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Consultativ al statelor participante

Transporturile constituie un ade
vărat „sistem circulator" al întregii 
țări, cu un rol deosebit de impor
tant în desfășurarea normală a ac
tivității economice și sociale. De 
buna funcționare a transporturilor 
depinde aprovizionarea ritmică, 

‘operativă cu materii prime și ma
teriale a tuturor unităților econo
mice, circuitul neîntrerupt al pro
duselor destinate pieței interne și 
exportului, precum și al bunurilor 
materiale destinate consumului 
populației. Tocmai de aceea, parti
dul și statul nostru au acordat și 
acordă o mare însemnătate dezvol
tării și modernizării transporturi
lor, creșterii eficienței economice 
a activității din acest sector vital 
al economiei noastre' naționale.

Problema esențială care se ridi
că în actuala etapă de dezvoltare 
a țării este ca marele potențial 
tehnic de care dispune sectorul de 
transporturi — și care va fi lărgit 
în continuare in viitorul cincinal — 
să fie folosit cit mai rațional și cu 
o eficiență economică mult superi
oară. Această problemă a consti
tuit obiectul unor repetate analize 
efectuate în ultimii ani, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
stabilindu-se măsuri importante 
pentru ca progresele în acest do
meniu să fie cit mai evidente, să 
tină pasul cu cerințele dezvoltării 
de ansamblu a economiei națio
nale.

O dovadă concludentă a preocu
părilor conducerii partidului in a- 
ceastă privință o reprezintă analiza 
exigentă la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire lă reducerea 
ponderii cheltuielilor de transport în 
totalul cheltuielilor materiale de 
producție pe ansamblul economici 
naționale. Este pozitiv faptul, evi
dențiat în 
ponderea 
în totalul 
producție 
scăzut an de an. Totuși, așa cum 
a apreciat. Comitetul Politic 
Executiv. Ministerul Transporturi
lor . și Telecomunicațiilor, precum 

. și celelalte ^ministere și' unități 
economice n-au luat toate măsu
rile necesare in acest scop și, de 
aceea, cheltuielile 
continuă să fie 
pondere ridicată 
ielilor materiale

Pornind de la 
de la cerințele actuale ale accen
tuării laturilor intensive, de efi
ciență ale dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale — obiec
tiv fundamental prevăzut de ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului — Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit să fie luate, in con
tinuare, măsuri ferme pentru re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
de transport și, cu deosebire, în 
transporturile auto, ale căror cos-

turi sint mult, mai mari decit în 
celelalte sectoare de transport.

Așa cum s-a arătat la ședința 
Comitetului Politic Executiv, trans
portul cu mijloace auto proprii, ale 
întreprinderilor și altor unități 
economice este mult mai scump 
decif cel efectuat cu mijloacele 

. auto ale Ministerului Transporturi- • 
lor și Telecomunicațiilor, cind, de 
fapt, ar trebui să fie mai ieftin. 
Or, această influențează negativ 
nivelul cheltuielilor de producție, 
grevează serios, bugetul întreprin
derilor și contravine cerințelor 
autogestiunii economico-financiare. 
Cu totul anormal este. ca aseme
nea cheltuieli mari de transport să 
afecteze eficiența producției, să re
ducă beneficiile.

Interesele majore ale economiei 
naționale impun ca mijloacele de

transport 
morci, evitîndu-se cu desăvîrșire 
plimbările autovehiculelor in gol și 
alte neajunsuri care mai există in 
acest domeniu. Trebuie să se asi
gure o bună organizare a activită
ții, să se ia toate măsurile pentru 
efectuarea la timp a transporturi
lor, să se instaureze imediat o or
dine strictă, să se respecte riguros 
reglementările legale.

Cu aceeași răspundere trebuie să 
se acționeze pentru îmbunătățirea 
în continuare a activității in trans
porturile pe calea ferată. în șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se pună un accent deo
sebit pe creșterea transportului pe 
căile ferate — care este mult mai 
ieftin față de transportul, auto — 
și a cerut să se întocmească în

În spiritul sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
transport din dotarea întreprinde
rilor să fie folosite cu maximă 
eficiență, ca factorii de conducere 
din fiecare unitate economică să 
chibzuiască 
tuații nu 
avantajos 
transport din parcul . de folosință 
generală" —, 
recurgă. la transportul pe calea fe
rată. ■ Și aceasta din cauză că. nu 
de puține ori, mijloacele proprii de 
transport auto . ,sint utilizate cu 
mult sub capacitatea lor. pe dis
tanțe neeconomice, nu sint între
ținute și exploatate corespunzător, 
•ceea ce generează consumuri mari 
de carburanți, cheltuieli exagerate.

Examinînd cu ■ înalță exigență 
neajunsurile existente. Comitetul 
Politic Executiv a , stabilit ca. in 
fiecare întreprindere să fie luate 
măsuri hb.tărite pentru reducerea 
substanțială 4 eosturijor.. transpor
turilor' cu mijloă'ce' auto proprii. 
Dacă aceste costuri nu sînt cu mult 
mai reduse față de nivelul general 
al costurilor stabilite pentru trans
porturile ' efectuate cu. mijloace din 
parcul de folosință generală, este 
normal, ca întreprinderilor in cauză 
să nu le mai fie lăsate in folosință 
mijloace de transport auto 'proprii.

Cerința reducerii mai accentuate 
a cheltuielilor se pune, deopotrivă, 
și în ce privește transporturile auto 
efectuate de unitățile Ministerului 

. Transporturilor și Telecomunicați
ilor. In acest scop, este absolut ne
cesar ca în fiecare din aceste uni
tăți să se. asigure folosirea rațio
nală, pe rute economicoase și la 
capacitatea maximă, a mijloacelor 
auto, extinzîndu-se sistemul

acest. scop un plan special de do
tare cu noi vagoane, inclusiv cu 
vagoane de mare capacitate pentru 
transportul cărbunelui și minereu
rilor. al altor materiale de masă, 
precum și cu toate mijloacele ne
cesare în vederea creșterii ponderii 
acestuia în volumul total al activi
tății de transport.

Concomitent, este necesar că Mi
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor și unitățile C.F.R. 
s.ă ia măsuri energice pentru des
fășurarea în condiții optime. cit 
mai economice, a transportului pe 
calea ferată, pentru a mări gradul 
de circulație a vagoanelor și a nu 
mai admite nici un fel de staționa
re peste perioada normală stabili
tă. împreună cu Întreprinderile 
beneficiare, unitățile de transport 
trebuie să urmărească permanent, 
cu stăruință, înlăturarea imobiiiză-

'• cărcâre
prinderilor sau pe traseele căilor 
ferate, evitarea transformării 
goanelor în depozite și magazii 
roți", ca și a mersului lor in 
O mare rezervă de creștere a 
cienței economice in unitățile ... 
lor ferate, o reprezintă evitarea 
transporturilor 
extinderea 
metodă care elimină distanțele inu
tile și cheltuielile neeconomicoase.

După cum s-a subliniat in șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
într-o proporție mai mare este ne
voie să crească volumul mărfurilor 
transportate pe căi fluviale, chel
tuielile de transport fiind. în acest 
caz, foarte economicoase. Există 
reale posibilități în. această pri-

vință și, de aceea, așa cum a indi
cat secretarul general ^1 partidu
lui, este necesar să fie luate toate 
măsurile pentru creșterea gradu
lui de folosire a Dunării pentru 
transport, precum și a unor ape in
terioare care pot fi navigabile, pen
tru exploatarea intensivă a Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră, a 
capacităților portuare existente. De 
asemenea, se impune să se'ia mă
suri corespunzătoare pentru folo
sirea la maximum a capacităților 
de transport maritim de care dis
pune economia noastră națională, 

în ansamblu, pentru realizarea 
volumului de transporturi de toate 
categoriile — rutiere, pe calea fe- , 
rată, fluviale și maritime — ,cu 
cheltuieli mai reduse și eficiență 
superioară, o atenție deosebită tre
buie să -se acorde mecanizării ope
rațiunilor de incărcare-descărcare 
și extinderii sistemelor moderne 
de transport prin pachetizare. pa- 
letizare, conteinerizare și trans- 
conteinerizare. Aceașta permite fo
losirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor de transport, creșterea 
productivității muncii 
cheltuielilor materiale 
tor.

De bună seamă, în 
ritmică, la timp, cu 
ceasornic 
economice 
răspunderi 
unităților de transport, cit și uni
tăților beneficiare. Subliniem a- 
ceasta intrucit mai sînt situații in 
care factorii de răspundere din în
treprinderi nu. manifestă suficient 
discernămint în alegerea celor mai 
eficiente mijloace de transport, nu 
chibzuiesc aprofundat asupra chel
tuielilor pe care le fac în acest 
domeniu, acceptă cu ușurință ca 
diferite vagoane, autocamioane sau 
nave să fie descărcate sau încăr
cate cu intirziere, încâlcind dura
tele stabilite, ceea ce atrage după 
sine o serie de cheltuieli inutile, 
neeconomicoase, prin plata de lo
cații, contrastalii și alte penalizări. 
Cu toată răspunderea trebuie-să se 
înțeleagă că,, dincolo de asemenea 
cheltuieli care . influențează negativ 
rezultatele ecohomico-financiare ale
mijloace de transport constituie o 
mare pagubă pentru economia na
țională. intrucit acestea sînt sus
trase din circuitul economic nor
mal și diminuează capacitatea de 
transport. în aceste situații, întru- 
cît este vorba de o proastă gos
podărire, se pune întrebarea : nu 
ar fi etic și echitabil ca asemenea 
cheltuieli inutile, neeconomicoase 
să fie suportate de .cei care le pro
voacă. si nu de întreprindere ?

Mari răspunderi in îmbunătăți
rea activității in domeniul trans
porturilor revin Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. 
Ca organ, care înfăptuiește politica

SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia 
au inceput, marți, lucrările Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La consfătuire participă :
Din . partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P.B., conducătorul delegației ; 
G. Filipov, membru al Biroului Po
litical C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri ; P. Mladenov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor externe ; 
D. Djurov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., ministrul apă
rării populare ; D. Stanișev, secretar 
al C.C. al P.C.B. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace, — tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al- C.C. al 
P.C.C., președintele R.S.C., conducă
torul delegației ; L. Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele guvernului ; V. Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C. ; B. Chnoupek, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul afa
cerilor externe ; M. Vaclavik, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul apă
rării naționale ;

Din partea Republicii. Democrate 
Germane — tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., conducătorul delega
ției; W. Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Cdnsîliuluf tl'e ’Miniștri fH^Aireh, ■ 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C, al P.S.U.G. ; H. Hoffmann, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul apă
rării naționale; E. Krenz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.; G. Mittag, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.Cfi al 
P.S.U.G.;

Din partea' Republicii 
Polone 
zelski,

Populare
— tovarășul Wojciech Jaru- 
prim-secretar

' -■ ÎHÎ
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., conducătorul de
legației ; J. Czyrek, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ; Z. Messner, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; S. Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe ; F. Si- 
wicki, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
apărării naționale ;

Din partea Republicii Socialis
te România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui ; Constantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării naționa
le ; PetrU Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. ; Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Janos Kadar, 
secretar general al P.M.S.U., condu
cătorul delegației ; G. Lazar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri ; M. Sziiros. secretar . al 
C.C. al P.M.S.U. ; P. Varkonyi, mem
bru al -C.C. . al F’jJiț.SșU.,. -ministrul 
afacerilor externe ; ‘ I. Olah, membru- 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul a- 
părării ;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul dele
gației ; A. A. Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem ; N. I. Rijkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,

președintele Consiliului de Miniștri ; 
E. A. Șevardnadze, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe ; S. L. So
kolov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării ; K. V. -Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. ; B. I. Aristov, 
membru al C.C. ăl P.C.U.S., minis
trul comerțului exterior.

La lucrările consfătuirii participă, 
de asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice V. G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite 
statelor participante la Tratatul 
Ia Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de 
varășul Todor Jivkov, care a rostit o 
scurtă cuvîntare de salut.

In prima zi a lucrărilor a luat 
cu vin tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu- 

‘ nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Au luat, de a- 
semenea. cuvîntul tovarășii M. Ș. 
Gorbaciov. W. Jaruzelski, J. Ra
dar. E. Honecker. G. Husak. T. Jiv
kov.

La consfătuire sînt examinate si
tuația din Europa și probleme fun
damentale ale relațiilor internaționa
le în ansamblu. în acest context, prin
cipala atenție este acordată sarcini
lor urgente ale luptei pentru înlătu
rarea pericolului nuclear si consoli
darea păcii, pentru preîntîmpinarea 
cursei înarmărilor în Cosmos și în
cetarea acesteia pe Pămînt, pentru 
o cotitură spre mai bine în evoluția 
sitpației din J3u;op'a și ..din întreaga 
lume, pentru ‘revenirea relațiilor in
terstatale pe făgașul destinderii, co
laborării și coexistenței pașnice.

Sînt dezbătute, de asemenea, pro
bleme actuale ale colaborării dintre 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Funcția de secretar general al Co
mitetului Politic Consultativ o înde
plinește la această consfătuire M. 
Ivanov, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Bulgaria.

(Continuare in pag. a II-a)

Prezențe românești de prestigiu

la Tirgul internațional București -1985

PRODUSELE CHIMIEI
ȘI PETROCHIMIEI
SOLICITATE ÎN 110 
ȚĂRI ALE LUMII

Pagina a lll-a

ALBA : Suplimentar 
utilaje tehnologice 

pentru investiții
în întreprinderile producă

toare de utilaje tehnologice 
pentru investiții 
fost luate, măsuri 
zarea si livrarea 
ciari a mașinilor. .....
instalațiilor contractate. ___ ,
organizarea producției în func
ție de prioritățile la livrare si 
crearea unor fluxuri speciali
zate au determinat în ultima 
perioadă o simțitoare- creștere a 
volumului producției. Ca urma
re au fost livrate în avans be
neficiarilor 3 208 tone utilaje 
pentru metalurgie. 154 tone u- 
tilaje tehnologice pentru indus
tria materialelor de. construcții, 
93 tone utilaje pentru industria 
prelucrării lemnului. 89 tone uti
laje pentru industria minieră, 82 
mașini-unelte pentru prelucra
rea metalului . și altele. (Ștefan 
Dinică).

din iudet au 
pentru reali- 
către benefi- 
utilajelor și 

Astfel,

In Delta Dunării se
Pînă in urmă cu doi ani. 

Chilia Veche, comună din 
Delta Dupării. la aproxima
tiv 80 de kilometri depăr
tare de Tulcea, cu peste 
3 000 de locuitori. își ducea 
viața ei obișnuită. Așa 
cum sugerează și nu
mele, pînă în toamna anu
lui 1983. la Chilia Veche 
totul părea a fi clădit de 

lumea. Un sat oare- 
din Deltă cu cîteva 
de, case pescărești. în 
cea mai. răsărită clă- 
era căminul cultural, 

si acesta însă construit. în 
urmă cu peste o sută de 
ani. Mulți localnici luaseră 
drumul 
venind 
listi în 
nomice 
anului 
însă 
avea 
melia 
vizita 
al 
Nicolae Ceaușescu.

Examinînd măsurile de 
valorificare complexă, inte
grală a resurselor naturale 
din Delta Dunării, secreta
rul general al partidului a 
indicat ca vechiul sat pes
căresc Chilia Veche, prin-

. marilor orașe, de- 
muncitori. specia- 
diferite unităti eco- 
ale tării. în toamna 
1983, Chilia a trăit 

un eveniment
s-o așeze 
unui alt 

secretarului 
partidului.

care 
pe te- 
destin : 
general 

tovarășul

tr-o dezvoltare economică 
rapidă, să devină un impor
tant centru urban al Deltei 
Dunării.

Am fost Ia Chilia Ve
che acum, 
toamnă! 
de altădată s-a 
format intr-un 
bil șantier. Mai exact, este 
vorba de mai multe șan
tiere. De-a lungul și de-a 
latul localității e acum un 
permanent du-te-vino. Ca
mioane, tractoare. alte 
utilaje specifice activită
ții constructorilor lucrează 
fără contenire. Din zona 
portului sint transportate 
mereu toate cele necesare 
noilor construcții. Se aduc 
continuu de la Tulcea pre
fabricate din beton, cără
mizi; tot felul de materia
le pentru înălțarea blocuri
lor. a halelor noilor fabrici. 
Pe unul din aceste drumuri 
l-am intilnit pe primarul 
localității, tovarășul Vla
dimir Nicolau, om al băltii, 
deprins cu greutățile 
apar la t;‘ 
zonă izolată 
Dunării.

— Pentru 
Chilia, ziua 
brie 1983

neuitat. Este ziua în care 
tovarășul’Nicolae Ceaușescu 
ne-a vizitat comuna si a 
hotărît ca aici să se con
struiască un modern oraș 
agroindustrial. Avem o deceniu, 
misiune deosebit de grea. ‘ ‘ 
Nu e ușor să constru
iești în inima Deltei un 
asțfel de oraș. Nui 
avut constructori. Neavînd 
un port în zonă, materia
lele și utilajele de con
strucții ău-ajuns.cu greu la 
noi. Cu perseverentă, cu 
multă muncă depășim toate 
aceste greutăți. Acum pri
mele obiective edilitare sînt 
pe punctul de a fi date în 
folosință. Iată, primul bloc 
cu 16 apartamente, deo
camdată cea mai frumoasă 
clădire a -satului. îsi va 
primi in curind locatarii. 
Pînă la sfîrșitul anului, 
alte 77 apartamente vor fi ' 
predate „la cheie" 
liștilor care 
pună umărul 
noului oraș.

De' pe hîrtia de calc, pe 
care proiectantii au con- 
tufat noile obiective econo
mice și edilitare, construc
torii le transpun, frumoase 
și trainice, pe malul Dună- - 
rii. al brațului Chilia. în

vatra unui sat de deltă se 
croiește acum un viitor 
oraș. Dezvoltîndu-se pu
ternic din punct de vedere 
economic, orașul, peste un 

1 . va avea o popu
lație de peste 20 000 locui
tori. Aici a luat ființă una 
din cele, șase întreprinderi 
de exploatare complexă a 
resurselor naturale din 
Delta Dunării, iar în curind 
vor fi'finalizate lucrările la 
fabricile pentru produce
rea conservelor din legume 
Si fructe, de. brînzeturi. de 
alcool etilic, de celuloză, 
de plăci termoizolante. Deci 
cinci fabrici pe noua hartă 
economică a Chiliei vor 
pune in valoare bogățiile 
naturale existente in a- 
ceastă zonă. Programele de 
investiții prevăd realizarea, 
încă în anul viitor, a pri
melor complexe de crește
re a animalelor, care vor 
da noi dimensiuni tradiției 
existente. Dezvoltarea lo
calității aflate pe malul' 
Dunării necesită și con-

Foarte rar, o nouă idee, fie ea 
științifică sau tehnică, 
dintr-o dată, plecind 
dente, găsite d.e-a 
asamblate din date 
obicei e nevoie de o__ ,_____ _____
laborioasă și obositoare — adică de o 
muncă intensă de cercetare — pen
tru ca această idee să aibă o fina
litate practică, concretă.

Această pregătire cere, în primul 
rînd, timp ; uneori luni, alteori ani 
de zile. Dar atunci cind o problemă 
practică devine urgentă, ceea ce lip
sește e mai ales răgazul ; toate pre
sează, nimeni nu mai are timp să 
aștepte ani întregi. Mai mult, cînd 
problema practică 
nimeni nu e dis
pus să se hazar
deze : soluția tre
buie să fie clară, 
realizabilă cu un 
risc minim. Cum 
se spune, să se 
meargă la sigur.

