
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI'VĂI TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Turcia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi duoă-amiază. 
pe ambasadorul Republicii Turcia.

Nahit Ozgiir. în vizită de rămas 
bun. cu ocazia încheierii misiunii 
sale în tara noastră.'

A avut loc. cu acest prilej, o con
vorbire care a decurs într-o atmosfe
ră cordială.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI 
AL Xni-LEA AL PARTIDULUI

— muncă spornică, rezultate superioare
PAGINA A IV-A

în atmosfera de intensă angajare revoluționară pentru intimpinarea cu noi Culturile intensive-
succese a Congresului al XIII-lea al P.C.R., prilejuind puternice manifestări pregătite

ale unității in jurul partidului, al secretarului său general, ieri s-a desfășurat

in unități economice și institute de cercetări din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
început, joi, 1 noiembrie, o 
vizită de lucru in mari uni
tăți industriale și de cerce
tare din Capitală.

tovarășu- 
reprezen- 
colective 
în am- 
pe care

înscrie 
dialog
al partidului il 

și nemijlocit cu 
materiale din in- 
fiecare dată, vi-

Această nouă întîlnire a 
lui Nicolae Ceaușescu cu 
tanți ai unor cunoscute 
muncitorești se 
piui și rodnicul 
secretarul general 
poartă permanent 
făuritorii bunurilor 
treaga țară. Ca de 
zita a prilejuit o analiză aprofunda
tă a modului în care se realizează 
prevederile de plan pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, orientările de 
mare însemnătate privind promova
rea progresului tehnic, realizarea 
exemplară a producției fizice și a 
sarcinilor de export, sporirea tot mai 
accentuată a productivității muncii, 
înnoirea producției, reducerea con
sumurilor de .materii prime, combus
tibil și energie, diminuarea cheltuie
lilor materiale, ridicarea calității 
produselor și a eficienței întregii ac
tivități economice, aplicarea noului 
mecanism economico-financiar. Pe 
baza examinării atente a posibilită
ților existente in fiecare unitate, au 
fost Btabilite noi măsuri menite să 
asigure îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce revin acestor unități in
dustriale și de cercetare bucureștene 
din programul de muncă prefigurat 
in proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
program care stabilește direcțiile și 
orientările de bâză ale dezvoltării 
patriei in viitorul cincinal, perspec
tivele accelerării construcției socia
liste în țara noastră.

Desfășurată în aceste zile de pu
ternic avînt in întrecerea socialistă, 
cind oamenii muncii din Capitală, 
asemenea întregului nostru popor, 
își mobilizează intens energiile pen
tru a intîmpina cu noi și tot ma.i 
mari realizări apropiatul forum al 
comuniștilor români, vizita s-a con
stituit intr-o nouă și vibrantă măr
turie a unității de gind și faptă a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și cercetătorilor din unitățile vi
zitate, a dragostei nemărginite față 
de partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
întruchipează în modul cel mai stră
lucit înaltele virtuți ale poporului 
român, năzuințele sale fierbinți de 
pace și progres.

înflăcărate de luminosul exemplu 
de dăruire patriotică, revoluționară 
al conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru, colectivele de oa
meni ai muncii din Capitală și-au 
reafirmat și cu acest prilej hotărîrea 
fermă de a întări prin noi fapte de 
muncă voința unanimă a intregului 
popor ca la cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in funcția

In fața unor exponate de la întreprinderea de piese radio jl semiconductor! — Băneasa

Aspect din timpul vizitei la Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru semiconductoare

supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

La vizita de Jucru au participat to
varășii Nicolae Constantin. Gheorghe 
Pană, Ion Ursu, Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv înscris în agenda 
vizitei a fost CENTRUL DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SI 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ

PENTRU SEMICONDUC
TOARE. unitate în care se desfă
șoară o intensă activitate de cerce
tare și microproducție pentru com
ponente electronice semiconductoare 
din familia diodelor, tranzistoarelor, 
circuitelor integrate, precum și în di
recția realizării utilajelor necesare 
fabricării acestor produse.

Centrul, înființat la indicația tova

rășului Nicolae Ceaușescu, pune în 
valoare, prin produsele de serie mică 
pentru piața internă și pentru ex
port, capacitatea de creație a spe
cialiștilor români în acest domeniu 
de virf al electronicii, aducindu-și, 
totodată, o contribuție importantă la 
promovarea progresului tehnic gene
ral in țara noastră prin aplicarea in 
producție a cercetării științifice, prin 
realizarea de produse cu inalt grad 
de tehnicitate și fiabilitate.

Se prezintă explicații în cadrul dialogului de lucru de ta întreprinderea „Aversa*

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fost primit cu mare bucurie de cei 
care lucrează în această unitate, de 
al ti oameni- ai muncii de ne Plat
forma electronicii de la Băneasa. 

secretarul general al partidului, 
împreună cu ministrul industriei 
de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică; Alexandru Necula. cu 
reprezentanții conducerii unității,
(Continuare în pag. a Il-a)

Stringerea și depozitarea culturilor 
de toamnă se apropie de sfîrșit. A- 
cesta este un rezultat remarcabil al 
oamenilor muncii de pe ogoare in 
intimpinarea Congresului al XIII-lea 
al partidului. Cum este și firesc, ma
joritatea forțelor din agricultură sint 
concentrate acum pentru pregătirea 
în cele mai bune condiții. a recoltei 
din anul viitor, spre â se obține în 
ultimul an al actualului cincinal pro
ducții superioare, la nivelul sarcini
lor mari trasate de conducerea parti
dului, la nivelul exigențelor noii re
voluții agrare.

In ansamblul preocupărilor pri
vind asigurarea unor condiții cit mal 
bune pentru realizarea producțiilor 
superioare prevăzute pentru anul 
viitor, o atenție. deosebită trebuie să 
se acorde pregătirii temeinice, a cul
turilor intensive cu sarcini speciale 
de producție, care au o mare impor
tanță pentru obținerea recoltelor to
tale stabilite la fiecare cultură. 
Dună cum este cunoscut, la indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, in a- 
cest an anumite suprafețe de teren 
au fost cultivate in sistem intensiv, 
pentru a se realiza, în medie la hec
tar, 20 tone de porumb știuleți, 40—50 
tone de sfeclă de zahăr, 30—40 tone 
de cartofi, 8 tone de grîu, 3 000 kg 
de floarea-soarelui etc. Rezultatele 
obținute de unitățile fruntașe din ju
dețele , Olt, Arad, Timiș și altele au 
dovedit, că. asemenea recolte sînt pe 
deplin posibil de realizat. Pentru a- 
nul viitor este insă de cea mai mare 
importanță ca, pe baza generalizării 
experienței bune dobîndite in acest 
an, practic in toate județele, să se 
realizeze culturi intensive pe supra
fețe mult mai mari.

Cu totul deosebit se pune proble
ma cultivării porumbului în sistem 
intensiv pe suprafețe mult mai mari. 
Realizările bune ale multor unități 
agricole ilustrează convingător că 
porumbul în cultură intensivă se 
poate realiza și in județele din zona 
a doua și a treia de favorabilitate, 
dar care au precipitații multe. Res- 
pectîndu-se cu strictețe densitățile 
stabilite și asigurîndu-se aplicarea 
corectă a tehnologiei, în ansamblul 
ei, s-a dovedit că și in aceste zone 
sint condiții să se obțină recolte de 
peste 20 tone la hectar. Iată de ce 
pentru anul viitor este imperios ne
cesar ca toate, unitățile agricole, din 
toate județele, să. cultive, porumb în 
sistem intensiv pe anumite supra
fețe — și anume, cel puțin cite 300 
hectare in cooperativele agricole șt 
cite 1 000 hectare in intreprinderile 
agricole de stat pe terenuri irigate 
sau 50.0 hectare în condiții de neiri- 
aare. în felul acesta, trebuie să se 
asigure, ca, pe ansamblul țării, în a- 
nul 1985 să se cultive cu porumb în 
sistem intensiv cel puțin 500 000 hec
tare.

Desigur, atit Ia porumb, cît și la 
celelalte culturi, aceste sarcini tre
buie socotite ca minime, în fiecare 
unitate agricolă existind condiții 
reale pentru a se cultiva în sistem 
intensiv suprafețe mult mai mari. 
Este demnă de relevat in acest sens 
inițiativa Comitetului județean Olt 
al P.C.R. In telegrama adresată Co
mitetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul încheierii recoltării porumbului, 
publicată în presă. Comitetul 
județean Olt ăl P.C.R. s-a angajat ca, 
pe baza generalizării experienței u- 
nităților agricole fruntașe, in județ 
să se cultive in anul viitor in sistem 
intensiv jumătate din suprafața pla
nificată cu porumb. Este un exem
plu insuflețitor, care trebuie urmat 
și de celelalte județe, îndeosebi de 
cele situate în cîmpia de sud a țării, 
care , au mari suprafețe amenajate 
pentru irigații. In mod similar este 
nevoie să. se procedeze și in cazul 
celorlalte culturi in sistem intensiv, 
la care sarcinile stabilite inițial tre- 

temeinic!
buie considerate, de asemenea, ca 
minime. In acest cadru este de re
marcat faptul că față de programele 
stabilite de Ministerul Agriculturii, 
județele s-au înscris să cultive cu 
porumb, în sistem intensiv, cu a- 
proape 100 000 hectare mai mult, iar 
la sfecla de zahăr — cu circa 95 000 
hectare mai mult. Nu s-au realizat 
însă integral pînă acum programele 
prevăzute la floarea-soarelui — 
100 000 hectare, soia — 60 000 hec
tare și in pentru fibră — 10 000 hec
tare. Este de datoria organelor jude
țene de partid și agricole să între
prindă măsuri ferme ca și la aceste 
plante să se realizeze și să se depă
șească suprafețele stabilite a se cul
tiva în sistem intensiv.

De bună seamă, realizarea produc
țiilor mari prevăzute a se obține la 
culturile intensive impune, ca o ce
rință esențială, executarea tuturor 
lucrărilor pregătitoare la un înalt 
nivel agrotehnic, corespunzător teh
nologiei fiecărei culturi. La Minis
terul Agriculturii si Industriei Ali
mentare am fost informați că sînt 
îp curs de elaborare tehnologiile- 
cadru pentru toate plantele ce se 
vor cultiva în sistem intensiv. în 
una. cel mult două săptămini. a- 
cesite tehnologii vor fi difuzate în 
iudete. urmînd ca organele agrico
le looale. împreună cu stațiunile de 
cercetări teritoriale, să le adapteze

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a IV-a)

Mesajul 
istoriei

Dacă luptele lui ștefan cel 
Mare cu turcii au atras puternic 
atenția lumii asupra existentei 
poporului român aici în răsări
tul Europei, dacă jertfa lui Con
stantin Brâncoveanu si a celor 
patru fii ai săi anunța amurgul 
Imperiului Otoman și punea, 
cum spune Iorga. temelia 
României moderne, răscoala lui 
Horea de acum două veacuri, 
jertfa sa pe roată, inima sa în
gropată la Alba lulia fac cunos
cute Europei, dună spusa Împă
ratului Josif II, existența „celor 
mai vechi si mai numeroși lo
cuitori ai Ardealului", iar nouă 
tuturor românilor de pretutin
deni ne veștesc răscolitor cu 
lacrimi de sânge unde bate ini
ma noastră a tuturor de acum 
încolo: aici, la Alba lulia. In 
inima Transilvaniei.

Două iertfe răscolitoare. In a- 
celași veac al Luminilor, una 
la Constantinopole. a lui Brân- 
coveanu, care a zguduit con
științe. și cealaltă, a lui Horea 
în cap de iarnă, aici. în Tran
silvania ; de la un cap la 
celălalt al romanității răsărite-

ÎNSEMNAM
de loan ALEXANDRU

ne din cetatea lui Constantin 
până unde se întinde bătaia de 
aur a Hagiei Sofii și până la 
porțile Maramureșului, două 
borne de foc. jertfe care au tre
zit națiunea română la conștiin
ța de sine astfel că procesul ire
zistibil al coagulării națiunii ro
mâne. al unirii tuturor Româ
nilor nu mai poate fi zăgăzuit. 
Horea si țăranii iobagi ..mult 
mai multi de trei pătrimi din
tre iobagii Transilvaniei au a- 
țras atentia lumii cine sunt a- 
ceșți robi ai pămîntului care cu 
mâinile lor au defrișat păduri 
făcând să rodească dealuri ster
pe și’ argiloase. încălzindu-i pu
ținătatea cu turme, răscolindu-1 
adîncurile munților după aurul 
care împodobea luxul altora: 
magnații si nobilii îi tratează pe 
români mai amarnic decît tur
cii pe robii lor. căci turcul cel 
puțin le dă robilor săi de mân
care și îmbrăcăminte, iobagilor 
stăpânul lor nu“.

Iată o imagine a epocii In sa
tele românești transilvane con
semnată de un străin: ..casa mi
zeră care prea puțin apără de 
frig. îmbrăcăminte tot atit de 
mizeră: o femeie uscată de să
răcie, copii nevoiași, câmpuri pe 
jumătate pustii, cămări goale, 
vite vlăguite sunt o priveliște de 
chin, nicidecum de speranță în 
vreo schimbare a ororii vieții".

Din vlaga muncii sutelor de 
mii de iobagi se împărtășea cea 
mai numeroasă nobilime ca pro
porții din Europa.

Iar din toată această jertfă a 
populației majoritare nu se îm
părtășea cultura românească, 
neexistînd aproape nici o școală, 
nici un așezămînt, de tipul ace
lora ce caracterizau peisajul eu
ropean al vremii. Peste o sută 
de mănăstiri și biserici fuseseră 
nu demult arse și dărâmate cu 
tunurile.

Cu aceste realități în fața 
ochilor vom putea prețui fapta 
lui Horea, a lui Cloșca și a Iul 
Crișan, a sutelor de țărani io
bagi zdrobiți cu roata de oțel 
acum două veacuri : s-au ridi
cat după ce zecile de mii de ..lă- 
crimății" pașnice au rămas fără 
răspuns, inrăutățindu-se și mai 
mult viața, să-și facă singuri. 
dreptate. Vom auzi astfel și mal 
lămurit ultimul cuvânt al acestui 
erou al neamului. Horea : „Mor
(Continuare in pag. • V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 2 noiembrie 1984

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în unități economice și institute de cercetări din Capitală
(Urmare din pag. I)
a analizat modul in care au fost În
făptuite sarcinile ce au revenit din 
planul de cercetare și producție in 
acest cincinal, din indicațiile cu pri
vire la dezvoltarea continuă a cerce
tării în domeniul electronicii și mi
croelectronicii. la asimilarea de noi 
materiale pure și extrapure solicita
te de industria electronică și elec
trotehnică.

Prin intermediul unor grafice, uti
laje perfecționate și produse, gazdele 
au prezentat evoluția principalilor 
indicatori de eficiență ai cercetării șl 
producției, arătînd, intre altele, că 
valoarea producției-marfă realizate 
crește în acest an cu peste 40 la sută 
față de 1983, obținlndu-se beneficii 
de peste 28 milioane lei. S-a pus ac
cent, în special, pe creșterea fiabili
tății echipamentelor realizate, redu
cerea consumurilor de materii prime 
și a dimensiunilor componentelor, 
sporirea productivității muncii. Au 
fost perfecționate tehnologiile pen
tru producția de circuite integrate, 
tranzistoare, diode, componente opto
electronice, dîndu-se prioritate ace
lor tehnologii care asigură creșterea 
complexității circuitelor integrate, 
perfecționarea acestora și au fost a- 
eimilate materialele necesare micro
electronicii.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceausescu a cerut 
să se acționeze In continuare pen
tru scurtarea ciclului cercetare-pro- 
iectare-producție, subliniind că, in 
acest mod. va creste eficienta între
gii activități de cercetare, se va ac
celera introducerea progresului teh
nic în întreaga economie. Anallzînd 
activitatea de cercetare si micropro- 
ducție. secretarul general al parti
dului a arătat că se impune o lega
re mal strînsă a rezultatelor cerce
tării de retribuție, precizînd că 
este necesar să se introducă acordul 
global si pentru specialiștii din cer
cetare. asa cum s-a procedat în sec
torul microproductiei.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat necesitatea 
asimilării lntr-un timp cit mai .scurt 
în fabricație a materialelor pentru 
microelectronică. în special a celor 
pure si extrapure. care încă se mai 
importă. Apreciind rezultatele obți
nute în direcția tipizării- circuitelor 
integrate, secretarul general al parti
dului a cerut să se introducă în pro
cesul productiv cele mai avansate 
produse si tehnologii, comparabile 
cu cele similare ne olan mondial.

Au fost examinați, apoi, principa
lii indicatori din programul special 
De perioada 1986—1990. precizîndu-se 
că este necesar să se coreleze mai 
bine nivelurile prevăzute cu necesa
rul Dietei interne, precum si cu ce
rințele de export.

Rețlnînd cu atentie sî răspunde
re indicațiile primite, cadrele de 
conducere, specialiștii prezent! s-au 
angaiat să ridice calitatea cercetării 
științifice, a proiectării si ingineriei 
tehnologice la nivelul exigentelor 
actuale ale producției, să sporească 
eficienta Întregii activități a unității 
lor. aducîndu-si o contribuție sporită 
la promovarea progresului tehnic si 
tehnologic' în economia românească.

Vizita de lucru a continuat la

ÎNTREPRINDEREA de piese 
RADIO SI SEMICONDUC
TOR! - BĂNEASA, Sltuată Sn 
imediata vecinătate a Institutului de 
profil. Această unitate industrială 
modernă, care este principalul fur
nizor de elemente pentru electro- 
nizare si automatizare, a cunoscut 
în anii actualului cincinal un amplu 
proces de modernizare si dezvolta
re. Semnificativ în acest sens este 
faptul că. în prezent, producția în
treprinderii s-a dublat fată de pri
mul an al cincinalului, peste 70 la 
sută din produsele realizate fiind noi 
sau reproiectate. Numai în acest an, 
nomenclatorul de fabricate al între
prinderii a cuprins peste 200 de fa
milii de noi produse, in circa 1 500 
de tipodimensiuni.

In centrul arializeî cu Spe
cialiștii Întreprinderii s-au situat 
probleme legate de modul cum se 
aplică rezultatele cercetării In .pro
ducție. cum se acționează pentru 
promovarea în continuare a progre
sului tehnic, diversificarea si moder
nizarea producției, creșterea calității 
si competitivității produselor, spori
rea eficientei întregii âctivităti.

Informînd despre stadiul realizării 
sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului cu ocazia prece
dentei vizite, directorul întreprin
derii. Anton Vătășescu. a arătat că 
eforturile colectivului au fost în
dreptate spre asimilarea de compo
nente electronice care asigură im
portante economii de energie la be
neficiari. creșterea performantelor 
componentelor electronice, diversifi
carea gamei de profiluri din alumi
niu pentru industria electronică. S-a 
subliniat, totodată, că prin aplicarea 
unor tehnologii moderne In procesul 
de fabricație, folosirea unor mate
riale indigene au fost realizate im
portante economii valutare. Au fost 
obținute rezultate notabile De linia 
înfăDtuirii programului special pri
vind dezvoltarea producției de mate
rii prime Si materiale de uz elec
tronic. înnoirii ei ritmice Si miniatu
rizării componentelor, cu efecte asu
pra reducerii considerabile a consu
murilor materiale si a costurilor.

