizărilor de vîrf. respectarea documen
tației de fabricație. întărirea disciplinei 
tehnologice, contribuind astfel la înfăp
tuirea politicii partidului si statului, a in
dicațiilor secretarului general al partidului 
privind creșterea continuă a calității și 
competitivității produselor.

înfăptuirea programului de 
calitate, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, va avea 
o contribuție hotărîtoare la ridi
carea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii activități eco
nomice.

Jalonînd căile și măsurile 
pentru ridicarea continuă a ca
lității produselor românești la 
nivelul celor mai bune realizări 
pe plan mondial, pentru redu
cerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie precum și pentru creș
terea gradului de valorificare a 
acestora și sporirea competitivi
tății produselor românești pe 
piețele externe, realizarea pro
gramului va trebui să se situeze 
în centrul preocupărilor tuturor 
oamenilor muncii din întreprin
deri, din institutele de cercetare 
și proiectare, din sectoarele de 
concepție, din centrale, minis
tere și celelalte organe centrale, 
care trebuie să se angajeze cu 
toate forțele, cu toată capacita
tea pentru înfăptuirea integrală 
și în cele mai bune condiții a 
obiectivelor și sarcinilor stabilite.
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ÎNCEPÎND DE LA 1 DECEMBRIE

Se majorează retribuțiile tarifare ale 
oamenilor muncii din industria chimică

Amănunte și precizări în legătură cu modul de aplicare a majorării 
retribuției am solicitat tovarășului Petru OLTEAN, director in Ministerul 
Industriei Chimice.

ÎN CE MĂSURĂ CRESC RETRI
BUȚIILE CHIMIȘTILOR?

Majorările de venituri prevăzute 
în Decretul Consiliului de Stat nr. 
325/1983 privesc deopotrivă retribu
țiile tarifare și celelalte componen
te ale părții variabile din retribu
ția nominală : sporul de vechime 
pentru activitate neîntreruptă în

Plafoanele retribuțiilor tarifare •) 
Categoria de personal -------------------------------------------------
(muncitori calificați) Pînă la De la

1 decembrie 1 decembrie

— muncitori retribuit! pe rețeaua
tarifară chimie A 1 765—3 335 1 867—3 509

— muncitori retribuiți pe 
tarifară petrol A

rețeaua
1 765—3 029 1 867—3 197

— muncitori retribuit! pe 
tarifare chimie B și petrol

rețelele 
B 1 703—2 938 1 799—3 099

— muncitori care lucrează in între
prinderi de producere a metalelor 
neferoase 1 826—3 652 1 926—3 851

— muncitori retribuiti ne 
tarifară prelucrare cauciuc

rețeaua
1 754—2 948 1 847—3 108

•) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe categorii ți trepte de 
încadrare.

Cit privește retribuțiile tarifare 
pc clase de retribuire, pentru per
sonalul operativ, tehnic-productiv.

— în lei —

Categoria de persona!
Plafoanele retribuțiilor tarifare •)

Pină la De la
1 decembrie 1 decembrie

Maiștri 2 310—3 500 2 425—7 «R0
Maiștri principali 2 470—3 670 2 590—3 850
Subingineri 2 240—3 670 2 355—3 850
Subingineri principal! 2 380—4 020 2 500—4 230
Economiști 2 310—3 670 2 425—3 850
Economiști principali 2 470—4 230 2 590—4 440
Ingineri 2 380—3 840 2 500—4 030
Ingineri principal! 2 560—4 670 2 690—4 900

*) Plafoanele cuprind retribuțiile tarifare minime ți maxime ale fiecă
rei cateaorii de personal, diferențiate pe gradații, din grupele II, III, IV, 
V ți VI de ramuri.

DE CE ALTE MAJORĂRI DE VE
NITURI VOR BENEFICIA CHI
MIȘTII ?

De la 1 decembrie, odată cu ma
jorarea retribuțiilor tarifare, oa
menii muncii din industria chimică

Tranșe de vechime
Cotele sporului de vechime

Pină Ia De Ia
1 decembrie 1 decembrie

3—5 an! — 3% ,
5—10 an! 3% 6%
10—15 ani • 5% 9”
15—20 ani 7%

10%
12%

peste 20 de an! 15%

Asa cum rezultă din tabel, spo
rul de vechime pentru chimisti ur
mează să se acorde de la 1 decem
brie încă de la vechimea minimă 
de 3 ani. fată de 5 ani cum se 
proceda pînă acum. întrucît acest 

OPERATOR CHIMIST
retribuit pe rețeaua tarifară chimie A, categoria 7, treapta II, cu o vechime neintreruptă 

in aceeași unitate de peste 20 de ani

aceeași unitate, premiile, sumele ce 
se acordă din fondul de participare 
la realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficiilor 
etc. In privința retribuțiilor tar
tare, acestea se majorează diferen
țiat. Pentru muncitori, retribuțiile 
vor spori, incepind de la 1 decem
brie, in medie, cu 5,5 la sută, după 
cum urmează :

— în lei —

precum si pentru personalul de ad
ministrație din industria chimică, 
acestea se majorează, în medie, cu 
5 la sută, după cum urmează : 

vor beneficia și de majorarea co
telor sporului de vechime pentru 
activitate neîntreruptă in aceeași 
unitate. Noile cotei care se aplică 
la retribuțiile tarifare majorate, 
vor fi următoarele : 

spor se include, încă de la 1 sep
tembrie a.c.. în baza de calcul a 
pensiei pentru toate pensiile care 
se stabilesc dună această dată 
personalul muncitor din industria 
chimică va plăti contribuția pentru 

pensia suplimentară, calculată atit 
la retribuția tarifară majorată, cit 
si la sporul de vechime majorat.

Dacă sporul de vechime, care 
intră in componenta părții varia
bile a retribuției nominale, se ma
jorează pentru chimiști de la 1 de
cembrie. în schimb aite compo
nente ale părții variabile din retri
buția nominală s-au majorat încă 
de la 1 septembrie a.c. Este vorba 
de dublarea cotei de constituire a 
fondurilor de participare a oame
nilor muncii Ia realizarea produc^ 
tiei. a beneficiilor si la împărțirea 
beneficiilor, de creșterea de la 1 la 
sută Ia 2 la sută (din fondul de 
retribuire planificat) a fondului de 
premiere pentru rezultate deosebi
te in muncă.

Chimiștii vor putea beneficia de 
venituri majorate și pe calea a- 
daosuiui de acord — o altă com
ponentă a Părții variabile din re
tribuția nominală. Prin generali
zarea de la. 1 octombrie a acordu
lui global, oamenii muncii din in
dustria chimică vor putea încasa 
venituri nelimitate. în funcție de 
gradul de îndeplinire a sarcinilor 
de plan. întrucit adaosul de acord 
se atribuie procentual fată de re
tribuția tarifară. începînd de la
1 decembrie, prin majorarea retri
buțiilor. va creste baza de calcul 
în funcție de care se determină 
sumele cuvenite sub formă de 
adaos de acord. Bunăoară, un mun
citor din industria chimică înca
drat in categoria 6. treapta II. re
țeaua tarifară chimie A. care pină 
acum primea drept adaos de acord, 
pentru o depășire a sarcinilor de 
plan de 10 la sută, suma de 272 lei 
(adică 10 la sută din retribuția ta
rifară nemajorată — 2 723 lei), va 
primi de la 1 decembrie, pentru 
același procent de depășire a sar
cinilor de plan, suma de 287 lei 
(adică 10 la sută din noua retri
buție tarifară majorată — de
2 874 lei).

Desigur, chimiștii vor continua 
să beneficieze și de alte drepturi 
bănești sub formă de premii pen
tru economii de materii prime, 
materiale și energie, stimulente 
pentru depășirea exportului, spo
ruri pentru condiții deosebite de 
lucru si alte categorii de venituri- 
în plus, persoanele care au bene
ficiat pînă la 1 decembrie de com
pensații pentru majorările de pre
turi la produsele agroalimentare. 
la energia electrică, termică, gaze 
naturale și alti combustibili, potri
vit prevederilor Decretelor Consi
liului de Stat nr. 46 și 240 din 1982 
vor continua să beneficieze de a- 
ceste compensații chiar dacă vor 
avea de la 1 decembrie retribuții 
tarifare mai mari de 4 000 lei. D" 
menționat este si faptul că retri
buțiile tarifare majorate nu afec
tează drepturile de alocație pentru 
Copii, chiriile pentru loctiinte. con
tribuțiile lunare pentru copiii din 
crese si grădinițe (în perioadă 
1 septembrie 1983 — 31 august 
1984). precum și bursele elevilor și 
studenților pentru anul școlar 
1983—1984. stabilite în condițiile 
legii pînă la data majorării retri
buțiilor.

Prezentăm. în continuare, cîteva 
exemple privind creșterea venitu
rilor oamenilor muncii din indus
tria chimică :

1918-1983

Manifestări științifice 
si cultural - educative 3

dedicate Unirii
Sesiune științifică omagială
împlinirea a 65 de ani de la 

marele eveniment istoric din viața 
poporului și a patriei noastre — 
făurirea statului național unitar 
român — a fost marcată, marți, la 
Ministerul Afacerilor Externe,, prin- 
tr-o sesiune omagială de comunicări 
științifice.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate comunicările : ..Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, moment 
hotărîtor al înfăptuirii statului na
țional unitar român" — Maria Gro
za, adjunct al ministrului afacerilor 
externe ; „Rezolvarea problemei na
ționale în România ; unitatea și 
coeziunea întregului popor în jurul 
partidului — factor fundamental al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate" — Petre Tănăsie, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe ; „Rolul tratatelor interna
ționale de la Trianon (1920) și Pa
ris (1947) in consfințirea actului is
toric al Unirii" — Constantin Fli- 
tan, ambasador ; „Contribuția di
plomației românești la edificarea 
securității europene" — Valentin 
Lipatti, ambasador ; „Diplomația ro
mânească în lupta pentru făurirea 
și recunoașterea internațională a 
statului național unitar român" —■ 
Constanții} Turcu ; „Ecoul interna
țional al desăvîrșirii unității națio
nale și statale" — Gabriel Petrie ; 
„Importanța și semnificația făuririi 
statului național unitar român" — 
prof. univ. dr. Dumitru Mazilu.

într-o atmosferă de entuziasm, de 
puternică vibrație patriotică și pro
fundă dragoste față de conducătorul 
partidului și statului, participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în care se spune, printre 
altele :

„Concepția dumneavoastră pri
vind lupta pentru unitate și inde
pendență națională in tradiția po
porului român, care a permis ex
primarea marilor adevăruri istorice

Simpozioane, expoziții, spectacole artistice
La Casa de cultură a sindicatelor 

din municipiul Alba Iulia au început 
ieri lucrările simpozionului științific 
național cu tema : „Continuitate, 
unitate și independență. în istoria 
poporului român". La lucrările aces
tei reuniuni științifice participă cer
cetători din dptneniul istoriei, muzeo- 
gfaTîJși .’padre didactice din Cluj-Na- 
poca. Sibiu, Deva, Arad, București. 

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AZI, LA BRATISLAVA

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
în ultimul meci, decisiv, din preliminariile 

campionatului european de fotbal

ale existenței noastre multimilena
re pe acest teritoriu, a constituit te
zaurul științific al sesiunii omagia
le, contribuind Ia îmbogățirea cu
noașterii marelui act dc la Alba lu- 
lia, a implicațiilor sale asupra dez
voltării noastre naționale și mani
festării pe plan internațional a sta
tului național unitar român.

Prin activitatea pe care o desfă- 
șurați in fruntea partidului și sta
tului, pentru ca in relațiile dintre 
statele lumii să triumfe respectul 
reciproc și egalitatea in drepturi, 
pentru eliminarea cu desăvirșire a 
oricărei manifestări a vechii politici 
de asuprire, de forță și dictat, nu
mele dumneavoastră s-a înscris in 
conștiința omenirii ca simbol și 
stindard al luptei popoarelor lumii 
pentru afirmare națională liberă și 
independentă.

Militînd pentru pacea și fericirea 
popoarelor, a oamenilor muncii de 
pretutindeni, cu aceeași generozita
te și perseverență pe eare le puneți 
în slujba libertății și fericirii po
porului român, v-ați cucerit înaltul 
prestigiu de patriot, de personalita
te de seamă a vieții internaționale, 
unanim recunoscută și prețuită pe 
toate meridianele, ca factor activ 
pentru asigurarea păcii și climatului 
de încredere și respect între po
poare, conferind totodată României 
socialiste și poporului român o nouă 
și puternică strălucire printre na
țiunile lumii.

