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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a inaugurat Tîrgul internațional București
Imagine elocventă a potențialului creator și forței economiei naționale, aflată in plin 
proces de dezvoltare intensivă, expresie a voinței României de a extinde continuu 
relațiile sale economice externe, de a întări legăturile de prietenie cu toate țările, 

in interesul cauzei destinderii, colaborării și înțelegerii internaționale
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, ÎMPREUNĂ CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, A 
INAUGURAT, SÎMBĂTĂ, 19 OC
TOMBRIE, TÎRGUL INTERNATIONAL 
BUCUREȘTI, IMPORTANTĂ' MA
NIFESTARE ECONOMICĂ SI CO
MERCIALĂ, AFLATA, IN ACEST AN, 

LA A Xl-A EDIȚIE
La festivitate au participat mem

bri si membri supleanti ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central al 
partidului, ai Consiliului de Stat si 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
si obștești.

Erau de fată șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic, di
rectori ai pavilioanelor naționale si 
reprezentanți ai firmelor de peste 
hotare care iau parte la actuala e- 
diție a tirgului, corespondenți ai 
presei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinati, la sosirea in incinta Com
plexului expozitional din Piața 
Scînteii. unde se află organizat 
tîrgul, de mii de locuitori ai Capita
lei, care i-au aclamat și ovaționat 
îndelung.

Bucureștenii prezenți au scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu și poporul — 
patria și tricolorul !“, „Ceaușescu — 
pace !“. în această primire entuzias
tă și-au găsit o nouă și vibrantă ex
presie sentimentele de fierbinte 
dragoste, de profundă prețuire si re
cunoștință pe care întreaga națiune 
le poartă secretarului general al par
tidului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru acti
vitatea neobosită ce o consacră ridi- 

, carii necontenite a României pe 
culmi tot mai înalte de civilizație și 
progres, creșterii prestigiului ei în 
lume.

Pionieri, tineri și tinere au 
oferit cu afecțiune tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Formații corale au întregit, prin 
cîntec, atmosfera sărbătorească a re- 
întîlnirii cu conducătorul iubit al 
partidului și statului.

A urmat ceremonia deschiderii ofi
ciale a tirgului, care se desfășoară 
sub semnificativa deviză „Comerț — 
cooperare — dezvoltare — pace", re- 
afirmînd voința României de a extin
de continuu relațiile sale economice 
externe, de. a întări legăturile de 
prietenie cu toate țările, în interesul 
cauzei destinderii, colaborării și în
țelegerii internaționale.

Organizată în anul în care poporul 
nostru omagiază două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
actuala ediție a tirgului pune preg
nant în evidentă realizările remarca
bile obținute de România în această 
perioadă de mare avînt și dinamism, 
legată trainic și pentru totdeauna de 
numele, gîndirea și fapta re
voluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ilustrativă, în 
acest sens, este prezența largă a țării

noastre in cadrul tirgului, expona
tele românești relevînd în mod eloc
vent potențialul creator si forța eco
nomiei naționale, dezvoltarea ei in
tensivă, modernă, de înaltă produc
tivitate și competitiyitate, ceea ce a 
permis intensificarea participării 
României la schimbul mondial de 
valori, la diviziunea internațională a 
muncii.

începerea ceremoniei inaugurale a 
fost marcată de intonarea Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

A luat apoi cuvîntul. tovarășul 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați oaspeți,
Onorată asistență,
Incepînd de astăzi, capitala țării 

noastre găzduiește cea de-a Xl-a 
ediție a Tirgului internațional 
București, eveniment de seamă al 
vieții economice și comerciale româ
nești și, totodată, cu largă rezonan
ță peste hotare, tîrg care își desfă
șoară activitatea în spiritul unor 
imperative majore ale contempora
neității : comerț — cooperare — dez
voltare — pace.

Vă rog să-ml permiteți să sa
lut, cu deosebit respect și pro
fundă recunoștință, prezența la 
această festivitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a cărui inițiativă stă la priginea 
Tirgului internațional București.

Prezența dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie o nouă 
și grăitoare dovadă a grijii deosebi
te pe care o purtați permanent pro
pășirii României, a activității neo
bosite pe care o desfășurați pentru 
dezvoltarea relațiilor economice ex

terne ale țării și extinderea legă
turilor de prietenie cu toate popoare
le, pentru instaurarea unui climat 
de pace, destindere și colaborare in 
întreaga lume.

îngăduiți-mi să exprim un respec
tuos omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — a 
cărei distinsă prezență onorează 
manifestarea de astăzi — și să-i 
adresez cele mai chide mulțumiri 
pentru sprijinul constant și generos 
pe care il acordă promovării schim
burilor economice și tehnico-științi- 
fice ale României.

Salutăm, totodată, pe ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat prezenți la această mani
festare.

Ne bucură mult participarea la 
Inaugurarea tirgului a oaspeților de 
peste hotare, a membrilor corpului 
diplomatic, precum și a numeroși
lor expozanți români și străini, adre- 
sîndu-le tuturor un cordial bun 
venit.

Prestigiul pe care Tîrgul interna

țional București l-a dobindit de-a 
lungul anilor, interesul major cu 
care această manifestare este în- 
timpinată în cercurile de afaceri de 
pretutindeni sînt ilustrate de faptul 
că actuala ediție reunește peste 1 200 
de expozanți, din care circa 400 
de firme «importante din 35 de țări 
de pe toate continentele, precum și 
mai mult de 800 de întreprinderi pro
ducătoare și de comerț exterior, cen
trale industriale, institute de cerce
tări, proiectări și de învățămînt su
perior din România.

Doresc să subliniez cu satisfacție, 
că, reflectînd puternica dezvoltare 
și modernizare pe care au cunos- 
cut-o în ultimele două decenii toa
te ramurile economiei naționale, 
oferta românească la Tîrgul inter
național București constă în1 majori
tate din produse noi și reproiectate, 
comparabile, prin parametrii teh
nici și calitativi, cu cele mai avan
sate realizări pe plan mondial, care
(Continuare în pag. a III-a)

în această perioadă de puternică 
angajare'în muncă și intensă activi
tate creatoare a întregului popor 
pentru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a planului pe acest an, în 
întreprinderile -industriale, de con
strucții, transporturi 3i telecomuni
cații, în institutele de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică și 
proiectare, în unitățile din alte sec
toare ale economiei naționale încep 
să se desfășoare adunările generale 
ale oamenilor ipuncii — organe su
preme de conducere ale proprietari
lor, producătorilor și beneficiarilor, 
care ilustrează convingător profun
dul democratism al .societății noastre 
socialiste.

Ca. foruri ale democrației munci
torești, revoluționare, actualele adu
nări generale ale oamenilor muncii 
dezbat și aprobă sarcinile ce revin 
unităților economice din planul na
țional unic de dezvoltare econoinico- 
socială a țării pe anul 1986 — pri
mul an al noului cincinal — în lu
mina hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, a orientărilor și in
dicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia plenara comu
nă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
la Congresul consiliilor populare, 
precum și cu alte prilejuri. Totodată, 
adunările generale aprobă programul 
unitar de măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-economice menite să 
asigure, încă din primele zile ale 
anului viitor, realizarea prevederilor 
planului, ridicarea întregii activități 
a unităților economice la un nivel 
calitativ superior.

De bună seamă, o condiție esen
țială a pregătirii în cele mai bune 
condiții a producției anului viitor o 
constituie realizarea integrală a pla
nului pe acest an. Iată de ce, dez- 
bătînd și aprobînd sarcinile de plan 
pe anul 1986, adunările generale sînt 
chemate să analizeze în spirit critic 
și autocritic, cu înaltă responsabili
tate și exigență, rezultatele obținute 
în cele trei trimestre care au trecut 
din acest an, să adopte măsurile ce 
se impun pentru recuperarea restan
țelor, acolo unde acestea există, pen
tru realizarea integrală, la toți in
dicatorii, a planului pe anul 1985.

în spiritul orientărilor și exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezbaterile din 
adunările generale trebuie să fie 
concentrate cu precădere asupra sta
bilirii măsurilor și căilor de acțiune 
necesare pentru îndeplinirea ritmică 
și integrală, încă din primele zile ale 
anului 1986, a planului la producția 
fizică și, pe această bază, a planului 
Ia producția-marfă. în acest cadru, 
în unitățile din industria extractivă 
și energetică, se . va . pune un accent 
deosebit pe stabilirea măsurilor me
nite să asigure realizarea unor pro
ducții cît mai mari de cărbune, pe
trol, gaze, minereuri și alte materii 
prime, precum și de energie electri
că, în special în termocentralele pe 
bază de cărbune și șisturi bitumi
noase, în centralele hidroelectrice și 
microhidrocentrale, astfel îneît să se 
satisfacă în cît mai bune condiții 
cerințele economiei naționale.

Dezbaterile din. adunările genera
le ale oamenilor muncii din unită

PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ 
A MĂSURILOR STABILITE

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. PRIVIND

DEZVOLTAREA BAZEI • ENERGETICE

De la întreprindere 
la minister - 

răspundere, disciplină, 
organizare exemplară!
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țile producătoare de energie electri
că trebuie să se desfășoare in spi
ritul sarcinilor stabilite în recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. examinînd 
cu înaltă exigentă comunistă și a- 
doptînd măsuri eficiente, cuprinză
toare pentru funcționarea la capa
citatea maximă și în condiții de de
plină siguranță a instalațiilor, pen
tru realizarea sarcinilor de plan si 
a programelor speciale privind orga
nizarea exploatării. întreținerii si re
parării agregatelor, prevenirea ori
căror defecțiuni care ar putea pe
riclita integritatea si funcționarea 
normală a sistemului energetic na
țional. pentru respectarea strictă a 
ordinii si disciplinei în muncă, a 
regimului de lucru militarizat insti
tuit prin recentul Decret preziden
țial.

Cu cea mai mare răspundere, adu
nările generale ale oamenilor mun
cii trebuie să dezbată și să adopte 
măsuri cu totul deosebite, de ordin 
tehnic și organizatoric, pentru reali
zarea integrală, în structura sorti
mentală, Ia termenele și în condi
țiile de calitate prevăzute în con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni, a producției destinate expor
tului. Exportul constituie o cerință 
esențială a desfășurării corespunză
toare a activității noastre economice, 
a dezvoltării generale a țării și, de 
aceea, în toate întreprinderile, pro
ducția pentru export trebuie să fie 
realizată cu prioritate față de toate 
celelalte sarcini de plan. Concomi
tent, se vor stabili măsuri ferme 
pentru reducerea în continuare a im
porturilor.

în strînsă concordanță cu obiecti
vele stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului privind promovarea 
mai puternică a progresului tehnico- 
științific modern, în adunările gene
rale din toate unitățile de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică 
se vor dezbate și aproba măsurila 
necesare pentru creșterea aportului 
cercetării științifice și ingineriei teh
nologice la soluționarea problemelor 
legate de îndeplinirea planului, spo
rirea mai substanțială a productivi
tății muncii. înnoirea si moderni
zarea produselor și tehnologiilor 
de fabricație, creșterea gradului de 
valorificare a resurselor materia
le și energetice, reducerea chel
tuielilor de producție, urmărin- 
du-se scurtarea mai accentuată a du
ratei ciclurilor cercetare-proiectare- 
producție. în institutele de proiecta
re se vor examina'temeinic, cu exi
gență și răspundere, modalitățile de 
elaborare și promovare a proiectelor 
menite să asigure realizarea noilor 
obiective de investiții din viitorul' 
cincinal cu costuri cu cel puțin 20 
la, sută mai reduse.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii din unitățile de construcții- 
montaj vor dezbate aprofundat și vor 
stabili măsurile și căile de acțiune 
pentru realizarea și punerea la ter
men in funcțiune a noilor obiective 
și capacități de producție, în special 
a celor din ramurile cu rol impor
tant în dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice a țării, precum 
și pentru diminuarea cheltuielilor de
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru înfăptuirea neabătută a măsurilor stabilite[deComitetulPolitic

Executiv al C C al P. C. R. privind dezvoltarea bazei energetice
problemă de maximă 

ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE

DE LA ÎNTREPRINDERE LA MINISTER - RĂSPENDERE, DISCIPLINĂ, ORGANIZARE EXEMPLARĂ!
* ■ I ,

A ngajați plenar, alături de întregul popor, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune con- 

x diții a Programului de dezvoltare econo- - 
mico-socială a patriei, energeticienii țării — a 
căror zi se sărbătorește azi — contribuie prin 
munca lor stăruitoare. la asigurarea uneia din
tre cele mai prețioase avuții — energia electri
că, de care depinde funcționarea normală a ac
tivității în toate domeniile. în acest an hotărî- 
tor al cincinalului, sărbătorirea „Zilei energe- 
ticianului" se face în atmosfera de puternică 
mobilizare, de angajare muncitorească revolu
ționară pentru înfăptuirea neabătută a sarcini
lor trasate în domeniul energetic de partid, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Recentele măsuri stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii în sectorul 
energetic au fost primite de energeticieni, ca de 
altfel de întreaga opinie publică, cu justificat 
interes, ele avînd o importanță deosebită pen
tru asigurarea condițiilor necesare funcționării 
la parametri optimi a sistemului energetic na
țional, pentru realizarea și livrarea energiei 
electrice la nivelul planificat, potrivit cerin
țelor economiei.

Pretutindeni, în centralele electrice s-a tre
cut cu hotărîre, sub conducerea directă a orga
nizațiilor de partid, la înfăptuirea neabătută a 

^sarcinilor trasate de Comitetul Politic Executiv

al C.C. al P.C.R., urmărindu-se cu exigență 
organizarea exemplară a întregii activități, în
tronarea unui riguros spirit de disciplină, așa 
cum o impune specificul muncii din acest sector 
vital pentru economia națională, îmbunătățirea 
radicală a activității de reparații și întreținere, 
creșterea gradului de siguranță în funcționare a 
agregatelor energetice. Toate aceste măsuri au 
drept scop crearea tuturor condițiilor tehnice și 
organizatorice necesare pentru exploatarea la 
parametri maximi a tuturor centralelor elec
trice.

Totodată, în spiritul măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
răspunderi deosebite pentru realizarea sarcinilor 
din domeniul energetic revin întreprinderilor 
producătoare de utilaje și echipamente destina
te centralelor electrice, care trebuie să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru realizarea lor inte
grală, la termen și de bună calitate. După cum, 
cu aceeași exigență și înaltă răspundere tre
buie să acționeze colectivele din toate unitățile 
beneficiare, toți consumatorii de energie elec
trică pentru întronarea unui riguros spirit de 
economisire, pentru recuperarea tuturor resur
selor refolosibile.

în legătură cu aceste probleme de stringentă 
actualitate economică, reporteri și corespondenți 
ai „Scînteii" au solicitat opiniile Unor oameni 
ai muncii din centrale electrice și alte unități 
din industrie.

A \ 
\
\ Energia - utilizată echilibrat pe întreaga durată a zilei

CURBA PROGRAMATA 
CURBA REALIZATĂ

REDUCEȚI
ÎN ORELE

Graficul alăturat ilustrează evo
luția orară a consumului de putere 
programat și realizat pe ansam
blul economiei naționale, care se 
întocmește zilnic la Dispeceratul e- 
nerge'tic național. între curba pro
gramată și cea realizată se observă 
diferente care arată că in. timpul 
nopții se consumă mai puțină ener
gie electrică decît s-a prevăzut și 
poate să asigure sistemul energetic 
național, iar. in orele de vîrf con
sumurile sînt mai mari decît cote
le repartizate.

încadrarea strictă în cotele de e- 
nergie electrică planificate, sarcină 
de maximă importantă stabilită de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., trebuie să se asigure si 
prin realizarea unui consum ener
getic echilibrat pe întreaga durată 
a 'zilei și a săptămînii. în scopul 
aplatizării virfului de sarcină. Din 
analiza curbelor de consum zilnic 
rezultă că îndeosebi între orele
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CONSUMUL 
DE VÎRF!

7—9 și 18—22 se înregistrează vîrfuri 
de sarcină destul de ridicate, care 
creează probleme în funcționarea 
corespunzătoare a sistemului ener
getic. In vederea aplatizării curbei 
de consum sau. altfel spus, a echi
librării consumului pe toată durata 
celor 24 de ore ale zilei este ne
cesar să se ia măsuri nu numai 
pentru încadrarea in cotele plani
ficate., ci ?și, pentru repartizarea cit 
mai uniformă a .consumului pe du
rata unei zile,și a întregii săp- 
tămîni în-vederea reducerii în mare 
parte ■ a acestor virfuri de sarcină.

Deci, printr-o încărcare cit mai 
judicioasă a tuturor celor trei 
schimburi, prin eliminarea func
ționării pe cit posibil a utilajelor și 
instalațiilor energo-intensiye în o-
rele de vîrf ale, sarcinii se poate ț 
realiza un consum relativ constant, t 
contribuind astfel la echilibrarea ’ 
balanței de puteri. )

C IN TOA TE TERMOCENTRALELE - ORDINELE DE LUCRU - RIGUROS ÎNDEPLINITE! ?)
„Vom înlătura graNc tfcienlele din

Analiza întreprinsă de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind modul în care au fost înfăp
tuite prevederile programului pen
tru realizarea producției de energie 
electrică prevăzute pentru anul 1985 
și măsurile adoptate cu acest prilej 
au avut un profund ecou și în rîn- 
durile oamenilor muncii de la ÎN
TREPRINDEREA ELECTROCEN- 
TRALE DOICEȘTI. Aprecierile și 
concluziile formulate sînt pe deplin 
valabile și pentru activitatea colec
tivului nostru, deoarece nu am ac
ționat cu fermitate și spirit de răs
pundere pentru eliminarea deficien
țelor serioase ce s-au manifestat în 
ce privește folosirea, repararea și 
buna întreținere a instalațiilor ener
getice, nu am luat măsurile necesare 
în vederea întăririi ordinii și disci
plinei, a responsabilității în îndepli
nirea sarcinilor de serviciu, ceea ce 
a condus la nerealizarea planului, Ia 
furnizarea unei cantități de energie 
electrică sub posibilitățile termocen
tralei.

II

UTILAJELE ENERGETICE - LIVRATE FĂRĂ iNTlRZIERE, IN CELE MAI BUNE CONDIȚII !j

Sîites hotăriti să onorăm prompt solicitările eflerpeticienilor"
In cadrul fabricii de utilaje de la 

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE DIN BUCUREȘTI se reali
zează o gamă largă de turbine, in
stalații auxiliare și piese de schimb 
pentru termocentrale și, îndeosebi, a 
celor pe cărbune. întregul nostru co
lectiv, în frunte'cu comuniștii, însu- 
șindu-și pe deplin sarcinile stabilite 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv aî C.C al P.C.R. a tre
cut la îndeplinirea neîntîrziată a 
unui program concret de măsuri, 
menit să asigure sporirea producției 
de utilaj energetic. Sîntem hotăriți 
să nu precupețim nici un efort pen
tru realizarea unor echipamente 
energetice de înalt nivel calitativ și 
intr-un timp cit mai scurt, pentru a 
satisface toate solicitările energeti- 
cienilor, contribuind astfel la func
ționarea la parametri superiori a 
centralelor electrice.

Trebuie să spunem deschis, co
lectivul nostru înregistrează unele 
rămîneri în urmă în onorarea obliga
țiilor pe care le are față de energe
ticieni. Am, mai cu seamă, în vedere 
o serie de restanțe în livrarea piese
lor de schimb pentru termocentra
lele Rovinari și Turceni. Comitetul

( FIECARE OM AL MUNCII-PARTICIPANT ACTIVLA ECONOMISIREA ENERGIEI I ?)

„fin imscmit programe speciale pentru reducerea consumurilor"
Măsurile de excepțională însemnă

tate stabilite de recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., indicațiile și sarcinile se
cretarului general al partidului, sub
liniate cu acest prilej, au fost pri
mite cu deosebit interes și deplină 
răspundere de colectivul ÎNTRE
PRINDERII „INDEPENDENȚA" SI
BIU. Ele sînt o nouă dovadă a aten
ției pe care conducerea partidului și 
statului nostru o acordă asigurării 
bazei energetice, bunului mers al ac
tivității economice și sociale. In spi
ritul măsurilor stabilite, muncitorii și 
specialiștii din unitatea noastră sînt 
hotărîți să acționeze cu fermitate 
pentru reducerea consumurilor ener
getice, pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune în producție a anului 
1985 și pregătirea temeinică a acti
vității din anul viitor.

Fiind una din întreprinderile mari 
consumatoare de energie electrică și, 
totodată, un important furnizor de 
energie termică pentru 21 de unități 
economice, îndeosebi de pe platfor
ma industrială Sibiu-Vest, ne revin 

> prin urmare sarcini deosebite atît în 
. ce privește producerea, cit și_ econo

misirea energiei. Ca atare, în ulti
mele zile am luat o serie de noi mă

In consecință, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii, înțele- 
gînd din plin importanța stării de 
necesitate și a regimului de lucru 
militarizat, au trecut la reconsidera
rea modului de organizare a unor 
compartimente importante din ca
drul întreprinderii, la măsuri de na
tură să creeze un climat de serio
zitate și maximă răspundere în du
cerea Ia îndeplinire a îndatoririlor 
profesionale de către toți muncitorii 
și specialiștii întreprinderii electro- 
centrale Doicești, să asigure punerea 
în valoare a întregului potențial 
uman și tehnic de care dispunem. 
Intre acțiunile de primă urgență 
care sînt în curs de desfășurare în 
aceste zile se situează pregătirea a- 
mănunțită a viitoarelor lucrări de 
reparații, în mod deosebit a celor de 
la grupul energetic numărul 7 de 
200 MW, care vor începe în luna no
iembrie, astfel încît să executăm nu
mai reparații de bună calitate și în- 
tr-un timp redus ; intensificarea ac
tivității de descărcare a cărbunelui 

de partid din cadrul fabricii noas
tre, conducerea întreprinderii, ana- 
lizînd această situație, a întocmit un 
program prioritar de acțiune, cu 
măsuri organizatorice și tehnice 
precise, menit să ducă la finaliza
rea pină la sfîrșitul acestei luni a 
tuturor echipamentelor restante.