Printre realizările de seamă ale 
unității, ce se regăseau si în cadrul 
exnozitiei organizate cu acest prilej 
la intrarea în secția de circuite in
tegrate, au reținut atenția familii
le de tranzistoare de putere cu per
formante deosebite, prin fabricarea 
cărora întreprinderea bucuresteană 
îsi aduce o importantă contribuție 
la reducerea efortului valutar al tă
rii, contactoarele statice, sistemul 
de comandă si reglare destinat e- 
chdpării instalațiilor de forai elec
tric. circuitele integrate logice bipo
lare cu tehnologii noi si circuitele 
integrate liniare de mare densitate.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
Informat că sarcinile de plan ce pe
rioada. care a trecut din acest an 
au fost îndeplinite si depășite la 
toți indicatorii, cu toate că acestea 
sînt mult sporite fată de anul 1983.

realizări ale colectivului întreprinderii de mecanică finăSînt prezentate noi

Vizitînd secțiile circuite integrate 
si tranzistoare cu siliciu, secretarul 
general al partidului este, informat 
că. de curînd. I.P.R.S.-Băneasa a 
trecut Ia fabricarea unor componen
te profesionale destinate programe
lor speciale si a tranzistoarelor de 
comutație si înaltă tensiune, produ
se deosebit de solicitate în cadrul 
proceselor de automatizare si robo
tizare.

Apreciind realizările obținute, to
varășul Nicolae Ceausescu a cerut 
să se acționeze cu hotărîre pentru 
dezvoltarea producției de compo
nente. astfel încît Dină în 1990 să 
fie rezolvate problemele legate de 
materiile prime si echipamentele 
specifice acestei industrii. Totodată, 
a arătat că este necesar să fie rea
lizate echipamente cu un înalt grad 
de tehnicitate si automatizare, la 
nivelul celor mai de seamă creații 
de acest fel ne plan mondial, la 
producerea cărora să-sl aducă con
tribuția si alte ramuri de vîrf ale 
economiei noastre.

In continuare, a fost vizitat

INSTITUTUL DE CERCETA
RE ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINE
RIE TEHNOLOGICĂ PEN
TRU ELECTRONICĂ, » 
gindirii novatoare, al preocupării 
permanente a secretarului general 
al partidului pentru dezvoltarea 
ramurilor industriale de virf. pur
tătoare în cel mai înalt grad ale pro
gresului tehnic.

înființat cu 18 ani în urmă, pe 
una din cele mai tinere platforme 
industriale ale Bucurestiului — Pi
pera. institutul a fost vizitat In mal 
multe rinduri de secretarul general 
al partidului, colectivul de aici be
neficiind de fiecare da*ă  de noi si 
prețioase indicații.

Cu ajutorul unor grafice șl pa
nouri, al unei reprezentative ex
poziții organizate la intrarea In in
stitut. directorul acestuia. Octavian 
Juncu. prezintă modul în care 
au fost transpuse în viată sarci
nile trasate de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei ante

rioare — din iunie 1983 — în această 
unitate de cercetare, direcțiile de 
activitate pentru perioada 1984—1985 
si în perspectivă.

Institutul bucureștean este autorul 
a o serie de unicate destinate unor 
obiective de importantă deosebită ale 
economiei naționale, cum sînt me
troul. Canalul Dunăre — Marea Nea
gră. Porțile de Fier I si Porțile de 
Fier II. centrale nucleare. Institutul 
livrează, de asemenea. întreprinderi
lor de profil, prototipuri ale unor 
produse. însoțite de documentația 
tehnică si o parte din utilajele spe
cifice necesare. în scopul scurtării 
duratei de introducere în fabricație 
a produselor respective.

Au fost prezentate o serie de echi
pamente omologate, realizațe în sec
torul de microproductie. precum sj o 
parte din produsele transferate în 
acest an îri industrie.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
invitat să viziteze in coritinuare 
secția de microproductie a institu
tului. unde au fost expuse o serie 
de echipamente realizate pe elemen
te tipizate, precum si sectorul de 
scule.

Feliclttnd colectivul institutului 
pentru rezultatele obținute, secreta- 
rbl general al partidului a cerut ca 
întreaga tematică de cercetare să 
pornească de la ceea ce este nou pe 
plan mondial, să se diversifice apa
raturile pentru diferite sectoare de 
activitate, inclusiv prin realizarea 
unor produse de mai mici dimen
siuni. să se acorde o atentie deose
bită înfăptuirii programului de co
municații prin satelit, să fie stimu
lată întreaga activitate de cercetare 
nrin aplicarea cu mai multă hotări- 
re a acordului global.

Următorul obiectiv al vizitei de 
lucru a fost ÎNTREPRINDEREA 
DE CALCULATOARE ELEC
TRONICE, unitate reprezentativă 
a industriei noastre socialiste.

începută în cadrul unei expoziții, 
care reunea cele mai recente pro
duse ale întreprinderii, și continua
tă in citeva secții de fabricație, ana
liza s-a concentrat asupra unor pro
bleme esențiale privind promovarea 
susținută a tehnicii de calcul în toa
te ramurile economiei naționale.

Directorul întreprinderii. Florea 
Tănase, a prezentat modul în care 
colectivul lși Îndeplinește sarcinile 
deosebite ce II revin în acest sens. 
El a arătat că, puternic mobilizați 
de Indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vizi
tei precedente, muncitorii și specia
liștii de aici au acționat permanent 
pentru diversificarea și mărirea nu
mărului de calculatoare electronice 
destinate conducerii proceselor teh
nologice și de producție. Astfel, de 
la începutul cincinalului și pînă in 
prezent, au fost realizate circa 2 000 
de asemenea echipamente complexe, 
multe dintre acestea aflate astăzi în 
dotarea unor obiective prioritare a- 
parținînd metalurgiei, chimiei, con
strucției de mașini sau altor impor
tante sectoare industriale. Utilizarea 
acestor mijloace moderne de tehnică 
de calcul are profunde implicații în 
planul eficienței economice, apli
carea largă a informaticii în orga
nizarea si desfășurarea proceselor de 
conducere și de producție contri
buind. Intr-o măsură însemnată, la 
reducerea consumurilor materiale, de 
combustibil și energie, la o folosire 
mai bună a capacităților, la obține
rea unor sporuri de producție, la 
scurtarea duratei de pregătire a fa
bricației, la ridicarea calității produ
selor și creșterea productivității 
muncii.

In cursul discuției, gazdele au In
format, de asemenea, despre dez
voltarea exportului de tehnică de 
calcul românească, despre tehnologii
le ce vor fi introduse în anii urmă
tori, despre produsele ce vor, fi fa
bricate în cincinalul viitor, subli
niind că. In domeniul mijloacelor 
tehnicii de calcul electronice, creș
terea producției se va realiza — așa 
cum prevede proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului — îndeosebi prin asimilarea 
de noi mini și microcalculatoare pen
tru conducerea proceselor industria

le, precum și a unor tipuri evoluate 
de echipamente periferice.

Apreciind preocupările și rezulta
tele colectivului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acorde, în 
continuare, toată atenția realizării 
unor produse de înaltă calitate, cu 
performanțe superioare, competitive 
pe plan internațional.

în continuare, secretarul general 
al partidului a vizitat ÎNTREPRIN
DEREA „AVERSA" — unitate 
specializată în fabricarea pompelor 
centrifugale destinate economiei na
ționale si exportului.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost întîmplnat de 
Petre Preoteasa, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de membri 
ei conducerii centralei industriale da 
resort si ai întreprinderii.

Vizita în această importantă uni
tate industrială a prilejuit o anali
ză aprofundată a modului în care 
oamenii muncii de aici au transpus 
în practică indicațiile date de secre
tarul general al partidului cu pri
lejul vizitei precedente, din august 
1982. a sarcinilor ce le revin din' 
programele prioritare aprobate pen
tru diferite ramuri ale economiei na
ționale.

Directorul Întreprinderii. Dimltrie 
Grecov. informează că specialiștii, 
ceilalți oameni ai muncii de la ..A- 
versa" si-au concentrat eforturile în 
direcția realizării de pompe pentru 
energetica nucleară, ridicării. in 
continuare, a calității produselor șl 
extinderii tipizării. Au fost prezen
tate cîteva din cele 26 de modele 
de pompe destinate energeticii nu
cleare. noi tipuri de pompe pentru 
industriile chimică, petrochimică, 
petrolieră, minieră, pentru transpor
turi navale și agricultură — produ
se ce se caracterizează prin Inaltl 
parametri tehnici si funcționali. Se 
informează cu mîndrie că marele 
forum al comuniștilor va fi întîm- 
pinat de acest harnic colectiv cu pla
nul pe zece luni depășit la producția 
fizică și netă, la export și beneficii.

în timpul analizării caracteristici
lor tehnice ale unor noi tipuri de 
pompe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se acorde. în continuare, 
o atenție deosebită calității lor, în 
mod deosebit celor destinate termo
centralelor, să se ridice parametrii 
tehnici și calitativi, astfel Incit pom
pele să funcționeze fără Întreruperi 
și In condițiile grele de exploatare.

Apoi a fost vizitată turnătoria, 
sector hotărîtor pentru întreaga ac
tivitate a Întreprinderii, pentru cali
tatea produselor. S-au apreciat rea
lizările înregistrate In domeniul asi
milării de oțeluri Înalt aliate, In ac
țiunile de diminuare a Importului de 
produse deficitare și de utilizare a 
materialelor refolosibile.

Urmărind Îndeaproape procesul de 
organizare a producției și a muncii 
in turnătorie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conducerii minis
terului de resort și întreprinderii să 
la măsuri urgente pentru organizarea
(Continuare in pag. a IlI-a)
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ANI DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII“
fapte grijii pentruRăspundem prin 

condițiile noastre de muncă și viață
Asemenea întregului nostru po

por, și noi, oamenii muncii din a- 
cest colț de țară, am făcut, cu fi
rească mindrie patriotică, bilanțul 
marilor realizări obținute, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului 
nostru comunist, in cei 40 de ani 
de la 23 August 1944, pregătindu-ne 
acum să intimpinăm cu noi înfăp
tuiri Congresul al XIII-lea al parti
dului. Ca pretutindeni in țară, cele 
mai mari și mai numeroase pre
faceri înnoitoare s-au produs, și pe 
plaiurile noastre, in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă pe care, in 
semn de recunoștință, o denumim 
„Epoca Ceaușescu" și sintem con
vinși că prin hotăririle Congresu
lui al XIII-lea această epocă va 
cunoaște noi și minunate înfăptuiri.

Deosebirea dintre 
Humorului de astăzi 
am venit, cu peste 
urmă, este radicală. îmi r amintesc 
că pe atunci de la gară spre cen
trul orașului circulam pe o alee în
gustă. podită cu seînduri. pentru a 
nu ne împotmoli in noroaie și ne 
făleam că se construise un bloc cu 
24 de apartamente. Astăzi aproape 
toate străzile orașului nostru sint 
asfaltate, iar blocurile și casele noi 
însumează peste 2 300 de aparta
mente, dintre care 924 au fost înăl
țate și puse la dispoziția oamenilor 
muncii după Congresul al Xll-lea, 
alte 94 urmind să fie terminate 
pină la sfirȘitul anului. S-au 'îmbu
nătățit și prestările de servicii că
tre populație prin înființarea mai 
multor secții. In cartierul „Bogdă- 
neasa" se află in stadiu final de 
execuție un modern complex meș
teșugăresc. S-au extins și rețelele 
de apă și canalizare, au fost mo
dernizate maternitatea și secția de 
pediatrie ale spitalului orășenesc, 
s-au construit noi spații de școla
rizare cu 650 locuri, un internat cu 
400 de locuri și o cantină cu 300 
locuri.

orașul Gura 
si cel în care 
25 de ani in

Tot în anii care au urmat Con
gresului al Xll-lea s-au moderni
zat și capacitățile de producție 
existente, s-a construit o filatură 
de vigonie cu o primă capacitate 
de 2 000 tone pe an, au fost puse 
in funcțiune două microhidrocen- 
trale, care pun in valoare poten
țialul energetic al apelor din zonă. 
La unitatea forestieră de exploa
tare și transport s-a creat o secție 
de producere a uleiurilor eterice 
din cetină de brad.

Și unitatea de mecanizare, trans
port și construcții forestiere, unde 
îmi desfășor activitatea, a cunos
cut in această perioadă o puterni
că dezvoltare. Astfel, în 1980 a fost 
construită o secție de reparații, iar 
anul acesta — una de reșapare a 
cauciucurilor, cu o capacitate de 
10 000 garnituri pe an. Totodată, 
unitatea a fost dotată cu 51 de 
autotrenuri, de cite 25 tone fiecare, 
și cu 16 autospeciale. Ea a adus o 
însemnată contribuție la dobîndirea 
de către întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Suceava cu

cițiua ani In urmi a titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste".

Odată cu dezvoltarea unității au 
crescut nivelul de conștiință al 
membrilor colectivului si competen
ța lor profesională. Anul trecut, va
loarea totală a producției unității 
noastre a fost de peste 7 ori mai 
mare față de primul an de activi
tate. Locul I pe întreprindere ocu
pat de secția noastră in întrecerea 
socialistă pe anul 1983 a constituit 
o nouă confirmare a responsabili
tății muncitorești, dar totodată si 
un îndemn de a acționa in asa fel 
ca anul Congresului al XIII-lea al 
partidului să fie cit mai bogat in 
succese pe toate planurile. Bi
lanțul rodnic de pînă acum ne 
îndreptățește să anticipăm nu nu
mai îndeplinirea, ci și depășirea 
planului' și a angajamentelor asu
mate. Așa înțelegem noi să pre
țuim minunatele realizări din anii 
socialismului, condițiile deosebite 
de muncă și viață de care beneficiem.
Ion MEREUȚA
muncitor strungar în secție 
de producție industrială a Unității 
de mecanizare, transporturi 
și construcții forestiere 
din Gura Humorului, 
județul Suceava

Cel mai tînăr
„Țăndărei, cel mai tînăr oraș la- 

lomițean, se prezintă în intimpi- 
narea Congresului al XIII-lea al 
partidului cu înfăptuiri remarca
bile cum nici nu ar fi putut visa 
locuitorii fostei comune de acum 
patru decenii.

Pe atunci industria era repre
zentată la noi — dacă se poate fo
losi termenul de industrie ! — 
doar de două-trei ateliere meșteșu
gărești și de... un cuptor pentru 
cărămizi și țigle. Ulițele erau pline 
ori de glod, ori de praf, iar casele 
scunde, din paiantă, cu ferestre de 
cîteva palme, in care-și desfășurau 
traiul nevoiaș majoritatea locui
torilor. Dar aceste imagini triste, 
întunecate, au rămas doar in amin-

ln-

oraș ialomițean
tirea celor vîrstnici. Odată cu 
treaga țară, și comuna noastră a
pășit pe calea unor transformări 
profunde, care au făcut ca in anul 
1968 să fie înscrisă pe hartă ca 
oraș.

Acesta este rezultatul traducerii 
în viată a politicii înțelepte a par
tidului, a orientării consecvente 
stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor țării. 
Aceasta a însemnat, la noi. mai 
intii apariția și apoi extinderea 
platformei industriale. Prima uni- 

■ tate. construită și intrată in func
țiune in 1978 a fost întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr

cu o capacitate de prelucrare de 
4 000 de tone in 24 de ore.

In istoria dezvoltării economice a 
orașului nostru se distinge perioa
da de după Congresul al Xll-lea 
al partidului. Ca urmare a aplicării 
in practică a Programului-directivă 
de dezvoltare economico-socială a 
României în profil teritorial in pe
rioada 1981—1985, adoptat de Con
gres, care prevede valorificarea de
plină a resurselor din fiecare zonă, 
urmărindu-se ca, pină in anul 1985, 
in toate județele țării să se reali
zeze o producție globală anuală de 
cel puțin 70 000 lei pe locuitor și 
amplasarea în acest scop in zonele 
și localitățile mai puțin dezvoltate 
a unor unități din ramurile indus
triei prelucrătoare in vederea re
partizării mai raționale a locurilor 
de muncă pe întregul teritoriu, la 
noi s-au înălțat Fabrica de ulei din 
semințe de in și boabe de soia, una 
dintre unitățile cele mai moderne 
cu acest profil din țară (1982), și 
Întreprinderea de amidon, glucoză 
și drojdie de panificație (1981— 
1983). A fost modernizată și extin
să cu noi secții și vechea fabrică 
de cărămizi și țigle care a devenit 
in prezent o puternică unitate de 
produse ceramice și de prefabrica
te din beton.

Dacă în anul 1965 producția in
dustrială a localității Țăndărei re
prezenta, valoric, numai 16 milioa
ne lei, in acest an ea va depăși 1,6 
miliarde lei. Deci, in mai puțin de 
20 de ani, s-a înregistrat o creștere 
de o sută de ori a valorii producției 
industriale ! Este o cifră care vor
bește de la sine, cit se poate de 
elocvent, despre drumul pe care 
l-am parcurs.

Ca urmare a dezvoltării econo
mice a localității, s-a creat un pu
ternic detașament muncitoresc, 
multi dintre fiii agricultorilor de 
ieri sînt astăzi muncitori cu înaltă 
calificare, maiștri și specialiști pe 
platforma industriei alimentare. In 
1965 Țăndărei avea numai 600 de 
muncitori ; în prezent sînt aproape 
6 000. In cadrul liceului industrial 
și al scolii de maiștri de pe lingă 
acesta se pregătesc cadrele nece
sare nu numai pentru industria a-

limentară, dar și pentru lucrările 
de hidroameliorații și pentru ex
ploatarea sistemelor de irigații. 
Acești tineri vor avea nu numai 
cunoștințele necesare pentru a 
„prelua ștafeta" in întreprinderile 
orașului, ci vor purta, totodată, in 
inimă, și dragostea pentru me
leagurile natale pe care le doresc 
mereu mai înfloritoare.

Paralel cu întreprinderile indus
triale s-au înălțat și noile cartiere 
de blocuri de locuințe care au 
schimbat înfățișarea orașului. Nu
mai in ultimii 10 ani s-au construit 
și s-au dat in folosință 1 400 de 
apartamente, pentru oamenii mun
cii și specialiștii veniți pe platfor
ma industrială și în celelalte sec
toare de activitate.

La procesul de creare a unor 
condiții de trai tot mai ridicate 
contribuie dezvoltarea rețelei co
merciale, a secțiilor de prestări de 
servicii. Orașul are azi magazine 
cu o suprafață ce însumează a- 
proape 1 200 mp și secții cu o gamă 
diversificată de servicii. Ulițele de 
ieri sint acum străzi asfaltate, 
parcul orașului, amenajat pe ma
lul rîului Ialomița, oferă condiții 
bune de recreare și agrement. Tre
buie, de asemenea, evocată viața 
cultural-artistică bogată ce se desfă
șoară la casa de cultură și în clu
burile întreprinderilor, cu partici
parea formațiilor noastre de ama
tori, ca și a unor colective profesio
niste din București, Constanta, 
Brăila și Galați cu care colaborăm 
constant.

Orașul Țăndărei cunoaște în pre
zent o înflorire remarcabilă pe 
toate planurile, iar locuitorii lui. 
înfăptuind în toate domeniile poli
tica partidului, așteaptă cu pro
fundă bucurie Congresul al XIII- 
lea al partidului, hotăriți ca, prin 
hărnicia 
viață tot 
vingerea 
Congres _ ___
Ceaușescu in funcția supremă 
conducere în partid este garanția 
de nezdruncinat a înfloririi con
tinue a întregii țări.

