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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tirgul internațional București

imagine grăitoare a înfăptuirilor remarcabile ale poporului nostru în construcția 
socialistă, puternică manifestare a voinței României socialiste de a extinde relațiile 
comerciale și de cooperare economică cu toate statele, de a-și spori contribuția

la cauza păcii și înțelegerii intre popoare
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, 
joi, 11 octombrie, cea de-a X-a ediție a Tîrgului internațional Bucu
rești, care se desfășoară, ca și in anii precedenți, sub deviza „Comerț- 
cooperare-dezvoltare-pace".

impreunâ cu conducătorul partidului și statului nostru, la festivitate 
au luat parte tovarâșii Constantin Dâscâlescu, Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas, Alexandrina Gâinușe, 
Manea Mânescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Panâ, Ion Pâțan, Dumitru Popescu, Gheorghe Râdulescu, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Ion Radu, Ion Stoian, Ion Ursu, 
Richard Winter, Silviu Curticeanu, Nicu Ceaușescu, Ion Avram, Ion M. 
Nicolae, Gheorghe Petrescu, viceprim-miniștri ai guvernului, precum și 
membri ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale.

Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic, directori ai pavilioanelor naționale 
și reprezentanți ai firmelor de peste hotare care participă la actuala 
ediție a tirgului, ziariști români și corespondenți ai presei strâine.

Ediția jubiliară a Tîrgului inter
național București se constituie 
într-o elocventă imagine a amplelor 
transformări economico-sociale în
făptuite în cele patru decenii de via
tă liberă. îndeosebi in perioada ulti
milor 19 ani. epoca cea mai luminoa
să si mai bogată în realizări din în
treaga noastră istorie, punind preg
nant în lumină capacitatea creatoare 
a poporului muncitor de a da viată 
hotăririlor ce vor fi adoptate de 
apropiatul forum al comuniștilor. In 
același timp, Tirgul internațional 
București — manifestare economică 
cu caracter general, care, pe par
cursul existentei sale, s-a bucurat de 
participarea a 10 000 de firme de pe 
toate contiBentele — rămine si acum., 
la cea dc-a zecea ediție, o fereastră 
deschisă larg spre cunoașterea nemij
locită a forței si dinamismului eco
nomiei noastre socialiste, a posibili
tăților ei de a realiza produse de 
înaltă tehnicitate, a marelui poten
țial de muncă și de creație româ
nească. Tirgul international de la 
București atestă în modul cel mai 
convingător dorința nestrămutată a 
României de a amplifica continuu 
relațiile sale economice externe, par
ticiparea sa la circuitul mondial de 
bunuri, de a întări si mai mult le
găturile de prietenie cu toate țările 
lumii. în interesul cauzei păcii, 
colaborării si înțelegerii între po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
lntîmpinat. la sosirea în incinta 
Complexului expozitional din Piața 
Scînteii, cu deosebită dragoste si 
căldură de mii de bucureșteni. Cei 
prezenți au ovaționat cu însuflețire 
pentru partidul nostru comunist si 
secretarul său general, au scandat 
îndelung „Ceausescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Tineri și 
nere. pionieri si șoimi ai patriei 
oferit flori 
partidului, 
acest prilej 
stimă fată 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, profunda recunoștință 
pentru contribuția sa inestimabilă la 
elaborarea si înfăptuirea politicii de 
dezvoltare si modernizare a econo
miei românești, de ridicare a nive
lului de trai material si spiritual al 
oamenilor muncii, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez-

ti- 
au
al 
cu

secretarului general 
Manifgstîndu-și si 
sentimentele de înaltă 
de tovarășul Nicolae

voltate si înaintare a României spre 
comunism, de cooperare neîngrădită 
cu toate statele lumii, participantii 
și-au reafirmat vibrant. asemenea 
tuturor fiilor patriei, adeziunea una
nimă la hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. ca la cel de-al XIII-lea Con
gres tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Ceremonia deschiderii oficiale a 
Tirgului internațional București, edi
ția 1984, a fost marcată de intonarea 
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

în cuvintul .de deschidere, tova
rășul Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a „spus :

Deschidem astăzi cea de-a X-â 
ediție a Tirgului internațional Bucu
rești, în anul puternic marcat de 
cele două mari evenimente politice 
din viața poporului nostru — cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Vă rog să-mi permiteți ca, in pri
mul rînd. să adresez — cu deosebit 
respect si profundă recunoștință — 
mulțumirile noastre fierbinți pen
tru prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, la această festi
vitate.

Prezenta dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
a cărui inițiativă stă la originea 
acestui tirg, constituie o nouă și 
grăitoare dovadă a înaltei griji pe 
care o purtat! permanent propășirii 
României, a activității neobosite pe 
care o desfășurati pentru dezvol
tarea relațiilor economice ale tării, 
extinderea legăturilor de colaborare 
cu toate statele, pentru instaurarea 
unui climat de destindere si pace în 
întreaga lume.

Salutăm, de asemenea, si mulțu
mim pentru prezenta celorlalți to
varăși ■ din 
de stat.

Cea de-a 
ternațional

conducerea de partid si

X-a ediție a Tîrgului in- 
București dă o nouă ex-

Orientări noi
ale politicii de investiții
în cincinalul 1986-1990

România, în special în ultimele de
cenii — denumite cu justificată min- 
drie de poporul nostru „Epoca 
Ceaușescu".

în continuare, vorbitorul a ară
tat că tîrgul marchează, un pas 
important făcut pe drumul in
dicat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind modernizarea întregii pro
ducții naționale prin introducerea 
perseverentă a progresului tehnic, ' 
direcție de acțiune care capătă noi 
perspective și dimensiuni in lumina 
Directivețpr Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Alături de peste 650 de întreprin
deri producătoare, centrale industri
ale. institute de cercetări, de proiec
tări și de învățămînt superior din 
România, participă la tirg 32 de sta
te partenere cu pavilioane naționa
le; precum și numeroase firme preș-, 
tigioase din 39 de țări de pe toate 
continentele. Vedem în larga partici
pare la Tîrgul internațional Bucu
rești o expresie a prestigiului dobîn-

dit de România și a interesului pen
tru extinderea relațiilor economice 
cu țara noastră.

Desfășurată sub asemenea auspicii 
favorabile, avem convingerea că și 
această etjiție a Tîrgului internațio
nal București întrunește condițiile 
necesare pentru a contribui la mal 
buna cunoaștere dintre participant, 
pentru a înlesni o intensă și rodnică 
activitate comercială în avantaj re
ciproc.

în numele organizatorilor acestei 
manifestări economice internaționale, 
vă adresez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, rugămintea respectuoasă de a 
tăia panglica inaugurală a Tîrgului 
internațional București, la a X-a sa 
ediție.

în aplauzele celor prezenți, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a tăiat 
panglica inaugurală a ediției jubi
liare a Tirgului 
rești.

international Bucu-

Vizita a 
trai, care, 
fre, oferă 
înnoirilor 
în ultimii 
nomiei noastre naționale.

La parter se află standurile cu 
produse ale industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului sint întimpinați de ministrul 
de resort, Alexandru Necula, de nu
meroși specialiști.

Exponatele prezentate la ediția din 
acest an a tîrgului reflectă importan
tele succese înregistrate în direcția 
dezvoltării și diversificării producției 
in acest sector, a ridicării neîncetate 
a nivelului calitativ și tehnic al pro
duselor, satisfacerii intr-o proporție 
tot mai mare a necesităților celor
lalte ramuri ale economiei naționale, 

■ sporirii competitivității lor pe piața 
externă. Rețin atenția cîteva cifre :

început în pavilionul cen- 
prin exponate, date și ci- 
o imagine cuprinzătoare a 
calitative ce s-au produs, 
ani, in toate ramurile eco-

presie marilor realizări obținute de

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la dezvoltarea 
economică și socială a României în 
cincinalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă in anul 2000 consti
tuie un document de o excepțională 
însemnătate, care deschide noi și 
largi orizonturi de progres general al 
patriei. Elaborat cu contribuția esen
țială și sub permanenta îndrumare a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. reflec- 
tind in modul cel mai expresiv gin- 
direa sa profundă și 
bogata sa experien
ță revoluționară, a- 
cest important do
cument-program pre
figurează 
progresului 
lateral al 
care pînă 
tul acestui 
deveni o țară socia
listă multilateral 
dezvoltată atit din 
punct de vedere al 
industriei, agricul
turii, 
lui, 
turii, cit 
lului de 
vilizație 
porului.

Prin întregul său conținut, prin ca
racterul riguros științific, spiritul 
realist și mobilizator ale fiecăreia 
dintre prevederile sale, proiectul de 
Directive este o strălucită confirmare 
a continuității și consecvenței cu care 
conducerea partidului, secretarul său 
general acționează pentru dezvol
tarea puternică, în continuare, a for
țelor de producție, a bazei tehnico- 
materiale, infăptuirea in linii gene
rale a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, crearea condi
țiilor necesare trecerii, in perioada 
următoare, la realizarea fazei supe
rioare a societății socialiste, la con
strucția comunismului in România — 
obiective fundamentale ale planului 
cincinal 1986—1990.

în centrul activității se vor afla, 
ca .orientări și sarcini de bază, per
fecționarea și modernizarea forțelor 
productive ale țării, dezvoltarea in
tensivă a industriei, lărgirea in con
tinuare a bazei de materii prime, ac
centuarea specializării și integrării 
producției, ridicarea permanentă a 
nivelului tehnic al produselor, spo
rirea mai puternică a productivității 
muncii, realizarea unei agriculturi 
moderne, de mare randament, creș
terea substanțială a eficienței econo
mice in toate ramurile de activitate.

Ca și pînă în prezent, înfăptuirea 
obiectivelor viitorului plan cincinal 
■este strîns legată de politica de in
vestiții, științific fundamentată, a 
partidului și statului nostru, a cărei 
strategie a făcut și face posibilă coor
donarea eforturilor pentru consti
tuirea resurselor destinate procesului

originală, cit și

imaginea 
multi- 

patriei, 
la sfîrși- 
secol va

învățămîntu- 
științei și cul- 

și al nive- 
viață și ci- 

al po-

de reproducție socialistă lărgită i 
utilizarea acestora pentru creștere: 
cu prioritate, în ritm susținut a în 
tregului țotențjal productiv al țări 

Alocarea in ultimele două decen 
a unei părți însemnate, de peste 3 
la sută, din venitul național pentr 
dezvoltare a asigurat înfăptuire 
unor vaste programe de investiți 
care au determinat cieșterea puter 
nică și rapidă a forțelor de produc 
tie, crearea unei industrii proprii, ba 
zată pe cele mai noi cuceriri al 

.științei și tehnicii, a unei agricultur 
moderne, valorificarea superioară 

resurselor naturale 
îmbunătățirea condi 
fiilor de muncă, d- 
locuit, de învăță 
mint, de ocrotire ; 
sănătății, ridicarea 1: 
un nivel superior : 
tuturor activitățilo: 
social-culturale. Est< 
semnificativ faptu 
că dacă în perioadt 
care a trecut de h 
cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. s-ai 
fi menținut rata a- 
cumulării 
medii din 
anterioară 
strucției 
nivelul creșterii eco- 

în 1980 s-ar fi putu!

it CONGRESU
la cotel< 
perioadt 
a con- 

socialiste
nomice atins 
obține, cel mai devreme, un de
ceniu mai tirziu. Prin alocarea une 
cote de maximum 30 la sută din ve
nitul național pentru dezvoltare, îr 
cincinalul viitor, se va asigura reali
zarea unui volum de investiții de 
1 350—1 400 miliarde Iei, adică cu e 
creștere de 9—13 Ia sută față de pe
rioada 1981—1985 sau, și mai sugestiv 
spus, de 4 ori mai mult decît s-a în
făptuit în perioada 1951—1965, res
pectiv in cele trei cincinale dinaintea 
Congresului 
la un loc.

Care sînt 
damentează 
vestițiilor din cincinalul 1986—1990 ? 
Pornind de la realitățile interne, de 
la posibilitățile și nevoile țării, de 
la influența unor factori externi — de 
multe ori perturbatori — realizarea 
in continuare a unui amplu și mobi
lizator program de investiții este sin
gura orientare capabilă de' a situa 
România pe coordonatele unei econo
mii puternice, dinamice și moderne. 
„Trebuie să înțelegem — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că 
numai dezvoltarea forțelor de produc
ție, creșterea avuției naționale re
prezintă garanția viitorului comunist

al IX-Iea al P.C.R. luata

elementele care fun- 
nivelul și structura in-

Gheorqhe POPESCU 
președintele Băncii 
de Investiții

(Continuare în pag. a Il-a)

Remarcabile realizări în muncă
PRAHOVA:

Importante cantități 
de produse peste plan

De la începutul anului și pînă în 
, prezent, colectivele muncitorești 
din industria județului Prahova au 
obținut peste plan 15 660 tone căr
bune net, 31 600 tone produse pe
troliere și petrochimice, 163 tone 
utilaj chimic, aproape 2 000 tone în
grășăminte chimice, 25 000 anvelo
pe, 2 703 metri cubi cherestea, ma- 
șini-unelte pentru prelucrări prin 
așchiere în valoare de peste 27 mi
lioane lei, 91 000 mp țesături din 
lină și alte produse în valoare de 
peste 1,2 miliarde lei. Acest impor
tant spor de mărfuri a fost obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. La panoul întrecerii, cu
cele mai bune rezultate in muncă 
se înscriu colectivele de la mina Fi- 
lipeștii de Pădure. întreprinderea 
de anvelope „Victoria" din Florești, 
Rafinăria Ploiești-Sud, întreprin
derea de mecanică fină Sinaia, în
treprinderea de utilaj petrolier și 
reparații Teleajen, întreprinderea

de stofe „Dorobanțul" și întreprin
derea „Cablul românesc" din Plo
iești. (Constantin Căpraru, cores
pondentul „Scînteii").

ALEXANDRIA :

Economii 
de materii prime 

și resurse energetice
De la începutul anului și pînă în 

prezent, prin gospodărirea rațio
nală a materiilor prime și materia
lelor și diminuarea consumurilor 
de combustibil și energie electrică, 
oamenii muncii din municipiul Ale
xandria au redus costurile de pro
ducție cu aproape 40 milioane lei. 
S-au economisit, între altele, 874 
tone metal, 1 164 tone combustibil 
convențional, 2 705 MWh energie 
electrică. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de colectivele ■ 
de muncă de la întreprinderea de 
rulmenți, întreprinderea de apara- 
taje și accesorii, întreprinderea 
mecanică „Islaz" și întreprinderea 
de panouri și panouri electrice. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scîn
teii").

(Continuare in pag. a Il-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tîrgul internațional București

[Urmare din pag. I)
iroducțla industriei de mașini-unelte, 
îlectrotehnică și electronică este in 
jrezent de 446 ori mai mare decît cea 
lin 1945 și de circa 11 ori superioară 
livelului din 1965. Ponderea produ
selor noi și modermzate' aflate • in 
fabricația curentă este de peste 
14 ori mai mare decit in 1963. 
Mt indicator important : exportul, 
sare dă dimensiunea nivelului de 
competitivitate al acestor produse 
românești, a sporit, intre 1950 și 1984, 
de peste 360 de ori. Produsele acestei 
ramuri a industriei noastre socialiste 
ajung acum în circa 70 de țări de pe 
toate continentele.

Vastul platou circular de la parter 
cuprinde cele mai recente și impor
tante realizări din domeniul mașini- 
lor-unelte, care, prin performanțele 
lor tehnico-funcționale, se situează 
la nivelul celor mai de seamă crea
ții pe plan mondial. Intre acestea se 
distinge agregatul AFP-230 al între
prinderii de mașini-unelte și agre
gate București, utilaj ce poate pre
lucra piese cu dimensiuni de peste 
20 metri și avind o greutate de zeci 
de tone. Celelalte produse expuse — 
strunguri de precizie ridicată, mașini 
de rectificat și de găurit în coordo
nate cu afișaj de cote, mașini de fre
zat roți dințate cilindrice, roboți in
dustriali, centre de prelucrare ori
zontală cu comandă numerică, linii 
automate de agregate speciale — pot, 
datorită înaltului nivel tehnic la care 
au fost concepute și fabricate, să în
deplinească o multitudine de opera
ții. Este semnificativ că, din 1950 șl 
pînă în prezent, producția de mașini- 
unelte a sporit de peste 1 200 ori, 63 
la sută din aceasta fiind reprezen
tată de mașini de mare complexitate.

Tot în standurile acestui sector 
sînt puse In evidență rezultatele ob
ținute in domeniile automatizării șl 
tehnicii de calcul în cadrul progra
mului de dotare a economiei națio
nale cu mijloace moderne de calcul, 
elaborat la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se prezintă o 
gamă variată de calculatoare mo
derne : 1-102 F, PRAE-t 000,
DAF-2 015, solicitate tot mal mult pe 
piața externă, diverse sisteme de au
tomatizare, proiectare de produse și 
tehnologii eu ajutorul calculatorului, 
sisteme informaționale pentru con
ducerea șl dirijarea producției, a 
proceselor tehnologice, echipamente 
pentru automatizarea controlului de 
calitate. Sint expuse sisteme modu
lare pentru supravegherea procese
lor tehnologice, sisteme de dispeceri- 
zare a energiei electrice, standuri de 
probe și echipamente electronice 
pentru industria de automobile, 
echipamente diverse de radiocomu- 
nicațil, aparate complexe, de mare 
finețe, folosite în medicină șl biolo
gie. în cadrul tîrgului sînt expuse 
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transformatoare de mare putere și 
aparataj de înaltă tensiune, redre- 
soare, echipamente electrice specia
le, serii optimizate de mașini electri
ce, condensatoare de forță.

Bogat reprezentată este și produc
ția bunurilor electronice de larg con
sum — aparate de radio, televizoa
re, magnetofoane, radiocasetofoane, 
•combine muzicale, stații de amplifi
care, frigidere, mașini de spălat, 
roboți de bucătărie etc, care se re
marcă prin calitatea lor ridicată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciaț rezultatele bune obținute în 
această importantă ramură a econo
miei noastre naționale și a indicat 
să se acționeze în continuare pentru 
dezvoltarea și diversificarea produc
ției de mașini-unelte, agregate și 
instalații specializate, să fie ridicați 
necontenit parametrii lor tehnici și 
funcționali pentru a corespunde cit 
mai bine exigențelor crescute atît pe 
piața internă, cit și internațională 
față de asemenea produse.

în continuare sînt vizitate sectoa
rele rezervate produselor industriei 
constructoare de mașini, ramură care 
a cunoscut un amplu proces de dez
voltare și modernizare.

Datorită nivelului lor tehnic șl 
calitativ ridicat, produsele românești 
s-au impus tot mai mult pe piața 
mondială, fiind exportate in 119 țări, 
în ultimele două decenii, livrările 
românești peste hotare ale acestui 
sector au crescut de peste 12 ori, 
România devenind, într-o perioadă 
relativ scurtă, din importator, un 
apreciat exportator.

Ministrul de resort. Petre Preotea
sa, prezintă turboreactorul, destinat 
echipării avioanelor românești „Rom- 
bac“, o serie de alte motoare și com
ponente necesare industriei aeronau
tice, semnificative pentru nivelul 
actual atins de construcția de ma
șini in acest sector de vîrf al tehni
cii. Tot aici, se află expuse motorul 
diesel de 815 CP, realizat de între
prinderea bucureșteană „23 August" 
și destinat echipării autobasculante
lor de 110 tone, o gamă diversificată 
de motoare termice, separatorul cen
trifugal pentru ulei și combustibil, 
fabricat de întreprinderea „Tehno- 
frig“ din Cluj-Napoca, precum și o 
largă varietate de motocompresoare 
frigorifice navale.

La cea de-a X-a ediție a T.I.B. 
este, de asemenea, bine reprezentată 
industria producătoare de rulmenți, 
care, in acest an, realizează 116 mili
oane bucăți, in 4 600 tipodimensiuni. 
Rețin atenția, de asemenea, mache
tele unor cargouri și mineraliere, a 
petrolierului de 150 000 tdw, construi
te în șantierele navale ale țării, ma
cheta turboagregatului de 330 MW, 
fabricat la întreprinderea de mașini 
grele din București, ca și cea a in
stalației de forat galerii orizontale 

cu diametru de 4,6 m, produsă de 
întreprinderea „1 Mai“ — Ploiești.