In lumina prețioaselor dumnea
voastră indicații privind partici
parea activă a României la viața 
internațională, noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Ministerul Afa
cerilor Externe vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și in 
acest moment de mare sărbătoare 
și de mindrie națională, că, urmind 
exemplul dumneavoastră de dărui
re, devotament și patriotism, vom 
depune toate eforturile și vom ac
ționa cu fermitate pentru transpu
nerea în practică a sarcinilor ce ne 
revin pentru realizarea întregii po
litici interne și internaționale sta
bilite de Congresul al Xll-leâ al 
Partidului Comunist Român.

Zalău, Tîrgu Mureș, Alba Iulia și 
alte localități. Lucrările simpozio
nului se desfășoară în 8 secțiuni. 
(Ștefan Dinică).

Casa de cultură a sindicatelor din 
Tîrgu Mureș găzduiește manifestarea . 
artistică : „Sâptămina mureșeanâ a 
filmului si fotografiei", la care partir ;; 
cipă cinefili si artiști fotografi ’ dih 
majoritatea județelor tării. Cu acest 

prilej, fotoclubul Casei de cultură a 
sindicatelor a organizat cea de;a 
Xl-a bienală de artă fotografică, in 
cadrul căreia smt expuse peste 200 
de lucrări de artă fotografică, in 
alb. negru și color. (Gheorghe Giur
giu).

Sub genericul „Unirea — rod al 
luptei de veacuri a poporului român", 
in sala „Arta" a Muzeului județean 
din Vaslui a fost deschisă o amplă 
expoziție fotodocumentară. La casele 
de cultură ale sindicatelor din ora
șele vasluiene, la căminele culturale 
din județ s-au desfășurat spectacole 
artistice omagiale, sub titlul „E scris 
pe tricolor Unire". Și-au adus con
tribuția formații artistice distinse în 
Festivalul național „Cîntatea Româ
niei". (Petru Nccula).

în organizarea Cabinetului jude
țean Covasna pentru activitatea 
ideologică si politico-educativă și ș 
Inspectoratului școlar județean a 
ayut loc la Sfintu Gheorghe o dezba
tere pe tema : „Făurirea statului 
național unitar român — eveniment 
de o covîrșitoare importanță in pro
cesul dezvoltării istorice a națiunii 
noastre, expresie a voinței și hotă- 
rîrii poporului român de a trăi liber, 
independent în cadrul aceluiași 
stat". La dezbatere au participat 
profesori de științe sociale din județ.

Municipiul Lugoj a găzduit simpo
zionul „Făurirea statului național 
unitar român — rodul luptei de 
veacuri a poporului nostru", organi
zat de Comitetul județean Timiș al 
P.C.R. Au participat activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă si obștești, cercetători știin
țifici. istorici, muzeografi, cadre di
dactice din invătămintul universitar 
și liceal, alti oameni de cultură. 
Participanții la simpozion au vizio
nat filmul documentar „Unirea — 
poporul a făcut-o !“ realizat sub 
egida secției de propagandă a comi
tetului județean de partid. (Cezar 
Ioana).

în fiecare întreprindere de pe 
platforma industrială Botoșani au 
avut loc, succesiv, simpozioanele 
„Unitatea națională, ideal și faptă 
românească". „Botoșanii și Unirea" 
și respectiv, „De la Unirea din 1918 
la România socialistă de astăzi". 
Aceluiași eveniment i-au fost consa
crate montajele muzical-literare inti
tulate „E scris pe tricolor unire", 
desfășurate in comunele Avrămeni. 
Cordăreni, Pomirla, Flămînzi. 'Virfu 
Cîmpului, Bucecea etc., ca și ampla 
expoziție deschisă la biblioteca ju
dețeană „Mihai Eminescu". (Silvestri 
Ailenei).

Mu'zeuf județean Suceava găzdu
iește expoziția „Momente din istoria 
luțjtei pbpoririur român pentru uni
tate' și independență națională". Prin

t V
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Viața culturală
15,20 Imagini din Benin
15.30 Emisiune în limba maghiară
16.30 închiderea programului
18,00 Fotbal : Cehoslovacia — România, 

în preliminariile campionatului 

intermediul fotografiilor, fotocopi
ilor și documentelor de epocă, al 
unor extrase din presă și lucrări de 
specialitate sint redate principalele 
evenimente din istoria luptelor se
culare pentru făurirea unității sta
tale. pentru libertate și o viață mai 
bună. Sint oglindite momentele care 
au precedat Unirea de la Alba Iulia, 
relevîndu-se semnificația actului is
toric!/ de Ta 1 Decembrie 1918 pentru 
evoluția ulterioară a economiei, cul
turii și vieții politice românești, 
precum și transformările revolu
ționare petrecute pe pămîntul pa
triei în anii socialismului, îndeosebi 
in perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

Sub genericul „Lupta seculară a 
poporului român pentru unitate și 
independență națională" la Călan a 
avut loc un simpozion organizat de 
comitetul de cultură și educație 
socialistă al orașului. Intre1 acțiunile 
închinate evenimentului de la 1 
Decembrie 1918, în județul Hunedoa
ra, menționăm și vizita pionierilor 
din orașul Brad la Complexul mu
zeistic de la Țebea, unde s-au întîl- 
nit cu veteranul Toader Dragosa, 
participant la actul istoric de acum 
65 de ani, care, în cuvinte emoțio
nante, străbătute de puternic fior 
patriotic, le-a evocat momentele 
unice trăite alături de cei 100 000 
de țărani, muncitori, intelectuali, 
meseriași, delegați din toate părțile 
Transilvaniei, care au proclamat so
lemn unirea cu România pentru 
toate veacurile.

La Sala sporturilor din Galați, în 
prezența a peste 3 000 de tineri mun
citori, ingineri, tehnicieni, țărani 
cooperatori, mecanizatori, elevi și 
studenți, a avut loc simpozionul 
„Lupta poporului român pentru 
unitate națională — trăsătură funda
mentală a istoriei sale multisecu
lare". Simpozionul,, la care și-au 
adus contribuția cercetători, muzeo
grafi și profesori de științe sociale, 
a reliefat comunitatea de origine și 
permanenta viețuire a românilor în 
vatra străbună, perenitatea ideii 
unirii în conștiința poporului nos
tru, rolul maselor populare in 
înfăptuirea unității. în apărarea in
dependenței și suveranității pa
triei.

Tîrgoviște a fost gazda sim
pozionului cu tema „65 de ani de 
la făurirea statului național unitar 
român", în cadrul căruia activiști 
de partid, cercetători, cadre didacti
ce universitare și liceale au prezen
tat, în fata unui mare număr de lo
cuitori, comunicări și referate, prin 
care au reliefat principalele momen
te ale luptei seculare duse de po
porul român pentru libertate, inde- 
pwidențâ și -progles. -

(Agerpres)

european. Transmisiune directă de 
la Bratislava

19.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea în economie
20,25 E scris pe tricolor unire — cîntece 

și versuri patriotice
20,35 Teatru TV : „Frații" — scenariu 

pentru televiziune de Ioana Vuș- 
dea. premieră pe țară. Partea a 
II-a — „Dimineața peste Carpați" 
(color).

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

- în lei -

Venituri

In cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

In cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 20 la sută

In cazul nerealizării sarcinilor 
de plan cu 20 la sută

pînă la 1
decembrie di

de la 1 
ecembrie

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

Retribuția 
tarifară 2 999 3 167 2 999 3 167 2 999 3 167
Sporul 
de vechime 300 (10%) 475 (15%) 300 475 300 475
Adaosul 
de acord sau 
diminuarea 
de retribuție + 600 + 633 -600 -633

TOTAL 3 299 3 642 3 899 4 275 2 699 3 009

OPERATOR LA PRELUCRAREA ȚIȚEIULUI
retribuit pe rețeaua tarifară chimie A, încadrat ca muncitor specialist, nivel bază, cu o 

vechime neintreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani
- în lei —

Venituri

In cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

In cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 20 la sută

In cazul nerealizării sarcinilor 
de plan cu 20 la sută

pînă la 1 de la 1
decembrie decembrie

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembne

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

Retribuția 
tarifară 3111 3 275 3111 3 275 3 111 3 275
Sporul 
de vechime 311 (10%) 491 (15%) 311 491 311 491
Adaosul 
de acord sau 
diminuarea 
de retribuție + 622 + 655 -622 -655

TOTAL 3 422 3 766 4 044 4 421 2 800 3111

TOPITOR
de metale si aliaje neferoase, retribuit pe rețeaua metalurgie neferoasă, categoria 6,

treapta II, cu o vechime neîntreruptă in aceeați unitate de peste 20 de ani

- în lei -

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nereal izării sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

Venituri
pină la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

pînă la 1 
decembrie

de la 1 
decembrie

Retribuția 
tarifară 
Sporul 
de vechime

2 907 3 060 2 907 3 060 2 907 3 060

291 (10%) 459 (15%) 291 459 291 459
Adaosul 
de acord sau 
diminuarea 
de retribuție + 581 + 612 -581 -612

TOTAL 3 198 3 519 3 779 4 131 2 617 2 907

«■—, -------------------

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

PRAGA 29 (Agerpres). — La Bra
tislava ee va desfășura astăzi meciul 
dintre selecționatele României si 
Cehoslovaciei, 'kontîpd pentru preli
minariile campionatului european de 
fotbal (grupa a 5-a). Partida are un 
caracter decisiv, singurele formații 
râmase in cunsa calificării pentru ■ 
turneul final ăl campionatului euro
pean de anul viitor din Franța, in 
această a 5-a grupă preliminară, fiind 
cele ale Cehoslovaciei și României. 
Pentru a se număra printre finali știi 
campionatului continental, fotbaliști
lor români le este suficient un singur 
punct. în timp ce selecționatei Ceho
slovaciei îi este necesară o victorie, 
la limită.

Sub rezerva unor modificări oină 
la începutul partidei, formațiile pro
babile sint următoarele : România : 
Lung — Rednic. Nicolae. Stefănescu. 
Ungureanu. Țicleanu. Bbloni, Klein. 
Mulțescu. Cămătaru. Coras ; Ceho
slovacia : Hruska — Jakubec. Prokes. 
Fiala. Rada. Chaloupka. Zelensky. 
Stambacher. Vizek. Luhovy. Licka 
(Danek).

Meciul va începe la ora 18 (ora 
României) și va fi condus de arbitrul 
K. Palotad (Ungaria).

Campionii anului
Odată încheiat anul competițional 

automobilistic, federația de speciali
tate a definitivat clasamentele pe 
grupe de cilindree la campionatele 
naționale de raliuri și viteză. Ca și 
în anii precedență campionatele au 
fost dominate de sportivii întreprin
derii de autoturisme „Dacia“-Pitești, 
beneficiari, e drept, ai unor mașini 
mai bine puse la punct, dar și re
marcabili piloți cu multă experien
ță. Nicu Grigoraș a ciștigat ambele 
titluri la viteză — grupa C (circuit 
și coastă). Șt. Iancovici și C. Ciucâ 
sint campioni la viteză pe circuit (la 
grupa A 2 și respectiv A), V. Ni- 
coară și V. Obrejan — campioni la 
viteză în coastă (grupa A 2, respectiv 
A), iar echipajul Gh. Urdea — D. 
Banca a ocupat locul I la raliuri, atit

ÎN CÎTEVA
• între 7 și 15 decembrie se vor 

desfășura în Polonia întrecerile Cam
pionatului mondial feminin de hand
bal (grupa B). la care participă 12 
echipe repartizate in două serii pre
liminare. Selecționata României va 
evolua în seria A. urmind să întîl- 
neascâ in ordine formațiile Spaniei 
(7 decembrie). Suediei (8 decembrie), 
Bulgariei (10 decembrie). Danemarcei 
(11 decembrie) și R. D. Germane (13 
decembrie). în seria B vor juca e- 
chipele Cehoslovaciei. Poloniei. Nor
vegiei. Austriei. R.F. Germania și O- 
landei.

Cîștigătoarele celor două serii își 
vor disputa finala campionatului, 
programată la 15 decembrie.

• Echipa de rugbi Dinamo Bucu
rești, aflată în turneu în Bulgaria, a 
jucat la Sofia cu formația locală 
Levski Spartak. Rugbiștii români au 
obtinut victoria cu scorul de 20—8 
(10—0).