Alexandru CULINA 
primarul orașului Țăndărei

lor. să-și făurească o 
mai prosperă, avind con- 
limpede că realegerea la 

a tovarășului Nicolae 
de

Raport muncitoresc in întrecere
Producție suplimentară în 
valoare de 1,3 miliarde lei
mentară în valoare de 1,3 miliarde

în perioada care a trecut din 
acest an. oamenii muncii din in
dustria județului Argeș au re
alizat o producție-marfă supli- 

. _ lei. obținută în condițiile în care
valoarea acestui important indicator este mai mare cu 2,3 miliarde 
lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest frumos succes, 
dedicat Congresului al XIII-lea al partidului, se datorează hărniciei 
muncitorilor și specialiștilor, modernizării producției și aplicării de 
tehnologii avansate, folosirii cu înalt randament a bazei tehnico-ma- 
teriale din dotare. Sporul de producție amintit se concretizează in 
65 000 tone cărbune și 27 milioane metri cubi gaze de sondă. 10 000 tone 
toluen, 25 000 tone polietilenă și în alte produse necesare economiei 
naționale și solicitate la export. Printre unitățile fruntașe se numără 
Combinatul petrochimic din Pitești, întreprinderea de autoturisme 
ARO. Trustul de antrepriză generală pentru construcții industriale. 

**’ '....................................... cauciuc. întreprinderea de textile.
„Scînteii").

Combinatul de articole tehnice din 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
lucrătorii din cadrul Trustului

Număr sporit 
de apartamente 

pentru oamenii muncii 
de antrepriză generală construcții-montaj Constanța au dat în folo
sință, de la începutul anului și pînă în prezent, 3 471 de apartamente, 
cu 471 apartamente mai mult decit prevederile planului la zi. In ace
lași timp, alte 3 000 de apartamente se află în diferite faze de execuție, 
creîndu-se astfel toate condițiile pentru a realiza pînă la Congresul 
al XIII-lea al partidului încă 1 000 de apartamente. In felul acesta, 
In perioada dintre Congresul al Xll-lea și Congresul al XIII-lea ale 
partidului, constructorii constănțeni au realizat în orașele Constanța, 
Medgidia, Mangalia, Năvodari, Hîrșova și în alte localități ale jude
țului 21 500 de apartamente în ansambluri moderne înzestrate cu com- 

publică.
țului 21 500 de apartamente în ansambluri moderne înzestrate 
plexe comerciale, școli, grădinițe și alte unități de utilitate 
(George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

confecțiiLivrări suplimentare 
la export

export cu peste două luni înainte
ciștigat, colectivul unității s-a angajat să livreze suplimentar partene
rilor externi un volum de produse în valoare de aproape 10 milioane 
lei, întregul spor realizîndu-se pe seama creșterii productivității mun
cii. „Decadele record în producție", Inițiate în cinstea celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, contribuie la depășirea planului pe fiecare 
10 zile cu 1 500—1 800 confecții. (Silvestri Ailenei, corespondentul 
„Scînteii").

întreprinderea de
din Dorohoi. unitate fruntașă în 
tntrecerea socialistă pe țară, 
și-a îndeplinit planul 

de termen. In avansul
anual la 
de timp

Noi tipuri Colectivul întreprinderii de
___rulmenți grei din Ploiești, înU6 rulmenți speciali colaborare cu Institutul de pro

iectare rulmenți și organe de 
asamblare Brașov, a introdus In fabricație noi tipuri de rulmenți spe
ciali cu înalte performante tehnice, necesari industriei noastre, precum 
și pentru piața externă. Acum, în preajma Congresului al XIII-lea al 
partidului, s-a obținut, într-un timp record, primul Iot de rulmenți 
oscilanți. deosebit de dificili în execuție, datorită diametrelor lor mari 
de pînă la 1 360 milimetri și greutății de peste 2 100 kilograme. Acest 
produs In premieră s-a livrat Combinatului siderurgic de la Galați, 
renunțîndu-se la import. Tot In premieră s-au realizat și rulmenții 
grei secționați, necesari noilor laminoare fabricate pentru întreprin
derea „Republica" din București, precum și rulmenții radiali cu dia
metrul de 1 700 milimetri și rulmenții speciali cu două rînduri de 
role (în greutate de aproape 2 400 kilograme) ceruți de siderurgia ro
mânească. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii");

I
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
in unități economice și institute de cercetări din Capitală

Indicații privind perfecționarea activității la uzinala .,23 August' Anolizo aprofundată la Institutul da cercetară științifică și Ingineria tehnologică pentru electronică

I
*
1

(Urmare din pag. a Il-a) 
la „Aversa11 a unei turnatorii auto
matizate pentru repere de serie care 
să folosească apoi ca prototip pentru 
toate unitățile din țară. De aseme
nea, a indicat să fie amenajată o 
secție specială pentru turnarea pie
selor unicat.

Pe parcursul vizitei a reținut aten
ția in mod deosebit standul de probe 
hidromecanice, instalație realizată cu 
forțe proprii, ce permite verificarea 
in întreprindere a tuturor parametri
lor de funcționare a pompelor. S-a 
vizitat, apoi, atelierul unde se pro
duc pompe pentru energetica nuclea
ră, unitate in care se asigură reali
zarea unor produse de calitate înaltă, 
corespunzătoare cerințelor acestei ra
muri de virf a energeticii și tehnicii. 
Au fost prezentate mai multe tipuri 
de pompe, dintre care se1 remarcă 
cea cu turația de 10 000 rotații pe 
minut — prima de acest gen reali
zată in țară.

ÎNTREPRINDEREA DE ME
CANICĂ FINĂ, următoarea uni
tate vizitată, asigură economiei na
ționale peste 90 la sută din necesarul 
de aparate de măsură și control. De 
curînd,' întreprinderea a înscris în 
gama produselor sale și aparatura de 
micromecanică destinată automatiză
rii proceselor de producție.

Tovarășului ■ Nicolae Ceaușescu îi 
slnt prezentate, de către Petrț Do- 
brescu, directorul întreprinderii, 
principalele înfăptuiri ale muncitori
lor. inginerilor și tehnicienilor unită
ții. Față de acum cinci ani, între
prinderea realizează azi un număr 
dublu de tipuri de aparate, a 

dezvoltat mult producția de ma
trițe si dispozitive speciale, de 
tehnicitate ridicată. Creșterea și di
versificarea producției, introducerea 
in fabricație a unor produse de malt 
nivel tehnic au făcut ca ritmul me
diu anual al volumului exportului să 
crească cu 31,2 la sută, produsele 
unității fiind cunoscute în peste 42 
'de țâri de pe toate continentele. în
treprinderea de mecanică fină parti
cipă, de asemenea, cu produsele sale 
la înfăptuirea programelor speciale 
din domeniul nuclear, al industriilor 
petrolieră, electronică, minieră, con
strucțiilor de nave.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
este prezentată instalația laser pen
tru prelucrat filere cu diamante exe
cutată in colaborare cu Institutul 
central de fizică și cu Centrul de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică, mecanică fină și scule din ca
drul centralei de profil.

în atelierul de rectificat sint exa
minate setul de scule folosit în in
dustria petrolieră — România numă- 
rindu-se printre țările europene ex
portatoare de astfel de piese — apa
ratură complexă de măsură si control 
și alte produse de înalt nivel tehnic.

Ministrul de resort informează des
pre felul in care se îndeplinește sar
cina trasată privind fabricația în a- 
ceastă intreprindere a ceasurilor me
canice. Secretarul general al partidu
lui a cerut să fie luate toate măsu
rile pentru accelerarea producției de 
ceasuri mecanice.

Apreciind realizările colectivului 
de la această unitate, • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiș
tilor ca, împreună cu ministerul și 
centrala de resort, să intocmească 

documentația șl să elaboreze, pînă 
in 1983. tehnologia necesară pentru 
automatizarea întregului proces teh
nologic de la turnătoria întreprinde
rii „Aversa11, să conceapă și să reali
zeze aparate de măsură si control 
care să se situeze la cel mai înalt 
nivel de precizie și tehnicitate cu
noscut pe plan mondial.

Vizita la ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" s-a desfășurat 
în aceeași atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism. Un mare număr 
de oameni ai muncii din această pu
ternică citadelă industrială au făcut 
tovarășului Nioolae Ceausescu o 
călduroasă primire dînd astfel ex
presie sentimentelor de deosebită 
stimă si prețuire fată de secretarul 
general al partidului. Conducătorul 
partidului si statului nostru a fost 
întimpinat de Alexandru Mărgări- 
tescu. directorul general al Centra
lei industriale de profil. Paul Bla- 
ier. directorul întreprinderii, de alti 
reprezentanți1 ai conducerii unității.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu specialiștii de aici 
s-a axat ne principalele aspecte ale 
dezvoltării. în continuare, a produc
ției de compresoare. locomotive si 
motoare. îmbunătățirii nivelului teh
nic si calitativ al acestora.

S-a vizitat mai intîi secția de 
prototipuri, adevărat laborator ai 
înnoirii si modernizării fabricației, 
capacitate realizată la indicația se
cretarului general al partidului. în 
cadrul expoziției organizate aici au 
fost înfățișate cele mai noi reali
zări ale acțiunii de asimilare de noi 
produse cu caracteristici superioare 
competitive ne Plan mondial, de a- 

olicare a unor tehnologii moderne, 
menite să asigure sporirea produc
tivității muncii. Gazdele informează 
că. în acest an. au fost proiectate 
si executate prototipurile a noi a- 
gregate complexe. Specialiștii Între
prinderii si ai Institutului de cer
cetare si Proiectare „Faur11 si-au con
centrat eforturile pentru intensifica
rea activității de modernizare a fa
bricației de compresoare. locomoti
ve. motoare si agregate cu motor în 
vederea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a sarcinii de înnoire, pînă 
la sfîrsitul acestui cincinal, a în
tregii game de tipodimensiuni ce se 
execută în prezent Dintre prototi
purile create rețin atentia noul a- 
gregat transportabil pentru instala
țiile de forai, precum si numeroase 
subansamble cu un grad ridicat de 
complexitate, asimilate în scopul în
locuirii importurilor.

Modul în care se acționează pen
tru continua sporire a calității pro
duselor este pus în evidentă si Ia 
secția de utilaje complexe. Sint în
fățișate o serie de metode moderne 
de prelucrare, datorită cărora se ob
țin importante economii de metal si 
de energie.

Pe parcursul vizitării secției me
canică II au fost examinate stadiul 
îndeplinirii programelor de asimila
re a noilor tipuri de compresoare 
si motocompresoare. măsurile ce se 
impun pentru perfection a re a activi
tății în acest domeniu. Au fost pre
zentate cele mal recente modele de 
compresoare cu puteri ridicate pen
tru gaze, unele specializate pentru 
lucrul în medii puternic corosive. în
deosebi in chimie si petrochimie, 
care constituie premiere ne plan 

național. Dintre tipurile aflate în fa
bricația curentă, acoperind o gamă 
de puteri cuprinsă între 150—600 
CP. au retinut atentia comnresoare- 
le cu 6 cilindri, cu structuri ușoa
re si foarte ușoare, care1 asigură e- 
conomisirea metalului si creșterea 
substanțială a productivității mun
cii. precum si diminuarea consumu
rilor energetice la beneficiari.

Secretarului general al partidului 
îl sint înfățișate preocupările colec
tivului secției în direcția măririi ara
dului de tipizare a reperelor si sub- 
ansamblelor. extinderii procedeelor 
eficiente de lucru — cum este în
locuirea bielelor forjate liber cu cele 
matritate —. realizării prin autouti- 
lare a unor mașini specializate de 
mare randament.

Aceleași preocupări sint evidente 
si în sectorul motoare, căruia îi 
revin sarcini importante ne linia 
extinderii fabricării de motoare Die
sel pentru nave, pentru industria pe
trolieră. locomotive, grupuri elec
trogene. mijloace de transport ru
tier grele.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că fluxurile de producție, 
îndeosebi cele de prelucrare crin as- 
chiere. nu corespund din punctul da 
vedere al nivelului tehnic cerințe
lor sporite ale programelor de fa
bricație a motoarelor si a cerut să 
se organizeze linii moderne de ma- 
sini-unelte. să se extindă folosirea 
masinilor-agregat. a celor speciali
zate. să crească gradul de automa
tizare a operațiilor de prelucrare. 
Arătînd că folosirea mașinilor uni
versale pentru lucrări simple este 
improprie și ineficientă, conducăto
rul partidului si statului nostru 

a Insistat asupra necesității de a se 
concepe (luxuri de fabricație radical 
modernizate, cu o dotare nouă, ca
pabilă să asigure productivitatea și 
calitatea conform programelor ela
borate. S-a cerut ca, atît la compre- 
soare cît și lâ motoare, să fie puse 
la punct linii de producție speciala 
pentru fiecare tip in parte.

Vizita a continuat la secția de mon
taj a locomotivelor, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că se 
impune ca, paralel cu eforturile ce 
trebuie depuse pe linia sporirii vo
lumului fabricației, să se aibă în ve
dere în permanență atît moderniza
rea continuă a produselor cît și este
tica lor, locomotivele fabricate lâ „23 
August11 trebuind să aibă și un as
pect cît mai plăcut.

A fost examinat apoi modul de or
ganizare a activității în turnătoriile 
de oțel și fontă de pe platforma ma
rii întreprinderi bucureștene. Apre
ciind că munca în aceste sectoare 
importante nu se desfășoară în con
cordanță cu posibilitățile existente, 
s-a cerut să se ia măsuri urgente 
pentru reorganizarea spațiilor de 
producție, extinderea mecanizării o- 
perațiilor cu volum mare de muncă 
fizică, să se adopte soluțiile necesare 
în scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă.

în legătură cu dezvoltările prevă
zute pentru acest sector, secretarul 
general al partidului a indicat ca 
noile capacități să fie organizate ast
fel îneît să poată fi adoptate tehno
logiile cele mai moderne.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că între
prinderea „23 August11, care are un 
colectiv harnic și talentat, ce a acu

mulat o bogată experiență, cu o or- j 
ganizație de partid puternică, în care 
activează mai bine de 5 000 de co- 1 
muniști, trebuie să fie o intreprin
dere model, o adevărată unitate eta- i 
Ion in domeniul construcțiilor de 
mașini.

Conducătorul partidului șl statului 
nostru a fost primit de colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și unitățile de cercetare vizitate cu 
cele mai calde sentimente de dra- I 
goste și respect. Peste tot i-au ieșit 
în întîmpinare cu steaguri roșii și ' 
tricolore, cu pancarte ce aveau în
scrise urări la adresa gloriosului nos- ’ 
tru partid comunist, a patriei noastre 
socialiste. S-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu reales la | 
al XIII-lea Congres !“. Gărzi de o- 
noare au prezentat onorul. Tineri și '.j 
tinere i-au înminat, în semn de dra- :j 
goste și respect, frumoase buchete i 
de flori. Atmosfera sărbătorească era , 
întregită de formațiuni artistice care 
interpretau cintece închinate parti
dului, secretarului său general, pa
triei și poporului.

Reprezentanții conducerilor minis
terelor, centralelor industrial, de 
profil, întreprinderilor și institui .lor 
de cercetări vizitate au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
vii mulțumiri pentru indicațiile și 
orientările date. Comuniștii, toți oa
menii muncii din aceste unități s-au 
angajat, că vor acționa cu toată res
ponsabilitatea, cu elan revoluționar 
pentru a întîmpina istoricul eveni- 1 
ment din viața partidului și a țării 
— Congresul al XIII-lea al partidu- ■ ' 
Iui — cu noi și importante fapte de 
muncă.

Lo întreprinderea de calculatoare electronice sint prezentate noile produse Pretutindeni, calde manifestări de stimă șl respect

i

t
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In ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIIELEA AL PARTIDULUI

- MUNCĂ SPORNICĂ, REZULTATE SUPERIOARE

CULESUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI 
-GRABNIC ÎNCHEIATE!

Fructele din livezi sînt culese 
și puse cu grijă la adăpost

Mijloace suplimentare 
fa transportul produselor din cîmp

CONFERINȚELE DE DARE
“ “ ' .......... '■ 1 1 ■ •

DE SEAMĂ SI ALEGERIr

-moment important in intărirea spiritului revoluționar, 
in perfecționarea activității organizațiilor de partid

Lucrătorii ogoarelor din județul 
ARGEȘ, hotărîti să întîmnine Con
gresul al XlII-lea al partidului cu 
realizări remarcabile, acționează cu 
toate forțele pentru a încheia în a- 
ceastă săotămînă recoltarea porum
bului, legumelor și a fructelor. Pentru 
urgentarea acestor lucrări, comanda
mentul județean pentru agricultură a 
luat o serie de măsuri în vederea 
mobilizării la cules a tuturor forțe
lor de la sate, astfel incit ritmul re
coltării să crească mult în intensi
tate. împreună cu inginerul Ion 
Fianu. directorul I.J.L.F. Argeș, am 
urmărit în mai multe unităti agri
cole‘cum se acționează pentru strân
gerea si depozitarea grabnică a fruc
telor. produse deosebit de perisa
bile în condițiile timpului instabil 
si rece.

Pină acum, pe ansamblul județu
lui s-a cules 70 la sută din recolta 
de fructe, multe unități fiind aproa
pe de incheierea acestei lucrări. ..In 
citeva zile — ne spune inginerul Ion 
Stoica, șeful fermei pomicole de stat 
Merișani — terminăm culesul. Con
cret, mai avem de recoltat 100 tone 
de mere și de livrat 200 de tone".

Și în consiliile agroindustriale To- 
poioveni, Stîlpeni, Cîmpulung, Curtea 
de Argeș, ritmul la strinsul recoltei 
de fructe este în creștere. Alături de 
lucrătorii din unităti se află un număr 
mare de muncitori din întreprinderi 
și instituții și de elevi. Dealtfel 
trebuie arătat că unele unităti. cum 
este cooperativa agricolă din Ne
grești. au încheiat nu numai recol
tarea merelor, ci și însilozarea lor. 
Aici, ca și în alte părți, în afara 
mijloacelor auto puse la dispoziția 
fermelor pomicole, se face o, treabă 
bună cu atelajele trase de animale, 
care aduc lăzile încărcate din livezi 
cît mai aproape de drumurile de 
acces. Așa se procedează și în coope
rativele agricole Stîlpeni, Bogați. Bo
țești, Godeni. Boțeai. precum și în 
fermele pomicole de stat Băl:Iești, 
Ducieni. Tigveni si Cepari. Datorită 
acestor măsuri, ritmul însilozărli a 
crescut mult, ceea ce a făcut ea la 
această dată să fie puse la adăpost 
pentru conservare în timpul Iernii 
mai bine de 6 000 tone de mere. 
..Noi — ne spune Ion Gușoiu. șeful 
silozului din Zărnești — avem mai 
bine de jumătate din capacitatea si
lozului ocupată cu fructe. Ca șl în 
alți ani. ne-am îngrijit din timp și 
am procurat ambalajele necesare. 
Acum, o echipă de muncitoare lu
crează permanent la sortarea fructe
lor care sînt însilozate".

O mare parte din recolta de fruc
te. formată îndeosebi din poamele

! EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Hărnicia, competența, răspunderea 
-investiții din cele mai rentabile
Cooperativa agricolă din Blăjani 

se numără printre unitățile fruntașe 
din consiliul agroindustrial Poșta 
Cilnău, județul Buzău. Dacă exami
năm realizările harnicilor țărani coo
peratori de aici, constatăm că în ul
timii 4 ani ei au obținut la toate 
culturile producții mari, deși se află 
intr-o zonă cu precipitații reduse, iar 
terenurile au o fertilitate scăzută și 
nu sînt amenajate pentru irigat.

Din anul 1980 în această coopera
tivă s-a obținut în mod constant 
o producție medie la hectar de peste 
3 000 kg de floarea-soarelui, fapt ce 
demonstrează că și pe terenuri neiri
gate se pot obține recolte mdri dacă 
sînt aplicate corect și la timp toate 
verigile tehnologice. în această toam
nă însă producția realizată s-a si
tuat cu mult peste nivelul anilor an
teriori. De pe cele 50 hectare culti
vate s-a obținut o recoltă medie de 
floarea-soarelui de 3 703 kg la hec
tar, cu peste 1100 kg mai mult decit 
prevederile planului. Cum a fost po
sibilă realizarea acestei producții, 
care situează unitatea pe primul Ioc 
în județul Buzău la cultura florii- 
soarelui ? Ne răspunde inginerul-șef 
al cooperativei, tovarășul Ion Gri- 
gore.