Am să mă refer pe scurt la citeva 
dintre aceste acțiuni aplicate în ate
lierele și secțiile fabricii noastre. 
Astfel, consiliul oamenilor muncii 
a stabilit responsabilități precise 
privind realizarea și livrarea priori
tară a utilajelor energetice către 
termocentralele care au termen de 
punere în funcțiune în acest an, îm
bunătățirea calității echipamentelor 
și pieselor de schimb. Totodată, un 
număr însemnat de specialiști din 
cadrul fabricii sînt prezenți pe șan
tierele energetice pentru a asigura 
la fața locului asistență tehnică, 
pentru a soluționa operativ proble
mele ce apar Ia aceste obiective 
energetice. De asemenea, am orga
nizat la atelierele de pompe și me
canică generală — la linia de cuzi
neți — schimburi de lucru prelun
gite. Ca urmare a acestor măsuri, 
la începutul săptămînii viitoare ur

suri pentru reducerea consumurilor, 
recuperarea și refolosirea energiei. 
Aș vrea să precizez că și în perioada 
care a trecut de Ta începutul anului 
ne-am încadrat constant în cotele de 
energie electrică aprobate. Mai mult, 
am reușit chiar să economisim 120 
MWh energie electrică. Sîntem insă 
conștienți că în continuare va trebui 
să ne mobilizăm înzecit în această 
direcție. Imediat după ședința Co
mitetului Politic Executiv a fost în
tocmit un program special de eco
nomisire a energiei electrice, care 
cuprinde numeroase măsuri tehnice 
și organizatorice, prin aplicarea că
rora consumurile se vor reduce a- 
nual cu 280 MWh energie electrică 
și 109 tone combustibil convențional. 
Printre altele, s-a trecut la reorga
nizarea întregului sistem de dispece
rat energetic al uzinei, personalul 
specializat în urmărirea consumuri
lor energetice fiind repartizat pe 
fiecare secție și atelier, precum și pe 
toate cele trei schimburi. Totodată, 
s-a echilibrat încărcarea utilajelor și 
instalațiilor, astfel încît consumul e- 
nergetic să fie același atît pe fie
care schimb, cit și în fiecare din zi
lele săptămînii. In fine, aș mai a- < 
minți faptul că, pe baza datelor în

propria activitate"
din vagoane in scopul completării 
grabnice a stocului prevăzut pentru 
iarnă ; întărirea asistenței tehnice în 
toate schimburile, repartizarea celor 
mai buni muncitori și specialiști la 
lucrările și locurile de muncă-cheie. 
O preocupare cu caracter permanent 
ce revine comuniștilor, cadrelor de 
conducere o reprezintă perfecționa
rea profesională a personalului 
muncitor, determinarea, printr-o in
tensă muncă de educație, a unei ati
tudini înaintate, absolut obligatorie 
pentru toți cei ce își desfășoară ac
tivitatea într-o unitate cu asemenea 
profil.

Doresc să exprim hotărîrea ener- 
geticienilor de la Doicești de a apli
ca toate măsurile ce se impun pen
tru a spori producția de energie 
electrică în timpul cel mal scurt și 
Ia nivelul sarcinilor ce le revin.

Gheorqhe OLTEANU 
inginer-șef al întreprinderii 
electrocentrale Doicești

mează să plece din întreprindere cu 
destinația Turceni și Rovinari o se
rie de piese de schimb, dintre care 
amintim : cuzineți de turbină, opri
tori și cuzineți pentru pompe, gră
tare pentru degazoare. Totodată, sint 
în faze avansate de execuție, cel 
tîrziu marți, urmind să fie gata de 
expediție cartușele de pompe tip 
EPA și DPA pentru aceleași termo
centrale.

Sintem conștient! de faptul că 
energeticienii nu pot produce ener
gia electrică planificată dacă noi nu 
acționăm prompt pentru a livra la 
termen și în condiții de calitate spo
rită echipamentele necesare. Ca 
atare, întregul nostru colectiv este 
pe deplin mobilizat și acționează 
susținut pentru a asigura, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, toate echipa
mentele energetice și piesele de 
schimb necesare funcționării în bune 
condiții a, termocentralelor pe căr
bune.
Inq. Daniel PETRESCU 
șef serviciu producție, 
fabrica de utilaj energetic 
de la întreprinderea de mașini grele 
București 

registrate, consumurile energetice 
sint analizate zilnic la serviciul me- 
cano-energetic și săptămînal la ni
velul consiliului oamenilor muncii, 
luindu-se bineînțeles operativ măsuri 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei, pentru evitarea oricărei risipe.

O bună parte din măsurile stabi
lite pentru economisirea energiei 
electrice vizează și îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație. Bunăoa
ră, prin asigurarea unor semifabri
cate cu adaosuri minime de prelu
crare, la secțiile ax cardanic, direc
ții hidraulice și sisteme de frinare 
se vor economisi anual 12 MWh e- 
nergie electrică.

Măsuri speciale vor fi luate și 
pentru buna gospodărire a energiei 
termice, in cadrul întreprinderii 
funcționînd o puternică centrală de 
zonă. Practic, a și fost întocmit un 
program minuțios pentru perioada 
imediat următoare, care prevede In
tre altele încărcarea optimă a agre
gatelor de pe fluxurile tehnologice 
ale consumatorilor.

Ștefan CARABULEA 
director tehnic la întreprinderea 
de piese auto Sibiu

II
în condițiile în care în domeniul 

energiei electrice se înregistrează 
deficiențe sau greutăți, consecințele 
se manifestă la nivelul întregii eco
nomii naționale. Tocmai de aceea 
trebuie ca mobilizarea pentru re
mediere să fie exemplară. Iată de 
ce și noi, proiectanții din INSTITU
TUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI 
ENERGETICE, puternic angajați în 
bătălia națională pentru energie, ne 
exprimăm totala adeziune la recen
tele măsuri adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de instituire a stării de necesitate și 
a regimului . militarizat în, unitățile 
din sistemul energetic național, ca 
soluție sigură de remediere a defi
ciențelor, de recuperare a întîrzieri- 
lor și de redresare a actualei situații 
din domeniul energetic.

în spiritul de angajare totală în 
bătălia pentru mai multă energie 
electrică și de calitate corespunză
toare, oamenii muncii din institutul 
nostru se consideră mobilizați ple
nar in îndeplinirea, fără șovăială, a 
sarcinilor ce le revin și a răspunde
rilor ce le au în domeniul energetic. 
Știm că unele termocentrale mari pe 
cărbune se confruntă cu probleme 
dificile, care uneori afectează direct

„fim decis să scurtăm duratele de execuție pentru 
He instalațiile'1

După cum se știe, ÎNTREPRIN
DEREA PENTRU CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI DIN REȘIȚA este principala 
unitate producătoare de echipamente 
hidroenergetice din țara noastră. 
Convinși deci că și de munca noastră 
depinde in mare măsură realizarea 
programului energetic național, ime
diat după ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. ne-am in
tensificat eforturile, am ltțat o serie 
de noi măsuri pentru îndeplinirea în 
condiții cit mai bune a sarcinilor ce 
ne revin. Astfel, s-a trecut cu promp
titudine la aplicarea unor măsuri 
tehnice și organizatorice menite să 
scurteze ciclul de fabricație, să 
conducă la sporirea productivității 
muncii și creșterea eficienței întregii 
noastre activități. Avem in fază de 
expediție cea de-a doua turbină și 
hidrogeneratoarele pentru hidrocen
trala Munteni I din județul Cluj, 
care vă fi dotată cu două grupuri 
energetice de cite 30 MW. Ne-am 
concentrat în mod deosebit forțele

„u iDdemlna noastră - masuri gospodărești simple, 
dar cu eficientă sigură"

Toți cetățenii din cartierul „Ni
cotină". in care locuiesc — ca. de 
altfel, din întregul MUNICIPIU IAȘI 
— au luat cunoștință cu profund in
teres de măsurile de excepțională 
însemnătate, stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru funcționarea normală a sis
temului energetic național, pentru 
buna desfășurare a activității în toa
te sectoarele economico-sociaie. De
plin conștienți de faptul că fieca
re om al muncii, fiecare cetățean 
poate contribui într-o măsură mai 
mare la economisirea energiei, la 
buna sa gospodărire, ne manifestăm' 
deplina aprobare fată de măsurile 
stabilite și vom acționa cu fermi
tate în vederea diminuării consumu
rilor energetice.

Profesia mea de bază este aceea 
de maistru-electrician și îmi desfă
șor activitatea la Combinatul de uti
laj greu Iași, astfel că am o ima
gine cuprinzătoare, foarte clară a- 
supra importantei economisirii fie
cărui kW. a energiei și combustibi

funcționarea acestora la parametri 
proiectați, influențind direct asupra 
calității și cantității energiei electri
ce livrate. O parte din aceste ne
ajunsuri sînt determinate și de unele 
soluții adoptate in faza de concep
ție, soluții ce nu și-au demonstrat 
fiabilitatea în condiții concrete de 
exploatare. Exploatarea în ultimii 
ani a unor termocentrale a oferit 
prilejul unor învățăminte utile atît 
pentru noi, ca proiectant! de cen
trale, și credem că și pentru pro
iectanții de utilaje. A trebuit să re
vedem unele soluții, să operăm unele 
îmbunătățiri și modernizări, în spe
cial in ceea ce privește alimentarea 
cu cărbune. i

Atenția. întregului colectiv . este 
concentrată în momentul de față 
spre citeva direcții prioritare de ac
țiune : asigurarea unei calități deo
sebite a proiectelor elaborate, în 
principal prin adoptarea unor teh
nologii verificate in exploatare și 
fiabile ; adoptarea de soluții cit mai 
simple pentru elementele de con
strucții, care deservesc instalațiile 
tehnologice, dimensionate la strictul 
necesar și cu consumuri reduse de 
oțel, beton, ciment și alte materiale. 
Toate acestea atit pentru termocen

pentru ca pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie să livrăm si ultimele suban- 
samble destinate acestei centrale elec
trice. In stadii avansate de realizare 
sint și hidroagregatele pentru cen
trala de la Borzești (unde la primul 
grup, in cur's de livrare, se poate 
începe montajul, iar cel de-al doilea 
grup este in diferite faze de fabrica
ție). Tot in această perioadă execu
tăm două grupuri de cit 5 MW pen
tru Agigea și două grupuri de 2 MW 
și 5 MW pentru Herculane, toate a- 
ceste instalații urmînd să fie expe
diate integral beneficiarilor pină la 
sfîrșitul anului.

Un exemplu concret tn ceea ce 
privește modul în care am înțeles noi 
să acționăm pentru materializarea 
măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. îl 
reprezintă promptitudinea cu caro 
am răspuns la solicitările constructo
rilor de la hidrocentrala Gura Lotru
lui. Astfel, execuția rotorului a fost 

lului. la locurile de muncă si în 
propriile gospodării.

Cum putem și. de altfel, cum am 
și început să acționăm concret în 
acest scop 7 Asociația de locatari din 
blocul in care locuiesc a trecut la 
mobilizarea oamenilor, la aplicarea 
unor măsuri care să asigure redu
cerea cit mal substanțială a consu
mului de energie, ceea ce este In 
Interesul econofriiei. al bugetului fie
cărei familii in parte. Fiind toam
nă. anotimpul în care bunul gospo
dar își pregătește locuința pentru a- 
propiatul sezon rece, am început cu 
etanseizarea geamurilor, atit în fie
care apartament, cit si pe scările și 
holurile comune, cu instalarea me
canismelor de închidere a ușilor, cu 
revizuirea instalațiilor electrice si de 
Încălzire.

Foarte importantă considerăm că 
este crearea unei stări de spirit in 
blocul nostru prin care să-l determi
năm pe fiecare colocatar să închidă 
robinetul oricărei risipe, oricărei iro
siri a energiei. în apartamentele 
noastre vom folosi becuri de pu

tralele pe cărbune deja existente 
unde ne străduim să realizăm îm
bunătățirea și corectarea „din mers“ 
a unor soluții și tehnologii, cit și la 
noile obiective energetice la care, în 
prezent, lucrările de execuție și 
montaj se află in plină desfășurare.

Acționînd în permanență cu spi
rit de răspundere, realizînd proiecte 
de calitate ridicată, efectuînd cu 
exigență și intransigență controlul 
de autor pe șantierele energetice și 
urmărind cu consecvență punerea în 
funcțiune și atingerea parametrilor 
nominali la toate obiectivele energe
tice proiectate sîntem convinși că 
printr-o mobilizare exemplară și dă
ruire totală ne vom îndeplini cu 
cinste sarcinile de însemnătate na
țională ce ne sînt încredințate.

Puternic antrenați de hotărîrile 
recente ale Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., oamenii 
muncii din I.S.P.E., in frunte cu co
muniștii, își vor intensifica efortu
rile pentru valorificarea superioară 
și utilizarea rațională a tuturor re
surselor energetice ale țării.

Dr. inq. Anca POPESCU
președintele Consiliului științific 
I.S P.E.

lift''

încredințată secției de mecanică 
grea, iar cea a statorului — secției 500, 
unde se execută pentru prima dată 
un asemenea utilaj de mare com
plexitate. Ținind seama de stadiul 
avansat al lucrărilor de construcție, 
la sistemul Slatina-Dunăre și fiind 
nevoie de urgentarea livrării grupu
rilor am preluat noi de la construc
torii de mașini din Iași execuția unui 
număr de 8 grupuri energetice de 
cite 13,5 MW. Și în acest caz, în ve
derea sporirii producției, realizarea 
reperelor a fost încredințată mai 
multor secții. In fosta secție de bo
ghiuri, de pildă, acum realizăm 
hidrogeneratoare. Firesc, am luat și 
o serie de măsuri organizatorice pen
tru întărirea formațiilor de lucru 
prin redistribuirea muncitorilor cu 
înaltă calificare.

Roman URSULESCU 
șeful secției mecanică grea 
a întreprinderii de construcții 
de mașini - Reșița

teri mici, de 40 W pentru ilumina
tul in camere, veioze pentru scris si 
citit. Vom reduce, pe cit posibil, fo
losirea aparatelor electrocasnice. iar 
pe timpul iernii urmează să scoa
tem din prize frigiderele si conge
latoarele. care nu mal sint necesare 
în anotimpul friguros.

Aceeași însemnătate trebuie să a- 
cordăm folosirii raționale a gazelor 
naturale, apei calde si reci, avind in 
vedere că risipirea lor de către unii 
conduce la afectarea altor locatari, 
a altor cetățeni, știut fiind că si pen
tru consumul casnic, ca si pentru 
orice alt consumator normele si co
tele fixate nu pot fi in nici un fel 
depășite.

Prin aplicarea consecventă a unor 
asemenea măsuri, fiecare cetățean 
demonstrează că a înțeles De deplin 
imperativul economisirii energiei, 
care. a devenit în această perioadă 
o înaltă îndatorire patriotică.

Ion OPRIȘA
str. Nicolina nr. 6, sc; A, et. 2, 
ap. 82, lași
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sint în măsură să răspundă exigen
țelor partenerilor noștri.

Desfășurindu-se sub aceste auspi
cii favorabile, avem convingerea că 
și actuala ediție a tirgului întru
nește toate condițiile pentru a adu
ce o nouă și însemnată contribu
ție la mai buna cunoaștere și apro
piere între participant. facilitind, 
totodată, o intensă și rodnică activi
tate comercială, in avantajul reciproc 
al partenerilor.

In numele organizatorilor acestei 
manifestări economice internațio
nale, rog respectuos pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, să binevoiascâ a tăia pan
glica inaugurală.

In aplauzele asistenței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a tăiat pan
glica inaugurală a ediției din acest 
an a Tirgului international Bucu
rești.

Vizita a început în pavilionul cen
tral, unde sint concentrate îndeosebi 
produse reprezentative realizate de 
întreprinderi din cadrul Ministerului 
Industriei Electrotehnice. 1 Ministrul 
de resort a prezentat principalele 
produse ale acestei importante ra
muri a industriei românești, • căre 
pune în evidență succesele înregis
trate in direcția sporirii și diversifi
cării producției, ridicării continue a 
nivelului ei tehnic și calitativ. La 
parterul pavilionului central sint ex
puse mașini-unelte ce ilustrează di
recțiile prioritare in care s-a acțio
nat, ț5e baza indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, pentru 
perfecționarea întregii activități de 
concepție, proiectare și execuție a 
unor agregate complexe, de mare 
productivitate și precizie.' Se re
marcă mașini de frezat' prin co
piere, de găurit in coordonate,' cen
tre' de prelucrare cu magazii de scu
le,' strunguri automate și semiauto
mate; mașini de rectificat și de ale
zat de înaltă performanță. O ponde
re însemnată la ediția din acest an 
a tirgului o dețin mașinile-agregat, 
mașinile' speciale si de mare preci
zie. celulele flexibile și mașinile Ia 
temă, care încorporează valoroase 
idei originale, asigurind implementa
rea tehnicii de calcul moderne în 
procesul de realizare a mașinilor-u- 
nelte din actuala generație.

Prin caracteristicile lor tehnice și 
performanțele funcționale, s-au im
pus atenției, de asemenea, mașinile 
de rectificat axe cu came, cele pen
tru rectificarea roților dințate său a 
cilindrilor de laminor, strungul ver
tical cu comandă numerică.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a' urmărit cu interes' modul 
cum funcționează unele tipuri noi de 
mașini-unelte speciale, cum sînt ma
șina de filetat mufe pentru țevile 
utilizate in industria extractivă și 
cea de frezat sape de foraj, apre- 
ciindu-le performanțele. Un interes 
deosebit a prezentat linia de fabri
care a tamburilor de . frînă, agregat 
de mare productivitate și eficiență, 
la realizarea căruia au contribuit 
practic toate unitățile ministerului 
de specialitate; institutele sale de 
proiectare și cercetare. .

In standurile aceluiași sector sînt 
prezentate, de asemenea, numeroase 
aparate medicale, o gamă largă de 
microscoape, de aparate foto și de 
proiecție, gama diversificată de apa
rate' de măsură și control, alte pro
duse de mecanică fină. Aprecieri de
osebite au Întrunit mașina de măsu
rat in trei coordonate, echipată cu 
calculator, care se remarcă prin vi
teza mare de lucru și precizia ridi
cată, ■ interferometrul cu laser, pre
cum și-larga paletă de scule diaman- 
tate sau cu plăcuțe dure din carburi 
metalice.

Bine reprezentate sînt articolele 
casnice executate în întreprinderile 
ministerului, dintre care se eviden
țiază sortimentul larg de aparate e- 
lectrotehnice. ceasuri, vase emailate, 
tacimuri. jucării.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
Indicat să se extindă fabricația de 
vase din aluminiu, inclusiv din a- 
luminiu elbxat. să fie concepute noi 
variante de ceasuri, mai moderne, cu 
o estetică îmbunătățită.

Secretarului general al partidului 
î-au fost prezentate exponatele din 
standurile rezervate automatizării și 
tehnicii de calcul, care pun în lumi
nă progresele înregistrate în acest 
domeniu de vîrf al tehnicii, ca răs
puns la solicitările tot mai mari ale 
economiei naționale. Dezvoltarea im
petuoasă a electronicii și tehnicii de 
calcul este" ilustrată in mod semnifi
cativ de creșterea producției indus
triale de peste 22 de ori fată de 
anul 1965. în standuri au fost ex

puse micro si minicalculatoare care 
demonstrează creșterea gradului de 
utilizare a tehnicii de calcul in pro
iectare. dirijarea proceselor indus
triale. gestiunea unităților economi
ce. Sint expuse, totodată, echipa
mente periferice, aparatură electro
nică de măsură si control, radiore
ceptoare. televizoare alb-nearu și co
lor. cele mai noi modele de telefoa
ne. centrale telefonice, diverse echi
pamente de electronică industrială.

Un loc special in cadrul -standu
rilor îl ocupă echipamentele de au
tomatizare. destinate înfăptuirii pro
gramelor prioritare din domeniile e- 
nergetie. minier, petrolier, metalur
gic, chimic și petrochimic, nuclear, 
ale căror caracteristici tehnice si 
funcționale le asigură un grad spo,- 

.rit de competitivitate.
în standurile rezervate METALUR

GIEI. firmele de comerț exterior ex
pun o gamă-largă de exponate.. Sînt 
prezentate, intre altele, produse din 
oteluri speciale si materiale neferoa
se utilizate in construcții ■ industria
le. . la fabricarea utilajului tehnolo
gic pentru industriile minieră, pe
trolieră, chimică, energetică, con
structoare de mașini, de autovehi
cule. aeronautică, in realizarea cen
tralelor nucleare. Oferta industriei 
metalurgice este întregită de o lar
gă paletă de produse refractare și 
materiale abrazive destinate diferi
telor sectoare ale economiei națio
nale si exportului. Exponatele indus
triei metalurgice exprimă puternica 
dezvoltare a acestei ramuri de bază 
a economiei noastre naționale, in 
decursul ultimelor cincinale, pe baza 
indicațiilor si orientărilor secretaru
lui general al partidului. O dove
dește prezenta în .standuri, alături 
de produsele centrelor metalurgice 
de tradiție dezvoltate si moderniza
te continuu, a . ofertelor făcute de 
noile- unități producătoare, cum sînt 
cele de la Tirgoviște. Slatina. Tul- 
cea si Călărași.'

In standul rezervat GEOLOGIEI ȘI 
INDUSTRIEI MINIERE, sectoare cu 
sarcini deosebite in dezvoltarea ba
zei de materii prime și resurse e- 
nergetice a tării, sînt ilustrate prin 
intermediul unor machete si ima
gini sugestive activitatea prin care 
muncitorii si specialiștii noștri și-au 
cîstigat prestigiu în numeroase țări 
ale lumii. — cercetări, studii, con
struirea de. diferite obiective eco
nomice — acestea constituind tot a- 
titea oferte de cooperare internațio
nală.