Industria 
obișnuit să ceară 
cercetării științi
fice și tehnice 
rezolvarea unor > 
astfel de proble
me. E un mare 
pas înainte, pînă 
făcea apel la importul de inteligen
ță.i Fabrici, uzine întregi erau adu
se „la cheie" ; inteligența străină era 
scump plătită.

Acum lucrurile s-au schimbat. ra
dical. Ne-am dat seama că putem 
realiza lucruri mari, importante,, 
prin efort propriu și, deseori, cu 
legitimă mîndrie se spune : această 
rezolvare tehnică e pe de-a-ntregul 
românească.

Totuși, nu arareori temele cerute 
de industrie 
scurtă. Se 
Graba e in 
industria se 
puțin firesc 
cetarea este solicitată 
probleme mărunte, de ______ _
multe dintre , ele fiind strict de com
petența specialiștilor din uzină, care 
le cunosc cel mai bine. Or, aseme
nea cercetări, de cele mai multe ori, 
sint fără respirație, nu pot genera 
idei mari și nici străpungerile teh
nologice de care avem nevoie.

Firesc ar fi, așa cum nu de puține 
ori se intimplă, ca permanent cerce
tarea să atace frontal probleme ma
jore care să devanseze simțitor ni
velul actual al tehnicii. Iar o astfel 
de opțiune pretinde cercetării o re
zervă de cunoaștere și de inteligen
ță, cere cu necesitate fundamenta
rea din timp a unei perspective, a 
unor soluții alternative, variante ale 
soluției preconizate la începutul cer
cetării.

se cere rezolvată

Dar nu de puține ori cercetătorul 
se confruntă cu următoarea situație : 
i se contractează cu un beneficiar 
tema, de obicei pe o durată de cel 
mult. 1—2 ani, uneori chiar pe ter
mene mai scurte. Nimeni n-are 
timp, există o neîncredere funciară 
în acțiuni ce par să se întindă prea 
mult. Cercetătorul e chemat apoi să 
capteze interesul beneficiarului. De 
aceea, cercetătorul se străduiește din 
răsputeri să furnizeze date, practic 
să pună la dispoziția industriei — 
înainte chiar de a începe cercetarea 
— toate problemele rezolvate, să 
facă dovada că totul se înscrie în 
limitele de cost aprobate, că nu de
pășește consumul

în confruntare 
creatoare cu

cercetării sînt de bătaie 
cer rezolvări imediate, 
mare măsură firească : 
dezvoltă impetuos. Mai 

e faptul că deseori cer- 
să rezolve 

ajustare,

de materiale, că 
nu există dificul
tăți ascunse etc. 
Numai după ce 
aceste afirmații 
sînt dovedite se 
acceptă inițierea 
cercetării. Pe pro
misiuni nimeni 
nu plătește in in
dustrie un ban.

E clar că aceas
tă atitudine, jus
tificată în bună 
măsură. repre
zintă, în primul 
precauție. Apoirînd, o necesară

o firească nevoie de siguranță : 
cercetarea trebuie să dea rezultatele 
scontate, altfel se produc perturbări 
deosebit de grave. Numai că în aces
te condiții se întîmplă ca, uneori, 
cercetătorul să elimine de la început, 
pe cit posibil, o dată cu riscul, și 
noutatea. Cercetătorul propune ceea 
ce știe sigur. Din propria experien
ță sau din cea a altora. Unii nu 
caută soluții noi și de. cele mai multe 
ori preferă să dovedească, prin do
cumente, că asimilează soluții certe, 
verificate. Servește cu aplomb argu
mentul. : „soluția a fost încercată ; 
ca atare ea reprezintă o certă garan
ție". Pentru unii a devenit aproape 
o virtute' să nu aducă nimic nou.

Rezultatul : deseori acești cerce
tători trăiesc din „rezerve". Mai au 
în laborator date încă puțin valorifi
cate, mai’ abordează' „variante", 
„cazuri particulare", mai combină ■ 
rezultate anterioare sau ' de la alții. 
Dar în fond efortul lor e minim, 
bătînd pasul pe loc. Iar rezervele se 
consumă, se epuizează, se ajunge la 
stagnare.

• Or, această mentalitate' a unor cer-
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

PREGĂTITĂ!TEMEINIC
(Urmare din pag. I)

combustibilconsumurile de energie electrică și
„Vom efectua transporturile in regim economic, pentru a diminua

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

partidului și statului în ramura 
transporturilor și exercită funcția 
de minister coordonator al activi
tății din acest domeniu, el are da
toria. să asigure conducerea șl orga
nizarea temeinică a activității în 
acest sector, să colaboreze strîns 
cu celelalte ministere și organe 
centrale, precum si cu organele lo
cale, pentru-, îndeplinirea atribuți
ilor ce-i revin, aplicarea strictă a 
hotărîrilor de partid și legilor sta
tului, în scopul desfășurării in con
diții cit mai bune și cu eficiență 
superioară a transporturilor în în
treaga economie națională. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a atras atenția, în ședința 
din 4 septembrie a.c., asupra defi
ciențelor existente în această ra- 
rnură și a cerut ministerului, con
ducerii sale să ia de urgență mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
în transporturi. Este de așteptat ca. 
în spiritul sarcinilor stabilite la 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv, factorii de conducere 
din minister, departamentele sale 
să-și perfecționeze t stilul și meto
dele de muncă, să acționeze cu spi
rit de răspundere și să ia toate 
măsurile pentru soluționarea tutu
ror problemelor care condiționează 
organizarea și desfășurarea trans
porturilor la nivelul înaltelor exi
gențe- puse de conducerea partidu
lui in fața acestui sector deosebit 
de important al economiei națio
nale.

' în lumina sarcinilor stabilite de 
'Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru îmbunătățirea în 

'continuare a activității din trans
porturi, este deosebit de important 
ca organele județene, municipale și 
orășenești de partid, organizațiile de 
partid si U.T.C. din unitățile de 

■transporturi, ca si consiliile oame
nilor muncii, celelalte organizații de 
masă si obștești să acționeze cu per
severentă. prin toate mijloacele 
muncii organizatorice si politico- 
educative. pentru întărirea simțului 
de răspundere si disciplinei în mun
că, pentru ridicarea nivelului de ca
lificare al oamenilor muncii din 
acest sector, pentru educarea lor in 
spiritul unei înalte exigente profe
sionale. Dintotdeauna. oamenii 
muncii de la căile ferate au dat do
vadă de spirit de răspundere revo- 

i|luționar. deîdișgiplină și ordine de- 
■săvîrșită în munca... îndatorirea esen
țială a orgă.nel.or și organizațiilor 
Ide partid, ale: U.T.C’., deusindi-,

Lucrez din anul 1952 la calea fe- 
rătă. Port un adine respect celor 
care m-au învățat meseria și m-au 
educat in spiritul ordinii și discipli
nei — esențiale în munca noastră. Se 
poate spune că la noi, la calea fe
rată, avem o adevărată tradiție a 
spiritului de răspundere revoluțio
nar. a înaltei conștiințe, a unei disci
pline de fier, care se transmite și se 
păstrează din generație în generație. 
Am luat cunoștință cu interes de 
măsurile stabilite la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. pentru reducerea 
cheltuielilor de transport. Cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se pună un accent deose
bit pe creșterea transportului pe 
căile ferate — care este mult mai 
ieftin dec.it transportul auto.

Am condus trenuri de 
goriile — de marfă sau 
pe locomotive cu abur, 
electrice. Din propria 
m-am convins că și transporturile 
pe calea ferată pot fi ieftinite sub
stanțial, posibilitățile in acest dome
niu aflîndu-se la îndemîna noastră, 
a ceferiștilor. Bunăoară, mecanicul 
de locomotivă poate conduce trenul 
în regim economic. Ce 
aceasta ? Cunoscind foarte 
seul pe care îl va străbate 
trenului, mecanicul poate 
profilul terenului, pantele, 
reduce sarcina motorului la coborîri.

toate cate- 
de călători, 
diesel sau 
experiență

înseamnă 
bine tra
și tonajul 
fructifica 
pentru a

De asemenea, există posibilități de a 
Circula economicos, folosind inerția 
trenului și in porțiunile orizontale. 
Desigur, nu intru in detalii, dar este 
limpede că mersul in regim econo
mic ține exclusiv de gradul de pre
gătire profesională și de nivelul de 
conștiință al mecanicului de locomo
tivă. Un neajuns cu care ne confrun
tăm și care are consecințe directe 
asupra consumului de energie elec
trică sau combustibil este oprirea 
prea adesea și prea lungă la semnale 
și in stații. Or. este limpede că cir
culația trenurilor ar fi mai fluidă, 
fără atîtea întreruperi, dacă perso
nalul din gări și-ar face datoria, 
dacă toți ar respecta riguros grafi
cele de circulație și rangul trenuri
lor — care trebuie să. fie lege la ca
lea ferată.

Ar mai fi de. făcut o observație în 
legătură cu faptul că adesea vagoa
nele de marfă nu sint descărcate la 
timp, transformîndu-se în adevărate 
depozite pe roți. Cauzele trebuie 
căutate atît la calea ferată. întrucit 
personalul de specialitate din gări 
nu insistă pentru descărcarea la 
timp a vagoanelor, cît și Ia benefi
ciari, care — lucrînd după propriul 
program și nu 24 de ore din 24 — nu 
iau măsuri pentru a descărca opera
tiv marfa din vagoane.

Din cele arătate se desprinde o 
idee, consider eu, esențială pentru 
bunul mers și eficienta activității în

calea ferată : 
responsabilitate 

se manifeste la
transporturile pe 
aceeași exigență .și 
ridicată trebuie . să __ _______
toate nivelurile ierarhice, de la ma- 
nevranții de vagoane la mecanicii 
de locomotivă și pină la ministru, 
astfel ca fiecare rotită să funcțio
neze perfect în întregul mecanism. 
După părerea mea, organizațiile de 
partid au rolul cel mai important in 
întărirea ordinii și disciplinei. în 
educarea noilor generații in spiritul 
tradițiilor revoluționare ale ceferiști
lor. La noi, la Depoul de locomotive 
C,F.R. București, există obiceiul ca 
în fiecare adunare de partid să. fa
cem o riguroasă analiză a modului 
în carg se respectă disciplina mun
cii. Nu este trecută cu vederea nici 
o abatere, cît de mică.

Concluzia discuțiilor care le-am 
avut în ultimele zile în organi
zația noastră de bază este că avem 
datoria să acționăm cu toate forțele, 
cu un înalt spirit de răspundere și 
probitate profesională pentru a în
făptui în cele mai bune condiții sar
cinile deosebit de. importante stabi
lite recent de conducerea partidului.

Alexandru CIOCHINĂ
mecanic de locomotivă, 
membru al consiliului de conducere 
al Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

»»Pe primul plan
tz ■

reducerea pe toate căile a cheltuielilor"

In această perioadă, concomitent cu mobilizarea 
puternică a tuturor forțelor umane și materiale din 
economie pentru îndeplinirea integrală, la toți indica
torii, a planului pe trimestrul IV și pe întregul an 1985, 
în întreprinderi, centrale industriale, ministere se des
fășoară o activitate intensă pentru pregătirea produc
ției anului viitor. Așa cum a indicat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 4 octombrie, trebuie să 
se treacă de îndată la defalcarea planului pe 1986, 
pe centrale și intreprinderi, la clarificarea, intr-un 
timp scurt, a tuturor problemelor legate de indepli-

nirea lui in cele mai bune condiții, astfel incit atunci 
cînd vor avea loc adunările generale ale oamenilor 
muncii din întreprinderi, fiecare colectiv să știe precis 
ce are de făcut și să poată discuta in mod concret 
felul cum va trebui să acționeze pentru realizarea 
producției prevăzute și, îndeosebi, a sarcinilor de 
export.

Care este deci stadiul pregătirii producției anului 
viitor in principalele întreprinderi din județul Sucea
va ? Pe această temă, redacția ziarului „Scînteia" a 
organizat, cu sprijinul Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., o amplă dezbatere.

La dezbatere au participat : Constantin I. CONSTANTIN, secretar 
al Comitetului județean Suceava al P.C.R. ; Vasile CRISTEA și Remus 
CRĂCIUN, directori adjuncți la combinatul minier „Suceava" din Gura 
Humorului ; Adriana BEJAN, președintele consiliului oamenilor muncii, 
și Sofia SCRIPNIC, director tehnic la întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" din Suceava ; Gheorghe COZMA, directorul Filaturii de in și 
cinepă din Fălticeni ; Toader CONSTANTIN, președintele consiliului 
oamenilor muncii, și Ion CUȘN1R, director tehnic la Combinatul de 
fibre, celuloză și hirtie din Suceava ; Dumitru PARFENE, directorul 
întreprinderii de scule, subansamble și accesorii din Rădăuți.

Cea mai bună pregătire — îndeplinirea exemplară,

cat este să dezvolte aceste bune 
tradiții ale ceferiștilor și să 
le cultive în rindul tuturor oa-..

'menilor muncii din întregul sec- 
'tor al transporturilor, astfel in
cit fiecare, de la ministru la 

■ munpitor, să fie pătruns de simțul 
-înaltei sale datorii — o datorie de 
cinste față de societatea noastră 
socialistă — să manifeste cea mai 

• mare exigență față de munca pro
prie, spirit de disciplină fermă in 
îndeplinirea tuturor sarcinilor. 
Practic, în toate unitățile de trans
porturi, specificul activității im- 

. pune să se întroneze o ordine 
riguroasă.

Partidul cere comuniștilor, tu
turor lucrătorilor din transpor
turi să muncească fără pre
get, cu inițiativă, competență, și 
răspundere pentru folosirea in
tensivă și cu un grad ridicat de 
eficiență a mijloacelor tehnice din 
dotare, pentru reducerea substan
țială a cheltuielilor de producție, 
pentru ridicarea întregii lor activi
tăți la un nivel calitativ superior, 
spre a asigura funcționarea neîn
treruptă, ireproșabilă a transportu
rilor — sector vital al economiei 
noastre naționale.

Transpunerea în viată a recentelor 
măsuri adoptate de Comitetul Politic 
Executiv privind folosirea rațională 
și la capacitatea maximă a mijloace
lor auto, pentru a se asigura oe 
această bază reducerea substanțială 
a cheltuielilor de transport, repre
zintă pentru toate. întreprinderile de 
profil o ‘sarcină de cea mai înaltă 
răspundere. Oamenii muncii din uni
tățile ce aparțin de întreprinderea 
de transporturi auto Bacău sint 

.. hq.tărîți să facă totul pentru , ca uni- 
tatea noastră să-și îndeplinească in- 

■ tegral sarcinile' de plan, in condiții 
Superioare de eficiență.

Deși de la începutul anului și pină 
acum am obținut o seamă de rezul
tate bune — planul la transportul 
de mărfuri a fost depășit, iar cheltu
ielile de transport au fost reduse sub 
cele prevăzute — totuși, in activi
tatea noastră s-au manifestat anu
mite neajunsuri. Este vorba in pri
mul rind despre unele abateri de la 
disciplina de producție, care au dus

la exploatarea nerațională a mașini
lor. la executarea unor lucrări de 
întreținere sau reparații de calitate 
mai slabă. în lumina sarcinilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ne-am întocmit un 
program concret de măsuri ferme 
care, vizează optimizarea întregii ac
tivități de transport, încărcarea la 
întreaga capacitate a tuturor autove
hiculelor pe care le avem în dotare, 
reducerea distantelor de transport și 
evitarea mersului in gol.

Chiar din aceste zile, in care mai 
avem de transportat de pe cimp in- 

. semnate cantități de produse agrico
le. am hotărit ca toate autocamioa
nele și remorcile să aibă înălțătoare 
pentru a se putea încărca o cantitate 
de cartofi, sfeclă de zahăr, porumb 
ș. a. cu 10—15 la sută mai mare față 
de capacitatea nominală. Toate auto
camioanele dotate cu . motoare de o 
putere mai mare de 215 CP tractează 
la ora actuală cite două remorci. Am 
prevăzut ca, în zilele următoare, pe

baza analizelor concrete de la fie
care loc de producție, să atașăm cite 
una-două remorci și Ia autobascu
lantele de 16 tone care lucrează în 
balastiere.

Pentru a reduce în • continuare 
cheltuielile, acordăm o atenție deo
sebită recuperării și recondiționării 
tuturor subansamblelor și pieselor 
de schimb care mai pot fi utilizate. 
Se cuvine menționată, din acest 
punct de vedere, grija pentru recu
perarea. ■ anvelopelor ri.Uzate;.» ...■Pină 
acum am. expediat. jentrelor, de re
cuperare ’’ peste' 3 000 de anvelope, iar 
alte circa 1 500 anvelope au fost re
parate în atelierele noastre.

Avem marea îndatorire de a în
treține și exploata la parametri ma
ximi fiecare mașină, de a reduce in 
continuare cheltuielile de transport.

Inq. Alexandru ANGHE1
directorul întreprinderii 
de transporturi auto Bacău

OAMENI Al MUNCII DIN TRANSPORTURI!

folosirea rațională și la capacitatea maximă a mijloacelor

:esf

RECOLTA
IALOMIȚA

planului pe acest an
faptul că, în perioada care a trecut 
de Ia începutul anului, întreprinde
rile din județul Suceava au obținut 
suplimentar însemnate cantități de 
minereuri de mangan, fier, pirită, 
mangan metal, metale neferoase in 
concentrate, utilaje pentru prelucra
rea lemnului, utilaje tehnologice 
pentru chimie, placaje din lemn 
ș.a. Totodată, pe ansamblul jude
țului, comenzile și contractele la 
export pe această perioadă au 
fost onorate integral, urmind ca 
pină la sfirșitul lunii noiem
brie să se îndeplinească planul 
pe întregul an si. deci, in luna de
cembrie să se treacă la fabricarea 
producției cu termene de livrare în 
primul trimestru al anului 1986.

Faptul că, într-o serie de între
prinderi, planul la producția fizică 
și marfă a fost îndeplinit și chiar 
depășit dovedește că în aceste unități 
s-a acționat din timp, că s-au luat o 
serie de măsuri tehnice si organi
zatorice eficiente, care fără îndoială 
îsi vor pune amprenta si asupra ni
velului producției din anul viitor. 
Sigur, măsuri se mai iau. trebuie să 
se ia si în acest trimestru, si in anul 

i »«I986? îndeplinirea fșl’depășirea ritmic 
unui mare nu- că a planului demonstrează însă că 

.. în unitățile respective se gindește 
aceste săicMij'“■ * Tn'" "perspectivă,'’■'se' "acționează unetii'* 
a planului pe 
o însemnătate 

Apare deci pozitiv

la toți indicatorii, a
RED.: Se știe că cea mai bună 

pregătire a producției anului viitor o 
reprezintă îndeplinirea exemplară, la 
toți indicatorii, a planului pe acest 
an. Deci, cu ce rezultate s-au încheiat 
cele trei trimestre și. cum se acțio
nează pentru îndeplinirea integrală a 
planului pe 1985 ?

Constantin I. CONSTANTIN : „în 
ultimul trimestru al anului sint 
foarte multe lucruri de rezolvat in 
toate unitățile economice si. tocmai 
de aceea. în această perioadă, acti
vitatea secretariatului, a activiștilor 
comitetului județean de partid este 
orientată cu precădere spre soluțio
narea directă, la fața locului. în în
treprinderi. a tuturor problemelor 
de care depind îndeplinirea in con
diții cit mai bune a planului si pre
gătirea producției anului viitor. Aș 
vrea să precizez că sarcinile de plan 
pe. 1986 sint deosebit de mobiliza
toare. Pe ansamblul județului se 
prevăd importante creșteri la pro
ducția fizică și marfă, la productivi
tatea muncii, în timp ce cheltuieli- 

, le totale și materiale trebuie să se 
reducă substanțial prin perfecționa
rea tehnologiilor de lucru, gospodă
rirea rațională a resurselor nfețertă1- 
le, prin reproiectarea 
măr de produse ș.a.