Pe platformele exterioare sînt ex
puse noile tipuri de autoturisme de 
oraș „Dacia" și „Oltcit" — model 
1985 — precum și gama autoturisme
lor de teren „ARO", o marcă de 
prestigiu, cunoscută acum în 97 de 
țări de pe toate continentele.

In sectorul mijloacelor de trans
port auto, cele 13 întreprinderi de 
profil, care in acest an realizează 20 
de tipuri de mașini, etalează o serie 
de creații noi, între care familia 
autocamioanelor 8 Turbo, cu motoa
re de 320 CP, autovehiculele specia
le pentru transportul conteinerizat, 
autobasculantele de 16, 27, 55 și 110 
tone, autoremorcherul pentru trans
porturi grele, adaptat la condiții deo
sebite de climă și teren, gama de 
autobuze urbane șl interurbane, de 
troleibuze articulate cu comandă 
electronică.

Centrul național al industriei aero
nautice române — C.N.I.A.R. — pre
zintă la T.I.B. ’84 avioane, elicopte
re, planoare și motoplanoare de fa
bricație românească. Industria aero
nautică românească realizează acum 
17 tipuri de aparate, față de numai 
trei în 1965.

Un loc distinct II ocupă instalații
le și echipamentele pentru industria 
chimică și rafinării, purtînd marcă 
cunoscutelor întreprinderi de profil 
din București, Ploiești, Rm. Vîlcea 
etc.

Din domeniul materialului rulant, 
sînt expuse rama electrică subur
bană de 1 870 kW, locomotiva die
sel electrică — LDE 110, diverse ti
puri de vagoane pentru transportul 
pasagerilor de metrou, precum și 
machetele noilor tipuri de vagoane. 
Se remarcă diversitatea automacara
lelor, excavatoarelor, autogrederelor, 
autostivuitoarelor pe care le prezintă 
Centrala pentru mașini de ridicat și 
transportat.

Amplu reprezentate sînt subramu- 
rile producătoare de instalații și uti
laje energetice și metalurgice — ro
toare de turbine și microturbine ter
mice și hidraulice, grupul generator 
naval de 1 500 CP, cazane pentru 
producerea aburului industrial, cilin
dri de laminor și altele. In premieră 
este prezentată macheta cazanului de 
ardere a ligniților în strat fluidizat, 
care se caracterizează printr-un ran
dament sporit față de cazanele exis
tente.

Dintre numeroasele creații ale în
treprinderilor producătoare de utilaj 
minier se remarcă principalele com
ponente ale uriașului excavator pen
tru exploatarea lignitului la supra
față. în imediata lor vecinătate se 
înalță turla instalației de foraj F-200, 
cu acționare electrică, precum și a 
celei pentru intervenții — F-125 — 

montată pe șasiu autopropulsat. Sînt 
prezentate, de asemenea, o mare di
versitate a prevenitoarelor de erup
ție, de sape de foraj, de accesorii fo
losite în industria petrolieră.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit în fața standu
lui Societății mixte româno—ves- 
germane Reșița—Renk, care a intrat 
de curînd în cel de-al unsprezecelea 
an al existenței sale și în al cărei 
profil de fabricație intră o gamă 
variată de reductoare speciale pen
tru industria navală, benzi trans
portoare de cărbune și pentru mori 
de ciment.

Au fost vizitate apoi standurile 
care reunesc cele mai reprezentati
ve creații din domeniul producției de 
tractoare și mașini agricole. Un loc 
distinct îl ocupă tractoarele din fa
milia 30—60 CP, care, prin parame
trii lor tehnico-funcționali, linia mo
dernă șl îmbunătățirile de ordin er
gonomie, se situează la nivelul pro
duselor similare fabricate pe plan 
mondial, tractorul agricol — SN 800 
— pe șenile elastice, destinat lucră
rilor In pantă, precum și tractorul 
industrial A-800 IF. Se impun, tot
odată, realizările întreprinderii bucu- 
reștene „Semănătoarea" — combina 
de recoltat in pantă CP12, dotată cu 
sistem hidraulic de orizontalizare, 
combina de recoltat porumb C 6 P.

O serie de noutătt sint prezentate 
la actuala ediție a T.I.B. și de către 
întreprinderile aparținînd Centralei 
industriale de mașini textile.

Secretarul general al partidului a 
adresat felicitări constructorilor de 
mașini pentru succesele cu care se 
prezintă la ediția din acest an a 
T.I.B. și le-a indicat să persevereze 
neostenit în crearea și fabricarea, în 
continuare, a unor mașini cu înalte 
performanțe tehnice și funcționale 
cerute atit de economia noastră na
țională în plin avînt, cit și la export.

In standurile Ministerului Geolo
giei este prezentat stadiul de rea
lizare a unor programe prioritare 
coordonate de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie privind va
lorificarea resurselor minerale din 
Delta Dunării și a celor din Marea 
Neagră. Dotarea cu aparatură și 
utilaje de înaltă productivitate, rea
lizate in bună parte de industria 
românească, dintre care cele mai re
prezentative sînt expuse în standuri. 
Îmbunătățirea tehnologiilor de lucru 
au permis atingerea unor adîncimi de 
investigare complexă a straturilor 
geologice de pînă la 12 mii metri. 
Prestigiul si competenta geologilor 
români sînt ilustrate, totodată, de 
faptul că întreprinderile specializate 
din acest sector participă la acțiuni 
de cooperare în 31 de țări.

In standurile întreprinderilor din 
industria de țiței și gaze, ramură 
care în România are o tradiție de 
peste 125 de ani șl căreia în prezent 

șl In perspectivă 11 revine un rol 
important în asigurarea independen
tei energetice a tării, sint prezen
tate succesele obținute în dezvolta
rea acestei industrii în anii socialis
mului, perioadă în care producția de 
țiței a crescut de 2,8 ori, iar cea de 
gaze naturale de 52 de ori. Un aport 
deosebit la aceste creșteri de pro
ducție îl au noile tehnologii de foraj 
și extracție.

In standurile expoziționale sînt 
prezentate, de asemenea, spectacu
loasele prefaceri ale industriei mi
niere, a cărei dezvoltare este legată 
direct de numele secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Puternica creștere a pro
ducției de cărbune, care a ajuns In 
prezent la 65 milioane tone, diversi
ficarea și sporirea extracției de mi
nereuri au la bază programe com
plexe de investiții pentru deschide
rea de noi mine, modernizarea teh
nologiilor de extracție, sporirea gra
dului de mecanizare a lucrărilor. 
Imagini de largă perspectivă și ma
chete funcționale Înfățișează aspec
te din principalele cariere de lignit 
din Gorj. Mehedinți. Vîlcea. Sînt re
liefate, totodată, realizările din sec
torul extracției de minereuri feroa
se și neferoase.

In standurile rezervate Industriei 
energiei electrice sint marcate etape
le parcurse In aplicarea unul pro
gram de proporții care a permis 
creșterea, In anii construcției socia
liste, a puterii instalate în centrale 
electrice de 30 de ori. Machetele 
unor ample lucrări — termocentrale
le de la Turceni șt Rovinarl, monu
mentalele amenajări hidroenergetice 
de la Porțile de Fier, ale noii cen
trale pe șisturi bituminoase Anina, 
reprezentative ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu" — ilustrează efortul con
structiv al poporului nostru In a- 
ceastă ramură, a cărei dezvoltare, 
elaborată de secretarul general al 
partidului pe baza unor programe 
cutezătoare, de amplă perspectivă, 
este menită să asigure independența 
energetică a țării.

Standul care prezintă oferta ro
mânească la export de produse fe
roase și neferoase ale industriei me
talurgice se deschide printr-o hartă 
ce redă sugestiv evoluția acestui 
sector in ultimii 40 de ani. Prin 
efortul susținut al statului, practic 
majoritatea unităților siderurgice 
s-au îmbogățit cu noi capacități de 
producție, iar din 1965, de la Con
gresul al IX-lea al partidului, pe 
harta economică a patrirt au apărut 
noi vetre de foc. cum sint cele de la 
Tirgoviște, Slatina, Tulcea șt Că
lărași, care au făcut posibil ca pro
ducția de metal a României să 
crească la 14 milioane tone, satisfă- 
cîndu-se astfel nevoile interne ale 

țării și cretndu-se, totodată, posibi
lități la export. In prezent, România 
se numără printre principalele pro
ducătoare de oțel, avind o produc
ție de 650 kg pe cap de locuitor.

Standul prezintă gama variată a 
celor mai noi produse realizate de 
industria metalurgică, solicitate atit 
de economia națională cit și de be
neficiari de peste hotare : oțelurile 
speciale și produsele neferoase pen
tru industria aeronautică și de auto
vehicule, pentru industria petrolieră, 
industria construcțiilor de mașini, 
pentru centralele nucleare.

Și la actuala ediție a T.I.B., chimia 
românească își demonstrează calită
țile de cea mai dinamică ramură a 
economiei naționale, marele său po
tențial • productiv și de export 
Parcurgerea standurilor ce l-au fost 
rezervate ilustrează sugestiv preocu
parea prioritară a colectivelor de 
muncă din acest domeniu pentru 
creșterea gradului de prelucrare a 
petrolului și gazelor, realizarea de 
noi produse, superioare, din mase 
plastice, cauciuc, fibre șl fire sinte
tice, pentru dezvoltarea chimiei fine 
și de mic tonaj, pentru crearea unor 
materiale speciale pentru electroni
că și alte sectoare ale economiei na
ționale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ÎI 
sînt înfățișate cele mal importante 
succese înregistrate în combinatele 
noastre chimice și petrochimice în 
direcția sporirii și diversificării pro
ducției, îmbunătățirii calității și com
petitivității sale, fapt ce a făcut ca. 
în ultimii ani, exporturile efectuate 
prin intermediul întreprinderilor de 
comerț exterior „Chimimportexport", 
„Danubiana" și „Petrolexportimport" 
să dețină o pondere de 25 la sută din 
totalul livrărilor de produse româ
nești în străinătate.

Prezentind numeroasele exponate, 
dintre care se remarcă sortimentele 
noi de cauciuc sintetic, mase plastice, 
rășini sintetice, medicamente, colo- 
ranți, lacuri, Îngrășăminte, antidău- 
nători, ministrul industriei chimice, 
Gheorghe Dinu, subliniază eforturile 
specialiștilor Îndreptate spre crearea 
unei game largi de produse chimice 
cu caracteristici superioare, compa
rabile cu ale celor oferite pe piața 
mondială de firme cu tradiție din di
ferite țări. Este pus in evidentă ro
lul de mare însemnătate în obținerea 
succeselor de pînă acum al cercetă
rii științifice și ingineriei tehnologice 
din sfera chimiei, activitate care se 
desfășoară de mal bine de două de
cenii sub conducerea nemijlocită șl 
sub Îndrumarea de înaltă competentă 
a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. președintele 
Consiliului National pentru Știință 
si Tehnologie, savant de renume 
mondial, a cărei operă științifică se 
bucură de o largă apreciere interna
țională. ca si realizările importante 
în domeniul elastomerilor.

O imagine elocventă a acestei vas
te și valoroase activități de creație 
oferă sectorul rezervat Institutului 
Central de Chimie, institut etalon cu- (Continuare in pag. a III-*)

prinzlnd unități de cercetare, proiec
tare, inginerie tehnologică, precum 
și de producție de mic tonaj, Înfiin
țat din inițiativa și după concepția 
tovarășei Elena Ceaușescu. Aria lar
gă a cercetărilor fundamentale și a- 
plicative pe care o acoperă ICECHIM 
este ilustrată în mod semnificativ de 
faptul că, în, momentul de față, cir
ca 95 la suta din necesarul de teh
nologii al industriei noastre chimice 
este asigurat de colectivele Institu
tului, ceea ce contribuie în mod ho- 
tărîtor la progresul continuu al aces
tei ramuri industriale. Este urmărit 
cu interes standul industriei de rafi
nării și petrochimie, căreia îi revin 
sarcini importante în ceea ce privește 
prelucrarea superioară a hidrocarbu
rilor, obținerea unor valori tot mai 
mari din materiile prime petroliere, 
asigurarea unei puternice baze ma
teriale pentru industriile prelucră
toare. Alături de sortimentul variat 
de benzină, motorină, alți carburanți 
și lubrifiant!, rețin atenția anvelope
le gigant pentru utilajele terasiere 
sau autobasculantele grele, diferite 
articole tehnice din cauciuc și mase 
plastice, care demonstrează dinamis
mul acestui sector oe își dublează 
producția în acest cincinal.

înnoirea masivă a fabricației este 
pusă în lumină si de standurile cu 
produse pentru chimizarea agricul
turii. cu materialele fotosensibile. 
intrate de curînd în producția cu
rentă. precum si cele rezervate fibre
lor si firelor chimice.

Pavilionul chimiei cuprinde, tot
odată, o paletă variată de medica
mente. articole cosmetice si de par
fumerie. unele realizate în cooperare 
cu prestigioase firme din străinătate, 
întreaga expoziție a chimiei a rele
vat progresele remarcabile înregis
trate în tara noastră pe linia diver
sificării si modernizării produselor 
chimice, îmbunătățirii calității lor. 
fapt atestat si de larga apreciere de 
care se bucură peste hotare, de so
licitările sporite din partea partene
rilor străini. Stau mărturie cele peste 
50 de medalii de aur obținute de 
produsele chimice românești la im
portante tîrguri si expoziții fntema- 
țifonale. prezenta tot mai activă a 
industriei noastre chimice în circui
tul economic internațional.

în cursul vizitării pavilionului 
chimiei, secretarul general al parti
dului a examinat cu atenție produ
sele expuse, le-a apreciat caracteris
ticile și nivelul calitativ și a indi
cat să se ia toate măsurile necesare 
dezvoltării în ritmurile prevăzute a 
acestei ramuri, sporirii si diversifi
cării exporturilor românești de bto- 
duse chimice.

în ansamblul său. sectorul expo- 
zitional rezervat cercetării științifi
ce. ingineriei tehnologice si proiectă
rii evidențiază rolul deosebit acor
dat acestei activități in strategia 
dezvoltării si modernizării structuri
lor întregii economii naționale. în
semnătatea sa hotărîtoare în însăși

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIH-LEA AL PARTIDULUI A
OAMENII MUNCII DEZBAT PROIECTUL DE DIRECTIVE Orientări noi ale politicii de investiții in cincinalul 1986-1990
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„Obiectiv prioritar — să devenim 
o unitate agricolă model"

în tabloul atotcuprinzător ce-1 
realizează proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, drumul pe care-1 va 
urma agricultura patriei in cinci
nalul următor si in ultimul, dece
niu al secolului mi se pare deose
bit de clar, de realist si de mobi
lizator. ..Un accent deosebit — se 
arată in subcapitolul referitor la 
acest domeniu — se va nune pe 
dezvoltarea zootehniei, a cărei pon
dere in producția agricolă va ajun
ge in 1990 la 46—48 la sută". Fap
tul că aproape două treimi din su
prafața agricolă ce o deține coo
perativa noastră din comuna Roma, 
județul Botoșani, este situată în 
pante cuprinse intre 5 si 30 grade 
ne-a determinat ca încă din anii 
de început ai cooperativizării să 
ne îndreptăm atenția spre zooteh
nie. Drept consecință. între anii 
1965—1984. valoarea producției ob
ținute în acest sector a crescut de 
peste 2.5 ori. ceea ce a făcut ca 
aproape 30 la sută din veniturile 
ce le obținem în prezent să pro
vină din zootehnie. Veniturile 
lucrătorilor din zootehnie sint cu
prinse acum intre 2 400 si 3 400 lei 
lunar, adică de peste 3 ori mai 
mult fată de cele realizate in anul 
1965.

Eforturile ce le face statul pen
tru dezvoltarea agriculturii, grija 
permanentă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu fată de această ramură 
ne obligă la obiective si mai mobi
lizatoare. In comuna Roma se află 
in Plină desfășurare lucrările de 
aplicare Pe o suprafață de 1 743 ha 
a experienței Stațiunii de cerce
tări din Perienii Vasluiului, coope
rativa noastră avind misiunea de 
unitate etalon în acest sens pen
tru județul Botoșani. Pe de altă 
parte, vom încheia curind acțiunea 
de modernizare a Întregii ferme 
zootehnice, ceea ce va favoriza 
sporirea cu peste 100 de bovine a 
efectivelor de animale, dar si o ex
ploatare intensivă a acestora. în 
spiritul prevederilor Programului 
unic ne-am propus să asigurăm 
toate posibilitățile, astfel ineît fie

Deplină aprobare, 
unanimă adeziune 

din partea întregului 
popor
LA CITITORII „SCÎNTEIT

care gospodărie personală din co
mună să posede. începind cu anul 
viitor, cel puțin o vacă cu lapte si 
numărul minim prevăzut pentru 
toate celelalte specii de animale si 
păsări. Calculele estimative oe care 
le-am efectuat în temeiul celor 
arătate evidențiază că. fată de 
anul 1980. în anul 1986 vom spori 
producțiile animaliere cu 38 la sută 
la carne. 47—48 la sută la lap-

„Prevederi importante pentru 
dezvoltarea industriei extractive"
Minerif covăsneni. alături de toți 

oamenii muncii din Întreaga tară, 
însuflețiți de minunatele perspecti
ve pe care prevederile din proiec
tul de Directive le deschid în con
tinuare pentru progresul tării în
scriu noi fapte în cartea de aur a 
muncii. Prin realizările noastre în 
producție susținem Hotărârea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, considerînd că 
acest lucru este chezășia sigură a. 
mersului nostru înainte.

Am citit cu mare Interes 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român. Interesul față de 
conținutul său este firesc, dacă ne 
gîndim că este vorba despre viito
rul ponorului român, al nostru, al 
tuturor, despre dezvoltarea si mai 
susținută a României pe calea so
cialismului. Bineînțeles, am acordat 
o atentie sporită pasajelor care se 
referă la noi. la cei care lucrăm In 
ramura extractivă, la cei de care 
depinde. în bună măsură, figura
rea independentei energetice a tă
rii. Eu sînt unul dintre minerii ba
zinului carbonifer Baraolt. al unui 
colectiv care, la fel cu toti minerii 
tării, a înțeles de la început impor
tanța chemării : „Tării cit mai mult 
cărbune". Mineritul pe meleagurile 
noastre este o meserie veche, cu 
tradiții, dar o adevărată dezvoltare 

te, 14—15 la sută la ouă și 25—27 
la sută la lină, urmînd ca. Ia sfîr- 
situl cincinalului, să depășim nive
lurile prevăzute în proiectul de 
Directive. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de conducere în partid con
stituie cea mai sigură garanție că 
prevederile Directivelor vor de
veni realități pe Întreg cuprinsul 
patriei.

Mlha! BÎRLIGA
Erou ol Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P.
Roma, județul Botoșani

Îi cunoscut doar In perioada socia- 
ismului, și mai ales în ultimii 19 

ani. de cînd în fruntea partidului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Investițiile alocate, cercetările geo
logice. deschiderea unor noi mine, 
cariere, mecanizarea lucrărilor de 
extracție, creșterea gradului de ca
lificare si instruire a minerilor au 
adus după sine creșterea perma
nentă a producției de lignit. Asa 
că este pe deplin posibilă îndepli
nirea prevederii din proiectul de 
Directive de a se atinge in anul 
1990 nivelul de 95—100 milioane 
tone de cărbune net.

Sîntem constienti de marile sar
cini ce le avem de Îndeplinit si de 
aceea ne străduim să muncim mai 
bine, cu mai multă eficientă. Eu 
lucrez în prezent la mina Ba
raolt II. o mină la care se desfă
șoară lucrările de deschidere. Pri
ma capacitate la acest obiectiv va 
intra in funcțiune în trimestrul al 
IV-lea al acestui an. Cunoscînd 
bine ce importanță are funcționa
rea ireproșabilă a tuturor mașini
lor și utilajelor din subteran, gru
pa noastră de lăcătuși se ocupă 
permanent de buna lor întreținere, 
pentru a se evita pe cit posibil 
orice fel de staționare.