— încă din vara anului 1983 am 
gîndit amplasarea florii-soarelui, 
orientîndu-ne ca aceasta să urmeze 
numai după grîu, cultură care pără
sește mai devreme terenul și creează 
prin aceasta posibilitatea executării 
rapide a arăturii, ceea ce pentru noi 
are o deosebită importanță, întrucît 
astfel se asigură păstrarea apei în 
sol. Am efectuat arătura la. 29—31 
centimetri adîncime, imediat dună 
recoltarea griului, realizînd o lucrare 
de bună calitate. In același timp cu 
aratul au fost încorporate in sol cite 
400 kg de superfosfat și 400 kg de 
sare potasică 'a hectar. Dozele de 
îngrășăminte chimice au fost stabi
lite pe baza cartării agrochimice a 
solului, din care rezultă că acestea 
sint deficitare în special în fosfor, 
element indispensabil pentru floarea- 
soarelui, care are o influentă directă 
atît asupra sporului de producție, cît 
șl a calității acesteia. în primăvară, 
am insistat mai mult asupra pregă
tirii cu grijă a patului germinativ. 
Pentru aceasta terenul a fost discuit 
și nivelat, realizindu-se o perfectă 

care cad Ia sortare, este prelucrată 
la centrele de semiindustrializare în
ființate în toate bazinele pomicole, 
precum și la fabricile de conserve 
din Topoloveni și Băiculești. Citeva 
zeci de mii de tone de fructe au fost 
deshidratate sau transformate în 
compoturi și conserve. O activitate 
bună in acest sens are centrul din 
Curtea de Argeș, condus de Stelian 
Petrescu. „Produse care pînă nu 
demult nu-si găseau întrebuințare 
capătă acum noi valori — ne spu
ne el. De la noi pleacă la export 
cantități însemnate de prune si de 
pere, de poame uscate". Cu bune rea
lizări se înscriu în această privință 
si centrele de semiindustrializare din 
Tigveni. Mihăești și Vedea.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii”

la tribuna SCÎiltfiiî

pregătire și mărunțire a solului. Se
mănatul l-am executat în epoca op
timă, cînd în sol erau 6—7 grade 
Celsius, ceea ce a corespuns, în con
dițiile primăverii tîrzii a anului 1984, 
cu începutul lunii aprilie. Concomi
tent cu semănatul au fost adminis
trate și cite 100 kg de îngrășăminte 
complexe la hectar.

— Dintre elementele de tehnologie, 
care a avut rolul decisiv in obținerea 
producției mari din acest an ?

— Este greu de spus că luate in 
mod separat unul sau altul din aces
te elemente ar avea un rol decisiv.

Cum s-ou obținut 3 703 kg 
de floarea-soarelui, 
în medie, la hectar 
la C.A.P. Blăjani, 

județul Buzău

Fiecare este condiționat de celelalte. 
Totuși, cred că un rol important a 
jucat folosirea numai de semințe de 
foarte bună calitate. Pe baza rezul
tatelor anterioare, noi am folosit si 
in acest an numai semințe din soiul 
„Sorem 82". Toată sămînta a fost 
aleasă „la masă", pentru a se înlă
tura semințele riecorespunzătoare si 
cele bolnave. Am asigurat la semă
nat 57 250 boabe germinabile la hec
tar. Consider la fel de importantă 
preocuparea de a face pe teren cît 
mai puține treceri cu tractoarele 
pentru a evita tasarea solului, distru
gerea caoilaritătii lui. ceea ce duce 
la pierderi mari de apă. de care 
plantele au atita nevoie. Din păcate, 
nu am dispus de întreg necesarul de 
erbicide. fapt ce ne-a determinat să 
aplicăm mai multe lucrări mecanice 
și manuale de întreținere. In total 
am efectuat 3 prasile combinate. 
Condițiile climatice din acest an au 
impus ca prima prasilă să fie efec
tuată manual, pe rind. cînd plantele 
aveau o înălțime de 5—7 centimetri, 
cu scopul de a aerisi solul si de a 
distruse buruienile în curs de răsă
rire. După 5—6 zile am intervenit cu 
prima prasilă mecanică, odată cu 
care am încorporat in sol. cu ferti
lizatoarele montate Pe cultivatoare, o

în aceste zile. în majoritatea uni
tăților agricole din județul VASLUI, 
toate forțele satelor sint concentrate 
la recoltarea porumbului, cultură ce 
deține o pondere însemnată în agri
cultura județului. Pentru a răspunde 
imperativului ca. în cel mai scurt 
timp, toate roadele acestei toamne să 
fie puse la adăpost, comitetul jude
țean de partid a luat măsuri pentru 
intensificarea la maximum a recol
tării. Ca atare, datorită participării 
la cules a zeci de mii de cooperatori, 
în sprijinul cărora au venit impor
tante forte de la orașe, a fost nevoie 
să se intensifice mai mult si ritmul 
transportului recoltei din cimp. cu 
deosebire al sfeclei de zahăr si al 
porumbului.

Așa cum am constatat în multe 
unități, capacitatea de transport zil
nică a fost mărită simțitor, in primul 

cantitate de 75 kg azotat de amoniu 
Ia hectar. Am repetat apoi lucrările 
de prăsit mecanic si manual la in
tervale de 12—14 zile.

— Am ințeles că tehnologia apli
cată corect, in ansamblul ei, are un 
rol însemnat in realizarea de produc
ții mari. Dar cei care o aplică sint 
oamenii. Ce ne puteți spune despre 
munca lor ?

— Intr-adevăr, aici este cheia suc
cesului. Consider că munca făcută 
cu răspundere si pricepere este in
vestiția cea mai rentabilă. Iar coo
peratorii. mecanizatorii si specialiștii 
noștri au dovedit acest lucru. Am să 
mă refer la una din multele situații 
în care calitatea muncii efectuate 
este decisivă pentru nivelul recol
tării. Pe tot parcursul lucrărilor, în 
centrul atenției noastre am situat 
păstrarea densității, pentru a avea 
in final peste 50 000 de plante recol- 
tabile la hectar. Această preocupare 
s-a manifestat permanent, in pe
rioada răsăririi culturii. în scopul 
prevenirii atacului de dăunători, si 
în tot timpul întreținerii culturilor, 
pentru a nu se tăia plantele. As mai 
adăuga că recoltarea s-a făcut in
tr-un interval scurt, de numai 6 
zile, evitindu-se astfel pierderile la 
maximum posibil. Acestea ar fi pe 
scurt principalele elemente care au 
dus la obținerea recoltei de floarea- 
soarelui din acâst an. Amplificînd 
această experiență, sintem hotărîți ca 
in anul 1985 să obținem o produc
ție de peste 4 000 kg de floarea- 
soarelui la hectar.

Din experiența cooperatorilor din 
Blăjani se desprinde o concluzie 
limpede. Amplasarea judicioasă a 
culturii, folosirea de semințe de ca
litate din soiuri productive, pregăti
rea grădinărească a patului germina
tiv. respectarea densității la unitatea 
de suprafață, fertilizarea după cerin
țele reale ale fiecărei sole nu sînt 
lucruri deosebite, ci sînt elemente 
care stau la îndemina tuturor. Esen
țială este insă, după cum afirma si 
inginerul-sef al cooperativei, munca 
oamenilor. Dar nu orice muncă, ci 
numai munca făcută cu răspundere, 
pasiune si pricepere care reprezintă 
investiția cea mai rentabilă.

Stelian CH1PER 
Aurel PAPADIUC 

rtnd prin repartizarea unor mașini, 
tractoare si remorci din unitățile in
dustriale si de construcții, care, pe 
baza unor grafice precise, lucrează, 
în anumite zile, la transportul pro
duselor din cimp. în acest fel, capa
citatea de transport a fost sporită cu 
încă 1200 tone zilnic. Toate aceste 
miîloace au fost concentrate cu deo
sebire în unitățile care au de cărat 
sfeclă de. zahăr si porumb de la mari 
distante. în consiliul agroindustrial 
Huși, de exemplu, se adunaseră peste 
5 500 tone de sfeclă de zahăr. Prin 
suplimentarea mijloacelor de trans
port. sfecla este adusă repede de la 
stația C.F.R. Crasna, evitîndu-se 
pierderile si deprecierea acesteia.

Problema esențială insă pentru 
grăbirea depozitării producției o con
stituie utilizarea la întreaga capaci
tate a mijloacelor de transport. In 
consiliul agroindustrial Dimitrie Can- 
temir. din cele 10 camioane ale auto
bazei din Huși veneau zilnic doar 
vreo cinci, dar si acelea tirziu. ast
fel incit nu reușeau să transporte 
porumb nici cit atelajele cooperati
velor. Analizind această situație, care 
se regăsea si in alte locuri, coman
damentul agricol județean a luat ime
diat măsura ca peste tot mijloacele 
de transport să fie puse efectiv la 
dispoziția comandamentelor agricole 
locale, pentru ca acestea să efectueze 
cite 4—6 țurse pe zi. în același timp, 
a fost mai bine si riguros organizat 
si transportul cu atelajele cooperati
velor agricole. Mai cu seamă că in 
toate consiliile există baze de recep
ție volante la distante mici. ..In aces
te condiții — ne spunea președintele 
C.A.P. Deeni. Ion Moșanu — ar fi 
inutil să risipim carburanții ce pot 
fi folosiți la arături. Noi cărăm 
aproape in, totalitate porumbul de pe 
toate cele 700 hectare cu 45 d'e ate
laje ale cooperativei. La acestea se 
adaugă si alte 15 atelaje ale cetățe
nilor din comună".

La fel se procedează si în coope
rativele agricole Costestî. Bogdă- 
nești. Unțesti. Dimitrie Cantemir, 
Vulturești, Vetrisoaia si altele, unde, 
conform unor programe întocmite de 
primării, sînt mobilizate la transport 
toate mijloacele cu tracțiune anima
lă din comună. Actionindu-se in acest 
mod. transportul se desfășoară acum 
cu rezultate bune în consiliile agro
industriale Dimitrie Cantemir. Cras
na. Fălciu. Negrești. Birlad. Banca 
Si altele. Asemenea măsuri trebuie 
să fie generalizate in tot județul, 
deoarece Pe cimp se mai află încă 
circa 40 000 tone stiuleti ce trebuie 
grabnic transportați si depozitați.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii”

Culturile intensive 
-pregătite temeinic!
(Urmate din pag. I) 
la condițiile specifice din fiecare 
unitate agricolă.

Din discuțiile cu Specialiști din 
ministerul de resort am retinut că. 
in această perioadă si oină la sfirsi- 
tul anului, este nevoie să fie reali
zate o serie de lucrări de cea mai 
mare importantă pentru a se asigu
ra reușita înființării culturilor in
tensive si obținerea producțiilor sta
bilite. întii de toate, este vorba de 
amplasarea acestor culturi De tere
nurile cele mai bune. In acest scop, 
in fiecare unitate trebuie alese si 
stabilite suprafețele ce vor fi cul
tivate in sistem intensiv. Stabilirea 
cu precizie a acestor terenuri per
mite ca pretutindeni să se urmă
rească ca ele să fie arate Ia adin- 
ci'mea prevăzută, corespunzător fie
cărui tip de sol. asisurindu-se îngro
parea sub brazdă a tuturor restu
rilor vegetale. In același timp, in 
conformitate cu programele stabili
te. este absolut necesar să fie reali
zate si lucrările de afinare adîncă 
si de scarificare ne terenurile com
pacte sau greu permeabile. Conco
mitent. o atentie deosebită trebuie 
să se acorde fertilizării de bază, cu 
îngrășăminte organice si chimice, a 
terenurilor destinate culturilor in
tensive. Important este să fie admi
nistrate doze determinate științific, 
ne baza cartării agrochimice a so
lului si a cerințelor specifice fie
cărei plante. Un efect deosebit de 
favorabil asupra culturilor intensi
ve îl au pregătirea si. mai ales, ni
velarea din toamnă a terenurilor. A- 
ceste lucrări trebuie executate cu 
precădere la sfecla de zahăr si soia, 
dar si pe alte suprafețe dacă con
dițiile de soi le impun. Desigur, încă 
de acum, suprafețele stabilite pen
tru culturile intensive trebuie să fie 
delimitate in sole mici, de 100—200 
hectare, aceasta pentru a se ușura 
nivelarea terenului si a se asigura 
irigarea lor mai bună De brazde.

Se desprinde cu claritate conclu
zia că sarcina extinderii in anul vii
tor a suprafețelor cultivate în sis
tem intensiv trebuie privită cu toa
tă răspunderea în fiecare unitate a- 
gricolă. Pentru reușita acestei ac
țiuni de mare importantă pentru e- 
conomia națională, este necesar ca 
organele iudetene de partid si agri
cole. consiliile populare si conduce
rile unităților agricole să întreprin
dă măsurile ce se impun, astfel in
cit pretutindeni toate lucrările spe
cifice acestei perioade să fie exe
cutate la time si la un inalt nivel 
calitativ, sure a se asigura pregă
tirea in cele mai bune condiții a 
culturilor intensive ne toate supra
fețele planificate.

Conferința organizației munici
pale de partid Tg. Jiu a fost anun
țată pentru ora 9. Ea a început 
insă mult mai devreme. De ce ? 
Simplu. Schița de sistematizare a 
centrului civic — aprobată defini
tiv in intervalul dintre cele două 
conferințe și expusă în holul întru
nirii delegaților — a suscitat atît 
de mult interesul, incit au fost ne
cesare suite de dialoguri, cu gru
puri de delegați, intre primul vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular municipal și 
participanții la conferință. „Faptul 
că municipiul nostru se va înscrie 
in anii următori in rindul celor 
mai frumoase orașe ale țării — se 
explica delegaților la conferință — 
îl datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
partidului, care 
s-a ocupat per
sonal de adopta
rea, în amenaja
rea centrului ci
vic, a unei con
cepții urbanistice 
moderne, care să 
pună in valoare 
ansamblul opere
lor lui Brâncuși și să imprime in 
același timp orașului pecetea civi
lizației socialiste".

Pe fondul acestui fapt semnifica
tiv pe'ntru contribuția secretarului 
general al partidului la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor orașelor tă
rii, al importantelor realizări înfă
țișate de darea de seamă privind 
dezvoltarea municipiului Tg. Jiu 
între cele două conferințe — con
strucții de noi obiective industria
le. crearea a peste 5 009 de locuri 
de muncă, darea în folosința oa
menilor muncii a peste 3 000 de 
apartamente, precum si numeroase 
alte edificii sociale (spatii sanitare 
și comerciale, cămine de nefami- 
liști, cantine etc.) — delegații la 
conferință, îndeplinind mandatul 
încredințat de cei peste 18 000 de 
eomuniști pe care-i reprezentau, 
țî-au exprimat In unanimitate ade
ziunea fierbinte față de liotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul al XIII- 
lea, în funcția supremă de secre
tar general al partidului — opțiu
ne fundamentală pentru transfor
marea in certitudini a obiectivelor 
devenirii comuniste a patriei 
noastre.

Aria problematicii ecOnomico-so- 
Ciale, a activității politico-organi- 
zatorice aflate in atenția organiza
țiilor de partid în perioada dintre 
rele două' conferințe a fost, cum 
era și firesc, complexă. în aborda

în activitatea de partid, 
stil de muncă eficient, dinamic
Anii actualului cincinal au con

stituit Și pentru municipiul Sfintu 
Gheorghe anii unei etape deosebit 
de importante in dezvoltarea eco- 
nomico-socială. Producția indus
trială a atins 5,4 miliarde lei. cu 20 
la sută mai mare decit in 1980. în 
același timp, a continuat îmbunătă
țirea structurii industriei prin creș
terea ponderii ramurilor purtătoare 
de progres tehnic — industria con
structoare de mașini și de prelucra
re a metalelor — care reprezintă 
astăzi aproape 50 la sută din pro
ducția industrială totală, față de 
numai 7,5 la sută in 1974. Produsele 
industriei municipiului se exportă, 
in prezent, in 25 de țări ale lumii.

Vorbind despre amploarea fără 
precedent a dezvoltării economice, 
delegații la conferința de partid a 
municipiului Sfintu Gheorghe au 
ținut să sublinieze, cu deosebită 
satisfacție și recunoștință, că ea se 
datorează grijii permanente a to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
făptuirii indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului 
stabilite cu prilejul vizitelor între
prinse in municipiu. „Pentru aceas
tă deosebită grijă — spunea in ca
drul conferinței Bokor Francisc, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de aparataj elec
tric auto și mașini electrice — care 
ilustrează preocuparea statornică a 
secretarului general al partidului 
pentru dezvoltarea armonioasă. în 
ritm susținut a tuturor localităților 
țării, noi, comuniștii, toți oamenii 
muncii români și maghiari din mu
nicipiul Sf. Gheorghe adresăm to
varășului Nicolae Ceaușescu în
treaga noastră recunoștință, expri- 
mindu-ne sentimentele de nețărmu
rită dragoste, stimă și înaltă pre
țuire".

în numele tuturor comuniștilor 
pe care îi reprezintă și avînd man
datul tuturor oamenilor muncii din 
colectivele din care fac parte, Mir
cea Contu, ca și KisgyOrgy Zoităn, 
tzăak Ferencz, Emese Gavrilă, ca 
și toți ceilalți delegați care au luat 
cuvintul la conferință, au exprimat 
cu deosebită căldură adeziunea de
plină la hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al partidului pri
vind realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XlII-lea 
Congres, in înalta funcție de secre
tar general ai partidului.

Așa cum a rezultat din darea de 
seamă, din cuvintul unor delegați, 
printre care Alexandru Dina. 

rea el. atît darea de seamă, cît si 
cea mai mare parte a delegaților 
au ținut seama de această realita
te, ceea ce a făcut posibil ca in 
desfășurarea conferinței dezbate
rile să surprindă si caracterul 
complex al problemelor si să asi
gure și o analizare temeinică a 
celor mai importante dintre ele.

Abordarea cit'mai concretă si efi
cientă a problematicii economice a 
constituit, așa cum s-a precizat în 
darea de seamă și cum au subli
niat in cuvintul lor și delegații 
Nicolae Munteanu, Elena Secelea- 
nu. Nicolae Cretu, Titu Pînișoară, 
obiectivul central al activității co
mitetului municipal de partid in 
perioada analizată. In acest scop, un 
accent deosebit s-a pus pe promo

Problematica majoră 
— temeinic abordată

varea unor forme și metode de 
lucru eficiente, care să asigure in
tegrarea cit mai organică a organi
zațiilor de partid in viața colecti
velor, in problematica majoră cu 
care se confruntă, implicarea lor 
efectivă în soluționarea probleme
lor. S-au apreciat rezultatele pozi
tive pe care le-au avut analizele 
periodice pe linie de investiții ini
țiate de comitetul municipal de 
partid, cu participarea proiectanți- 
lor, beneficiarilor și constructorilor, 
cele săptămînale destinate îndepli
nirii planului de export, introdu
cerea unui sistem informațional de 
urmărire zilnică a producției fizice 
și exportului, efectuarea de analize 
la fața locului In întreprinderile cu 
restanțe, organizarea de consfătuiri 
tematice și schimburi de experien
ță consacrate perfecționării stilului 
și metodelor de muncă ale organi
zațiilor de partid in soluționarea 
problemelor economice. Efectele 
acestui mod concret de a conduce, 
ale activității politico-organizatori- 
ce desfășurate se regăsesc In fan- 
tul că peste 30 de unităti econo
mice au raportat îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor de pian De pe
rioada analizată.