Avînd în vedere, 
realizarea exemplară 
anul 1985 . dobindește 
si mai mare.

mai bun. peritru îndeplinirea ritmi
că. integrală, la toate sortimentele 
a planului la producția fizică".

Dumitru PARFENE : „împărtă
șesc întru totul acest punct de ve
dere. în prezent. în întreprinderea 
noastră, toate produsele cu termene 
de livrare in acest trimestru sint 
lansate în fabricație si vor fi fina
lizate înainte de datele stabilite. 
Subliniez acest lucru deoarece prin
cipalele sortimente fabricate acum 
se regăsesc în planul pe primul tri
mestru al anului viitor. Prin structu
ra de plan am căutat să, avem așa
dar o anumită continuitate in nro- 
ducție si. implicit. în necesarul de 
materii prime si materiale pentru a 
soluționa mai bine unele probleme 
ale aprovizionării.. Totodată, am 
avut în vedere încărcarea corespun
zătoare a capacităților de producție. 
Ritmul de lucru din acest trimestru 
reprezintă 98 Ia sută din ritmul 
care va trebui să-1 atingem in i 
mul trimestru al anului viitor, 
fi prevăzut chiar un raport de 1 
la unu, dar spre sfirșitul acestui 
mestru si în trimestrul I al anului 
1988 vor fi puse în funcțiune o serie 
de noi utilaje la secția scule, cu 
care, se va realiza o parte din pro
ducția planificată".

I pe 
pri- 
Am 
unu 
tri-

Cîteva probleme 
prioritare

RED. : Experiențele prezentate 
sint, intr-adevăr, interesante și ele ar 
trebui extinse în toate întreprinde
rile. Există totuși probleme nerezol
vate, care diminuează nivelul reali
zărilor pe acest an ji pot avea in
fluențe negative si asupra îndepli
nirii planului pe amil viitor 7

’Vasile CRISTEA : "..O asemenea

dic, nu in salturi, pentru perfectio
narea organizării muncii, a proce
selor de producție". ■”

Ritmuri de lucru înalte, la nivelul sarcinilor stabilite
RED : Fără, îndoială, sarcinile de 

plan pe anul 1986 nu vor putea fi 
realizate integral,, la toți indicatorii, 
fără o temeinică pregătire făcută încă 
de pe acum. Ce acțiuni concrete sau 
experiențe practice pot fi prezentate 
in acest sens ?

Sofia SCRIPNIC : „Pornind de la 
ideea că cea mai bună pregătire a 
producției anului viitor o constituie 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe acest an, toti factorii de răspun
dere din întreprindere acționează cu 
întreaga lor pricepere si energie 
pentru a asigura în această perioa
dă condiții optime de desfășurare a 
fabricației la toate locurile de mun
că. Eficiența măsurilor luate este' 
dovedită, printre altele, și de faptul 
că, in perioada care a trecut de la 
începutul anului, planul la producția 
fizică și export a fost îndeplinit in
tegral și chiar depășit.

De mai multi ani. în întreprin
derea noastră s-a statornicit regula 
ca. în trimestrul IV, producția pla
nificată să fie foarte aproape de 
nivelul ce trebuie atins în primul 
trimestru al anului următor. Con
cret. producția planificată în trimes
trul I al anului 1986 totalizează 
136 000 bucăți tricotaje. De aceea. în 
acest trimestru am prevăzut să fa
bricăm 135 000 bucăți : tricotaje și, 
bineînțeles, am luat toate măsurile 
tehnice si organizatorice pentru în
deplinirea obiectivului propus. Deci, 
producția fizică zilnică pe care o 
realizăm în această perioadă repre
zintă 99 la sută din nivelul produc
ției zilnice planificate în trimestrul I 
al anului viitor. Rezultatele obținute 
în anii anteriori ne-au dovedit că 
în felul acesta se asigură un cadru 
corespunzător, as afirma chiar cel

STRlNSĂ URGENT DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ!

Transportul sfeclei de zahăr

Se consideră că prin măsurile adop
tate — în fiecare seară se anali
zează. la nivel de fermă si de uni
tate. respectarea programelor stabi
lite, atît de recoltare, cit și de trans-

port — această importantă lucrare 
se va finaliza în timp scurt. .

Mihaî VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

în ritm cu recoltarea CARAȘ-SEVERIN

Respectarea' graficelor de recolta
re constituie prima condiție de care 
depinde livrarea ritmică a sfeclei de 
zahăr. De altfel, unele cooperative 
agricole din județul Ialomița — Cio- 
cîrlia. Urziceni. Drăgoești. Rași. Că- 
zănești și altele — au recoltat sfecla 
de zahăr de pe întreaga suprafață 
cultivată, iar acum transportă la fa
brică sau la bazele de recepție ale 
acesteia ultimele cantități. în alte
le. graficele de recoltare au fost în
călcate zi de zi, recoltarea fiind ră
masă in urmă. Este cazul coopera
tivelor din Coșereni, Bărcănești. A- 
dincata și altele.

în al doilea rînd. se cer depuse 
mai multe eforturi în vederea in
tensificării transportului din cîmp la 
fabrică sau la bazele de recepție al 
cantităților de sfeclă recoltate. în 
numeroase unități agricole transpor
tul sfeclei de zahăr s-a făcut în 
același ritm cu recoltarea. Astfel, 
cooperativele agricole Gîrbovi și Va
lea Măcrișului livrează zilnic fiecare 
cite 300 tone. Acest rezultat bun nu 
este întimplător. în unitățile agri
cole respective formațiile de lucru 
repartizate la decoletarea sfeclei de 
zahăr si încărcarea mijloacelor de 
transport folosesc 
în momentul în 
camioanele, cele 
în fiecare intră

• descărcate. în mai puțin de jumăta-

coșuri de nuiele, 
care sosesc auto- 
150 de coșuri — 
40—50 kg — sînt

te de oră. iar sfecla ia drumul spre 
fabrica de zahăr. Și întreprinderea 
agricolă de stat Balaciu. care a rea
lizat o producție 
a reușit 
titate de 
vate.

Faptul __
există cantități mai mari de sfeclă 
de zahăr depozitată în grămezi se 
datorează neajunsurilor în folosirea 
mijloacelor de transport. La coope
rativa agricolă din Coșereni oamenii 
așteptau pe cîmp sosirea camioane
lor. în asemenea situații se fac doar 
două curse pe zi.

în vederea încheierii grabnice a 
recoltării sfeclei de zahăr si inten
sificării transportului, comandamen
tul județean pentț-u agricultură a 
stabilit măsuri concrete. Astfel. în 
unitățile în care lucrările sînt întîr- 
ziate au fost trimise în ajutor com
bine care recoltează cite 4—5 hecta
re pe zi. precum si mijloace de 
transport suplimentare. De fiecare 
formație de lucru răspunde acum 
unul din membrii consiliului de con
ducere din unitate, iar 50 la sută 
din mijloacele de transport sint în
cărcate de seara pentru a ajunge 
la fabrici la primele ore ale dimi
neții. De asemenea. în cursul zile
lor de sîmbătă si duminică au fost 
concentrate mijloace suplimentare la 
transportul sfeclei de zahăr din cîmp.

bună de sfeclă, 
să livreze întreaga can- 
pe cele 110 hectare culti-

că în unele unități agricole

ia recoltare—„foarte bine", dar 
baza de recepție nu recepționează 

...nici critica !nici porumbul,
Pentru unitățile agricole din jude

țul Caraș-Severin locul prioritar pe 
agenda acestor zile din campania de 
toamnă îl ocupă strîngerea și depozi
tarea grabnică a porumbului de pe 
întreaga suprafață' cultivată, terme- 
nul-limită prevăzut pentru încheie
rea lucrării fiind 25 octombrie. Prac
tic, întreaga suflare a satelor se află 
în cîmp; se acționează cu responsa
bilitate și hărnicie în majoritatea 
punctelor fierbinți de pe traseul solă- 
hambar. De acest lucru ne-am con
vins în cursul unui raid-anchetă e- 
fectuat în ziua de 21 octombrie în 
unități aparținind Consiliului agroin
dustrial Grădinari. Primele date le
gate'de stadiul de execuție a lucră
rilor specifice ne-au fost oferite de 
către tovarășa Maria Nuțu, secretar 
al comitetului județean de partid : 
„în urma măsurilor stabilite de co
mandamentul agricol județean, înce- 
pind din ziua de 20 octombrie și în 
cadrul acestui consiliu s-a trecut la 
recoltarea diferențiată a porumbului, 
în funcție de stadiul de coacere. Ast
fel, pe parcelele unde porumbul a

ajuns la maturitate, avind o umidi
tate mai mică de 35 Ia sută, se re
coltează știuleții manual și se ex
pediază direct către bazele de re
cepție. Unde porumbul este In faza 
lapte-ceară s-a trecut Ia recoltarea 
știuleților, depănușarea și expedie
rea lor Ia A.E.I.' Grădinari, unde se 
transformă in pastă, prin intermediul 
a două mori de măcinat, porumbul 
astfel pregătit fiind depozitat în spa
ții corespunzător amenajate. în sfîr- 
șit, porumbul încă verde este recol- . 
tat mecanic pentru siloz. O atenție 
deosebită se acordă eliberării tere
nului de coceni și transportului re
coltei din cîmp. Mai ales transportul 
și depozitarea ne preocupă in mod 
deosebit, cu atît mai mult cu cît in 
unitățile Consiliului , agroindustrial 
Grădinari se mai găsesc cantități 
mari de știuleți recoltați ce trebuie 
urgent depozitați. în baza de recep
ție sînt insă serioase deficiente or
ganizatorice, fapt ce îngreunează ac
tivitatea de transport, practic, între
gul flux normal al activității de re
coltare a porumbului".

însoțiți de președintele consiliului 
agroindustrial, tovarășul Petru 
Lauer, ne-am deplasat la cîteva din 
cooperativele agricole. Se lucra, așa 
cum am constatat, cu maximă inten
sitate la recoltarea manuală a po
rumbului pentru boabe și pastă la 
Surduc, Comorîște, Greoni și ia Tic- 
vaniul Mare, unde în sprijinul coo
peratorilor au venit și țărani din 
zona necooperativizată — din loca
litățile Ciudanovița, Docneceă și Lu- 

i pac.. Așa se și explică faptul că in 
ziua de 21 octombrie aici s-a atins 
un ritm de . recoltat apropiat de cel 
planificat pentru încheierea grabnică 
a lucrării.

Și la I.A.S. Grădinari, viteza ds' 
lucru stabilită a fost atinsă în aceas
tă zi. „Mai avem de recoltat porum
bul de pe circa 300 hectare — ne 
spune inginerul Dumitru Farcaș, di
rectorul întreprinderii. Ritmul mediu 
zilnic de peste 65 hectare, atins acum, 
oferă garanția încheierii lucrării la 
data planificată. Dispunem și de im
portante forțe la transport, dar 
ne-am confruntat în această perioa
dă cu serioase greutăți in depozita
rea recoltei. Pentru că baza de re
cepție funcționează defectuos, înce- 
pînd de duminică ni s-au pus Ia dis
poziție zilnic cite două vagoane pe 
care le încărcăm direct pe rampă, 
acestea fiind expediate către fabrica 
de nutrețuri combinate".

Să vedem ce se intîmplă deci în 
baza de recepție a întreprinderii de 
contractare și achiziții a produselor 
agricole. Aici lucrările nu se desfă
șoară pe măsura cerințelor. Din dis
cuția cu șeful bazei, Gheorghe Daci
ca. sg desprind două categorii de 
cauze care fac să fie preluate can
tități mici de porumb. Prima catego
rie este de natură obiectivă, . fiind 
strict legată de activitatea (mai bine 
zis inactivitatea!) brigăzii de antre
priză construcții-montaj Oravița,

condusă de Gheorghe Toc, care avea 
obligația să termine două șoproane 
multifuncționale, in măsură să preia 
întreaga producție a cooperativelor 
agricole și a întreprinderii agricole 
de stat din zona Grădinari. Stadiul 
celor două construcții? Primul șo
pron se află la nivel de structură de 
rezistentă, iar cel de-al doilea la... 
fundație. Și constructorii nu se 
grăbesc deloc, vin și pleacă după bu
nul plac, nefiind de găsit nici unul 
la ora raidului nostru. Ar fi deci o 
scuză pentru colectivul bazei de re
cepție. Aparent doar, pentru că si
tuația fiind cunoscută mai de mult 
trebuiau luate măsuri de pregătire a 
unor pătule provizorii, așa cum de 
altfel s-a și indicat de către condu
cerea județului. Șeful bazei ne oferă 
tot felul de argumente, nefondate 
însă, așa cum nu este de acceptat 
nici soluția de descărcare manuală 
a porumbului din mașini (uneori 
știulete cu știulete), mijloace me
canice zăcînd fără întrebuințare în 
curtea unității.

Cantitățile însemnate de porumb 
recoltat și „depozitat" direct în cîmp 
impun să fie luate măsuri urgente. 
Deocamdată s-a găsit soluția încăr
cării direct in vagoane de către 
I.A.S. si suplimentării vagoanelor 
destinate bazei de recepție pentru 
eliberarea unor platforme, unde ur
mează șă se depoziteze o parte din 
porumbul aflat in cîmp. Dar aceasta 
nu este suficientă. Conducerea între
prinderii de contractare și achiziții 
a produselor agricole are obligația să 
ia măsuri pentru ca în două-trei zile 
să fie confecționate pătule din lemn 
în curtea, bazei, astfel încît transpor
tul și depozitarea să fie pe măsura 
eforturilor depuse de toți lucrătorii 
ogoarelor din Consiliul agroindustrial 
Grădinari.

. întrebare este. cit se poate "de "bine
■ verista. Oamenii muncii din cadrul 

Combinatului minier din Gura Hu
morului au făcut eforturi deosebite 
în. acest an pentru a-si îndeplini in 
condiții cit măi bune sarcinile de 
plan’ce le-au'revenit Vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la obiectivul 
de investiții din Călimani a mobili
zat energiile tuturor minerilor din 
zona noastră de activitate. Putem 
deci spune că. în general, ave'm re
zultate bune. Ținînd seama și de 
modul in care se desfășoară activi
tatea . în această perioadă, putem 
susține că vom încheia anul cu im
portanțe depășiri de plan la produc
ția fizică. Cu toate acestea, se con
turează încă de pe acum perspecti
vă neîndeplinirii - planului la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată. . 
Explicația ?

Principalul neajuns constă în ritmul 
cu totul nesatisfăcător al transpor
tului pe calea ferată. Din această 
cauză s-au adunat in stoc produ
se miniere in valoare de circa 
110 milioane lei. Necazul și mai 
mare este că, în prezent, numă
rul de vagoane puse la dispo
ziție asigură un volum de trans
port de numai 25 la sută 
necesarul stabilit. Deci, 
cresc in loc să scadă — si există 
pericolul, cum spuneam, ca planul 
la producția-marfă să nu poată fi 
realizat integral, deși minerii și-au 
făcut datoria. Am început să avem 
din această ■ cauză chiar probleme in 
desfășurarea producției. Pe noi, 
stocurile de produse miniere ne în
curcă. iar la Combinatul siderurgic 
Galați — unul din principalii noștri . 
beneficiari — probabil că se resimte 
lipsa manganului. dolomitei sau pi-' 
ritei. Este o situație 
mală".

Remus CRĂCIUN : 
mă refer si la o altă . 
privește pregătirea producției anului 
viitor în combinatul, nostru minier. 
Se știe că. in minerit, lucrările de 
deschidere a noilor fronturi de lucru 
durează destul de mult. De aceea, 
pregătirea producției anului viitor a 
început cu mult timp in urmă. In 
9 luni din acest an. planul Ia lu
crările de deschidere a noi fronturi 
de lucru a fost îndeplinit în pro
porție de 118 la sută și se muncește 
intens în continuare.

în general, deci, pentru multe din 
noile obiective de investiții care ur- ț 
mează să fie puse în funcțiune in 
perioada următoare lucrurile sint 
clare. Totuși, din planul de investi
ții pe anul viitor nu sint încă apro
bate si finanțate lucrări in valoare 
de aproape 100 milioane lei. Am 
în vedere acele lucrări care nu pot 
începe Ia termenele stabilite numai 
și numai pentru că se depășesc cu 
mult termenele legale de aprobare a 
unor documentații. Am 
singur exemplu. Pentru 
producției de mangan. 
pregătită de patru ani. 
s-a deschis insă abia în acest an. 
Din cauza acestor întirzieri intîmpi- 
năm greutăți în contractarea utilaje
lor și instalațiilor, în corelarea unor 
lucrări de excavații cu partea de con- • 
strucții ș.a. De aceea, aș face pro
punerea ca. în general, lucrările de 
investiții să fie pregătite mai bine 
si mai operativ".

La alte probleme referitoare la 
pregătirea producției din anul 1986 ne 
vom referi intr-un număr viitor al 
ziarului.

dispo-
din

stocurile

cu totul anor-

„As vrea să 
problemă care .

să dau un 
dezvoltarea 

investiția e 
Finanțarea

Ion D. CUCU
corespondentul „Scînteii

Dezbatere realizată de 
Ion TEODOR
Radu BOGDAN
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Prezențe românești de prestigiu la Tîrgul internațional București-1985

PRODUSELE CHIMIEI Șl PETROCHIMIEI
- SOLICITATE ÎN 110 TARI ALE LUMII

9
Tîrgul internațional București, manifestare economică de prestigiu, 

devenită tradițională, suscită interesul a numeroși specialiști, oameni de 
afaceri din lumea întreagă, Capitala României socialiste afirmîndu-se, 
încă o dată, ca un loc prielnic pentru dialogul comercial fructuos, desfă
șurat sub deviza : „Comerț, cooperare, dezvoltare, pace". Capătă o 
deosebită semnificație faptul că inaugurarea acestei ediții - cea dp-a 
Xl-a - a Tirgului internațional București, eveniment de seamă aî vieții 
economice și comerciale românești, cu largă rezonanță peste hotare,

□ avut loc in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, a tovarășei Elena Ceaușescu, a altor 
tovarăși din conducerea partidului și statului. Prestigiul pe care Tîrgul 
internațional l-a dobindit .de-a lungul anilor, interesul major cu care 
această manifestare este întîmpinată de cercurile de afaceri de pretu
tindeni sînt ilustrate de faptul că la T.I.B. ’85 participă 1 200 de expo
zanți, din .35 de țări, de pe toate continentele, din care peste 800 de 
întreprinderi producătoare și de comerț exterior, centrale industriale, insti
tute de cercetări, proiectări și de învățămînt superior din România.

In standurile rezervate produselor românești un loc aparte, stirnind 
un mare interes în rindul specialiștilor și oamenilor de afaceri, al vizita
torilor il ocupă „Salonul Internațional al Chimiei”, care cuprinde cele mai 
noi realizări obținute de industria chimică și petrochimică din țara noas
tră, de lucrătorii din institutele de cercetări și inginerie tehnologică ale 
acestei ramuri, de colectivele de oameni ai muncii.

Asupra cîtorva din aceste realizări remarcabile, asupra cîtorva date 
de sinteză care ilustrează înaltul dinamism și puternica dezvoltare a 
chimiei românești ne oprim în pagina de astăzi.