Csoq IMRE
lăcătuș subteran 
întreprinderea minieră Căpeni, 
județul Covasna

(Urmare din pag. I)
al României, a bunăstării poporului, 
garanția independenței și suverani
tății patriei".

Constituind principalul suport ma
terial pe seama căruia urmează să se 
realizeze, in viitorul cincinal și in 
perspectivă, mutațiile structurale In 
ramurile și subramurile economiei 
naționale, cea mai mare parte a fon
durilor de investiții, circa 90 la sută, 
va fi îndreptată spre creșterea po
tențialului productiv al economiei. 
O prioritate deosebită se acordă, in 
continuare, investițiilor destinate lăr
girii bazei proprii de materii prime 
și energetice, domenii în care pro
iectul de Directive prevede execu
tarea unor importante lucrări pentru 
punerea în valoare a noi rezerve de 
minerale utile și resurse energetice. 
In acest scop, importante fonduri de 
investiții urmează să fie alocate pen
tru realizarea programelor de cerce
tare geologică, cu accent deosebit pe 
lucrările de prospecțiuni și explorări 
privind creșterea rezervelor de țiței 
și gaze naturale, cărbuni, combusti
bili pentru construcția centralelor nu- 
clearo-electrice. Totodată, pentru 
menținerea și dezvoltarea actualelor 
capacități de producție din industria 
extractivă, pînă la atingerea unui ni
vel de 84—89 milioane tone lignit șl 
cărbune brun, proiectul de Directive 
prevede aplicarea pe scară largă a 
metodelor de exploatare de mare pro
ductivitate, prin dotarea acestui sec
tor cu mașini, utilaje și echipamente 
moderne, de înalt randament.

O amploare deosebită vor căpăta 
investițiile din domeniul energiei 
electrice, in care se prevede atin
gerea, în anul 1990, a unei produc
ții totale de 95—97 miliarde kWh, 
adică o creștere de 23—26 la sută față 
de anul 1985. Din acestea, aproape 38 
miliarde kWh urmează să fie reali
zate pe bază de cărbuni și șisturi bi
tuminoase, iar 21—22 miliarde kWh 
în centrale nuclearoelectrice.

Ample eforturi materiale și finan
ciare vor fi susținute pentru reali
zarea programului de amplificare a 
surselor noi de energie — solară, geo- 
termică, a vintului, biogazul și bio- 
masa, precum și pentru sporirea ran
damentelor instalațiilor energetice 
aflate în funcțiune, recuperarea și 
refolosirea resurselor energetice.

In industrie, pe lingă fondurile des
tinate terminării și punerii in func
țiune a obiectivelor aflate în curs de 
execuție, însemnate resurse vor fi 
orientate pentru lucrări de moderni
zări și reutilări cu capacitățile exis
tente prin care să se asigure o mai 
bună profilare, integrare și speciali
zare a producției. In industria meta
lurgiei feroase, de exemplu, creș
terea producției de oțel la 20—20,5 
milioane tone la nivelul anului 1990 
se va realiza, în principal, prin in
trarea in funcțiune a noilor capaci
tăți de la Combinatul siderurgic Că
lărași. In același timp, un volum im
portant de investiții va fi alocat in 
această subramură, în vederea diver
sificării structurii și îmbunătățirii ca
lității produselor cu prelucrare avan
sată. /

Dezvoltarea intensivă a industriei, 
realizarea unor produse de ridicat 
nivel tehnic și calitativ, precum și 
realizarea sarcinilor de creștere a 
productivității muncii intr-un ritm 
mediu anual de 10 la sută, prin intro
ducerea și generalizarea progresului 
tehnic, îndeosebi prin aplicarea unor 
tehnologii noi de fabricație, mecani
zarea și automatizarea producției, 
impun dotarea tuturor ramurilor și 
subramurilor cu mașini și instalații 
de înalt randament și modernizarea 
celor existente. Pentru aceasta se 
prevede ca industria constructoare 
de mașini să se dezvolte intr-un ritm 
mediu anual de 7—7,5 la sută. Se va 
acorda prioritate modernizării și 
dezvoltării capacităților de producție 
pentru utilaj minier și petrolier, pen
tru mecanizarea lucrărilor din subte
ran și de suprafață, pentru utilaj 
energetic și, în special, pentru pro
ducerea de noi echipamente destina
te centralelor hidroenergetice și nu
cleare. De volume Însemnate de in
vestiții va beneficia și industria elec
tronică, care va trebui să pătrundă 
masiv în întreaga activitate econo
mică șl socială, fiind orientată cu 
precădere spre producția de compo
nente electronice, mijloace de auto
matizare, echipamente de electronică 
industrială și profesională. In indus
tria electrotehnică, investițiile vor 
contribui la diversificarea producției 
de motoare și mașini electrice, mij
loace de automatizare și acționări 
electrice la distantă, aparate de mă
sură și control de precizie, cabluri 
și conductori electrici de construcție 
specială etc. Un accent deosebit se 
va pune pe dezvoltarea industriei de 
mecanică fină, a producției de roboți 
ți manipulatoare, oe vor Încorpora 
echipamente și aparatură electronică 
de inaltă performanță.

Eforturi de investiții mari »înt 
prevăzute, în continuare In industria 
chimică, care se va dezvolta Intr-un 
ritm mediu anual de 8,5—9 la sută, 
iar în cadrul acesteia sporuri și mai 
mari se vor realiza în domeniul chi
miei de sinteză fină, produselor de 
mic tonaj, materialelor ultrapure, 
semiconductoarelor reactivilor de 
înaltă puritate și altor substanțe chi
mice pure. Perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și ridicarea para
metrilor calitativi ai produselor chi
mice la nivel mondial, prin redu
cerea consumurilor energetice și de 
materii prime, adincirea proceselor 
de prelucrare superioară a țițeiului, 
dezvoltarea producției de Îngrășă
minte chimice, creșterea producției 
de antidăunători, a producției de me
dicamente, în special prin extinderea 
produselor de biosinteză și sinteză 
fină, introducerea unor tehnologii de 
sinteză pentru fabricarea de noi sor
timente de cauciucuri și materiale 
plastice sint sarcini a căror îndepli
nire este posibilă tocmai prin Înfăp
tuirea riguroasă a unor ample pro
grame de investiții.

Evident, fonduri însemnate vor fi 
orientate și spre celelalte subramuri 
ale industriei, cum sînt : industria 
-"aterialelor de construcții, industria 
ușoară, industria alimentară, fără a fi 

neglijată dezvoltarea industriei mici, 
la care se prevede un ritm mediu 
de creștere anuală a producției de 
peste 6 la sută.

O altă direcție importantă spre 
care în viitorul cincinal vor fi în
dreptate uriașe fonduri de investiții 
— peste 190 miliarde Iei — o consti
tuie agricultura, ramură de bază a 
economiei naționale, care, potrivit 
directivelor, urmează să-și aducă o 
contribuție sporită la formarea veni
tului național și la progresul general 
al societății românești. Intre obiecti
vele stabilite, în acest sens se în
scriu : amenajarea pentru irigații a 
unei suprafețe de 1,8—2,3 milioane 
hectare (prin aceasta se ajunge la o 
suprafață irigată de 5,5—6 milioane 
hectare, încheindu-se, practic, acțiu
nea de amenajare a întregului poten
țial irigabil al țării), efectuarea unor 
lucrări de desecări pe o suprafață de 
1,5 milioane hectare și de combatere 
a eroziunii solului pe 800 mii hectare: 
majorarea suprafeței agricole cu 500 
mii hectare etc. Totodată, prin inves
tițiile destinate agriculturii în viito
rul cincinal, zestrea tehnică a aces
tei ramuri va atinge un nivel fără 
precedent, ajungînd la peste 180 mii 
tractoare și la o sistemă de mașini 
moderne de mare productivitate și 
diversitate.

In ramura transporturilor și tele
comunicațiilor se va urmări dotarea 
în continuare a transportului fero
viar cu vagoane de marfă de mare 
capacitate și cu o greutate specifică 
mai redusă, cu locomotive electrice 
și diesel electrice perfecționate, pre
cum extinderea tracțiunii electrice la 
aproape 70 la sută, comparativ cu 57 
la sută In 1985. Tot pe seama investi
țiilor se va realiza și cea mai mare 
parte din sarcina de creștere a tra
ficului fluvial și a transportului ma
ritim, prin dotarea flotei fluviale cu 
aproape 450 mii tone nave nepropul
sate și 150 mii CP remorchere și îm- 
pingătoare, precum și prin creșterea 
capacității flotei maritime pînă in 
anul 1990 la 7,5—8 milioane tdw și 
dezvoltarea capacității portuare. O 
pondere însemnată din volumul in
vestițiilor în ramura transporturilor 
și telecomunicațiilor 11 vor deține lu
crările de construcție a canalului 
Poarta Albă—Midia-Năvodarl, rami
ficație a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, precum și cele de extindere 
a tehnicilor noi de teletransmisie.

Reflectind grija permanentă pe 
care partidul și statul nostru o acor
dă ridicării continue a nivelului de 
viață, de civilizație al poporului, pro
iectul de Directive prevede ca in 
viitorul cincinal să se aloce aproape 
135 miliarde lei fonduri de investi
ții pentru construcții de locuințe, mo
dernizarea și lărgirea bazei materia
le a învățămîntului, culturii, ocroti
rii sănătății, educației fizice și spor
tului. Este elocvent să amintim că, in 
perioada 1986—1990, este prevăzută 
construcția a 725 mii locuințe noi, 
care, adăugate la fondul locativ exis
tent, vor asigura o îmbunătățire sub
stanțială a condițiilor de locuit.

Corelat cu obiectivele politicii de 
amplasare rațională a forțelor de 
producție pe Întreg teritoriul țării și 
sarcina de a se asigura realizarea in 

fiecare județ a unui volum de acti
vitate economică pe locuitor de cel 
puțin 80 000 lei anual, in cincinalul 
viitor vor interveni, desigur, mutații 
însemnate și in ce privește reparti
zarea fondurilor de investiții in pro
fil teritorial, județele situate sub 
acest nivel urmind să beneficieze de 
fonduri sporite de investiții.

Proiectul de Directive consacră o 
atentie majoră creșterii eficientei în
tregii activități din acest domeniu, 
plinind accent deosebit pe necesita
tea scurtării duratelor de execuție, 
industrializarea lucrărilor de con
strucții, eliminarea supradimensionă
rilor și folosirea unor soluții mai efi
ciente, promovarea tehnologiilor de 
execuție de mare randament, creș
terea productivității muneii, tipizarea 
construcțiilor in toate sectoarele de 
activitate, utilizarea cu maximă efi
ciență a resurselor materiale și fi
nanciare alocate.

Sînt sarcini de mare răspundere ce 
obligă toți factorii din economie care 
concură la înfăptuirea programului 
de investiții — beneficiari, construc
tori, proiectanți, furnizori de utilaje 
și materiale, ministere, alte organe 
centrale — de a acționa cu hotărire 
pentru înlăturarea în cel mai scurt 
timp a tuturor lipsurilor și neajun
surilor ce se mai manifestă in acti
vitatea de investiții-construcții, pen
tru o îmbunătățire radicală a între
gului proces de realizare a lucrărilor, 
de la proiectare pînă la atingerea pa
rametrilor tehnici economici aprobați, 
în acest scop, se cere să fie luate 
măsuri pentru concentrarea forțelor 
tehnice, materiale și umane în ve
derea accelerării ritmului de execuție 
la obiectivele în continuare, astfel 
Incit acestea să fie realizate in du
rate cit mai scurte și să fie racor
date cit mai rapid la circuitul eco
nomiei naționale.

In mod cu totul deosebit se cuvine 
subliniată cerința de a se asigura o 
mai bună corelare a producției de 
utilaje tehnologice cu programele de 
montaj și de punere in funcțiune a 
obiectivelor de investiții, cu atît mai 
mult cu cit majoritatea covîrșitoare 
a necesarului de utilaje pentru inves
tiții este prevăzută să se realizeze 
de către industria noastră construc
toare de mașini.

Pentru a se asigura o sporire sub
stanțială a eficienței fondurilor de 
investiții va trebui să se acționeze 
cu fermitate pentru creșterea răspun
derii beneficiarilor de investiții, de a 
nu se trece la realizarea de noi ca
pacități, la noi construcții, la noi do
tări cu mașini și utilaje pînă ce nu 
se asigură exploatarea integrală și 
eficientă a celor existente, utilarea 
completă a tuturor spațiilor con
struite și necorespunzător folosite.

Sarcini de maximă importanță 
revin întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor și organelor financiar- 
bancare pe linia asigurării resurse
lor financfhre la nivelul prevederilor 
din bugetele de venituri și cheltuieli 
aprobate, acestea trebuind să acțio
neze mai energic pentru prevenirea 
imobilizărilor de fonduri de orice fel, 
întărirea ordinii și disciplinei in gos
podărirea mijloacelor materiale și 
bănești.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tîrgul internațional București

(Urmare din pag. a Ii-a)

înfăptuirea cu succes a societății so
cialiste în România.

Tovarășului Nicolae Ceausescu îi 
sint prezentate principalele coordo
nate ale evoluției rapide pe care a 
cunoscut-o în ultimii ani creația ști
ințifică originală, pornind de la dez
voltarea puternică a bazei materiale 
a cercetării fundamentale si aplica
tive. evidentiindu-se rezultatele cele 
mai valoroase înregistrate în multe 
domenii, prețuirea de care se bucură 
azi stiinta românească pe toate me
ridianele globului. Cele peste 200 in
stitute si centre de cercetare si 
cele 100 de stațiuni de cercetare și 
producție agricolă ce funcționează în 
prezent în tara noastră desfășoară o 
activitate complexă, asigurînd marea 
majoritate a tehnologiilor, proiecte- 

Jor si documentațiilor tehnice nece- 
’sare producției, dezvoltării tuturor 
domeniilor economiei naționale.

Sînt puse în relief în cadrul expo
ziției progresele substanțiale înre
gistrate ca rezultat al organizării po
tențialului” unităților de cercetării, 
proiectare si inginerie tehnologică 
în cadrul institutelor centrale' .pe 
ramuri. 1 amplă1! acțiune inițiată si 
coordonată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, pre
ședintele Consiliului National pentru 
Știintă si Tehnologie. Intr-un timp 
relativ scurt, institutele centrale au 
reușit să mobilizeze, să concentreze 
si să pună în valoare. într-un mod 
mai eficient, capacitatea de creație 
a colectivelor unităților de cercetare, 
proiectare. învătămînt si producție 
pe care le integrează. îndeplinind 
în prezent rolul hotărîtor în promo
varea si extinderea progresului teh
nic in toate sferele vieții economico- 
sociale.

Un loc aparte a fost rezervat în 
expoziție imaginilor referitoare la 
bogata activitate științifică a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, eminent om de 
Stiinta. prestigios savant de largă 
recunoaștere si prețuire internațio
nală. conducătorul activității de cer
cetare, științifică, dezvoltare tehno
logică si de introducere a progresu
lui tehnic din tara noastră, ale cărei 
lucrări aduc contribuții de o valoare 
unanim apreciată la dezvoltarea cer
cetării fundamentale si a ingineriei 
chimice, la lărgirea ariei de aplicare 
a rezultatelor cercetării științifice în 
unitățile productive, la mobilizarea 
stiintei în folosul dezvoltării multi
laterale a României, al prezentei Si 
acțiunii sale în lume.

O serie de panouri, grafice, ma
chete și aparate ilustrează în mod 
convingător sporirea aportului cer
cetării științifice românești la diver
sificarea și modernizarea continuă a 
producției de bunuri materiale. Din
tre datele sintetice ce relevă remar
cabilele succese ale științei și tehno
logiei românești rețin atenția intro
ducerea în fabricația curentă, în 
acest cincinal, pe baza concepției 
proprii, a peste 13 000 tipuri de ma
șini, utilaje, instalații și aparate, 
crearea a peste 3 000 de materiale 
noi și 2 700 de bunuri de consum, 
aplicarea a circa 6 000 de tehnologii 
noi și perfecționate, sisteme de 
mecanizare și automatizare a unor 
procese de producție.

Nivelul tehnic ridicat al rezultate
lor cercetării în cele mai diverse 
ramuri ale economiei constituie prin
cipalul temei al aprecierilor de care 
se bucură în prezent știința și 
tehnica din țara noastră. România 
intreținind relații de cooperare în 
acest domeniu cu 75 de țări ale 
lumii.

în actualul cincinal. România par
ticipă, în cooperare cu alte țări, la 
soluționarea a 1 850 de obiective de 
cercetare științifică, dintre care 650 
In cadrul C.A.E.R.

Parcurgerea expoziției pune în 
lumină și alte aspecte ce demon
strează prestigiul de care se bucură 
știința și tehnologia din țara noastră, 
dintre care se distinge faptul că. în 
momentul de față, în diferite țări 
ale lumii funcționează peste 120 de 
obiective economice construite de 
România în colaborare cu statele 
respective, că mii de specialiști ro
mâni acordă asistență tehnică in 
străinătate în cele mai diverse do
menii.

Relevînd cit se poate de limpede 
Importantele rezultate deținute de 
știința românească în ultimii ani pe 
calea revoluționară deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
expoziția reprezintă o amplă si con

vingătoare demonstrație a modulul 
în care cercetarea, proiectarea și 
ingineria tehnologică se constituie 
astăzi într-un factor hotăritor al pro
gresului economico-social, al trecerii 
la o nouă calitate în toate domeniile 
construcției socialiste.

Cultura și arta, componente defi
nitorii ale spiritualității românești, 
expresii ale capacității de, creație a 
poporului nostru, constituie un sec
tor distinct în cadrul celei de-a X-a 
ediții a Tirgului internațional Bucu
rești. Cu mijloacele si limbajul spe
cific artelor, sînt ilustrate relațiile 
și schimburile internaționale ■ ale 
României in domeniile culturii, edu
cației, științei și informațiilor.

Mărturie, plină de semnificații a. 
dezvoltării culturii noi, socialiste, a 
bogăției noastre spirituale, acest sec
tor din cadrul tirgului rezervă un 
loc central cărții, vastei activități 
editoriale românești.

Vitrine speciale prezintă operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
scrieri dedicate personalității sale, 
publicate în țară și pește hotare,, ca 
o expresie elocventă a interesului 
manifestat pretutindeni față de lu
crările secretarului general al parti
dului, preșwilintele Republicii, activ 
promotor al unor noi principii și 
norme de relații în viața internațio
nală, al păcii și înțelegerii între 
popoare. Este oferită o reprezenta
tivă selecție a volumelor publicate 
de case de editură din 33 de țări, 
biografii și selecții din vasta operă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, do
vadă grăitoare a interesului mani
festat pe toate meridianele globului 
față de viața, activitatea și gindirea 
novatoare a președintelui României.

în expoziție sînt prezentate exem
plare ale lucrărilor tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care au văzut lumina 
tiparului in țară și peste hotare, 
contribuții deosebite la dezvoltarea 
științei naționale.

Sînt expuse lucrări ale oamenilor 
de litere, știință și artă, români și 
din rîndul naționalităților Conlocui
toare, care reflectă climatul de 
efervescentă creatoare ce domină 
viața culturală a României contem
porane.

O mare parte din volumele selec
tate în expoziție, stau mărturie strîn- 
selor relații de colaborare culturală 
existente între țara noastră și diver
se state ale lumii. Traducerile din 
patrimoniul universal, volumele de 
beletristică, artă, știință și tehnică 
românească, publicate în limbi străi
ne, coeditările ilustrează convingă
tor larga receptivitate de care se 
bucură în România valorile scrisului 
universal. precum și relațiile țării 
noastre pe linia exportului de carte 
cu firme din străinătate.