„Ceea ce am realizat pină acum 
In activitatea economică, mai ales 
in cadrul unităților cu rezultate po
zitive — se arată în darea de sea
mă — reprezintă un bun ciștigat, 
o experiență pe care avem datoria 
s-o dezvoltăm. Dar in conferința 
noastră trebuie să analizăm in mod

Szabo Irina. Olâh Lâsză. Natalia 
Sargu. caracteristic pentru perioada 
analizată a fost intărirea puternică, 
organizatorică și politică, a întregii 
activități de partid. Comitetul mu
nicipal, organele și organizațiile de 
partid au acționat cu mai multă 
perseverență pentru perfecționarea 
continuă a stilului și metodelor de 
muncă, pentru întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile de activi
tate. pentru ridicarea întregii munci 
de partid la nivelul înaltelor exi
gențe impuse de cerințele formula
te de secretarul general al parti
dului. în acest sens, delegații s-au 
referit la creșterea în această pe
rioadă cu aproape 1 400 a număru
lui membrilor de partid, dintre 
care aproape 50 Ia sută sint femei, 
la experiența dobîndită de orga
nizațiile de partid in antrenarea 
comuniștilor, în concentrarea tutu-' 
ror forțelor colectivelor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor ce le revin. S-a evi
dențiat astfel faptul că In plenare
le comitetului municipal de partid 
sau in ședințele de birou, ca și în 
adunările generale ale organizații
lor de bază din întreprinderi și in
stituții, s-au analizat cu exigență 
problemele de fond ale muncii de 
partid, stabilindu-se măsuri con
crete care să asigure perfecționa
rea continuă a activității economice 
și sociale. La baza acestor analize 
au stat, de regulă, studii și con
troale efectuate cu sprijinul comi
siilor pe probleme, ale activului de 
partid, urmărirea înfăptuirii hotări- 
rilor stabilite, raportarea sistema
tică de către membrii birourilor și 
comitetelor de partid asupra modu
lui In care își îndeplinesc sarcinile 
încredințate, precum și concluziile 
desprinse din discuțiile Individuale 
ale birourilor organizațiilor de bază 
cu comuniștii.

Se poate spune — lucrările con
ferinței reliefînd cu putere acest 
lucru — că perfecționarea muncii 
de partid, creșterea capacității or
ganizatorice și nolitico-educative a 
organelor și organizațiilor de partid 
au stat la baza rezultatelor obținute 
de oamenii muncii din municipiu, 
de colectivele unor importante uni
tăți economice, cum sînt întreprin
derea de aparataj electric auto și 
motoare electrice, întreprinderea 
textilă „Oltul", întreprinderea de 
mașini, agregate și subansamble 
auto. Combinatul de prelucrare a 

temeinic cauzele unor neimpltniri, 
ale nerealizării sarcinilor de plan 
pe acest an pe ansamblul economiei 
municipiului". Au urmat dezbate
rile din conferință in întregime 
acest îndemn al dării de seamă 7 
Răspunsul nu poate fi. din păcate, 
în întregime afirmativ. De ce ? 
Pentru că. in timp ce o bună parte 
din delegați au dat curs cerinței 
formulate, alții, poate cel mai direct 
vizați, precum tovarășii Ion Catană, 
Lucia Patița. Ion Popescu. Ioana 
Mătâcuță — directori de intreorin- 
deri, secretari ai comitetelor de 
partid, conducători ai organizațiilor 
de masă — au venit in conferință 
cu rapoarte globale de activitate, 
bogate în aprecieri pozitive. Dar 
care au analizat foarte puțin, ne

concludent. cau
zele care au fă
cut ca activitatea 
organizațiilor de 
partid respective, 
a organelor de 
conducere colec
tivă să fie mar
cată, în acest 
an, la un impor
tant capitol — e- 
ficiența economi

că — de serioase neimpliniri. Exis
tă, intr-adevăr, și cauze obiective 
— și în cazul unor unităti din mu
nicipiul Tg. Jiu, cum ar fi combi
natul de lianți și azbociment, în
treprinderea de articole tehnice din 
cauciuc, fabrica de confecții, între
prinderea de mașini-unelte — care 
n-au putut fi întotdeauna nrein- 
timoinate în mod operativ. Dar 
atît timp cit în respectivele Uni
tăți. indicii de utilizare a mașini
lor, de folosire a timpului de 
muncă, de încadrare in parametri 
proiectați ai instalațiilor sau în nor
mele de consum, care reflectă in 
ultimă instanță si calitatea activi
tății organizațiilor de partid, a co
muniștilor. a celorlalți oameni ăl 
muncii, se situează intre 5—10 la 
sută sub nivelul celor planificați, 
ei dezvăluie clar faptul că activi
tatea politico-organizatorică desfă
șurată de organele $1 organizațiile 
de partid, în special cea educativă, 
ori n-a avut în centrul el asemenea 
probleme, ori le-a tratat în gene
ral, fără eficientă.

în ansamblu însă, conferința or
ganizației municipale de partid Tg. 
Jiu a făcut o analiză temeinică ac
tivității desfășurate si a conturat 
garanții clare, prin prisma preve
derilor cuprinse în hotărîrea adop
tată, că in et^pa următoare se vor 
înregistra certe salturi calitative.

Constantin PRIES CU

lemnului, întreprinderea de antre
priză constructii-montai. Cariera 
de lignit și altele. Referindu-se la 
aceste rezultate. Pâsztor Francisc, 
bun Ilie nugen, Varga Magdoina, 
loan Tainaș și alți delegați au sub
liniat activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid pentru mo
bilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la realizarea zil
nica a sarcinilor de plan, îndeosebi 
la producția fizică și la export, la 
mai buna organizare a producției și 
intărirea ordinii, disciplinei și res
ponsabilității în munca, la valori
ficarea superioară a resurselor ma
teriale.

Desigur, deși lucrările conferinței 
au făcut o amplă analiză a activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid din municipiu, totuși și da
rea de seamă, ca și mai multi din
tre delegații care au luat cuvintul 
în analizarea unor lipsuri care mai 
persistă au rămas deficitari la spi
ritul autocritic. Spre exemplu, da
rea de seamă, unii delegați 
s-au referit în cuvintul lor la 
anumite „greutăți obiective" care 
influențează asupra realizării unor 
produse la un nivel tehnic și cali
tativ superior. Dar s-au examinat 
mai puțin cauzele acestor gteutăți, 
munca oamenilor, a birourilor or
ganizațiilor de bază pentru înlătu
rarea lor. Nu s-au făcut astfel re
feriri la faptul că după obținerea 
unor rezultate bune, colectivele u- 
nor secții nu au mai acționat cu 
perseverentă pentru modernizarea 
și creșterea continuă a nivelului 
tc-hnic al produselor. Nu peste tot 
s-a ințeles că fără eforturi perma
nente de innoire a producției, de 
îmbunătățire a calității, a parame
trilor tehnici și economici ai pro
duselor nu se poate vorbi de com
petitivitate și nici de eficientă. Or, 
în această privință, munca pentru 
generalizarea experienței colective
lor fruntașe, pentru valorificarea 
capacității și competenței specia
liștilor, pentru stimularea capacită
ții creative a colectivelor, și. mai 
ales, munca politico-educativă des
fășurată de organizațiile din multe 
secții și ateliere ale unor impor
tante întreprinderi nu este la înăl
țimea cerințelor.

O concluzie pe care conferința 
și-a insușit-o și care, prin hotări- 
rea adoptată, va imprima activității 
de partid o eficiență pe măsura 
exigențelor actuale.

AI. PLATEA_____ J

t
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Doresc să vă transmit profunde mulțumiri pentru .felicitările si urările 
călduroase pe care ați binevoit să mj le adresați. în numele comuniștilor, 
al poporului român si al dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 
39-a aniversări a creării Partidului Mțuicii din Coreea.

Exprimindu-mi convingerea ca relâHțje tradiționale de prietenie si 
colaborare dintre partidele, țările și popoapeie noastre se vor extinde. întări 
și dezvolta continuu. în toate domeniile, în spiritul intilnirilor și convorbirilor 
pe care le-am avut, vă urez, dumneavoastră și poporului român, mari succese 
în întîmpinarea Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, in 
activitatea consacrată prosperității și dezvoltării tării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt recunoscător Excelentei Voastre pentru caldele urări ne care a ti 
avut bunăvoința să le adresați cu ocazia Zilei naționale a Braziliei. Folosesc 
această ocazie pentru a vă exprima sincerele mele urări de prosperitate 
poporului român si pentru aprofundarea Si dezvoltarea fericită a relațiilor 
de prietenie și cooperare care unesc cele două țări ale noastre.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

A apărut, în limba germană, în colecția :

„DIN GÎNDIREA ECONOMICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI"

NICOLAE CEAUȘESCU
DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA 
A ROMÂNIEI ÎN PROFIL TERITORIAL

EDITURA POLITICA

ADUNARE FESTIVĂ 
consacrată celei de-a 67-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
La clubul întreprinderii ..Electro- 

putere" din Craiova a avut loc. joi. 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 67-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Despre semnificația istorică a 
evenimentului aniversat au vorbit 
inginer Dumitru Amzu. director teh
nic al Întreprinderii, și E. M. Tia- 
jelnikov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Vorbitorii au evidențiat realizările 
obținute de oamenii muncii sovietici 
în dezvoltarea economică si socială 
a Uniunii Sovietice. în construcția 
societății comuniste. Au fost relie
fate. totodată, marile înfăptuiri ale 
poporului român în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

S-a subliniat că relațiile de prie
tenie si solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comu

tv
15,00 Telex
15,05 Profesiuni prioritare în Județul 

’■ Prahova
15,30 Viața culturală
15,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană 

(parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 2 noiembrie, 
ora 20 — 5 noiembrie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Izolat, vor cădea ploi 
slabe și burnițe în cea mal mare parte 
a țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale în estul 
țăirii. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 grade șl plus 
6 grade, cele maxime intre 10 și 20 
de grade. Local se va produce brumă, 
îndeosebi în primele nopți, iar seara 
și dimineața, ceață. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus un grad și plus 
2 grade, cele maxime între 15 și 18 
grade. Dimineața și seara, ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
.BASCHET. — In Sala sporturilor 

din Cluj-Napoca s-a disputat joi 
seara meciul dintre formațiile Uni
versitatea CIuj-Nanoea si Stade 
Franțaiș Paris. Prima manșă a tu
rului secund al ..Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin. Bas
chetbalistele românce au obținut vic
toria cu scorul de 82—73 (31—29). 
Returul se va desfășura săptămîna 
viitoare, la Paris.

FOTBAL. Ieri, la Craiova, în 
prezența a 15 000 de spectatori, s-au 
întîlnit formațiile Universitatea din 
localitate și Jiul Petroșani, intr-un 
meci contind pentru etapa a 11-a a 
campionatului diviziei A la fotbal. 
Fotbaliștii craioveni au terminat În
vingători cu scorul de 1—0 (1—0), 
unicul gol fiind, niarcat de Irimescu. 
in min. 31.

cinema
• Amurgul fîntînilor: SCALA (11 03 72)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Amintirea unei mari iubiri (spec
tacol de gală în cadrul „Zilelor fil
mului sovietic") : STUDIO (59 53 15)
— 19.
• Moara lui Călifar : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Surorile : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,45; 20.
• Emisia continuă ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17 30; 19,30.

Dreptate in lanțuri : PACEA 
•(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 

(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Zbor periculos: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Glissando : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 15; 18, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 16; 19.
• Singur de cart : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Salutări de la Agigea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15 30; 17,30; 19,30.
• Ana Pavlova: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19,15, SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
•' Moscova nu crede în lacrimi ; 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19. 

nist al Uniunii Sovietice, dintre po
poarele celor două țări au îndelun
gate tradiții, cunoscînd o evoluție 
continuu ascendentă pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și în 
alte domenii de activitate. S-a re
levat faptul că rolul hotăritor pen
tru continua dezvoltare a legături
lor româpo-sovietice pe multiple 
planuri îl au întîlnirile si convorbi
rile dintre conducătorii de partid si 
de stat ai celor două țări, ele con
ferind. de fiecare dată, noi valențe 
ansamblului raporturilor dintre 
partidele, țările si popoarele noas
tre.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Electroputere".

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

20,00 Telejurnal (parțial color) • Raport 
muncitoresc in cinstea marelui 
toiim al comuniștilor

20.20 Țâra întreagă îhtîmplnă Congresul 
a! XIII-lea al Partidului Comunist 
Român. Dialog despre viitor

20,35 „Cîntarea României11 (color)
20,50 împliniri și perspective
21,25 Confirmarea deplină a politicii in

ternaționale a partidului și sta
tului nostru

21,45 Telefilmoteca de aur (parțial co
lor)

22.20 Telejurnal (parțial color)

Mesajul istoriei
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi după-amiază. pe Jiang 
Zemin, ministrul industriei electro
nicii din R.P. Chineză, care a făcut 
o vizită în tara noastră.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare economică 
româno-chineză. căile de lărgire a 
acestora. îndeosebi în domeniul e- 
lectronicli.

în aceeași zi. oasoetele s-a întîlnit 
cu tovarășul Nicolae Constantin, vi
ceprim-ministru al guvernului.

La întrevederi a luat parte Ale
xandru Necula. ministrul industriei 
de masini-unelte. electrotehnică si 
electronică.

A fost prezent Li Zewang. amba
sadorul R.P. Chineze la București.

La Ministerul Industriei de Mașini- 
Unelte. Electrotehnică si Electronică 
s-a semnat, ioi. un Aide-memoire 
privind dezvoltarea relațiilor de co
laborare tehnico-economică si co
mercială dintre România si China în 
domeniul industriei electronice.

• * *

pentru națiune". Iar cuvintele 
Sale de iertare față de cei ce-1 
zdrobeau vin să spună cât de 
adânc în inima lui sălășluia po
tirul iubirii ce nu s-a lăsat 
otrăvit de ură nici în ultima 
clipă. în acest fel chipul său- 
efigie stă alături de Ștefan și 
de Mihai Viteazul cu care ală
turi a intrat în Alba Iulia pe 
calea porții celei strâmte a 
jertfei de sine, dar mai ales de 
Constantin Brâncoveanu. Iar 
numele de rex Daciae, adăugat 
în batjocură atunci jertfei lui, 
s-a dovedit a fi fost cel firesc, 
adeverit de istorie. Rege al Da
ciei. Horea strămoșul, nostru al 

'tuturor fiilor și nepoților șr stră
nepoților de iobagi, cum sun
tem toți, cei ce acolo, în jurul 
inimii lui îngropate la Alba 
Iulia, ne-am strâns într-o altă 
iarnă, la 1 Decembrie 1918 cu 
sutele de mii să ne putem face 
istoria, după ce am robit atâtea 
veacuri, o istorie mai dreaptă și 
mai bună, în spiritul frăției și 
omeniei. Căci jertfa înaintași
lor, ca ea să nu fie zădărnicită, 
ne cere mereu mai multă ome
nie, dreptate, iubire și bunăîn- 
voire, așa cum spune ponorul 
nostru, și a adeverit de atâtea 
ori in istoria sa.

Cel ce iubește mai mult este 
pe calea vieții, o spun poeții, 
transfigurînd suferințele isto
riei.

O Balada cavalerului Ivanhoe : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18; 20.
• Aventurile căpitanului „Minciună"
— 9; 14, Program de desene animate
— 10,45; 12,30, Călărețul fără cap — 
15,45: 17,45; 19,45 : DOINA (16 35 38). 
O Apașii : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15 30; 17,45; 20.
® Pensionul doamnei Latter : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15.30: 17,30; 19,30. 
O Cîteva zile din viața lui Oblomov: 
UNION (13 49 04) — 10: 13; 16; 19.
4$ Simfonia primăverii : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
Q Cu cerul sub picioare : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
e Dosarul albastru : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Șeherezada ; LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Lancea de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Camionul de cursă lungă : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17 45; 20.
« Yankeii; DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
14,30; 17; 19,30.
0 I se spunea „Buldozerul" : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20.
9 Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
O Lupii mărilor : COTROCENI
(49 48 48) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Marfă furată : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Superman : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12,30; 15 30; 18,30.
• Undeva, cîndva : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

La 1 noiembrie 1984. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor ex
terne. a primit, separat, pe John 
Henry Allen Hoyle, noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al 
Australiei in Republica Socialistă 
România, pe Demetrio Boersner, 
noul ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Venezuela 
în Republica Socialistă România, și 
pe Mogens Edsbera. noul amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Danemarcei în țara noastră, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor lor de acreditare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ambasadorul acestei țări 
la București, Abdenour Bekka, a 
oferit, joi. o recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Nicolae Bușui, ministrul energiei 
electrice. Traian Pop, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ăi unor instituții cen
trale. oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă, 
joi, expoziția „Pictura contemporană 
sovietică". Organizată în cadrul „Zi
lelor culturii sovietice", expoziția 
reunește lucrări semnate de circa 50 
de pictori contemporani, creații de
dicate Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, realizările popoarelor so
vietice în construcția socialismului 
și comunismului.

în ■ alocuțiunile rostite la vernisaj 
s-a relevat că manifestarea contri
buie la . mai buna cunoaștere a pa
trimoniului de valori spirituale ale 
Uniunii Sovietice, reprezentînd o 
expresie a strînselor relații de cola
borare cultural-artistică dintre cele 
două țări.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor. Externe, A- 
sociației de prietenie româno-sovie- 
tică, oameni de artă si cultură, un 
numeros public.

Au participat delegația culturală 
sovietică aflată cu acest prilej in tara 
noastră, condusă de P.I. Șabanov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., L.I. Boiko, ministru consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

„Zilele culturii sovietice" au pro
gramat în aceeași zi, la Institutul 
„Ion Mincu" jiin Capitală, vernisajul 
expoziției „Construcții social-cultu-, 
rale în U.R.S.S." și expunerea „Ten
dințe creatoare ale arhitecturii so
vietice contemporane". La Uniunea 
scriitorilor s-a desfășurat un recital 
de poezie sovietică, iar în orașele 
Cluj-Napoca, Roman și Sibiu au avut 
loc spectacole susținute de grupul 
„Stelele baletului sovietic". Ansam
blul de cîntece si dansuri „Piatnițki" 
și Ansamblul de estradă „Melodia".

★
Cu prilejul aniversării creării for

țelor de autoapărare ale Japoniei, 
atașatul apărării al acestei țări la 
București, colonel Hideo Hirota. a 
oferit, joi o recepție, la care au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Apărării Naționale. Ministerului 
Afacerilor Externe, generali si ofi
țeri superiori, precum si atașați mi
litari. aero și navali acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

*
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, la Biblioteca 
Centrală Universitară din Capitală a 
fost deschisă expoziția de carte so- 
cial-politică „Lupta și rolul țărăni
mii in istoria poporului român", de
dicată împlinirii a 200 de ani de la 
marea răscoală populară condusă de 
Horea, Cloșca și Cri șan. Cele circa 
600 de volume — carte social-poli- 
tică, beletristică, de artă — acoperă 
o- largă varietate tematică : lupta 
eroică a țărănimii de-a lungul veacu
rilor pentru dreptate socială, liber
tate și unitate națională, cauzele, 
desfășurarea și ecoul internațional 
al marii răscoale populare de la 1784. 
La loc de frunte sint prezentate lu
crări privind concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu privire la locul țărănimii în isto
ria poporului nostru, precum și ro
lul acesteia de forță motrice în pro
cesul revoluționar de edificare a so
cietății socialiste a României

★
La Timisoara a avut loc o aduna

re a energeticienilor din această lo
calitate. prileiuită de împlinirea unui 
veac de la punerea în funcțiune a 
crimei centrale electrice si de reali
zarea. în premieră în Europa, a ilu
minatului public stradal pe bază de 
energie electrică în orașul de pe 
Bega.