Standul INDUSTRIEI DE ȚIȚEI 
Șl GAZE se deschide cu o sugestivă 
machetă a sistemului de exploata
re a hidrocarburilor din platforma 
continentală a Mării Negre. Sint pre
zentate, totodată, machete ale unor 
instalații moderne folosite în aceas
tă ramură extractivă, realizate de 
industria noastră constructoare de 
mașini; metode si tehnologii de mare 
randament si înaltă eficientă pentru 
foraj si de exploatare a zăcămin
telor de țiței și gaze;

In standurile rezervate produselor 
MINISTERULUI INDUSTRIALIZĂ
RII LEMNULUI SI MATERIALE
LOR DE CONSTRUCȚII rețin aten
ția cu prioritate finețea execuției, 
calitatea, eleganța, confortul și va
rietatea sortimentului de mobilier. în 
domeniul producției de mobilă, țara 
noastră deține la ora actuală locul 
14 in lume și un loc de frunte în rîn- 
dul exportatorilor de asemenea pro
duse.

Prin concepția originală, prin exe
cuția in concordantă cu cerințele, și 
exigențele cumpărătorilor, mobila ro
mânească a cucerit de decenii un bi
nemeritat prestigiu în țară și pe nu
meroase meridiane ale globului, ea 
fiind exportată in prezent în circa 40 
de țări. La actuala ediție a tirgului 
sint prezentate noi modele de garni
turi de sufragerii, dormitoare, ca
mere de zi. camere pentru tineret, de 
lucru, biblioteci, bucătării dotate cu 
mașini de gătit, frigidere și altă apa
ratură de uz casnic, realizată de uni
tăți ale industriei noastre de profil.

Au fost prezentate, in continuare, 
realizările obținute în industria ma
terialelor de- construcții. Sint expuse 
produse ceramice, materiale izolatoa
re, produse din marmură, articole 
sanitare din porțelan, camere de 
baie complet echipate, un divers sor
timent de articole de feronerie.

Rețin atenția standurile In 
care sînt expuse articole din 
sticlă, porțelan, faianță, și cristal, 
care se produc în unitățile speciali
zate in peste 4 500 de sortimente. 
Semnificativ pentru calitatea și uti
litatea acestor produse este și faptul 
că ele se livrează în 42 de țări.

Centrala de profil din cadrul mi
nisterului prezintă numeroase ma
șini și utilaje destinate, exploatării

si prelucrării lemnului, care in ul
timii ani au pătruns pe piețele a 
numeroase țări.

Apreciind aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu a cerut să 
se acorde și in viitor atenția nece
sară diversificării și ridicării cali
tății mobilei, pentru a răspunde in
tr-o măsură și mai mare cerințelor 
cumpărătorilor din tară și de peste 
hotare, pentru valorificarea supe
rioară a masei lemnoase, a materia
lelor de construcții. Totodată, secre
tarul general al partidului a indi
cat să fie valorificată in mai mare 
măsură marmura, prin extinderea 
prelucrării acesteia și realizarea unui 
larg sortiment de produse, atit pen
tru piața internă, cit si pentru cea 
externă.

Vizita a continuat pe platformele 
exterioare din imediata Vecinătate a 
pavilionului central. Aici sînt expu
se produse reprezentative realizate 
în - întreprinderile aparținînd MINIS
TERULUI INDUSTRIEI CON-

______ 55 
autobasculante die- 
de 110 tone. Se 

asemenea, microbu-

STRUCȚIILOR DE MAȘINI. Gama 
largă de exponate, multe dintre ele 
fiind produse noi și reproiectate, re
flectă preocupările colectivelor aces
tor unități pe. liniă: diversificării și 
modernizării fabricației, realizării de 
produse, cu parametri tehnico-func- 
tionali superiori, cu consumuri ma
teriale tot mai reduse.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate cele mai recente 
creații ale întreprinderilor producă
toare de autovehicule pentru trans
port. Rețin atenția familia autoca
mioanelor de capacitate mare și me
die, dotate cu motoare de 135, 154, 215 
și 256 CP. cele cu semiremorcă fri
gorifică etc., autovehiculele grele de 
transport. îndeosebi tipurile imbună- 
tățițe de autobasculante de 27 și 
tone, ca și 
sel electrice 
remarcă, de 
zele 106, în două variante, autobuzul 
urban 111 „Rocar-Urbis1 
semiremorcă, în sistem 
ca și o 
le , speciale 
transportul 
ții grele, cele folosite în trans
portul lichidelor, în construcții etc. 
Sînt expuse, de asemenea, o serie de 
realizări ale întreprinderilor Centra
lei industriale pentru automobile 
Pitești, în primul rînd, modelele 
1985 și 1986 ale automobilelor „Da
cia — 1410“, cu tablouri și bolduri 
complexe sau restilizate, cu tapițerii 
moderne, modelul nou „Dacia" — 
camionetă platformă. Sînt, totodată, 
prezente tipurile modernizate, unele 
în sistem tropicalizat. de ARO 10, cu 
mască și bord restilizate, cu capota 
dintr-o bucată, si ARO 244 diesel 
metalizat. Un loc distinct în cadrul 
standului îl ocupă autoturismele 
marca „Oltcit".

, camioneta 
tropicalizat, 
autovehicu- 
folosite la 
în condi-

serie de 
de teren, 
mărfurilor 

cele

Centrul național al industriei aero
nautice române — C.N.I.A.R. — infăr- 
fișează, la TIB ’85, produse omologate 
și aflate în producția curentă a în
treprinderilor de profil. Intre acestea 
figurează : tronsonul echipat în va
rianta pasager de la aeronava Rom- 
bac 1-11, motoare de avioane, echi
pamente electrice și electronice de 
bord, elicoptere, planoare și moto- 
planoare etc.

în standul întreprinderilor Centra
lei'industriale de tractoare și mașini 
agricole Brașov sînt expuse, într-o 
gamă văriătă. tractoare agricole, 
tractoare industriale, tractoare, spe
ciale, încărcătoare hidraulice, ca și 
diverse tipuri de combine pentru 
cereale și pentru recoltarea porum
bului, alte mașini agricole.

In continuare, au fost vizitate sec
toarele rezervate exponatelor INDUS
TRIEI DE UTILAJ GREU, a cărei 
producție a crescut. în acest an. față 
de 1981, cu peste 50 la sută. Numărul 
mare de produse noi prezentate Ia 
actuala ediție a tirgului evidențiază 
capacitatea tehnică și tehnologică a 
specialiștilor pentru realizarea de 
produse necesare ramurilor priori
tare ale economiei naționale, precum 
și pentru export. In domeniul utila
jului petrolier, producția anului 
1985 este mai mare față de anul 1965 
de aproape 230 de ori, produsele 
românești fiind cunoscute și aprecia
te in peste 30 de țări. In cincinalul 
actual, ponderea produselor noi și 
modernizate pe ansamblul ministeru
lui reprezintă peste 70 la sută, nu
mai in acest an fiind introduse in 
fabricație aproape 260 produse. Rețin 
atenția noile tipuri de prese de vul- 
canizat anvelope realizate la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", care,' la indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. a asimilat întrea
ga gamă de prese de vulcanizat de 
Ia 45 la 100 țoii. Au fost prezentate, 
de asemenea, componente ale utila

jelor de mare complexitate tehnică 
și tehnologică pentru producerea de 
apă grea. Tot aici se află expusă o 
gamă diversificată de motoare ter
mice pentru industria navală, loco
motivele de puteri mici pentru ma
nevră. fabricate Ia întreprinderea 
..23 August" din Capitală, compre- 
soare semiermetice de diferite capa
cități. instalații frigorifice si pentru 
industria alijnentară.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășei Elena Ceaușeseu le-a fost 
prezentat noul tip de vagon etajat 
pentru transportul pasagerilor pe ca
lea ferată. Au fost prezentate, de a- 
■semenea. vagonul basculant pe 6 osii 
destinat transportului de minereuri, 
noile tipuri de vagoane de. călători și 
pentru metrou, automacarale, autb- 
gredere și aulostivuitoare.

Atenția deosebită pe care condu
cerea partidului și statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, o acor
dă realizării de echipamente si Utilă-4 
je energetice. ' pentru modernizarea 
tehnologiilor de foraj și de. extracție 
a țițeiului, este ilustrată de 
noile creații tehnice prezentate. Sint 
expuse, între altele, componente de 
mori-ventilator pentru măcinat căr
bune, pentru echiparea cazanelor de 
la centralele termoelectrice, noile u- 
nități de pompare a țițeiului care 
asigură punerea in funcțiune într-un 
timp mult mai scurt și reducerea 
consumului de energie în exploata
re cu 25—30 la sută. în stand se gă
sesc instalația de forat puțuri pen
tru petrol și gaze la mare adincime 
dotată cu echipamente de înaltă 
mecanizare a operațiilor grele, pu
țind funcționa. în zone cu tempera
turi scăzute, precum și gama tipi
zată de unități de foraj.

Un spațiu important a fost rezer
vat prezentării mașinilor și instala
țiilor destinate industriei miniere, 
care ilustrează < preocuparea secreta
rului general a! partidului pentru 
creșterea producției de cărbune, mo
dernizarea tehnologiilor de extrac
ție, sporirea gradului de mecaniza
re a lucrărilor în abataje.

în sectorul rezervat TRANSPOR
TURILOR ȘI TELECOMUNICAȚII
LOR firma „Contransimex" prezintă 
ultimele creații ale centralelor și in
stitutelor de cercetare de profil.

Sînt expuse utilaje de exploatare 
.și construcții, standuri de probă, e- 
lectromecanisme, o gamă largă de 
containere și boxpalete. Un loc apar
te îl ocupă supervizorul de trafic de 
linii telefonice, care asigură supra
vegherea simultană a 38 de linii 
telefonice, destinat depistării cu 
mare operativitate a defecțiunilor 
tehnice la abonat sau în centrală, 
precum și translatorul de televiziu
ne de diferite puteri, care . recepțio
nează și retransmite programe alb- 
negru și color. De mare eficiență în 
asigurarea siguranței traficului de 
mărfuri și călători este instalația de 
control automat al vitezei trenului. 
Aceasta permite reducerea automa
tă a vitezei de deplasare în zonele 
de • restricție și, în caz de necesita
te,: oprirea garniturii.

Pe platoul din fața standului este 
prezentată o gamă diversificată de 
containere pentru transport, precum 
și pentru organizarea de șantier, cu 
funcționalitate multiplă — dormitor, 
centrală termică și birouri — ceea ce 
permite utilizarea lor în orice ano
timp. Sint expuse, de asemenea, uti
laje pentru construcții — repartizo- 
rul și superfinisorul de beton, ac
ționate hidraulic, de mare producti
vitate și foreza pentru rocă dură cu 
performanțe deosebite : 40 m adinci
me și o viteză de înaintare de 4—7 
m/h. Dintre acestea, o impresie deo
sebită produce containerul universal 
închis, cu un volum util de 33 mc 
și o capacitate de 24 tone, care re
zistă la stivuiri de pînă la nouă ni
veluri.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu, to
varășei Elena Ceaușeseu le-au fost 
prezentate produsele expuse în ca
drul pavilionului rezervat CHIMIEI 
ȘI PETROCHIMIEI, care oglindesc 
convingător marea diversitate de sor
timente ce le realizează la ora actua
lă aceste sectoare ale economiei ro
mânești. Prin date și cifre este în
fățișată dinamica dezvoltării indus
triilor chimică și petrochimică, fap
tul că acestea asigură peste 20 la 
sută din producția industrială a țării. 
Nivelul înalt al producției, sporul de 
calitate înregistrat, mai ales în ul
timele trei cincinale, sint rodul ma
terializării unui vast program de in
vestiții, a indicațiilor permanente 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
înfăptuite cu consecvență de chimiș- 
tii și petrochimiștii din țara noastră.

Un rol de cea mai mare însemnă
tate în obținerea rezultatelor ce 
situează chimia și petrochimia ro

mânească pe un loc de frunte 
nu numai . în ansamblul economiei 
naționale, ei ■ și în lume, revine: cer
cetării științifice si- ingineriei . teh
nologice desfășurate sub îndrumarea 
de înaltă, competență a tovarășei 
academician doctor . inginer Elena 
Ceaușespu. contribuției sale de ex
cepțională însemnătate pe-care o a- 
duce. .ca; om de știință. în fruntea 
Consiliului Național pentru Știință 
si Tehnologie, la progresul științei 
românești, la orientarea acesteia, la 
introducerea și promovarea susținu
tă în toate domeniile vieții econo
mice si sociale a celor mai noi si 
valoroase cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice.

Din tehnologiile aplicate in ulti
mele trei cincinale, 95 la sută își 
au originea în unitățile și labora
toarele Institutului Central de Chi
mie. Specialiștii Institutului Central 
și ai ICECHIM — unitatea sa pi
vot. de șase ori distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" — au asimilat o gamă di
versificată de elastomeri. materiale 
plastice, coloranți, fibre și fire chi
mice și alte produse, contribuind in 
•mocj hotărîtor la progresul acestor 
ramuri și al altor domenii ale e- 
conomiei. la diminuarea importurilor 
și la creșterea exportului.

Vizitarea standurilor evidențiază 
succesele dobîndite de chimiști și 
petrochimiști în domeniul prelucrării 
superioare a materiilor prime, al rea
lizării de noi produse de înaltă ca
litate. competitive pe piața mondia
lă. în crearea unor materiale spe
ciale pentru electronică, energetică 
nucleară si alte sectoare de vîrf ale 
economiei.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu, to
varășei Elena Ceaușeseu le-au fost 
înfățișate de către miniștrii de re
sort realizări reprezentative înre
gistrate de colectivele combinatelor 
noastre chimice si petrochimice in 
domeniul sporirii și diversificării 
producției; al îmbogățirii ofertei pen
tru export. îndeosebi cu produse cu 
un înalt grad de prelucrare si ca
litativ Ia nivelul cerințelor mondia
le. S-a subliniat faptul că prin in
termediul a circa 1 200 de firme de 
peste hotare produsele acestor 
ramuri ajung în peste 110 tari de 
pe toate continentele.

Reține atenția creșterea, în struc
tura exportului ramurii, a ponderii 
produselor chimice superior prelu
crate — de la 16,6 la sută in 1980 la 
peste 26 la sută in acest an. S-a men
ționat, de asemenea, că însușirile 
tehnice și. calitative ale produselor 
industriei noastre chimice și petro
chimice și-au găsit, recunoașterea în 
ultimii ani la tirguri și expoziții in
ternaționale, unde au primit peste 50 
medalii de aur.

Din rîndul exponatelor prezente se 
remarcă noile sortimente de cauciuc 
sintetic, mase plastice, fire și fi
bre chimice. îngrășăminte și anti- 
dăunători, materiale fotosensibile, 
catalizatori, cu caracteristici superi
oare. comparabile cu cele realizate 
de firme cu tradiție din diferite țări. 
In cadrul unui stand special sint 
expuse anvelope, intre care cele pen
tru basculantele de 100 tone, pentru 
camioane grele, pentru autoturisme 
Si tțactoare. precum și o varietate 
de articole tehnice din cauciuc și 
materiale plastice destinate autotu
rismelor „Oltcit", „Dacia", si „ARO", 
precum și. pentru unele utilaje in
dustriale.

Pavilionul industriei chimice cu
prinde, de asemenea, un bogat sor
timent de medicamente originale ro
mânești. unele bine apreciate pe plan 
mondial, de mare valoare terapeutică.

Apreciind exponatele prezentate 
de industriile chimică și petrochi
mică la actuala ediție a T.I.B., 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. a indicat 
să fie continuat procesul de valori
ficare superioară a aluminiului, de 
specializare a producției de articole 
din cauciuc și materiale plastice 
pentru a satisface mai bine nevoile 
economiei naționale și a spori dis
ponibilitățile pentru export. în ace
lași timp, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 

a cerut să fie diversificată gama de 
medicamente și produse cosmetice, 
produse mult solicitate atît pe piața 
internă, cit și la export.

Tovarășa Elena Ceaușeseu a in
dicat specialiștilor din producție și 
cercetare ca sporirea și diversifica
rea producției de articole cosmetice 

■ și de parfumerie să fie obținute în
deosebi prin, .utilizarea de uleiuri 
din plante și coloranți naturali indi
geni, să fie adîncit procesul de pre
lucrare pentru realizarea unor pro
duse din materiale plastice cu o va
loare superioară, să se acționeze în 
vederea modificării polimerilor exis- 
tenți in scopul obținerii de mate
riale cu noi proprietăți.

întreprinderile românești de co
merț exterior „Prodexport", „Fruct- 
export" și „Romagrimex" expun pro
duse ale AGRICULTURII, INDUS
TRIEI ALIMENTARE, semințe din 
diferite soiuri selecționate, material 
biologic divers. Totodată, sînt expu
se o serie de produse noi — cremă 
de legume, concentrate din fructe 
pentru băuturi răcoritoare, sortimen
te de legume și fructe. Multe dintre 
acestea sint distinse cu diplome și 
medalii la diferite concursuri inter
naționale.

De asemenea, sînt expuse tipuri 
de mașini și utilaje agricole fabri
cate de întreprinderi specializate ale 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Intre produsele 
prezentate se află mașini de plan
tat răsaduri și de recoltat ceapă 
și mazăre, diverse cultivatoare, in
stalații pentru irigații, turbine eo
liene, utilaje pentru zootehnie șl 
altele, precum și utilaje de uz gos
podăresc — pluguri cu tracțiune 
animală, prășitori, agregate de arat 
și semănat.

A fost vizitat în continuare pavi
lionul care găzduiește pro'duse ale 
INDUSTRIEI UȘOARE, sector care 

, deține o pondere de circa 20 la sută 
în comerțul exterior românesc. Sint 
expuse peste 8 000 de produse, pre
zentate de întreprinderile de co
merț exterior „Românoexport", 
„Confex" și „Arpimex" — confecții 
textile, țesături și stofe din fire și fi
bre sintetice, tricotaje, încălțăminte 
din piele și înlocuitori, confecții din 
blănuri fine, articole pentru deco
rarea interioarelor. Ele se disting 
printr-o cromatică agreabilă, combi
nații ingenioase de materiale diver
se, o linie de rafinată eleganță, în 
concordanță cu moda anului. Mi
nistrul de resort a subliniat că pro
dusele sînt astfel concepute incit să 
devanseze linia modei, să antici
peze, prin colecții complete, cererile 
cumpărătorilor. O pondere sporită 
o dețin exponatele care valorifică su
perior materialele recuperabile și 
refolosibile prin intermediul unor 
interesante tehnologii românești.'

Un Ioc aparte in expoziție este 
rezervat produselor pentru sport și 
timp liber prezentate în premieră. 
Complexul expozițional al industriei 
ușoare ilustrează elocvent continua 
dezvoltare și modernizare a acestui 
sector, care întreține relații comer
ciale și de cooperare cu 1 500 de 
firme din 87 de țări. în expoziție se 
află și standurile unor firme și so
cietăți mixte pentru comercializarea 
pe piețele externe a mărfurilor spe
cifice.

în standuri speciale . sînt expuse 
produse realizate de unități ale 
UCECOM și CENTROCOOP. La 
actuala ediție a T.I.B., întreprinde
rea care le vinde pe piețele externe, 
ICECOOP-ILEXIM, oferă un bogat 
sortiment de bunuri de consum de o 
largă diversitate, deosebite prin li
nia estetică și calitățile funcționale, 
obținute prin valorificarea superioară 
a resurselor economice locale.

A fost vizitat, în continuare, pavi
lionul rezervat utilajelor pentru 
INDUSTRIA TEXTILĂ. Exponatele 
prezentate, între care se remarcă 
rampa de control a țesăturilor dota
tă cu microcalculator, care măsoară 
și înregistrează automat dimensiuni
le materialului fabricat, evidențiază 
rezultatele obținute în sporirea gra
dului de modernizare a producției 
în acest sector. Se află expuse mași

na de filat cu cap liber și stația au
tomată de surfilat după contur, uti
laje complexe, de marc productivi
tate, care asigură o calitate înaltă a 
operațiilor. Sint prezentate, dc ase
menea, alte realizări de ultimă oră 
ale întreprinderilor de profil, prin
tre care se numără mașini automate 
de tricotat, de țesut fire de sticlă, de 

■imprimat produse finite cu ajutorul 
unor șabloane rotative. Este eviden
țiat faptul că utilajele asiguri o pro
ductivitate ridicată, o înaltă calitata 
a țesăturilor și tricotajelor, sporirea 
eficienței operațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. to
varășa Elena Ceaușeseu au vizitat 
PAVILIOANELE NAȚIONALE ALE 
ȚARILOR PREZENTE LA TÎRGUL 
INTERNATIONAL BUCUREȘTI, 
PRECUM ȘI STANDURILE FIRME
LOR DE PESTE HOTARE cu parti
cipare individuală. La T.I.B. ’85 sînt 
reprezentate oficial Angola. Austra
lia, Austria, Belgia, Bulgaria. Cana
da, Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Egipt, R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Grecia. India. Israel, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Maroc, Norvegia, 
Pakistan. Polonia, S.U.A., Turcia, Un
garia. și Uniunea Sovietică. Participă, 
de asemenea. Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a fost 
salutat cu deosebită căldură de mi
niștri, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră, directorii 
pavilioanelor naționale și reprezen
tanții firmelor străine, care și-au 
exprimat bucuria de a participa la 
actuala ediție a T.I.B., de a primi 
vizita șefului satului român.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
i-au fost transmise călduroase salu
tări din partea șefilor de state re
prezentate la Tîrgul internațional'de 
ia București, împreună cu urări de 
succes în activitatea pe care o des
fășoară. Președintele României' a 
mulțumit și a adresat la rindul său 
șefilor de state un cald salut și cele 
mai bune urări.