0 ramură dinamică, modernă, 
în măsură să satisfacă 

exigențele partenerilor externi
Devenită tradițională, ampla , participare 

a industriei chimice și petrochimice româ
nești la T.I.B. ’85 este marcată, în acest 
an, de strălucitul bilanț pe care întreaga 
noastră economie națională l-a făcut cu 
prilejul aniversării a două decenii' de la 
istoricul Congres al IX-lea al partidului, 
perioadă pe care, cu justificată mîndrie 
patriotică, întregul nostru popor o denu
mește „Epoca Ceaușescu”. Imaginea pe 
care aceste ramuri dinamice, de prim-rang 
ale industriei românești o oferă partene
rilor de afaceri străini, ca și publicului 
larg, reflectă și ea capacitatea României 
de a participa Ia diviziunea' internațională 
a muncii, la schimbul mondial de valori, 
la promovarea colaborării reciproc avan
tajoase, cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială.

Principalii expozanți ai „Salonului Inter
național al Chimiei” din cadrul T.I.B. ’85, 
alături de o serie de binecunoscute firme 
de profil, chimia și petrochimia româneas
că etalează in standurile din pavilionul 
V al Complexului eXpoziționăl din ..Piața 
Scînteii” citeva mii de produse, selecțio
nate dintre cele mai reprezentative reali
zări ale unităților producătoare din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice, și Minis
terului Industriei Petrochimice.

Semnificativ este faptul că marea ma
joritate a produselor sînt noi și moderni
zate, reflectînd mutațiile de esență pe care 
aceste ramuri le-au înregistrat in perioa
da anilor 1965—1985. De fapt, în această 
perioadă, chimia și petrochimia româ
nească s-au așezat pe baze noi, dispunînd 
de fonduri de investiții fără precedent, 
fonduri materializate în peste 1 100 noi ca
pacități de producție. Fie și numai simpla

înșirare a. cîtorva dintre acestea, este de 
natură să înfățișeze baza tehnică și mate
rială modernă de care dispune astăzi in
dustria chimică și petrochimică a tării.

. Astfel, în ultimii 20 de ani s-au con
struit' și modernizat numeroașe capacități 
de producție in diferite subramuri ale chi
miei și petrochimiei, printre care : com
binatele petrochimice din Pitești. Borzești, 
Ploiești, Teleajen. Midia, Timișoara, com
binatele de îngrășăminte chimice din Cra
iova, Piatra Neamț, Tg. Mureș, Tr. Măgu
rele, Năvodari, Arad, Slobozia, Bacău, 
combinatele de produse sodice din Govora, 
Rm. Vilcea, Giurgiu, întreprinderile' de fire 
și fibre sintetice și artificiale 1 din . Săvi- 
nești, Iași, Brăila, Suceava, Dej, Cimpu- 
lung, Roman, Vaslui, întreprinderi
le de medicamente din București, Bra
șov, Cluj-Napoca, întreprinderile de pre
lucrare a maselor plastice din București, 
Buzău, Iași, Focșani, Bistrița, întreprinde
rile de anvelope din București, Florești, 
Zalău. Drobeta-Tr. Severin, combinatele și 
întreprinderile pentru articole tehnice din 
cauciuc din București, Pitești, Tg. Jiu, Bo
toșani. ...........................

Am înfățișat aceste citeva aspecte, care 
pun in lumină înaltul dinamism al chimiei 
și petrochimiei românești, tocmai pentru a 
înțelege mai bine puternica bază materială 
creată in ultimele două decenii, în măsură 
să asigure o prezență de prestigiu, activă 
și eficientă a acestor ramuri la schimbul 
mondial de valori materiale intr-un do
meniu de vîrf al progresului tehnico-ști- 
ințific contemporan.

Iată citeva date de sinteză menite să 
întregească imaginea de ansamblu a puter
nicei dezvoltări a chimiei și petrochimiei 
românești.

populației sau pentru sănătate, au determi
nat ca aceasta să devină un important fac
tor de progres tehnic în toate ramurile eco
nomiei. La' fiecare deceniu, volumul pro
duselor de sinteză organică s-a triplat, in
dustria chimică românească realizînd pro
duse de bază necesare modernizării întregii 
economii : fertilizanti. mase plastice., elasto- 
meri.. fibre sintetice, intermediari, medica
mente.

La îmbunătățirea structurii ramurii sl la 
creșterea eficientei ei o contribuție deose
bită o are dezvoltarea petrochimiei. Tabloul 
petrochimiei, acest sector de mare impor
tantă si certă perspectivă, s-a schimbat ra

dical prin Intrarea In funcțiune a sute de 
noi capacități de producție, dotate cu utilate 
si instalații dintre cele mai moderne, fabri
cație în mare parte in tară, similare si com
parabile ca performante cu cele mai com
plexe realizări la nivel mondial. Incontes
tabil. petrochimia românească s-a dezvoltat 
si impus cu o forță deosebită mai ales 
după Congresul al IX-lea al partidului, pe
rioadă în care s-au construit si pus în func
țiune modernele combinate petrochimice de 
la Pitești. Brazi. Timișoara. Midia.

Iată citeva date care ilustrează puternica 
forță de creație a specialiștilor români, a 
scolii românești de chimie :

• Dacă în cincinalul 1971-1975, 30 la suta din producția in
dustriei chimice a fost obținută pe baza unor tehnologii proprii, această 
pondere a crescut în perioada 1976-1980 la 80 la sută ; in actualul 
cincinal circa 95 la sută din producția industriei chimice se realizează 
pe baza tehnologiilor originale românești.

• Pentru realizările deosebite obținute de specialiștii Institutului 
de cercetări chimice - ICECHIM București, această prestigioasă uni
tate a fost distinsă de 6 ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".

© Pentru asigurarea cu materiale de mare puritate și înalte ca
racteristici fizico-chimice necesare unor domenii de vîrf ale industriei 
- electronică, aeronautică, energetică nucleară - s-au organizat 
puternice sectoare de microproducție.

® Cercetarea științifică din chimie și petrochimie finalizează în 
acest cincinal peste 1 800 DE OBIECTIVE, urmînd ca in cincinalul viitor 
să realizeze alte 2 000 DE OBIECTIVE.

0 Pentru prima dată în țară, în cincinalul viitor se vor produce: 
cauciuc siliconic și cloroprenic, polimeri armați cu fibre de sticlă, 
poliuretani, săruri ale metalelor rare ș.a

la export - înaltă competitivitate
® Industria chimică și petrochimică realizează în prezent PESTE

20 LA SUTĂ d n producția industrială a țării. ’ z
© în perioada 1965—1985, producția chimiei și petrochimiei ro

mânești a crescut DE 13 ORI, ritmul mediu anual fiind de 13,4 LA SUTĂ.
@ în ultimii 20 de ani au fost puse în funcțiune 1 100 NOI 

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE.
0 în anii de după Congresul al IX-lea volumul producției a spo

rit la amoniac de 15 ORI: caprolactamă - 24,3 ORI; acrilonitril — 24,5 
ORI ; fibre și fire sintetice — 63 ORI ; aluminiu — 26 ORI.

Cercetarea științifică proprie 
la temelia calității superioare 

a produselor chimice și petrochimice

și eficiență

Dominante în oferta românească la ..Sa
lonul International al Chimiei” sînt produ
sele noi. rod al unor laborioase studii si 
cercetări finalizate cu bune rezultate in 
producție. în ultimii ani, cercetarea știin
țifică românească și-a adus o contribuție 
decisivă la dezvoltarea industriei chimice. 
Ia procesul de modernizare a producției si 
de creștere a calității si competitivității pe 
baza promovării creației originale. De la 
înființarea, in 1973. din inițiativa și sub 
conducerea directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a Institu
tului Central de Chimie, valorosul potențial 
de cercetare si proiectare din domeniul 
chimiei a fost concentrat spre studierea și 
rezolvarea unor probleme prioritare ale ra
murii.

Orientarea permanentă spre solutionarea 
problemelor majore ale activității produc
ției. spre realizarea de tehnologii moderne, 
de înaltă eficientă. v care să. valorifice ,1a 
maximum materiile prime și energia, spre 
obținerea unor produse de calitate superi
oară a adus cercetării chimice românești o 
puternică afirmare atit pe plan intern, cit 
Si pe plan international.

Lucrările de cercetare fundamentală și 
aplicativă ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu în domeniile 
polimerizării etereospecifice a izoprenului.

polimerizării anionîce, rășinilor de hidro
carburi, elastomerilor terpolimeri, cata
lizatorilor de polimerizare a unor com
puși macromoleculari. sintezelor unor olas- 
tifianti au astăzi, pe plan mondial, va
loare de referință. Pe baza acestor ■ lucrări 
au apărut noi domenii de fabricație la com
binatele de la Pitești. Brazi. Timișoara, ma
terializate in mari instalații industriale care 
valorifică superior hidrocarburile în pro
ducția de cauciucuri, si materiale plastice.

Promovind consecvent cercetarea științi
fică si ingineria tehnologică în concordantă 
cu cerințele concrete ale progresului acce
lerat al tării, partidul si statul acordă o im
portantă deosebită sporirii contribuției ori
ginale românești la patrimoniul științific și 
tehnic al omenirii. Ia soluționarea proble
melor din ce in ce mai complexe pe care 
dezvoltarea le ridică iu tara noastră, ca și 
în toată lumea.

O importantă, majoră în asigurarea ritmu
lui înalt de dezvoltare a industriei chimice 
a avut-o faptul că baza de materii prime 
a acesteia s-a lărgit continuu crin utiliza
rea de noi resurse. Posibilitățile chimiei 
moderne de a obține, prin procese chimice 
de transformare, o. serie de produse ce-și 
găsesc o largă utilizare in alte industrii, cit 
si ca bunuri de larg consum pentru nevoile

Pe unul. din. panourile din „Salonul 
Internațional al Chimiei” se poate citi: 
„Produsele chimici și petrochimiei româ
nești sint solicitate astăzi în 110 țări ale 
lumii”.

Iată o cifră sugestivă care ilustrează 
înaltul prestigiu cîștigat de sute și mii de 
produse.. românești în competiția cu alte 
produse pe piața mondială.

Evoluția ascendentă a exportului de 
produse chimice românești se caracteri
zează prin diversificarea1 și creșterea, în 
același timp, a numărului de sortimente 
livrate cliențiior de peste hotare. Nomen
clatorul de export al industriei chimice 
românești s-a îmbogățit în • ultima peri
oadă cu noi grupe de produse, cu grad 
ridicat de prelucrare, ale căror tehnologii 
au fost create în laboratoarele unităților 
Institutului Central de Chimie : cauciuc 
poliizoprenic, clorură de cianurii, noi sor
timente de fire și fibre chimice, eicl.bhexî- 
lamină, antidăunători, catalizatori, auxiliari 
textili, îngrășăminte chimice' lichide, în
grășăminte complexe cu• njicroelemente, 
noi medicamente și produse cosmetice ori
ginale etc.

Citeva date despre oferta românească ne 
isînt prezentate de tovarășul loan Uță,

directorul expoziției industriei chimice ■ și 
■petrochimice la „Salonul Internațional al 
Chimiei”: „In standurile întreprinderilor de 
comerț exterior „CHIMICA” și „DANU
BIANA” prezentăm produse cu un înalt 
grad de valorificare a materiilor prime, de 
un nivel tehnic sporit, din toate subramu- 
rile producției. Pe lingă produse tradițio
nale la export — îngrășăminte chimice, 
materii prime chimice și petrochimice, 
mase plastice, lacuri și vopsele, medi
camente, cosmetice, ș.â. — oferite într-o 
gamă mult diversificată, specialiștii și oa
menii. de afaceri sînt interesați de noile 
medicamente originale românești, produ
sele fotpsensîbfle, anvelopele-gigant pen
tru basculante, de 100 tone, curele din 
cauciuc cu profil danturat cu inserție de 
fibre de sticlă. Sîntem convinși că discu
țiile pe care le purtăm în aceste zile, cu 
partenerii de peste hotare vor duce la 
încheierea unor tranzacții care vor spori 
în continuare volumul exporturilor româ
nești de produse chimice și petrochimice”.

Iată citeva cifre care oglindesc procesul 
de amplificare , a . participării .industriei 
chimice românești la circuitul economic 
internațional :

0 In cincinalul 1981-1985 volumul exportului de produse 
chimice românești crește de 9 ori față de realizările din perioada 
1966-1970.

© Ponderea produselor chimice în volumul total al exportu
rilor românești a ajuns în prezent la 25 la sută.

0 Produsele chimiei și petrochimiei românești sînt livrate azi 
prin intermediul a 1 200 firme partenere.

0 însușirile tehnice și calitative ale produselor românești din 
acest domeniu și-au găsit recunoașterea în ultimii ani la prestigioase 
tîrguri și expoziții internaționale, unde au primit peste 50 medalii 
de aur. i ...

® Pe baza proiectelor românești și cu utilaje realizate în cea 
mai mare parte în țară, au fost construite instalații chimice și petro
chimice de mare capacitate și. complexitate în India, Pakistan, R.D. 
Germană, Siria, Iordania, Turcia, R.P. Chineză, Iran, Egipt, R.P.D. 
Coreeană.

Oameni de afaceri de peste hotare

despre chimia românească
JAROSLAV BANKA, reprezentant al 

firmei „Chemapol” — R. s’. Ceho
slovacă : „Cele două direcții mari in 
care sint dezvoltate schimburile de pro
duse chimice și colaborarea dintre Ceho
slovacia si România sint reprezentate . economice la T.I.B. ’85, 
de materiile prime chimice energetice 
Si produsele' chimice- ■ și petrochimice. 
Acest ultim domeniu oferă si creșterile 
cele mai dinamice, posibilitățile cele 
mai mari de cooperare. Cunoaștem bine 
progresele rapide obținute de industria 
chimică și petrochimică 
prezentate lă Tîrgul Internațional al 

. Chimiei — «Inclieba», organizat anual la 
Bratislava, progrese pe care le vedem 
aici larg și sugestiv prezentate la «Sa
lonul International al Chimiei». De ase
menea, și noi participăm traditional la 
Tirgul internațional București. Aceste 
manifestări contribuie nemijlocit la mai 
buna cunoaștere a potențialului de pro
ducție din România și Cehoslovacia, 
oferă un prilej excelent pentru lărgirea 
schimburilor. Preocupați să. valorificăm 
pe un plan superior înaltul nivel com
petitiv al produselor chimiei românești 
și al celor din țara noastră, in prezent 
sînt în derulare diverse convenții de 
specializare între unitățile productive 
din. țările noastre în domeniul cauciucu
lui sintetic poliizoprenic, al proceselor 
de, piroliză, catalizatorilor s-a. La T.I.B. 
’85, un mare interes pentru noi îl- con
stituie noile' medicamente originale de 
uz uman și veterinar produse in Româ
nia. Specialiștii chimiști din Cehoslova
cia prezenți la târg studiază cu mare in
teres bogata ofertă prezentată de tara 
dumneavoastră, ceea ce va determina 
cu siguranță o lărgire a schimburilor 
reciproce și a cooperării în producție".

piețe, firma I.C.E.C. av'ind. birouri de 
comercializare in' peste 50 de țări. Do
resc să felicit pe organizatorii români 
pentru condițiile foarte bune asigurate 
desfășurării discuțiilor și tranzacțiilor 

o manifestare
comercială de mare prestigiu care s-a 
înscris cu siguranță în calendarul târgu
rilor internaționale".
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WULF KRIECHEL, reprezentant al 
firmei „Merele” — R. F. Germania : 

românească, ^ste impresionant pentru noi, ca spe
cialiști- și oameni de afaceri, să consta
tăm, la fiecare ediție a Tirgului inter
național București, oferta in continuă 
creștere și diversificare prezentată de 
întreprinderile românești din ramura 
chimiei. Avem relații comerciale și de 
colaborare devenite acum tradiționale 
cu piața românească. Schimburile se 
caracterizează prin dinamism și o orien
tare spre domeniile de vîrf ale indus
triei chimice — sinteza fină, reactivi, 
catalizatori, medicamente. Trebuie să 
remarc, de asemenea, marele interes al 
specialiștilor și oamenilor de afaceri 
față de Tirgul international București, ț 
competența înaltă a cercetătorilor și in
ginerilor români. Aceasta înseamnă că 
România . a format o puternică școală 
în domeniul chimiei, pe care de altfel 
se bazează progresele industriei chimice 
din țara dumneavoastră.

I.C.E.C. — Statele Unite ale 
„In urmă cu 5 ani, firma 

înființat împreună cu între- 
românești din ramura chimiei

Trebuie să re- 
că în cadrul vizitelor tra- 

prietenie ale tovarășului 
to-WILLIAM J. ZISSON. vicepreședinte 

al firmei 
Americii : 
I.C.E.C. a 
prinderile
o societate mixtă — AMROCHEM, care 
a reușit în scurt timp să se impună pe 
piața americană. Succesul a fost garan
tat de calitatea si diversitatea produse
lor chimice si petrochimice românești, 
de operativitatea onorării contractelor. 
Comercializăm o paletă largă de produ
se — îngrășăminte chimice, fire și fibre 
chimice, PVC și alte materiale plastice, 
anvelope, solveați. Un domeniu de per
spectivă pentru AMROCHEM il consti
tuie activitatea de cooperare pe terțe
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ANGHEL ANGHELOV, directorul pa
vilionului R. P. Bulgaria : „In structura 
schimburilor comerciale reciproce din
tre Bulgaria și România, un loc impor
tant îl ocupă produsele chimiei, ramu
ră care cunoaște o puternică dezvolJ 
tare în ambele țări, 
marcăm
diționale de 
Nicolae Ceaușescu , în Bulgaria . și 
varășului Todor Jivkov in România in 
program s-au aflat și prezentarea unor 
unități ale chimiei și petrochimiei. 
Aceasta a determinat o sporire a schim-■ . 
burilor și o lărgire a cooperării in aces
te domenii de o deosebită însemnătate 
pentru progresul ambelor țări. La tir- 
gurile organizate la București și la 
Plovdiv, firmele din industria chimică 
au o bună reprezentare. Acum folosim 
prilejul oferit de bogata ofertă româ
nească din „Salonul Internațional al 
Chimiei" pentru a cunoaște mai bine 
produsele realizate în România și, pe 
această bază, să încheiem tratative 
reciproc avantajoase". I

Pagină realizată de , Dan CONSTANTIN
Foto : Sandu Cristian
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CREȘTEREA PUTERNICĂ A FORȚELOR 
DE PRODUCȚIE - FACTORUL HOTĂRÎTOR 
AL DEZVOLTĂRII NOASTRE SOCIALISTE*)

Producția materială — 
factorul cel mai revoluționar 
în asigurarea progresului 
societății. In conc6Ptia p-c-R-> a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. teza despre rolul 
determinant al forțelor de producție 
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România se 
afirmă plenar prin valoarea sa știin
țifică. teoretică si practică. în edifi
carea noii orînduiri. Un asemenea 
rol decurge. în primul rînd. din fap
tul că forțele de producție — ca ra
porturi ale oamenilor fată de obiec
tele naturii — sint întotdeauna de
terminate. în evoluția modurilor de 
producție, de relațiile de producție 
ce se manifestă ca raporturi între 
oameni în procesul de producție, re
partiție. schimb și consum al bunu
rilor materiale. „Dezvoltarea forțe
lor de producție — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a reprezentat 
și reprezintă factorul cel mai revolu
ționar in asigurarea progresului so
cietății, în ridicarea gradului general 
de civilizație si progres al omenirii, 
al fiecărei națiuni". în linii generale, 
modurile de producție bazate pe ex
ploatarea omului de către om s-au 
caracterizat prin forma antagonistă a 
celor două tipuri fundamentale de 
raporturi. Relațiile de producție bur
gheze reprezintă, de fapt, ultima 
formă a acestui antagonism, lucru ce 
l-a determinat pe K. Marx să afirme 
că o dată „cu formațiunea socială 
burgheză se încheie preistoria socie
tății omenești".