Cu acest prilei au fost evi
dențiate adincile prefaceri structu
rale petrecute în tara noastră in 
cei 40 de ani de construcție socia
listă in domeniul producerii, trans
portului si distribuirii energiei elec
trice. Participantii la adunare s-au 
angaiat să depună toate eforturile 
pentru a produce energie electrică 
cu consumuri specifice cit mai re
duse. pentru raționalizarea si mic
șorarea consumurilor în toate sec
toarele.

(Agerpres)

Cuvintarea prim-ministrului guvernului român, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, la ședința sesiunii C.A.E.R.
Sesiunea Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc se întrunește anul 
acesta intr-un moment deosebit de 
important, cu adinei semnificații 
pentru edificarea noii orinduiri so
ciale in țările membre ale C.A.E.R.

Actuala sesiune se desfășoară în 
climatul fertil, stimulativ creat acti
vității noastre de recenta Consfătui
re economică la nivel înalt a țărilor 
membre ale consiliului, reuniune 
care, prin documentele si hotărîrile 
adoptate, prin direcțiile de acțiune 
si principiile afirmate, asigură ridi
carea pe o treaptă nouă, superioară, 
a colaborării si conlucrării reciproce, 
avantajoase, atît oe plan bilateral, 
cit si multilateral. în interesul dez
voltării mai accentuate a economiilor 
naționale ale țărilor membre, al 
creșterii forței si prestigiului socia
lismului în lume.

Poporul român, strîns linit ta ju
rul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a desfășurat si desfășoară o vastă 
si rodnică activitate. întîmninind cu 
noi succese marile evenimente ale 
anului 1984 — cea de-a patruzecea 
aniversare. a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă si cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, care va avea loc în luna no
iembrie a acestui an. Congresul va 
marca profundele transformări revo
luționare survenite in fizionomia so
cietății românești si va stabili di
recțiile fundamentale ale dezvoltării 
României în următorul cincinal și 
orientările de perspectivă pînă ta 
anul 2000.

în anii construcției socialiste, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului, ta România a fost cre
ată o puternică bază tehnico-mate- 
rială. cuprinzînd o industrie moder
nă si complexă, o agricultură ferm 
angaiată pe calea dezvoltării inten
sive. un înalt potential tehnico-stiin- 
țific. Comparativ cu anul 1945. pro
ducția industrială a tării noastre este 
în 1984 de peste 100 ori mai mare, iar 
producția agricolă a sporit de circa 
7 ori.

In condițiile grele Internationale 
si ale crizei economice mondiale, 
tara noastră a continuat să înregis
treze progrese Însemnate Pe calea 
dezvoltării sale economico-sociale. In 
anul 1983, producția industrială a fost 
mai mare fată de anul precedent cu 
4,8 la sută, iar in primele 9 luni din 
acest an cu circa 6,3 la sută fată de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
S-au realizat progrese importante si 
în agricultură, in acest an obtinin- 
du-se la eriu si orz cea mai mare 
producție din istoria României.

Concentrind toate forțele pentru 
Îndeplinirea integrală a planului pe
1984. acționăm, totodată. în vederea 
pregătirii temeinice a planului pe
1985. Vom continua să depunem si 
în viitor eforturi susținute pentru 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, lărgirea bazei energetice 
si de materii prime, creșterea prio
ritară a ramurilor si subramurilor 
de înaltă tehnicitate, care valorifică 
cu maximă eficientă materiile pri
me. resursele energetice si munca 
socială, pentru a asigura o competi
tivitate superioară produselor româ
nești pe piețele externe. O atenție 
deosebită se va acorda intensificării 
cercetării științifice si dezvoltării 
tehnologice, pentru accelerarea In
troducerii progresului tehnic in ve
derea creșterii aportului acestuia la 
modernizarea economiei, la sporirea 
eficientei întregii activități econo
mico-sociale.

Telul suprem al activității viitoa
re îl va constitui, ca si pînă acum, 
sporirea bunăstării materiale sl spi
rituale a întregului popor, in strinsă 
concordantă cu creșterea venitului 
national, cu ridicarea productivității 
muncii si reducerea cheltuielilor de 
producție, cu dezvoltarea generală a 
societății noastre socialiste.

în cadrul procesului de perfecțio
nare in continuare a planificării 
conducerii si organizării economico- 
sociale. vom urmări aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar. punînd accent pe 
dezvoltarea autoconducerii muncito
rești si autogestiunii economico-fi- 
nanciares.

în dezvoltarea economico-sodală a 
tării, un rol important l-a avut si 
îl are colaborarea cu țările membre 
ale C.A.E.R., in ansamblul căreia se 
detașează puternic colaborarea cu 
Uniunea Sovietică, principalul nos
tru partener in domeniul relațiilor 
economice externe. Problemele care 
confruntă ta prezent țările noastre, 
situația economică si politică interna
țională complicată, fenomenele de 
criză economică mondială determină 
în mod obiectiv necesitatea ca țările 
noastre să caute stăruitor modalități 
și soluții concrete de întărire si ex
tindere a schimburilor economice, a 
colaborării reciproc avantajoase. în 
aceasta vedem noi sensul principal 
al lucrărilor actualei sesiuni a con
siliului. în problemele colaborării cu 
celelalte țări membre ale C.A.E.R., 
delegația noastră își întemeiază acti
vitatea sa pe concepția partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. expusă 
cu prilejul aniversării a patruzeci de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă : „România a parti
cipat și participă activ la dezvoltarea 
si perfecționarea activității in cadru! 
C.A.E.R. și este hotărită ca. in spi
ritul recentelor intelegeri convenite 
Ia intilnirea la nivel înalt pe pro
bleme economice de la Moscova, 
din luna iunie a acestui an. 
să-si aducă in continuare întreaga sa 
contribuție la ridicarea la un nivel 
și mai înalt a colaborării și conlucră
rii in cadrul acestei organizații, incit 
ea să ducă la creșterea puterii eco
nomice a fiecărei țări membre, să 
deschidă noi perspective de accele
rare a progresului lor economic și 
social și de ridicare a bunăstării și a 
gradului general de civilizație ai po
poarelor lor. să ducă Ia creșterea 
forței si prestigiului socialismului in 
lume. Noi considerăm că perfecționa
rea colaborării in cadrul C.A.E.R. are 
un roi deosebit in afirmarea rela
țiilor socialiste ca model de relații 
noi intre state, bazate pe principii 
de deplină egalitate, de conlucrare 
internațională echitabilă, reciproc a- 
vantajoasă".

In raportul Comitetului Executiv 
a] C.A.E.R. prezentat sesiunii sînt 
înfățișate pe larg realizările obținute 
în dezvoltarea colaborării reciproce 
în perioada care a trecut de la șe
dința a 37-a a sesiunii consiliului. 
Dînd o apreciere pozitivă acestor 
realizări, am dori să evidențiem. în
deosebi, munca depusă pentru înche
ierea de noi convenții privind dez
voltarea in actualul cincinal a spe
cializării și cooperării în producție, 
colaborării tehnico-stiințifioe. pre
cum si în domeniu] construirii cu e- 
fortufi comune a unor obiective eco
nomice. Este de remarcat, de aseme
nea. faptul pozitiv că a crescut con
tinuu ponderea producției specializa
te în exportul total al țărilor mem

bre ale C.A.E.R. — Indicator care 
pentru România arată o creștere de 
la 12,1 la sută în 1980 la 33,5 la sută 
in 1983. în exportul României de 
produse ale construcțiilor de ma
șini, ponderea produselor specializate 
este si mai ridicată, sporind de la 
21,2 la sută ta 1980 Ia 49,6 la sută 
în 1983.

Exprimîndu-ne acordul cu activita
tea desfășurată, am dori să atragem, 
totodată, atenția asupra necesității 
de a se lua măsuri în continuare 
pentru urgentarea lucrărilor de reîn
noire pentru cincinalul viitor a con
vențiilor de specializare în produc
ție a căror valabilitate expiră in 
1985. în acest sens, ar fi oportun să 
dăm sarcină Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul con
strucțiilor de mașini, pe care 1! vom 
crea la actuala sesiune, să organi
zeze activitatea neîntreruptă pentru 
pregătirea si semnarea documentelor 
respective, astfel incit livrările re
ciproce de produse specializate să 
poată fi luate în calcul la finalizarea 
coordonării planurilor.

Participarea tot mai activă la cir
cuitul economic mondial constituie o 
orientare de bază, constantă a Româ
niei. In acest cadru, tara noastră a 
acționat consecvent pentru amplifi
carea continuă a schimburilor co
merciale cu țările membre ale con
siliului. Considerăm însă că vo
lumul acestor schimburi, atât cu U- 
niunea Sovietică, cât și cu celelalte 
țări membre ale C.A.E.R.. nu reflectă 
pe deplin posibilitățile reale ale e- 
conomiilor noastre. In aceste condi
ții apare deci ca necesar să con
tinuăm eforturile ta cadrul coordo
nării planurilor și la pregătirea acor
durilor comerciale oe termen lung 
pentru a conveni volume majorate de 
livrări reciproce, care să ne asigure 
satisfacerea intr-o măsură mal mare 
a nevoilor de produse de bază, ma
șini și utilaje, alte produse defi
citare.

Documentul Aipus dezbaterii noas
tre reflectă acțiunile concrete de co
laborare cuprinse în hotârîrea con
sfătuirii economice Ia nivel Înalt, 
precum si alte propuneri initiate în 
ultimul timp in cadrul organizației 
noastre. Partea română lsi reafirmă 
interesul de a participa la acțiunile 
convenite, in vederea valorificării 
unor resurse naturale existente, ta 
țările membre ale C.A.E.R.. prin lu
crări de proiectare, prospectări geo
logice. livrări de utilaie si materiale, 
inclusiv cu forța de muncă necesară, 
în condiții reciproc avantajoase. E- 
sențialul constă acum să trecem la 
materializarea acțiunilor respective, 
prin înțelegeri si acorduri eoncrete 
de lungă durată, astfel ca realizarea 
lor să-și arate efectele pozitive tacă 
în cincinalul 1986—1990. .

Consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. 
a considerat că. prin mobilizarea 
propriilor resurse si intensificarea 
colaborării reciproce, poate fi asigu
rată soluționarea problemei mate
riilor prime si combustibililor pentru 
toate țările membre ale C.A.E.R. 
Soluționarea cu forte unite a unor 
asemenea sarcini de mare Importan
tă pentru progresul economic si so
cial al fiecăreia dintre țările noastre 
trebuie să constituie una dta direc- 
title fundamentale ale dezvoltării 
cooperării st specializării în cadrul 
C.A.E.R.

în această privință, noi pornim de 
la faptul că problema asigurării în 
cadrul C.A.E.R. a necesarului de pe
trol. gaze, cărbuni, energie si materii 
prime de bază interesează toate ță
rile membre ale consiliului. Pentru 
România insă această problemă are 
o importantă deosebită. Aceasta 
atlt datorită consumului de energie 
primară pe locuitor mult mai mic 
decit consumul mediu oe ansamblul 
țărilor membre, cit și faptului eă 
România își satisface, tn cadrul co
laborării reciproce, necesarul de ase
menea produse — cu toate acțiunile 
întreprinse pînă ta prezent — intr-o 
proporție substantial mai mică decit 
celelalte țări membre ale consiliului.

In acest domeniu, partidul nostru 
acționează neabătut pentru folosirea 
maximă a resurselor interne si a- 
tflicarea de măsuri ferme pentru re
ducerea sistematică a consumurilor 
si economisirea de energie si ma
terii prime. România a elaborat 
programe speciale si depune efor
turi mari pentru dezvoltarea resur
selor energetice si de materii pri
me chiar cu un conținut scăzut de 
substanțe utile. Potrivit proiectului 
de Directive ce va fi dezbătut si 
aprobat de apropiatul Congres al 
partidului nostru, ta cincinalul vii
tor. ca urmare a Introducerii si ge
neralizării tehnologiilor cu randa
mente ridicate, se va asigura di
minuarea consumului energetic pe 
unitatea de venit national cu peste 
20 la sută ta 1990. fată de 1985. în 
industria construcțiilor de mașini, 
consumurile specifice medii de la
minate feroase se vor reduce cu 19 
la sută. Se vor întreprinde măsuri 
ferme pentru realizarea ta 1990 a 
consumului specific de cocs realizat 
pe plan mondial.

Cu toate eforturile ne care le de
pune. tara noastră nu reușește să-si 
acopere necesarul de combustibili, 
energie si materii prime numai din 
resurse interne. De aceea, ne-am 
pronunțat pentru o participare tot 
mai largă la valorificarea resurse
lor energetice si de materii prime 
in țările membre ale C.A.E.R.. care 
dispun de asemenea resurse si. în 
primul rind. Uniunea Sovietică. Pe 
această linie, apreciem că ar fi ne
cesară încheierea unor convenții ge
nerale de colaborare ne termen lung 
în domeniu] combustibililor si e- 
nergiei. precum si in domeniul ma
teriilor prime, oare să prevadă uni
rea eforturilor tarilor interesate ta 
vederea atragerii în circuitul eco
nomic de noi resurse naturale pen
tru satisfacerea, mai bună si stabi
lă a necesarului țărilor membre ta 
aceste domenii importante.

România si-a exprimat statornic 
disponibilitatea, ne care o reafirmă 
si de această dată, de a participa 
la eforturile de investiții ale țări
lor oe teritoriul cărora se constru
iesc. cu eforturi comune, obiective
le respective. în legătură eu aseme
nea acțiuni de cooperare este nece
sar să ajungem la o înțelegere de 
principiu, potrivit căreia livrările de 
produse de la capacitățile create cu 
eforturi comune să se realizeze pe 
o. perioadă îndelungată, de regulă 
15—20 de ani, pe baza unor con
tracte de lungă durată, care să con
fere stabilitate și perspectivă plani
ficării colaborării în domeniile res
pective.

Referindu-se ta continuare la ne
cesitatea intensificării specializării șl 
cooperării în producție, atît in con
strucția de mașini, în electrotehnică 
și electronică, cit și in industriile chi
mică, materialelor de construcții, in
dustria alimentară și a bunurilor de 
consum, vorbitorul a evidențiat în
semnătatea de prim rang a acestei 
activități, subliniind că specializarea 
și cooperarea Internațională ta pro

ducție sint chemate Bă contribuie la 
soluționarea unor probleme 
tante ale dezvoltării economice, țcjn 
ar fi asigurarea progresului tehnico- 
științific, diversificarea producției, 
creșterea nivelului tehnic și a cali
tății produselor, obținerea unor ti
puri de mașini, utilaje și echipa
mente moderne, de mare producti
vitate, necesare realizării programe
lor de investiții, reducerea importu
rilor nejustificate cu plata ta devize 
convertibile, valorificarea la un nivel 
superior a resurselor materiale și de 
muncă, obținerea in final a unor rit
muri înalte de dezvoltare economică. 
Ca una din formele principale ale 
participării la diviziunea internațio
nală a muncii, specializarea și coo
perarea creează fiecărei țări condiții 
optime pentru dezvoltarea unor le
gaturi reciproc avantajoase, stabile 
și de durată.

Creșterea potențialului industrial 
și tehnic al României în ultimele 
două decenii, prin înfăptuirea unor 
ample programe de tavestitfi, a 
creat posibilități largi de participare 
la diviziunea muncii dintre țările so
cialiste. inclusiv ta domenii de vîrf. 
Ca urmare, țara noastră participă Ia 
majoritatea convențiilor de speciali
zare multilaterale încheiate pînă în 
prezent, înscriindu-se ca țară specia
lizată la un nomenclator larg de 
produse din toate ramurile indus
triale.

Cu toate progresele obținute, apre
ciem eă se .impune îmbunătățirea 
participării în continuare a României 
la specializarea și cooperarea multi
laterală în producție dintre țările 
membre ale consiliului, astfel tacit 
să crească substanțial volumul schim
burilor de produse specializate, co
respunzător potențialului industrial 
si posibilităților existente pe pie
țele țărilor membre ale consiliului. 
Avem in vedere in primul rind an
trenarea mai largă a țării noastre la 
specializarea și cooperarea ta pro
ducție în ramurile de vîrf ale econo
miei și creșterea, pe această cale, a 
livrărilor reciproce de produse de 
nivel tehnic ridicat, cum ar fi mij
loacele de automatizare, aparatură de 
măsură șl control, echipamente hi
draulice, utilaje energetice, mașini- 
unelte cu comandă program, compo
nente electronice, echipamente pen
tru tehnica de ealeul și altele. Apre
ciem că trebuie să fie, de asemenea, 
extinse substanțial specializarea și 
cooperarea în producția de utilaje 
energetice, minier-extractlve, meta
lurgice, chimice și petrochimice, uti
laje pentru exploatarea la zi a mine
ralelor utile, pentru construirea de 
conducte magistrale de gaze și altele, 
astfel incit întregul necesar de astfel 
de produse să fie satisfăcut prin li
vrări reciproce. Țara noastră dispu
ne pentru aceasta de potențialul in
dustrial și de cercetare capabil să 
elaboreze tehnologii și produse la ni
velul tehnicii mondiale, să realizeze, 
în cooperare eu alte țări membre ale 
CJLE.R.. asemenea echipamente da 
înalt nivel tehnic. Ca urmare a poli
ticii consecvente a partidului nostru 
de industrializare a țării, au fost 
create capacități de producție mo
derne. ta domeniile-chele ale con
strucțiilor de mașini, chimiei, indus
triei ușoare, pe care sintern ta mă
sură să le orientăm spre realizarea 
produselor cerute de partenerii noș
tri, potrivit parametrilor tehnieo-ca- 
litativi solicitați de beneficiari.

Pentru folosirea mai bună a capa
cităților și diversificarea producție*  
existente. România este interesată ta 
promovarea specializării și cooperă
rii atît in fabricarea de produse fi
nite, rit și de componente, piese șl 
subafisamble pe baza unor Înțelegeri 
de lungă durată, în care să fie regle
mentate toate problemele, incepînd 
de la cercetare și aprovizionare pînă 
la desfacerea producției realizate in 
comun.

Pornind de la aceste cerințe. Co
mitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele economice din țara noas
tră au primit sarcina să acționeze 
în cadrul coordonării planurilor pen
tru intensificarea tratativelor cu 
partenerii din celelalte țări membre 
ale C.A.E.R., pentru ajungerea dt 
mal urgentă la noi Înțelegeri con
crete privind lărgirea specializării și 
cooperării în industria construcțiilor 
de mașini, industriile chimică, ușoa
ră și alimentară. în alte ramuri ale 
economiei naționale.

în același timp, un accent deose
bit punem pe majorarea substan
țială a exportului de mașini și uti
laje ta comerțul reciproc, avînd în 
vedere nivelul mult mai redus al 
acestuia pe locuitor, comparativ cu 
cel al altor țări membre ale consi
liului. De asemenea, prin promova
rea specializării și cooperării ta pro
ducție. dorim să acționăm ta conti
nuare pentru Îmbunătățirea structu
rii exportului și creșterea ponderii 
produselor înalt prelucrate. Unind 
seama de necesitatea valorificării su
perioare a resurselor materiale de 
care dispunem.