Pe parcursul vizitării pavilioane
lor, tovarășul Nicolae Ceaușeseu s-a 
întreținut cordial cu participanții la 
tîrg, relevind bunele relații care 
există între România și țările pre
zente, între întreprinderile românești 
și firmele de peste hotare, precum și 
largile posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a acestora. A fost ex
primată dorința de a se acționa pen
tru extinderea colaborării economice 
și tehnico-științifice, a cooperării și 
specializării în producție, promova
rea unor forme moderne de conlu
crare, amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale. în interesul 
comun al cauzei păcii, progresului și 
înțelegerii între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
adresat, participantelor urări de 
succes în activitatea lor, multă sănă
tate și fericire.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu au fost salutați din nou cu 
deosebită căldură de miile de bucu- 
reșteni aflați in incinta Complexului 
expozițional din Piața Scînteii. S-a 
scandat cu însuflețire „Ceaușeseu— 
P.C.R. !“, „Ceaușeseu și poporul !“. 
Mulțimea flutura flori și eșarfe mul
ticolore. Grupuri de tinere și tineri 
au oferit cu' emoție buchete de flori. 
Prin aceste calde manifestări, cei 
prezenți au dat expresie senti
mentelor de nețărmurită dragos
te și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu pentru neobosita 
activitate pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, pentru 
propășirea scumpei noastre patrii și 
creșterea prestigiului ei în lume. Tot
odată, s-a dat glas hotărîrii întregu
lui nostru popor de a acționa, strîns 
unit în jurul partidului, al secretaru
lui său general, pentru încheierea cu 
bune rezultate a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
trecerea la înfăptuirea cu succes a 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului, 
pentru ridicarea României socialiste 
pe culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DC TOAMNĂ
- ÎNCHEIATĂ NEiNȚlRZIAȚ!
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Fabricile de zahăr să funcționeze 
cu întreaga capacitate!

Declanșată in prima parte a lunii 
septembrie, campania de prelucrare 
a sfeclei de zahăr este în perioada de 
vîrf. Pregătite în condiții tehnice 
bune, majoritatea fabricilor de zahăr 
au reușit, încă din start, să atingă și 
chiar să depășească parametrii teh
nici stabiliți. Se cuvin subliniate în 
acest sens rezultatele bune obținute 
de întreprinderile prelucrătoare din 
Oradea, Roman, Luduș, Tg. Mureș, 
Bucecea, Corabia, Sascut, Bod care 
au funcționat și continuă să producă 
la capacitatea lor maximă. Evident, 
acest lucru a fost posibil datorită, în 
primul rînd, faptului că acestor uni
tăți li s-a asigurat materia primă ne
cesară în mod ritmic și în condițiile 
de calitate stabilite. Datorită bunei 
organizări a activității la recoltare Și 
transport aceste fabrici au avut în 
permanență posibilitatea să-și asigu
re un stoc de fabricație pentru cel 
puțin două zile, dar nu mai mare 
de trei zile, astfel incit întreprinde
rile au putut lucra nu numai din 
plin, ci și cu sfeclă proaspăt recol
tată, fapt ce a influențat pozitiv ex
tragerea zahărului din sfeclă. O dată 
cu răcirea vremii, mal ales în zonele 
din nordul și centrul țării, fabricile 
au început să-și constituie stocuri de 
rezervă mai mari, iar în unele cazuri 
chiar să treacă la însilozarea sfeclei. 
La această dată, întreprinderile de 
prelucrare a sfeclei de zahăr din 
Pașcani, Roman, Sascut, Tg. Mureș, 
Bod și Luduș au însilozate în bazele 
de recepție cantități de sfeclă care 
le asigură continuitatea fabricației 
pentru mai multe zile.

Iată însă un lucru cu totul neobiș
nuit în activitatea de industrializare 
a sfeclei de zahăr : deși campania da 
recoltare este în perioada de vîrf, un 
număr de fabrici, amplasate mai ales 
în sudul țări, funcționează doar cu 
ceva mai mult de jumătate din capa
citate. Este vorba îndeosebi de cele 
două întreprinderi din județul Dolj 
— Podari și Calafat — de fabricile 
din Urziceni, Giurgiu, Eundulea și 
Ianca. Cauzele ? Ritmul scăzut la 
recoltare ce se înregistrează in uni
tățile agricole din zonele .de aprovi
zionare a fabricilor, la care se adau
gă deficientele în organizarea trans
portului. Joi, 17 octombrie, bunăoară, 
cantitatea de sfeclă recoltată în uni
tățile agricole din județele Dolj șl 
Mehedinți care aprovizionează între
prinderea djn Calafat abia reprezin
tă 35 la sută din capacitatea zilnică 
de prelucrare a fabricii. Cantități 
mici, foarte mici, în comparație cu 
graficele stabilite, s-au recoltat și în 
unitățile agricole din județele Praho
va, Brăila, precum și în cele din sec- 

DOU: Din cîmp direct
Practic, în județul Dolj s-a înche

iat recoltarea porumbului. Pornind 
de la faptul că s-a creat un decalaj 
între producția recoltată și cea 
transportată, comandamentul jude
țean a stabilit măsuri operative, 
eficiente, astfel incit In două-trei 
zile bune de lucru întreaga canti
tate de porumb să ajungă la adă
post. In sprijinul unităților agri
cole care au de transportat can
tități mai mari de produse din 
cîmp au fost trimise în ajutor 
mijloace de transport cu o capaci
tate de peste 1 000 tone. Ele pro
vin din consiliile agroindustriale 
Filiași, Simnic. Cîrcea. Predesti. Ro- 
bănești, Seaca de Cîmp și Bratovo- 
iești, consilii care au încheiat recol
tarea porumbului. Totodată, s-a sta
bilit ca cea mai mare parte a capa
cităților de transport aparținînd în
treprinderii județene de transporturi 
auto să fie folosite pentru porumb. 
Printr-o organizare temeinică a 
activității in cîmp și la bazele de 
recepție aceste mijloace de transport 
urmează să facă zilnic cel puțin trei 
curse. Toate atelajele unităților agri
cole și ale membrilor cooperatori 
sînt folosite in exclusivitate la trans
portul porumbului, fie în arioaiele 
din unități, fie direct în baze de 
recepție.

Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Băilești au obținut 
producții bune de porumb. Aici, 
transportul este bine organizat. Lu
crările sînt coordonate de către or
ganizatorul de partid și președintele

CLUJ:

în majoritatea unităților agricole 
din județul Cluj, se lucrează, zi de zi. 

Mai multă operativitate la încărcarea 

mijloacelor de transport
cu forțe sporite la recoltarea sî 
transportarea din cîmp a porumbu-

torul agricol Ilfov. O încetinire 
nepermisă a ritmului de recoltare se 
constată in ultimele zile și în unită
țile agricole din județele Buzău și 
Giurgiu. Tot atit de adevărat este că 
în unele cazuri, și ne referim con
cret la județele Brăila, Ialomița șl 
Dolj, printr-o mai bună organizare a 
transportului sfeclei din cîmp se 
putea asigura minimum de materie 
primă stabilit prin graficul de re- 
cepționare.

Desigur, și de data aceasta, pot fi 
aduse (și se aduc) unele explicații 
prin care se încearcă să se justifice 
ceea ce de fapt nu se poate justifica : 
încălcarea unor norme precise care 
stabilesc sarcinile și răspunderile ce
lor datori să asigure desfășurarea în 
bune condiții a campaniei de recol
tare și industrializare a sfeclei _ de 
zahăr. Pornind tocmai de la cerința 
sporirii producției medii la hectar, 
de la necesitatea încheierii campa
niei de industrializare pină la in
trarea în iarnă pentru a se evita 
pierderile mari de zahăr cauzate de 
îngheț și dezgheț, conducerea parti
dului a indicat ca, in acest an, cam
pania de recoltare a sfeclei de zahăr 
sa se desfășoare în mod eșalonat pe 
măsura creșterii în greutate a rădăci
nilor și a conținutului de zahăr, ofe
rind astfel producătorilor posibilita
tea de a obține producții și venituri 
suplimentare.. Această măsură obligă 
însă unitățile agricole de a asigura 
zilnic cantitățile de sfeclă necesare 
funcționării la capacitate a fabrici
lor, astfel incit campania de indus
trializare să se desfășoare in cele 
mai bune condiții. Or, așa cum re
zultă și din situația prezentată, a- 
ceastă obligație nu a fost și nu este 
respectată de multe conduceri de 
unități agricole nici măcar in această 
perioadă cînd din toate punctele de 
vedere recoltarea sfeclei trebuie să 
constituie una din principalele prio
rități ale activității din agricultură. 
Este bine cunoscut faptul că o fabrică 
de zahăr o dată pornită rămîne conec
tată la circuitul energetic și termic, 
fiind o mare consumatoare de ener
gie, indiferent dacă lucrează din plin 
ori cu jumătate sau un sfert din ca
pacitate. Cum este oare posibil ca 
organele agricole din județele în 
cauză, factorii ce răspund de buna 
desfășurare a procesului de indus
trializare a sfeclei să admită apari
ția unor asemenea perturbări cu con
secințe dintre cele mai păgubitoare ? 
Asemenea manifestări de indiscipli
nă obligă la acțiuni ferme menite să 
asigure desfășurarea In cele mai 
bune condiții a recoltării sfeclei de 
zahăr.

la bazele de recepție 
cooperativei agricole. „Pentru grăbi
rea transportului la bazele de recep
ție am concentrat aproape 50 mijloa
ce auto de la I.T.A., dar și de la în
treprinderile mecanică, de celule elec
trice prefabricate și de la cooperativa 
meșteșugărească „Victoria" din lo
calitate, precum șl 60 de atelaje — 
ne spune Mihai Petrescu, organiza
torul de partid al consiliului agro
industrial Băilești. Cu cîteva zile in 
urmă, pe lingă consiliul popular 
orășenesc s-a constituit o secție de 
prestări servicii, avînd in dotare 
15 atelaje, pe care acum le folosim 
din plin Ia porumb. Pentru ca toa
te mijloacele de transport să efec
tueze numărul de curse prevăzut, 
am constituit echipe speciale de 
încărcare-descărcare, formate din 
cooperatori, cit și din oameni ai 
muncii din unitățile economice și 
personal muncitor de la consiliul 
popular și de la alte instituții din 
oraș".

Și in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Catane, Moță- 
tei si Poiana Mare «e muncește In
tens la transportul porumbului. Lu
crările respective trebuie mult in
tensificate în consiliile agroindus
triale Segarcea, Plenița, Calafat, 
Amărăști și Dăbuleni, acolo unde se 
mai află in cîmp, chiar dacă sînt 
depozitate pe paturi de coceni, în
semnate cantități de porumb.

Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Scinteli* 

Iul. Pentru finalizarea acestei lu
crări, alături de locuitorii satelor 
participă numeroși oameni ai mun
cii din unități economice. Din date
le existente la direcția agricolă - ju
dețeană rezultă că, deși se obțin re
zultate de la o zi la alta mai bune, 
ritmul recoltării nu este, peste tot, 
corespunzător. în timp ce în unități
le agricole din consiliile agroindus
triale Gherla, Dej, Huedin și Cluj 
culesul este avansat,. în altele se 
află suprafețe mari cu porumb ne
recoltate. între acestea sint consilii
le agroindustriale Cășei, Taga șl 
Idod. în unele unități din aceste 
consilii agroindustriale ritmul cule
sului este foarte lent. Si aceasta da
torită faptului că nu peste tot sint 
folosite, zi de zi, în toate orele bune 
de lucru, forțele satelor.

Dar, așa cum se știe, porumbul nu 
trebuie numai cules, ci și transpor
tat și pus la adăpost în bune condiții. 
Cu prilejul raidului efectuat am pu
tut constata că. în cele mai multe 
locuri, conducerile unităților agrico
le acționează energic pentru trans
portarea și depozitarea porumbului, 
în cooperativele agricole din consi
liul agroindustrial Dej, zilnic sint 
folosite la transport 80 de atelaje ale 
unităților și gospodarilor din sate, 
camioane și tractoare cu remorci. 
Pentru a putea fi efectuate mai mul
te curse pe zi. conducerile unități
lor agricole au organizat echipe per
manente de încărcare și descărcare. 
Astfel, s-a reușit ca Întreaga pro
ducție de porumb recoltată să fie 
transportată din cîmp in aceeași zi 
și, totodată, să se concentreze forte 
și la eliberarea terenului de coceni. 
Și in unitățile agricole din consiliul

ALBA: Exemple care arată că ritmul lucrărilor

poate fi mult mai mare
în județul Alba toate forțele sa

telor sînt mobilizate la recoltarea 
porumbului. Pe drumurile comune
lor Galda de Jos, Ighiu, Stremț, 
Teiuș, Lopadea Nouă și altele ln- 
tîlnești șiruri de căruțe încărcate 
cu porumb. In comuna Stremț, ală
turi de celelalte mijloace de trans
port ale cooperativei agricole din 
localitate, peste 60 de atelaje din 
comună sînt folosite la transportul 
recoltei și al resturilor vegetale din 
cîmp. „Tot satul este la cîmp — ne 
spune Lenuța Arghiuș, primarul co
munei. Cu toții participă la efec
tuarea lucrărilor din campania de 
toamnă și îndeosebi la culesul po
rumbului. Pină în prezent, recolta a 
fost adunată de pe o bună parte din 
suprafața cultivată".

Acolo unde activitatea este bina 
organizată, fiecare zi de mun
că se încheie cu rezultate deo
sebite. La cooperativa agricolă din 
Ciuguzel se recoltează ultimele su
prafețe și se transportă fără între
rupere sfecla de zahăr. în această 
unitate, peste 120 de cooperatori 
sînt zi de zi la cîmp, de cum se lu
minează de ziuă pină seara tîrziu. 
„Pină acum, forțele au fost concen
trate cu precădere la recoltarea 
sfeclei de zahăr și a altor plante teh
nice — precizează Ion Pojar, pre
ședintele unității. De cîteva zile,
centrul de greutate al activității 
noastre s-a mutat în lanurile de 
?orumb. Culesul se face manual, 
n cîteva zile vom încheia șl această 

lucrare". Distribuirea concretă a 
sarcinilor permite coordonarea acti
vității la toate punctele de lucru. 
Pe Gheorghe Molnar, inginerul-șef 

Recoltarea porumbului la C.A.P. Avram lancu Foto : Șt. Vilidar

agroindustrial Gherla s-a transpor
tat din cîmp întreaga cantitate de 
porumb recoltată. Merită consemnat 
faptul că in unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Cluj, unde 
s-a lucrat cu 220 de atelaje și alte 
mijloace de transport, s.-a reușit să 
se transporte aproape întreaga canti
tate de porumb recoltată.

Cu toate acestea in județ există 
un decalaj între cantitățile de po
rumb recoltate si cele transportate. 
Aceasta se datorează faptului că in 
unele unități, deși numărul atelaje
lor și celorlalte mijloace de transport 
repartizate Ia porumb este mai mare 
decît în zilele precedente, nu s-a ac
ționat pentru mobilizarea oamenilor 
muncii de la sate la încărcarea po
rumbului. Este cazul consiliilor agro
industriale Țaga și Panticeu. în 
cursul zilei de vineri, în multe din 
cooperativele agricole din aceste 
consilii agroindustriale nu s-a cărat 
din cîmp aproape nimic din ceea ce 
s-a recoltat. Și nu se poate spune că 
nu a fost cu ce. Consiliul unic Țaga, 
de pildă, dispune de 75 atelaje și 
alte mijloace de transport. Numai că 
acestea nu sînt bine folosite.

Vineri seara, comandamentul agri
col județean a stabilit ca organiza
țiile de partid, consiliile populare și 
conducerile cooperativelor agricole 
să acționeze energic în vederea mo
bilizării tuturor forțelor de la sate 
la cules și folosirii la maximum a 
tuturor atelajelor, autocamioanelor șl 
remorcilor, astfel incit întreaga re
coltă să fie strînsă de pe cîmp și 
pusă de urgentă la adăpost.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteli*

al cooperatived agricole, l-am întîl- 
nit in cîmp, dirijind transportul 
sfeclei de zahăr, acțiune la care 
erau concentrate 11 mijloace de 
transport de mare capacitate.

în ritm intens se lucrează și la 
Lopadea Nouă. De cum apar zorii, 
cei 230 de cooperatori sînt in cimp 
— ne spune Viorel Tiutiu, inginerul- 
șef al cooperativei. Mijloacele 
de transport de care dispunem — 
4 autocamioane cu remorci. două 
tractoare cu două remorci și 11 atela
je — sînt bine folosite. Recolta este 
bună și sîntem hotărîți să o strîn- 
gem la timp și fără pierderi".

Acest ritm intens al muncii nu 
este însă caracteristic tuturor unită
ților din județ. Ca ufmare a unor 
neajunsuri în organizarea muncii, 
în unele unități agricole culesul .și 
transportul porumbului au întîrziat. 
Există decalaje apreciabile intre 
consiliile agroindustriale in ce pri
vește culesul porumbului. Altfel, In 
vreme ce în consiliile agroindus
triale Sibot și Ighiu se recoltează 
porumbul de pe ultimele suprafețe, 
in consiliile agroindustriale Unirea 
și Valea Lungă realizările se si
tuează abia la jumătate. Bunăoară, 
I.A.S. Jidvei a încheiat recoltarea 
porumbului, iar la I.A.S. Lunca 
Mureș această lucrare a : întîrziat. 
Asemenea situații necesită luarea 
unor măsuri hotărîte in vederea mo
bilizării tuturor forțelor de la sate la 
recoltarea porumbului.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteli"

Foto : Nicolae GheorghiuDin noile construcții ale municipiului Petroșani

Analiză profundă, responsabilă a întregii 
activități economice

(Urmare din pag. I) 
execuție a lucrărilor pe șantiere. în 
unitățile de transporturi si. îndeo
sebi. in unitățile de transporturi auto 
și pe căile ferate, adunările gene
rale vor trebui să pună accentul pe 
dezbaterea si adoptarea măsurilor 
necesare pentru folosirea rațională, 
cu indici superiori a mijloacelor teh
nice de care dispun, pentru reduce
rea substanțială a cheltuielilor de 
transport. în special în transportu
rile rutiere, pentru instaurarea or
dinii si disciplinei desăvîrșite în 
muncă. în lumina sarcinilor stabili
te la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Evident, în toate unitățile econo
mice, in cadrul dezbaterilor și al 
programelor de măsuri ce vor fi 
adoptate trebuie să se acorde o aten
ție deosebită problemelor privind 
încheierea din timp a contractelor 
economice, atit pentru producția 
destinată pieței interne, cit și pen
tru cea destinată exportului, defini
tivarea programelor de cooperară 
interuzinală, asigurarea întregii baza 
tehnice și materiale necesare înde
plinirii ritmice a planului în noul 
an. Sarcini deosebite revin în aceas
tă privință factorilor de resort din 
ministere și centralele industriale, 
care au datoria să sprijine îndea
proape întreprinderile în nominali
zarea întregii producții fizice plani
ficate, în perfectarea din timp a 
contractelor necesare, în fundamen
tarea și definitivarea tuturor pro
gramelor speciale ce fac parte inte
grantă din planul pe anul 1986.

Pornind de la înțelegerea clară, 
responsabilă a cerinței majore a 
accentuării laturilor intensive, cali
tative ale dezvoltării economice in 
noul cincinal, de la exigențele for
mulate in acest sens de secretarul 
general al partidului, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii din toa
te unitățile economice trebuie să 
pună un accent deosebit pe stabili
rea unor măsuri cit mai cuprinză

Multe, foarte multe ge
nerații de studenți au în
vățat de la profesorul 
Rosetti severa disciplină 
a cercetării, aversiunea 
față de improvizație, ori- 
cît ar fi ea de spectacu
loasă, acolo unde e nevoie 
de însușirea aspră a regu
lilor și a sistemului. Mal 
mult decît atit, au învă
țat că studierea limbii 
române, a celui mai de 
seamă monument de cul
tură al acestui popor, 
implică mari obligații nu 
numai științifice, ci și 
morale. Profesorul a știut 
să creeze această con
știință a responsabilității 
fără emfază, cu simplita
tea gravă a omului de 
știință. In amfiteatrul 
Odobescu, in fața bănci
lor pline, profesorul Ro
setti oficia,, surîzînd.

Cînd a fost decan al 
Facultății de filologie, 
ne uimea pe toți cit de 
bine își știa studenții, cu- 
noscindu-le necazurile și 
intervenind cu delicată 
discreție să le rezolve. 
Era conștiința nobilă a 
dascălului care își dă 
prea bine seama că în
datorirea lui nu e numai 

toare pentru creșterea puternică, pe 
toate căile, a eficienței economice, 
în acest context, in cadrul dezbate
rilor este absolut necesar să se 
acorde o mare atenție conturării so
luțiilor și măsurilor menite să asi
gure creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, înnoirea și modernizarea 
permanentă a producției, valorifica
rea superioară a resurselor mate
riale si energetice. încadrarea stric
tă în normele de consum de ma
terii prime, materiale, energie elec
trică si combustibil și reducerea con
tinuă a acestora, recuperarea si uti
lizarea mai intensă a materialelor si 
resurselor energetice refolosibile. di
minuarea substanțială a cheltuielilor 
de transport cu mijloace proprii. 
Totodată, se va urmări adop
tarea unor măsuri eficiente pentru 
organizarea judicioasă a proceselor 
de producție, pentru aplicarea ri
guroasă a sistemului de retribuire a 
muncii în acord global, pentru în
tărirea răspunderii, ordinii și disci
plinei în muncă, pentru ridicarea ni
velului pregătirii tehnico-profesio- 

■nale a personalului muncitor.
Pretutindeni, dezbaterile din adu

nările generale trebuie să aibă un 
profund caracter de lucru, să anali
zeze în spirit revoluționar, muncito
resc toate măsurile ce se impun 
pentru aplicarea fermă a noului me
canism economic, pentru întărirea 
și dezvoltarea autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare. In 
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari, oamenii muncii 
din fiecare unitate sint chemați să 
prezinte în adunarea generală 
puncte de vedere limpezi, să formu
leze intr-un spirit de" înaltă respon
sabilitate pentru creșterea continuă 
a eficienței economice propuneri 
judicioase menite să asigure buna 
gospodărire a părții din avuția na
țională, din proprietatea socialistă ce 
le-a fost încredințată de societate 
spre administrare si dezvoltare. 

aceea de a transmite cu
noștințe, ci de a forma 
cu adevărat oamenii. 
Continuator al unei mari 
tradiții cărturărești, care 
ii cuprinde pe Ovid Den- 
sușianu, I.A. Candrea, 
Ion Bianu, Dimitrie Oni- 
ciul, profesorii săi la 
Universitatea din Bucu
rești, Alexandru Rosetti 
e și fondatorul unei școli 
căreia ii aparțin mulți 
dintre lingviștii care ilus
trează astăzi această ști
ință in țara noastră.