înaintea acestei întâlniri. in clasa
mentul grupei conduce Suedia — 11 
puncte (golaveraj plus 9) — toate 
meciurile disputate, urmată de Româ
nia — 11 puncte (plus 6). Cehoslova
cia — 9 puncte (plus 8) Italia — 3 
puncte și Cipru — 2 puncte (toate 
din cite 7 partide disputate'.

Meciul va fi transmis in întregime 
la radio si televiziune.

★
în preliminariile campionatului eu

ropean de tineret, la Trencin s-a-u 
întilnit marți seară echipele de fot
bal ale Cehoslovaciei și României. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—1). Golurile 
formației române au fost înscrise de 
Cojocaru (min. 31) și Balint (min. 
85, din lovitură de la 11 m), pentru 
gazde marcind Griga (min. 15) și 
Pavlik (min. 50, din penalty).

în localitatea Povanska Bistrica s-a 
disputat marți meciul internațional 
amical de fotbal dintre selecționatele 
de juniori II (jucători sub 16 ani) 
ale Cehoslovaciei și României. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(0—1) in favoarea fotbaliștilor ceho
slovaci.

la automobilism
în clasamentul general, cit și în cla
samentul grupei C. Ceilalți campioni 
pe 1983 sint : Gh. Nistor — L. Ripan 
(I.T.A. Timișoara) — Ia raliuri, gru
pa N ; M. Costinean — Gh. Barbu 
(I.P.A. Sibiu) — la raliuri, grupa A; 
C. Gherghel (C.S.M. Reșița) — dublu 
campion de viteză la grupa B 8. Pe 
primele trei locuri in clasamentele pe 
echipe : la viteză pe circuit — I.A. 
Pitești. I.D M.S., C.S.M. Reșița ; iar 
la viteză in coastă — I.A. Pitești, 
C.S.M. Reșița. I.D.M.S. De remarcat 
că in lupta pentru locuri fruntașe 
s-au aflat in acest sezon și automo- 
biliști de la Unirea tricolor (in spe
cial la raliuri). Politehnica Bucu
rești, Politehnica Timișoara, I.T.A. 
Argeș. Tîmpa Brașov, I.T.A. Oradea 
etc. (I. Dumitriu).

RÎNDURI
• în urma rezultatelor înregistrate 

în turneele desfășurate săptămîna tre
cută. în clasamentul general al „Ma
relui Premiu — F.I.L.T." continuă să 
conducă tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl — 2 614 puncte, urmat de sue
dezul Mats Wilander — 2 501 puncte, 
americanii Jimmy Connors — 2 355 
puncte, John McEnroe — 2 250 punc
te

• Se pare că pentru prima oară 
în istoria tenisului. „Turneul cam
pioanelor", ee va reuni între 28 fe
bruarie și 4 martie 1984 la „Madison 
Square Garden" din New York cele 
mai bune 16 jucătoare din lume, se 
va desfășura după sistemul „cel mai 
bun din 5 seturi". Această decizie a 
fost adoptată în unanimitate de 
„W.T.A." (World Association Tennis) 
și a întrunit aprobarea majorității 
jucătoarelor O hotărîre definitivă în 
acest sens va fi luată, la 4 decem
brie. la Melbourne.

cinema
o Felix și Otilia : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12: 16: 19.
G Munții în flăcări: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.30: 14: 17: 19,30.
G Buzduganul cu trei peceți : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 12.30: 16: 19.
® Fructe de pădure : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
0 Serbările galante : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
0 Lovind o pasăre de pradă : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Baloane de curcubeu : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
G Pe malul sting al Dunării albastre: 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
llh30, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15:
19.30.
G Balul de sîmbătă seara : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
G Artista, dolarii și ardelenii ; VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
G Căruța cu mere: COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Neamul Șoimăreștilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18.
G Loto-Prono ’82: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
G Rubedeniile : SALA MICA A PA
LATULUI — 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
G Urgent, secret... : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
G Spectacol Ia comandă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
G Călătorul cu cătușe : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
G Lukas : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 19,30.
G Program de documentare : TIM
PURI NOI — 18.
G Elvis: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.30; 15; 17,15; 19,30.
G 39 de trepte : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
G Lanțul amintirilor : FAVORIT 
(45 31 70) — 9,15; 12,15; 16,30; 19,30.
G Program de desene animate — 9; 
11; 13; 17.15; Adio, d,ar rămin cu tine
— 15; 19.15: DOINA (16 35 38).
G Atenție la gafe ! : GRI VIȚA. 
(17 08 58) — 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18;

A APĂRUT : REVISTA ROMÂNA DE STUDII INTERNAȚIONALE
nr. 6

Din sumar : „Dreptul la dez
voltare" (Ion Diaconul ; „Aspec
te privind practica convenționa
lă a R.S. România în domeniul 
garantării investițiilor 6trăine 
directe" (Roxana Munteanu. 
Victor Tânăsescu) ; „Concepte si 
abordări asupra alternativelor in 
dezvoltare" (Amalendu Guha).

Revista mai cuprinde : Coloc
viul international „Cooperarea 
balcanică multilaterală si per- 

20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
G Hercule cucerește Atlantida : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
G Domnul miliard : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
G Albinuța : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17.30; 19,30.
G Drumul spre victorie DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, FE
RENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17,45; 20.
G Sindromul : ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 16; 19.
G Zile din trecut : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Despărțire temporară : LIRA 
(31 71 71) — 15,30 18,30.

teatre
G Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche 
(amînat din 24 nov.) — 19,30; (sala 
Giulești) • Gaițele — 19.
G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Poezie și 
ethos in muzica românească". An
samblul „Traiect". Conducerea muzi
cală : Sorin Lerescu — 19.
G Opera Română (13 18 57) : Emani 
— 18.
G Teatrul de operetă (14 80 11) ; Prin
țesa circului — 19.
G Teatrul ..Lucia sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19,30: (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă 
asupra unui tînăr care nu a făcut 
nimic — 19,30.
G Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
G Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
19,30.
G Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pericle — 19; (clubul
IPROMET) : De-a pururi glorie — 15. 
G Teatrul „Ion Vasileșcu" (12 27 45) : 
Despărțire la marele zbor — 16.
G Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
G Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Visul de aur (premieră) — 14; Albă 
ca Zăpada și cei 7 pitici — 17,30.
G Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Batiștei) : Noul nostru vecin — 10; 
(la Universal-club) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10; 11,30.
G Circul București (110120): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

(68)/1983

spectivele ei". Jurisprudents ro
mână de drept al comerțului in
ternațional, Cronica acorduri
lor internaționale încheiate de 
România sau la care România 
a devenit parte. Recenzii si Ac
tivitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — Revue Roumaine 
d’Etudes Internationales — cu 
articole în limbile franceză, en
gleză si rusă.

I
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Să fie oprită ampiasarea oricăror rachete in Europa, 
să fie reluate tratativele, să prevaleze interesele 

supreme ale omenirii!
întregul popor susține cu nestrămutată hotărîre inițiativele și propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înlăturarea gravei primejdii nucleare, 
își exprimă deplina aprobare față de Declarația forurilor de partid și de stat

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 

Recepție oferită de ambasadorul R.S.F.I. la București
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Milos Melovski, a oferit, marți, 
o recepție.

Au participat tovarășii Petru 
Enache. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat. Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Mihai Burcă, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Ana 
Mureșan, ministrul comerțului inte

rior. Gheorghe Cazan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Nicolae Mihai, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locotenent 
Victor Stănculescu. adjunct al minis
trului apărării naționale, membri ai 
conducerii unor instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid, generali și ofițeri, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni -di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCH POPULARE BENIN

Să nu precupețim nici un efort pentru a apăra 
bunul cei mai de preț al planetei - viața

în cuvîntarea sa de excepțională 
însemnătate, rostită la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul stimat și iubit al partidului 
și statului nostru, a exprimat cu 
realism și luciditate o inaltă res
ponsabilitate pentru destinele ome
nirii, pentru cauza păcii și libertă
ții popoarelor. Această preocupare 
stăruitoare este cu fermitate reafir
mată în Declarația Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și guvernului 
român, document de deosebită im
portanță, care conține propuneri 
constructive și îndemnuri mobili
zatoare, menite a depăși actuala 
situație periculoasă creată în lume, 
agravată prin trecerea la amplasa
rea de noi rachete cu rază medie 
de acțiune. Din nou, România so
cialistă face dovada angajării to
tale în slujba creării unui climat 
de pace, înțelegere și colaborare 
între toate popoarele.

în calitate de om de știință care 
mi-am dedicat preocupările stu

diului biologiei — știința vieții — 
și în calitate de cadru didactic 
care am contribuit la pregătirea a 
numeroase generații de tineri spe
cialiști, mă alătur cu toată hotă- 
rirea în apărarea Terrei cu inesti
mabilele ei frumuseți și bogății și, 
în primul rînd, cu suprema ei 
creație OMUL, cu convingerea că 
încă nu e prea tîrziu să oprim 
mîinile care vor s-o distrugă. Mai 
este încă timp să se oprească am
plasarea re scară largă a noilor 
rachete nucleare in Europa, mai 
este încă timp să fie distruse, cele 
existente. Și mai este încă timp 
ca marile puteri nucleare să chib- 
zuiască cu răspundere la consecin
țele dezastruoase ale cursei înar
mărilor care împovărează întreaga 
omenire, la pericolul uriaș pe care-1 
constituie arsenalele militare pen
tru viața și viitorul întregii ome
niri. Mai este încă timp să fie 
oprită cursa înarmărilor nucleare, 
să se revină la masa tratativelor, să 
fie înlocuită confruntarea prin dia
logul politic, constructiv, să se

ajungă la hotărîri înțelepte care să 
ne izbăvească definitiv de coșma
rul războiului nuclear.

în numele colectivului de cadre 
didactice din care fac parte și al 
studenților Institutului de învăță- 
mînt superior Constanța, in nu
mele idealurilor noastre de a 
munci și trăi în pace, răspunzînd 
înflăcăratelor chemări ale secreta
rului general al partidului ne ri
dicăm glasul alături de cel al în
tregului popor român, al tuturor 
națiunilor lumii, cerînd să se facă 
totul pentru oprirea cursei înarmă
rilor nucleare, pentru salvgardarea 
continentului nostru, leagănul civi
lizației moderne, pentru instaura
rea unui climat de pace și înțele
gere în Europa și pe întregul pă- 
mînt pentru a-părarea bunului celui 
mai de preț al planetei. VIAȚA.

Prof. univ.
Gheorqhe SALAGEANU
Institutul de invățămint superior — 
Constanța

Adunare consacrată „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian"

Un apel la
Cu profundă mîndrie și cu recu

noștință îmi alătur gindul și fapta 
acțiunilor de înaltă responsabilitate 
ale președintelui țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru apărarea păcii și civilizației pe 
planeta Pământ, noilor si impor
tantelor propuneri cuprinse în De
clarația Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliu
lui de Stat și guvernului. Este 
de datoria noastră, a tuturor 
oamenilor de bună credință, pă
trunși de grijă pentru viito
rul copiilor noștri, al genera
țiilor urmașilor urmașilor noștri să 
facem totul pentru a salva Europa 
— leagănul civilizației moderne — 
și întreaga omenire de la distru
gerea nucleară, să acționăm cu 
toate forțele pentru apărarea drep
tului vital al popoarelor, al oame
nilor la viață, la libertate, la inde
pendență, la pace. .. ...^

Dintre ideile generoase ale cu- 
vlntării rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu în fața Marii 
Adunări Naționale, ale Declarației 
înaltelor foruri de partid si de stat

rațiune, la responsabilitate
se impun cu putere atenției ape
lurile adresate conducătorilor Uni
unii Sovietice și S.U.A.. organelor 
de conducere din cele două state 
de a pune mai presus de orice in
teresele omenirii, salvarea vieții 
popoarelor, de a se acționa pen
tru realizarea unui acord care să 
împiedice instalarea noilor rache
te.. concomitent cu retragerea si 
distrugerea celor existente. O mare 
răspundere revine, desigur, si ță
rilor pe teritoriul cărora urmează 
să fie amplasate rachetele nuclea
re. Pornind de la interesele pro
priilor popoare, ale întregii ome
niri. ele nu trebuie să accepte am
plasarea pe teritoriul lor a noilor 
rachete, să sisteze orice lucrări de 
pregătire a instalării acestora. Este 
un apel la responsabilitate, la ra
țiune. pe care România îl adre
sează din nou în acest moment 
crucial pentru destinele Europei 
și.ăle lumii .întregi,.,. .........
. în numele rațiunii, al imperati
vului dezarmării nucleare, al secu
rității și păcii, noi. oamenii de 
artă ne alăturăm cu toată convin
gerea înflăcăratelor chemări ale

conducătorului partidului și statu
lui nostru, propunerilor cuprinse în 
noua declarație, Apelului Marii 
Adunări Naționale către parlamen
tele și parlamentarii din statele 
europene. S.U.A._ și Canada, cerînd 
hotărit să se oprească amplasarea 
oricăror rachete în Europa, să se 
treacă la distrugerea tuturor arme
lor nucleare. Pe stindardele luptă
torilor pentru pace din lumea în
treagă figurează ca un simbol po
rumbelul păcii, creație angajantă a 
omului de artă implicat cu profun
dă convingere în viata si aspirațiile 
de pace ale popoarelor. Mi-am de
dicat. la rîndul meu. întreaga capa
citate și putere de creație înfățișă
rii omului, semenul nostru, cu toa
te bucuriile, nădejdile și împlini
rile sale. Și în acest mod înțeleg 
să-mi exprim voința și convingerea 
câ prin acțiunea unită a oamenilor, 
a popoarelor, va triumfa rațiunea, 
se va asigura planetei noastre un 
viitor fericit și prosper.