Alte componente esențiale ale cul
turii și artei naționale— creația 
populară, arta plastică, cinematogra
fia, teatrul, ce au rodit fecund în 
anii construcției socialiste, în clima
tul de o deosebită efervescență crea
toare generat de Festivalul național 
„Cîntarea României" — sînt subiec
te de referință în cadrul acestei sec
țiuni a tirgului.

Un bogat și variat sortiment de 
garnituri de mobilă și piese separa
te, expuse in cadrul tirgului, oglin
desc potențialul actual al industriei 
românești de profil, măiestria artisti
că a făuritorilor unor astfel de bu
nuri. Această . ramură industrială, 
care a cunoscut în ultimii ani o pu
ternică dezvoltare și modernizare, 
este in măsură să realizeze în pre
zent, intr-o singură zi, o cantitate de 
mobilă suficientă pentru ■ înzestrarea 
a peste 1 500 apartamente. în dome
niul producției de mobilă, România 
deține in prezent locul 14 in lume. 
Executată în marea sa majoritate în- 
tr-o concepție originală, in concor
danță cu linia modei, cu cerințele și 
exigentele cumpărătorilor'din tară și 
de pe piața internațională, mobila 
românească și-a ciștigat, de la an la 
an, la tirguri și expoziții de profil 
organizate pe diferite meridiane ale 
globului, un binemeritat prestigiu. 
Ea este exportată acum în peste 40 
de țări. România deținind locul al 
nouălea intre cele 70 de state din 
lume care exportă asemenea produse.

Prin finețea execuției, calitate, e- 
leganță, confort și bun gust, noile 
garnituri de sufragerii, dormitoare, 
camere de zi, camere pentru tine
ret. de lucru, biblioteci — mobilă de 
artă cu sculpturi sau intarsii și mo
dernă — prezentate la T.I.B. ’84 sînt 
în măsură să satisfacă preferințele și 
cerințele beneficiarilor interni și de 
peste hotare.

Este prezentată, de asemenea, o 
gamă bogată de instrumente muzica
le, începînd cu viori și terminînd cu 
piane, precum și de ambarcațiuni 
sportive, produse solicitate în nume
roase țări.

în standurile rezervate industriei 
materialelor de construcții se remar
că in mod deosebit camerele de baie, 
complet echipate, placate cu faianță 
pictată, placaje ceramice. diferite 
modele de tapet, realizate într-o pa
letă largă de desene și culori, mate
riale izolatoare, articole și obiecte sa
nitare. produse exportate în mai 
mult de 40 de țări ale lumii.

Sînt expuse, mai multe sortimen
te de ciment, între care cele utili
zate la forajul sondelor de mare a- 
dîncime, în medii corozive, precum și 
cimenturi de înaltă rezistență. Dato
rită dezvoltării rapide pe care a cu
noscut-o în ultimele două decenii 
această ramură industrială, sporirii 
continue a producției și îmbunătăți
rii calității acesteia. România se si
tuează printre primele 10 state din 
lume exportatoare de ciment.

în cadrul pavilionului rezervat a- 
cestor sectoare economice și pe plat
forma in aer liber sînt expuse o di
versitate de instala® și utilaje pen
tru industriile de exploatare și pre
lucrare a lemnului, de celuloză și 
hirtie și de materiale de construcții, 
utilaje de înaltă productivitate si 
complexitate tehnică ce fac, la rîndul 
lor, obiectul a numeroase tranzacții 
comerciale externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze pavilionul indus
triei ușoare. în cadrul căruia o mare 
pondere o au cele patru mari între
prinderi de comerț exterior bine cu
noscute partenerilor de peste hotare 
— „Romanoexport", „Confex",. „Arpi- 
mex“ și „Romsit". Atrag atenția, în 
mod deosebit, confecțiile, tricota
jele și încălțămintea, caracteriza
te printr-o linie estetică plăcută, 
modernă, prin eleganță și bun 
gust. Se impun, în egală măsu
ră,' țesăturile tip bumbac, in, mă
tase, lină prezentate într-o gamă 
variată de articole, desene, contex
turi și poziții coloristice, menite să 
satisfacă într-o măsură tot mai 
mare necesitățile crescinde ale pie
ței interne șt externe, atit din punct 
de vedere calitativ, dt și cantita
tiv. Bogat reprezentate sînt și alte 
sectoare — sticlăria, porțelanul, ar
ticolele de menaj și casnice, care 
se remarcă prin caracteristicile lor 
funcționale deosebite. Varietatea si 
calitatea produselor expuse de in
dustria ușoară reflectă materializarea 
orientărilor si direcțiilor de acțiune 
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
le-a trasat cu diferite prilejuri aces
tei. ramuri importante a industriei 
românești : dezvoltarea cu precădere 
a producției la acele sortimente care 
âu asigurată baza de materii prime 
din tară, realizarea cu prioritate a 
produselor cu un grad dg. prelucrare 
ridicat, creșterea producției pe bază 
de tehnologii noi și perfecționate, 
utilizarea pe scară largă a înlocui
torilor. materialelor recuperabile si 
refolosibile. valorificarea superioară 
a tuturor produselor.

Pavilionul ilustrează pregnant dez
voltarea continuă a industriei noas
tre ușoare, fapt reflectat si de ce
rerea crescîndă a acestor produse 
românești pe piața externă. Astăzi, 
se realizează într-o singură zi în
treaga producție a industriei ușoare 
din anul 1945.

Oferta unităților cooperației ’ de 
producție, meșteșugărești si micii 
industrii la actuala ediție a tirgului. 
prezentată de ICECOOP și ILEXIM, 
cuprinde peste 7 000 de sortimente, 
reprezentînd o largă gamă de produ
se ce vin să completeze și să diver
sifice sortimentatia produselor reali
zate de industria românească pentru 
satisfacerea cerințelor interne, ca si 
a solicitărilor partenerilor de peste 
hotare. Rețin atentia în mod deose
bit mobilierul, covoarele cu motive 
naționale si de tip oriental. împleti
turile, produsele ■ din ‘ ceramică și 
sticlă, precum si confecțiile, trico
tajele . si încălțămintea realizate 
într-o varietate de modele si culori.

Agricultura, ramură Importantă a 
economiei naționale, este, de aseme
nea. prezentă lâ cea de-a X-a ediție 
a T.I.B. cu o largă varietate de pro
duse. care se bucură de o bună 
apreciere Si peste hotare. Este ilus
trată. totodată, cooperarea tării noas
tre în domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, cooperare care 
s-a amplificat si diversificat con

tinuu prin crearea a nouă societăți 
mixte îh domeniul producției agro
zootehnice. îmbunătățirilor funciare 
Si pescuitului oceanic, prin construi
rea in 12 țări a unor obiective pentru 
producția agricolă, dotate cu utilaje 
românești, precum si prin acordarea 
de asistentă tehnică în proiectare, 
executarea si exploatarea unor com
plexe agroindustriale din unele țări 
ale Africii. Asiei ‘ si Americii Latine.

Un loc important în cadrul stan
durilor rezervate agriculturii îl ocu
pă produsele prezentate de cunoscu
tele întreprinderi românești de co
merț exterior „Fructexport", „Prod- 
export" și „Romăgrimex" : fructe și 
legume proaspete, conserve de legu
me si fructe, diferite soiuri de bău
turi, flori și plante ornamentale, 
produse ale industriei alimentare, di
ferite soiuri de semințe selecționate 
si de material săditor și biologic.

Sînt expuse, de asemenea, diferite 
utilaje agricole fabricate de între
prinderile specializate ale ministe
rului de resort.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat apoi pavilioanele naționale 
ale țărilor prezente la tirg și stan
durile firmelor străine. La această 
ediție jubiliară a T.I.B. participă 39 
de state și 495 firme, ceea ce atestă 
prestigiul internațional de care se 
bucură România în lume, politica de 
colaborară si cooperare, de înțele
gere si conlucrare neîngrădită, pro
movată de tara noastră, politică al 
cărei promotor neobosit este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Sînt 
reprezentate oficial Australia. Aus
tria, Belgia. Brazilia. Bulgaria. Ca
nada. Cehoslovacia. R. P. Chineză. 
Columbia. Cuba. Egipt. Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Grecia. India. Irak, Israel. Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Pakis
tan. Polonia. Siria. Somalia. S.U.A., 
Turcia. Ungaria. U.R.S.S. și Zair. 
Participă, de asemenea. Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fost salutat cu căldură de reprezen
tanți ai guvernelor unor țări parti
cipante. de miniștri, de șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în tara 
noastră, de reprezentanții firmelor 
străine, care și-au exprimat satis
facția pentru participarea la ediția 
a X-a, jubiliară, a T.I.B., pentru 
onoarea de a primi vizita șefului 
statului român.

Reprezentanții statelor participante 
la tîrg au transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu salutul șefilor de 
state si guvernelor din țările parti
cipante. precum si urări de succese 
în activitatea pe care o desfășoară. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu a mul
țumit si a rugat, să se transmită șe
filor de state și guverne un salut 
călduros si cele mai bune urări, pre
cum si succese popoarelor din țările 
respective în construcția economico- 
socială.

în timpul vizitării pavilioanelor, 
tovarășul Nicolae Ceausescu s-a în
treținut în mod cordial cu parțici- 
panții la tîrg. subliniind bunele re
lații existente între România si ță
rile prezente la această manifestate 
economică internațională, precum si 
dorința de a dezvolta în continuare 
colaborarea si conlucrarea reciproc 
avantajoasă, de a extinde si diver
sifica schimbul de mărfuri. în in
teresul comun, al cauzei păcii, pro
gresului si înțelegerii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat parttcipantilor la tirg urări 
de succes în activitatea lor. multă 
sănătate si fericire.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost salutat din nou cu 
deosebită căldură de numeroși bucu- 
resteni aflati în incinta expoziției. 
Cei prezenti si-au manifestat senti
mentele de profundă stimă si pre
țuire pe care toti cetățenii României 
le nutresc fată de conducătorul parti
dului si statului nostru pentru acti
vitatea sa neobosită pusă în slujba 
progresului neîntrerupt al patriei 
noastre, creșterii prestigiului ei pe 
plan international.

Miile de bucuresteni aflat! în in
cinta complexului expozițional au 
dat glas voinței de a acționa pentru 
înfăptuirea prevederilor documente
lor ce vor fi adoptate de marele fo
rum al comuniștilor — Congresul al 
XlII-lea al partidului — pentru ri
dicarea patriei noastre pe noi culmi 
de progres si civilizație.

★
Tîrgul internațional București este 

deschis în perioada 11—-21 octombrie 
si poate fi vizitat, zilnic, intre orele 
10—18. ’

(Agerpres)
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In întîmpinarea congresului al xiiilea al partidului 
Muncă susținută, temeinic organizată pentru îndeplinirea 

in cele mai bune condiții a sarcinilor economice!
REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI LA EXPORT!

Recent, pe adresa binecunoscutei 
Întreprinderi „Timpuri noi“ din Ca
pitală a sosit un telex din partea u- 
nui partener extern care solicita 
executarea intr-un termen scurt a 
unui Iot de electrocompresoare.

— Imediat după sosirea comenzii, 
comisia pentru producția de export, 
din care fac parte Specialiștii și 
muncitorii cei mai buni din între
prindere, a stabilit măsuri concrete 
pentru ca această comandă să fie 
executată si livrată nu în 90 de zile, 
cum solicita partenerul extern, ci cit 
mai repede cu putință — ne spune 
tovarășul Ionel Radu, secretarul cu 
probleme economice al comitetului 
de partid din Întreprindere. în acest 
sens, s-au stabilit responsabilități 
precise pe secții și ateliere, s-a con
stituit o grupă de controlori de cali
tate, care să urmărească permanent 
produsele pe fluxul de fabricație. 
Rezultatul ? în 45 de zile, deci la 
jumătatea termenului solicitat de 
partenerul extern, electrocompresoa- 
rele erau gata ambalate.

Ca urmare a promptitudinii și ca
lității ridicate a produselor, de la 
același partener s-a primit apoi un 
nou telex prin care se solicita o su
plimentare a contractului. Dar nu nu
mai această comandă, ci întreaga 
producție destinată exportului con
stituie prioritatea numărul unu în 
toate secțiile de fabricație ale uni
tății. Astfel, săptămînal, ședințele de 
producție încep întotdeauna cu ana
lizarea stadiului realizării exportu
lui. Urmarea firească a acestei preo
cupări constante pentru realizarea 
promptă a fiecărei comenzi o con
stituie faptul că, pe 9 luni, colectivul 
întreprinderii și-a realizat și depă
șit planul la export, livrind supli
mentar partenerilor externi 30 de 
oompresoare pentru echipamente de 
frînă. 10 motoare D.120 si un număr 
însemnat de piese de schimb. Este 
un succes notabil, care definește, 
deopotrivă, priceperea și hărnicia a- 
cestui colectiv și hotărîrea sa de a se

autodepăși, un succes care explică 
în mare măsură de ce produsele în
treprinderii sint tot mai mult solici
tate în peste 25 de țări ale lumii. Și 
încă un amănunt, poate cel mai sem
nificativ, care atestă înalta calitate 
a produselor executate : în ultimii 
șapte ani, pe adresa întreprinderii 
n-a sosit nici o reclamație.

— Așa cum arăta secretarul gene
ral al partidului la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
problema realizării planului la ex
port constituie o sarcină prioritară 
a tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din întreaga economie, ne 
spune Enache Croitoru, inginerul-șef 
cu producția. în întreprinderea noas-

prioritar, ele executlndu-se în prima 
decadă a fiecărei luni. De asemenea, 
am organizat linii specializate în 
producția de export pentru reperele 
principale, cum sint : arborii cotiți, 
chiulasele, blocurile-motor, cilindrii, 
supapele. Totodată, am luat măsuri 
speciale la secția turnătorie, unde se 
execută semifabricatele turnate. Și

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA

Prin crearea de ateliere 
și formații de lucru specializate 
- produse de înaltă calitate

între produsele tot mal solicitate 
Ia export figurează, în special, mo
toarele diesel D.120. compreșoarele 
cu piston MC 10 și întreaga gamă de 
compresoare pentru tracțiune fero
viară. De asemenea, de un interes 
deosebit se bucură noile produse a- 
similate recent in fabricație și în
deosebi compreșoarele destinate e- 
chipării navelor maritime. După cum 
se știe, pe piața mondială numărul 
producătorilor de motoare și compre
soare este tot mai mare. Cum reu
șesc muncitorii și specialiștii din în
treprindere să execute produse com
petitive pe piața internațională, ba, 
mai mult, să pătrundă pe noi piețe 
de desfacere 7

trăi, secțiile cu ponderea cea mal 
mare la export sint secțiile de pre
lucrări mecanice și montaj, aici rea- 
lizîndu-se practic întreaga producție 
destinată exportului. Ca urmare a 
măsurilor tehnice și organizatorice 
luate de consiliul oamenilor muncii 
și comitetul de partid s-au creat con
diții ca întreaga producție de export 
să fie realizată la termen, contractele 
fiind onorate de multe ori chiar și 
în avans.

— Care sînt aceste măsuri 7
— La secția prelucrări mecanice. 

Întreaga producție destinată expor
tului este lotizată. Reperele care ur
mează să echipeze produsele care se 
exportă sint lansate in fabricație

cum de calitatea acestora depinde în 
mare măsură calitatea produsului fi
nit, preocuparea specialiștilor din 
6ecție a vizat, in special, ridicarea 
nivelului de pregătire profesională 
al personalului muncitor. Astfel, de 
două ori pe săptămină se țin cursuri 
de ridicare a calificării, cursuri cu 
caracter preponderent aplicativ.

Ne aflăm în secția montaj, unde 
zilnic se finalizează cel puțin două- 
trei produse destinate exportului. 
Aici, organizarea liniilor tehnologice 
specializate în producția de export 
s-a „făcut din mers". Astfel, au fost 
stabilite dteva puncte de lucru la 
care se realizează numai produse 
pentru export. Bunăoară, brigăzile

conduse de Tudor Georgescu, Petre 
Căiță, Preda Constantin sînt specia
lizate în producția pentru export.

— în aceste brigăzi, ne spune ingi
nerul Ștefan Hamzescn, lucrează cei 
mai buni lăcătuși, oameni cu o bună 
pregătire profesională. Așa se expli
că faptul că partenerii noștri din 
R.D. Germană solicită de ani de zile 
compreșoarele 7 C 1 si se declară 
mulțumiți de calitatea lor la fiecare 
vizită în întreprinderea noastră. Cu
vinte de laudă la adresa produselor 
noastre am primit și de la alțl 
parteneri străini. Datorită re
partizării sarcinilor de export pe bri
găzi specializate am reușit să reali
zăm și chiar să depășim lună de 
lună planul la exiport.

Ca rezultat al calității înalte * 
produselor executate. In prezent, 
peste 20 la sută din producția unității 
se exportă. Este un fapt care atestă 
că. datorită robustetii. fiabilității în 
funcționare, produsele fabricate la 
„Timpuri noi" s-au impus pe piața ex
ternă. chiar In unele țări cu tradiție 
în acest domeniu. Acest lucru a fost 
posibil prin aplicarea unor tehnologii 
moderne de fabricație, prin ridica
rea permanentă a pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii din între
prindere. Merită a fi menționată în 
acest sens măsura luată în cadrul 
secțiilor de prelucrări mecanice și 
montaj, unde săptămînal se țin două 
cursuri de ridicare a pregătirii pro
fesionale, cursuri la care expunerile 
sint ținute chiar de specialiștii care 
coordonează activitatea liniilor spe
cializate în producția de export. Le
gat de perfecționarea pregătirii pro
fesionale. un element ni se pare 
demn de a fi relevat : instruirile se 
fac direct la liniile de fabricație, 
unde sint prezentate, conform docu
mentației, condițiile ce trebuie res
pectate ou strictețe pentru ca produ
sele fabricate să corespundă para
metrilor ceruți de partenerii externi.

Gheorqhe IO.NIȚA

In aceste zile de maximă angajare în întreaga economie pentru realizarea 
ritmică, integrală a planului ia producția fizică și export, la întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad se muncește intens pentru finalizarea și livrarea 
partenerilor de peste hotare a unui nou lot de strunguri. De menționat că, 
în perioada care a trecut din acest an, unitatea a onorat toate contractele 

ta export. In fotografie, un aspect de muncă din secția montaj
Foto : 8. Cristian

iNSĂMlNȚĂRILE Șl RECOLTAREA - ÎNCHEIATE ClT MAI REPEDE!
IALOMIȚA: Ritm bun de lucru, 

exigența pentru calitatea lucrărilor
Mecanizatorii ialomițenl au în

cheiat arăturile pentru insămîntările 
de toamnă pe cele 130 000 hectare și 
au început să execute ogoare de 
toamnă. Acest rezultat bun se dato
rează bunei organizări a muncii, mo
bilizării tuturor locuitorilor satelor la 
stringerea recoltei și eliberarea de 
resturi vegetale a terenurilor prevă
zute a se însămînța cu diferite cul
turi de toamnă. Este de subliniat șl 
faptul că, în toate unitățile agricole, 
jumătate din tractoarele repartizate 
la arat au fost folosite în două 
schimburi, iar celelalte — lit schim
buri prelungite de 15—16 ore.

Acum se acționează energic pen
tru a se Încheia semănatul griului, 
lucrare executată pe 74 la sută din 
suprafața prevăzută. Deși lipsa de 
umiditate din sol solicită lucrări su
plimentare — în multe unități agri
cole fiind necesare chiar cîte șase 
discuiri — prin buna organizare a 
muncii, ritmul zilnic de lucru la pre
gătirea terenului a ajuns la 10 000 
de hectare, iar la semănat — la 
aproape 7 500 hectare. în unitățile din 
consiliile agroindustriale . Gîrbovi,

SATU MARE: De ce „reținerile*  
unor specialiști nu sînt justificate
în județul Satu Mare au căzut pre

cipitații abundente. începind din cea 
de-a doua decadă a lunii septembrie 
și pină în prezent, zilele Însorite 
fiind rare. Ca atare, suprafața semă
nată cu grîu a ajuns abia la 12 la 
sută, cînd în mod normal pentru a- 
ceastă zonă lucrarea trebuia să se 

Cocora, Grivița, Ooslmbești, Țăndă- 
rei, pe timpul zilei lucrează pe trac
toare personalul TESA și mecaniza
torii mai tineri, iar de cînd se înse
rează și pină dimineața — cei cu o 
experiență profesională bogată.