Specialiștii obișnuiesc 
să stabilească două pe
rioade în domeniul isto
riei limbii române : una 
înainte de publicarea 
monumentalei lucrări a 
profesorului Rosetti, și 
cealaltă după apariția a- 
cestei opere. A deschis o 
perspectivă largă asupra 
unui fenomen profund 
specific, urmărind dina
mismul structurilor lim
bii noastre, continuitatea 
ei istorică, raporturile ei 
cu ansamblul culturii, 
și-n general cu evo
luția societății românești 
însăși.

Spirit deschis înnoiri
lor in domeniul științei

căreia I s-a consacrat 
de-a lungul deceniilor, ei 
a fost — și in viața pu
blică — un partizan con
secvent al noului, chiar 
și atunci cînd o aseme
nea atitudine nu era 
defel lipsită de riscuri. 
Numele lui se asociază 
cu momente importante 
ale istoriei contemporane 
românești, cind poziția 
intelectualilor s-a defi
nit limpede, în sensul 
participării decise la afir
marea unui crez profund 
patriotic și democratic, 
antifascist.

Cultura românească da
torează enorm editorului 
Rosetti. Sub îndrumarea 
lui au apărut mai multe 
opere a căror însemnă
tate în istoria spiritului 
românesc e astăzi una
nim recunoscută : Istoria 
literaturii române a lui 
George Călinescu, Isto
ria românilor a lui C.C. 
Giurescu, primele volu
me ce inaugurau monu
mentala ediție Eminescu 
a lui Perpessicius, ediții 
critice ale clasicilor lite
raturii noastre, lucrări 
fundamentale de filozo

Oamenii muncii sînt profund intere
sat! în această privință pentru că. in 
fond, numai pe baza realizării pro
ducției fizice planificate la un nivel 
calitativ superior și cu eficiență me
reu mai înaltă se pot asigura miîloa- 
cele necesare retribuirii și participă
rii lor la fondul de beneficii, pre- 
cdm și resursele noi necesare atit 
pentru dezvoltarea economică a tării, 
cit si pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Dezbătînd si aorobînd sarcinile ce 
revin unităților economice din planul 
pe anul 1986 — primul an al noului 
cincinal, care marchează intrarea 
României într-o etapă nouă, superi
oară de dezvoltare — actualele adu
nări generale constituie un eveni
ment important in viata colectivelor 
de oameni ai muncii. Tocmai de 
aceea, ele trebuie să fie temeinic 
pregătite, să se desfășoare intr-un 
climat de înaltă exigentă muncito
rească. să-și concentreze dezbateri
le asupra soluționării efective a pro
blemelor care condiționează reali
zarea sarcinilor de plan. Mari 
răspunderi în această privință 
revin organelor și organizațiilor 
de partid, comitetelor sindicate
lor si consiliilor oamenilor muncii, 
precum si cadrelor de conducere din 
ministere si centrale prezente la 
adunările generale, care au datoria 
să sprijine efectiv unitățile in solu
tionarea problemelor de care depin
de buna desfășurare a activității eco
nomice în anul viitor. Este în inte
resul tuturor colectivelor de muncă, 
al economiei noastre naționale ca 
dezbaterile din aceste foruri ale de
mocrației muncitorești, revoluționare 
să fie cit mai profunde, să se sol
deze cu programe ample de măsuri, 
cu decizii temeinic fundamentate, 
care să asigure îndeplinirea integra
lă. la toti indicatorii, a olanului pe 
1986. demonstrînd voința unanimă a 
oamenilor muncii de a traduce 
neabătut în viată Istoricele hotăriri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

fie, estetică, sociologie, 
istorie literară care con
stituie și astăzi repere ale 
cercetărilor de speciali
tate, ediții definitive ale 
celor mai de seamă re
prezentanți ai poeziei 
românești moderne, căr
țile de debut ale unor 
tineri scriitori ce aveau 
să se afirme pe deplin 
în anii care vor urina, 
traduceri din mari cărți 
ale antichității și din 
maeștri ai literaturii a- 
cestui secol. Alexandru 
Rosetti e, și în această 
privință, un întemeietor 
de tradiție.

Academicianul Alexan
dru Rosetti împlinește 90 
de ani. Vîrstă Pe care 
o intîmpină cu seninăta
te, cu același suris pe 
care i-1 știm, de atîtea 
decenii, luminîndu-i pri
virea. E una dintre acele 
personalități care ilustrea
ză, cu egală autoritate, 
teritorii diverse ale cultu
rii românești si a căror 
operă are semnificația 
unui reper în fiecare din 
aceste domenii.
Dan GRIGORESCU

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

n activitatea edilitară - rigoare, precizie, competență
îl așteptăm pe vicepreședintele bi

roului executiv al Consiliului popular 
al municipiului Iași, tovarășul Vasile 
Popovici. întrebăm secretara :

— Mai durează mult ședința ?
— A început la ora 16,00. în fiecare 

luni, la ora 16,00. e „ședință cu spi
ritul urban".

Incitați de titulatură, mal ciudată, 
intrăm — după permisiunea de ri
goare — în sala de ședință. Sint 
înăuntru cam o sută de oameni. Rit
mul și tonul discuțiilor — concis, sa
cadat. ca într-o ședință de comanda
ment. Se vorbește de curățenia unor 
străzi, de întreținerea unor blocuri, 
de o conductă nereparată. de aciua
rea unor elemente parazitare în 
niște baracamente și, cel mai mult, 
de aspectul balcoanelor. Aveam să 
aflăm după ședință :

— La aceste întîlnirj săptămînale 
ale factorilor ce au răspunderi în le
gătură cu ordinea si buna gospodă
rire sint analizate cele mai diverse 
aspecte, iar cu predilecție, ca un fel 
de temă a săntămînii. se discută, cite 
o problemă de civilizație urbană, a- 
supra căreia ne concentrăm atentia 
în mod deosebit în perioada respec
tivă.

— Tematica am înțeles-o. Care e 
însă rațiunea pentru care problemele 
sînt discutate intr-un cadru atit de 
larg si după un calendar atit de fix ?

— Acest „comandament de ordine 
și bună gospodărire" — cum îi spu
nem noi — este atit de larg De cit o 
impun diversitatea aspectelor de ci
vilizație urbană, cerințele cunoașterii 
și soluționării lor prompte. In ceea 

ce privește periodicitatea, desigur că 
nici conducerea consiliului popular, 
nici organismele de specialitate nu 
așteaptă ședința ca să soluționeze 
problemele curente, ci iau măsuri 
operative, prin activitatea de zi cu 
zi. Dar prin ședințele de lunea de la 
ora 16.00 se Stabilește — dacă putem 
«pune asa — „pulsul" spiritului civic

9 Bunul gospodar iubește ordinea, iar cine 
iubește ordinea cultivă disciplina ® Rostul și 
semnificațiile unor neobișnuite ședințe săptămî
nale © în municipiul Iași - o inițiativă originală 

privind întărirea spiritului civic

st gospodăresc al perioadei. Totodată, 
se cîstigă un plus dc răspundere fată 
de această mare si importantă sar
cină : ridicarea spiritului civic la 
înălțimea civilizației urbane.

— De ce e atit de importantă a- 
ceastă sarcină ?

— In ultimii ani, vestitul nostru 
Iași s-a născut, de fapt, a doua oară. 
A cunoscut saltul de la un oraș 
vechi. îngrămădit. negîndit. extins 
haotic, către o adevărată ceta
te a civilizației noi. socialiste. Aceas
tă dezvoltare nu putea fi întreprinsă 
decît cu oameni, pentru oameni, si 
n-ar putea fi menținută si continuată 
decît prin oameni. în vreme ce 
orașul s-a omogenizat, populația lui 
a devenit însă mai diversă. înălța

rea, înfrumusețarea șl întreținerea 
unui oraș civilizat presupun aportul 
decis și constant al întregii popu
lații. ridicarea conștiinței civice a tu
turor locuitorilor la nivelul de înțe
legere si comportare al celor mai 
înaintați dintre ei.

— Si pentru aceasta metoda cea 
mai potrivită o constituie ședința si.

respectiv, comandamentul de lunea 
după-amiază ?

— Nici vorbă că nu „comandamen
tul de ordine si bună gospodărire" 
constituie metoda exclusivă sau cea 
mai eficientă. El constituie doar una 
din modalitățile de lucru. De fapt, 
rolul lui se înscrie într-o concepție 
mai generală despre stilul de muncă 
al consiliilor populare din întregul 
nostru iudet. Este vorba de rigoare, 
de evitarea aproximațiilor, a impre
ciziei si incertitudinii in stabilirea 
răspunderilor. De ce să nu spunem 
lucrurilor pe nume : a existat, si 
poate mai există prin unele locuri, 
concepția că activitatea consiliului 
popular ar fi. prin specificul ei. mai 
puțin controlabilă si mai puțin co

mensurabilă decît. bunăoară, activi
tatea unităților economice. Că răs
punderile. în special de ordin gos
podăresc. sînt mai vagi, mai disper
sate. Este o optică greșită si combă
tută de partid. Si în cuvîntarea 
rostită la Congresul al III-lea 
al consiliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia cerințele 
de ordine, disciplină si legalitate caro 
trebuie să călăuzească întreaga viată 
economico-socială a județelor si lo
calităților, cerințe ce alcătuiesc mie
zul activității de autoconducere si 
autogospodărire.

Așa fiind, urmărim ca nici unul 
din domeniile aflate in competenta 
consiliului popular să nu rămînă in 
sfera unor „preocupări" amorfe, im
precise. fie ca termen, fie ca solu
ție. fie ca responsabilitate. De aici 
si modalitatea de a atrage domeniul 
influențării spiritului civic, al nive
lului de civism cu adevărat urban, 
din zona evoluției întîmolătoare in 
zona eriiii și răspunderilor certe, 
determinate. Așadar, completăm ce
lelalte modalități curente, mai mult 
sau mai puțin spontane, de influen
țare a civismului, a spiritului urban, 
prin această manieră mai stabilă, 
mai organizată.

— Pe care dintre celelalte modali
tăți o considerați a fi mai eficientă ?

— După părerea mea. eficienta nu 
e asigurată atit de o modalitate ori 
alta cit de o anumită înțelegere, un 
anumit stil de a desfășura intreaaa 
activitate de conlucrare cu cetățenii, 
indiferent de domeniu.

— Si care ar fi acest stil ?

— Prin natura ei. activitatea consi
liului popular se desfășoară „la 
rampă". în ochii cetățenilor din în
tregul oraș. De aceea, sentimentul 
încrederii in ceea ce se întreprinde, 
în obiectivele propuse, în cuvintul 
dat, în chemarea lansată, in oărerea 
de ordin edilitar, in prestarea unei 
munci trebuie să fie. mai mult ca 
în oricare alt domeniu, nedezmințită. 
O dată consolidată, această încredere 
devine un adevărat izvor de eficiență 
pentru toate domeniile activității edi- 
litar-gospodăresti si tin puternio fac
tor dc ordine și spirit civic.

Toate bune, principii frumoase, 
dar... prin ce s-au soldat, cu ce re
zultate s-au materializat aceste ini
țiative. creșterea spiritului civic?

Iată cîteva din înfăptuirile edilitar- 
gospodăresti ale municipiului Iași din 
ultimul an :

• S-au prestat activități prin 
muncă patriotică în valoare de 
640 milioane lei. cu 40 de mili
oane mai mult decît era plani
ficat.

• Au fost redate agriculturii 
aproape 17 hectare de teren.

• Au fost amenajate 63 de te
renuri sportive si peste 7 500 mp 
spatii verzi, un strand De lingă 
întreprinderea „Tepro" si o bază 
polisportivă în cartierul „Ale
xandru cel Bun".

• Drumul între cartierul Ve
neția si zona Ciric a fost com
plet modernizat.

• Peste 1 100 000 arbori si ar
buști noi in „plămînul verde" al 
orașului.

în această Darte a discuției, vice- 
primarul Iasiului începu să se pre
gătească a face „turul de seară" prin 
orașul de care răspunde, care-i aca
parează gindurile. timnul. energia. 
însotindu-1 în acest rond de lucru, a 
venit din nou vorba despre calitatea 
de activist al consiliului popular. 
L-am întrebat :

— Ce credeți că trebuie să fie el 

înainte de toate : un bun gospodar, 
un bun propagandist sau un bun 
specialist ?

— Din toate acestea si ceva in dIus. 
După opinia mea. edilul nu trebuie 
să fie neapărat un bun constructor, 
un bun specialist în drumuri ori în 
rețele de apă... El trebuie să fie acela 
care să înțeleagă, mai bine ca ori
care altul, importanta faptului că 
blocul trebuie să fie gata la termen 
si să corespundă cerințelor. Ca strada 
să fie bine întreținută si curată, ca 
rețeaua de apă să fie extinsă în cu
tare perimetru... $i invers, să explice, 
mai bine ca oricine, cind o lucrare 
propusă nu e posibilă sau oportună.

Discuția s-a încheiat în timpul tu
rului de seară prin municipiu. Cu 
prioritate au fost cuprinse, desigur, 
noile șantiere : „Păcurari". „Cânta". 
„Nicolina I" si „Nicolina II“. ..Nico
tină — C.U.G.". în locuri încă neatin
se de jaloanele tooometristilor si de 
îngrăditurile de șantier, ochii edilu
lui vedeau lucrările viitoare : siste
matizarea si Dasaiul subteran din 
Piața Gării, extinderea liniei tro
leibuzelor. punerea in valoare deplină 
a izvoarelor sulfuroase... La un mo
ment dat. trecînd De noul bulevard 
— axă centrală a noului cartier 
„Cânta" — gazda spune în treacăt, 
aruneînd o privire peste umărul 
sting, spre străduțele dintre acest 
cartier si „Păcurari" : „Acolo, după 
blocul acela, a fost căsuța mea. Stiti. 
eu sint ieșean get-beget“.

Inteleseserăm de mult acest amă
nunt. Chiar dacă nu si prin locul 
nașterii, edilul adevărat este, si tre
buie să fie., crin energie, pasiune si 
dăruire. „get-beget“ al localității în 
care muncește. Aceasta fiind sl ea o 
trăsătură a calității si răspunderii de 
activist al consiliului popular.

Serqiu ANDON 
Manole CORCAC1 
corespondentul „Scinteii"

11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color). „Prietenii văi
lor verzi". Episodul 7

12.40 Din cununa cinteculul româneso 
(color). Muzică populară

13.00 Album duminical (partial color)
14,45 La înalta tensiune a faptelor. Do

cumentar
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ

ȚEȘTI. VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREU
NA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUSESCU IN REPUBLICA 
POPULARA DEMOCRATA CO
REEANĂ (color)

19.55 Cintarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul e- 
eran. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii sl 
Educației Socialiste sl cu Comite
tul de cultură si educație socialis
tă al județului Satu Mare

20.35 Film artistic : „Simfonia primă
verii (color). Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor din R.D. Ger
mană. Cu : Nastassja Kinski. Rolf 
Hoppe, Herbert Gronemeyer. An- 
ja-Christine Preussler. Edda Seip- 
pel, Andre Heler, Sidon Kremer. 
Bernhard Wickl. Gisela Rimpier, 
Sonja Tuckmann. Regia : Peter 
Schamoni

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie O Măsuri 

ferme. înaltă exigentă comunistă 
ordine sl disciplină pentru asigu
rarea bazei energetice a tării !

20,35 Tezaur folcloric (color)
20.55 Roman-foiieton : „Citadela" (co

lor). Premieră pe tară. Coproduc
ție internațională. Ecranizare a 
romanului cu același nume al 
scriitorului A.J. Cronin. In distri
buție : Ben Cross, Clare Higgins, 
John Weis. Gareth Thomas. Regia: 
Mike Vardy. Episodul 9

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

In numele guvernului și poporului Republicii Trinidad Tobago, am plă
cerea să vă adresez sincere mulțumiri pentru caldele dumneavoastră urări 
transmise cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Trinidad Tobago.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago

DEMOCRATICE SOMALIA DlN ȚĂRILE SOCIALISTE

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

R.P. BULGARIA R.P. POLONA

In perioada 11—19 octombrie, o 
delegație a Partidului Cooperatist 
din Marea Britanie a efectuat, Ia 
invitația Comitetului , Central al 
Partidului Comunist Român, o vizi
tă în țara noastră. Din delegație au 
făcut parte David Wise, secretar ge
neral, și Jessie Carnegie, vicepre
ședinte al partidului.

în cadrul convorbirilor pe care de
legația Partidului Cooperatist din 
Marea Britanie le-a avut cu tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Olimpia Solomonescu, adjunct al 
șefului Secției Relații Externe și 
Cooperare Economică Internațională 
a C.C, al P.C.R., au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre cele 
două partide.

Membrii delegației din Marea Bri- 
tanie au avut, de asemenea, convor
biri cu conducători ai unor organi
zații și instituții centrale și au vizi
tat obiective economice și social-cul- 
turale din județele Brașov și Con
stanța, precum și din municipiul 
București.

Cronica zihi
Tirgul Internațional București este 

deschis în perioada 19—27 octom
brie și poate fi vizitat, zilnic, intre 
orele 10 și 18,00.

*
La Cluj-Napoca s-a desfășu

rat cea de-a XXI-a ediție a tra
diționalei manifestări cultural-artis- 
tice „Toamna muzicală clujeană'1, or
ganizată de Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. îm
preună cu filiala Uniunii compozi
torilor si instituțiile artistice din lo
calitate. Au fost prezentate, timp de

11 zile, de către formații si soliști 
de la institutele muzicale clujene si 
oaspeți din țară și de peste hotare, 
concerte simfonice, camerale, instru
mentale și vocale, precum 
tacole de operă cuprinzînd 
zitii reprezentative din cele 
ferite genuri ale literaturii
le autohtone și universale. „Toamna 
muzicală clujeană ’85“ a relevat și 
cu acest prilej noi temeiuri care pun 
în evidență prestigiul creației și ar
tei interpretative românești.

și spec- 
compo- 
mai di- 
muzica-

Valorificarea tradițiilor și resurselor locale 
de către meșteșugari din Gorj

Mai mult de 5 000 de oameni ai 
muncii lucrează astăzi în unitățile 
cooperației meșteșugărești din ju
dețul Gorj. Extinderea de la un an 
la altul a rețelei1 cooperatiste este 
rezultatul preocupărilor tot mai 
susținute pentru dezvoltarea acti
vităților meșteșugărești și a servi
ciilor către populație, pentru pu
nerea cit mai deplin in valoare a 
bogatelor tradiții din această parte 
a țării. „Pornim de la faptul — 
ne spunea tovarășa Florica Nițescu, 
președinta U.J.C.M. Gorj. — că sa
tisfacerea cerințelor mereu crescin- 
de ale populației solicită o conti
nuă diversificare șl sporire a cali
tății serviciilor noastre, apropierea 
și repartizarea lor echilibrată pe 
localități și cartiere. Acest lu
cru a fost posibil datorită con
solidării și modernizării continue 
a bazei tehnico-materiale. In ac
tualul cincinal s-a alocat uniu
nii un mare volum de investiții, 
concretizate in realizarea de noi 
unități prestatoare de servicii la 
parterul blocurilor de locuințe, spa
ții de producție independente, pre
cum și dotări cu mașini și utilaje 
noi, care au asigurat sporirea con
tinuă a productivității muncii Și 
îmbunătățirea calității serviciilor și 
produselor realizate. Este de re
marcat faptul că multe din unită
țile înființate in acești ani au fost 
amplasate în noile centre munci
torești — Rovinari, Motru, Mătă
suri și Tirgu Cărbunești — care 
asigură, practic, întreaga gamă de 
servicii solicitate de populație".

Citeva cifre sint semnificative în 
ce privește ritmul dezvoltării coope
rației meșteșugărești din județul 
Gorj. Astfel, față de 1980, prestă
rile de servicii neindustriale înre
gistrează in acest an o creștere va
lorică de 86,7 la sută ; volumul 
serviciilor pe locuitor va fi la sfir- 
șitul actualului cincinal de 1 S63 
lei, față de 800 lei im 1980. Față de 

^aceeași perioadă a anului trecut,

acești indicatori înregistrează in 9 
luni din 1985 creșteri de peste 12 
la sută. In bună parte, realizările 
amintite se datoresc eforturilor 
pentru punerea in valoare a bo
gatelor și vechilor îndeletniciri ar
tizanale gorjenești. Cine n-a auzit 

■ de produsele cooperativei „Arta 
casnică" din Tismana '! Din mtinile 
harnice și iscusite ale cooperatoa
relor . de aici ies vestitele covoare 
oltenești șl frumoasele ii gorjenești, 
exportate în multe țări ale lumii. 
Din 1984 a luat ființă și la Novaci 
o activitate complexă pentru pre
lucrarea linii. O extindere deose
bită a cunoscut munca la domici
liu, in cadrul căreia peste 2 000 de 
femei realizează țesături cu alesă- 
turi, broderii și cusături în cele mai 
felurite modele. La Tirgu Jiu, Mo- 
tru și Tirgu Cărbunești, o seamă 
de unități valorifică lemnul, pro- 
ducînd mobilier cu intarsii, sculp
tură in, lemn și obiecte ornamen
tale. In același timp’ a sporit pon
derea activităților industriale, în
deosebi a celor de cooperare cu in
dustria republicană. In secțiile de 
prelucrări mecanice, confecții meta
lice, bobina) și vulcanizare ale co
operativei meșteșugărești „Jiul" se 
realizează o gamă largă, de piese și 
repere de bună calitate — multe 
din acestea fiind destinate circuite
lor transportoare din perimetrele 
miniere.

Toate aceste activități vor în
registra o continuă extindere și 
diversificare in cincinalul viitor. 
Intensificarea lucrărilor de sistema
tizare a zonei centrale, a munici
piului Tirgu Jiu va permite des
chiderea unor unități moderne, cu 
servicii complexe. Alte noi servicii 
și activități vor fi înființate in 
orașul Rovinari și in celelalte cen
tre muncitorești.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii

Cea de-a XVI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Democratice 
Somalia îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări, de sănătate și. fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
somalez prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor conve
nite împreună, raporturile de prietenie și strînsă conlucrare dintre parti
dele și țările noastre 
român și somalez, al 
înțelegerii în lume.

se vor adinei tot mai mult, spre binele popoarelor 
cauzei păcii, independentei naționale, colaborării și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

RUGBI : Azi, Ia București, 
în campionatul european, 

România - U.R.S.S.
Azi, la București, echipa României 

va juca primul său meci din noua 
ediție a campionatului european, în 
compania echipei U.R.S.S.