Făurirea conștientă a socialismului 
în tara noastră conferă o dimensiu
ne nouă, teoretică si practică, tezei 
despre rolul revoluționar, motor al 
forțelor de producție, pentru progre
sul economico-social al patriei noas
tre. Depășirea stadiului de tară în 
curs de dezvoltare. înfăptuirea obiec
tivelor etapei de făurire a socialis
mului multilateral dezvoltat — stabi
lite de Programul P.C.R. — presupun, 
în continuare, un efort susținut pen
tru dezvoltarea forțelor de producție. 
Această necesitate a fost subliniată, 
în mod deosebit, de tovarășul. 
Nicolae Ceausescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 
și este pe deplin reflectată. în conți
nutul obiectivului fundamental si li
niile directoare ale progresului eco
nomico-social, al României, stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
pentru cincinalul 1986—1990.

Dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție este o necesitate de prim 
ordin, care derivă din condițiile con
crete ale etapelor Istorice de dezvol
tare economico-socială a tării noas
tre si din procesele obiective ce ca
racterizează dezvoltarea generală a 
societății contemporane. în primul' 
rînd. dezvoltarea puternică a forțe
lor de producție- constituie factorul 
determinant al perfecționării întregii 

' formațiuni sociale socialiste, pen
tru că. așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „condițiile exis
tenței materiale determină atît ca
racterul relațiilor de producție, al 
muncii. întregul mod de producție, 
cit și concepțiile politice, -filozofice, 
nivelul gindirii si conștiinței oameni
lor. activitatea lor creatoare, progre
sul general al societății umane". Pro
cesul dezvoltării societății noastre 
cuprinde deopotrivă toate compo
nentele formațiunii sociale, dar for
țele de producție îndeplinesc rolul 
fundamental în progresul acesteia, 
fapt ce decurge din unitatea dialec
tică dintre acțiunea legilor economi
ce obiective si condițiile concrete is
torice naționale si internaționale în 
care înfăptuim dezvoltarea economi
co-socială. în al doilea rînd. progre
sul neîntrerupt al forțelor de produc
ție reprezintă factorul hotărîtor al 
edificării unei economii moderne și 
eficiente, care să asigure condițiile 
materiale pentru depășirea actualu
lui stadiu de dezvoltare si înfăptui
rea socialismului multilateral dez
voltat spre sfîrsitul actualului mile
niu. atît din punct de vedere al in
dustriei. agriculturii. învătămîntului, 
stiintei și culturii, cit si al nivelului 
general de viată al poporului nostru, 
în al treilea rînd. desfășurarea amplă 
a revoluției stiintifico-tehnice impli
că o dinamică susținută a forțelor de 
producție pe fondul unor modificări 
de profunzime în conținutul si struc
tura acestora, în concordantă deplină 
cu direcțiile moderne ale progresu
lui stiintifico-tehnic contemporan, 
în al patrulea rind. forțele de pro
ducție trebuie să se adapteze. în di
namica .lor. condițiilor noi create, pe 
plan international, de penuria resur
selor proprii. Dezvoltarea puternică 
a forțelor de producție se manifestă, 
totodată, ca o premisă materială 
obiectivă a ridicării continue a ni
velului de trai și îmbunătățirii cali
tății vieții tuturor oamenilor muncii. 
Dezvoltarea multilaterală, intensivă, 
a forțelor de producție creează deo
potrivă condițiile obiective pentru 
eliminarea decalajelor economice 
fa;ă, de tarile dezvoltate, pentru 
p: rticiparea activă si cit mai efi
cientă la circuitul economic mondial, 
la diviziunea internațională a muncii.

continuă a relațiilor de producție so
cialiste. Perioada ultimelor două de
cenii reprezintă epoca cea mai bogată 
din istoria dezvoltării forțelor de 
producție în România, epoca marilor 
realizări obținute pe plan econo
mic. social-politic, denumită de către 
întreaga noastră națiune, cu ius- 
tificată mindrie patriotică. ..Epoca 
Ceaușescu".

In strategia dezvoltării forțelor de 
producție, partidul nostru a asigurat 
o împletire organică a laturilor eco
nomice. tehnice si social-nolitice. re- 
levind unitatea dialectică dintre baza 
materială si celelalte laturi ale vieții 
economico-sociale. dintre dezvoltarea 
forțelor de producție si activitatea 
teoretică, științifică, ideologică, cul
turală. Afirmarea rolului hotărîtor al 
forțelor de producție are loc în ca
drul și prin intermediul relațiilor de 
producție socialiste. în strînsă legă
tură cu dezvoltarea conștiinței socia
le a producătorilor. Relațiile de pro
ducție creează cadrul social-economic 
favorabil de existentă si funcționare 
a forțelor de producție, asigură uni
tatea de interese a producătorilor in 
perfectionarea continuă a acestora, 
gospodărirea judicioasă a miiloacelor 
de producție, sporirea avuției na
ționale.

în dezvoltarea forțelor de produc
ție s-a tinut seama de realizarea 
unui echilibru dinamic între ramuri
le si subramurile economiei națio
nale, cu deosebire dintre ramurile ei 
de bază — industria si agricultura — 
care dau conturul întregii economii 
si care, alături de celelalte ramuri si 
domenii de activitate, constituie 
complexul economic national unitar, 
în același timp, a avut loc o îmbi
nare armonioasă a structurilor in 
profil de ramură cu cele în profil 
teritorial în scopul dezvoltării echi
librate a tuturor iudetelor. apropierii 
nivelului producției industriale si 
agricole pe locuitor si creșterii ni
velului de civilizație, a standardului 
de viată în toate zonele tării.

O coordonată a politicii de dezvol

miei în proporție de peste 80 la sută.
Continuarea fermă a politicii de 

industrializare presupune, in con
textul actualei etape de dezvoltare, 
intensificarea procesului de restruc
turare .pe baze moderne a industriei, 
prin creșterea ramurilor de virf in
dustriale. care generează si pro
pulsează progresul tehnic si tehno
logic în economie, a domeniilor cu 
consumuri material-energetice redu
se. acordînd o atentie deosebită creș
terii echilibrate si a celorlalte ramuri, 
încadrarea armonioasă a tuturor ra
murilor în complexul economic na
țional. Semnificativ este faptul că 
ramurile de bază ale industriei — 
construcțiile de mașini, chimia, me
talurgia — dețin peste 50 la sută din 
producția industrială totală, ceea ce 
atestă efortul continuu de făurire a 
unor structuri industriale moderne în 
tara noastră.

O constantă a politicii economice a 
partidului a constituit-o si abordarea 
pe baze științifice a problemei dez
voltării forțelor de producție în agri
cultură. Ca ramură de bază a eco
nomiei. agricultura are un rol hotă
rîtor pentru asigurarea dinamismu
lui și echilibrului acesteia. De aceea, 
partidul nostru a acordat o impor
tantă deosebită modernizării bazei 
tehnico-materiale a agriculturii in 
scopul sporirii substanțiale a produc
ției agricole, a contribuției acestei 
ramuri în formarea produsului so
cial si a venitului national.

Dinamica deosebită a forțelor de 
producție s-a materializat in spori
rea avuției naționale, a produsului 
social si venitului national. Fondu
rile fixe în economie vor ajunge in 
acest an la circa 2 860 miliarde lei. 
din care peste 83 la sută au fost puse 
în funcțiune în ultimele patru cinci
nale. în ultimii 20 de ani. venitul 
national a sporit de peste 4 ori. fiind 
de 32 de ori mai mare fată de ,1944. 
Rezultatele obținute demonstrează 
justețea politicii partidului nostru de 
dezvoltare continuă a forțelor de 
producție si inconsistenta științifică

tențialului național de creație stiîn- 
țifico-tehnică. Unitatea dintre cer- 
cetare-invătămint-productie creează 
condițiile necesare modernizării for
țelor de producție în pas cu tendin
țele progresului tehnic si tehnologic 
contemporan. în politica de dezvol
tare a stiintei — inaugurată si 
fundamentată după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — s-a accentuat 
creșterea rolului cercetării științifice 
proprii si s-au asigurat condițiile or
ganizatorice. financiare si materiale 
pentru stimularea, acestei activități. 
Ca urmare, baza materială si umană 
a cercetării s-a dezvoltat susținut, 
numai între 1965—1980 personalul 
ocupat în cercetare a crescut, de 4 
ori. fondurile fixe de 4,5 ori si 
cheltuielile totale de cercetare de 9 
ori. în actualul cincinal aceste chel
tuieli vor ajunge la 70.2 miliarde lei. 
Pe aceste temeiuri, cercetarea știin
țifică românească asigură deja peste 
90 la sută din tehnologiile necesare 
economiei, se implică cu competentă 
în domeniile de vîrf ale stiintei con
temporane și este in măsură să sa
tisfacă nevoile de cercetare ale ra
murilor moderne, de înaltă tehnici
tate. din industria românească.

CITITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI^

tare a forțelor de producție o repre-' 
tontă si împletirea organică a latu
rilor cantitative si calitative ale creș
terii economice. în procesul dezvol
tării forțelor de producție se îmbină 
aspectele cantitative cti modernizarea 
continuă a componentelor acestora, 
ridicarea nivelului tehnic al mijloa
celor de muncă! a calificării forței 
de muncă, a gradului de prelucrare 
Si valorificare a obiectelor muncii. 
Tot mai mult, accentul s-a pus pe 
utilizarea superioară a factorilor de 
producție, pe sporirea productivității 
muncii sociale, a eficientei si calității 
activității de producție. în concepția 
partidului nostru, creșterea economi
că nu este un scop în sine. Ea pre
supune. fără îndoială, o sporire con
tinuă a produsului social, a venitului 
național, sporirea avuției națio
nale si. pe această bază, lărgirea po
sibilităților de satisfacere a cerin
țelor populației. în același timp, prin 
dezvoltarea forțelor de producție, 
proces deosebit de complex, s-a ținut 
seama de necesitatea creării resortu
rilor proprii ale dezvoltării noastre 
independente, în condițiile' implicării 
active în diviziunea internațională a 
muncii și în circuitul economic 
mondial.

a tezelor lansate de unii economiști 
de peste hotare, conform cărora 
România ar fi procedat greșit acor- 
dind o atentie atit de mare indus
trializării. Realitățile țârij noastre, cit 
Si experiența țărilor dezvoltate, arată 
că dinamica si modernizarea econo
miei naționale sint in strînsă depen
dentă de nivelul dezvoltării forțelor 
de producție, de dinamica si struc
tura industriei, de nivelul tehnic si 
eficienta economică din această 
ramură.

Cincinalul 1986—1990 — 
o nouă etapă în dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de 
producție Evoluția cantitativ-ca- 
litativă si structurală a forțelor de 
producție în tara noastră a creat con
dițiile progresului continuu si multi
lateral al economiei, ale transformăr 
rilor profunde pe olan economic, .so
cial și politic, care sint o premisă 
favorabilă pentru trecerea la cea de-a 
treia etapă de înfăptuire a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste, multilateral dezvoltate 
in România, definită magistral de 
documentele Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. îndeplinirea obiectivului 
fundamental al cincinalului 1986— 
1990 presupune. în continuare.! dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție. a bazei tehnico-materiale. in 
vederea trecerii in perioada urmă
toare. la realizarea fazei superioare 
a societății socialiste, la construcția 
comunismului in România. în. conți
nutul forțelor de producție se. vor 
produce modificări de natură calita
tivă. prin ridicarea nivelului tehnic 
al mijloacelor de muncă, a gradu
lui de automatizare, electronizare si 
robotizare a acestora, respectiv crea
rea unor sisteme de mașini si utilaje 
intr-o concepție modulară si multi
funcțională prin unificarea construc- 

■ tivă a elementelor si subansamble- 
lor. sporirea gradului de tipizare a 
componentelor electronice, microelec
tronice. pneumatice, hidraulice etc. 
în domeniul obiectelor muncii se 
pune un accent deosebit pe asigu
rarea bazei proprii de thăterii prime 
si energetice, descoperirea de noi re
zerve. valorificarea eficientă a zăcă
mintelor existente, 
mentelor globale si 
utilizarea materiilor 
1'ialelor. reducerea

Realizare de prestigiu 
în domeniul promovării 

progresului tehnic
Continuind efortul de a asimila 

în fabricație noi produse, de- înaltă 
tehnicitate și ou performanțe func
ționale ridicate, colectivul între
prinderii de mașini-unelte pentru 
presare și forjare din Tirgu Jiu a 
r.ealizat de curînd o nouă presă de 
îndoit tablă (de 2 500 KN, tip P.I.T. 
— 250). Produsul, omologat deja, 
este destinat industriei construc
toare de mașini, fabricației navelor, 
materialului rulant, obiectelor de 
uz casnic, autovehiculelor, precum 
și execuției diferitelor construcții 
metalice. Echipată cu diverse dis
pozitive, această presă poate-fi fo
losită la operații de ștanțâre, per- 

. forare sau tăiere a tablelor, obți- 
nindu-se, prin deformare plastică 
la rece, matrițare sau ambutisâre, 
corpuri de diferite forme : cave, 
cilindrice, prismatice. Presele sint 
prevăzute cu echipamente de pozi
ționare și afișare a unor anumite 
cote, cu mecanisme de limitare , a 
tablei, reglabile de Ia 0 la 1 000 mm.

După trecerea probelor necesare, 
noul produs a și fost solicitat de 
partenerii externi, primele două 
prese fiind deja livrate la export.

La realizarea., acestui ..proiect, 
elaborat de filial,a din Tirgu Jiua 
I.C.S.I.T. — „Titan" București, au 
participat numeroși specialiști și 
muncitori cu ■ înaltă calificare din 
întreprinderea noastră, care au 
înscris astfel o nouă performantă 
în cronica împlinirilor profesionale, 

■a creației și hărniciei în..muncă.
Ion TARBAC
maistru, 
întreprinderea de mașini-unelte 
pentru presare și forjare 
Tirgu Jiu

Incîîcitele căi 
ale birocrației •••

în primăvara acestui an am pri
mit o nouă locuință pe strada 
Izbindei nr.28, bloc 101, ap. 17, sec
torul 6, in urma demolării Cjssei pe 
care am avut-o la1 o altă adresă. 
Cu acel prilej am solicitat Direc- 

. ției de telecomunicații a municipiu
lui București și suspendarea postu
lui telefonic nr. 14 44 37 ce l-am

avut, predind în același timp si 
aparatul. în mod surprinzător însă, 
în lunile următoare am primit ne
numărate somații să plătesc con
travaloarea unor convorbiri adițio
nale, deși, așa cum am arătat, pos
tul telefonic respectiv nu-mi mai 
aparținea.

întrucît nu am putut clarifica si
tuația cu reprezentanții telefoane
lor, am sesizat acest lucru și ziaru
lui „Scînteia". Ca urmare a verifi
cărilor efectuate, am primit răspuns 
scris că s-a dispus scăderea sumei 
respective, reprezentînd contrava
loarea impulsiilor adiționale, luin- 
du-șe, totodată, măsuri de regle
mentare a contului postului telefo
nic. Am considerat că, in sfîrșit, am 
scăpat de somații, șicane și traca
sări, N-a fost să fie așa. deoarece 
de curînd am primit o altă adresă 
prin care sint somată să mă pre
zint din nou la ghișeul nr. 3 al Di
recției de telecomunicații, să achit 
suma de 141,50 lei tot pentru postul 
telefonic 14 44 37. Cine oare încurcă 
astfel lucrurile și pune oamenii 
fără rost pe drumuri ?
Anica DUMITRACHE
strada Izbindei 28, bloc 101, ap. 17 
București, sectarul 6

Valorificarea superioară 
a materiilor prime

De mai mulți ani, specialiștii din 
cadrul Combinatului chimic Rim- 
nicu ■ Vîlcea desfășoară' o amplă și 
rodnică activitate pe linia creației 
tehnico-științifi-ce de masă, prin

cipalul obiectiv urmărit in această 
acțiune fiind perfecționarea tehno
logiilor de fabricație. Din mul
titudinea. realizărilor obținute pe 
parcursul acestui an in dome
niul amintit ne vom opri pen
tru exemplificare la un singur ar
gument edificator. Citeva dintre 
instalațiile de bază din cadrul com
binatului nostru folosesc ca mate
rie primă etilena, material nu 
numai deficitar, dar și deosebit de 
scump. Un colectiv de cadre teh- 
nico-inginerești de la cele două in
stalații pentru producerea oxo- 
alcoolilor a luat in studiu găsirea 
de noi posibilități pentru diminua
rea consumurilor specifice, fără a 
afecta calitatea produselor finite. 
Rezultatul? De aproape 5 luni, 
consumul normat de etilena este cu 
8 la sută mai mic față de prevede
rile din proiect. Pentru a înțelege 
ce înseamnă această reducere de 
8 la sută este, credem, de ajuns să 
precizăm că, la nivelul unui an, 
din materia primă economisită se 
obține o producție suplimentară 
de octanol, normal-butanol, izobu- 
tanol și alte sortimente in valoare 
de peste 80 milioane lei.

Preocupări similare au specialiș
tii din cadrul combinatului vilcean 
și în direcția reducerii consumuri
lor de propilenă, energie electrică 
și combustibili, economiile antecal- 
culate pe întregul an 1985 urmind 
să se ridice la peste 30 milioane lei.

Ion BĂDESCU
lăcătuș mecanic, 
fabrica de oxigen,
Combinatul chimic Rîmnicu Vilcea

Pe scurt, din scrisori
• Peste 85 000 de volume are în prezent biblioteca de pe platforma 

portuară Constanța. Pe lingă cărțile tehnice de specialitate, aici se gă
sește și literatură beletristică, social-politică etc. Numeroasele acțiuni 
privind activitatea cu cartea desfășurate aici explică în bună măsură 
numărul mare de cititori — aproa'pe zece mii anual. Biblioteca asigură, 
de asemenea, și fondul de carte pentru cluburile căminelor de nefamiliști 
de pe platforma portuară. (Gheorghiu Șerban, corespondent voluntar. Con
stanța) ® Prin contribuția cetățenilor, in orașul Săveni. județul Botoșani, 
s-au construit, în ultimii ani, 4 școli care însumează 23 săli de clasă, cu 
toate dotările necesare (laboratoare, magazii pentru păstrarea combusti
bilului etc.). De asemenea, au fost amenajate o bază sportivă, o seră 
pentru flori, precum și mari suprafețe de zone verzi. (Franț Iamșek, 
orașul Săveni) • O nouă piață agroalimentară a fost recent dată in folo
sință în noul cartier al petrochimiștilor din Pitești. Pe o suprafață de 
circa 3 000 mp sint amenajate spații pentru desfacerea produselor de către 
producătorii agricoli individuali, unități ale întreprinderii de legume și 
fructe, ale „Agrocoop", gostat, unități pentru prestări servicii etc. (Florea 
Tistuleasa, Pitești).

Zilele culturii din R.F. Germania

Imagini reprezentative ale artei plastice

în Delta Dunării
(Urmare din pag. I)

O strategie a dezvoltării 
bazei tehnico-materiale ve
rificată de practica socială 
din țara noastră. In intrea®a 
perioadă a construcției socialiste din 
tara noastră, cu deosebire în cele 
două decenii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea al P.C.R.. partidul nos
tru. secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au elaborat stra
tegia dezvoltării forțelor de produc
ție, pornind de Ia concepția științifi
că. verificată de practica socială, po
trivit căreia edificarea socialismului 
multilateral dezvoltat în România se 
întemeiază nemijlocit ne progresul 
rapid al forțelor de producție. în 
strînsă legătură cu perfectionarea

♦) Producția materială — la
tură determinantă a vieții so
ciale. Creșterea puternică a for
țelor de producție — factorul 
hotărîtor al dezvoltării societății 
noastre socialiste, al ridicării 
bunăstării întregului popor.