Preocuparea specialiștilor și a ca
drelor de conducere din unitățile 
agricole pentru grăbirea însămînțări- 
lor se împletește cu grija pentru res
pectarea tehnologiilor stabilite. în 
această toamnă a fost generalizată 
experiența unităților fruntașe, res
pectiv a celor din Gîrbovi, Grindu, 
Munteni Buzău, Gheorghe Doja, 
Smirna, care, în acest an, în condiții 
climatice dificile, au obținut între 
5 500—6 000 kg grîu la hectar. Pentru 
a se realiza producții similare, la se
mănat lucrează cei mai destoinici 
mecanizatori, iar îndrumarea și con
trolul sînt asigurate de specialiștii 
din unități, care urmăresc buna func
ționare a mașinilor agricole. In așa 
fel încît să se asigure densitățile sta
bilite de plante.

Mlhal VIȘOIU 
corespondentul „Scfnteii"

apropie de încheiere. Ce-i drept. In 
urma unor măsuri întreprinse de 
comandamentul agricol jadețean rit
mul de luJru la semânaTa crescut, 
ajungind, bunăoară, în ultima zi 
la 3 900 hectare. Această creștere 
este încă mult prea mică față de su
prafața mare care mai trebuie însă- 

mînțatâ. Că se poate lucra repede și 
bine o dovedesc experiența si rezul
tatele multor unități agricole. Astfel, 
la I-A.S. Cărei, care este angajată cu 
toată răspunderea în efortul de a 
obține în anul viitor o producție de 
circa 9 000 kg grîu la hectar, ing. 
Ștefan Onci, directorul unității, re- 
verificînd o parcelă de 20 hectare pe 
care șeful fermei respective o con
sidera încă .prematură" pentru a 
primi sămînța. a constatat și a de
monstrat la proba cu tractorul și se
mănătoarea că de fapt semănatul 
putea și trebuia să Înceapă imediat, 
cum dealtfel s-a și efectuat de în*  
dată la cererea directorului. Ca atare, 
în zilele următoare, ferma Ghenci s-a 
situat prima la însămînțări pe uni
tate.

Că ritmul de lucru la semănat 
poate fi mult intensificat o dovedesc 
rezultatele diferite înregistrate in
tre unitățile din consiliul agroin
dustrial Odoreu. Astfel, miercuri 10 
octombrie, la C.A.P. Botiz. ferma 
Agriș, se însămînța de zor si în bune 
condiții calitative. în același „trup" 
de teren, cu condiții absolut identice 
din punct de vedere pedoclimatic, se 
afla si o parcelă a unității vecine, 
cooperativa agricolă Micula. dar pe 
care nu se lucra. Și aceasta din cau
za imobilismului specialiștilor de 
aici, Îndeosebi a inginerului-sef loan 
Grosoș, care așteptau condiții „idea
le" de lucru. Abia la intervenția 
fermă, energică, a tovarășului Va- 
sile Cicean. inginer-sef al consiliului 
agroindustrial Odoreu. semănatul a 
început si aici In ziua respectivă, dar 
se făcuse deja ora— 16. Iată, așadar, 
de vină nu sînt. In unele cazuri, atît 
condițiile neprielnice improprii se
mănatului. cît mai ales lipsa spiri
tului de responsabilitate fată de exe
cutarea la timp a acestei lucrări.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Sein teii"

VASLUI: Mai multă atenție bunei
organizări a

Comandamentul agricol județean 
Vaslui a întreprins noi măsuri de 
natură să asigure grăbirea recoltării 
porumbului și a celorlalte culturi, 
între acestea se înscrie si atragerea 
la lucrări a unor forte suplimentare 
de la sate si din diferite unităti eco
nomice si instituții din județ. în to
tal lucrează la cîmp peste 21 000 de 
oameni ai muncii de la orașe și a- 
proape 45 000 de elevi. Ca urmare, 
culesul porumbului de Pe cele 83 000 
hectare s-a intensificat mult.

Am urmărit, la fata locului, cum 
se desfășoară culesul în mai multe 
unităti agricole • din consiliul agroin
dustrial Dimitrie Cantemir. în cele 
trei ferme ale C.A.P. Dimitrie Can
temir lucrau. în acord global pe e- 
chipe, peste 860 de cooperatori. Po
rumbul recoltat era încărcat imediat 
în căruțe si transportat Ia baza de 
recepție. Președintele cooperativei. 
Nicolae Tolontan. ne spune că din 
cele 1 350 hectare cu porumb, recol
ta a fost strinsă de pe 740 hectare, 
iar o cantitate de 2 150 tone s-a li
vrat la fondul de stat Aici, trans
portul recoltei se face aproape în 
exclusivitate cu cele peste 100 de 
atelaje, motorina economisită utlli- 
zîndu-se la arat si semănat Si în 
cooperativa agricolă din Văleni 
munca este temeinic organizată, iar 
rezultatele, pe măsură. în lanuri, la 
recoltarea porumbului, se aflau 400 
de cooperatori. „Am strins recolta 
de pe 350 hectare din cele 560 hec
tare cultivate. Nu lăsăm porumb

transportului
peste noapte sub cerul liber. Folo
sim la maximum întreaga zi-lumină 
Si punem totul la adăpost".

„Rezultatele la recoltarea porum
bului ar putea fi si mai bune — ne 
spune Aurel Blaj, președintele con
siliului agroindustrial. Chiar dacă 
recolta este foarte bună, de peste 
4 000 kg stiuleti la hectar, a fost 
strinsă de Pe 2 320 hectare, din cele 
4 524. Dar este posibil si necesar, cu 
forțele pe care le avem, să mărim 
ritmul culesului. De asemenea, exis
tă decalaje Intre cantitățile recoltate 
si cele transportate. De aceea ac
ționăm in vederea grăbirii livrărilor 
la fondul de stat".

Si în alte unități agricole, cum 
sînt cele din ,consiliile agroindus
triale Fălclu, Bîriad, Huși, Banca, 
Murgeni $1 Vaslui, s-a Înregistrat 
un ritm bun la recoltarea po
rumbului. Trebuie arătat însă că 
transportul a rămas mult în urmă. 
Se apreciază că s-ar găsi. în gră
mezi pe cîmp. stiuletii rezultat! de 
pe 20 la sută din suprafața recolta
tă. Iată de ce. concomitent cu spo
rirea vitezei zilnice la recoltat, in 
special în unitățile din consiliile 
agroindustriale Puiesti, Crasna. Tă- 
tărani. Ivănești si altele, este nece
sar să fie folosite mai bine camioa
nele, remorcile, dar mai cu seamă 
atelajele pentru transportul și livra
rea porumbului la fondul de stat

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteil"

De la semănătoarea trac
tată de cai. de la graoa si 
de la uneltele simple oe 
care uzina „Semănătoarea" 
le producea cu 35 de ani 
în urmă, pînă la modernele 
combine oe care le reali
zează în prezent, a fost un 
drum lung, olin de căutări, 
drumul oe care l-au urmat 
at'itea si atitea întreprin
deri de pe tot cuprinsul 
tării — al progresului, al 
dezvoltării socialiste. Un 
drum marcat prin produse 
de la an la an mai com
plexe. culminlnd cu ..Glo
riile" zilelor noastre — 
combina de recoltat păioa- 
se, combina de recoltat 
porumbul (C 6 P). reali
zată la Indicația secre
tarului general al partidu
lui. combina pentru te
renuri în pantă... Mașini 
tot atît de necesare centru 
făuritorii plinii, pe cît de 
necesară e plinea pentru 
făuritorii de mașini. Mașini 
competitive, mereu în oas 
cu progresul tehnic oe olan 
mondial, mașini ce fac 
cinste numelui uzinei.

— Dacă cineva Isi în
chipuie că drumul nos
tru si-a atins tinta. că 
noul In uzina noastră e 
atotstăninitor. are si nu are 
dreptate, este de oărere 
tovarășul Constantin Dinu, 
secretar cu probleme de 
propagandă al comitetului 
de partid. Pe de-o parte. 

are dreptate, fiindcă In ul
timele decenii s-au schim
bat multe, de la aspectul 
exterior al uzinei nînă 'a 
cele mai intime detalii ale 
procesului de producție. Pe 
de altă parte, n-are drepta
te. fiindcă ne aflăm în pra
gul unor schimbări radica
le. oe care trebuie să le 
operăm din mers si care 
vizează, deopotrivă, struc
tura producției noastre si 
conștiința fiecăruia dintre 
noi. Ne cer acest lucru 
partidul, secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ne care în re
petate rînduri l-am avut ca 
oaspete drag în întreprin
dere.

Noua revoluție în agri
cultură are, ce-i drept, 
cîmp de desfășurare... 
cîmpul propriu-zis. dar ea 
se declanșează din labora
toarele de cercetare sl 
creație tehnică, precum si 
din halele uzinelor con
structoare de mașini agri
cole...

Pornind de Ia acest ade
văr. cei peste 2 200 de co
muniști de la întreprinde
rea „Semănătoarea" au 
dezbătut In adunările ge
nerale. la nivel de orga
nizații si comitete, modul 
în care se înfăptuiesc in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului formulate 
în urma repetatelor vizite 
de lucru efectuate In în

treprindere. Sute de co
muniști. luînd cuvîntul în 
adunările generale. în 
dezbaterile pe marginea 
proiectului de Directive, au 
relevat importanta deose
bită a dialogurilor de 
lucru cu secretarul gene
ral al partidului pentru 
modernizarea producției si 
creșterea eficientei activi
tății colectivului uzinei.

Conferința de dare de 
seamă si alegeri ce a avut 
loc în prima zi a lunii oc
tombrie a confirmat ceea 
ce reporterul constata si cu 
prileiul adunărilor generale 
ce au avut loc în uzină în 
ultimele săntămîni : „Se
mănătoarea" este lntr-o 
fierbere creatoare. „Ne 
nastem a doua oară" — 
spunea cineva. Perfect în
dreptățit. Cu ocazia ulti
mei vizite de lucru, din 
primăvara acestui an. tova
rășul Nicolae Ceausescu 
cerea colectivului să trea
că la o nouă calitate, su
perioară. să facă din „Se
mănătoarea" o întreprin
dere model In domeniul 
construcției de mașini 
agricole în Europa.

— Vizita secretarului ge
neral al partidului a dat 
un nou impuls procesului 
continuu de modernizare, 
de dezvoltare a uzinei, a 
ținut să sublinieze. în in
tervenția sa la conferința 

de partid, tovarășul Ne- 
delcu Cioceanu. directorul 
întreprinderii „Semănătoa
rea". Urmare a acestei vi
zite. întreprinderii noastre 
i-au fost alocate importante 
fonduri, cu care, cum bine

Permanenta campanie agricolă 
de la „Semănătoarea"

spunea cineva, poți con
strui două întreprinderi 
asemenea celei de acum. 
La sfîrșitul anului vii
tor. obiectivul trebuie fi
nalizat. De ne acum putem 
raporta partidului, secreta
rului său general că am 
creat toate nucleele colec
tivelor care se ocupă de 
investiție. Si că. în același 
timp, fluxul producției nu 
e cîtusi de puțin afectat.

Sintem în măsură, la 
această dată, să raportăm 

secretarului general ni 
partidului că tot ce ne-am 
propus 6ă realizăm în răs
timpul care a trecut de la 
ultima vizită de lucru în 
uzina noastră, din aprilie 
a.c„ a fost dus la îndepli
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nire — ne-a spus în com
pletare directorul uzinei. 
Astfel, am înființat colec
tive care se ocupă de noua 
investiție. Pînă la 15 oc
tombrie vom înainta lis
tele de utilaje necesa
re pentru această impor
tantă investiție si. tin să 
precizez, că multe dintre 
ele ni le vom face singuri, 
cu forțele noastre, asa cum 
stă bine unui colectiv cu 
experiență în domeniul 
construcției de mașini. De 

asemenea, am stabilit flu
xurile tehnologice ale vii
toarei uzine, am predat 
proiectele noilor hale de 
producție, am luat contact 
cu constructorul : într-un 
cuvînt. totul este pregătit 

să demareze si să mear
gă într-un ritm rapid. 
Vrem să întâmpinăm, din 
primele zile, viitorul plan 
cincinal cu o uzină com
plet modernizată, cu sec
ții complet noi — de 
sculărie. de montaj — 
cu standuri de probă și cu 
fluxuri modernizate com
plet. la nivelul cerințelor 
pe plan mondial. Acest 
lucru va permite materia
lizarea programului pri
vind creșterea gradului de 

Integrare a fabricației pro
duselor de bază ale între
prinderii. în special a com
binei C 6 P, ajungindu-se, 
conform indicației tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
de Ia un indice de 22 la 
sută în acest an la peste 
60 Ia sută. Sarcinile care 
ne-au fost încredințate 
dovedesc încrederea secre
tarului general al partidu
lui in capacitatea colecti
vului nostru. în priceperea 
sa. în competenta profe
sională a constructorilor de 
mașini agricole de la 
„Semănătoarea" si sintem 
hotărîti să dovedim că 
sintem demni de această 
înaltă încredere.

Numeroși al ti comuniști 
care au luat cuvîntul Ia 
conferință au înfățișai 
preocupările colectivelor de 
muncă pe care le reprezin
tă. ale tuturor comuniștilor 
uzinei de a transpune în 
viată prompt si întocmai 
orientările, sarcinile stabi
lite de secretarul general 
al partidului. Spiritul de 
lucru deschis, responsabil 
în care s-au desfășurat lu
crările conferinței a per
mis identificarea unor va
loroase soluții. îmbogățirea 
planului de măsuri. în 
acest spirit, ei s-au anga
jat să presteze peste 
700.000 de ore muncă pa
triotică. organizînd între

ceri între secțiile de pro
ducție. astfel încît noul 
chip al uzinei să prindă 
cît mai repede contur. Din 
proiectul de Directive ale 

-Congresului al XlII-Iea, 
comuniștii uzinei au des
prins o idee de bază — 
productivitatea muncii va 
trebui să se dubleze la 
sfirșitul cincinalului viitor, 
în comparație cu nivelul 
atins în 1980. In primul 
rind, prin mecanizare și 
automatizare, cărora tre
buie să li se deschidă 
cîmp de acțiune tot mai 
larg. S-au formulat cri
tici pe deplin întemeiate 
si au fost recunoscute des
chis limitele, neajunsurile, 
în același timp, s-au pro
pus soluții, s-au adoptat 
propuneri valoroase. Un 
exemplu : comunistul Tu
dor Bălan, de la sectorul V 
sculărie. sugera că. asa 
cum la temelia tuturor 
obiectivelor economice im
portante ale tării tinerii îsî 
aduc prinosul de elan si 
romantism revoluționar, si 
la temelia acestor înnoiri 
fără precedent în istoria 
uzinei este loc pentru vis 
si faptă de tînăr. De bri
gadier utecist. Si iată-1 
răspunzînd pe tînărul Cos- 
tel Panait. secretarul co
mitetului U.T.C. al uzinei : 
„Noi. tinerii, ne-am si gîn- 
dit la acest lucru. Cerem 

înființarea, chiar în acest 
an. a unui șantier al tine
retului la «Semănătoarea» 
si ne angajăm să pre
luăm. pentru început, lu
crări de investiții în valoa
re da sase milioane lei".

Angajare comunistă, pro
iecte îndrăznețe, dar. mai 
ales, fapte. La temelia vii
torului uzinei. La temelia 
făuririi unei agriculturi 
moderne^ pe măsura, im
portantelor obiective stabi
lite de partid, de secreta
rul său general.

Cînd s-a dat citire Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu In înalta funcție 
de secretar general al 
partidului la Congresul al 
XIII-lea. sala a izbucnit 
într-un puternic ropot de 
aplauze. Aplauze care au 
dat glas adeziunii unani
me a tuturor comuniștilor 
de Ia „Semănătoarea", o- 
dată cu hotărîrea lor de a 
transpune în viată, punct 
cu punct, prețioasele șale 
orientări si indicații pri
vind ampla modernizare a 
întreprinderii, sporirea con
tribuției acestui colectiv 
muncitoresc la realizarea 
noii revoluții agrare, la în
făptuirea tuturor obiective
lor politicii partidului 
nostru.

Anica FLORESCU
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în Editura politică a apărui în colecția:

„Din gîndirea economică a președintelui României^
NICOLAE CEAUȘESCU 

„Dezvoltarea și perfecționarea 
proprietății socialiste”

Plenara Consiliului Național
pentru Educație Fizică și Sport

Joi, a avut loc In Capitală, Plenara 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport

Au luat parte membri ai C.N.E.F.S., 
reprezentanți ai instituțiilor și or
ganizațiilor centrale cu atribuții în 
domeniul sportului, președinți și 
membri ai federațiilor, cluburilor și 
asociațiilor sportive, sportivi, antre
nori, ziariști.

Plenara a dezbătut raportul privind 
„Sarcinile ce revin organizațiilor 
sportive în lumina proiectului de Di
rective ale Congresului al XHI-lea 
al Partidului Comunist Român și 
analiza modului în care se îndepli
nesc orientările și indicațiile din Me
sajul adresat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din 5—6 martie 
1932". De asemenea, a fost prezentat 
un raport cu privire la participarea 
sportivilor români la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles.

în materialele dezbătute, precum 
ți in cuvintul participanților au fost 
evidențiate succesele înregistrate de 
mișcarea noastră sportivă fn perioa
da care a trecut de la Conferința pe 
țară din 1982, subliniindu-se faptul 
că împlinirile din acest domeniu de 
activitate se datorează condițiilor 
minunate de muncă și viață, de pre
gătire de care beneficiază sportivii 
din țara noastră prin grija partidului 
și statului nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Analizînd în 
spirit critic și autocritic unele nea
junsuri și rămîneri în urmă, atît în

Acum, în preajma celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, cu entuziasm și profund devotament, exprimăm dorința 
unanimă a celor ce activează în mișcarea sportivă de a susține, alături 
de întregul nostru popor, realegerea dumneavoastră, cel mai devotat fiu 
al neamului românesc, marcantă personalitate a lumii contemporane, in 
funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, 
chezășie a viitorului prosper al României socialiste, garanție a fericirii 
și bunăstării națiunii noastre.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toată energia, cu înalt patriotism pentru obținerea de noi 
și importante succese ale sportului românesc in toate competițiile inter
naționale, pe măsura condițiilor excepționale asigurate de partidul șl 
statul nostru, de dumneavoastră personal, contribuind astfel la creșterea 
prestigiului scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

(Agerpres)

CARNET COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ In orașul Gura Humorului a 

Intrat în funcțiune o noua capaci
tate de producție în cadrul Filaturii 
de vigonie ce se construiește aici. 
Filatura are o importanță economi
că și socială deosebită. Materia 
primă o constituie textilele recupe
rabile provenite atît de la popu
lație, cit și din unitățile Industriei 
ușoare. Totodată, prin construirea 
noii unități, la Gura Humorului se 
asigură locuri de muncă pentru so
țiile și fiicele minerilor și prepara
torilor de la Leșu Ursului și Tarnița.

■ Spațiul locativ al orașelor ju- 
jlui Mureș a sporit în acest an 
2 000 de apartamente, cele mai

multe fiind construite în municipiile 
Tîrgu Mureș, Sighișoara, precum și 
In orașele Reghin, Tîrnăveni, Luduș 
și Sovata. In prezent, lucrătorii Trus
tului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Mureș acționează 
pentru realizarea, înainte de ter
men, a ultimelor 880 de aparta
mente din planul pe anul în curs.