Paul ERDiîS 
vicepreședinte 
ol Uniunii artiștilor plastici

Toate statele, din Est și din Vest, 
să-și spună cuvintul, să contribuie la înlăturarea 

primejdiei nucleare!
Cuvintele în apărarea păcii rosti- 

’te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fața . Marii Adunări Naționale 
ne-au umplut inimile de mulțumi
re și mîndrie. într-un moment ațît 
de greu prin care trece lumea, pre
ședintele țării noastre s-a adresat 
din nou conducătorilor de state, 
chemîndu-i să facă totul pentru a 
opri instalarea noilor rachete în 
Europa, pentru retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru 
stăvilirea înarmărilor, care primej- 
duiesc viața tuturor oamenilor. To
varășul Nicolae Ceaușescu a spus 
lucrurilor pe nume, arătînd că înar
mările nu pot duce niciodată la 
pace, că, din contră, ele amenință 
viața întregii omeniri.

Iar acum, cînd s-a trecut la adu
cerea și instalarea de noi și noi ra
chete în Europa, partidul și statul 
nostru au ținut să atragă încă o 
dată atenția popoarelor, tuturor 
țărilor asupra primejdiilor ce pîn- 
desc pacea. înțelepciunea, grija 
pentru soarta poporului nostru, a 
tuturor oamenilor și popoarelor din 
Euyopa și din lumea întreagă răzbat 
cu toată puterea din Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., Consiliului de Stat și 
guvernului. Am reținut dih această 
declarație mai ales îndemnul ca 
toate popoarele și statele europene 
să facă totul pentru a se ajunge la 
înțelegeri care să ducă la elibera
rea continentului de orice arme nu
cleare. Primejdiile de neînchipuit 
ce se adună mereu pe cerul Euro
pei amenință nu o țară sau alta, 
ci întreaga omenire, viața pe acest 
Pămint. Așa incit a sosit momentul 
ca toate statele, de la Răsărit sau 
de la Apus, să-și spună cuvintul, 
să contribuie la înlăturarea primej
diei nucleare. Oare în fața acelei 
groaznice morii atomice «ce ne a- 
menință pe toți mai are vreo în
semnătate dacă unii se găsesc în- 
tr-o parte și alții în altă parte a 
continentului? Noi, oamenii simpli, 
toți oamenii de bună credință, so
cotim că statele trebuie să lase Ia 
o parte neînțelegerile, deosebirile și 
să-și unească eforturile în aceste 
momente de grea cumpănă,

Cît de mare este împotrivirea po
poarelor față de continuarea înar
mărilor se poate vedea din necon
tenitele demonstrații ce se țin lanț

în țările Europei șl fn alte părți 
ale lumii. Conducătorii ,politici din 
toate aceste țări, din întreaga lume 
trebuie să țină seama de glasul mi
lioanelor de apărători ai păcii, care 
cer să se pună capăt amenințării 
nucleare și să se treacă la măsuri 
de dezarmare.

Sînt țărancă cooperatoare și știu 
bine, așa ca toți cei ce muncesc pe 
ogoare, că numai în timp de pace 
putem să lucrăm cum trebuie pă- 
mîntul pentru a obține recolte îm
belșugate. Și mai știu că numai în 
timp de pace putem să ne creștem 
copiii și sâ-i pregătim pentru viață. 
Iată de ce simt și eu o mare îngri
jorare auzind că se fac in lume 
așa de multe pregătiri de război. 
Dar împărtășesc încrederea că pînă 
la urmă dorința fierbinte de pace a 
popoarelor va izbîndi, că responsa
bilii politici, guvernele vor da do
vadă de acea înțelepciune care 
este mai necesară ca oricînd pen
tru salvarea vieții pe Pămint.

Elena C. PIRNA 
țărancă, comuna Curtișoara, 
județul Olt

Cu prilejul „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian". 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa au organizat, marți 
după-amiază. o adunare în Capitală.

La adunare au luat parte Olimpia 
Solomonescu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai U.T.C., 
U.A.S.C.R. U.G.S.R.. Consiliului Na
țional al.Femeilor, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
restene.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noastră.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Crăciun Ionescu, membru al Co
mitetului de conducere al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

în continuare, a luat cuvintul prof, 
univ. Nicolae Călinoiu. membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, care a arătat că 
manifestarea solidarității cu lupta si 
aspirațiile poporului palestinian are 
loc anul acesta In condiții interna
ționale deosebit de complexe și con
tradictorii. în ultimele zile, a ep-us 
vorbitorul. în viața internațională 
s-au produs evenimente grave, care 
au deschis calea intensificării cursei 
Înarmărilor nucleare și a creșterii pe
ricolului de război. La agravarea at
mosferei politice internaționale — a 
continuat vorbitorul — a contribuit 
Si menținerea situației deosebit de 
încordate din Orientul Mijlociu, pre
cum și situația gravă din Liban, ca 
rezultat al menținerii trupelor israe- 
liene pe teritoriul libanez si al con
fruntărilor din această tară.

Arătînd că evoluția negativă a si
tuației din Orientul Mijlociu dove
dește cu claritate că singura cale pe 
care trebuie să se meargă în vederea 
reglementării problemelor din regiu
ne este calea soluției politice, a dia
logului. a negocierilor directe, oricît 
ar fi ele de anevoioase și îndelun
gate. vorbitorul a spus : In mesajul 
adresat de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintelui sesiunii ac
tuale a Adunării Generale a O.N.U., 
secretarului general al O.N.U. și pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organi&ație.i pentru Eliberarea Pa
lestinei. se arată : „Evoluția situației, 
a impus cu și mai multă vigoare a- 
devărul că latura esențială a conflic
tului din Orientul Mijlociu o consti
tuie problema poporului palestinian, 
fără a cărei rezolvare nu se poate 
ajunge la o pace globală, justă si 
durabilă, ceea ce reclamă retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian prin asigurarea dreptului 
său la autodeterminare și crearea 
propriului său stat independent, ga
rantarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din această 
regiune".

Tocmai de aceea, după părerea 
României, a tovarășului președinte 
Nicolae Ceaușescu. se impune să fie 
depuse. în continuare, eforturi sus
ținute pentru organizarea unei con
ferințe internaționale, in cadrul si 
sub egida Q.N.U.. cu participarea tu
turor tarilor și părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian 
— precum și a U.R.S.S. și S.U.A., a 
altor state care pot să-și aducă o 
contribuție pozitivă' la soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu.

In același timp, s-a subliniat nece
sitatea retragerii neîntîrziate si

necondiționate a trupelor israeliene 
de pe teritoriul libanez, realizarea 
unei largi reconcilieri între foirtele 
politice din această tară, asigurarea 
independentei, suveranității, unității 
naționale și integrității teritoriale a 
Libanului.

Arătînd apoi că Intre Partidul 
Comunist Român, Republica Socia
listă România și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, între popoarele 
român și palestinian s-au statornicit, 
cu mulți ani în urmă, relații de prie
tenie, colaborare și solidaritate acti
vă, vorbitorul a subliniat că Partidul 
Comunist Român, Republica Socia
listă România, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu continuă să des
fășoare o intensă activitate în favoa
rea cauzei juste a poporului palesti
nian, acordîndu-i întregul sprijin po
litic, diplomatic, moral și material. 
Numeroasele întîlniri și convorbiri 
dintre tovarășul , Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
reprezintă momente de o deosebită 
rezonantă in cronica relațiilor de 
prietenie și conlucrare dintre popoa
rele român și palestinian.

în continuare a luat cuvintul Ray
mond F. Rabenold, coordonator re
sident al sistemului operațional pen
tru dezvoltare al Națiunilor Unite în 
România, care a evidențiat eforturile 
Națiunilor Unite pentru a putea 
instaura pacea atît de necesară în 
Orientul Mijlociu.

Subliniind că problema palesti
niană, respectiv asigurarea exerci
tării drepturilor naționale inaliena
bile ale poporului palestinian este 
miezul problemei Orientului Mijlo
ciu, vorbitorul a spus : „Aș dori 
să menționez contribuția substan
țială și viguroasă pe care Româ
nia și președintele său. Exce
lenta Sa dl. Nicolae Ceaușescu, o 
dau Națiunilor Unite în toate oca
ziile, în eforturile lor de a găsi o 
soluție echitabilă problemei palesti
niene și de a instaura pacea în re
giunea tulburată a Orientului Mij
lociu. Noi, în cadrul Națiunilor 
Unite, sîntem foarte recunoscători 
pentru asemenea contribuție".

A luat apoi cuvîntul Khaled El- 
Sheikh, reprezentantul permanent 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la București, care a ex
primat în numele O.E.P., al to
varășului Yasser Arafat, al po- 
porului palestinian profunda grati
tudine poporului român prieten. 
Partidului Comunist Român și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul ferm 
acordat luptei poporului palesti
nian, pentru poziția clară adoptată 
de România, poziție de continuă 
sprijinite a drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinian. 
Poporul nostru — a spus vorbitorul
— dă o înaltă apreciere eforturi
lor numeroase depuse de președin
tele român pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu. Salutăm relațiile de puter
nică solidaritate și de profundă 
prietenie existente între popoarele 
noastre, relații ale căror baze trai
nice au fost puse de cei doi pre
ședinți, Nicolae Ceaușescu și Yasser
Arafat.

Vorbitorul a evocat pe larg situa
ția din Orientul Mijlociu. lupta 
poporului palestinian pentru re- 
dobîndirea drepturilor sale naționale 
legitime, pentru realizarea păcii 
în această zonă.

După adunare a fost prezentat 
un film documentar intitulat „Co
piii Palestinei".
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Un program de maximă importanță
(Urmare din pag. I)

anul 1987 — întreaga producție-mar- 
fă planificată să fie fundamentată 
pe baza productivității fizice. Tot
odată. o importanță esențială pentru 
asigurarea creșterii mai accentuate a 
productivității muncii au — așa cum 
se precizează in program — perfec
ționarea sistemului de normare a 
muncii, stabilirea unei corelații di
recte între productivitatea muncii 
fizice și consumurile de muncă pe 
produs.

în esență, se are în vedere ca. prin 
perfecționarea sistemului de norma
re a muncii și prin aplicarea celor
lalte măsuri de ordin tehnic si orga
nizatoric prevăzute in program, să 
se asigure permanent creșterea mai 
rapidă a productivității muncii in 
raport cu creșterea retribuției medii 
a personalului muncitor, ca o cerință 
obiectivă a dezvoltării de ansamblu a 
economici naționale, a ridicării con
tinue a bunăstării oamenilor muncii.