Industrializarea — coor
donată fundamentală în 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție Dintre coordonatele și 
componentele fundamentale ale dez
voltării forțelor de producție, ne 
prim plan se situează politica de in
dustrializare a țării. încă de la în
ceputul procesului revoluționar în 
România, partidul a pus în evidentă 
legătura indestructibilă dintre indus
trializarea tării si solutionarea pro
blemelor . construcției economico- 
sociale si a elaborat o concepție ști
ințifică despre înfăptuirea acestui 
proces în condițiile concrete ale fie
cărei etape istorice. Momentul de 
seamă, care marchează trecerea la 
elaborarea conceptului propriu de 
industrializare socialistă îl constituie 
Congresul al IX-lea al P.C.R. „Dacă 
România, trecînd pe calea construc
ției socialiste nu ar ff acționat pen
tru dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, pentru realizarea unei 
industrii moderne pe baza tehnicii 
celei mai avansate — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — am fi 
rămas in continuare o tară slab dez
voltată, dependentă de țările indus
trializate". Datorită promovării cu 
fermitate a progresului industrial, 
poporul nostru a reușit să înlăture 
înapoierea tehnico-economică. a pro
dus un adevărat salt în dezvoltarea 
forțelor de producție, a schimbat ra
dical configurația economică a tării 
si s-a conturat tot mai clar profilul 
unei tari industrial-agrare. cu o in
dustrie modernă, capabilă să asigure 
o creștere economică dinamică si efi
cientă. Dezvoltarea în ritm susținut 
a industriei a schimbat structura eco
nomică a tării, astfel că industria a 
devenit principala ramură a econo
miei. a imprimat un dinamism fără 
precedent forțelor de producție si a 
contribuit esențial la 
agriculturii, construcțiilor, 
tarilor. telecomunicațiilor 
ramuri si domenii de 
România a devenit astăzi 
o industrie dezvoltată, modernă. Nu
mai în ultimii 20 de ani. producția 
industrială a crescut de 6 ori. fiind 
astăzi de 100 de ori mai mare decît 
în 1944. Astfel, ponderea industriei 
la formarea venitului national a spo
rit la peste 60 la sută fată de numai 
44 la sută în 1950. Dezvoltarea sa 
complexă asigură acoperirea cerin
țelor de mașini si utilaje ale econo-

dezvoltarea 
. transpor- 

si a altor 
activitate, 
o tară cu

Rolul determinant al e- 
fortului propriu. în dezvoltarea 
Si modernizarea forțelor de produc
ție. partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
au acordat un rol determinant efortu
lui propriu de dezvoltare și au de
monstrat nu numai necesitatea teo
retică. ci si posibilitatea practică a 
folosirii cu prioritate a resurselor 
economice și materiale interne, po
tențialul national de creație stiinti- 
fico-tehnică de care dispune tara 
noastră. Interdependenta efort pro
priu — dezvoltare este sinonimă cu 
relația acumulare — dezvoltare mul
tilaterală. De aceea, pentru dezvol
tarea rapidă a forțelor de producție, 
partidul și statul nostru au asigurat 
înfăptuirea unei politici active de 
acumulare în tara noastră. După 
Congresul al IX-lea. opțiunea pentru 
o rată înaltă a acumulării a devenit 
o permanentă a politicii economice 
a partidului nostru. Este un merit 
incontestabil al secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. zde a fi 
înțeles că opțiunea pentru un ritm 
înalt al dezvoltării reprezintă pirghia 
esențială a progresului rapid, iar rata 
înaltă a acumulării si sporirea efi
cientei ei. ca o cerință obiectivă a 
înfăptuirii acestui deziderat si a de
pășirii într-un timp cît mai scurt a 
stadiului de tară în curs de dezvol
tare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat 
lume nu 
ajutorul 
lume nu 
ca alții să facă

adeseori că nici o tară din 
se poate dezvolta asteptînd 
altora, nici o națiune din 
se poate dezvolta asteptînd 

eforturi pentru ea. 
Eforturile si munca proprie repre
zintă singura cale — si calea sigură 
— a propășirii fiecărui popor. în 
Ultimele două decenii, partea din ve
nitul national destinată acumulării a 
evoluat între 29,5 la sută — 35.3 la 
sută. Rata înaltă a acumulării a con
stituit o bază materială puternică 
pentru înfăptuirea unui program in
tens de investiții în economia națio
nală. Ca urmare, volumul investiții
lor în economie a crescut de la un 
cincinal la altul si a reprezentat su
portul fundamental al amplificării 
potențialului productiv al tării, forța 
motrice principală a procesului de 
creștere, de dezvoltare si moderniza
re a forțelor de producție : peste 80 
la sută au fost destinate sporirii po
tențialului productiv al tării noastre.

O componentă a politicii de dez
voltare a forțelor de producție o con
stituie lărgirea bazei proprii de ma
terii prime si energetice, sporirea 
gradului de asigurare din resurse in
terne a acestora, reducerea substan
țială a importurilor. în acest scop, 
eforturile sint orientate 6pre inten
sificarea cercetării si cunoașterii re
zervelor de minerale utile ale tării 
noastre, punerea în valoare a noi 
zăcăminte, adoptarea de tehnologii 
noi de extracție din vechile exploa
tări. accentuarea creșterii industriei 
extractive, coroborată cu o politică 
fermă de gospodărire rațională, de 
recuperare si refolosire a materiilor 
prime, respectiv elaborarea de tehno
logii noi de prelucrare superioară a 
acestor resurse.

Pe linia efortului 
scrie si utilizarea cu

propriu se în- 
prioritate a po-

sporirea randa- 
a eficientei în 
prime si mate- 
sistematică' a 

cheltuielilor materiale în produsul 
social. Pe baza accentuării aportului 
cercetării științifice la promovarea 
progresului tehnico-stiintific se va 
asigura creșterea mai puternică a efi
cientei economice reflectată prin 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, reduce
rea consumurilor de resurse mate- 
rial-energetice. ridicarea gradului de 
valorificare a acestora si de renta
bilitate a producției. Progresul tehnic 
și tehnologic se manifestă din plin 
drept factor cauzal esențial al schim- 

petrecute în conținutul si 
forțelor de producție. în 

utilizării componentelor a- 
accentuînd. in continuare, 
factorilor calitativi în dez- 
fortelor de

burilor 
structura 
eficienta 
cestora. 
acțiunea 
voltarea 
tara noastră.

în etapa marcată de 
XIII-lea se manifestă 
accentuarea caracterului industrial al 
dezvoltării forțelor clc producție, care 
este pus în evidentă de dinamica 
susținută a Industriei si de necesi
tatea ca această ramură să se înscrie 
în tendințele noii revoluții stiintifico- 
tehnice actuale. în dezvoltarea in
dustriei. accentul se pune în toate 
ramurile pe accentuarea, laturilor in
tensive. Procesul de restructurare a 
industriei vizează. în continuare, 
dezvoltarea ramurilor si domeniilor 
de mare intensivitate. reprezentate 
de mijloacele de automatizare, ale 
tehnicii de calcul electronice, echi
pamente de electronică industrială, 
chimia de sinteză fină, firele si fi
brele chimice, cauciucurile-si masele 
plastice etc. înfăptuirea obiectivului 
fundamental în agricultură — reali
zarea noii revoluții agrare — presu
pune. de asemenea, o dezvoltare in
tensivă si modernizarea forțelor de 
producție, a bazei tehnico-materiale 
de care dispune agricultura, pentru 
a asigura o dinamică înaltă produc
ției vegetale si animale. în consens 
cu cerințele majore ale economiei 
naționale.

In perspectiva anilor 2000. pe 
baza concepției revoluționare, ști
ințifice. elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se va realiza dez
voltarea puternică si modernizarea 
forțelor de producție, accentuarea la
turilor calitative ale activității în 
toate domeniile vieții economice si 
sociale, o creștere substanțială a pro
ductivității muncii, prin promovarea 
largă a celor mai noi cuceriri ale 
stiintei și tehnicii moderne. Moderni
zarea componentelor forțelor de pro
ducție. mecanizarea si automatizarea 
proceselor de muncă, sporirea pro
ductivității muncii vor produce noi 
schimbări pe calea lichidării deose
birilor dintre munca fizică șl 
cea intelectuală, se va asigura 
omogenizarea crescîndă. pe o bază 
nouă, a societății noastre socia- 

■ liste. L-a sfîrșitul acestui secol, 
România se va înfățișa ca o tară so
cialistă multilateral dezvoltată si se 
vor crea condițiile materiale de tre
cere la înfăptuirea si manifestarea 
tot mai largă. în societatea noastră, 
a principiilor comuniste de reparti
ție. de muncă și de viată. în toate 
domeniile de activitate.

Dr. Anton DRĂGOESCU
Universitatea din Cluj-Napoca

producție în

Congresul al 
tot mai mult

Expoziția de artă 
plastică contemporană 
din R. F. Germania se 
înscrie printre mani
festările elocvente 
privind . nivelul actual 
al plasticii germane. 
Cei opt. creatori, ale 
căror lucrări sint pre
zentate publicului ro
mânesc in sălile Mu
zeului colecțiilor (Ca
lea Victoriei nr. Ill), 
sint — așa cum subli
niază dr. Uwe N. 
Schneede în catalogul 
ce însoțește expoziția
— creatori binecu- 
noscuți.

Diversitatea ariilor 
tematice și a modali
tăților de expresie 
abordate de flecare 
artist in parte sint 
puse în valoare prin 
prezentarea lucrărilor 
in spații de expunere 
izolate. Deși prin mo
dul de prezentare 
concepția fiecărui 
creator este înfățișată 
oarecum separat, pri
vitorul poate descifra 
in ansamblul manifes
tării aspirația spre in
vestigarea atentă, sen
sibilă a universului 
uman. O poate ur
mări-, de pildă, in lu
crările unuia dintre 
maeștrii picturii ger
mane Georg Baselitz
— profesor la Acade

mia de arte plastice 
din Karlsruhe — ale 
cărui lucrări se pla
sează în filiație direc
tă. cu tradițiile picturii 
expresioiifste sau in 
creațiile de asemenea 
cu percutante ecouri 
expresioniste ale lui 
K. II. Hddicke — pro
fesor ta Institutul de 
arte din Berlinul occi- 
detitalf' Preocuparea 
de .a exprima cu mij
loacele picturii un 
mesaj clar, preocu
pare exprimată de 
K. H. Hodicke în 
catalogul expoziției 
(„Unde pictura nu în
fățișează nimic rămî- 
ne zugrăveală") poa
te fi descifrată și in 
realismul critic al. lu
crărilor lui Wolfgang 
Petrick. Deformarea 
de esență expresio
nistă s-a făcut in 
toate aceste cazuri 
pentru a sublinia con
tradicții sociale, pen
tru a exprima; dincolo 
de imiginea răului, a 
violenței, sau o dată cu 
ele, năzuința spre o 
lume mai bună din 
care alienarea, dezu
manizarea să dispară. 
Acțiunile regizate ale 
lui Bernh. Joh. Blume 
sau Jiirgen Klauke — 
docent la Institutul de 
mase plastice din

Hamburg și profesor 
la Academia de arte 
plastice din Miinclien, 
seriile de imagini fo
tografice și texte sem
nate de Jochen Gerz, 
„Dialogul" Dorotheei 
V. Windhcim — pro
fesor la Universitatea 
din Essen. obiectele și 
fotografiile lui Niko
laus Lang ilustrează 
pasiunea de a inves
tiga. complexitatea na
turii, trecerea — prin 
intermediul unor foto
grafii prezentate ca 
structuri plastice co
erente — de la repre
zentare la sugestie.

Materialul bogat din 
punctul de vedere al 
modalităților de ex
presie, pus în valoare 
de artiștii prezentați 
în expoziția de la 
Muzeul colecțiilor, 
demonstrațiile artistei 
Ulrike Rosenbach de 
la Casa de cultură a 
R. F. Germania, ca și 
expoziția de fotografii 
a cunoscutului maes
tru Carl-Heinz Har- 
gesheimer (Charges- 
heimer) afirmă, in 
ansamblul lor, încre
derea în menirea ima
ginii ca purtătoare de 
fundamentale adevă
ruri umane și sociale.

Marina PREUTU

Implicarea în contemporaneitate
Cu prilejul „Săptă- 

mînii filmului vest- 
german" (manifestare 
importantă in cadrul 
„Zilelor culturii din 
R.F. Germania"). la 
cinematograful „Stu
dio" din Capitală au 
fost programate șase 
creații cinematogra
fice de referință din 
ultimii ani (aproape 
toate încununate cu 
distincții), semnate de 
realizatori aparțlnînd 
generațiilor de 40 și 
50 de ani. Am putut 
lua astfel cunoștință 
cu diversitatea tema
tică și varietatea ar
tistică a filmului vest- 
german. Sesizînd ex
presivitatea unor ac
tori celebri incluși în 
distribuții, ca : Maxi
milian Schell, Bruno 
Ganz; Nastasia Kin
ski, Peter Fonda, am 
făcut cunoștință și cu 
talente .interpretative 
mai recent afirmate, 
precum Lena Stolze, 
Hans. Zischler etc. 
Am putut constata că 
admirabila stăpînire a 
profesiei, clasicita
tea, echilibrul mijloa
celor unor regizori 
sau operatori co
există cu neliniștita 
căutare a altora de-a 
înnoi limbajul cine
matografic. Așa, de 
pildă: dorința Marian
ne! Rosenbaum („Pa
cea de mentă", film 
inspirat de ororile 
fascismului și răz
boiului) de a surprin
de mai ales situații, 
stări dramatice și li
rice, de a descrie di
mensiuni ale conștiin
ței. Aceeași aspi
rație spre substratul 
uman al unor întîm- 
plări, evenimente, spre 
fixarea inferiorității, 
ca și spre stilizarea 
imaginilor de factură 
realistă, spre meta

foră șî imagine em
blematică — la Wer
ner Herzog și Wim 
W enders. autori de 
faimă mondială.

. Programul „Săptă
mâni filmului vest- 
german" la care ne re
ferim, o selecție de ți
nută, a pus cu deose
bire în evidentă fap
tul că cei mai buni 
cineaști vest-germani 
refuză, tendințele spre 
evaziune, divertis
ment. sau experiment 
gratuit ; că ei se si
tuează, responsabil și 
lucid, pe poziții pro
gresiste, erijindu-se in 
profunzi și subtili a- 
naliști ai unor feno
mene actuale și în a- 
pârători ai „cauzelor 
bune, drepte". A'cor- 
dind o atenție deose
bită omului contem
poran, ei își propun o 
dată cu sondarea uni
versului interior se
sizarea determinărilor 
sociale și politice ale 
unor manifestări ex
terioare, ale unor date 
psihice, sufletești.
Totodată, învestigind 
întimplări autentice 
ori verosimile din ac
tualitate, ei sint preo
cupați de sesizarea șî 
sublinierea unor sem
nificații general uma
ne. a unor aspecte și 
probleme de interea 
universal. Așa, de pil
dă, regizorul Norbert 
Kfickelmann (care, 
împreună cu Michael 
Verhoeven, a făcut 
parte din delegația 
de cineaști prezentă 
în țara noastră în a- 
ceste zile) a reușit, în- 
tr-adevăr, în „Miine 
tn Alabama" (por
nind de la un caz 
real, filmul deconspi- 
ră practici și presiuni 
ale unei grupări neo
naziste) să atragă a-

tentia că. dincolo de 
fapte și „istorii" une
ori oarecare, se ascund 
probleme sociale și 
chiar politice impor
tante și că cineastul 
este dator să sondeze 
dincolo de suprafețe, 
să reflecteze la cauze. 
La rîndul său, W. Her
zog — inspirindu-se 
din istoria unor abori
geni australieni, frus
trați de pămintul pur
tător al miturilor și 
credințelor lor secula
re — nu face în „Acolo 
unde visează furnicile 
verzi" un film „ecolo
gic", ci propune o me
ditație despre organi- 
citate, făcînd, în fond, 
o pledoarie de profund 
umanism atît pentru 
ideea de dreptate, cît 
și pentru păstrarea e- 
senței și autenticității 
umane.

Preocuparea pentru 
prezent, dorința de a 
transmite un mesaj în 
actualitate sint vizi
bile și în filmele in
spirate din istoria re
centă. Inspirindu-se 
dintr-un fapt real 
(acțiunile antifasciste 
ale unui grup de ti
neri). M. Verhoeven, 
în „Trandafirul alb", 
își propune să a- 
pere demnitatea uma
nă, libertatea, umanis
mul. La rîndul său, 
Marianne Rosenbaum 
într-un film cu ele
mente autobiografice, 
prin secvența ultimă, 
ce amintește de un 
război ce a urmat ce
lei de-a doua confla
grații mondiale, se 
constituie într-un apel 
adresat oamenilor con
temporani, de a nu 
mai repeta erorile și 
experiențele tragice 
ale trecutului.
Natalia STANCH

struirea unui port pe măsură. Și aici 
lucrările sint in plină desfășurare. 
Una din brigăzile Antreprizei de 
construcții hidrotehnice din Galati, 
care a primit misiunea să realizeze 
acest nou port dunărean, si-a mutat 
sediul la Chilia. în scurt timp, digul 
actualului canal Tătarii, care Străju
iește in cartea de nord localitatea, 
va deveni chei de acostare a nave
lor fluviale, iar o bună parte va fi 
transformat în faleză, loc de prome
nadă al localnicilor in serile liniști
te de vară.

Abcesul locuitorilor de aici la 
cultură, la civilizație — adaugă 
primarul — va fi înlesnit prin 
construirea unei case de cultură, a 
unui liceu, a unei grădinițe. Chiar 
pe malul Dunării se ridică un mo
dern hotel cu 150 de locuri, cu res
taurant și cofetărie. în curind vor 
începe lucrările și la noul spital cu 
policlinică.

La școală l-am întîlnit pe profe
sorul Gheorghe Buidan, care de 
două decenii sădește in sufletul co
piilor dragostea de învățătură.

— Pehtru Chilia a sosit ora dez
voltării — ne spunea profesorul. Sint 
momente de răscruce pentru locali
tatea noastră. Statul face un mare 
efort in interesul nostru, Sintem 
datori să-i răspundem pe măsură. 
Astăzi fiii satului se întorc acasă. 
Și vin aici tot mai mulți specialiști, 
cadre cu studii superioare și medii, 
în prezent sint aproape 200, mai 
mulți decit ne-au vizitat satul în: cei 
douăzeci de ani de cînd slujesc 
această catedră. Și ' totuși, nu sint; 
destui. Lucrările ample de punere 
in valoare a bogățiilor Deltei cer tot 
mai multă muncă și competență 
profesională, oameni calificați, ca
pabili să inalțe și apoi să lucreze in 
viitoarele fabrici. înfăptuirea acestui; 
program de dezvoltare solicită sute 
de noi cadre pe care le vom pregăti, 
in mare parte, chiar la noi în sat. 
Scuzați, la noi în... oraș. Primele 
promoții de meseriași se află de pe 
acum pe băncile școlii noastre, care 
are și prima treaptă de liceu. , în 
curind, o dată cu intrarea in folo
sință a noului liceu, vom mări numă
rul acestora.

Cum va arăta viitorul oraș Chilia? 
Răspunsul la această întrebare l-am 
primit de la arhitectul tulcean Mări
cel Pavel, care, după ce a definitivat 
detaliile de sistematizare a localită
ții, se află mai tot timpul alături de 
cei ce construiesc noua urbe a Deltei.