Abordind problema coordonării 
planurilor, vorbitorul a subliniat că 
partea română acționează. în cadrul 
lucrărilor consacrate cincinalului 
1986—1990, ta direcția promovării 
cooperării ta domeniul producției 
materiale și creșterii substanțiale a 
livrărilor reciproce cu țările mem
bre ale C.A.E.R. și finalizarea aces
tor activități In prima parte a anu
lui 1985. Dorim să realizăm înțele
geri ferme privind angajamentele a- 
sumate reciproc, care să constituie 
o bază trainică pentru elaborarea 
planului de dezvoltare economică, ta 
partea care se referă la colaborarea 
reciprocă.

în acest sens, ta paralel cu lucrările 
de coordonare a planurilor, este nece
sar să se treacă neîntârziat la desfășu
rarea tratativelor pentru încheierea 
acordurilor comerciale de lungă dura
tă și a altor înțelegeri guvernamentale 
privind colaborarea economică în pe
rioada următorului cincinal.

Totodată, vorbitorul s-a referit si 
la necesitatea perfecționării metodo
logiei de stabilire a preturilor si a 
tarifelor pentru servicii.

în continuare a fost abordată pro
blema îmbunătățirii continue a or
ganizării colaborării multilaterale, 
subliniindu-se că partea română, 
alături de celelalte țări, a acționat 
permanent pentru perfecționarea si 
creșterea eficientei activității 
C.A.E.R. Prin propunerile supuse 
dezbaterii sesiunii actuale, se reali
zează un nou pas pozitiv în această 
direcție. Pentru a-si atinge cit mai 
deplin scopul pentru care au fost 
create, atît Consiliul de Ajutor Eco

Încheierea lucrărilor celei de-a 39-a

ședințe a sesiunii C.A.E.R.
HAVANA 1 (Agerpres). — La Ha

vana s-au încheiat lucrările celei 
de-a 39-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

Delegația Republicii Socialiste 
România la ședința sesiunii a fost 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 

nomie Resiproc. cit sl celelalte or
ganizații economice internaționale 
create de țările sooialiste vor trebui, 
în spiritul hotărârilor Consfătuirii 
econoiptae la nivel înalt, să-si con
centrez» întreaga activitate sore 
soluționarea problemelor majore cu 
care sînt confruntate eeonomiîle na
ționale ale țărilor membre prin ini
țierea. convenirea si perfectarea unor 
acțiuni concrete de colaborare eco
nomică si tehnico-știintifică. S-a 
subliniat necesitatea acționării mai 
operative de către organele C.A.E.R. 
pentru perfectionarea stilului sl me
todelor de lucru. îmbunătățirea pla
nificării activității, eliminarea para
lelismelor.

După cum este cunoscut, situația 
internațională s-a tarăutătit conti
nuu. ajungîndu-se ta prezent la o 
încordare deosebit de gravă, care 
pune ta pericol pacea Întregii lumi. 
Are loc o intensificare a politicii im
perialiste de consolidare si de reîm
părțire a zonelor de influentă, a po
liticii de forță și de amenințare cu 
forța. Se mențin, ta diverse zone de 
pe glob, stări de încordare si con
flicte armate tatre state si apar al
tele noi. continuă să se manifeste cu 
putere fenomenele crizei economice, 
se adinceste decalajul dintre țările 
sărace si bogate. Cercurile imperia
liste Încearcă să oprească procesul 
marilor transformări revoluționare, 
sociale si naționale, să stăvilească 
lupta popoarelor pentru independen
ță si progres, pentru realizarea unei 
lumi în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară.

Cursa Înarmărilor, și îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, a luat proporții 
uriașe, determinînd creșterea conti
nuă a pericolului unui nou război 
mondial, care, in actualele împreju
rări. s-ar transforma inevitabil in
tr-un război nuclear, punind in pe
ricol existenta civilizației, a însesi 
vieții pe planeta noastră.

Avtad în vedere situația care s-a 
ereat in lume. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei înarmări
lor. trecerea la dezarmare, si ta pri
mul rind la dezarmare nucleară, a- 
părarea dreptului suprem al oameni
lor. al popoarelor la existentă, la 
viată, la libertate șl independentă, 
la pace.

în acest cadru ne pronunțăm cu 
hotărire pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune în țările din vestul Eu
ropei. pentru încetarea. în același 
timp, a realizării contramăsurilor 
nucleare de către Uniunea Sovietică. 
Pentru reluarea negocierilor dintre 
cele două state, ta vederea realizării 
unul acord privind eliminarea com
pletă a rachetelor nucleare cu rază 
medie si. apoi, a tuturor armelor nu
cleare din Europa si din Întreaga 
lume. Considerăm necesar ca state
le. popoarele europene să-si uneas
că eforturile si să participe direct 
la realizarea înțelegerilor privind o- 
Prirea amplasării noilor rachete sl 
distrugerea celor existente.In același scop, al consolidării păcii 
și creării unui climat de colaborare 
între state, ne pronunțăm și acțio
năm pentru reglementarea pașnică, 
prin tratative, a tuturor situațiilor 
conflictuale din diferite părți ale 
lumii.

Totodată, consecventă politicii sale 
de solidaritate eu toate forțele revo
luționare și progresiste, care luptă 
pentru libertate și independență na
țională șl socială, țara noastră spri
jină mișcările de eliberare a po
poarelor din America Centrală și 
zona Caraibilor împotriva politicii 
imperialiste, de forță și dictat, pen
tru soluționarea pe cale politică, a 
tratativelor, a problemelor complexe 
din regiune.

în acest context, România aprecia
ză pozitiv acțiunile Grupului de la 
Contadora, menite să imprime un 
nou curs relațiilor dintre statele din 
America Centrală, bazate pe princi
piile egalității și respeetului reciproc. 
Exprimăm, de asemenea, solidarita
tea României eu lupta poporului ni- 
caraguan și a celorlalte popoare dta 
această zonă a lumii pentru Împlini
rea idealurilor de libertate și demo
crație, de propășire națională.

Pornind de la faptul eă înrăutăți
rea considerabilă a situației econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare 
este un rezultat al crizei economice 
mondiale, al accentuării măsurilor 
protecționiste, al folosirii de către 
imperialism a politicii doblnzilor ex- 
eesiv de înalte, a capitalului finan
ciar ea o pîrghie pentru promovarea 
politicii sale de dominație și asupri
re, în condițiile în care toate trata
tivele purtate pină acum nu au dus, 
practic, la nici un rezultat. România, 
ca țară socialistă ta curs de dezvol
tare, acționează cu fermitate pentru 
adoptarea de măsuri concrete menite 
să contribuie la lichidarea subdez
voltării, la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, nece
sitate obiectivă pentru stabilitatea și 
dezvoltarea economică a Întregii 
lumi.

România militează neabătut in a- 
eeste direcții, pornind de la faptul 
că țărilor socialiste le revin menirea 
și datoria de a se afla ta primele 
rîndurl ale luptei pentru pace, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și de
zarmare, în primul rind pentru de
zarmare nucleară, pentru reluarea și 
consolidarea politicii de destindere, 
de securitate, colaborare și înțelege
re între națiuni, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mal drepte pe 
planeta noastră.

în cuvintul său, conducătorul de
legației române a relevat că desfă
șurarea sesiunii C.A.E.R. In Cuba îl 
oferă posibilitatea să dea expresie 
aprecierilor poporului nostru pentru 
succesele obținute de poporul cuba
nez, sub conducerea partidului co
munist, in frunte eu tovarășul Fidel 
Castro, în dezvoltarea economiei so
cialiste a Cubei, în lupta sa revolu
ționară pentru apărarea independen
ței naționale, a cuceririlor socialis
mului, și a reafirmat hotărirea 
României socialiste de a dezvolta și 
adinei colaborarea și cooperarea in 
toate domeniile cu Cuba frățească.

Totodată, a exprimat gazdelor, C.Q. 
al P.C. din Cuba, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, tovarășului 
Fidel Castro Ruz mulțumirile căldu
roase ale delegației române pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat, 
pentru condițiile create ta vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor actua
lei ședințe a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a 39-a ședințe a se
siunii C.A.E.R. și au adoptat Comu
nicatul cu privire la această ședință.

I



SESIUNEA O.N.U,

Prin înghețarea și reducerea bugetelor 
militare - fonduri pentru dezvoltare

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme politice și de securitate
NAȚIUNILE UNITE 1 — Trimisul 

Agerpres, N. Chilie, transmite : In 
Comitetul pentru probleme politice și 
de securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. au loc dezbateri asupra unor 
probleme specifice din voluminosul 
dosar al cursei înarmărilor și dezar
mării. O temă importantă, abordată 
de toate țările în curs de dezvoltare 
și nealiniate, precum și de alte state 
ale lumii, o constituie cea a curbei 
mereu ascendente a cursei înarmă
rilor, a creșterii alarmante a chel
tuielilor militare și consecințelor ex
trem de dăunătoare ale acestei si
tuații pe plan politic, economic, 
social, al păcii și securității interna
ționale. în dezbateri este formulată 
cu tărie cerința de a se stăvili pro
cesul de majorare continuă a chel
tuielilor in scopuri distructive, de a 
se trece neîntîrziat la înghețarea șl 
reducerea bugetelor militare ale tu
turor statelor, începînd cu cele mal 
puternic înarmate, și de a se aloca o 
parte a fondurilor astfel eliberate în 
scopul accelerării progresului econo
mic șl social al tuturor națiunilor, 
In primul rînd al țărilor în curs de 
dezvoltare.

A fost subliniată necesitatea de a 
se angaja fără întîrziere negocieri de 
fond asupra măsurii de înghețare și 
reducere a bugetelor militare pe

ORIENTUL MIJLOCIU
• In pregătirea convorbirilor privind retraqerea torțelor 

israeliene din sudul Libanului • Contacte diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a a- 
nunțat că secretarul general al Na
țiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, a obținut acordul Israelului 
și Libanului pentru desfășurarea de 
convorbiri la nivel militar privind 
retragerea forțelor israeliene din su
dul Libanului. S-a precizat că aceste 
convorbiri vor avea loc la cartierul 
general al Forței interimare a O.N.U. 
din Liban (U.N.I.F.I.L.) de la 
Naqhoura, localitate libaneză de 
coastă, aflată la 5 km de frontiera 
cu Israelul.

Anunțul purtătorului de cuvînt al 
O.N.U. precizează că, „în urma con
sultărilor cu guvernele Libanului și 
Israelului, secretarul general a con
vocat o conferință a reprezentanților 
militari ai celor două țări care să 
discute aspectele militare ale retra
gerii forțelor israeliene și aranja
mentele de securitate în sudul Liba
nului" — Informează agenția 
Associated Press.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Pre
ședintele libanez. Amin Gemayel. 
l-a primit joi, la Beirut, pe vicepre
ședintele Siriei, Abdel Halim Khad- 
dam, cu care a examinat probleme 
referitoare la evoluția situației din 
Liban. într-o declarație făcută pre
sei, Abdel Halim Khaddam a expri
mat sprijinul Siriei, față de efortu

„Săptămîna mondială a dezarmării"

ÎNLĂTURAREA primejdiei nucleare
- cerință vitală și îndatorire supremă a popoarelor I

„Nu putem sta cu brațele încru
cișate cînd în joc este exis
tenta omenirii Acesta a fost 
laitmotivul amplelor acțiuni pen
tru pace si dezarmare desfășura
te pe întreg globul in cadrul ..Săp- 
tămînii mondiale a dezarmării", ex
presie a convingerii profunde a ma
selor de pretutindeni că acum, pină 
nu este prea tîrziu, trebuie făcut to
tul pentru a' se preîntimpina un ca
taclism nuclear. Milioane și milioane 
de oameni de pe tot cuprinsul pla
netei și-au manifestat voința fermă 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a bara calea războiului, pentru 
a impune pacea, pentru a apăra 
dreptul lor suprem la viață. Munci
tori, intelectuali, comuniști, socia
liști, reprezentanți ai claselor de mij
loc, oameni de cele mai diferite con
vingeri și orientări politice și filo
zofice, savanți de renume, membri ai 
clerului s-au regăsit în același larg 
front al păcii.

Ample acțiuni s-au desfășurat în 
principalele orașe din R. F. GER
MANIA. Astfel, la Bonn, numărul 
manifestanților a fost de 200 000, la 
Hamburg — 100 000. iar la Stuttgart 
— 70 000. „Numai acționlnd putem a- 
păra viața" — a declarat, la demon
strația de la Bonn, Oskar Lafontaine. 
lider al P.S.D., cunoscut adversar al 
amplasării rachetelor nucleare ame
ricane „Pershing-2“ și „Cruise" pe 
teritoriul R.F.G. Printre demonstranți 
s-a aflat și Willy Brandt, președin
tele Partidului social-democrat și al 
Internaționalei socialiste.

La acțiunile pentru pace și dezar
mare din MAREA BRITANIE au 
participat circă 300 000 de persoane. 
Zeci de mii au fost prezenți Ia una 
din cele mai mari demonstrații des
fășurate în fața bazei de la Barrow- 
in-Furness, unde urmează să fie am
plasate submarine' dotate cui rachete 
nucleare perfecționate de tipul „Tri
dent". In manifestele distribuite cu 
acest prilej s-a subliniat uriașa ri
sipă de fonduri, determinată de pla
nul „Trident", implicațiile acestuia în 
escaladarea înarmărilor nucleare și 
caracterul său periculos, destabiliza
tor pentru pacea mondială.

„Popoarele lumii snun un hotărtt 
NU războiului nuclear !“ ; „înlă
turați pericolul unei catastrofe nu
cleare !“ ; „Nu cursei înarmărilor !“ : 
„Pentru pace și dezarmare !“ — au 
scandat cei peste 350 000 de manifes- 
tanți, veniți din toate colțurile 
FRANȚEI, care au demonstrat ore 
întregi pe străzile centrale ale Pa
risului.

La marșurile păcii, desfășurate în 
peste 100 de orașe și localități din 
FINLANDA, au participat aproxi
mativ 200 000 de persoane. In rindul 
demonstranților s-au aflat miniștri, 
membri ai parlamentului, lideri ai 
partidelor politice și ai organizațiilor 
de masă. Ei purtau pancarte pe care 
erau înscrise lozinci cerind retrage

baza unor criterii realiste și echita
bile general acceptabile,. arătîndu-se 
că aceasta ar fi in avantajul nemij
locit al tuturor statelor, nucleare și 
nenucleare, bogate ori sărace, ar (Con
tribui la frînarea cursei înarmărilor, 
Ia progresul pe calea înfăptuirii de
zarmării și întăririi păcii mondiale.

Dezbaterile din comitet au evi
dențiat cu putere realismul si clar
viziunea politică ale tării noas
tre, care promovează consecvent in 
sfera de preocupări a O.N.U. pro
blema înghețării și reducerii bugete
lor militare, măsură relativ mai ușor 
de realizat decît alți pași concreți in 
direcția dezarmării, ținînd esențial- 
mente de voința politică a statelor și 
care ar avea efecte deosebit de bine
făcătoare asupra eforturilor de pro
gres și dezvoltare ale tuturor po
poarelor, in primul rind assipra celor 
din țările in curs de dezvoltare, asu
pra păcii și securității întregii ome
niri.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat joi o rezoluție care cere 
Marii Britanii si Argentinei să solu
ționeze prin negocieri disputa dintre 
ele privind suveranitatea asupra 
Insulelor Malvine (Falkland) — 
transmite agenția U.P.I.

rile guvernului de uniune națională 
al Libanului vizînd rezolvarea poli
tică a problemelor care confruntă 
această tară.

BONN 1 (Agerpres). — într-o con
ferință de presă organizată la Bonn, 
unde se află în vizită oficială, pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
a declarat că esențialul convorbirilor 
avute cu cancelarul R.F. Germania, 
Helmut Kohl, a constat în examina
rea _ posibilităților de relansare a ini
țiativelor de pace în Orientul Mijlo
ciu, transmite agenția France Presse. 
Președintele Mubarak a apreciat că 
este necesar să se intensifice efortu
rile pentru depășirea impasului in
tervenit în reglementarea negociată 
a problemelor din zonă.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene au hotărît închi
derea universității palestiniene din 
Bethleem, din Cisiordania. Această 
măsură intervine in urma unor ma
nifestații ale studenților, care se o- 
pun continuării ocupației israeliene 
în Cisiordania. Pentru închiderea u- 
niversității s-a recurs la intervenția 
forțelor de poliție. Agenția A.P. re
levă că autoritățile israeliene au pro
cedat in repetate rinduri la închide
rea instituțiilor de invățămint pales
tiniene de pe malul vestic al Iorda
nului, pentru a descuraja demonstra
țiile elevilor și studenților..

rea rachetelor nucleare din Europa, 
crearea unor zone fără arme nucleare 
din nordul continentului pină in Bal
cani, pprirea cursei înarmărilor, in
terzicerea și lichidarea tuturor arme
lor de distrugere in masă.?

Ample manifestații, cu participarea 
diverselor categorii de cetățeni s-au 
desfășurat în NORVEGIA. ITALIA, 
SUEDIA. DANEMARCA. PORTU
GALIA. BERLINUL OCCIDENTAL, 
ELVEȚIA. „Europa si întreaga lume

Pe diferite meridiane ale globului, 
. ample acțiuni de masă

— fără arme nucleare !" a fost 
lozinca sub care au demonstrat zeci 
de mii de persoane din AUSTRIA. 
Peste 10 000 de manifestanți au stră
bătut străzile orașului Linz, cerind 
încetarea cursei înarmărilor, oprirea 
militarizării spațiului cosmic și re- 
orîentarea sumelor economisite prin 
înfăptuirea dezarmării spre obiective 
pașnice, pentru ajutorarea țărilor in 
curs de dezvoltare.

Pretutindeni mișcările antirăzboi
nice au îmbrăcat cea mai amplă pa
letă de forme posibile : mitinguri, 
demonstrații, marșuri, conferințe, 
simpozioane, ștafete ale păcii, dez
bateri în cadrul unor „mese rotun
de", crearea de noi „tabere ale 
păcii", strîngerea de semnături pe 
apeluri pentru pace și dezarmare, 
deschiderea de expoziții și proiecta
rea de filme prezentînd pericolul 
grav ce amenință omenirea etc. etc.

tina din formele de luptă des fo
losită în aceste zile este constituirea 
de „lanțuri vii" în jurul bazelor mi
litare, prin care cetățenii au protes-

La Copenhaga, capitala Danemarcei, s-a desfășurat o uriașă demonstrație, 
sub lozinci ca : „Nu - războiului atomic I" ; „Nu permiteți repetarea trage

diei de la Hiroshima I"

In japonia, țara care a avut de suferit in cîteva rîndurl de pe urma ex
ploziilor atomice, se desfășoară numeroase acțiuni pentru dezarmare, in 

primul rind nucleară

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE A ALGERIEI 

Primirea delegației române de către președintele Algeriei
ALGER 1 (Agerpres). — Un căl

duros mesaj de prietenie. Pace si 
prosperitate a fost transmis din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretarului 
general al Partidului Frontul de Eli
berare Națională, președintele Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Chadli Bendjedid.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele algerian a transmis, la rîndul 
său. tovarășului Nicolae Ceausescu

★
ALGER 1 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
revoluției, sărbătoarea națională a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, la Alger au avut loc o pa
radă militară și demonstrația oame
nilor muncii, în tribuna oficială se 
aflau Chadli Bendjedid, secretar ge
nera} al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, președintele tării, alți 
conducători ai partidului și statului 
algerian.

Cu acest prilej, In întreaga tară 
s-au desfășurat adunări ale oameni
lor muncii, alte festivități.