Partida se va desfășura la sta
dionul Parcul Copilului, de la ora 
15, sub arbitrajul francezului Pey- 
tavin.

Formațiile celor două reprezenta
tive sint următoarele :

■ ROMÂNIA — Al. Marin. Copil. 
Lungu; Tofan, Aldea, Năstase, Pa- 
raschiv, Tudor, Giucăl, Murariu, 
L. Constantin, L.T. Constantin, Paș- 
cu, Tufă, Bucan.

U.R.S.S. — Gonianîi, Berzin, Fili
monov, Neceaev, Mironov, Sliousar, 
Demidov, Hairulin, Lisov, Kușnarev, 
Tihonov, Sokolov, Kirpa, Kosmenko, 
Malikov.

începe turneul ansamblului Wushu, 
in țara noastră : primul spectacol, 

azi, la Focșani
Renumitul ansamblu chinez Wus

hu, compus din 40 de persoane, în
cepe astăzi, turneul în țara noastră 
printr-un mare spectacol la Focșani.

Amintim că frumoasele demonstra
ții din arta luptelor tradiționale chi
neze se vor mai produce la Galați 
— 22 octombrie, la Buzău — 24 oc
tombrie, iar Ia București, în sala 
Floreasca, — slmbătă, 26 octombrie, 
de la ora 17.

IRMMAȚI1I1 SPOR
Deschiderea anului sportiv universitar 

în Capitală
Dimineața, de Ia ora 10,. Ia com

plexul cultural-sportiv studențesc 
„Tei" vor avea loc numeroase com
petiții și demonstrații sportive, pri
lejuite de deschiderea anului spor
tiv universitar și de pregătire pen
tru apărarea patriei 1985—1986.

Festivalul va începe cu o paradă 
a plutoanelor de pregătire militară, 
urmată de parada sportivilor din cele 
11 institute de învățămînt superior 
din Capitală. După șirul de compe
tiții și demonstrații sportive, se va 
desfășura un program cultural-ar
tistic susținut de formații universi
tare bucureștene, laureate ale Fes
tivalului artei și creației studențești.

BOX 0 în dimineața de astăzi, la 
Galați, vor avea loc finalele cam
pionatelor naționale de box pentru 
seniori. In program, citeva meciuri 
interesante : Talpoș (Dinamo) — 
Panaite (B.C. Galați) la categoria 
pană, Marcu (B.C. Brăila) — Donici 
(B.C. Galați) la categoria semigrea, 
Nistor (Steaua) — Mindruță (Fero
viarul Buzău) 
Vișan (Oțelul 
(Dinamo) la 
altele

FOTBAL. ©
Steaua — Chimia 1—0 (0—0), Politeh
nica Timișoara — Dinamo 2—0 (2—0), 
F.C.M. Brașov — Petrolul 0—0 
© Azi. se vor juca partidele : Spor
tul studențesc — Gloria, Corvinul — 
S.C. Bacău, A.S.A. — Victoria, F.C.

la categoria cocoș, 
Tîrgoviște) — Tițoiu 
categoria muscă și

Ieri, in divizia A:

Poporul somalez săr
bătorește astăzi împli
nirea a 16 ani de la 
revoluția din 21 oc
tombrie 1969, care a 
pus capăt frămintări- 
lor interne survenite 
după proclamarea in
dependenței, deschi
zând calea unor trans
formări economico-so- 
ciale cu caracter pro
gresist.

Așa cum se știe, 
Republica Democrati
că Somalia este si
tuată pe coasta de est 
a continentului afri
can, avind o suprafață 
de 637 657 kmp și o 
populație de 3 300 000 
locuitori, din care pes
te trei sferturi se ocu
pă cu creșterea ani
malelor. Șeptelul se 

la circa 15 mi- 
de bovine, oi, 

și cămile, ceea 
situează printre

ridică 
lioane 
capre 
ce o 
primele țări ale lumii 
în ce privește numă
rul de vite la un. 
locuitor.

în anii 
cut de la 
aniversat, 
malez a 
turl susținute pentru 
a înlătura grelele ur
mări ale perioadei de 
dominație colonială. 
De-a lungul coastei, 
în orașele Mogadis-

care au tre- 
evenimentul 
poporul so- 
depus efor-

TELEORMAN

cio, Kismaio, Merca și 
Berbera au fost înăl
țate o serie de obiec
tive economice, care 
au permis valorifica
rea tot mai largă a 
resurselor naturale în 
folosul propriu, iar in 
unele regiuni din in
terior s-a trecut la 
realizarea mai multor 
proiecte de hidroame
liorații. Pe cursul riu
lui Juba, care străbate 
principala regiune a- 
gricolă a țării, se lu
crează la înălțarea 
marelui baraj de la 
Bardhera. Cind va fi 
gata, acesta va atinge 
o înălțime de 65 m și 
va da naștere unui 
lac cu o capacitate de 
4 miliarde mc de apă. 
Seceta din ultimii ani, 
care a lovit puternic 
numeroase țări ale 
Africii, a sporit și mai 
mult preocuparea pen
tru stimularea secto
rului agricol. în ca
drul planului de cinci 
ani 1982—1986, circa 
47 la sută din totalul 
investițiilor sint alo
cate agriculturii și 
silviculturii. Se. are în 
vedere construirea de 
noi baraje, extinderea 
suprafețelor irigate și 
intensificarea mecani
zării.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane și 
în general al noilor 
state care au pășit pe 
calea 
sine 
porul 
te cu 
sele 
poporul 
consolidarea indepen
denței ,și înflorirea ță
rii sale. Intre, Repu
blica Socialista Româ
nia și 
Democratică 
s-au 
lății 
re, 1 
stimă 
ciproc, 
un 
O 
tărîtoare 
rea acestei 
au adus-o 
le dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed 
Siad Barre. Declarația 
comună româno-so- 
maleză, ca și celelalte 
documente semnate 
cu prilejul convorbi
rilor din 1983 de la 
Mogadiscio au des
chis noi perspective 
extinderii raporturilor 
dintre cele două țări, 
în interesul ambelor 
popoare, al păcii 
progresului în lume.

dezvoltării de 
stătătoare, po- 
român urmăreș- 
interes progre- 
dobindite de 

somalez în

Republica 
Somalia 

statornicit re
de colabora- 

întemeiate pe 
și respect re- 

, care cunosc 
curs ascendent, 
contribuție ho- 

la realiza- 
evoluții 

întilniri-

Însemne ale
O trăsătură caracteristică a dez

voltării industriei bulgare o repre
zintă deplasarea centrului de gre
utate spre creșterea calitativă a 
potențialului unităților productive, 
înnoirea capacităților de producție, 
introducerea unor tehnologii avan
sate, ridicarea eficienței și îmbu
nătățirea calității produselor pe 
baza aplicării largi a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice. Pu
ternice impulsuri in această pri
vință au dat măsurile stabilite prin 
programul adoptat de Conferința 
Națională a P.C. Bulgar, din pri
măvara anului trecut. Nicolai Sta- 
nev, șeful „sectorului progres teh
nic" din cadrul Comitetului orășe
nesc de partid Plovdiv, s-a referit 
pe larg, în dis
cuția purtată, la 
preocupările cer
cetătorilor și cor 
lectivelor din în
treprinderile ora
șului 
vește 
celor 
co-științifice, insistind asupra fap
tului că in programele și planurile 
elaborate in acest domeniu s-a pre
văzut ca principalele direcții pri
vind dezvoltarea științei și progre
sului tehnic să cuprindă electro
nica', robotica, chimia, biologia, 
tehnica laserilor. în acest scop a 
fost creată o vastă rețea de insti
tute de cercetare. Numai în orașul 
Plovdiv, de pildă, există 12 aseme
nea institute pentru diverse dome
nii de activitate și 9 laboratoare 
ale Academiei de științe.

De altfel, orice itinerar pe me
leagurile Bulgariei de azi are ca 
repere distincte marile obiective ce 
probează dezvoltarea puternică a 
industriei, ’saltul calitativ înregis
trat de această ramură, care, ală
turi de celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale, a cunoscut im
portante prefaceri în cele peste 
patru decenii de construcție socia
listă.

Profilul actual al industriei bul
gare este conturat de ramurile re-

progresului
prezentative pentru progresul teh- 
nico-științific — electronica și in
dustria electrotehnică, construcțiile 
de mașini, industria chimică, me
talurgia, energetica, ramuri ce asi
gură peste 40 la sută din produc
ția industrială globală. Mărturie a 
acestor profunde transformări stau 
fabricile și uzinele 
numeroase localități, 
ocuparea constantă 
Comunist Bulgar de 
chilibratâ a tuturor . _____
rii. în multe zone s-au înființat ra
muri ale industriei despre care nici 
hu se putea vorbi in trecut. Vrața, 
Iambol sau Devnia și-au înscris 
numele pe harta_ industriei chimi
ce ; in regiunea

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

în ce pri- 
promovarea în practică a 
mai noi cuceriri tehni-

Se dezvottă rețeaua 
sanitară

La Videle, în orașul petroliștilor 
teleormăneni, s-a dat în folosință 
un nou complex medical integrat 
armonios spitalului din localitate. 
El cuprinde săli de naștere, săli de 
operații și alte dotări funcționale.

Expresie a grijii deosebite de 
care se bucură și populația județu
lui Teleorman din. partea partidului 
și statului nostru, in ultimii. 20 de 
ani de puternic avînt și înflorire 
fără precedent a patriei, în această 
zonă a,țării baza-.materială,..pentru 
ocrotirea sănătății, s-a dezvoltat 
neîncetat. După cum ne-a informat 
medicul Stelian Nicolaescu, director 
adjunct al direcției sanitare jude
țene, in această perioadă s-au dat 
in folosință 4 spitale moderne cu 
1 780 de paturi. 24 dispensare urba
ne de întreprindere și comunale, 
14 creșe, stații de salvare și alte 
edificii sanitare. Concomitent, in 
unitățile spitalicești s-au creat sec
ții noi, a fost îmbunătățită dota
rea cu aparatură modernă de in
vestigare și tratament. în prezent, 
rețeaua sanitară a județului Teleor
man cuprinde 208 unități, in care 
lucrează 725 de medici și 2 220 de 
cadre medicale. (Stan Ștefan).

Argeș — F.C. Olt și F.C. Bihor — 
Universitatea Cluj-Napoca © De 
la secretariatul Federației inter
naționale de fotbal (F.I.F.A.) s-a 
anunțat că forul fotbalistic mon
dial a cerut federațiilor din Anglia și 
Turcia să stabilească de comun acord 
data și ora meciurilor Anglia — Ir
landa de Nord, de la Londra și Tur
cia — România, de la Ankara ce vor 
trebui să se dispute simultan. Un ofi
cial al F.I.F.A, a precizat că orga
nismul respectiv a recomandat ca 
meciurile decisive pentru calificarea 
la turneul final al campionatului 
mondial — cum sint și cele două, 
din grupa a 3-a 
în aceeași zi și la aceeași oră. S-a 
subliniat că, în cazul cind federa
țiile interesate nu 
acord, 
F.I.F.A.

să se desfășoare

______ .... vor cădea de 
hotărirea va fi luată de 

© Uniunea europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a comunicat lista 
jucătorilor suspendați ce nu vor pu
tea juca în meciurile cupelor euro
pene din 23 octombrie. Printre a- 
ceștia se află Imre Garaba (Honved 
Budapesta). Jerry Carlsson (I.F.K. 
Goeteborg), in „Cupa campionilor 
europeni", Bjoern Kindlung (A.I.K. 
Stockholm), Minervino Pietra (Ben
fica Lisabona) și Mircea Irimescu 
(Universitatea Craiova). în „Cupa 
Cupelor".

ȘAH. Partida a 18-a. a meciului 
pentru titlul mondial de șah. ce se 
desfășoară la Moscova, intre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov și 
Gări Kasparov, a fost amînată la 
cererea lui Kasparov, care conduce 
cu scorul de 9—8.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® FABRICI DE FOTOSINTEZĂ 

) ARTIFICIALĂ. O promițătoare cale de 
t soluționare a problemei energetice mondia- 
l le este fotosinteza artificială, susțin spe- 
1 cialiști ai Universității din Leningrad. Ei au 
l reconstituit procesele ce se produc în 
' frunzele verzi ale plantelor, sub acțiunea 
\ luminii Soarelui. Un deosebit interes pen- 
i tru energeticieni prezintă una din etapele 
1 inițiale aJe fotosintezei. respectiv aceea in 
i care fasciculul de lumină determină sepa- 

rarea hidrogenului — combustibilul viilo- 
1 rului — din apă. Cum vor arăta fabricile 
i de hidrogen ale viitorului ? Oamenii 
‘ de știință și le imaginează sub lor- 
1 ma unor imense suprafețe acoperite cu 
’ un strat de apă, din Care se va ex- 
) trage gazul dirijat apoi prin conducte către 
l întreprinderile industriale, centralele elec- 
' trice etc. Costul transportului ? De două 

ori mai redus decît cel, prin cablu, al 
i energiei electrice. Capacitatea fabricilor de 
> fotosinteză artificială poate fi imensă. Și

aceasta, deoarece energia razelor solare ce 
„scaldă", bunăoară, în Asia Centrală, o su
prafață sub forma unui pătrat, cu laturile 
de 70 de km, echivalează cu potențialul 
termic a 600 milioane tone de petrol. Iar 
în favoarea creării unor asemenea fabrici 
de hidrogen pledează și aspectul ecologic, 
deloc neglijabil al problemei. în procesul 
arderii hidrogenului, atomii acestuia se 
combină cu oxigenul din atmosferă și se 
formează din nou apă.

® GHEATĂ PENTRU STOCA
REA... CĂLDURII. Un cercetător 
din R.F.G. a publicat recent promițătoarele 
rezultate ale unui program de testate, des
fășurat pe parcursul a trei ani, care a ur
mărit utilizarea gheții, ca mediu de stocare 
a căldurii, pentru o locuință cu 300 metri 
suprafață locuibilă, încălzită cu ajutorul 
unei pompe de căldură. Rezervorul termic, 
alcătuit din inele de beton, cu diametrul 
de 2,5 metri, este îngropat în sol, la o adin- 
cime de 3,4 metri. Tuburile schimbătorului

construite în 
ce atestă pre- 
a Partidului 
dezvoltare e- 
regiunilor țâ-

Smolian, unde in
dustria era ine
xistentă, odinioa
ră, s-au dezvol
tat 
de

construcțiile 
mașini, in- 

--------------------- dustria electro
tehnică ; în alte 

zone s-au construit importante 
obiective ale industriei metalurgice, 
extractive etc.

Industria electronică, una dintre 
cele mai dinamice ramuri ale eco
nomiei bulgare, își are principale
le unități la Sofia, Plovdiv, Ruse, 
Stara Zagora. In anii din urmă. 
Bulgaria a devenit un important 
producător de dispozitive de me
morie pe discuri și pe benzi mag
netice. A fost elaborat un pro
gram de electronizare a economiei 
'naționale pînă în anul 1990, care 
prevede dotarea întreprinderilor cu 
sisteme electronice de comandă- 
program, cu mijloace de mecani
zare și automatizare a producției, 
precum și extinderea utilizării cal
culatoarelor în

Toate acestea 
parea susținută 
cile de vîrf, de 
nent cerințelor 
spectivă ale dezvoltării continue a 
tării.

Ample lucrări 
edilitare 

la Wroclaw
Centrul orașului polonez Wroclaw 

a fost transformat 
tr-un 
P.A.P.
W.roclawului, 
sting al 
cea mai * ____ ___
Pină în 1995, această parte a ora
șului urmează să-și recapete fru
musețea sa originară. în prezent, 
pe planșele proiectanților se elabo
rează proiectele, care urmează să 
fie executate in diferite faze ale 
construcției. De mai multe luni, 
reconstrucția Orașului Vechi con
stituie tema unei largi discuții pu
blice. Tot mai mulți locuitori ai 
Wroclawului și-au anunțat intenția 
de a participa direct la transfor
marea acestei părți a orașdlui de
numită „Starowaia“.

Costurile acestui proiect de re
construcție, estimate la 15 miliarde 
de zloți, depășesc mijloacele finan
ciare de care dispun autoritățile 
voievodale și tocmai de aceea co
mitetul locuitorilor dorește să-și 
ofere ajutorul. în contul social în
ființat in acest scop s-au strins 
pină acum 14 milioane de zloți. 
Numeroase întreprinderi vor con
tribui la construcția unor clădiri 
in vechiul cartier.

uriaș 
Orașul

șantier 
Vechi, 

situat 
riului Oder, 

mare parte

treptat in- 
■ relatează 
, cartier al 

pe malul 
, va fi in 

reconstruit.

R.P. UNGARĂ

producție.
ilustrează preocu- 

de a asimila tehni- 
a răspunde perma- 
actuale și de per

Glieorcjhe PÎRVAN

Unul din marile obiectiva economice ale Plovdivului - Combinatul de 
tractoare

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul propabil pentru 
intervalul cuprins intre 20 octombrie, 
ora 20 — 23 octombrie, ora 20 .In țară : 
Vremea va fi predominant frumoasă 
în majoritatea regiunilor cu cerul va
riabil si vint în general slab. Dimine
țile vor fi răcoroase și pe alocuri se 
va produce ceață si brumă. In nordul 
șl estul tării vremea va fi schimbătoa
re, cu cerul temporar noros si vă ploua 
slab. In aceste. regiuni vintul va su
fla moderat cu unele Intensificări din 
sectorul nord-vestlc. Temperaturile 
maxime diurne vor fi cuprinse între 
8 și 10 grade, izolat mai ridicate în sud- 
vesțul țării iar cele minimenocturne 
vor fi cuprinse în general intre minus 
2 si pliîs 8 grade, mai coborîte in de
presiuni.

Din laborator 
în producție

Centrul 
re „Innovațext" 
de întreprinderile textile __
R.P. Ungară pentru ajutorul pe 
care-1 dă in introducerea unor teh
nologii avansate, care contribuie la 
îmbunătățirea calității produselor 
și la creșterea productivității mun
cii. Specialiștii acestei întreprin
deri lucrează nu numai în labora
toare, ci ajută efectiv fabricile res
pective să asimileze procedee și 
produse noi. Potrivit ziarului 
„Nepszabadsăg", in ultima vreme 
ei sint prezenți la Fabrica de texti
le din Kispest și la fabrica de pre
lucrare a bumbacului unde lucrea
ză la modernizarea procesului de 
obținere a firului de bumbac.

Una din noutățile „Innovatext" o 
constituie tehnologia producerii 
modernelor fire lățoase pe mașini 
de mare canacitate. ceea ce 
permite întreprinderilor să reali
zeze produse foarte căutate și iefti
ne. Printre ultimele realizări ale 
laboratorului de cercetări al „Inno
vatext" se află și tehnologia plasei 
rezistente de polianiid îmbrăcată 
în PVC, care, după părerea specia
liștilor, va avea o întrebuințare 
largă, începînd cu industria de În
călțăminte, pină Ia obiecte din do
tarea locuințelor. In prezent, spe
cialiști se ocupă și de realizarea 
unor haine de protecție, mai ales 
împotriva frigului, pentru cei care 
lucrează in .industria frigorifică, în 
încăperi neîncălzite, precum și pen
tru cei' ce-și desfășpară activitatea 
în friediu toxic.

de cercetare și dezvolta- 
este bine cunoscut 

întreprinderile textile din

Popasuri turistice reconfortante

în fotografie : hanul „Moroeni", din județul Dîmbovița

In tot timpul anu
lui, turiștii pot face 
un popas plăcut și re
confortant la hoteluri, 
hanuri și cabane, uni
tăți cu o dotare mo
dernă, amplasate în 
zone turistice de un 
pitoresc aparte. Unul 
dintre acestea este 
hanul „Moroeni", si
tuat pe șoseaua Tir- 
goviște — Sinaia, care 
dispune de un restau
rant și o braserie, pre
cum și de locuri de 
cazare în camere cu 2 
și 3 paturi. Pe fru
moasa Vale a Buzău-

lui, nu departe de 
vestita tabără de 
sculptură de la Mă
gura, se găsește hanul 
„Ciuta". Moderna u- 
nitate dispune de ca
mere confortabile cu 
1 și 2 paturi, precum 
și de un restaurant cu 
preparate culinare va
riate și gustoase. Am
plasat lingă 
Slobozia, la 
trul 120 pe 
București — i 
ța. complexul turistic 
„Privighetoarea" ofe- 

• ,ră condiții dintre cela 
mai bune pentru pe-

orașul 
kilome- 
șoseaua 

Constan-

trecerea sejur
reconfortant in resta
urantul și modernul 
hotel propriu.

Se pot reține locuri 
și obține informații 
suplimentare direct la 
unitățile 
prin 
rism 
rești 
brie nr 26.), ca.și de. la 
responsabilii cu turis
mul din cadrul uniu
nilor județene ale co
operativelor de pro
ducție, achiziții și 
desfacere a mărfuri
lor.

dorite sau 
Agenția de tu- 
„COOP" Bucu- 
(str. 13 Decem-

@ Promisiuni : SCALA (11 03 72) — 9; 
11.15 ; 13,30 : 15,45 : 18 : 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11 : 13: 15,15: 17,30: 
19,45, GLORIA (47’46 75) — 9: 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20.
© Aripi de
(17 08 58) — 9: 11; 13 
REASCA (33 29 71) — 
17,45: 20.
© Circuit închis (,,Săptămîna filmu
lui rtin R.F. Germania"): STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,30: 15; 17,30: 20.
© Toamna bobocilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 ; 13: 15 : 17; 19,30, la 
grădină — 18,30. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11.15 ; 13,15: 15.30: 18; 20.15.
© Masca de argint : MIORIȚA
(14 27 14) — 9. 11: 13: 15: 17: 19.
© Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17; 19.
© Un comisar acuză: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17: 19. GRADINA 23 
AUGUST (11 13 49) — 18.30.
© Rocco și frații
(16 29 17) — 9: 11,15;
20,15, la grădină — 19.

iarna bobocilor : LUMINA (14 74 16) 
9: 11 : 13,15: 15.30: 17.45: 20.
Steaua dimineții: MUNCA (21 50 97) 
15: 17: 19.
O dragoste

(10 67 40) — 15;
© Toți au
(49 48 48) — 15:
© Clinele sălbatic Dingo — 9: 11: 13; 
17: 19. Ian Bibian — 15: DOINA 
(16 35 38).
© S-a pierdut un elefant : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11; 13.15: 15.30; 
17.45: 20.
© Legenda dragostei: DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 15.30: 18.30.
0 Superpolitistul : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45 : 18: 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11: 13: 15: 17.15: 
19.30.
e Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
© Piedone in Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) 11: 13.15: 15.15: 17.30:

zăpadă : GRIVITA
15: 17: 19. FLO-

9: 11 : 13 : 15.30:

săi : CAPITOL
13.30: 15.45: 18:

ciudată : VIITORUL 
17: 19.
talent : COTROCENI 
17: 19.