O atenție deosebită se acordă, în 
cadrul măsurilor prevăzute in pro
gram, folosirii raționale, eficiente a 
întregului personal muncitor. Se are 
în vedere, cu precădere, reducerea 
la strictul necesar a personalului in
direct productiv și de administrație, 
în acest scop fiind prevăzute sarcini 
pentru fiecare minister de îmbună
tățire în continuare a normativelor 
de personal. Pe baza prevederilor 
programului, în toate ramurile eco
nomiei s-au stabilit normative maxi
male pentru determinarea numărului 
de muncitori indirect productivi și

de deservire, precum și-pentru per
sonalul de administrație. •

Desigur, am insistat numai asupra 
cîtorva din prevederile Programului 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și perfecționa
rea organizării și normării muncii. 
Sarcinile majore prevăzute, căile și 
direcțiile în care trebuie acționat 
pentru înfăptuirea lor sint mult mai 
cuprinzătoare, fiind detaliate in pro
gram pe ramuri ale economiei na
ționale. Important este acum ca 
esența și rațiunile acestui program 
să fie clar înțelese de toți oamenii 
muncii, pentru ca, în cunoștință de 
cauză, fiecare să acționeze pentru 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii în întreprinderea în care 
lucrează. Sîntem pe deplin intere
sați cu toții — în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari a 
tot ceea ce înfăptuim — să asigurăm 
o productivitate a muncii tot mai 
înaltă, să obținem o productivitate 
la nivelurile care se realizează in 
unele țări dezvoltate. Numai crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii și a eficienței economice poa
te asigura o temelie trainică pentru 
creșterea continuă a avuției națio
nale, a venitului național — singura 
sursă care asigură fondurile necesa
re dezvoltării generale a societății și 
ridicării nivelului de trai al po
porului.

Sînt adevăruri de care ne-am con
vins cu toții în anii socialismului, 
confirmate, din nou, de măsurile 
adoptate în acest an de conducerea

partidului pentru creșterea, eșalona
tă, a retribuției personalului, munci
tor în actualul cincinal. De bună sea
mă, aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite în programul privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii va da noi dimensiuni iniția
tivei individuale și colective, răspun
derii oamenilor muncii în utilizarea 
eficientă a mijloacelor tehnice, in 
organizardl superioară a producției 
și a muncii. în folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, în întărirea .ordi
nii și disciplinei în muncă.

Este o .sarcină de mare răspun
dere a tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, a tuturor organe
lor de conducere colectivă din mi
nistere, centrale industriale și între
prinderi, de a acționa cu stăruință 
și fermitate pentru aplicarea măsu
rilor privind creșterea mai puterni
că, începînd din acest an, a produc
tivității muncii în toate ramurile și 
întreprinderile, de a mobiliza ener
giile și capacitățile creatoare ale oa
menilor muncii pentru îndeplinirea, 
etapă cu etapă, a sarcinii majore pri
vind dublarea productivității muncii 
în următorii cîțiva ani. Practic, toți 
oamenii muncii, întregul nostru po
por trebuie să ia parte activă, să se 
angajeze cu răspundere și elan revo
luționar în realizarea acestui pro
gram tie largă perspectivă, de impor
tanță deosebită pentru progresul eco
nomic și social al țării, întrucît acest 
program corespunde intereselor fun
damentale ale națiunii noastre so
cialiste.

Iile ȘTEFAN

Cronica
Marți dimineața au început, la 

București, lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte de coope
rare comercială româno-thailandeză, 
în cadrul căreia sint analizate sta
diul actual și posibilitățile dezvol
tării. in continuare, a schimburilor 
bilaterale, de mărfuri. Delegația 
română este condusă de Paula Prio-

zilei
teasa, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, iar delegația thai- 
landeză de Phairojona Jayaphorn, 
adjunct al ministrului comerțului.

La deschiderea lucrărilor a fost 
prezent Seth Herabat, ambasadorul 
Regatului Thailanda la București.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru luna decembrie
După cum comunică Institutul de 

meteorologie • si hidrologie, regimul 
pluviometric va fi. în luna decem
brie. in general deficitar in cea mai 
mare parte a tării. Precipitații slabe, 
mai ales ninsori, sînt de așteptat în
deosebi în decadele a doua si a 
treia, cu o frecventă ceva mai mare * 
în sudul si estul țării. Temperatu
rile medii lunare se vor încadra. în 
general. în limite normale, exceptînd 
nordul si centrul tării, unde, pe 
alocuri, vor fi mai scăzute.

Prima decadă a lunii va fi săra
că în precipitații, semnalindu-se nu
mai izolat unele ninsori slabe. în 
multe zone ale tării, diminețile și 
serile vor fi cu ceată. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi predominant 
negative, coborînd și sub minus zece 
grade, mai ales în nordul si cen
trul tării. Ziua, temperaturile maxi
me vor urca, totuși, local, și la 
piste șapte grade.

în a doua decadă Va predomina 
o vreme în general închisă. îndeo
sebi în sudul și estul tării, unde se 
vor semnala precipitații, mai ales

sub formă de ninsoare. în rest, nin
sori izolate. în prima parte a in
tervalului. vîntul va prezenta in
tensificări pînă la tare din nord si 
nord-est în Banat. Oltenia. Munte
nia. Dobrogea si Moldova. Tempe
raturile minime vor fi mai scăzute 
în nordul si centrul țării, unde vor 
coborî și sub minus 12 grade, iar 
în sud vor fi cuprinse între minus 
șapte și plus trei grade. Ziua, ma
ximele vor depăși izolat plus opt 
grade spre sfirșitul perioadei. Ceață 
mai ales dimineața Si seara.

în a treia decadă, cerul va fi va
riabil. cu înnorări pronunțate in 
sudul si estul tării, unde vor cădea 
precipitații slabe, atît sub formă de 
ninsoare, cît și sub formă de bur
niță și ploaie. Local, polei. în cele
lalte zone, condițiile de precipitații 
vor fi ' mai diminuate. Vînt cu in
tensificări în a doua parte a deca
dei. predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus opt și plus două gra
de. izolat mai coborîte. iar cele ma
xime. între minus două și plus opt 
grade. Local se va produce ceată.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 30 

noiembrie, ora 20 — 3 decembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi rece, fri
guroasă noaptea mai ales în nordul și 
centrul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate în Moldova, 
Dobrogea și Lunca Dunării, unde vor 
cădea ninsori locale. Vîntul Va pre
zenta intensificări temporare viscolind 
zăpada. In rest, ninsori izolate. Tem

peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, pe alocuri 
mai coborîte în nordul și centrul țării, 
iar maximele între minus 5 și plus 5 
grade. Dimineața și seara se va pro
duce ceață în vestul și centrul țării, 
în București î Vremea va fi în general 
rece, cu cerul temporar noros. Va 
ninge. Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări temporare din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și minus 2 grade, 
cele maxime între minus 2 și plus 2 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Excelenței Sale
General de brigadă MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare din Benin, 

Președintele Republicii Populare Benin, 
Șeful statului,

Președintele Consiliului Executiv Național
COTONOU

La cea de-a Vlîl-a aniversare a proclamării Republicii Populare Benin 
vă adresez dumneavoastră, Partidului Revoluției Populare din Benin, 
guvernului și poporului beninez, în numele Partidului Comunist Român, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de noi succese pe calea dezvoltării economice și 
sociale independente a țării dumneavoastră.

în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, 
exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele 
și țările noastre se vor aprofunda și diversifica tot mai mult, spre binele 
popoarelor român și beninez, al politicii de pace, independență națională, 
colaborare și înțelegere în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului beninez 
prieten prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 30 noiembrie, 
poporul beninez săr
bătorește împlinirea a 
opt ani de la memo
rabilul act al procla
mării republicii, care 
a marcat începutul u- 
nei noi etape în dez
voltarea de sine stătă
toare a tînărului stat 
african. în anii care 
au trecut de la pro
clamarea independen
tei tării (sub denumi
rea de atunci Daho
mey), poporul beninez 
a depus mari eforturi 
pentru a lichida îna
poierea moștenită din 
trecut și a valorifica 
în folosul propriu 
principalele resurse 
naționale. Această o- 
peră constructivă a 
luat o deosebită am
ploare după proclama
rea republicii și crea
rea Partidului Revolu
ției Populare, care și-a 
propus ca obiectiv

realizarea de adîncl 
prefaceri sociale pro
gresiste. făurirea unei 
societăți noi. socialis
te. în această perioa
dă au fost naționali
zate marile companii, 
băncile, o serie de în
treprinderi industria
le. a sporit conside
rabil rolul statului în 
economia națională si 
au fost create primele 
cooperative agricole. 
Totodată, s-au luat 
măsuri pentru valori
ficarea adecvată a bo
gățiilor subsolului și 
făurirea unei industrii 
proprii.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu țările 
Africii, cu toate po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu viu interes e- 
forturile depuse de

poporul beninez pen
tru consolidarea inde
pendentei naționale și 
realizarea de transfor
mări economico-sociale 
cu caracter progresist, 
între Republica So
cialistă România și 
Republica Populară 
Benin s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, întemeiate 
Pe deplina egalitate în 
drepturi și avantajul 
reciproc, care cunosc 
un curs ascendent. Un 
rol important în pro
movarea acestor relații 
l-au avut convorbiri
le dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mathieu 
Kerekou, care au des
chis largi perspective 
conlucrării bilaterale 
în avantajul ambelor 
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A R.D.P, YEMEN

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

al Republicii Democrate Populare Yemen, 
Prim-ministru

ADEN
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Yemen, vă 

transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și bunăstare poporului prieten al țării dumneavoastră.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre ; 
țările și partidele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU j
■ . . I Secretar general

al Partidului Comunist Român,
’ , • Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Democrate Populare 
Yemen sărbătorește la 
30 noiembrie ziua pro
clamării independen
tei naționale. Eveni
mentul petrecut în 
urmă cu 16 ani a în
cununat lupta eroică, 
începută prin declan
șarea răscoalei popu
lare anticolonialiste, 
ducînd la lichidarea 
dominației străine și 
apariția unei noi țări 
pe harta lumii.

Anii care au trecut 
de la proclamarea in
dependentei au fost 
marcati de prefaceri 
cu caracter progresist, 
revoluționar. îndrep
tate spre lichidarea 
stării de înapoiere 
moștenite, spre dez
voltarea economico- 
socială și consolidarea 
independenței. în a- 
Cest cadru se înscriu 
naționalizarea bogă
țiilor naturale, a pro
prietăților companii
lor străine de comerț 
si asigurări, a bănci
lor. transportului ma

ritim si altele, conco
mitent cu înfăptuirea 
reformei agrare. Pre
facerile au luat am
ploare odată cu crea
rea. în 1978. a Parti
dului Socialist Yeme
nit. care a trecut la a- 
plicarea unui cuprin
zător program de dez
voltare a economiei și 
a vieții sociale.

Ca rezultat al efor
turilor de valorificare 
superioară a resurse
lor naționale prin in
dustrializare. în ulti
mii cinci ani au fost 
date în exploatare o 
serie de întreprinderi, 
între care o fabrică de 
mase plastice si o fi
latură. complexul de 
termocentrale de Ia 
Aden șl altele. în a- 
celasi timp, s-au în
registrat creșteri sub
stanțiale la producția 
agricolă, gratie creă
rii de gospodării de 
stat si cooperatiste.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie si solidari
tate cu statele arabe.

cu statele ce au pă
șit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare. 
România socialistă ur
mărește cu interes si 
simpatie rezultatele 
obținute de poporul 
R.D.P. Yemen. între 
Republica Socialistă 
România și Republi
ca Democrată Popu
lară Yemen s-au sta
tornicit relații de co
laborare prieteneas
că. întemeiate pe sti
mă si respect re
ciproc. pe deplina e- 
galitate în drepturi, 
care cunosc un curs 
ascendent. Ca o ex
presie a acestei evo
luții pozitive. în ulti
mii ani au fost în
cheiate o serie de în
țelegeri si acorduri 
comerciale, de coope
rare economică, teh- 
nico-stiintifică si cul
turală. corespunzător 
intereselor celor două 
țări.' cauzei generale 
a apropierii între po
poare. înțelegerii si 
păcii în lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A SEATULU[ BARBADOS

Excelenței Sale Domnului
DEIGHTON LISLE HARCOURT WARD

Guvernatorul general al Barbadosului
BRIDGETOWN

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez, în numele 
poporului român și al meu personal, felicitări și cele mai bune urări de 
pace și progres poporului din Barbados.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului ministru al Barbadosului, 
John Michael Geoffrey Manningham 
Adams, o telegramă do felicitare,

prin care, în numele guvernului ro
mân și al său personal. îi adresează 
cele mai bune urări, cu prilejul ce
lei de-a XVII-a aniversări a pro
clamării independenței de stal a a- 
cestei țări.