— Noile blocuri construite aici 
conturează deja ideea arhitectonică 
pentru care am optat. Specificul i ca
selor din Deltă stă la baza arhitec
turii viitorului oraș. Astfel. Chilia nu 
va semăna cu nici unul din orașele 
tării. Zona industrială, unde au în
ceput lucrările, este situată în apro
pierea portului. Alături de obiectivele 
social-culturale care vor asigura uti
litățile necesare unui oraș, cele peste 
500 apartamente vor întregi zona cen
trală a urbei. La început a existat 
ideea ridicării unor blocuri masive. 
Fiind vorba de un oraș agroindus
trial. am optat însă, in final, pentru 
blocuri mici, care să reproducă, la o 
altă scară, gospodăria existentă in 
satele din Deltă. Toate construcțiile 
de aici vor fi integrate organic în 
spațiul natural existent. Chilia fiind 
o localitate port la Dunăre.

...Chilia Veche îsi schimbă înfăți
șarea. Prin, tot ce se construiește in 
prezent și se va înfăptui in viitor, 
satul pescăresc îsi va schimba struc
tura si statutul. înscriindu-se in con
stelația orașelor patriei, devenind, 
asa cum a cerut secretarul general 
al partidului, un oraș demn de epoca 
pe care o trăim. Cele peste 7 000 de 
locuri de muncă ce vor fi create in 
următorii ani aici au devenit o 
atracție pentru multi localnici care 
au plecat cu ani in urmă în alte 
orașe, ale tării, pentru a învăța o me
serie. Multi fii ai satului s-au intors 
acasă, iar alții si-au anuntat intenția 
de a reveni. Ca să trăiască si să 
muncească in ceea ce va fi. în ceea 
ce a si început să devină Chilia — 
un puternic centru urban al Deltei 
Dunării.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Comitetului'Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al poporului Republicii 
Democrate Germane, precum și al nostru personal dorim să mulțumim 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român, precum și dum
neavoastră personal pentru salutul și felicitările transmise cu ocazia celei 
de-a 36-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și cola
borare dintre partidele și statele noastre se vor dezvolta și adinei în. con
tinuare în spiritul recentelor convorbiri și înțelegeri la cel mai înalt: nivel, 
spre binele popoarelor noastre, in interesul socialismului și păcii.

Dorim tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi 
succese în înfăptuirea în continuare a hotăririlor celui -de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, iar dumneavoastră, stimați tovarăși, 
sănătate, putere de muncă și fericire personală.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

TELEGRAMĂ

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a adresat o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Islamice Iran, Mir Hussein 
Moussavi, cu prilejul reînvesti- 
rii sale în această funcție, prin 
care îi . adresează calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți, pe Veress Peter, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Ungare, aflat in țara noastră cu 
prilejul Tirgului internațional Bucu
rești.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate noi posibilități de extinde
re si aprofundare a colaborării și 
cooperării economice româno-unga- 
re, de creștere a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

La intrevedere a participat Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte- 
~ior și cooperării economice interna
ționale.

La București au avut loc. marți, 
convorbiri intre ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Vasile Pungan. și mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Ungare. Veress Peter.

în aceeași zi. cei doi miniștri au 
semnat Acordul guvernamental de 
lungă durată privind schimburile 
reciproce de mărfuri și plățile din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, pe pe
rioada 1986—1990.; .

în concordantă cu prevederile Tra
tatului de prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală dintre cele două, 
țări, ca și in dorința de a întări și 
adinei cooperarea economică, de a 
lărgi și diversifica. în continuare.

Manifestări politico-educative și cultural-artistice 
consacrate Zilei armatei

în cinstea Zilei armatei noastre, în 
întreaga țară au loc ample manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice.

în unități, comandamente și insti
tuții militare de invățămînt sint or
ganizate adunări festive în cadrul 
cărora sint evocate importanța Zilei 
armatei, remarcabilele succese ob
ținute de poporul român în făurirea 
societății socialiste, îndeosebi , după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
sarcinile ce revin personalului ar
matei din cuvîntările secretarului 
general al partidului, din Directiva 
comandantului suprem. Formații ar
tistice laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României" au pre
zentat spectacole. Ostașii și-au ex
primat dragostea nețărmurită față 
de patrie, .partid și popor, față 
de comandantul suprem al for
țelor noastre armate. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din inițiativa or
ganizațiilor de partid s-au organizat 
expuneri, conferințe, mese rotunde 
pe teme cum sint : „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — fondator al 
doctrinei militare a României so
cialiste", „Armata română — con
tinuatoare a unor glorioase tradiții 
ale poporului", „Contribuția Româ
niei la zdrobirea Germaniei fasciste".

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie
20,35 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri (color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 23 octombrie, ora 20 — 26 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi predominant frumoasă. dar rece 
noaptea și dimineața. îndeosebi în ju
mătatea de est a tării. Cerul va fi va
riabil. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat. Unele intensificări se vor produ
ce în a doua parte a intervalului în 

succese în activitatea încredințată. 
Totodată, în telegramă se exprimă 
convingerea că dezvoltarea în conti
nuare a conlucrării tot mai strinse 
între cele două guverne va con
tribui și in viitor la întărirea colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Iran.

(Agerpres)

schimburile de mărfuri ne baze re
ciproc avantajoase, acordul prevede 
o creștere importantă a livrărilor 
bilaterale de mărfuri in viitorul 
cincinal.

La primire, convorbiri și la sem
nare a fost de față Tibor Hodicska, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București.

★
Citeva recente lung-metraje artis

tice sint prezentate zilele acestea în 
cadrul „Săptăminii filmului japo
nez", manifestare programată la ci
nematograful „Studio" din Capitală. 
Rod al colaborării cultural-artistice 
existente între cele două țări, săp- 
tămîna cinematografică japoneză 
reunește filmele artistice „Cascado
rul", oferit în deschiderea manifes
tării, „Anii noștri minunați", „Riul 
Khinokawa" și pelicula de desen 
animat „Yuki, zina zăpezilor".

La spectacolul de gală au luat par
te membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri-, 
lor Externe, Asociației cineaștilor, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemeneg, prezenți 
Masânari Ozaki, ambasadorul Japo
niei la'București,- și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
fondatorul doctrinei militare româ
nești", astfel se intitulează expozi
ția organizată cu prilejul „Decadei 
cărții de doctrină, știință și artă mi
litară" la Biblioteca Centrală a Mi
nisterului Apărării Naționale. Expo
ziția prezintă la loc de cinste operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pu- 
nind în lumină aportul de inestima
bilă valoare științifică și politică al 
eminentului conducător al partidului 
și statului nostru, comandantul su
prem al forțelor armate, la revolu- 
ționarea fundamentelor teoretico- 
metodologice ale apărării naționale, 
elaborarea și transpunerea în viață a 
doctrinei militare românești.

Cetățenii din așezările dispuse în 
Defileul Crișului Alb s-au «intîlnit 
recent în cadrul unor emoționante 
manifestări politico-educative cu ve
terani ai războiului antifascist. în 
localitățile Sebiș, Prunișor, Gura- 
honț, Ineu, Bocsig, ca și la Hălma- 
giu, Brad și Țebea, au fost, evocate 
cu căldură acțiunile militare de acum 
41 de ani, emoționantele fapte de 
arme ale luptătorilor căzuți la da
torie. Au avut loc impresionante 
montaje literar-artistice.

20,45 Fiecare localitate — o puternică 
cetate economico-soclală (color). 
Odorheiu Secuiesc pe coordonatele 
civilizației socialiste.

21,00 Film în serial : „Cazul Savolta" — 
prima parte

21.50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului 

estul tării din sectorul nord-vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in 
general. între minus 4 și 6 grade, iar 
cele maxime între 10 și 18 grade. Se 
vor mai produce ceață și izolat burni
ță. Pe alocuri, se vor semnala brumă 
și îngheț la sol. In București : Vremea 
va fi frumoasă în cea mai mare parte 
a intervalului, dar rece noaptea și di
mineața : cerul va fi mai mult senin. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
zero și 4 grade, iar cele maxime între 
14 și 17 grade. Dimineața, condiții, de 
producere a cetii.

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
septembrie*), pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale — Mureș, cu 455,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național : unitatea s-a 
încadrat în prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
consumul propriu tehnologic de 
energie electrică a fost sub cel 
normat cu 0,4 la sută, iar cheltuie
lile au fost mai. mici decît cele 
prevăzute in buget cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Timișoara, cu 433,2 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Iași, cu 294,4 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Tg. Mureș, cu 602,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la pro
ducția netă, 0,4 la sută la produc
ția fizică, 0,6 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 10 la 
sută la coeficientul de utilizare a 
fondului sondelor de exploatare, 
1.1 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile. totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3,6 la sută, 
iar cele materiale cu 4,1 la sută.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 520,7 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia, județul Argeș, 
cu 460,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții aeronautice Brașov, cu
850,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.3 la sută la 
producția fizică și 3,1 la sută la 
producția-marfă vindută și incasa- 
tă ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 13,3 la sută, iar cele de, energie 
electrică și combustibil cu 20,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București, cu 676,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Tim- 
pyri); Npi“ București, .. cu . 624,1 
puncte. - ' ' .

,1.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ELEMENTE

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

• )'
Locul I : întreprinderea de ferite 

Urziceni, județul Ialomița, cu 779 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro
ducția fizică, 3,4 la sută la produc
ția netă, 9,9 la sută la export, 6,9 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 2,5 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 29,9 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 5,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București, cu 734 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Co~ 
nect" București, cu 686 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

i
Locul I : Întreprinderea de me

dicamente București, cu 532 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,6 la sută la
producția fizică, 2,4’la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
și beneficiile sint calculați pe 
8 luni.

ECHIPELE NOASTRE ÎN ÎNTRECERILE EUROPENE LA FOTBAL
în „Cupa campionilor 

europeni" 
HONVED — STEAUA

Mare interes la Budapesta in jurul 
partidei Honved — Steaua, din turul 
al doilea al „Cupei campionilor eu
ropeni". Intrucît stadionul echipei 
gazdă se află în reparații, meciul se 
va disputa pe arena echipei Vasas. 
cu o capacitate de circa 20 000 spec
tatori, începind de la ora 19, ora 
Bucureștiului. pe o vreme care se 
anunță in continuare foarte frumoa
să. în vederea acestui meci. Steaua 
a deplasat aici 16 jucători, adică în
tregul său lot de bază, mai puțin 
Petcu. Ieri, ei au făcut un ultim an
trenament ia stadionul si ora cind va 
începe meciul. Toți componentii lo
tului sint apti de ioc si hotărîti să 
facă tot ce le stă în putintă pentru 
o prestație cit mai bună în fata unui 
adversar puternic. Nu vor lipsi din 
formația noastră Ducadam. Iovan. 
Belodedici. Stoica. Bblbni, Piturcă, 
Lăcătuș. în ce privește formația 
gazdă, aceasta nu va avea in teren 

ducția netă, 0,9 la sută la export, 
11,2 la sută la productivitatea mun
cii. 6,3 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale și materiale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate, iar con
sumurile de energie electrică și 
combustibil au fost sub cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea, de me
dicamente și coloranți „Sintofarm" 
București, cu 431,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
antibiotice Iași, cu 429,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATĂRII AGREGATELOR 

MINERALE
I

Locul I : întreprinderea „Marmu
ra" București, cu 1 104,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,1 la sută la
producția fizică, 12,4 la sută la 
producția netă, 5,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE NOUĂ LUNI

plan au mai fost obținute la export 
și la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 9,6 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibil cu 20,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui, cu 970,7 
puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni, județul 
Dîmbovița, cu 602,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

încălțăminte, marochinăric „13 De
cembrie", județul Sibiu, cu 765,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,3 la sută la
producția netă,’ 2 la sută la export, 
0,3 la sută la producția fizică, 0,7 
la sută la producția-marfă vindută 
și încasată ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii și la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 0,5 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 1,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Pionierul" 
București, cu 638,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele și încălțăminte- „Flacăra 
Roșie". București, cu 535,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, cu
315,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,4 la sută la 
producția fizică, 4,4 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si 711033315,
5.6 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii ,prime și materiale au. fost sub 
cele normate cu 0,9 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibil cu 5,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Timiș, cu
152.6 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
969 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,4 la sută la 
producția de lapte, 16,3 la sută la 
producția de carne, 6,1 la sută la 
efectivele de bovine Ia sfîrșitul pe
rioadei, 20,6 la sută la livrările do 
carne la fondul de stat ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
efectivele de porcine și la livrările 
de lapte la fondul de stat și la be
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate.

Locul II : întreprinderea agricolă 

pe stoperul Garaba. suspendat pen
tru acumularea a două cartonase 
galbene. în schimb, vor fi prezenți in 
teren toti'ceilalți internaționali, intre 
care Sallay, Gyinesi. Kovacs. Detari 
și Nagy. acesta din urmă așteptînd 
insă avizul medicului, intrucît s-a 
accidentat la nas in meciul pe care 
Ungaria l-a susținut săptămina tre
cută cu Tara Galilor in deplasare și 
pe care l-a ciștigat cu 3—0. Meciul 
va fi condus de o brigadă de arbitri 
din Tara Galilor, la centru Bridges.

Petre POPA
în „Cupa cupelor" 

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO KIEV

Meciul Universitatea Craiova — 
Dinamo Kiev din turul al II-Iea al 
„Cupei cupelor" seva juca astăzi, de 
la ora 15, la. stadionul Central din 
Craiova, in ale cărui tribune se vor 
afla, din nou, la ora începerii parti
dei, zeci de mii de spectatori. 

de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 855,5 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Codlea, județul Brașov, 
cu 854,7 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea, cu 801,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,1 la sută la va
loarea producției unităților silvice,
12,7 la sută la reîmpăduriri și îm
păduriri, 11,4 la sută la export, 32,8 
la sută la producția fizică pe an
gajat ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii, produse ale 
pădurii și la livrările lâ fondul 
pieței.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Caraș-Severin, cu 774,3 
puncte.

Locul III : Inspectoratul Silvic 
județean Timiș, cu 703,7 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bacău, 
cu 795,9 puncte.

Principalii indicatori, de plan au 
fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția de construcții-montaj ter
minată ; 9 la sută la producția netă 
de construcții-montaj, 7,3 la sută la 
numărul locuințelor date în folo
sință, 2,5 Ia sută la productivitatea 
muncii, 15,2 la sută la beneficii ; 
consumurile de ciment; metal, com
bustibil și carburanți au fost sub 
cele normate.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timiș, 
cu 675 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Mu
reș, cu 510 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul dc cale ferată 
Timișoara, cu 310,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la vo
lumul de transport. 7,5 la sută la 
productivitatea muncii, 2,7 îa sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă, 5,4 la sută la uțili- 
zarea mijloacelor de transport ; 
costul la 1 000 tone brute km a fost 
mai mic decit cel planificat cu 10,3 
la sută : cheltuielile totale au fost 
mai mici decit cela planificate cu 
10.4 la sută, iar consumurile de 
energie electrică și combustibil au 
fost sub cele normate cu 0,8 la 
sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Adjud, cu 271,9 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Galați,, cu 261,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

ȘI TELECOMUNICAȚIILOR — 
SUBRAMURA 

TRANSPORTURI AUTO
Locul I: întreprinderea de trans

porturi auto Sălaj, eu 264,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,2 la sută la pro
ducția netă. în activitatea de trans
port, 0,9 la sută la volumul mărfu
rilor transportate. 0.4 la sută la 
productivitatea muncii, 3,7 la sută 
la beneficii, 9,3 la sută Ia indicele 
de utilizare a unei tone capacitate 
și cu 2,8 la sută a unui loc capa
citate ; consumurile de carburanți 
au fost sub cele normate cu 0,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto comerciale Bucu
rești, cu 252 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin, 
cu 209,9 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană 

Satu Mare, cu 997 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1.4 la sută la pro
ducția industriei mici, 1,3 la sută 
la desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul, 42,3 la sută la livrări de 
mărfuri către fondul pieței, 18,2 la 
sută Ia producția in alimentația 
publică ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la intrări în fondul 
de stat, prestările de servicii pen
tru populație și export ; cheltuieli
le de circulație la 1 000 lei desfa
cere au 1'ost sub cele planificate cu 
1,9 la sută.

Locul II : Uniunea județeană 
Gorj, cu 967,1 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Olt, cu 876,2 puncte,

(Agerpres)

După antrenamentele de ieri pe 
care le-au efectuat ambele echipe, 
formațiile par să se fi definitivat. 
Astfel, Universitatea Craiova, în con
dițiile unor absențe notabile — Că- 
mătaru, Cîrțu, Irimescu — va alinia 
foarte probabil următorul „11“ : Lung 
— Negrită. Ștefănescu. Tilihoi. Ungu- 
reanu — Adrian Popescu, Cățoi, Mă- 
năilă, Badea — Geolgău, Bicu.

La Dinamo Kiev se pare că există 
intenția fermă de a-1 utiliza pe Blo- 
hin. în acest caz, formația echipei 
sovietice va arăta probabil astfel : 
Mihailov — Besonov, Kuznețov, Bai- 
tașa, Demianenko, Raț, Iakovenko, 
Iaremciuk, Zavarov, Evtușenko, Blo- 
hin.

Partida va fi arbitrată de o bri
gadă din Bulgaria, la centru — 
Jejov.

Nicolae BĂBĂ1ĂU
FOTBAL. La Ploiești s-a disputat 

marți meciul dintre formațiile Pe
trolul Ploiești și Dinamo București, 
restanță din etapa a 8-a a Campio
natului diviziei A la fotbal. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

TIRGUL INTERNATIONAL
BUCUREȘTI-1985

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
VERESS PETER, ministrul comer

țului exterior al R. P. Ungare : „Cu 
ocazia inaugurării celei de-a Xl-a 
ediții a Tirgului international Bucu
rești. am avut înalta onoare să pri
mim la pavilionul Ungariei vizita 
conducătorului partidului si statului 
rom^n. Cu acest . prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat nece
sitatea valorificării marilor posibili
tăți existente pentru dezvoltarea in 
ritm, mai accelerat, im folosul ambe
lor țări, a relațiilor economice dintre 
Ungaria si România, potrivit înțele
gerilor convenite la cel mai înalt 
nivel.

Prezența la T.I.B. ’85 a unei dele
gații numeroase de specialiști din În
treprinderile producătoare si' de co
merț exterior din Ungaria o folosim 
de altfel pentru a acționa în direcția 
extinderii acestor raporturi, in con
formitate cu potențialul puternic al 
economiilor noastre. Potrivit. înțele
gerilor stabilite, in cincinalul viitor 
volumul schimburilor economice din
tre Ungaria și România va spori 
substantial, principala pondere fiind 
deținută .de produsele industriei con
structoare de mașini, electronicii si 
industriei chimice. în Ungaria sint 
bine cunoscute si apreciate auto
turismele Dacia, instalațiile si uti
lajele de forai, numeroase produse 
chimice si farmaceutice realizate de 
industria românească. Consider im
portantă colaborarea noastră in do
meniile electronicii— ca un sector de 
mare perspectivă — mijloacelor de 
transport, precum si in industria 
chimică si a bunurilor de consum. în 
prezent, pregătim protocolul comer
cial pentru anul 1986. Larga ofertă de 
export prezentată de tara dumnea
voastră la T.I.B. '85. cit si prezenta
rea in standurile noastre a numeroa
se produse de înalt nivel tehnic ale 
industriei din Ungaria sint elemente 
extrem de Utile pentru a asigura o 
bază trainică înțelegerilor dintre 
țările noastre vecine si prietene".