0 Teatrul National (14 71 71, 
mică) : Ploșnița — 10: Papa dolar — 
15: Nu se știe niciodată — 19.30: (sala

Atelier) : Intre patru ochi (B) —
10,30; Dl. Celiov e îndrăgostit — 19,30. 
O Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Deschiderea 
stagiunii. „Comori ale artei corale": 
interpretează corul filarmonicii. Diri
jor : Vasile Pântea — 11: „Săptămîna 
culturală a R.F. Germania în Repu
blica Socialistă România". Recital de 
orgă : Andreas Rothkopf — 19; (sala 
Studio) : Concertul formației „DI- 
VERTISMENTO" — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului pan — li; Lucia di Lammer- 
moor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30: Examene, exame
ne — 18.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Amintiri — 10: Mobilă și durere — 15; 
Neinsemnații — 19; (sala Grădina 
Icoanei. II 95 44) : Eunucul — 10,30, 19. 
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10.30. Cerul înstelat deasupra 
noastră — 19.'
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 11. Romanță 
tîrzie — 19.30.
fâ Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 10.30. Avea două pistoale cu 
ochi albi si negri — 19.
0 Teatrul „c.l. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
10. Brățara falsă — 18.30. (sala Stu
dio) : Acești îngeri triști — 10.30. Va- 
riațiuni pe tema dragostei — 19.
© Teatrul Giulesti (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 10;
Anonimul venețian — 15: Serenadă 
tîrzie — 19: (sala Giuleștl. 18 04 85) : 
Cocoșelul neascultător — 11: Bărbie
rul din Sevilla — 18.
® Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo 
al Il-lea — 19: (sala victoria.
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare — 
18.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 11; cîn- 
tați cu mine un cintec — 18,30.
© Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10.30.
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Șo
ricelul și păpușa — 11: Spectacolul 
Teatrului de marionete din Stuttgart 
AI,BRECHT ROSER în cadrul „Săptă- 
minii culturale a R.F. Germania in 
Republica Socialistă România" — 20; 
(sala din Piața Cosmonauților) : Lun
gul nasului — 11,30.
© Circul București (10 41 95) : Tom și 
Jerry la circ — 10: 15,30; 19.

(59 31 03,

de căldură realizate din polietilenă de 
32X 3. mm sint amplasate pe verticală, le 
distante de 200 mm, in spirală, în interiorul 
incintei de beton. Partea superioară a va
sului e închisă cu o secțiune conică, cu o 
deschidere circulară pentru conductele de 
flux și de retur.

După perioada inițială de răcire, pe con
ducte începe să se formeze un strat de 
gheată. Rezervorul de gheață primește 
căldură de la citeva surse. Un colector so
lar servește la preincălzirea apei calde din 
locuință, în lunile de vară, insă atunci cind 
temperatura apei scade sub 20 de grade 
Celsius, căldura solară e stocată in rezer
vor. Acoperișul casei, prevăzut cu panouri 
solare, servește ca sursă directă de căldură 
pentru pompa de căldură, iar apa de ploaie, 
încălzită de acoperiș, livrează căldura 
depozitului termic. Căldura în exces de la 
coșul șemineului este livrată, de asemenea, 
rezervorului de căldură.

® LOCUINȚE SOLARE.
zonă din apropierea Beijingului, peste o 
sută de familii de țărani s-au mutat, ori 
sint in curs de mutare in case încălzite cu 
ajutorul energiei solare. Fațadele respecti
velor case sint acoperite cu panouri de 
sticlă. în spatele cărora se află pereți de 
cărămidă neagră care absorb căldura. Im
portant este că fiecare ’locuință dispune de 
un foarte bun sistem de izolare termică. 
Pereții caselor au mici orificii atit pe par
tea superioară, cit și pe cea inferioară. 
Cind soarele, strălucește, pereții absorb 
căldura incălzind aerul aflat în spațiul 
dintre pereți și panourile de sticlă. Aerul 
cald pătrunde apoi în încăperi, prin orifi
ciile superioare, iar aerul rece pătrunde pe 
jos, in spațiul gol, unde este încălzit. Intru- 
cît iarna, in zona Beijingului sint multe 
zile însorite, locuințele solare vor fi încăl
zite constant la temperatura de circa 14 
grade Celsius, prin folosirea exclusivă a 
energiei solare, economisindu-se astfel căr

bune și alți combustibili neregenerabili. De 
reținut că, in prezent, China se situează pe 
primele locuri din lume în ce privește valo
rificarea energiei solare, în special prin 
folosirea pe scară largă a unor dispozitive 
ieftine pentru încălzit și prepararea apei 
calde menajere.

® IZOLANT TERMIC IEFTIN. 
Cărămizi pentru căptușirea pereților sau 
chiar pereți izolatori de trei ori mai ușori 
decît cei realizați din materialele întrebuin
țate în mod curent se pot obține dintr-un 
amestec alcătuit, in principal, din ciment și 
lemn. După cum relevă revista „Le Nouvel 
Economiste", acest material cu excelente 
calități de izolant termic permite reducerea 
cu 25 la sută a cheltuielilor de construire 
a unor incăperi călduroase, pe seama re
nunțării la vata de sticlă și la pereții dubli. 
In plus, noul material este și neinflamabil. 

_ © ASFALT CU LONGEVITATE 
SPORITĂ urma unor temeinice

experimentări, specialiști ai Centrului pen
tru studiul materialelor, din cadrul Univer
sității din Toronto, au ajuns la concluzia 
că deșeurile de polietilenă de joasă densi
tate pot fi utilizate ca un foarte bun agent 
de întărire, prin amestecarea lor cu asfal
tul. Produsul rezultat, folosit la acoperirea 
drumurilor, este de 3—4 ori mai durabil 
decît asfaltul obișnuit.

® LA MINUS... 150 DE GRA
DE. Specialiști ai firmei Kelton, din 
Olanda, au realizat un nou sistem de con
gelare pină la temperaturi de minus 150 de 
grade Celsius, destinat conservării de 
material biologic. Dotat cu un microcalcu
lator ce are stocate în memorie’circa 32 de 
procese de congelare, sistemul funcționează 
pe bază de azot lichid a cărui aducție către 
camera de congelare se efectuează gravita
țional, ceea ce permite obținerea unei ră
ciri uniforme. *

I



VIZITEIE OFICIALE DE PRIET8M ALE TOVARĂȘULUI MCMAE CEAUȘESCU,
Este necesară sporirea rolului O.N.U. 

in soluționarea gravelor probleme 
ce confruntă omenirea

Dezbaterile din Adunarea Generală consacrate celei de-a
40-a aniversări a creării Națiunilor Unite

ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena cfaiișescu,
IN I. P, CHINEZĂ ȘI 1 P. D. COREEANĂ

Un importam eveniment al vieții politice intenționale, 
o contribuție be seamă la dezvoltarea relațiilor 

romăno-chineze si ramăno-coreene
Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană au fost amplu reflectate de mijloacele de in
formare în masă din diferite țări ale

întreaga presă chineză subliniază 
că întîlnirile pe care înalții soli ai 
poporului român le-au avut cu to
varășii Hu Yaobang, Li Xiannian, 
Zhao Ziyang, Deng Xiaoping au 
condus la rezultate rodnice, la în
țelegeri bune, la adincirea priete
niei dintre popoarele român și 
chinez.

„RENMIN RIBAO" („Ziarul po
porului"), organul C.C. al P.C. 
Chinez, alte cotidiane au publicat 
textul Comunicatului comun de 
presă dat publicității la încheierea 
vizitei.

Ziarul „GUANGMING RIBAO" 
(„Lumina") scrie că „ambele țări 
consideră că înțelegerile la care s-a 
ajuns in cursul vizitei sint expre
sia relațiilor strînse de prietenie 
dintre China și România și consi
deră, de asemenea, că este necesar 
să se impulsioneze pe mai departe 
colaborarea dintre cele două partide 
șt țări în domenii de interes re
ciproc, aceasta corespunzind inte
reselor fundamentale ale popoare
lor chinez și român, cauzei păcii în 
lumea întreagă", aprecieri similare 
fiind folosite și de „JIEFANGJUN 
BAO".

„BEIJING RIBAO" scoate în evi
dență hotărîrea ambelor țări de a 
dezvolta schimburile comerciale .și 
colaborarea economică dintre' ele 
pe o bază stabilă și de lungă du
rată. în comunicat — scrie coti
dianul din Beijing — se exprimă 
profunda, preocupare a conducători
lor celor două țări față de situația 
gravă apărută în viața internaționa
lă, consemnindu-se aprecierea co
mună că extinderea cursei înarmă
rii, amplasarea de noi armamente 
nucleare în Europa vor spori perico
lul izbucnirii unui nou război mon
dial. De aceea, ele consideră că pro
blema esențială a contemporaneității 
o constituie apărarea păcii mondiale, 
înfăptuirea dezarmării, in primul 
rînd a dezarmării nucleare, oprirea 
amplasării in Europa si în alte țări 
ale lumii a rachetelor cu rază me
die de acțiune, retragerea celor 
existente, oprirea cursei înarmări
lor in spațiul extraatmosferic. Este 
reliefată, convingerea comună a 
celor două țări că, deși există pe
ricolul 
forțele 
oprească

unui nou război mondial, 
păcii, forțele capabile să 

_,_____  evoluția evenimentelor
spre confruntare și război au în
registrat o dezvoltare Îmbucurătoa
re. Trebuie doar ca toate popoarele 
lumii, toate forțele progresiste să 
ducă o luptă unită și atunci se va 
putea opri izbucnirea unui noU 
război și se va putea asigura 
pacea mondială.

Largi extrase din Comunicatul 
comun de presă a inserat, în emir 
șiunile sale, agenția. CHINA 
NOUA, relevind că cele două țări 
au poziții identice sau foarte apro
piate in principalele probleme ale 
lumii contemporane.

Agenția subliniază că a. fost re- 
afirmată hotărîrea celor două state 
socialiste de a-și intensifica con
tactele și consultările pe plan in
ternațional, de a-și extinde 
cooperarea în cadrul O.N.U. și al 
celorlalte organizații internaționale. 
Partidul Comunist Chinez și Parti
dul Comunist Român — arată 
China Nouă — vor dezvolta rapor
turile dintre ele, ca și colaborarea 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, pe baza egalității în 
drepturi, respectului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, 
a respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî independent 
politica, conform condițiilor proprii 
țării în care își desfășoară activi
tatea.

Ziarul 
MUN" a 
cheierea 
tdvarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, subli
niind momentele principale ale vi
zitei, întîlnirile și convorbirile ce 
au avut loc cu tovarășii din 
conducerea partidului și statului 
chinez, impresionantul miting al 
prieteniei româno-chineze de la 
Wuhan, semnarea documentelor 
care jalonează dezvoltarea rela
țiilor economice bilaterale.

La rîndul ei, Agenția centrală te
legrafică coreeană — A.C.T'.C., în 
emisiunile și buletinele ei, a relatat 
pe larg desfășurarea vizitei înalți- 
lor soli ai poporului român în 
R.P. Chineză.

coreean „NODON SIN- 
relatat amplu despre în- 
vizitei în R. P. Chineză a

lumii.
Informînd despre încheierea vi

zitei in R.P. Chineză, ziarul 
„NEUES- DEUTSCHLAND" din 
R.D. Germană relevă că, in comu
nicatul dat publicității, cele două 
țări au apreciat că problema 
fundamentală a epocii contempo
rane o constituie apărarea păcii 
mondiale, iar ca necesitate urgen
tă — trecerea Ia dezarmare, în 
primul rind la dezarmarea nuclea
ră, și oprirea militarizării Cos
mosului.

Agenția A.D.N., din R.D. Ger
mană, informează, la rîndul său, 
că la încheierea vizitei la Beijing 
au fost semnate un acord privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre China și România pe perioa
da 1986—1990, alte înțelegeri.

Rezultatele rodnice ale vizitei 
fac, de asemenea, obiectul unor re
latări ale agenției iugoslave de 
presă TANIUG.

După ce subliniază că România 
și China au poziții identice sau 
foarte apropiate în principalele 
probleme cu care este confruntată 
lumea ■ contemporană, agenția 
arată : Convorbirile pe care pre
ședintele. Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu conducătorii chinezi — 
Hu Yaobang, Li Xiannian, Zhao- 
Ziyang și Deng Xiaoping — s-au 
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măsuri 
capăt

trans- 
vizitei

elenă a 
imagini din timpul 

al' -convorbirilor tovarășului 
cu conducătorii

președintelui 
în R.P. Chineză 

asemenea, mijlqa-

desfășurat înt.r-o atmosferă cor
dială, de prietenie, respect și în
țelegere Reciprocă.. Au fost exami
nate evoluția relațiilor bilaterale, 
perspectivele dezvoltării lor pe 
mai departe, colaborarea econo
mică și comercială bilaterală, ca și 
cele mai importante probleme in
ternaționale actuale.

în timpul convorbirilor — evi
dențiază Taniug — România și Chi
na au salutat tratativele actuale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., exprimîn- 
du-și speranța că ele vor răspunde 
cerințelor omenirii pentru menți
nerea păcii.

Și ziarele din Grecia au publicat 
informații referitoare la noul dia
log româno-chinez la nivel inalt. 
Ziarul „KERDOS" a menționat, 
între altele, că România și China, 
reafirmind politica lor externă in
dependentă, au chemat U.R.S.S. și 
S.U,A. ,1a adoptarea de 
concrete, care să pună 
cursei țînarmărilor.

Televiziunea 
mis 
Si.Nicolae Ceaușescu 
chinezi.

Despre vizita 
Nicolae Ceaușescu 
au relatat, de ...
cele de informare în masă din El
veția, mai multe publicații, între 
care și „NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG", inșerînd informații de
spre convorbirile avute cu conducă
torii de partid și de stat chinezi, 
ca și. despre faptul că șeful statu
lui român i-a înmînat tovarășului 
Deng Xiaoping „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, cea mai înaltă distinc
ție din România. Vizita președin
telui României la Beijing a fost 
reflectată și de TELEVIZIUNEA 
ELVEȚIANĂ.

Sub titlul „România și China 
vor continua să promoveze coope
rarea economică", cotidianul „BAN
GLADESH TIMES", relatînd des
pre convorbirile dintre președintele 
României și conducătorii R.P. Chi
neze, evidențiază relațiile de sti
mă, prietenie și colaborare dințre 
cele două țări. Ziarul informează, 
de asemenea, despre documentele 
oficiale semnate cu_prilejrd vizitei. 
Cotidianele 
SERVER" 
TION" 
bită i 
ședințele 
legătură 
americane 
că 
din 
buie să-și intensifice acțiunile pen
tru a determina cele două mari 
puteri nucleare să acționeze pen
tru a ajunge la un acord reciproc 
acceptabil privind armamentele 
nucleare și cosmice.

„BANGLADESH OB- 
și „THE NEW NA- 

acordă atenție deose- 
poziției exprimate de pre- 

Nicolae Ceaușescu în 
cu negocierile sovieto- 
de la Geneva, arătihd 

țările din N.A.T.O. și .cele 
Tratatul de la Varșovia tre-

subliniază că a fost reafir- 
cu acest

cele
de

prilej, prietenia 
două țări și concor- 

vederi referitoare la

Relatînd despre vizita în R.P. 
Chineză, agenția italiană de presă 
ANSA ' .............................
mată, 
dipțre 
dan ța . - 
problemele internaționale majore.

Punind în evidență faptul că în 
cursul convorbirilor de la Beijing 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au hotărît ca 
România și R.P. Chineză să-și în
tărească colaborarea pe plan in
ternațional, agenția italiană afir
mă că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu încununează o 
perioadă deosebit de intensă de 
schimburi de vizite între cele două 
țări, la diferite niveluri.

în cursul vizitei în R.P. Chineză 
a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu — relevă și a- 
genția FRANCE PRESSE — au 
fost semnate un Acord privind 
dezvoltarea relațiilor economice bi
laterale în perioada 1986—1990 în
tre cele două state și alte docu
mente privind schimburile de măr
furi și extinderea relațiilor econo
mice bilaterale. întrevederile pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu conducătorii chinezi 
au permis celor două țări să-și 
reafirme punctele de vedere con
vergente în principalele probleme 
internaționale, între care dezarma
rea — arată A.F.P.

Agenția REUTER, referindu-se, 
de asemenea, la încheierea vizitei 
in China, informează despre Acor

bilaterale pe perioada 
celelalte documente

dul privind dezvoltarea relațiilor 
economice ''
1986—1990, 
semnate între cele două țări.

în Comunicatul comun de presă, 
dat publicității la încheierea vizi
tei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in China, a fost exprimată îngrijo
rarea față de situația gravă exis
tentă in viața internațională și s-a 
subliniat că menținerea și conti
nuarea cursei înarmărilor, precum 
și amplasarea de noi arme nuclea
re în Europa sporesc pericolul unui 
nod război mondial, evidențiază a- 
genția D.P.A. din R.F.G. Avind în 
vedere dificultățile economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
România și China se pronunță pen
tru un dialog constructiv între sta
tele dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare in cadrul O.N.U., arată 
în continuare agenția,, citind din 
comunicat.

încheierea cu succes a vizitei 
oficiale de prietenie in R.P.D. Co
reeană este comentată amplu de 
ziarele din această țară.

într-un editorial intitulat „Gră
dina de flori a prieteniei înflorește 
și mai frumos", ziarul „NODON 
SINMUN" arată : „Poporul nostru 
este satisfăcut de rezultatele bune 
ale' actualei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in țara noastră 
și are convingerea că ele vor da un 
nou impuls luptei comune a celor 
două popoare pentru victoria cau
zei păcii, socialismului și comunis
mului și vor contribui la întărirea 
și dezvoltarea in continuare a prie
teniei dintre Coreea și România. 
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în tara noastră demonstrează cu 
tărie strîngerea relațiilor de priete
nie și cooperare dintre popoarele 
coreean și român și marchează un 
moment istbric în întărirea și dez
voltarea prieteniei și unității dintre 
cele două partide, țări și. popoare. 
In prezent, legăturile prietenești 
coreeano-române sint în plină înflo
rire, consolidindu-se în mod indes
tructibil. Aceasta se datorează fap
tului, subliniază ziarul, că ele se 
bazează pe o profundă apropiere 
între conducătorii de 
stat ai celor două 
rășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Marele cotidian din Phenian re
levă apoi gama largă de probleme 
abordate în cursul discuțiilor și 
întrevederilor dintre tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, punctele de 
vedere, comune la care s-a ajuns în 
aceste probleme.

„In ultimii 40 de ani, după vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si anti- 
imperialistă, — se arată mai de
parte — destoinicul și talentatul 
popor român prieten a îndeplinit 

partid și de 
țări, tova-

cu cinste sarcinile revoluționare și 
a înregistrat mari progrese pe 
calea transformărilor sub conduce
rea justă a Partidului Comunist 
Român. In ultimele două . decenii 
a început o nouă etapă a revoluției, 
iar înfățișarea țării, s-a schimbat 
după cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales in funcția de secretar general 
al partidului. Poporul nostru — 
scrie „Nodon Sinmun" — dă o 
înaltă apreciere și susține activ 
eforturile poporului român frate în 
construcția socialismului și realiza
rea păcii în lume, dorindu-i să re
purteze tot mai mari succese în 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

Se subliniază că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a reafirmat 
solidaritatea fermă și sprijinul de
plin față de lupta justă a poporului 
coreean în construcția socialistă și 
în unificarea independentă și paș
nică a țării.

„Vizita oficială de prietenie ' a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
țara, noastră contribuie în mare 
.măsură la consolidarea și dezvol
tarea în continuare a prieteniei 
frățești și cooperării între cele 
două partide, țări și popoare, la 
promovarea unității și coeziunii 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale, la cauza 
socialismului și păcii" — arată 
„Nodon Sinmun".

Agenția de presă A.C.T.C. din 
R.P.D. Coreeană a transmis textul 
integral al Comunicatului cbmun 
de presă asupra rezultatelor vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Relatări despre Comunicatul co
mun de presă a inserat și ziarul so
vietic ,,PRAVDA", care arată că 
România și R.P.D. Coreeană și-au 
exprimat convingerea că forțele 
iubitoare de pace, strîns unite, pot 
bara politica imperialistă de agre
siune și război, pot apăra pacea și 
securitatea pe planeta noastră. Co
tidianul sovietic evidențiază, de 
asemenea, că cele două țări și-au 
afirmat solidaritatea cu lupta- po
poarelor împotriva imperialismului, 
neocolonialismului, a politicii rasis
te și' de apartheid. ■

Despre convorbirile purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu to
varășul Kim Ir Sen și despre Co
municatul comun de presă a in
format și agenția sovietică de 
presă T.A.S.S., care a relatat, 
totodată, despre semnarea unor do
cumente cu privire la colaborarea 
economică, tehnico-științifică și în 
alte domenii.

Agenția CHINA NOUĂ a oglin
dit pe larg vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in R.P.D. Core
eana, inșerînd și extrase ample din 
Comunicatul comun de presă. Se 
evidențiază, astfel, satisfacția celor 
doi conducători de partid și de stat 
în legătură cu relațiile de prietenie 
și cooperare dintre cele două țâri, 
hotărîrea lor de a depune eforturi 
pentru extinderea, în continuare, a 
raporturilor^ in diferite domenii.