■ La întreprinderea de vagoane 
din Arad a fost asimilat în fabri
cația curentă un nou tip de vagon 
de marfă. Este vorba de vagonul 
basculant autodescărcător, pe 6 
osii, pentru transport minereu. Rea
lizat în totalitate din componente 
produse în țară, după un proiect 
original elaborat de specialiștii a- 
rădeni, acest nou tip de vagon pre
zintă parametrii tehnico-funcționali 
superiori,

■ Pe platforma din Ferneziu a 
întreprinderii metalurgice de meta
le neferoase din Baia Mare a in
trat în funcțiune o nouă capacitate 
de producție. Este vorba de insta
lația pentru valorificarea plumbului 
din resurse secundare. Noua capa
citate de producție va pune anual 
la dispoziția economiei naționale 
mii de tone de plumb.

■ Un număr de 12 unități eco
nomice din județul Neamț și-au de
pășit prevederile planului la export 
pentru perioada care a trecut din 
acest an Valoarea suplimentară 
realizată se r'țdică la 75 milioane 
lei și se concretizează în însemnate 
cantități de fire și fibre sintetice, 
semănători mecanice, tricotaje și 
confecții, construcții metalice ’și al
tele.

■ In județul Suceava s-au obți
nut rezultate de seamă în acțiunea 
de mare importanță economică de 

dezvoltarea activității sportive de 
masă, cit și a celei de performanță, 
vorbitorii s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru trans
punerea in fapt a indicațiilor și 
orientărilor formulate de secretarul 
general al partidului privind perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă în toate ramurile sportive, 
precum și a importantelor sarcini ce 
le revin din Programul de dezvolta
re a activității de educație fizică și 
sport.

Plenara a exprimat totala adeziune 
față de proiectul Directivelor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
document ce prefigurează amplele 
perspective ale dezvoltării patriei, 
viitorul ei strălucit,

Participanții și-au exprimat depli
na aprobare față de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al P.C.R. 
din iunie 1984 cu privire Ia reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIII-lea, în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, garanție a progresului 
neîntrerupt al societății noastre so
cialiste.

A fost adoptat Programul privind 
dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1985—1990.

în încheiere, cei prezenți au adop
tat, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune: 

recuperare și repunere în circuitul 
productiv a materialelor refoloSIW- 

_ le. AstfeJ, în perioada care a tre
cut din acest an, au’fost colectate 
și trimise către combinatele side
rurgice ale țării 31 100 tone oțel, 
5 100 tone fontă, 1 700 tone metale 
neferoase ,iar către alți beneficiari 
— importante cantități de textile, 
mase plastice, hîrtie și altele.

■ In comunele Vutcani, Zăpo- 
deni, Dănești, Blăgesti, Munteni de 
Jos, Puiești, Văleni, Delești, Grivița, 
Berezeni șl Tutova din județul Vas
lui s-au înființat noi unități de 
prestări servicii către populație.

■ Eficiența aplicării inițiativelor 
muncitorești în vederea economisi
rii materiilor prime, materialelor și 
combustibililor în municipiul Brăila, 
este reflectată în importante reali
zări. De la începutul anului și pînă 
în prezent, s-au economisit 11 000 
MWh energie electrică, 600 tone 
combustibil, 2 000 tone metal, 17 
tone electrozi, 15 tone aluminiu, 
precum si alte importante cantități 
de materii prime și materiale.

■ Pentru o mai bună drenare șl 
scurgere a apelor pluviale și spori
rea siguranței circulației pe traseul 
turistic Nifon - Tabăra de sculptu
ră Măgura, județul Buzău — se exe
cută acostamente din bolovani de 
rîu și se amenajează parcări auto 
cu piatră de calcar.

■ Specialiștii de la întreprinde
rea metalurgică din Bacău au asi
milat și introdus în fabricație com- 
presoare, pompe duplex și alte uti
laje complexe de mare tehnicitate 
și productivitate pentru industria 
extractivă a țițeiului. Primele pompe 
duplex au și fost de acum livrate 
beneficiarilor din țară,

B In zona centrală a orașului 
Huși, la parterul noilor blocuri de 
locuințe, au fost date în folosință 
mai multe magazine de produse in
dustriale și alimentare,

■ La peste 35 milioane lei se ri
dică valoarea mijloacelor de auto
matizări electrotehnice și electroni
ce fabricate suplimentar la între
prinderea de panouri și tablouri 
electrice din municipiul Alexandria, 
în perioada care a trecut din acest 
an. Demn de remarcat este faptul 
că ponderea produselor noi și mo
dernizate se ridică la 75 la sută din 
volumul producției realizate aici.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi. pe Veress Peter, minis
trul comerțului exterior al R.P. Un
gare, aflat in țara 1 noastră cu prile
jul Tirgului internațional București.

In timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații economice stator
nicite între țările noastre, subliniin
du-se continua lor amplificare in 
spiritul înțelegerilor și hotărîrilor 
convenite cu prilejul intîlnirilor ro- 
mâno-ungare la nivel înalt. A fost 
relevată dorința comună de a se găsi 
noi căi și modalități de extindere și 
aprofundare a colaborării și cooperă
rii în domenii de interes reciproc.

A fost de față Miklos Barity. am
basadorul R.P. Ungare la București.

In aceeași zi, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Vasile Pungan. a avut 
o întrevedere cu ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Ungare.

Au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a livrărilor reciproce de 
mărfuri, extinderii cooperării și spe
cializării în diferite ramuri produc
tive, precum și conlucrării pe terțe 
piețe.

★
Joi, tovarășul Nicolae Constantin, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe V.A. Balboț, adjunct al 
ministrului industriei aviației din 
Uniunea Sovietică.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea și 
extinderea în continuare a cooperă
rii în producție si a colaborării teh
nice dintre România și Uniunea So
vietică in domeniul aeronauticii.

A fost de fată Petre Preoteasa, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

♦
Ministrul afacerilor externe. Ste

fan Andrei, a primit, joi. delegația 
Grupului vest-german din Uniunea 
Interparlamentară, condusă de Hans 
Stercken. președintele grupului, care 
efectuează o vizită In tara noastră.

S-.au discutat probleme privind 
dezvoltarea relațiilor româno-vest- 
germane si ale situației internațio
nale actuale.

Parlamentarii vest-germani s-au 
întilnit. de asemenea, cu Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internaționale.

★
Joi. Vasile Pungan; ministrul co

merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, s-a întîlnit 
cu ministrul afacerilor economice al 
Belgiei, Mark Eyskens. care se află 
în tara noastră pentru a participa 
la T.I.B. ’84. Au fost evidențiate evo
luția ascendentă a relațiilor econo
mice dintre România si Belgia, per
spectivele dezvoltării acestora în 
sectoare de interes reciproc, expri- 
mîndu-se dorința de a se acționa 
pentru lărgirea si diversificarea 
schimburilor bilaterale de mărfuri, 
precum si a cooperării pe terțe piețe.

Ministrul afacerilor economice al 
Belgiei a avut, de asemenea, o în
trevedere cu Nicolae Bușui, minis
trul energiei electrice. în cadrul că
reia au fost discutate posibilitățile 
de extindere a cooperării in dome
niul energeticii dintre cele două țări.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Valeriu Georgescu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
Si plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Indo
nezia în locul tovarășului Ion Cotoț, 
care a fost rechemat.

, * *

• Singur de cart : SCALA (II 03 72)
— 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15;
15.30; 17.45: 19,45, MODERN (23 71 01)
— 9: 11.15: 13,30: 15,45; 18: 20.
• Hurmuz și cei șapte soți al el 
(„Zilele filmului ture") : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12: 14: 16: 18; 20.
• Glissando : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12; 16; 19.
• Haiducii lui Șaptecal : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30: 13.30: 16: 18: 20.
• Imposibila iubire : UNION (13 49 04)
— 9; 12.30: 16: 19.30.
• Un petic de cer : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Surorile : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15: 19.30.

In perioada 6—11 octombrie, o de
legație din R. P. Chineză, condusă 
de Li Rushan, vicepreședintele Co
mitetului de stat pentru economie, 
a tăcut o vizită în tara noastră. 
Oaspeții au vizitat unități agricole 
Si de cercetare din județele Prahova. 
Brașov. Ialomița și din Sectorul 
agricol Ilfov.

In cadrul întrevederii avute, la 
încheierea vizitei, cu Gheorghe Da
vid. ministrul agriculturii si indus
triei alimentare, au fost analizate 
noi posibilități de dezvoltare a coo
perării in domeniul agriculturii si 
industriei alimentare dintre cele 
două țări.

_ ★ '
Cu prilejul celei de-a 41-a aniver

sări a Armatei Populare Polone, am
basadorul Republicii Populare Polo
ne la București, Boguslaw Stahura, 
a oferit, joi, un cocteil.

Au participat cadre din conducerea 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, generali și ofițeri supe
riori. Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in tara 
noastră, atașați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Joi, s-au încheiat in Capitală, lucră

rile celei de-a Xl-a Conferințe a co
misiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice. Au participat 
reprezentanți ai comisiilor din Bul
garia. Grecia, România, Turcia și Iu
goslavia.

In cadrul dezbaterilor au fost exa
minate posibilitățile de extindere și 
diversificare a cooperării intre țările 
balcanice, in domeniul științei, cul
turii șl educației, fiind apreciate re
zultatele obținute in diferite sfere 
de activitate de interes comun, prin
tre care : protecția mediului încon
jurător, energie, medicină, istorie și 
arheologie, seismologie, artă, turism.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării conlucrării în știință și 
tehnologie, precum și contribuției pe 
care comisiile o pot aduce la pregă
tirea și marcarea, în țările balcanice, 
a Anului Internațional al Tineretu
lui — 1985.

Conferința a formulat recoman
dări privind colaborarea interbalca- 
nică in următorii doi ani — în do
meniile de competenta U.N.E.S.C.O. 
— ca o contribuție la instaurarea unui 
climat de înțelegere și pace în 
Peninsula Balcanică, la întărirea 
securității și cooperării in Europa și 
în întreaga lume.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA națională a spaniei

Maiestății Sale JUAN CARLOS I 
Regele Spaniei

MADRID i
Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei, vă adresez, in numele poporului 

român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală, de prosperitate pentru poporul spaniol prieten.

Exprim încrederea că relațiile de colaborare pe multiple planuri dintre 
România și Spania vor cunoaște o dezvoltare continuă, in folosul celor două 
popoare, al înțelegerii șl păcii in Europa și tn lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
\ Prețedintele

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A GUINEEI ECUATORIALI

Excelenței Sale
Domnului OBIANG NGUEMA MBASOGO

Prețedintele Republicii Guineea Ecuatorială
MALABO

Cu prilejul aniversării proclamării independenței de stat, vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate pentru 
poporul prieten al Republicii Guineea Ecuatorială.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 12 octombrie, poporul spaniol 
marchează „Ziua Hispanității" — 
sărbătoarea sa națională.

Anul acesta, aniversarea zilei 
naționale are loc intr-un moment 
de vie activitate politico-economi- 
că. atit sub unghiul eforturilor 
pentru consolidarea proceselor po
zitive din viata publică a țării, cit 
și în ce privește raporturile inter
naționale.

Cum se știe. în ultimii opt ani, 
evoluțiile de pe scena politică spa
niolă au fost marcate de orienta
rea spre instituirea unor structuri 
democratice. împotriva rezistentei 
cercurilor conservatoare sau mili
tare de dreapta și a grupărilor ex
tremiste, ce au urmărit și urmăresc 
destabilizarea politică, prin escala
darea terorismului sau prin ac
țiuni de forță, cum a fost tentativa 
de puci militar din 1981. Condam
narea fermă a terorismului de că
tre principalele forte politice evi
dențiază voința poporului spaniol 
de respingere a provocărilor, do
rința sa ca procesul de democrati
zare a tării să-și urmeze cursul.

Desfășurările din ultimii doi ani 
au consemnat, ca o reușită a gu
vernului, crearea unui climat de 
încredere și, pe această bază, adop
tarea unor măsuri de ansamblu în 
scopul soluționării problemelor cu 
care se confruntă viața economico- 
socială.

Cu o economie atingînd para
metrii statelor dezvoltate. Spania 
se numără printre țările vest-euro- 
pene preocupate să atenueze con
secințele recesiunii economice mon
diale și să asigure o redresare a 
producției industriale. In acest 
scop, se află în curs de aplicare 
un program de investiții publice, iar 
un alt program elaborat de auto
rități are în vedere sporirea efi-

Cu prilejul Zilei naționale a Spa
niei, joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia au fost înfățișate im
presii de călătorie din această țară. 
In continuare a fost prezentat un 
film documentar spaniol.

Unități turistice in județul Harghita

în județul Harghita 
sint amenajate citeva 
frumoase unităti tu
ristice. Astfel. în sta
țiunea Izvoru Mure
șului. care are o cli
mă cu efecte terapeu
tice reconfortante, da
torită zonei muntoa
se unde este amplasa
tă. se află Hanul 
Izvoru Mureșului, care 
dispune de locuri de 
cazare tn camere cu 
două si trei paturi. 
Hanul are si un res
taurant cu o capacita
te de peste 300 locuri 
la mese.

Lingă salina Praid. 
renumită pentru efec
tele sale terapeutice. 

încă de ne vremea 
romanilor — intr-o 
pitorească zonă turis
tică. la poalele mun
ților Harghita, se află 
hotelul „Praid" cu 
camere elegante si 
confortabile. restau
rant si cofetărie.

Cele două unităti 
slnt deschise în tot 
cursul anului si asi
gură condiții pentru 
petrecerea concediului 
sau a citorva zile de 
odihnă și recreare.

La o «distantă de 2 
kilometri de comuna 
Corund sore Praid. 
într-o zonă cu ape 
minerale si posibili

ROMANIA-FILM prezintă s

ZBOR PERICULOS
O producție o Casei de filme 5

Scenariul; Mihai Vasilescu ; decorurile : Călin Papură; costumele s arh. 
Andreea Hasnaș ; muzica : Temistocle Popa ; imaginea : Marian Stanciu ; 
regia : Francisc Munteanu
cu : Vladimir Găitan, Enikă Szilâgyi-Dumitrescu, Gheorghe Dinică, Ion 
Dichiseanu, Gheorghe Cozorici, Cristina Deleanu, Constantin Diplan, 
Stela Popescu, Marin Moraru, Sebastian Papatani, Angela Ioan, Rodica 
Popescu-Bitănescu, Diana Petrescu

Film realizat In studiourile Centrului de Producție Cinematografică 
„București"

clenței agriculturii, prin extinde
rea irigațiilor și modernizarea pro
ducției. In același timp, se depun 
eforturi pentru dezvoltarea bazei 
energetice a tării, pentru a reduce 
dependenta de importul de titei, 
prin creșterea gradului de folosire 
a energiei atomice, a cărbunelui și 

* gazelor naturale.
Pe plan social, actualul guvern 

acordă o atenție specială creării de 
noi locuri de muncă, spre a reduce 
nivelul șomajului.

Poporul român urmărește eu in
teres evoluțiile politice si econo
mice ce au loc în Spania, nutrind 
sentimente de caldă simpatie față 
de poporul spaniol, de aspirațiile 
sale de progres pe calea democra
ției. Intre România și Spania s-au 
statornicit legături de colaborare 
prietenească, stimulate de afinită
țile de origine, limbă și cultură. 
Restabilirea, în 1977, a relațiilor 
diplomatice a reprezentat expresia 
dorinței ambelor țări de a promo
va raporturi de largă colaborare 
pe multiple planuri. în perioada 
care a trecut de atunci, schimburi
le economice au cunoscut o evolu
ție ascendentă, s-au multiplicat 
contactele pe tărîm politic, cultu
ral si tehnfco-științific.

O contribuție de cea maî mare 
însemnătate pentru extinderea pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
cele două țări au adus convorbirile 
româno-spaniole la nivel înalt cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate în 
Spania de președintele Nicolae 
Ceaușescu. la invitația regelui Juan 
Carlos I. înțelegerile convenite cu 
aoel prilej, documentele semnate 
au creat un cadru adecvat pentru 
lărgirea și adincirea raporturilor 
româno-spaniole. în interesul am
belor țări, al cauzei păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros public.

Au luat parte Jose Maria AJvarez 
de Sotomayor y Castro, ambasadorul 
Spaniei la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

tăți de pescuit, tu
riștii au la dispoziție 
Hanul Corund cu 
locuri de cazare si 
restaurant. Condiții 
asemănătoare le ofe
ră si Popasul turistic 
„Kilometrul 4". am
plasat la marginea 
orașului Gheorgheni. 
Intr-un Ioc nitdfesc. 
în masivul Gurghiu, 
la izvorul rîului Tîr- 
nava Mică, la 20 kilo
metri de Praid. pe șo
seaua spre Gheor
gheni, la o altitudine 
de peste 1 200 metri 
Be află Cabana Bucin.

în fotografie : Ha
nul Izvoru Mureșului.

Guineea Ecuatorială — stat care 
și-a dobindit independenta la 12 
octombrie 1968 după o îndelungată 
perioadă de dominație străină — se 
află in prezent angajată intr-un 
proces de restructurare a vieții eco
nomice si sociale. Sînt puse în a- 
plicare o serie de programe vizind. 
în principal, valorificarea superi
oară a resurselor solului si subso
lului. crearea unei economii națio
nale capabile să răspundă aspira
țiilor de progres si dezvoltare de 
sine stătătoare ale poporului din 
această țară.

Ca si in alte țări africane, agri
cultura deține locul preponderent 
în economia Guineei Ecuatoriale, 
asigurînd circa 60 la sută din pro
dusul national ; tn același timp. în 
ultimii ani s-a trecut în mai largă 
măsură Ia exploatarea si prelucra

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro; 

logle comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 12 octombrie, 
ora 20 — ÎS octombrie, ora 20. In țară : 
Vreme în curs de răcire. Cerul va fl 
variabil, mal mult noros In nordul, 
centrul șt estul țării, unde vor cădea 
precipitații sub formă de burniță și 
ploaie, iar trecător. In zona deluroasă 
din nord, acestea pot fl și sub formă 
de lapoviță șl ninsoare, spre sflrșltul 
Intervalului. în celelalte regiuni, bur
nițe și ploi locale. La munte precipi
tațiile vor fl șl sub formă de lapo viță

tv
15,00 Telex
15,05 Din marea carte a patriei.
15,20 Viața culturală, tn Intlmplnarea 

Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
Creația Ilterar-artlstică tn actua
litate

15,35 Spania. Documentar
15,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15,00 Emisiune tn limba germană (par

țial color).

----------------- INVITAȚIE LA —------------- .
Cura balneara profilactica activa

Cure balneară profi
lactică activă este o 
nouă formă de asis
tență medicală, care a 
început să se practice 
tn cele mai renumite 
stațiuni ale tării. Ea 
este recomandată per
soanelor în general 
sănătoase, in sdopUl 
prevenirii unor mala
dii ale aparatului lo
comotor «au cardio
vascular. precum și 
persoanelor care pre
zintă randament scă
zut în muncă sau sint 
în convalescență pre
lungită după diverse 
boli sau intervenții 
chirurgicale.

în ce constă cura 
balneară profilactică 
activă ? Ea are la baza 
kinetoterapia (mișca
rea). folosindu-se di
verse forme de 
gimnastică medicală, 
sport, drumeție, edu
cație sanitară, proce
duri alternante cu con
trast termic și regim 
alimentar adecvat. 
Cura balneară profi
lactică activă se des
fășoară conform unor 
programe anume în
tocmite. numai in gru
puri. Ea urmărește în
sușirea teoretică si 
practică a noțiunilor 
privind comportamen
tul fizic corect ■ in 
timpul muncii șl al 
vieții de zi cu zi. pen
tru a preveni instala
rea eventualelor a- 
fecțiuni. Noțiunile în
vățate in cadrul aces
tor cure profilactice 
vor trebui respectate 
la întoarcerea acasă.

Condiții dintre cele 

mai bune pentru efec
tuarea curei balneare 
profilactice active s-au 
creat, pentru început, 
la Băile Felix, Băile 
Herculane și la Efo
rie Nord. Pentru o a- 
semenea formă de a- 
sistentă medicală In 
stațiuni sînt suficien
te 12 zile. In toamna 
acestui an. seriile în
cep la datele de 13. 20 
și 25 octombrie: 1, 6, 
13, 18. 25 și 30 noiem
brie; 7 și 12 decem
brie. Pentru a efectua 
o cură balneară profi
lactică activă este ne
voie de o recomanda
re prealabilă a medi
cului. mai ales pentru 
a se ști care gen de 
cură trebuie urmată, 
în funcție de starea

rea lemnului de esență prețioasă, 
creindu-se în acest sector o serie 
de unităti industriale. Descoperi
rea unor zăcăminte de titei. la 
mică adîncime. a sporit speranțele 
Ia Malabo — capitala tării — le
gate de asigurarea necesităților de 
energie din surse proprii.