Ca în fiecare an. în 
această zi poporul din 
Barbados aniversează 
sărbătoarea sa națio
nală. evocind momen
tul proclamării inde
pendentei. eveniment 
de hotar în istoria sa 
contemporană, petre
cut la 30 noiembrie 
1966.

Stat insular, situat 
in arhipelagul Antile- 
lor Mici, cu o supra
față de 431 kmp și 
peste 280 000 de lo
cuitori. Barbados a 
depus eforturi, după 
dobîndirea indepen
dentei. în vederea

unei dezvoltări eco
nomice de sine stătă
toare. pentru lichida
rea vestigiilor celor 
trei secole de domina
ție colonială. Astfel, 
au fost puse bazele 
unei industrii proprii 
de valorificare a re
surselor din principa
lele ramuri ale econo
miei — agricultura si 
turismul. De aseme
nea. au fost stabilite
o serie de 
domeniile 
textilă, 
bunurilor

obiective în 
industriilor 
electronică, 
de consum

și altele, pentru a în
lătura tradiționala de

pendentă de monocul- 
tura trestiei de zahăr, 

între România și 
Barbados s-au stabi
lit relații diplomatice, 
in spiritul orientării 
consecvente a politicii 
externe românești de 
solidaritate și colabo
rare cu tinerele state 
ce au pășit pe calea 
dezvoltării indepen
dente. Dezvoltarea co
laborării dintre țările 
noastre corespunde 
intereselor ambelor 
popoare. înscriindu-se 
totodată ca o contri
buție la promovarea 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.



■

„Președintele Nicolae Ceaușescu
o chemare realistă pentru prevenirea
l\ 
V
I

unei conflagrații nucleare"
Agențiile de presă, ziarele, posturile de radio și televiziune de 

hotare continuă să acorde o atenție deosebită noilor inițiative de 
ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu. Ele se referă 
pe larg la inflăcăratul apel al țării noastre la rațiune, la măsuri eficiente 
pentru salvgardarea Europei și a intregii planete de primejdia războiului 
nuclear - chemări de inaltă responsabilitate, conținute in Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România, scoțind in evidență caracterul realist 
și constructiv, profundul umanism al noii acțiuni românești de pace, ințe- 
legere și securitate in Europa și in întreaga lume.

peste 
pace

Manifestări consacrate aniversării 
făuririi statului național unitar român

Mijloacele de informare din Aus
tria continuă să relateze pe larg 
despre propunerile și inițiativele 
profund constructive ale României, 
ale președintelui său, Nicolae 
Ceaușescu, pentru eliberarea conti
nentului european, a întregii ome
niri de pericolul distrugerii nucleare.

Cotidianul „ARBEITER ZEITUNG", 
organ al Partidului Socialist din Aus
tria. de guvernămînt, publică artico
lul intitulat „Nicolae Ceaușescu îm
potriva tuturor rachetelor nucleare", 
însoțit de fotografia președintelui ță
rii noastre. Prezentind conținutul De
clarației Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România, ziarul evidențiază aver
tismentul României că trebuie 
făcut totul pentru a opri tre
cerea la măsurile anunțate de a in
stala noi rachete americane și sovie
tice pe continentul european, fiind 
.,în pericol viața popoarelor, existența 
lumii, însăși viața pe planeta noas
tră".

Ziarul vienez „KURIER" relatează 
pe larg despre propunerile concrete 
românești adresate S.U.A. și U.R.S.S. 
în scopul împiedicării creșterii fără 
precedent a spiralei înarmărilor ato
mice, a pericolului unei catastrofe 
nucleare.

„WIENER ZEITUNG" prezintă, la 
rîndu] său, poziția României cu pri
vire la necesitatea reluării negocieri
lor sovieto-americane de la Geneva 
în vederea realizării unul acord ge
neral pentru oprirea instalării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. „Conducerea de partid și de 
stat din România — scrie cotidianul 
-SALZBURGER NACHRICHTEN», 
într-un amplu articol — este de pă
rere că nimeni nu are dreptul să se 
joace cu viața popoarelor și a adre
sat U.R.S.S. și S.U.A. apelul de a 
organiza. încă în acest an, o confe
rință a miniștrilor de externe ai ce
lor două mari puteri".

Intr-un articol referitor la poziția 
și propunerile României în legătură 
cu problema rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, ziarul iugo
slav „POLITIKA" subliniază printre 
altele : „In actuala etapă a cursei 
intensive a înarmărilor. România 
propune celor două mari . puteri — 
ca o soluție de compromis — să 
oprească orice lucrări de amplasare 
«au pregătire a amplasării noilor ra
chete cu rază medie de acțiune pe 
continentul european. Constatind că 
măsurile -luate în ultimul timp îm
ping Europa și întreaga lume in pra
gul prăpastiei, al abisului nuclear. 
Declarația României propune, în 
mod provizoriu, ca o soluție de com
promis, să se convină, pînă la reali
zarea unui acord general între cele 
două părți, asupra uneia dintre cele 
două formule — relatează ziarul iu
goslav. Potrivit primei formule. 
S.U.A. ar trebui să nu asambleze și 
să nu amplaseze nici o rachetă cu 
rază medie de acțiune în Europa, iar 
U.R.S.S., in schimb, să retragă, să 
demonteze și să depoziteze toate ra
chetele cu rază medie amplasate în 
partea europeană a teritoriului so
vietic, pină se va ajunge la un acord 
în cadrul negocierilor eovieto-ameri- 
cane. S.U.A. trebuie, de asemenea, 
să reducă în mod corespunzător un 
număr de mijloace nucleare cu rază 
medie de acțiune instalate pe nave 
și avioane îndreptate spre Europa". 
Cea de-a doua formulă — relatează 
în continuare ziarul — prevede ca 
S.U.A. să nu amplaseze nici o ra
chetă cu rază medie de acțiune, iar 
U.R.S.S. să păstreze provizoriu în 
partea europeană a teritoriului său 
un număr de focoase nucleare echi
valent cu cele ale Franței și Marii 
Britanii, dar să demonteze și. even
tual, să depoziteze rachetele respec
tive pe teritoriul U.R.S.S. la o dis
tantă de granița R.F.G. egală cu dis
tanța dintre rachetele Marii Britanii 
și Franței față de teritoriul Uniunii 
Sovietice.

România — subliniază „Politika" 
— consideră, avînd în vedere situa
ția care s-a creat, că ar fi bine dacă 
s-ar organiza o intîlnire a miniștri
lor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A., 
încă în cursul acestui an. propunind, 
totodată, pregătirea și organizarea, 
într-un timp cit mai scurt, a unei

întilniri a șefilor de stat ai celor 
două mari puteri.

Prezentind conținutul noului docu
ment românesc, cotidianul britanic 
„THE DAILY TELEGRAPH" relie
fează faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu, România au lansat un 
nou apel la oprirea amplasării 
de noi rachete în Europa, ce- 
rind Uniunii Sovietice și S.U.A. să 
reia tratativele de la Geneva în 
scopul de a se ajunge la un acord 
general care să conducă la oprirea 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune, Ia retragerea și distruge
rea celor existente.

Aceleași idei au fost reluate pe 
larg de posturile de radio „BBC-1" 
și „BBC WORLD SERVICE", care 
au evidențiat caracterul umanist al 
chemării președintelui României de 
a se opri amplasarea noilor rachete 
cu rază medie de acțiune pe conți-

Amplul ecou interna
țional al noilor inițiati
ve de pace și dezar
mare ale României 
socialiste, ale șefului 

statului român

nental nostru, de a se retrage și dis
truge cede existente și de a se relua 
tratativele de la Geneva.

POSTURILE DE RADIO, TELEVI
ZIUNEA ȘI ZIARELE EGIPTENE 
au prezentat pe larg Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia referitoare la situația gravă care 
s-a creat in Europa, subliniind că 
„România, prin președintele său, 
Nicolae Ceaușescu, și-a făcut din nou 
cunoscută, cu înțelepciune și curaj, 
poziția fermă față de escaladarea 
cursei înarmărilor, care amenință nu 
numai securitatea continentului euro
pean, . ci existența întregii omeniri".

Tn comentariile făcute cu acest 
prilej o înaltă apreciere a fost dată 
propunerilor concrete și constructive 
prezentate de România, evidențiin- 
du-se activitatea intensă a șefului 
statului român consacrată salvării 
Europei și civilizației universale de 
spectrul unei catastrofe nucleare.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu, 
prietenul arabilor și militantul 
neobosit pentru pace și dreptate în 
Orientul Mijlociu, face apel la ra
țiune pină nu este prea tîrziu" — 
principalele ziare 
cat extrase din 
nească.

Ziarul spaniol 
DIA" publică pe 
amplu articol pe 
este scoasă în evidentă __________
recentelor propuneri românești lan
sate într-un moment în care situația 
■din Europa este extrem de încordată.

După ce se subliniază faptul că în 
Declarație se relevă că „toate măsu
rile întreprinse în ultimele zile îm
ping Europa și întreaga lume în pra
gul prăpastiei, al abisului nuclear". 
In articol sînt redate detaliat propu
nerile românești menite să contribuie 
la reluarea cursului spre destindere 
In Europa și, in general, în lume.

Se apreciază că „numitorul comun 
al acestor propuneri îl constituie ne
cesitatea retragerii simultane din Eu
ropa a tuturor rachetelor cu rază me
die de acțiune".

Cu titlul „Pină nu cad bombele ; 
Apelul României", cotidianul de lar
gă circulație din Cipru, „TA NEA", 
organ de presă al Partidului Socialist 
E.D.E.K., a evidențiat în mod deose
bit apelul României privind intensi
ficarea eforturilor pentru înlăturarea 
pericolului nuclear, pentru salvgar
darea păcii în Europa și în lume.

TELEVIZIUNEA SUEDEZA a pre
zentat, în programul de știri externe, 
o hartă a Europei, pe care erau men
ționate țările unde vor fi amplasate 
rachetele sovietice și americane cu 
rază medie de acțiune. într-un amplu 
comentariu s-a subliniat că Guvernul 
României a criticat planurile de am
plasare de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa.

egiptene au publi- 
Declarația româ-

„LA VANGUAR- 
prima pagină un 
trei coloane in care 

importanța

Principalul cotidian olandez „N.R.C. 
— HANDELSBLAD" a publicat pe 
prima pagină un articol care repro
duce pasaje din Declarația Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

Ziarul belgian „LE SOIR", sub ti
tlul „Imboldul românesc", scrie că 
„Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al Partidului Comunist Român a ce
rut U.R.S.S. și S.U.A. să renunțe- la 
instalarea de rachete nucleare în 
Europa, solicitînd. totodată, ca 
cele două țări să reia negocierile 
de la Geneva".

Ziarul francez „LE MONDE" înse
rează un articol referitor la Decla
rație. subliniind că România a con
damnat ferm noile măsuri de escala- 

~ dare a cursei înarmărilor nucleare, 
care, se relevă. împing Europa, în
treaga lume în pragul prăpastiei. al 
abisului nuclear", în context, se pune 
accentul pe aprecierea că „nimic nu 
poate justifica aceste măsuri si ni
meni nu are dreptul să ignore inte
resele vitale ale popoarelor".

în continuare, ziarul francez ci
tează pasajul din Declarație in care 
se subliniază necesitatea ca „S.U.A, 
și U.R.S.S. să reia tratativele de la 
Geneva, pentru a ajunge la un acord 
general care să ducă la oprirea am
plasării de noi rachete și la distru
gerea celor existente".

Este pusă. apoi. în evidentă pro
punerea privind organizarea. în acest 
an. a unei întilniri consultative a mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia.

Șeful statului român nu 6e limi- 
.teazâ să ceară reluarea negocierilor 
pentru perioada de tranziție pînă la 
încheierea unui acord americano-so- 
vietic. ci propune două formule de 
compromis — relevă ziarul francez, 
prezentind. în continuare, conținutul 
acestora. Pentru a studia aceste două 
soluții. România sugerează o intilnire 
a miniștrilor de externe ai Uniunii 
Sovietice si S.U.A.. încă in cursul 
acestui an, și tinerea unei reuniuni 
la nivel înalt americano-sovietice in 
prima jumătate a anului 1984, men
ționează ziarul.

Publicația „THE SUNDAY MAIL",
1 care apare în capitala Republicii 

Zimbabwe, a publicat largi extrase 
din Declarație, punind accentul pe 
sublinierea că „toate aceste 
întreprinse în ultimele zile 
Europa. întreaga lume. în 
prăpastiei, al abisului nuclear".

„Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. a propus ca nici N.A.T.O. 
și nici Tratatul de la Varșovia 6ă nu 
instaleze noi arme nucleare în Eu
ropa". „Nimeni nu are dreptul să se 
joace cu viața popoarelor, cu dreptul 
fundamental al oamenilor, al po
poarelor la viată, la existentă" — evi
dențiază publicația, citind din Decla
rație.

România socialistă — arată apoi 
săptăminalul Zimbabwean — atrage 
atentia asupra faptului că. avînd în 
vedere creșterea uriașă a pericolului 
unui război nuclear, urmările pe care 
acesta le va avea asupra înseși vie
ții popoarelor, se poate 6pune că 
omenirea nu s-a aflat niciodată în- 
tr-o situație atît de gravă, fiind in 
pericol însăși existenta lumii. însăși 
viata pe planeta noastră.

Agenția italiană de presă ANSA, 
neferindu-se la Declarația Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
subliniază că documentul lansează un 
apel presant in favoarea păcii și în
țelegerii. Este evidențiat faptul că 
România cheamă la oprirea aplicării 
in practică a ultimelor măsuri luate 
de U.R.S.S. și S.U.A.. subliniind că 
se impune suspendarea amplasării 
tuturor rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa și, tot
odată. reluarea negocierilor de la 
Geneva.

Agenția italiană de presă relevă, de 
asemenea, că documentul românesc 
conține o serie de propuneri concre
te adresate Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice.

Cotidianele de limbă engleză „THE 
PAKISTAN TIMES" și „THE MUS
LIM" publică articole în care subli
niază că „România a cerut U.R.S.S. 
și S.U.A. să analizeze din nou pro
blema amplasării de arme nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și să reia negocierile". Ambele co- 
tidiane inserează ample extrase din 
documentul românesc.

TELEVIZIUNEA PAKISTANEZA 
a difuzat, la rindul său, informații 
referitoare la apelul adresat de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, S U.A. și Uniunii' Sovie
tice de a renunța la amplasarea de 
noi rachete nucleare în Europa și de 
a relua negocierile de la Geneva.

BERLIN 29 (Agerpres). — La 
ambasada României din Berlin a 
fost organizată o conferință de pre
să cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a făuririi statului national uni
tar român.

Despre importanta istorică a eve
nimentului, Ca si despre dezvol
tarea României în anii construcției 
socialiste. îndeosebi in perioada de 
cind la conducerea partidului si sta
tului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a vorbit amba
sadorul tării noastre la Berlin, 
Gheorghe Tache.

Au luat parte reprezentanți ai 
M.A.E. al R.D. Germane, ziariști.

ULAN BATOR 29 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor consacrate 
sărbătoririi a 65 de ani de la făuri
rea statului national unitar român, 
la ambasada tării noastre de la 
Ulan Bator a avut loc o conferință 
de presă. Au luat parte reprezen
tanți ai M.A.E. al R.P. Mongole și 
ai altor instituții centrale, membri 
ai corpului diplomatic acreditat la 
Ulan Bator, ziariști. Au fost reliefa
te semnificația evenimentului de la 
1 Decembrie 1918. succesele obținu
tă de poporul nostru in anii de 
după 1965. de cind la conducerea tă
rii se află tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cu același prilej a fost organizat 
un stand de cărți, cuprinzind la loc 
de frunte volume din opera tovară
șului Nicolae Ceausescu.

TOKIO 29 (Agerpres). — La Uni
versitatea Waseda, din Tokio — 
una dintre cele mai prestigioase in
stituții de învățământ superior din 
Japonia -r a avut loc o manifestare 
consacrată aniversării făuririi sta
tului național unitar român.

Ambasadorul României in Japo

nia. Radu Bogdan, a vorbit despre 
evenimentele de acum 65 de ani, 
scoțind in evidentă lupta de secole 
a poporului român pentru apărarea 
ființei naționale și refacerea uni
tății statdle. Subliniind importanta 
actului de la 1 Decembrie 1918 pen
tru dezvoltarea societății românești, 
el a prezentat realizările obținute de 
România in ultimele decenii, con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu la progresul tă
rii, precum si activitatea intensă 
desfășurată de România, personal 
de șeful statului român, pe plan 
internațional, pentru apărarea pă
cii si oprirea cursei înarmărilor.

Conferința a fost urmată de o 
masă rotundă privind istoria Româ
niei și realitățile actuale.

Au luat parte cadre didactice, 
cercetători, studenti. membri ai A- 
sociației de prietenie Japonia- 
România.

A fost vernisată o expoziție de 
carte și fotografie.

MADRID 29 (Agerpres). — Tn 
cadrul acțiunilor dedicate celei de-a 
65-a aniversări a făuririi statului 
național unitar român, la Institutul 
oficial de limbi străine din Madrid 
a avut loc o conferință cu privire la 
lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională.

Ambasadorul tării noastre in Spa
nia, Vasile Sandru, a donat insti
tutului un set de cărți românești 
reprezentative pentru creația știin
țifică si culturală din România, un 
loc de seamă ocupindu-l lucrările 
din gindirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceausescu.

Cu acest prilej a fost prezentată 
si o gală de filme documentare ro
mânești.

La manifestare au participat 
membrii conducerii institutului, ca
dre didactice, studenți.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PRIMULUI MINISTRU 
Al GUVERNULUI ROMÂN, TOVARĂȘUL 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. 0. COREEANĂ 
încheierea convorbirilor oficiale

PHENIAN 29 (Agerpres). — Co
respondență de la loan Erhan : Marți 
dimineață s-au încheiat la Phenian 
convorbirile oficiale dintre tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Li Giong Ok, mem
bru al Prezidiului Biroului Politie 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene.

Cei doi prim-miniștri au semnat 
protocolul privind extinderea colabo
rării economice între România și 
R.P.D. Coreeană.

Protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe 1984 a fost 
semnat, din partea română, de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
coreeană de Han Su Ghil, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

în alocuțiunile rostite la încheie
rea convorbirilor oficiale, cei doi 
prim-miniștri au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele la care s-a

ajuns, hotărirea de a finaliza, fără 
întîrziere. acțiunile convenite și de 
a le transpune integral in viată, in 
interesul construcției socialiste in 
cele două țări, al întăririi păcii și 
colaborării in lume.

*
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și-a incheiat marți 
vizita oficială de prietenie în R.P.D. 
Coreeană.

La aeroportul internațional din 
Phenian, primul ministru român a 
fost salutat de tovarășul Li Giong 
Ok. membru al Prezidiului Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, de alte persoane oficiale 
coreene.

Au fost de față Constantin Iftodl, 
ambasadorul României la Phenian, 
precum și membrii ambasadei ro
mâne.

După ce au fost intonate imnurile 
de stat ale României și R.P.D. Core
ene, cei doi prim-miniștri au trecut 
în revistă garda de onoare.

R. S, F. IUGOSLAVIA
Preocupări pentru dezvoltarea industriei extractive

ss

măsuri 
Împing 
pragul

Agențiile de presa
- pe scurt

ADUNARE SOLEMNĂ. O oduno-

Inare solemnă s-a desfășurat la 
Tirana cu prilejul celei de-a 71-a 
aniversări a proclamării indepen- 

Idenței și al celei de-a 39-a ani
versări a eliberării Albaniei — re
latează agenția A.T.A.

DECLARAȚIE. într-un discurs 
pronunțat in fata parlamentului, I președintele Hondurasului. Roberto 
Suazo Cordova, a declarat că tara 
sa sprijină eforturile de pace in I America Centrală întreprinse de 
„Grupul de la Contadora" — trans
mite agenția I.P.S. El a spus că 
„Hondurasul dorește o pace nego- 

Iciată în America Centrală, pe baza 
unor acorduri globale și regionale, 
care să pună capăt războaielor fra- 

I tricide".

REUNIUNE. în capitala Gua- 
temalei au început lucrările celei

de-a XlV-a reuniuni a miniștrilor 
energiei din America Latină și 
zona caraibiană, care se desfășoa
ră sub egida Organizației Latino- 
Americane a Energiei (O.L.A.D.E.) 
— transmite agenția I.P.S. Luînd 
cuvîntul, secretarul executiv al 
O.L.A.D.E., Ulises Ramirez Olmos, 
s-a pronunțat pentru intensifica
rea cooperării în domeniul ener
getic între țările în curs de dez
voltare din regiune, în vederea de
pășirii actualelor dificultăți cu 
care sînt confruntate economiile 
naționale latino-americane și ca- 
raibiene.

PROIECT DE BUGET. Consiliul 
de Miniștri iranian a aprobat pro
iectul de buget pe anul iranian 
următor, care începe la 21 martie 
1984 — informează agenția I.R.N.A. 
Primul ministru. Hussein Moussavi, 
a anunțat. în acest sens, că venitu

rile statului se vor cifra la 3 909 
miliarde riali (46.6 miliarde dolari), 
din care 2 051 miliarde riali (23,5 I 
miliarde dolari) vor fi venituri rea
lizate din petrol. La capitolul | 
cheltuieli, proiectul prevede fonduri 
totalizînd 4 228 miliarde riali (49,2 
miliarde dolari), iar împrumuturile . 
bugetare se vor ridica la circa 312 
miliarde riali. <

CONCEDIERI. Anul acesta, în I
Statele Unite au fost concediati |
25 000 de muncitori de la șantie
rele navaie, s-a anunțat la .
Washington. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, în 1984 ur- •
mează să-și piardă locurile de 
muncă alți 20 000 de colegi ai lor. 
în prezent, la șantierele navale '
din S.U.A. se află în curs de con
strucție numai zece nave cu un 
deplasament de peste 1 000 tone * 
destinate firmelor particulare.

ȘEFII DE STAT Șl DE GUVERN

DIN ȚĂRILE COMMONWEALTH-ULUI SE PRONUNȚĂ :

Pentru reluarea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva

DELHI 29 (Agerpres). — Șefii de 
stat si de guvern din cele 48 de țări 
membre ale Commonwealth-ului. 
prezenti în capitala Indiei, au sem
nat o Declarație cu privire la secu
ritatea internațională. în document 
se exprimă îngrijorarea în legătură 
cu situația actuală din lume, apre- 

~ciindu-se că, în contextul sporirii 
tensiunii și creșterii arsenalelor nu
cleare. viitorul omenirii este ame
nințat.

Șefii de stat si guvern din Common
wealth adresează un apel S.U.A. și 
Uniunii Sovietice să reia negocierile 
de la Geneva, care pot duce la slăbi
rea încordării internaționale și la în
făptuirea păcii pe glob. Semnatarii 
declarației și-au manifestat preocu
parea in legătură cu securitatea sta
telor mici și mijlocii, cu renunțarea 
tot mai frecventă la calea negocieri

lor în rezolvarea unor dispute dintre 
state și recurgerea la forță.

în declarație se exprimă speranța 
In realizarea unor progrese în pro
blemele dezarmării și pentru stopa
rea cursei înarmărilor. Aceste pro
grese — se apreciază — ar reprezenta 
pași importanți pe calea spre elibe
rarea omenirii de sub amenințarea 
nucleară și, în același timp, ar oferi 
posibilitatea ca resursele eliberate 
prin înfăptuirea dezarmării să fie a- 
locate eforturilor pentru progres eco
nomic ale țărilor în curs de dez
voltare.

în finalul declarației se exprimă 
încrederea în capacitatea omenirii de 
a depăși pericolele șl dificultățile 
care o amenință și de a crea un cli
mat international pașnic, la realiza
rea căruia statele semnatare se an
gajează să ia parte.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Pro
gramul de stabilizare economică pe 
termen lung, adoptat anul acesta în 
R.S.F. Iugoslavia, reflectă însemnă
tatea bizuirii pe forțe proprii îndeo
sebi în ceea ce privește utilizarea 
la maximum a tuturor resurselor 
naturale, materiale și umane.

Un domeniu economic prioritar 
este și cel al industriei extractive. 
Sporirea producției de cărbune re
prezintă unul din obiectivele prin
cipale ale industriei extractive a 
Iugoslaviei, aceasta fiind menită să 
ducă la reducerea importurilor de 
combustibili. Cea mai mare parte a 
cărbunelui extras urmează să fie 
utilizată in centralele termoelectrice, 
contribuind, in acest fel, la crește
rea producției de energie electrică 
a țării. In anul in curs, producția de 
cărbune va totaliza, potrivit planu
lui, 58 milioane tone, din care o 
bună ■ parte o reprezintă lignitul.