Agenția chineză de presă reflectă, 
de asemenea, îngrijorarea manifes
tată de ambele țări față de creș
terea pericolului unui nou război 
mondial, care s-ar transforma in
tr-o catastrofă nucleară, aprecierea 
comună că problema fundamentală 
care se pune in fața omenirii o 
constituie prevenirea războiului, 
apărarea păcii și securității in
ternaționale. Se subliniază, de ase
menea. că România se pronunță 
împotriva încercărilor de creare a 
două :Coree,: reafirmind sDrijinul 
față de propunerile R.P.D. Coreene 
privind crearea Republicii Confe
derate Democrate Koryo. Agenția 
China Nouă informează, de ase
menea, despre marele miting al 
prieteniei româno-coreene, desfă
șurat la Phenian, și despre docu
mentele comune semnate cu pri
lejul vizitei.

în relatările sale despre desfă
șurarea vizitei' în R.P.D. Co
reeană, cotidianul „NEUES DEUT
SCHLAND". din R. D. Germană, 
subliniază că cei doi conducători 
de partid și de stat s-au pronunțat 
pentru acțiuni comune ale tuturor 
forțelor progresiste, împotriva 
cercurilor agresive imperialiste, 
pentru pace și securitate în lume.

Despre vizitele in R. P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană au informat, de 
asemenea, agențiile UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. ASSO
CIATED PRESS, KUNA și altele.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— N.. Chilie transmite : Participant» 
la dezbaterile din plenara Adunării 
Generale consacrate cetei de-a 40-a 
aniversări a O.N.U. pun un accent 
deosebit pe necesitatea de a se de
pune eforturi concertate, cu partici
parea tuturor statelor membre, pen
tru sporirea ■ rolului si eficacității 
Națiunilor Unite în viața internațio
nală. în abordarea si soluționarea în 
chip nou. democratic a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea.

Președintele Gabonului, Hadj Omar 
Bongo,, a relevat rolul organizației 
mondiale în promovarea înțelegerii 
și cooperării între națiuni și in men
ținerea și întărirea păcii. El a subli
niat că printre sarcinile principate 
ale organizației în etapa actuală fi
gurează rezolvarea pe cale politică a 
focarului de tensiune existent în 
Africa australă, prin eliminarea po
liticii de apartheid, asigurarea res
pectării drepturilor legitime ale 
populației africane majoritare din
R. S.A, si a accesului la independență 
al poporului namibian, sub con
ducerea reprezentantului său legitim.
S. W.A.P.O. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la efectele, grave ale cri-' 
zei economice mondiale asupra si
tuației țărilor în curs de dezvoltare.

Reprezentantul special al Irakului, 
Talia Muhieldeen Marouf, vicepre- ♦ 
ședințe al acestei țări, a evidențiat 
că „problemele ce confruntă omeni
rea și care afectează interesele co
munității internaționale trebuie să-și 
găsească soluționarea în cadrul 
O.N.U.". El a exprimat opinia că cele 
mai importante probleme care stau 
în fața Națiunilor Unite sint cele ale 
soluționării pe tale politică a conflic
telor. existente, context în care a 
prezentat poziția țării sale față de 
conflictul irakiano-iranian.

De asemenea, vorbitorul a con
damnat politica de apartheid și agre
siune a regimului de la Pretoria și 
ocuparea ilegală a Namibiei de către 
R.S.A., exprimînd opinia că întîrzie- 
rea unei soluții în aceste probleme 
„cqnștituie. un fenomen care afec
tează viitorul, credibilitatea și efica
citatea Națiunilor Unite".,

Vicepreședintele R.P.D. Coreene, 
Pak Sen Cer. reprezentant special 
al președintelui Kim Ir Sen, a tre
cut în revistă marile prefaceri înre
gistrate in lume în cete patru dece
nii de existență ale O.N.U. Vorbito
rul s-a referit la marile pericole ce 
amenință lumea contemporană ca 
urmare a cursei necontenite a înar
mărilor, a creșterii riscului unui 
război nuclear, a inechităților din 
sistemul economic mondial, a re
curgerii la politica de forță și inge
rințe în treburile interne ale altor 
popoare.

în continuare, vorbitorul a înfăți
șat pe larg poziția R.P.D. Coreene 
în problema coreeană, arătînd că țara 
sa se pronunță pentru unificarea 
pașnică, independentă și democratică 
a Coreei, considerând că actuala di
vizare a Coreei nu concordă cu 
principiile și obiectivele Cartei O.N.U. 
El ă declarat că admiterea separată 
în O.N.U. a Nordului și Sudului 
Coreei nu este o soluție acceptabilă, 
întrucit „aceasta ar duce doar la 
consacrarea divizării și la crearea a 
două Coree".

Pak Sen Cer a reiterat propunerile 
și inițiativele constructive ale R.P.D.

Fermă condamnare a noului act criminal 
comis de regimul rasist sud-african

Noul act criminal al regimului mi
noritar de la Pretoria — executarea, 
în ciuda apelurilor O.N.U. și ale co
munității internaționale, în ansam
blul său, a tinărului luptător împotri
va apartheidului Benjamin Moloise, 
membru al Congresului Național A- 
frican. condamnat la pedeapsa capi
tală pe baza unei sentințe lipsite de 
fundament — continuă să provoace 
vii proteste în. întreaga lume. Secre
tarul general al Organizației Națiu
nilor Unite, Javier Perez de Cuellar, 
și-a exprimat astfel „profundul re
gret" fată de executarea militantului 
de culoare sud-african și a chemat 
din nou regimul din R.S.A. să pună 
capăt politicii inumane de apartheid.

La rîndul său, președintele în exer
cițiu al Adunării Generate a O.N.U., 
Jaime de Pinies, a declarat : „Este o 
veste tristă. Trebuie să deplingem 
cu toții această nouă sfidare, de către 
Africa de Sud. a principiilor statu
ate și apărate de Națiunile Unite", 
într-o declarație dată publicității la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, țările nealiniate iși exprimă 
dezaprobarea, emoția și profunda in
dignare in legătură cu executarea lui 
Benjamin Moloise. Această acțiune a 
R.S.A., se menționează in document, 
reprezintă o nouă nesocotire de că
tre regimul sud-african a normelor 
jusțiției internaționale, precum și a 
opiniei publice din intreaga lume.

La Nassau. în Bahamas, unde se 
desfășoară reuniunea la nivel inalt a 
Commonwealthului. participant» au 
condamnat această „nouă acțiune 
barbară" a regimului de la Pretoria.

„Guvernul, și poporul chinez iși 
exprimă profunda indignare si con
damnă cu hotărire crima odioasă a 
autorităților sud-africane". a decla
rat purtătorul de cuvînt al M.A.E. 
al R.P. Chineze. El a subliniat că 
R.P. Chineză. împreună cu toate ce
lelalte forte iubitoare de libertate si 
dreptate, va continua să sprijine 
lupta poporului sud-african. oină la 
eradicarea completă a sistemului de 
.apartheid.

Coreene vizind promovarea dialo
gului dintre Nord și Sud. in vederea 
reunificării' pașnice a țării, a elimi
nării încordării din Peninsula Co
reeană, crearea unei zone denucleă- 
rizate in peninsulă, ceea ce ar servi 
intereselor coreenilor și ar contribui 
la întărirea securității și păcii în 
regiune și în lume.

Secretarul de stat al Vaticanului, 
Agostino Casaroli, reprezentant spe
cial al papei loan Paul al II-leă, 
a dat citire unui mesaj adresat de 
suveranul pontif in care se apre
ciază, între altele, că obiectivele 
principale ale O.N.U. în perjoada 
actuală trebuie să fie intensificarea 

. eforturilor in direcția realizării de
zarmării generale, întărirea autori
tății juridice și morale a Națiunilor 
Unite pentru salvgardarea păcii, 
promovarea cooperării internaționale 
și progresul economic și social al 

- tuturor popoarelor.
Ministrul de externe al R.S. Ceho

slovace, Bohuslav Chnoupek, a dat 
citire unui mesaj din partea pre
ședintelui R.S.C., Gustav Husak. in 
care se face o evaluare a activită
ților O.N.U. in cei 40 de ani de 
existență, relevindu-se în special 
rolul organizației în promovarea 
păcii, securității și cooperării inter
naționale. în ce privește sarcinile 
prioritare , ale . Națiunilor , Unite, , în 
mesaj se subliniază că înainte de 
toate se pune problema prevenirii 

, transferării cursei înarmărilor în 
spațiul cosmic si opririi ei pe Pă- 
mint, a limitării și reducerii în pri
mul rînd a armelor nucleare și rea
lizării echilibrului strategical arma
mentelor la niveluri cit mai scăzute 
posibil. în mesaj se accentuează ne
cesitatea respectării stricte-a princi
piului coexistentei pașnice intre state 
si a angajării unui dialog constructiv 
între state. în vederea soluționării 
efective a problemelor complexe 
acumulate astăzi în lume. MeSajul 
relevă că este nevoie, de asemenea, 
de o rezolvare imediată a proble
mei datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare. Ne pronunțăm 
pentru o nouă ordine economică 
internațională care să asigure inte
resele legitime ale acestor țări și să 
le ofere protecție împotriva dictatu
lui politic și economic din partea 
companiilor transnaționale și a sta
telor imperialiste.

Reprezentantul special al Liech- 
tensteinului, prințul Nicholas, a ară
tat că, deși nu este membră a 
O.N.U., țara sa atribuie o impor
tanță deosebită principiilor, obiec
tivelor și activităților organizației. 
Națiunile Unite — a arătat el — este 
cea mai importantă instituție inter
națională implicată în căutarea de 
soluții și acorduri în probleme de 
interes general. ■ i

Reprezentantul special al Mongo
liei, Mangalîn Dugersuren. ministrul 
afacerilor externe, a dat citire unui 
mesaj din partea președintelui țării 
sale, J. Batmunh, in care, după ce 
sint evidențiate rolul și atribuțiile 
importante ale O.N.U. in promova
rea păcii și înfăptuirea decolonizării, 
se subliniază că cea mai de Seamă 
răspundere a O.N.U., in etapa ac
tuală. o constituie reducerea și eli
minarea pericolului de război nu
clear, oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării.

„Prin acest act. regimul rasist 
neagă toate vaterite umane și sfi
dează apelurile comunității ipțerna- 
ționale", a menționat și președintele 
Indiei, Zail Singh, exprimîndu-și, 
totodată, „profunda durere" fată de 
executarea militantului de culoare 
sud-african.

Australia condamnă executarea 
lui Benjamin Moloise, a declarat 
ministrul de externe al acestei țări, 
Bill Hayden. EI a evidențiat că re
gimul de la Pretoria a adus la înde
plinire sentința pronunțată împotri
va militantului sud-african pentru 
drepturile populației de culoare din 
R.S.A. în pofida apelurilor lansate 
de majoritatea țărilor lumii, pe care 
le-a ignorat.
. „Guvernul și poporul Republicii 
Zimbabwe condamnă cu fermitate a- 
cest act criminal și cheamă comuni
tatea internațională să adopte toate 
măsurile posibile împotriva regimu
lui de la Pretoria, pentru a-1 deter
mina să pună capăt politicii sale de 
apartheid", se menționează în comu
nicatul dat publicității, la Harare, de 
Ministerul de Externe zimbabwean.

Președintele guvernului spaniol. 
Felipe Gonzalez, a apreciat că exe
cutarea lui Benjamin Moloise este 
un act incalificabil. Decizia autorită
ților R.S.A. de a duce la îndeplinire 
această sentință contravine cursului 
istoriei, a menționat el.

„Guvernul și poporul Greciei. își 
exprimă oroarea față de această exe
cuție barbară", a declarat, la Atena, 
un purtător de cuvînt oficial eteri. în 
același timp, el a reafirmat solidari
tatea Greciei' cu lupta poporului din 
Africa de Sud pentru respectarea 
drepturilor sale fundamentale, pentru 
libertate și democrație.

Miniștrii de externe din cinci țări 
nord-europerie — Suedia. Finlanda, 
Norvegia. Danemarca și Islanda — 
au protestat împotriva asasinării lui 
Benjamin Moloise, apreciind că a- 
ceastă „acțiune barbară" evidenția
ză o dată în plus necesitatea lichi
dării cit mai urgente a odiosului 
sistem de apartheid.

Contacte diplomatice 
în problema 

Orientului Mijlociu
DAMASC 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei; Hafez Al-Assad, a 
avut convorbiri la Damasc cu pre
ședintele Libanului, Amin GemayeL 
După cum a relatat agenția S.A.N.A., 
citată de agenția Reuter, au fost 
examinate modalitățile de a se a- 
junge la o soluție care să pună ca
păt războiului civil, să realizeze re
concilierea națională și să permită 
concentrarea eforturilor. în vederea 
eliminării totale a ocupației israelie- 
he. în Liban.

WASHINGTON — Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a conferit la 
Washington cu primul-ministru al 
Israelului, Shimon Peres. După în
trevedere, președintele american a 
declarat că „au fost de acord să șe 
continue eforturile in direcția rea
lizării păcii ,îri Orientul Mijlociu". 
La1 rîndul său, premierul israelian a 
relevat.; „Sintem gata să examinăm 
orice propunere avansată de Iorda
nia. Sintem gata să ne întilnim fără 
condiții prealabile, fără a mai pier
de timp și . într-un loc convenabil, 
fie la Âmrrian, la Ierusalim sau la 
Washington". S. Peres se află intr-o 
vizită de trei zile in S.U.A. Luna 
trecută, președintele Reagan a mai 
avut întrevederi cu regele Hussein 
al Iordaniei și cu președintele Egip
tului, Hosni Mubarak.

RIAD — Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
declarat că acțiunea comună iorda- 
niano-palestiniană pentru pace în 
Orientul Mijlociu nu va fi afectată 
de nici unul dintre recentele eve
nimente petrecute în regiune. Ea va 
rămine validă întrucit emană de la 
voința popoarelor iordanian și pales
tinian — a spus Yasser Arafat, în
tr-un interviu acordat ziarului sau- 
dit „Al Sharq Al Awsat". Arafat a 
relevat, totodată, că personal nu a 
fost surprins de decizia Marii Bri
tanii de a anula întîlnirea de la 
Londra dintre ministrul britanic .de 
externe și o delegație iordaniano- 
palestiniană care includea doi mem
bri ai Comitetului Executiv al O.E.P.

Consultări în vederea 
soluționării crizei 

de guvern din Italia
ROMA 19 (Agerpres). — Președin

tele Italiei. Francesco Coss'iga. a în
ceput' sîmbătă consultările cu liderii 
politici în vederea găsirii unei soluții 
la criza de guvern intervenită ca ur
mare a hotărîrii Partidului Repu
blican de a ieși din coaliția penta- 
partită. în conformitate cu prevede
rile constituției, președintele Italiei a 
avut întrevederi cu reprezentanții di
feritelor partide. între care liderul 
Partidului Democrat-Crestin si cel al 
Partidului Socialist.

în rindul observatorilor politici 
din capitala Italiei se relevă că luni 
președintele italian va putea să-l 
desemneze -pe liderul politic care să 
formeze uri guvern. Pe de altă parte, 
anunță agenția Reuter, liderii celor 
cinci partide politice — democrat 
creștin, socialist, republican, socia
list-democratic și liberal — au de
clarat că sint gata să refacă alianța 
lor care s-a aflat la putere timp de 
26 de luni.

Demersuri 
ale Grupului 

de la Contadora 
in favoarea păcii 

în America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager

pres).. — Reuniți în insula paname- 
ză Contadora, miniștrii relațiilor ex
terne din Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela — statele membre ale 
Grupului de la Contadora — și re
prezentanții țărilor centro-americane 
— Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador — continuă 
examinarea în detaliu a proiectului 
Tratatului de pace, securitate și co
operare în America Centrală, în ve
derea realizării consensului necesar 
semnării documentului.

în opinia observatorilor locali, 
șansele ajungerii la un consens ge
neral au crescut, deoarece, după Ni
caragua, un alt stat — Guatemala — 
și-a anunțat acceptul față de docu
mentul propus de Grupul de la Con
tadora. Există încă obiecții Ia anu
mite paragrafe ale documentului, 
mai ales. în ceea ce privește meca
nismele de control privind aplicarea 
tratatului din partea Costa Ricăi, 
Hondurasului și Salvadorului. To
tuși, se manifestă o tendință cvasi- 
generală in regiune în direcția 
ajungerii neîntîrziate la un acord 
privind semnarea Tratatului de 
pace, securitate și cooperare în 
America Centrală și o opțiurie una
nimă la scara întregului continent 
pentru soluționarea exclusiv pe căi 
politice,, prin dialog, a stării con- 
flfctua'le centro-americane.

CIUDAD DE MEXICO — La o 
conferință de presă organizată la 
Ciudad de Mexico, unde a efectuat 
o escală, în drum spre New York, 
președintele . Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a declarat 
că starea excepțională instituită în 
țară va fi ridicată atunci cînd va 
înceta agresiunea S.U.A. împotriva 
Nicaraguei — informează agenția 
Reuter. Decretarea stării excepțio
nale — a arătat el — a fost necesa
ră pentru a face față amenințărilor 
forțelor contrarevoluționare, înar
mate, antrenate și finanțate \ de ad
ministrația americană.

DE PRESA

NUMIRI. Ivan lliev a tost numit 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria și pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, iar Stoian Markov a 

i fost numit președinte al Comitetu
lui de Stat pentru Știință și Pro- 

. greș Tehnic. A fost creată o comi- 
'sie de partid și guvernamentală 
pentru problemele energeticii, 
avind ca președinte pe Ciudomir 
Aleksandrov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

UN GEST UMANITAR. R.P.D. 
Coreeană a hotărit să elibereze un 
vas de pescuit. împreună cu echi
pajul. 'apartinind unei unităti d? 
pescuit sud-coreene, care a pătruns 
ilegal in apele teritoriale ale 
R.P.D.U. în anunțul transmis de 
agenția A.C.T.C. se menționează că 
acest gest umanitar reflectă dorința 
R.P.D. Coreene de a contribui si in 
acest mod la crearea unei, atmosfe
re favorabile reunificării patriei.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL 
M.A.E. CUBANEZ a declarat că 
interdicția ordonată de președintele 
Reagan ca turiștii americani să vi
ziteze Cuba și măsurile luate pen
tru a împiedica întîlnirile dintre 
savanții cubanezi și americani au 
anticipat o recentă hotărîre a 
S.U.A. de a interzice oficialităților 
cubaneze, precum și altor categorii 
de cetățeni ai acestei țări, să vizi
teze S.U.A. El a. adăugat că o ase
menea atitudine a guvernului 
S.U.A. față de Cuba reprezintă con
tinuarea unei politici care are ca 
scop să impiedice contactele între 
cetățenii Cubei și cei ai Statelor 
Unite.

PREMIERUL DEMISIONAR AL 
PORTUGALIEI, Mario Soares, a 
reafirmat) intr-o conferință de pre
să, hotărîrea sa de a se prezenta 

la alegerile prezidențiale, care vor 
avea loc in luna ianuarie 1986. El 
a relevat că, după infrîngerea 
partidului socialist in recentele 
alegeri legislative anticipate, can
didatura sa la alegerile preziden
țiale a devenit mai necesară.

S.U.A. AU EFECTUAT O NOUĂ 
EXPERIENȚA în cadrul cercetări
lor vizind realizarea de arme cos
mice, proiect denumit „Inițiativa 
de apărare strategică" sau „Răz
boiul stelelor". Pentagonul a anun
țat că la 10 octombrie s-au reușit 
atingerea și Urmărirea cu o rază 
laser de mică intensitate a unei ra
chete aflate în zbor in spațiul 
extraatmosferic. Testul este consi
derat de specialiști ca o nouă evo
luție periculoasă în cursa înarmă
rilor, o etapă a extinderii ei în 
spațiul cosmic.

MINIȘTRII INDUSTRIEI DIN 
țările membre ale c.e.e., 
întruniți la Luxemburg, au adoptat 
o declarație in care se arată că 
„cei zece" consideră „inaccepta
bile" propunerile Statelor Unite 
privind limitarea importurilor de 
oțel din țările vest-europene, după 
data de 31 octombrie 1985. In con
text, documentul relevă că „hu 
poate exista o soluție negociată de- 
cit dacă aceasta ține seama și de 
interesele de bază ale siderurgiei 
vest-europene".

DEPUTĂȚII ȘI SENATORII DIN 
PARTEA P.C. FRANCEZ au decla
rat. că refuză să facă . parte din 
delegația parlamentară franceză ce 
șe va deplasa în atolul Mururoa 
pentru a asista la experiențele nu
cleare subterane franceze. în acest 
mod este exprimată opoziția față de 

politica guvernamentală de a con
tinua experiențele cu armele nu
cleare, experiențe ce nu pot con
tribui la instituirea unui climat 
de securitate și pace in Europa și 
în întreaga lume.

PARLAMENTUL CIPRULUI va 
dezbate în cursul săptămînii viitoa
re o moțiune prin care se propune 
dizolvarea parlamentului și organi
zarea de alegeri generate. Dacă 
moțiunea va fi aprobată, forul le
gislativ cipriot va fi dizolvat la 
31 octombrie, urmînd ca scrutinul 
general să aibă loc la 8 decembrie.

DATORIA EXTERNA A CONTI
NENTULUI și poziția celor 25 de 
state membre ale Sistemului eco
nomic latino-american (S.E.L.A.) 
fată de această problemă vor fi 
dezbătute in cadrul viitoarei reu
niuni a Consiliului latino-american 

— organul suprem al S.E.L.A. — 
programată să aibă loc în perioada 
6—8 decembrie — a anunțat, la Ca
racas, secretarul executiv perma
nent al S.E.L.A., Sebastian Ale- 
grett. Intre subiectele ce urmează 
să fie examinate mai figurează si
tuația din America Latină, secu
ritatea economică regională, rela
țiile comerciale multilaterale.

ALEGERE. Premierul landului 
Saxonia Inferioară. Ernst Albrecht 
(membru al Uniunii Crestin-Demo- 
crate. formațiune de guvernămînt 

, în R.F.G.), a fost ales în funcția de 
președinte al Bundesratului. Pre
ședintele Bundesratului reprezintă o 
funcție protocolară importantă în 
viața politică a R.F.G., el fiind și 
înlocuitorul președintelui tării, in 
lipsa acestuia.
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