In spiritul politicii sale consec
vente de dezvoltare a legăturilor 
cu tinerele state ale Africii, cu 
toate statele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare. 
România a stabilit si dezvoltă re
lații pe diverse planuri cu Gui
neea Ecuatorială, in acest cadru 
fiind Încheiate un sir de acorduri 
și înțelegeri. Este o evoluție care 
corespunde intereselor ambelor po
poare. intereselor cauzei păcii șl 
colaborării internaționale.

șl ninsoare. Vîntul va sufla slab plnă 
la moderat, prezenttnd Intensificări de 
scurtă durată tn Moldova, Dobrogea șl 
la munte, predomiplnd din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 2 șl 12 grade, Izolat mal 
coborfte în nordul și centrul tării, Iar 
cele maxime Intre 10 și 20 de grade, 
pe alocuri mal ridicate. Dimineața 
ceață locală. în București t Vreme In 
curs de răcire. Cerul va fl temporar no
ros. Vor cădea burnițe și ploi In a doua 
parte a Intervalului. Vîntul va sufla 
slab ptnă la moderat cu Intensificări 
de scurtă durată tn ultimele zile din 
sectorul nordic. Temperaturile minime 
vor oscila Intre S șl 8 grade, Iar cele 
maxime între 18 și 20 de grade, mal 
ridicate la Început.

20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea In economie. Priori

tăți In industrie
20,35 Selecțlunl din Festivalul clntecu- 

lul ostășesc „Te apăr șl te clnt, 
patria mea 1“ — ediția a Vil-a. 
1984 (color)

20,50 împliniri șl perspective. Azi, Ju
dețul Harghita

21,25 Confirmarea deplină a politicii In
ternaționale a partidului șl statu
lui nostru

21,45 Telefllmoteca de aur (parțial co
lor). Cornel Coman — Medalion 
teatral și cinematografic (II)

22.20 Telejurnal (parțial color)

Vedere âe la Băile Herculane
de sănătate, de facto
rii de risc în care 
muncesc și trăiesc u- 
nii oameni, precum și 
de vîrsta acestora.

Toți cei interesați se 
pot adresa agențiilor 
și filialelor oficiilor 
județene de turism, 
celor ale I.T.H.R. 
București, precum și 
dispeceratelor din sta
țiunile respective : 
Băile Felix (telefon 
992/61 321); Băile Her
culane (telefon 965/ 
60 684); Eforie Nord 
(telefon 917/41 351).

Persoanele care 
procură bilete de la 
agențiile de turism 
beneficiază de redu
cerea cu 25 la sută a 
tarifului de călătorie 
cu trenul.
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cinema
• Dreptate tn lanțuri : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11 ; 13,15;
15,30; 17,45; 20, la grădină — 19.
• Emisia continuă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
• Salutări de la Aglgea s FLACARA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
• Cu cerul sub picioare : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13; 17.15, Prințesa Păun — 15; 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Soarele alb al pustiului : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30:
17,45; 20.
• Agonia: LIRA (317171) — 15,30;
19,15.
• O fată șl up băiat : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30: 17.30; 19,30.

• Jazz *20  : VIITORUL (10 87 40) — 
15.30; 17,30; 19.30.
• împușcături sub sptnzurătoare : 
AURORA (35 04 66) : — 9; 11,15: 13.30: 
13,45; 18: 20.
• După mulțl ani : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17,30: 19,30.
• Tess : PATRIA (II 86 25) - 9; 12.30; 
16; 19.30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Drumul spre victorie : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 18; 19, la grădi
nă — 18.30.
• Superman : FESTIVAL (15 63 84) — 
8.45; 11,30; 14.15: 16.45: 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Dosarul albastru : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Polițist sau delincvent : GRIVIȚA 

(17 08 58) — I; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 
20.
• Campionul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 12: 15; 19, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 18,30.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Omul șl fiara : PACEA (60 30 85)
— 15.30: 18,30.
• Undeva, clndva s MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15: 13,30; 15.45! 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20.15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20,15.
• Cascadorul Hooper : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Competiția : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Par și Impar : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 19.
• Căpitanul răzbunări! t GRADINĂ 
AURORA (35 04 66) — 18,30.

• Rocky II t GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 18.30.
• Martorul știe mal mult : GRADI
NA LIRA (31 71 71) — 18,30.
• Camionul de cursă lungă t COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30: 19.30.
• Cineva ca tine : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Albinuța : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 18,30.
• Lovitură fulgerătoare t GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

teatre
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor t Mihai Brediceanu. 
Solistă : Giovanna de Lise Vale (Ita

lia) — 19; (sala Studio) t „Treptele 
afirmării .artistice*.  Recital de pian t 
Aline Zeman — 17,30.
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
17; 20; (sala Atelier) : Gimnastica 
sentimentală — 19; (sala „Ion Vasi
lescu") : Gaițele — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Chopl- 
niana, Bolero, Nuntă Inslngerată — 
18.
• Teatrul de operetă (14 80 II) : Tara 
surlsului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) ; Cabala bigoților — 
19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) t Stop 
pe autostradă — 20.
• Teatrul de comedie (16 84 80) 1 Pe
țitoare» — 19,30.

• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) : Ex — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul sărac 
— 16.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul cu 
sticlețl — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (19 11 70) : 
Snoave cu măști — 15; Vremea dra
gostei — 19; (grădinița 251, 252) : O 
amintire — 0,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) t A-
venturlle Iui Plum-PIum — 10; 16;
Nocturn „Cartea de vizită*  — 20;
(sala „Ion Vasilescu") : încotro, că- 
luțule 7 — 16.
• Circul București (10 65 90) I Vraja 
eireultil —• 19.

I



PRAGA

Schimb de mesaje intre tovarășii
Nicolae Ceausescu si Gustav Husak

PRAGA 11 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, un 
cald mesaj tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
de noi succese popoarelor Cehoslova
ciei prietene în edificarea societății 
socialiste.

Mulțumind, tovarășul Gustav Hu
sak a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său prietenesc și 
cele mai cordiale urări de sănătate 
și fericire, de noi și tot mai Însem
nate realizări poporului român prie
ten în înfăptuirea mărețului program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către secreta
rul general al C.C. al P.C.C. a to
varășului Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care s-a aflat 
intr-o vizită în Cehoslovacia la invi
tația Prezidiului C.C. al P.C.C.

în timpul convorbirii au fdst re
levate relațiile de strinsă prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
cele două partide și țări, exprimin- 
du-se dorința comună de a le ex
tinde și intensifica in continuare, de

a aprofunda conlucrarea și coopera
rea româno-cehoslovacă, in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor bilate
rale la nivel inalt, spre binele po
poarelor celor două țări, al cauzei 
socialismului. înțelegerii internațio
nale, securității și păcii în lume.

A fost prezent Cornel Pânzaru, 
ambasadorul României la Praga.

★ '
în cadrul vizitei, tovarășul Ilie 

Verdeț a avut convorbiri cu Milos 
Jakes, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C., și cu Josef 
Lenart, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Slovacia. 
S-a făcut un schimb de informații 
asupra activității pe care cele două 
partide o desfășoară în etapa ac
tuală, exprimîndu-se satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace și hotărirea de a 
se acționa in comun, conform înțe
legerilor convenite la întilnirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav îlusak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, pentru dez
voltarea multilaterală a colaborării 
și prieteniei dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Oprirea cursei înarmărilor, democratizarea relațiilor internaționale, 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice - 

cerințe majore evidențiate în dezbaterile generale

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie

</

NAȚIUNILE UNITE 11 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
La sediul din New York al Națiunilor Unite continuă dezbaterile de poli
tică generală ale actualei sesiuni a Adunării Generale, in cadrul cărora 
șefii de delegații prezintă pozițiile de principiu ale guvernelor lor in 
legătură cu marile probleme ale vieții internaționale contemporane.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
chemările Comitetului Central al 
P.C.U.S. cu prilejul celei de-a 67-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — relatează a- 
genția T.A.S.S.

Documentul adresează tuturor po
poarelor lumii apelul de a-și inten
sifica acțiunile in vederea eliminării 
pericolului unui război nuclear. înce
tării cursei înarmărilor, pentru des
tindere și pace. Chemările îndeamnă 
oamenii de pe întreaga planetă să se 
pronunțe pentru interzicerea arme
lor atomice, chimice și a altor arme 
de nimicire în masă, împotriva mi
litarizării Cosmosului și utilizarea 
spațiului extraterestru exclusiv in 
scopuri pașnice.

Totodată, se subliniază necesitatea 
lichidării focarelor de încordare și a 
situațiilor de criză din Asia, Africa 
și America Latină.

Comitetul Central al P.C.U.S. adre
sează saluturi frățești popoarelor din 
țările socialiste, partidelor comunis
te și muncitorești, tuturor popoarelor 
ce s-au eliberat de sub dominația co
lonială și au pășit pe calea dezvol
tării socialiste, popoarelor ce luptă 
pentru consolidarea independenței 
naționale și progresului social.

Documentul cheamă oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică să desfă
șoare și mai larg întrecerea socia
listă pentru ridicarea eficienței și 
calității producției, pentru îndeplini
rea cu succes a prevederilor planu
lui pe 1984, a sarcinilor celui de-al 
XI-lea cincinal sovietic.

deră înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
drept o sarcină prioritară și urgentă 
în cadrul preocupărilor Organizației 
Națiunilor Unite. El a mai declarat 
că restructurarea actualei ordini 
economice internaționale este impe
rativă.

Șeful delegației Jamaicăi, Oswald 
Harding, a evidențiat marile greutăți 
cărora trebuie să le facă față țările 
în curs de dezvoltare, în actualele 
condiții de criză economică interna
țională, și a subliniat că O.N.U. și 
întreaga comunitate internațională 
trebuie să abordeze cu toată fermi
tatea și intr-un spirit de maximă ur
gență problemele grave ale subdez
voltării și decalajelor economice, 
care se adîncesc continuu, periclitînd 
atît eforturile de progres ale țărilor 
sărace, cît și stabilitatea și pacea 
mondială.

Ministrul de externe al Republicii 
Costa Rica, Jose Gutierrez, a insis
tat și el asupra necesității ca actua
lele raporturi economice internațio
nale să fie așezate pe baze mai echi
tabile. Eforturile proprii depuse de 
țările în curs de dezvoltare, a decla
rat el, nu sînt suficiente pentru eli
minarea subdezvoltării și consecin
țelor ei. Este nevoie de o largă coo
perare internațională pentru rezol
varea problemelor datoriilor externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare, 
pentru reducerea ratelor extrem de 
ridicate ale dobinzilor la credite, 
pentru eliminarea protecționismului, 
pentru asigurarea unor fluxuri fi
nanciare în favoarea țărilor în curs 
de dezvoltare, care să le ajute efec
tiv in realizarea programelor lor na
ționale de dezvoltare economică și 
socială.

Primul ministru al Malayeziei, Ma
hathir Mohamad, a evidențiat rolul 
constructiv al țărilor mici și mijlocii, 
nealiniate, în curs de dezvoltare in 
cadrul O.N.U. și, în general, în viața 
mondială, arătind că aceste state ac
ționează perseverent pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
pentru eliminarea politicii de forță și 
amestec în treburile interne ale al
tora, pentru instaurarea unor rapor
turi economice mai echitabile între 
națiuni. De asemenea, el a re
levat că o condiție esențială 
pentru întronarea unei păci*  trai
nice în lume o constituie reglemen
tarea pașnică a stărilor conflictuale 
existente, prin inițierea de nego
cieri între părțile implicate, prin re
tragerea trupelor străine de, pe te
ritoriile altor state si prin respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-si 
decide singur soarta, fără nici un 
fel de ingerințe din afară.

Despre necesitatea reglementării 
prin mijloace exclusiv pașnice a 
stărilor conflictuale existente in di
ferite Părți ale lumii a vorbit pe 
larg /ministrul de externe al Statu
lui Bahamas, Paul Adderley. El a 
evidențiat, de asemenea, necesita
tea unor eforturi conjugate ale tu
turor guvernelor, ale tuturor popoa
relor pentru eliberarea omenirii de 
marile pericole generate de stocurile 
de arme nucleare existente.

Primul ministru și ministrul de 
externe al statului Santa Lucia. John 
Compton, a dat expresie îngrijorării 
profunde a tării sale în legătură cu 
proporțiile alarmante atinse de cursa 
înarmărilor, care absoarbe resurse 
imense ale planetei, acut necesare 
procesului dezvoltării economice si 
sociale a tuturor statelor.

Ministrul de externe al Insulelor 
Solomon, George Milon Talasasa, a 
apreciat că sarcinile principale ale 
Organizației Națiunilor Unite în 
etapa actuală sint realizarea dezar
mării. pentru întărirea Păcii si secu
rității internaționale, asigurarea dez
voltării economice si sociale a tutu
ror națiunilor. în special a popoare
lor din țările in curs de dezvoltare, 
eliminarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și a neocoloniâlismu- 
lui. întărirea respectului fată de 
normele dreptului si legalității in
ternaționale.

transformarea Asiei de sud-est în- 
tr-o zonă a păcii și neutralității.

Ministrul de externe al Guineei- 
Bissau, Julio Semedo, a apreciat că 
agravarea stării de subdezvoltare și 
adincirea decalajelor economice con
stituie cauzele principale ale dete- 
riorării situației politice si economi
ce internaționale din ultima perioa
dă. Actualul sistem economic inter
național — a declarat el — nu mai 
poate fi acceptat. Este nevoie de ne
gocieri globale, care să conducă la 
restructurarea radicală a actualelor 
raporturi inechitabile dintre state și 
la instaurarea noii ordini economice 
mondiale.

Este de datoria tuturor guvernelor 
să-și mobilizeze eforturile pentru 
menținerea păcii și rezolvarea pro
blemelor dezvoltării. Planeta noastră 
dispune încă de resurse imense, iar 
geniul uman trebuie folosit nu pen
tru crearea de noi mijloace de dis
trugere. ci pentru eliminarea mize
riei. a foametei, bolilor și nedreptă
ților. pentru prosperitatea tuturor 
popoarelor.

Ministrul de externe al Statului 
Barbados. Luis Tuli, a subliniat că 
țările mici și mijlocii, nealiniate și 
în curs de dezvoltare au cel mai 
mult de suferit de pe urma înrăută
țirii situației internaționale, a înmul
țirii cazurilor de recurgere la forță 
și a crizei economice mondiale. El a 
declarat că O.N.U. are datoria să 
acorde o atenție deosebită probleme
lor specifice ale țărilor mai mici, în 
special apărării independenței, su
veranității și integrității lor terito
riale, precum și sprijinirii eforturilor 
lor de progres și dezvoltare. Vorbi
torul s-a referit apoi la pericolele 
imense generate de continuarea ac
tualei competiții militare, îndeosebi 
de acumularea continuă de arme 
nucleare și alte arme de nimicire în 
masă, care amenință grav toate sta
tele, și a declarat că țara sa consi -

Ministrul de externe al Lesotho. 
V. M. Makhele, a înfățișat gravele 
dificultăți cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvoltare din 
Africa și din întreaga lume, ca 
urmare a crizei din economia mon
dială și a inechităților din sistemul 
economic și financiar internațional. 
El a exprimat regretul profund in 
legătură cu tergiversarea, de către 
unele state industrializate, a dialo
gului cu țările in curs de dezvoltare, 
pentru instaurarea, noii ordini eco
nomice mondiale, arătind că impasul 
prelungit al negocierilor pe această 
temă a avut ca rezultat agravarea 
cpntinuă a dificultăților cărora 
trebuie să le facă față tarile sărace 
și deteriorarea permanentă a poziției 
lor in schimburile economice și co
merciale internaționale.

Ministrul de externe al R. S. 
Vietnam, Nguyen Co Thach, s-a refe
rit la pericolele pe care le reprezin
tă pentru întreaga omenire intensifi
carea cursei înarmărilor și agrava
rea situației economice si financiare 
a țărilor in curs de dezvoltare. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru între
prinderea unor măsuri concrete de 
stăvilire a cursei înarmărilor nu
cleare. relevind că. prin continuarea 
actualei competiții militare, prin 
acumularea unor stocuri tot mai 
mari de arme nucleare și alte arme 
de nimicire în masă, omenirea se 
îndreaptă spre o catastrofă nucleară, 
cu consecințe incalculabile pentru 
civilizația umană.

în legătură cu problemele com
plexe din economia mondială, el a 
arătat că tara sa se pronunță pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale. în conformitate cu 
propunerile constructive avansate în 
ultimii ani de „Grupul celor 77“ și 
de mișcarea de nealiniere. De ase
menea. ministrul vietnamez a decla
rat că tara sa se pronunță pentru

VARȘOVIA

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările Sei
mului R.P. Polone, la care au parti
cipat Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat — 
informează agenția P.A.P. Dezbate

rile forului suprem legislativ au fost 
consacrate examinării rezultatelor 
obținute in 1983 ca urmare a aplică
rii reformei economice, precum șl 
prevederilor planului centralizat 
pe 1985.

De asemenea, seimul a adoptat o 
lege privind dezvoltarea sistemului 
de învățămînt și educație.
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l pentru înțelegere între Est și Vest 
* — organizație cu caracter obștesc

Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii!
S.U.A.: Apel la reducerea arsenalelor

WASHINGTON. Comitetul

) din S.U.A. — a subliniat intr-o de-
< clarație necesitatea renunțării la 
I toate doctrinele de purtare a răz- 
i boiului nuclear, Comitetul a cerut
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Plenara C.C.
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc plenara C.C. 
al P.M.S.U. — transmite agenția 
M.T.I. în cadrul lucrărilor,- desfășu
rate sub conducerea primului secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Janos Kadar, 
au fost examinate și aprobate o in
formare cu privire la probleme ac
tuale ale situației internaționale, o 
hotărire referitoare la politica parti-

al P.M.S.U.
dului privind tineretul și un raport 
privind perfecționarea pe mai de
parte a activității Adunării de Stat 
și a consiliilor locale.

Comunicatul difuzat de agenția 
M.T.I. relevă că în actuala situație 
de încordare pe plan internațional 
se impune, pentru menținerea păcii/ 
și securității internaționale, un 
dialog consistent intre țările din Est 
și din Vest.

aplicarea simultană 
și U.R.S.S. a unui 
pra desfășurării

de către S.U.A. 
moratoriu asu

de noi tipuri de

lui și reducerea arsenalelor 
cleare.

nu-

ORIENTUL MIJLOCIU

R.F.G.: Pentru convorbiri fructuoase 
în problema

BONN. — La o conferință de pre
să ținută la Bonn, Hans-Jochen 
Vogel, președintele fracțiunii P.S.D. 
în Bundestag, s-a pronunțat pen
tru continuarea dialogului Est- 
Vest. El a menționat convorbirile 
fructuoase avute pină acum de de
legațiile P.S.D. in U.R.S.S., privind

dezarmării
pri-

„Să ne unim eforturile 
spre a preîntîmpina

— O declarație a Federației
VIENĂ. — Federația internațio

nală a fezistenților (F.I.R.), a dat 
publicității o declarație in care evi
dențiază pericolul pe care il repre
zintă acțiunile, organizațiilor neo
fasciste. Este reliefată importanța 
marcării, anul viitor, a 40 de ani 
de la victoria coaliției antihitleris
te împotriva Germaniei fasciste, a 
eliberării popoarelor europene de 
sub dominația nazistă.