AMERICA LATINĂ

Opinii în sprijinul extinderii colaborării 
economice între statele continentului

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — Participantii la cel de-al 
doilea Congres al economiștilor din 
America Latină si bazinul Caraibilor, 
ale cărui lucrări se ^desfășoară la 
Ciudad de Mexico, au relevat că 
prin activitatea lor societățile trans
naționale frinează eforturile țărilor 
continentului de dezvoltare a coope
rării economice dintre ele — infor
mează agenția Prensa. Latina. Majo
ritatea vorbitorilor au subliniat că 
intensificarea colaborării regionale 

MAREA BRITANIE

Eșuarea negocierilor privind reglementarea 
conflictului de muncă din industria carboniferă

cele mai bune urări de sănătate, iar 
poporului român, urări de progres, 
prosperitate si noi succese.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președinte
le Chadli Bendjedid a delegației ro
mâne. condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Cazan, ministru secretar de stat 
in Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
care participă la festivitățile consa
crate sărbătoririi celei de-a XXX-a 
aniversări a revoluției algeriene.

★
într-un mesaj adresat populației 

cu prilejul sărbătoririi a trei decenii 
de la declanșarea luptei de eliberare 
națională algeriene, Chadli Bendje
did, secretar general al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, pre- 
ședințele Algeriei, a relevat că si
tuația din țară se caracterizează 
prin stabilitate și eforturi de conso
lidare a succeselor înregistrate. El 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu rezultatele economice din primul 
cincinal și a chemat la mobilizarea 
eforturilor în vederea .soluționării 
sarcinilor tot mai mari și complexe 
ale planului cincinal pe perioada 
1985—1989.

este o condiție indispensabilă pentru 
soluționarea crizei cu care se con
fruntă statele continentului, unica 
formă de impulsionare a procesului 
de dezvoltare economico-socială a 
acestora. De asemenea, s-a apreciat 
că politica promovată de instituțiile 
financiare internaționale. între care 
Fondul Monetar Internațional, a 
provocat o creștere a șomajului și a 
inflației în țările latino-americane si 
caraibiene.

s-a putut realiza un acord pentru 
a se pune capăt grevei declanșate 
de mineri în semn de protest fată 
de proiectele privind închiderea a 
20 de exploatări carbonifere, ceea 
ce ar determina concedierea a 20 000 
de muncitori.

Anun'țind eșecul negocierilor, Or
ganismul consultativ pentru conci
liere și arbitraj nu a fixat o dată 
pentru o nouă rundă, de negocieri, 
ceea ce — după părerea observato
rilor — constituie un indiciu că po
zițiile celor două părți sint. deocam
dată. ireconciliabile și că greva mi
nerilor britanici va continua.

AFRICA au avut Ioc ac
țiuni pentru pace si 
dezarmare, pentru ca cele 
două continente Să ră- 
mină libere de arme nu
cleare. La antipozi — în 
AUSTRALIA si NOUA 
ZEELANDĂ — s-au des
fășurat demonstrații în 
cadrul cărora miile de 
oarticipant.1 s-au pro
nunțat împotriva intrării 
în porturile lor a nave
lor americane dotate cu 
arme nucleare. Pentru 
declararea Pacificului 
drept zonă denucleariza- 
tă. în INDIA, SRI LAN
KA. BIRMANIA. MALA- 
YEZIA. in cursul mani
festațiilor s-a cerut trans
formarea Oceanului In
dian intr-o zonă liberă de 
arme nucleare.

.Toate aceste vaste și 
multiple acțiuni vin să 
nună, o dată in plus. în 
evidentă adevărul funda
mental. subliniat perma
nent 1 de președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. că 
numai printr-o uriașă 
mobilizare a popoarelor, 
a forțelor social-noli- 
tice celor mai largi poate fi a- 
sigurată pacea, poate fi înlătu
rată amenințarea unui holocaust nu
clear. Este convingerea fermă a po
porului nostru, puternic reafirmată 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului la marea adunare popu
lară de la Slatina, că prin conti
nuarea și intensificarea luptei pen

Inițierea unui „dialog 
național* 4 în Nicaragua 
in preajma alegerilor

LONDRA 1 (Agerpres). — Noua 
rundă de negocieri dintre reprezen
tanții Uniunii sindicale a minerilor 
britanici (N.U.M.) și ' cei ai Con
siliului Național al Cărbunelui 
(N.C.B.) — inițiată miercuri, spb
egida Organismului consultativ pen
tru conciliere și arbitraj — s-a în
cheiat fără să permită degajarea 
unei soluții în vederea reglementă-' 
rli îndelungatului conflict de muncă 
din industria carboniferă a tării, in
formează agenția Reuter. După 10 
ore și jumătate de ebnvorbiri. în 
cursul cărora au fost trecute in re
vistă pozițiile celor două părți, nu 

tat împotriva prezenței pe teritoriul 
lor a. „armelor morții", cerind, tot
odată, dezafectarea bazelor. Astfel de 
acțiuni s-au desfășurat in JAPONIA, 
unde aproape fiecare bază aeriană 
sau navală a S.U.A. a fost înconju
rată de asemenea „lanțuri vii", cu 
participarea a mii și mii de cetățeni. 
Cea mai amplă acțiune de acest fel 
s-a. desfășurat insă in R.F.G., între 
baza militară americană Hunsriick, 
amenajată pentru rachete de croazie

ră, și orașul Duisburg. La acest „lanț 
viu". în lungime de 210 km. au luat 
parte nu mai puțin de 160 000 de 
oameni.

In numeroase țări ale lumii și-au 
spus cu hotărîre cuvîntul oamenii de 
știință. Dezbaterile desfășurate in 
cadrul, unor simpozioane au eviden
țiat necesitatea folosirii științei nu
mai și numai în scopuri '.pașnice. 
Totodată, in fața unor institute ști
ințifice, ca de exemplu laboratorul 
de la Livermore al Universității 
Berkeley, din California (STATELE 
UNITE), au avut loc demonstrații în 
semn de protest față de utilizarea 
cuceririlor științifice pentru fabrica
rea de rachete nucleare tot mai dis
trugătoare. O demonstrație- asemănă
toare s-a desfășurat și in apropiere 
de laboratorul Universității Cam
bridge, din statul Massachusetts, 
pentru a protesta împotriva cercetă
rilor întreprinse aici în domeniul 
sistemelor de dirijare a rachetelor.

In țările AMERICII LATINE si în

MANAGUA 1 (Agerpres). —. La 
Managua a început un ..dialog na
tional" asupra principalelor proble
me interne intre reprezentanții a 33 
de organizații politice, sociale si eco
nomice din Nicaragua. între care și 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională. si toate partidele politice 
din tară — informează agențiile 
Prensa Latina si France Presse. Ini
țierea acestui dialog fusese hotărîtă 
cu ocazia unei reuniuni desfășurate 
la 20 octombrie, la care au luat parte 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională și alte sase partide ce si-au 
anunțat participarea la alegerile ge
nerale de la 4 noiembrie.

Principala coaliție de opoziție. 
„Coordonarea Democratică", participă 
la ..dialogul national", deși nu a fost 
prezentă la reuniunea de la 20 oc
tombrie si refuză să ia parte la scru
tinul de duminică — adaugă A.F.P.

Puternice 
demonstrații 

în Chile 
pentru reinstaurarea 

democrației
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — Ampla mișcare în favoa
rea reinstaurării democrației în 
Chile. pentru restabilirea drep
turilor si libertăților civile. a luat 
noi dimensiuni prin declanșarea 
unor puternice demonstrații la 
Santiago. Arica. Valparaiso si în alte 
orașe ale tării. Agenția Associated 
Press subliniază că pentru contraca
rarea acestor acțiuni — considerate 
cele mai puternice in cei 11 ani de 
regim dictatorial — forțele poliție
nești au reacționat deosebit de vio
lent. recurgind la gaze lacrimogene 
si gloanțe de cauciuc.

Demonstrațiile au marcat conti
nuarea puternicei mișcări la scară 
națională a oamenilor muncii din 
Chile, declanșată la chemarea con
ducerii centralelor sindicale. în spri
jinul cererilor privind reinstaurarea 
democrației in tară si al revendică
rilor de îmbunătățire a condițiilor 
de viată si muncă ale poporului 
chilian.

Acțiunile organizate de grupările 
de opoziție chiliene, desfășurate in 
primele zile ale acestei săptămîni. 
în favoarea reinstaurării democrației 
în tară. în sprijinul revendicărilor 
oamenilor muncii privind îmbunătă
țirea condițiilor lor de muncă si de 
viată, s-au soldat cu moartea a cel 
puțin opt persoane si rănirea altor 
T0 — informează agențiile France 
Presse si Associated Press. Politia, 
care a intervenit cu brutalitate îm
potriva manifestantilor. a operat 
peste 330 de arestări.

Agențiile A.F.P. si U.P.I. infor
mează. de asemenea, că o bombă a 
explodat in fata Parcului expozițio- 
nal al Tirgului international din 
Santiago de Chile. în momentul în 
care generalul Augusto Pinochet vi
zita pavilioanele tirgului. după inau
gurarea sa oficială.

în localitatea Unkel, de lingă Bonn (R.F. Ger
mania), printre participanții la „lanțul viu" s-a 
numărat și Willy Brandt, președintele P.S.D. și 
al Internaționalei socialiste, protestînd împo

triva amplasării noilor rachete nucleare

tru dezarmare și pace, prin unirea 
eforturilor maselor populare, ale po
poarelor în cel mai larg front de 
luptă comună pot fi realizate pro
grese hotărîtoare în înlăturarea peri
colului de război, în asigurarea 
unui curs nou de pace, securitate și 
cooperare pe intreaga planetă.

Nicolae PLOPEANU

DUPĂ ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
A PRIMULUI MINISTRU AL INDIEI, INDIRA GANDHI
DELHI 1 (Agerpres). — India — 

anunță agențiile de presă indiene — 
își ia ultimul rămas bun de la Indira 
Gandhi, asasinată Ia 31 octombrie, 
în intreaga tară a fost declarat doliu 
cu o durată de 12 zile.

Joi dimineața, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al Indirei Gandhi a fost 
depus la casa memorials închinată 
lui Jawaharlal Nehru. Aici, prin fața 
sicriului au trecut membri ai guver
nului si ai parlamentului, personali
tăți ale vieții politice, care au expri
mat condoleanțe primului ministru, 
Rajiv Gandhi, și membrilor familiei 
defunctei. De asemenea, mii și mii 
de locuitori ai capitalei, trecînd prin 
fata catafalcului își manifestă senti
mentul de profundă durere. In în
treaga țară se desfășoară mitinguri 
de doliu, iar la Delhi sosesc repre
zentanți ai diferitelor state pentru a 
aduce un ultim omagiu fostului prim- 
ministru al Indiei.

Agenția de presă Indinfo a difuzat 
biografia oficială a Indirei Gandhi, 
care a călăuzit destinul poporului 
său timp de aproape două decenii. 
Indira Gandhi s-a născut la 19 no
iembrie 1917. la Allahabad, unul din 
centrele mișcării pentru libertatea 
Indiei. Fiică a lui Jawaharlal Nehru, 
cunoscut lider al Indiei, cel dintîi 
prim-ministru al tării după dobin- 
direa independentei. în 1947. Indira 
Gandhi a devenit membră a Partidu
lui Congresul National Indian. înce
pînd din 1955. a fost membră a unor 
organisme de conducere ale partidu
lui Congresul Național Indian, iar în 
perioada 1959—1960 a fost președinte 
al acestui partid. Din ianuarie 1978

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Indiei de la București

în legătură cu încetarea din viată 
a primului ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi, la ambasada 
acestei țări la București a avut loc. 
joi, prezentarea de condoleanțe.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a Consiliului de 
Stat și a guvernului, au fost trans
mise sincere condoleanțe guvernului 
și poporului indian pentru această 
grea pierdere. Au fost exprimate, 
de asemenea, sentimentele de adin- 
că compasiune pe care le încearcă 
poporul român pentru încetarea din 
viață a Indirei Gandhi, personalitate 
proeminentă a Indiei și a vieții po
ntice internaționale, care și-a adus 
o contribuție deosebită la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola

U.S.A.: Intervenții ale armatei și poliției 
împotriva populației de culoare

JOHANNESBURG 1 (Agerpres). — 
Importante forțe ale armatei și po
liției sud-africane au ocupat joi di
mineața orașele-ghetou Sharpeville 
și Boipatong — locuite exclusiv de 
populația de culoare — din apropie
rea Johannesburgului. In jurul zo
nelor respective, încercuite de mai 
multe cordoane ale forțelor poliție
nești, a fost instituită o adevărată 
blocadă, fiecare vehicul și orice per
soană fiind supuse unui control amă
nunțit. Legăturile orașelor-ghetou cu 
exteriorul au fost complet întrerupte.

După represaliile de o deosebită 
amploare de la Sebokeng, remarcă a- 
gențiile internaționale de presă, a- 
ceasta este, în ultimele 10 zile, cea 
de-a doua intervenție a batalioane
lor combinate ale armatei și poliției 
in localitățile considerate drept cen
tre ale rezistenței organizate a popu
lației majoritare africane împotriva

NOUL GUVERN JAPONEZ
TOKIO 1 (Agerpres). — In urma 

realegerii lui Yasuhiro Nakasone în 
funcția de președinte al Partidului 
Liberal-Democrat, de guvernămint, 
în Japonia a fost constituit un nou 
guvern. Nakasone. care, in virtutea 
calității sale de președinte al parti
dului majoritar în parlament, este 
desemnat prim-ministru, a format 
un guvern alcătuit din 22 miniștri.

Si-au păstrat portofoliile patru 
membri ai cabinetului precedent.

DE

I

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
ADUNĂRII POPULARE a Republi
cii Populare Socialiste Albania, 
Ramiz Alia, l^a primit pe Gheor
ghe Pop. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Populară Socialistă Albania, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

LA GEORGETOWN a luat sfir- 
șit sesiunea Comitetului Executiv 
Central al Congresului National al 
Poporului (partid de guvernămint 
din Republica Cooperatistă Guya
na), în cadrul căreia au fost dez
bătute probleme legate de situația 
economjcă a tării și de eforturile 
guvernului în vederea dezvoltării 
agriculturii. Luînd cuvîntul. pre
ședintele Guyanei, Forbes Burn
ham, a subliniat necesitatea folo
sirii mai eficiente a forțelor pro
prii pentru dezvoltarea economiei 
naționale.

MANIFESTARE A U.N.I.C.E.F. 
Fondul Națiunilor Unite pentru 
Copii (U.N.I.C.E.F.) a organizat, la 
sediul din New York al O.N.U., o 
reuniune specială consacrată situa
ției mamelor și copiilor din Afri
ca. In discursul de deschidere, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a afirmat că 
răspunsul comunității internațio
nale la criza alimentară africană 
reclamă eforturi combinate pe ter
men scurt și pe termen mediu.

SITUAȚIA DIN SALVADOR, 
în diferite regiuni ale Salvadoru
lui au avut loc. în ultimele zile, 
noi lupte între detașamentele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 

a fost președinte al Partidului Con
gresul Național Indian (I). în ianua
rie 1966 a fost aleasă de Parlament 
în funcția de prim-ministru al In
diei, pe care a deținut-o pînă in 
anul 1977.

In urma victoriei în alegerile le
gislative din ianuarie 1980 a Parti
dului Congresul Național In’dian (I.), 
Indira Gandhi a fost desemnată din 
nou prim-ministru al tării. In pro- 
gramul său de guvernare, un loc 
central l-au ocupat eforturile spre 
dezvoltarea economică si socială a 
tării, ridicarea nivelului de trai al 
poporului, acțiunile îndreptate spre 
consolidarea independentei naționale 
si asigurarea unui Ioc demn pentru 
India in comunitatea internațională.

Indira Gandhi a jucat un rol im
portant pe arena mondială, militînd 
consecvent pentru o lume a păcii si 
colaborării, pentru dezarmare, pentru 
instaurarea unei ordini economice 
mai drepte, pentru apărarea dreptu
lui popoarelor la dezvoltare si inde
pendentă. O vie activitate internațio
nală a desfășurat în perioada de cînd 
India asigură președinția mișcării 
de nealiniere.

★
Noul prim-ministru al tării. Rajiv 

Gandhi. într-un mesaj adresat națiu
nii. difuzat de posturile de radio si 
televiziune indiene, a lansat un apel 
la calm si prudentă, „in atest mo
ment de profundă durere. Necesita
tea prioritară în prezent este de a 
ne păstra echilibrul. Putem si tre
buie să facem fată acestei tragice în
cercări cu curai si înțelepciune", a 
arătat el.

borare dintre țările si popoarele 
noastre.

Condoleanțele au fost prezentate 
de tovarășii Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Alexandrina 
Găinușe, viceprim-ministru al gu
vernului, Tamara Dobrin, președin
tele executiv al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice. Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Traian Pop, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat in cartea 
de condoleanțe deschisă Ia amba
sadă. (Agerpres) 

politicii rasiste a regimului de Ia 
Pretoria, care încearcă, prin teroare, 
să stăvilească valul revoltei popu
lare.

In localități din apropiere de Port 
Elizabeth, poliția a deschis focul îm
potriva demonstranților, care cereau 
eliminarea discriminării rasiale in 
școli și in întregul sistem social din 
Africa de Sud. Din rindurile popu
lației de culoare, trei persoane au 
fost ucise, iar multe altele rănite.

Potrivit surselor oficiale sud-afri
cane, citate de agenția U.P.I., în ulti
mele două luni 90 de persoane au 
pierit in urma incidentelor rasiale 
din Africa de Sud, dar surse ale 
populației de culoare au declarat că 
numărul victimelor se ridică la 130. 
Manifestațiile cele mai ample din ul
timele zile au avut loc la Kwazakele, 
New Brighton, la Capetown și in 
provincia Transvaal.

între care Shintaro Abe, ministrul 
afacerilor externe, și Noboru Take- 
6hita. ministrul de finanțe.

în fruntea Ministerului Comerțului 
Internațional și Industriei a fost 
numit Keijiro Murata. Pentru prima 
dată în ultimii 22 de ani, din 
guvern face parte și o femeie : 
Shigeru Ishimoto, desemnată di
rector al Agenției pentru Mediul 
înconjurător.

trupele salvadoriene. Potrivit pos- I 
tului de radio „Venceremos" al ' 
F.M.L.N., schimburi puternice de 
focuri s-au produs in departamen- I 
tele Mograzan si Usulutan. unde | 
armata a inregistrat pierderi in 
oameni și tehnică de luptă — I 
transmit agențiile Prensa Latina I 
și E.F.E. 1

ÎN SPRIJINUL POPORULUI I 
NAMIBIAN. Președintele Tunisiei. I 
Habib Bourguiba. a reafirmat spri
jinul țării sale fată de cauza I 
dreaptă a poporului namibian de | 
dobindire a independentei. într-o 
declarație dată publicității la i 
Tunis, cu prilejul săptăminii de I 
solidaritate cu poporul namibian. 
șeful statului tunisian a arătat că . 
rezoluția 435 a Consiliului de Secu- ’ I 
ritate al O.N.U. poate servi ca bază • 
pentru orice plan de pace si sta
bilitate în Africa australă.

REMANIERE. La Amman a fost 
anunțată o remaniere a cabinetu- I 
lui condus de primul ministru I 
Ahmad Obeidat. anunță agenția ' 
M.E.N. în baza acestei măsuri . 
patru noi titulari au fost numiți în I 
fruntea ministerelor comunicațiilor. I 
energiei, planificării si tineretului.

DECES. Cunoscutul autor dra- [■ 
mafie și actor italian Eduardo de ' 
Filippo a încetat din viată, in 
virstă de 84 de ani, la o clinică I 
din Roma, in urma unei tnsufi- | 
cienfe renale acute — anunță 
agenția A.N.S.A. Printre piesele I 
sale care s-au bucurat de o largă I 
popularitate, atit in Italia, cit și ' 
în numeroase alte țări ale lumii, . 
se numără „Filumena Marturano", I 
„Napoli Milionar", „Simbătă, du- | 
minică, luni".
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