Astfel, o centrală termoelectrică 
avînd o capacitate instalată de 
210 MW a devenit operativă în lo
calitatea Bitola. construită în apro
pierea minelor de cărbune de la Su- 
dovol, care au o producție anuală 
de 2 milioane tone cărbune. Ter
mocentrala „Bitola-1“ va pro
duce, pină la sfîrșitul anului, circa 
875 milioane kWh energie electrică. 
De asemenea, in localitatea Gațko,

din R. S. Bosnia și Herțegovina, a 
intrat în producție o nouă mină de 
exploatare a lignitului, precum și o 
termocentrală de 300 MW. Prin 
construirea acestei termocentrale 
electrice se va putea realiza un 
spor anual de producție la energia 
electrică de 1,6 miliarde kWh.

Pe de altă parte, se desfășoară o 
amplă acțiune de descoperire și va
lorificare a unor noi zăcăminte de 
petrol și gaze. în prezent producția 
de petrol a Iugoslaviei se cifrează 
la circa 4,3 milioane tone pe an.

Și metalurgia neferoasă cunoaște 
o dezvoltare susținută in ultimii 
ani. Se remarcă, in acest sens, in
trarea în funcțiune a unor noi 
mine, precum și modernizarea unor 
mine din cele existente. Printre 
obiectivele majore ale industriei 
extractive de minereuri aflate in 
curs de amenajare figurează mina 
de la Omarska, de unde se vor 
obține, in 1985, aproximativ două 
milioane tone minereu de fier pe 
an. In ceea ce privește producția 
de aluminiu, prevederile de plan 
stabilesc obținerea în acest an a 
unei cantități de peste 250 000 tone. 
La înfăptuirea acestui obiectiv va 
contribui și noua uzină intrată par
țial în funcțiune la Mostar. Ea va 
livra 92 000 tone de aluminiu pe an.

ORIENTUL MIJLOCIU
• în Cisiordania și Gaza ample demonstrații cu prileful „Zilei 
de solidaritate cu poporul palestinian" • Ciocniri intense in 
zona Beirutului • Convorbiri la Roma intre primul ministru 

al Italiei și președintele Libanului

In pofida puternicelor proteste ale opiniei publice 

în Italia au sosit primele elemente 
ale rachetelor nucleare

ROMA 29 (Agerpres). — în pofida 
puternicei opoziții a maselor largi 
populare din Italia, exprimată prin 
ample demonstrații pentru pace și 
dezarmare. împotriva pericolului nu
clear. la baza militară a N.A.T.O. de 
la Sigonella, din Sicilia, au sosit pri
mele elemente ale, rachetelor nuclea
re americane cu rază medie de, acțiu
ne ce urmează să fie instalate pe te
ritoriul italian, a anunțat Ministerul 
Apărării de la Roma, citat de agen
țiile U.P.I. și Reuter. Conform planu
rilor N.A.T.O.. la baza de la Comiso 
se prevede să fie instalate 112 ra
chete „Cruîse". care ar urma să de
vină operaționale în primăvara anu
lui viitor.

★
Sub deviza „Genova — port al păcii 

in Mediterană". în localitatea res
pectivă s-au desfășurat lucrările 
Conferinței reprezentanților opiniei 
publice din Italia, la care au luat

parte și militanti pentru pace din- 
tr-o serie de state europene. Partici- 
pantii la conferință s-au pronunțat in 
favoarea încetării cursei înarmărilor 
și. în primul rind, a înarmărilor nu
cleare. împotriva prezentei rachetelor 
nucleare pe continentul european si 
au declarat că sprijină inițiativa Co
mitetului de luptă pentru pace si 
dezarmare din Genova de a declara 
teritoriul orașului zonă denucleari- 
zată.

O puternică manifestație antirăz
boinică a avut loc în orașul Bologna, 
desfășurată sub lozincile „Nu rache
telor nucleare". „Opriți moartea ato
mică", „Desființați bazele militare". 
Participanții la manifestație și la mi
tingul care a avut loc cu acest pri
lej au relevat pericolul prezentei ra
chetelor „Pershing II" și „Cruise" pe 
teritoriul Italiei și au chemat la in
tensificarea eforturilor în direcția 
eliminării pericolului de război.

AMMAN 29 (Agerpres). — în po
fida sporirii măsurilor represive ale 
forțelor israeliene. în Cisiordania si 
Gaza, teritorii aflate eub ocupația Is
raelului, au avut loc, marți, cu pri
lejul „Zilei de solidaritate cu po
porul palestinian", ample demon
strații initiate de populația pa
lestiniană în sprijinul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. în frun
te cu Yasser Arafat, precum și ma
nifestații de protest împotriva măsu
rilor represive ale autorităților de 
ocupație, informează agenția WAFA. 
Asemenea acțiuni s-au desfășurat la 
Nablus, Ramalah, Hebron, precum și 
in Gaza. în școli și universități, in 
tabere de refugiați.

Autoritățile israeliene au ordonat 
suspendarea cursurilor, au impus 
restricții de circulație și au operat 
numeroase arestări, transmite agen
ția palestiniană de știri.

BEIRUT 29 (Agerpres). — în su
dul Libanului a fost marcată Ziua 
rezistentei naționale impotriva ocu
pației israeliene. Mii de persoane au 
participat la un miting de masă care 
a avut loc în orașul Saida, cerind re
tragerea imediată, totală și necondi
ționată a trupelor israeliene de pe 
întregul teritoriu libanez.

BEIRUT 29 (Agerpres). — Cartie
rele din estul Beirutului si litoralul

din nordul capitalei libaneze au fost 
supuse marți după-ămiază unor vio
lente ticuri de obuze, venind din zona 
muntoasă, informează postul de ra
dio oficial libanez, citat de agenția 
France Presse. A fost atinsă o cen
trală electrică situată în regiunea 
Jamhour.

Situația în zona muntoasă Souk El 
Gharb. la sud-est de Beirut, s-a de
teriorat considerabil în ultimele zile 
ca urmare a intensificării dueluri!' 
de artilerie între trupele guveri , 
mentale libaneze și milițiile druze. 
Schimburi de tiruri s-au înregistrat 
și în zona Kiialde, la ieșirea sudică 
din. capitală.

ROMA 29 (Agerpres). — în comu
nicatul oficial dat publicității la 
Roma Ia încheierea convorbirilor din
tre primul ministru al Italiei, Betti- 
no Craxi. și președintele Libanului. 
Amin Gemayel, se arată că au fost 
abordate aspecte multiple ale proble
mei libaneze. transmite agenția 
ANSA. O atenție deosebită a fost 
acordată evoluției procesului de re
conciliere națională din Liban, rele- 
vîndu-se necesitatea reluării confe
rinței de la Geneva cu o participare 
cit mai largă posibilă. în vederea so
luționării pe cale pașnică a proble
mei libaneze.

Practicile corporațiilor transnaționale afectează 
profund țările în curs de dezvoltare

Un studiu al Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific

BANGKOK 29 (Agerpres). — Cor
porațiile transnaționale promovează 
fată de țările in curs de dezvoltare 
o politică de dictat, iar in raporturile 
comerciale și economice cu acestea 
instituie o serie de îngrădiri și dic
tează condiții care dezavantajează 
țările lumii a treia — se arată în
tr-un studiu elaborat de experți ai 
Comisiei Economice și Sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific, publi
cat în capitala Thailandei.

Condiționarea achiziționării de di
ferite produse la semnarea tranzac
țiilor cu privire la transferul de teh
nologie, interzicerea efectuării de 
cercetări științifice în anumite dome
nii și limitarea exporturilor produse
lor realizate de aceste țări pe baza 
tehnologiilor obținute din statele ca
pitaliste dezvoltate provoacă neliniș
tea și îngrijorarea țărilor în curs ds 
dezvoltare. în mod deosebit — se 
arată în studiul amintit — acestea

sînt nemulțumite datorită absenței 
unor prețuri ferme la tehnologiile 
achiziționate din statele capitaliste 
dezvoltate, fapt utilizat de compa
niile transnaționale drept un mijloc 
de spoliere a resurselor materiale, 
umane și financiare ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Politica de dictat a corporațiilor 
transnaționale se repercutează nega
tiv asupra balanțelor de plăți ale 
statelor în curș de dezvoltare din 
zona Asia-Pacific.

Repercusiunile negative ale activi
tății corporațiilor transnaționale se 
resimt în mod deosebit în condițiile 
existenței unui raport inechitabil din
tre prețurile la produsele exportate 
și importate de țările în curs de 
dezvoltare și ale creșterii continue a 
datoriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare, evaluate în prezent la 
peste 600 miliarde de dolari.

CIPRU
0 declarație a Biroului

NICOSIA 29 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Progre
sist ai Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL) a examinat situația creată 
în urma proclamării unilaterale de 
către Adunarea ciprioților turci a 
„Republicii Turce a Ciprului de 
Nord". într-o rezoluție adontată. Bi
roul Politic al C.C. al AKEL cali
fică acest act drept ilegal și subli
niază necesitatea de a sprijini efor
turile secretarului general al O.N.U.

Politic al C.C. al MEL
de soluționare a problemei cipriote 
în cadrul mandatului încredințat de 
Consiliul de Securitate.

Biroul Politic al C.C. al AKEL 
a chemat poporul cipriot la unitate 
de acțiune patriotică, pentru a des
chide drumul spre făurirea unui Ci
pru cu adevărat independent, suve
ran. teritorial integru, nealiniat, 
demilitarizat — patrie comună a tu
turor ciprioților.

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

Fermă condamnare a politicii R.S.A. de tergiversare 
a acordării independenței Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— în plenul Adunării Generale a 
O.N.U. se desfășoară. în aceste zile, 
dezbaterile asupra problemei Nami
biei. Elementul comun al discursuri
lor rostite la acest punct al ordinii 
de zi îl constituie sublinierea faptului 
că aplicarea documentelor pertinente 
ale O.N.U. reprezintă cheia reglemen
tării problemei legate de accesul Na
mibiei la independentă.

Peter Mueshihange. reprezentantul 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). a condamnat 
tergiversarea, de către R.S.A.. spriji
nită de o serie de state occidentale, 
a recunoașterii independentei Nami
biei. El a făcut apel la toate 6tatele 
de a-și intensifica sprijinul acordat 
poporului namibian pentru realizarea 
obiectivului său cel mai urgent — 
independenta.

Subliniind necesitatea respectării 
drepturilor legitime la libertate si in
dependentă ale poporului namibian.

reprezentantul Angolei. Elisio de Fi
gueiredo. a condamnat, totodată, po
litica agresivă dusă de regimul de la 
Pretoria in Africa Australă, eviden
țiind că toate statele suverane din 
această zonă sint amenințate sau ata
cate de forțele armate ale R.S.A.

în Adunarea Generală au fost de
puse cinci proiecte de rezoluție care 
condamnă politica regimului de la 
Pretoria și .resping orice condiționare 
a proclamării independentei Nami
biei de probleme străine de această 
chestiune.

Se reamintește că Adunarea Gene
rală a adoptat încă de acum 17 ani 
o rezoluție prin care este invalidat 
mandatul R.S.A. asupra teritoriului 
Namibiei. Raportul Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia condamnă amina rea 
soluționării echitabile a problemei 
namibiene în conformitate cu docu
mentele Națiunilor Unite și cere pro
clamarea fără întîrziere a indepen
dentei Namibiei.

700 milioane de persoane 
sînt afectate de fenomenul sărăciei

Dezvăluirile unui
ROMA 29 (Agerpres). — Organiza

ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) a dat pu
blicității la Roma un raport asupra 
situației alimentare din lume, din 
care reiese că cel puțin 700 milioane 
de persoane din țările in curs de dez
voltare se confruntă cu fenomenul 
sărăciei, informează agenția Reuter.

Documentul atestă că. în 1980. mai 
mult de jumătate din populația rura
lă a 68 de țări in curs de dezvoltare 
trăiau în condițiile unei sărăcii ab-

raport al F.A.O.
solute. La stabilirea fenomenului de 
sărăcie absolută, specialiștii au tinut 
seama de trei factori fundamentali, si 
anume consumul de alimente, condi
țiile de igienă $i sănătate si gradul 
de instrucție. Documentul subliniază 
că recesiunea pe plan mondial, agra
varea protecționismului și prețurile 
necompetitive impuse produselor a- 
gricole au subminat capacitatea țări
lor in curs de dezvoltare de a pune 
tn aplicare programele de dezvoltare 
rurală.
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