Subliniindu-se că, în prezent, a-

dezarmarea, și în R.D.G., cu 
vire la crearea unei zone lipsite de 
arme chimice în Europa. „Convor
biri de acest gen trebuie să fie 
purtate și în alte domenii, atit cu 
U.R.S.S. și R.D.G., cit și cu cele- , 
lalte state din Europa răsăriteană",') 
a.conchis vorbitorul.

i 

ț 
internaționale a rezistenților '

supra omenirii planează un pericol ’ 
și mai mare — amenințarea unei ) 
catastrofe nucleare. F.I.R. consi- / 
deră că una dintre principalele 11

o catastrofă atomică"

are, F.I.R. consi- / 
dintre principalele ) ■ 

sale sarcini o constituie preintim- i 
pinarea undi război atomic și asi- ’ 
gurarea păcii. O garanție a succe- l 
sului in această direcție este uni- / 
rea eforturilor tuturor acelora care ) 
s ’ pronunță pentru pace, progres, i 
libertate și democrație — mențio- ’

!nează declarația F.I.R.

BERLINUL OCCIDENTAL: Pregătirea 
unor noi manifestații antirăzboinice

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
„Lupta pentru pace, împotriva Șo
majului și a tuturor formelor de 
discriminare constituie sarcina 
principală a organizațiilor de fe
mei" — se spune in apelul Comi
tetului de coordonare a organiza
țiilor de femei din Berlinul occi
dental adresat tuturor locuitorilor

orașului, in vederea participării la . 
manifestațiile antirăzboinice preco- i 
nizate pentru 15 octombrie. Numai 
o politică de<j puiitlui de pace și destindere 
poate asigura rezolvarea probleme- 1 
lor grave ale situației internaționa- , 
le. Lupta pentru drepturi sociale * 
a celor ce muncesc este indisolubil i 
legată de lupta pentru pace — se ’ 
subliniază in apel.

Pentru întărirea rolului O.N.U. 
în rezolvarea pașnică a diferendelor

Cuvintul reprezentantului țării noastre 
in Comitetul pentru probleme juridice

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— în Comitetul pentru proble
me juridice al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au loc dezbateri 
privind întărirea principiului ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța in relațiile internaționale.

Luind cuvintul, reprezentantul ță
rii noastre a relevat necesitatea eli
minării hotărite a forței și amenin
țării cu forța, a amestecului de orice 
fel In treburile interne ale altor 
State, ca o condiție „sine qua non" 
a depășirii stării grave de încordare 
la care s-a ajuns în lume tocmai ca 
urmare a politicii de forță, de îm
părțire a lumii in zone și sfere de 
influență. Vorbitorul a arătat că, in 
concepția României, a conducătoru
lui partidului și statului nostru, nu 
există problemă litigioasă sau con
flict care să nu poată fi rezolvate 
prin mijloace pașnice, prin negocieri.

Reprezentantul român a accentuat 
în mod deosebit necesitatea întăririi 
rolului și acțiunii O.N.U. pentru re
pudierea fermă a politicii de forță, 
ingerințe și dictat, care amenință 
grav libertatea și independența po
poarelor, pacea și însăși existența 
omenirii. Aceasta se impune cu atît 
mai mult, a declarat vorbitorul, cu 
cît, în Condițiile existenței armelor 
nucleare, orice conflict poate duce 
la declanșarea unei conflagrații mon
diale care s-ar transfdrma, inevita
bil, intr-un război nuclear, distru- 
gind inseși bazele existenței vieții 
pe planeta noastră.

în scopul întăririi respectării stric
te de către toate statele, în toate 
împrejurările a acestei norme cu 
valoare universală de conduită, vor
bitorul a subliniat că țara noastră 
consideră necesară elaborarea, sub 
auspiciile O.N.U., a unui document 
internațional cu forță juridică obli
gatorie, cu participarea tuturor sta
telor, care să consacre angajamentul 
solemn al renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța și al reglemen
tării prin mijloace pașnice a oricăror 
diferende interstatale.

Delegatul țării noastre a subliniat 
importanța eforturilor O.N.U. pentru 
promovarea și întărirea principiului 
reglementării pașnice a diferendelor 
dintre state, referindu-se la carac
terul constructiv și la marea actua
litate a propunerii României privind 
crearea unei Comisii a O.N.U. pentru 
bune oficii, mediere și conciliere în 
vederea prevenirii conflictelor și re
zolvării pașniqe a diferendelor din
tre state. Adoptarea de către O.N.U. 
a unei hotărîri in sensul propunerii 
românești, a subliniat reprezentantul 
țării noastre, ar fi de natură să con
tribuie la întărirea 'capacității Na
țiunilor Unite de a promova efi
cient metoda soluționării pașnice a 
diferendelor, negocierile directe în
tre părțile interesate și de a-și în
deplini, in u)timă instanță, răspun
derile importante încredințate de 
statele și popoarele lumii in menți
nerea păcii și securității interna
ționale.

„Există condiții favorabile pentru retraqerea trupelor 
israeliene din sudul Libanului" — apreciază secretarul 

general al O.N.V.
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

Recomandind, in raportul său către 
Consiliul de Securitate, reînnoirea, 
pentru o nouă perioadă de șase, luni, 
a mandatului forțelor O.N.U. din 
Liban (U.N.I.F.I.L.), secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, a- 
preciază că, în prezent, există con
diții favorabile pentru retragerea 
trupelor israeliene din sudul Liba
nului. In legătură cu aceasta, Javier 
Perez de Cuellar cere Consiliului de 
Securitate să examineze modalită
țile prin care poate fi sporit rolul 
Forței interimare a O.N.U. în Liban, 
sugerînd Ca trupe ale U.N.I.F.I.L., 
împreună cu unități ale armatei și 
jandarmeriei libaneze, să fie desfă
șurate, pentru o anumită perioadă, 
în zona de sud a Libanului, „in 
contextul retragerii forțelor israelie
ne din regiune".

Secretarul general al O.N.U. solici
tă, de asemenea, Consiliului de

Securitate să realizeze „aranjamen
tele necesare pentru a face ca sud 1 
Libanului să devină o zonă de p 
sub suveranitatea și autoritatea g 
vernului libanez".

Mandatul U.N.I.F.I.L. expiră la 19 
octombrie și Consiliul de Securitate 
urmează să se intîlnească săptămina 
viitoare pentru a decide reînnoirea 
lui.

TUNIS 11 (Agerpres). — O pace 
dreaptă și trainică în Orientul Mij
lociu nu poate fi realizată fără recu
noașterea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian la autodeter
minare și creare a unui stat propriu. 
Independent — a declarat, la Tunis, 
ministrul tunisian de externe. Beji 
Caid Essebsi. El a condamnat conti
nuarea ocupației de către trupele 
israeliene a regiunii de sud a Liba
nului. Tunisia cere retragerea neîn- 
tirziată a forțelor militare israeliene 
de pe teritoriul libanez, a spus el.

CHILE

Eliberarea celor 7 lideri ai opoziției

LA NURNBERG, G1NDURI 
DESPRE COLABORARE

Din primele momente ale vizitei. 
Niirnberg te cucerește prin aerul 
său de oraș liniștit, întârziat intr-o 
dulce 'nostalgie ’provlntșală; te cu
cerește prin arhitectura remarcabi
lă a clădirilor sate, prin muzeele 
sale, prin splendida „esplanadă a 
Dunării" — de cițiva ani orașul 
devenind port dunărean — prin fe
brilitatea căutărilor artistice.

îi rostesc numele cu real respect, 
dar și cu o ușoară stringere de ini
mă. Pentru că Niirnberg este și un 
memento al istoriei : clădirea cu 
patru etaje a Tribunalului interna
țional, unde au fost judecați crimi
nalii de război, căpeteniile partidu
lui nazist, cane și-a ținut congresul 
de. constituire in acest oraș, _stă 
mărturie a dorinței tuturor po
poarelor, inclusiv a poporului ger
man. ca ororile trecutului să nu se 
mai repete niciodată.

Unii ii numesc orașul-oracol al 
evoluției economice, pentru că găz
duiește Ministerul Federal al Mun
cii. Poate că nici o instituție din 
R.F. Germania nu este atit de cu
noscută ca acest Oficiu al muncii, 
cum ii spun familiar vest-germa- 
nii. O instituție . impresionantă, 
care se ocupă cu pregătirea profe
sională și plasarea forței de mun
că, cu orientarea și reorientarea ei, 
cu efectuarea de studii privind per
spectivele evoluției unor ramuri ale 
economiei. în discuțiile purtate la 
minister, din primele minute afli 
că regula principală a activității 
Oficiului muncii o constituie apli
carea dreptului constituțional cu 
privire la libera alegere a pregă
tirii profesionale și a locului de 
muncă. Desigur, cu condiția să ai 
șansa să găsești locul de muncă. 
Geta ce nu-i chiar atît de ușor. Si 
nu întimolător. una din problemele 
aflate permanent în atenția nu nu
mai a acestui minister, dar și a 
guvernului federal, este tocmai a- 
ceea a asigurării de locuri de 
muncă.

Puține sint orașele din R.F. Ger
mania care se pot mindri cu oameni 
atit de atașați de ființa lor ca 
Niirnberg. încă in urmă cu mai 
bine de un secol, un înflăcărat poet 
local, A. Stiffer, remarca : „Nilrn- 
berg este cel mai frumos oraș care 
se poate vedea. In ansamblu, el 
constituie o veritabilă capodoperă. 
Eleganța, grația și puritatea per
spectivelor sale in multiple aspecte 
te copleșesc". Este greu de intilnit

însemnări 
din R. F. Germania

un entuziasm atît de frumos, o 
exaltare atit de clocotitoare pentru 
a elogia această fascinantă poemă 
m piatră.

Mai nuanțat, Norbert Neuedecher, 
altă personalitate culturală cunos
cută. notează că aproape toate 
aprecierile aduse acestui oraș în 
cursul secolelor de vizitatori pro- 
eminenți sint elogioase. Sint admi
rate edificiile sale. incintătoare, 
inestimabila valoare a operelor sale 
de artă, măiestria artizanilor.

Vizitând Nilrnbergul azi, ești con
fruntat pretutindeni de mărturiile 
unei civilizații care se dezvoltă de 
nouă secole. Ai contact cu un oraș 
în care este posibil de a urmări 
la fel de bine istoria trecutului, ca 
și evoluția vieții moderne. Monu
mente impresionante, căre relevă 
geniul inventiv al secolelor trecute 
se învecinează în perfectă armonie 
cu mărturiile moderne ale unei 
metropole dinamice. •

Zona istorică a Niirnbergului a 
fost aproape în întregime distrusă 
in tim’Jul celui de-al doilea război 
mondial. Orașul vechi, atins în pro

porție de 90 la sută de bombarda
mente, nu era decit un cimp de 
ruine. în fața acestui dezastru, 
consiliul municipal-a făcut dovadă 
de înțelepciune. A refuzat să facă 
-„tabula rasa" din trecut și să ridice 
pe ruine un oraș in intregime mo
dern. Dimpotrivă, s-a luat decizia 
renașterii orașului vechi. Și această 
decizie nu putea fi decit aprobată.

Peste vechiul oraș reconstruit tro
nează Capitelul imperial. Niirn- 
berghezii considerau această cita
delă ca perla arhitectonică a ora’șu- 
lut lor. Aici au locuit electorii 
Franconiei. De aici aveau cea mai 
bună priveliște asupra întinselor 
acoperișuri așezate ca niște jucării, 
asupra catedralelor care dorninau 
peisajul : catedrala Saint Laurent 
și catedrala Saint Sebald. între 
care, intr-o simetrie aproape per
fectă, se ridică o a treia Catedrală, 
Notre-Dame de Niirnberg. în .fie
care zi lâ amiază, piața este ticsită 
de lume sosită anume să admire 
„Mănleilaufen", un orologiu meca
nic plasat cu secole în urmă pe fa
țada vestică a catedralei. De atunci, 
în fiecare zi, la 12 fix, cei șapte 
prinți electori defilează prin fața 
suveranului și îi fac reverențe, spre 
deliciul publicului din piață.

Apoi, un mic popas în „Haupt- 
mark". Nu poți să nu te oprești, 
măcar cîteva momente, și la ț,Fin- 
tîna frumoasă", învăluită în nenu
mărate legende. Cupluri de îndră
gostiți se'invirt de trei ori în jurul 
fintinii, pentru a avea fericire in 
dragoste... Grilajele dantelate in 
bronz și fier sint martorii muți ai 
acestui străvechi ritual.

Cu secole in urmă, Niirnberg era 
supranumit „Patria intelectualității 
și a operelor artistice". Aici se află 
Muzeul național germanic, Casa 
memorială „Diirer", unde s-a născut 
și a creat Albrecht Diirer, cel mai 
de seamă fiu al orașului. La loc de 
cinste se află și Muzeul transpor-

turilor șf faimosul 
Muzeu al jucăriilor.

La Muzeul trans
porturilor din oraș 
— unicul de acest 
fel din 
mania 
foarte 
lume 
vă2ut 
locomotiva 
lui tren 
care’ a parcurs, 
urmă cu 150 de ani, 
distanța de șase 
kilometri dintre 
Nurnberg și Fiirth, 
transportind... două 
butoaie cu bere, 
încă de la intrarea 
în muzeu ești asi
gurat că aici gă
sești aproape toate 
tipurile de locomo
tive și vagoane ale 
ultimului 
jumătate, în parte 
originale, în parte 
copii, 
goanele 
călători 
mul de 
Ion ale 
regelui

R.F. Ger- 
și printre 

puținele din 
— poate fi 
„Vulturul", 

primu- 
german, 

in

secol și

Nurnberg, arc peste timp

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager
pres). — Guvernul militar chilian a 
hotărît — sub presiunea luărilor de 
poziție a numeroase organizații po
litice și sindicale, precum și a per
sonalităților cu vederi democratice 
— retragerea acuzațiilor formulate 
împotriva unor lideri ai opoziției și 
eliberarea acestora — s-a anunțat 
oficial la Santiago de Chile.

Este vorba de Gabriel Valdes, 
Mario Sharpe și Enrique Silva Cim- 
ma (Alianța Democratică), Fanny 
Pollarolo, Juan Claudio- Reyes și 
Manuel Almeyda (Mișcarea Demo
cratică Populară) și Manuel Bus
tos, din partea „Comandamentului 
Național al Oamenilor Muncii", acu
zați de a fi încălcat prevederile 
așa-numitei legi asupra securității 
interne a statului, prin organizarea

unor demonstrații populare în 
voarea revenirii țării la democr.

La ieșirea din închisoare, cei șapte 
lideri ai opoziției chiliene au difuzat 
o declarație comună in care sub
liniază că organizațiile lor vor con
tinua să lupte prin mijloace pașnice 
pentru restabilirea democrației in 
Chile. Sintem convinși că marea 
majoritate a poporului chilian do
rește aceasta, se spune in declarație.

La 30 octombrie va avea loc in 
Chile 6 grevă națională de 24 de ore. 
Ia chemarea celei mai importante 
federații sindicale din țară — Co
mandamentul Național al Muncitori
lor. Hotărirea a fost luată în cursul 
unei reuniuni la care au participat 
300 de delegați din partea organiza
țiilor sindicale ce compun Comanda
mentul Național al Muncitorilor.

Lîngă va- 
modeste de 
pentru .. 
rînd" se află vagoanele-sa- 
cancelarului Bismark și ale 
Ludwig al II-lea al Bava-

„o-

riei,. primul caracterizat prin tipica 
austeritate prusacă, al doilea înzor
zonat cu ornamente de aur. Aici, in 
muzeu, poți să te instalezi în ca
bină de comandă a unui automotor
și să parcurgi, ca mecanic, distanța 
dintre Nurnberg și Hamburg. In-
stalația .video îți oferă senzația 
reală a acestei curse...

Niirnberg, inima Franconiei. tși 
poate trimite de cîțiva ani, de cînd 
a devenit port la Dunăre, gîndurile 
pe firul apei pînă la noi. îi pri
mim salutul prietenesc, pornit din 
inima oamenilor săi.

Niirnberg. Rostindu-i numele, te 
gindești mai ales la oamenii săi, la 
viața sa trepidantă. încerci senti
mente de mindrie cînd discuți cu 
aceștia despre România. îi auzi ex
primând, in cuvinte simple, apre
cieri despre dezvoltarea economică 
a României, despre realismul și 
principialitatea politicii sale exter
ne, despre conlucrarea fructuoasă 
pe plan economic, cultural și in 
alte domenii dintre cele două țări. 
Cu aceste gînduri reporterul pără
sește orașul din inima Franconiei, 
port la Dunăre, purtînd in suflet 
amintirea oamenilor săi ospitalieri 
și prietenoși.

Viorel SĂLAGEAN

rilLE DE PRESA '
ne scurt

VIZITA ÎN BULGARIA. Todor
1 Jivkov, secretar general al C.C. al 
IP.C. Bulgar, a avut o întrevedere 

cu Meir Vilner, secretar general al 
'C.C. al P.C. din Israel, care între
prinde o .vizită in Bulgaria. Părțile 

I și-au exprimat convingerea că o 
pace trainică in Orientul Mijlociu 
se poate obține printr-o reglemen- 

Itare atotcuprinzătoare și echitabilă 
a crizei din zonă. S-a subliniat, 
(totodată, că în actuala situație in
ternațională încordată capătă o 

I deosebită importanță unirea tuturor 
I forțelor democratice și antirăzboi

nice în lupta lor comună pentru
■ pace și dezarmare.
I UN TRATAT DE PRIETENIE

ȘI COOPERARE dintre R.P.D. Co- 
I reeană și R.D.P. Yemen a fost 
I semnat de Kim Ir Sen. secretar 

general al C.C. al Partidului Mun- 
Icii din Coreea, președintele R.P.D.

Coreene, și Aii Nasser Mohammed. 
. secrfitar general al. C.C. al Partidu
lui Socialist Yemenit. președintele 
Prezidiului Consiliului Suprem al 

I Poporului, prim-ministru al R.D.P.
Yemen. între guvernele celor două 

Ițări a fost semnat, de asemenea, 
un acord de cpopqrare economică 
și tehnică.

REUNIUNE. în capitala Algeriei 
i s-au desfășurat lucrările primei 

reuniuni a miniștrilor transpprturi- 
I lor și comunicațiilor din țări arabe, 

în cadrul reuniunii, care a grupat 
delegați din 19 state arabe, a fost 

■ subliniată necesitatea dezvoltării 
cooperării în domeniile transportu- 

I rilor și comunicațiilor pe plan arab 
o serie de reguliși au fost stabilite 

proceduț-ă. ,

DEMONSTRAȚIE DE SOLIDA
RITATE. Peste 6 000 de persoane I 
au participat la o demonstrație or
ganizată la Reykjavik, in semn de I 
solidaritate cu cei 15 000 de func- | 
ționari. islandezi aflați in grevă in 
sprijinul cererilor lor de imbunătă- ■ 
țire a condițiilor de viață — in
formează agenția France Presse. I

CONGRES. Participant!! la Con- I 
ferința anuală a Partidului conser- j 
vator din Marea Britanie, au cerut 
guvernului să-și intensifice sub- i 
stanțial eforturile in vederea re- I 
ducerii șomajului, care afectează în • 
prezent 3;3 milioane persoane, re- 
prezentînd 13,6 la sută din totalul I 
forței de muncă.

ȘOMAJUL A AFECTAT ÎN | 
OLANDA, în luna septembrie. | 
819 400 persoane. Aceasta repre
zintă circa 17 la sută din forța de | 
muncă a țării, potrivit cifrelor pro- | 
vizorii date publicității de Ministe
rul pentru AKacerile Sociale al I 
Olandei.

PROIECT OLANDEZO—VEST- i 
GERMAN. Companiile „Philips" I 
(Olanda) și „Siemens" (R.F.G.) au 
anunțat că intenționează lansarea i 
unui proiect in vederea dezvoltării 
in comun a unor microprocesoare 
de inalt nivel tehnic. Proiectul, 
care este estimat la 900 milioane 
de dolari, urmărește să reducă di
mensiunile avansului pe care-l au 
Statele Unite și Japonia față de 
Europa occidentală in domeniul 
microelectronicii.

REDACȚIA Ș! ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Seinteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl instituții. Cititorii, din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILAȚELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 360

1