CAMELIA ZIOLEK, directoarea 
pavilionului Poloniei : „Prezența ce
lor 19 firme de comerț exterior din 
Polonia la T.I.B. ’85, unde expunem 
pe o suprafață dublă decît cea din 
anul trecut, ilustrează interesul 
nostru pentru adincirea continuă a 
legăturilor economice cu Republica 
Socialistă România. Schimburile eco
nomice reciproce au cunoscut in ac
tualul cincinal o dublare, iar preve
derile pentru perioada 1986—1990, și 
într-o scrie de domenii pină in anul 
2000, asigură in continuare un inalt 
dinamism acestora. Faptul că eco
nomiile noastre sint complementare 
într-o serie de domenii de mare im
portanță — cum este de pildă cel al 
materiilor prime — reprezintă baza 
solidă a programelor de colabo
rare dintre Polonia și România. O 
însemnată pondere in livrările reci
proce o dețin produsele industriei 
constructoare de. mașini, electroteh
nicii, electronicii și chimiei. La 
T.I.B. ’85 sint expuse și produse 
realizate în cooperare intre între

EFORTUL
(Urmare din. pag. I) 
cetători este în flagrantă contradic
ție cu spiritul și exigentele concrete 
exprimate cu atîta pregnanță in 
documentele Congresului al XIII-lea 
al partidului. In viziunea to
varășului Nicolae Ceausescu, pro
gresul științei și tehnicii apare ca 
o coordonată fundamentală a dez
voltării societății noastre socialiste. 
Progresul nu poate fi însă doar 
cantitativ : el impune o schimbare 
tehnologică profundă, metode, pro
cedee, materiale noi pentru a depăși 
nivelul tradițional. Iar acest pas ino
vator pe plan tehnologic nu poate fi 
conceput fără o inovare Științifică 
corespunzătoare. Deci progresul tre
buie să înceapă, așa cum de nenu
mărate ori a afirmat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin revoluționa- 
rea nivelului cunoașterii. Nu există 
un progres tehnologic semnificativ 
fără un mare progres științific, fără 
o curajoasă rupere a frontului in 
domeniul științei. înseamnă aceasta 
un accent deosebit pe cercetarea ști
ințifică fundamentală ? Doar într-o 
mică măsură. Adeseori, noutatea 
iese din cercetarea aplicativă, din 
inițiativele strict orientate pentru 
scopuri practice. Dar nu carac
terul aplicativ sau fundamental pare 
să fie aici factorul decisiv, ci ur
mărirea cu tenacitate a obținerii 
unor date noi — intr-adevăr noi și 
valoroase — și crearea pe baza lor 
a unei rezerve de cunoaștere, a unei 
perspective de bătaie lungă.

Bineințeles că aceasta e datoria dc 
bază a cercetătorului. întrebarea e, 
cine o plătește ? Cred că aici trebuie 
luate in considerare două etape. O 
primă etapă — cea de tatonare a 
noului — greu va găsi un, finanța
tor imediat. Nu toate întreprinderile 
industriale înțeleg că cercetarea ce 
o termin anul acesta e în fond cer
cetarea ce am inceput-o, in mod 
organizat, cu cîțiva ani înainte și 
am terminat-o in liniile ei esențiale, 
fiind, la vremea respectivă, finanțată 
de alt beneficiar. în paralel cu te
mele contractate, cercetătorul a avut 
însă grijă să-și concentreze efortul 
și asupra temelor ce vor constitui 
sursa și rezerva cercetărilor ce se 
vor. aborda in anii viitori. Că in ca
drul unui colectiv de cercetare o 
parte din cercetători se dedică rezol
vărilor prezente și o altă parte celor 
viitoare e o chestiune de organizare 
și detaliu. Dar e singura cale să-ți 
pregătești din timp viitorul. E firesc 
ca prezentul să finanțeze, viitorul. 
Există în această privință totdeauna 
rezerve și dacă sint folosite judicios, 
rămine timp și pentru cercetarea ce 
trebuie.finalizată acum, și pentru cea 
de perspectivă. Important ni se pare 
să nu eliminăm niciodată munca 
pentru acumularea de rezerve știin
țifice și tehnice, pentru cercetarea 
de bătaie lungă.

Evident, după o primă etapă de 
tatonare, e necesar de cele mai multe 
orii să se treacă Ta a doua etapă, 
cea a cercetării organizate, de per
spectivă. în fond nu e atit de greu 
a-ți găsi beneficiari care să priveas- 

prinderile poloneze și românești, 
cum sint, de exemplu, macaralele de 
mare putere pentru șantierele de 
construcții. Foarte multe produse 
românești sint bine cunoscute și apre
ciate in Polonia și cred că, după 
această ediție a Tirgului internațio
nal București, paleta lor va crește. 
La rîndul nostru, oferim multe po
sibilități de cooperare și colaborare 
in domenii dc mare interes pentru 
România : echipament naval, aviație, 
electronică, chimie. Aș dori să spun 
că in atmosfera prietenească pe care 
o intîlnim la tot pasul in București, 
ne simțim foarte bine și exprim cu 
acest prilej mulțumiri gazdelor pen
tru ospitalitatea lor caldă".

JOHN EDGINGTON, președintele 
firmei „Crescent" — Cipru: „De fie
care dată, participarea noastră la 
Tirgul international București ne-a 
prilejuit încheierea unor tranzacții 
importante cu partenerii români. Re
lațiile noastre sint caracterizate prin 
stabilitate și diversitate in domeniile 
chimiei, metalurgiei si materialelor 
de construcții. Un larg interes pen
tru firma ..Crescent" ii prezintă 
folosirea Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, o lucrare de excepțională 
anvergură realizată de România, care 
este semnificativă pentru potențialul 
tehnic de care dispuneți. In această 
direcție, am stabilit o colaborare cu 
partenerii români pentru echiparea 
unor instalații de descărcare a ci
mentului în portul Constanta-sud. 
Purtăm în aceste zile discuții legate 
dc cooperări in privința unor disno- 
zitive dc economisirea combustibili
lor. a industriei lemnului".

M. HONT, directorul pavilionului 
Norvegiei : „Doresc să precizez, in 
primul rind. că si anul acesta orga
nizatorii Tirgului international Bucu
rești au fost la înălțime. Participarea 
Norvegiei la actuala ediție este mult 
mai complexă decit in alti ani. re- 
flectind interesul tării noastre pen
tru extinderea colaborării 'cu Româ
nia. în acest an. pe primele 6 luni, 
schimburile noastre comerciale de 
import-export înregistrează un pro
gres vizibil. Exportul românesc a de
venit mult mai complex, depășind 
cadrul strict al unor produse din con
strucția navală. Una dintre cele mai 
importante firme din Norvegia. 
«Norsk Hydro», este prezentă în ca
drul Tirgului international București, 
avind o colaborare deosebită cu în
treprinderile de comerț exterior 
«Chimica» si «Danubiana».

Noi credem că această cooperare 
reprezintă o soluție importantă pen
tru dezvoltarea relațiilor noastre co
merciale. Cred că actuala ediție a 
T.I.B. va contribui intr-o mare mă
sură la cunoașterea si stabilirea unor 
noi modalități de cooperare • pe linia 
tradițiilor statornicite intre firmele 
norvegiene si cele românești".

Opinii consemnate de 
Dam CONSTANTIN 
Peîre CR3STEA

PROPRIU
că generos aceste, strădanii. Cei mai 
mulți vor fi dc acord să prevadă un- 
timp rezonabil' ,‘,clc cercetare",, „de .’ 
pregătire", bine fundamentat, înain
te de abordarea problemei practice 
propriu-zise. Cercetătorul va avea 
grijă ca, pe lingă rezultatele strict 
necesare pentru tema cerută, să ex
ploreze cu atenție toate „variantele", 
toate extinderile posibile, să le dea 
cea mai mare atenție.

Se poate spune: totul e bine, dar 
rolul acesta oarecum marginal al 
cercetării de perspectivă nu este 
tocmai încurajator. Cel puțin a.șa 
pare să fie mai ales prima eta
pă. cea inițială, de’tatonare. Tre
buie să ținem însă seama de reali
tăți. în primul rind. e evident că 
angajarea unor cercetări de perspec
tivă in știință și'tehnică nu se poate 
face decit treptat, gradat, de la 
simplu la complex. începe cu găsi
rea unor fapte fundamental noi, 
obținute de cele mai multe ori cu 
mijloace modeste. Apoi, rezultatele, 
și nu promisiunile fără acoperire, 
trebuie să decidă continuarea cerce
tării. Cind lucrurile se conturează, 
trebuie să crească și implicațiile ma
teriale, efortul uman de cercetare. 
Doar in ultima etapă, cea de finali
zare, de valorificare directă a cer
cetării în practică, vom folosi toată 
puterea tehnicii, mijloacele informa
tice, utilajele complexe.

Mai e un aspect, care ține de 
etapa pe care o parcurgem. Ne tre
buie negreșit cercetări de perspec
tivă eficiente, care să aibă o speran
ță de succes ridicată. Mult prea des, 
multe, prea multe cercetări costisi
toare, consumînd eforturi considera
bile, au luat sfirșit fără o finalitate 
cit de cit precisă și utilă. Prea multă 
vreme ,o parte importantă a cerce
tării s-a complăcut in a aborda terne 
așa-zise de perspectivă, în fond ne
interesante, nesemnificative, făcute 
parcă mai mult de dragul de a spori 
memoriile de activitate ale unor 
cercetători decit de a aduce contri
buții de mare noutate și certă va
loare.

Ideea majoră a progresului nos
tru tehnic, ca motor al creșterii eco
nomice intensive, promovată ferm de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rămine, 
fără îndoială, nevoia tot mai mare 
de a inova, de a depăși actualele 
niveluri ale tehnicii, de a le ridica la 
o nouă calitate. Cercetarea e chemata 
să-și spună aici cuvîntul hotărîțor; 
Aceasta o face prin realizarea unei 
perspective de lungă respirație, care 
să promoveze o știință curajoasă, 
secondată de realizări tehnice deo
sebite. Cercetarea de perspectivă își 
atinge scopul cind devine prin ex
celență novatoare, cind promovează 
și finalizează noul.

Mereu revenim la constatarea că 
nevoia e cea mai bună școală. Ea 
ne învață să fim prevăzători, să 
gindim departe in vjitor, să. ne do
zăm eforturile, să chibzuim înde
lung asupra țnijloacelor noastre ma
teriale și. mai ales, să nc folosim de 
inteligența, de inventivitatea noas
tră. Pină la urmă constatăm, ca de 
atitea ori, că cel mai prețios dar e 
mintea, inteligența noastră creativă.

cinema
G Promisiuni : LUMINA (14 74 16) — 
9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 
18; 20.15
© Iarna bobocilor : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17,30:
19.45
® Toamna bobocilor : GIULEST1 
(17 55 46) — 9: 11: 13: 15: 17.30: 19.30, 
VOLGA (79 71 26) — 9: 11: 13: 15: 17; 
19
© Sosesc păsările călătoare : BU- 
ZESTI (50 43 58) — 15: 17: 19
© Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19

© Aripi de zăpadă : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Cu mîinile curate : COSMOS
(27 54 95) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Cămin pentru nefamiliști : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11.15: 13,30: 10.45: 18: 
20.15
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11.15: ,13.30: 15.45: 18; 20.15
© Cavalerii teutoni : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 10: 14: 18.15
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia: VICTORIA (16 28 79) 
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20
© Masca de argint : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9: 11: 13.15: 15,30: 17.45: 
20
O Furtuna: DACIA (50 35 94) — 9:
11,30: 14: 16,15: 18,30
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 12: 16: 19 

o Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 18,30
0 S-a pierdut un elefant : PACEA 
(71 30 85) — 15: 17: 19
• Ian Bibian : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17: 19
© Steaua dimineții : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19
® Călărețul electric : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18: 
20,15. ARTA (213186) — 9; 11,15: 
13,30: 15.45: 18: 20
© Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15,30: 18,45
© N-am cîntat niciodată pentru tata : 
CAPITOL (16 29 17) — 9: 11,15: 13.30; 
15.45: 18: 20
• Avertismentul : FAVORIT (45 31 70)
— 11.15: 13.45: 16.15: 19
© Urma castorului — 9: 11, Micul 

lustragiu — 13,30; 16; 18,30 : DOINA 
(16 35 38)
© Superpolițistul : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 
18: 20,15. AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20
© Bunul meu vecin Sam : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 12; 15: 18,15, UNION 
(13 49 04) — 9: 12: 16: 19
© Toată lumea este a mea : LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 18.30, MUNCA
(21 50 97) — 15: 18,30
© Yankeii : MELODIA (11 13 49) — 9; 
12: 16: 19
© Cei șapte fantastici : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13: 15,30: 17,45; 20, 
FLACĂRA (20 33 40) — 9; 11: 13: 15: 
17: 19

© Superman : VIITORUL (10 67 40) — 
15.30: 18,30
© Undeva. cîndva : FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11 : 13; 15; 17,15; 19.30

teatre
© Teatrul Național (14 71 71. sala mi
că) : Zbor deasupra unui cuib de cuci
— 19,30; (sala Atelier): Harap Alb
— 19
© Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75. Ateneul Roman): Cvintetul 
„MORAGUfiS44 (Franța) — 17: Concert 
simfonic extraordinar dedicat celei 

de-a 40-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite. Dirijor : Mihai Bre- 
diceanu. Solist : Dan Grigore — 19.30; 
(sala Studio): Tricentenar Bach-Hăn- 
del. Recitalul sopranei Bianca-Luigia 
Manoleanu — 17.30
© Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 18
© Teatrul de operetă (14 80 11): Voie
vodul țiganilor — 18.30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46): 
Unchiul Vania — 19: (sala Grădina 
Icoanei, M 95 44): Eunucul — 19
O Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 19,30
© Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru): Mizerie șî noblețe — 

18,30: (sala Studio): Acești Îngeri 
triști — 18
@ Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de, minte — 19
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 19
© Ansamblul „Rapsodia Română*4 
(13 13 00): Pe sub cetini Ia izvoare 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
Nota zero la purtare — 9: Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 15
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77): E- 
lefănțelul curios — 10: Făt-Frumos 
din lacrimă — 15: (sala clin Piața 
Cosmonauților): Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 15
© Circul București (10 41 95): Tom și 
Jerry la circ — 19



SESIUNEA JUBILIARĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Pentru rezolvarea prin eforturi comune 
a problemelor lumii contemporane

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). - N. Chilie transmite : La se
siunea jubiliară a Adunării Generale a O.N.U., poziția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la a 40-a aniversare a O.N.U. 
prezentată de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a fost primită cu deosebit interes.

A reținut în mod deosebit aten
ția cercurilor diplomatice si de pre
să. prin caracterul său constructiv 
si de strictă actualitate, apelul pre
ședintelui României adresat șefilor 
de stat si de guvern de la înalta 
tribună a O.N.U. în anul celei de-a 
40-a aniversări a organizației mon
diale de a-și uni cu toții eforturi
le pentru a bara calea unui război 
mondial, a unei catastrofe nuclea
re. de a conlucra activ în interesul 
colaborării si păcii, al libertății și 
independentei tuturor națiunilor.

De altfel, aceasta este o concluzie 
care se desprinde și din cuvîntul 
participanților la sesiunea jubiliară.

Președintele Senegalului, Abdou 
Diouf, a subliniat că instaurarea unor 
relații pașnice între marile puteri și 
între toate statele lumii și rezolva
rea pe cale politică a conflictelor 
din diferite părți ale globului au o 
însemnătate de prim ordin pentru 
normalizarea situației internaționale 
Si pentru asigurarea păcii mondiale.

Președintele Consiliului Preziden
țial al R.P? Ungare, Pal Losonczi. 
a Subliniat’ că O.N.U. are o mare 
importantă pentru toate statele 
membre nu numai ca loc de .pre
zentare a punctelor lor de vedere 
asupra principalelor probleme inter

Problemele A.I.T. în dezbatere la Națiunile Unite
Lucrările Comitetului pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : în Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. au început dez
baterile asupra unui grup important 
de probleme sociale repartizat 
spre examinare acestui organism, 
intre care, pe prim-plan, figurează 
punctul intitulat „Anul Internațional 
al Tineretului — Participare, Dezvol
tare, Pace", care are la origine o 
inițiativă românească. Shuaib U. 
Yolah, adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U., și Leticia Shahani, 
asistentă‘ a secretarului general al 
O.N.U., șefa Centrului O.N.U., de fia 
Viena, pentru dezvoltare socială și 
probleme umanitare, au prezentat 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Națiunilor Unite in această 
direcție.

în discursurile lor, un accent deose
bit a fost pus pe relevarea însemnă
tății inițiativei românești privind 
A.I.T., arătîndu-se că ansamblul 
manifestărilor consacrate A.I.T. au 
determinat o largă conștientizare a 
guvernelor, a tuturor factorilor de 
decizie, a opiniei publice internațio
nale in legătură cu preocupările și 
cerințele specifice ale tinerei gene
rații, au declanșat un amplu proces 
de căutare a celor mai potrivite căi 
și modalități de soluționare a aces
tora, in conformitate cu tradițiile, 
prioritățile și condițiile concrete din 
fiecare țară. S. U. Yolah a apreciat 
că este necesară o strategie bine 
articulată pentru realizarea potenția
lului creator al tineretului, cu obiec
tive pe termen lung și cu măsuri co
respunzătoare de punere în aplicare 
a programelor elaborate in acest do

naționale de interes general, ci mai 
ales ..pentru încercările de a se găsi 
un numitor comun de acțiune in 
vederea rezolvării problemelor si a 
stărilor de criză". Este necesar, a 
declarat el. să .continuăm eforturile 
pentru menținerea dialogului între 
statele cu sisteme sociale diferite, 
pentru căutarea căilor și. modalită
ților de soluționare politică a foca
relor de criză și pentru întărirea 
spiritului și politicii de coexistență 
pașnică. Omenirea nu are o alter
nativă acceptabilă la cultivarea . și 
extinderea relațiilor de cooperare in
ternațională. ' la respectarea necondi
ționată a suveranității naționale, la 
colaborarea . bazată ne avantaj. re
ciproc si la rezolvarea prin nego
cieri a problemelor si diferendelor.

Președintele Libanului. Amin Ge- 
mayel, a adresat un apel la spriji
nirea guvernului și poporului liba
nez în depășirea, dificultăților gene
rate de război. în normalizarea situa
ției interne, în asigurarea indepen
denței, unității și integrității terito
riale a Libanului.

Primul ministru al Israelului, Shi
mon Peres, a prezentat pe larg po
ziția guvernului său fată de con
flictul arabo-israelian. El a cerut ca 

meniu, cu implicarea activă a O.N.U. 
și organismelor1 sale, cu participarea 
nemijlocită a tinerei generații și a 
organizațiilor naționale și internațio
nale de tineret, Reliefind semnifica
țiile multiple ale inițiativei Româ
niei. privind A.I.T., el a declarat: 
Aduc omagiul meu și exprim sincera 
mea apreciere Guvernului României, 
poporului român pentru organizarea 
cu succes a Conferinței mondiale a 
comitetelor naționale pentru A.I.T. 
la București, in septembrie a.c. După 
părerea mea. recomandările adoptate 
de această conferință merită o aten
ție prioritară din partea Adunării 
Generale.

Acțiunile multilaterale în domeniul 
tineretului, a continuat el, au deopo
trivă o valoare de simbol și o însem
nătate practică. Este deosebit de im
portant că guvernele, in strînsă 
colaborare cu Națiunile Unite, au 
realizat un consens internațional 
privind angajarea lor ■ față de cauza 
tineretului, în conformitate cu obiec
tivele A.I.T.‘Cu toate că problemele 
și politicile concrete rămîn, desigur,- 
in sarcina fiecărei țări, mărcarea 
A.I.T. conferă o mare greutate preo
cupărilor internaționale, , invitind 
guvernele la acțiuni proprii. în ter
meni practici, expertiza tehnică pe 
care Națiunile Unite și instituțiile 
lor specializate au acumulat-o și 
dezvoltat-o de-a lungul ultimelor 
patru decenii poate oferi avantaje 
imense pentru guverne în elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor 
și politicilor naționale in domeniul 
tineretului.

Leticia Shahani a subliniat că 
obiectivele nobile ale A.I.T. se reali

O.N.U. să promoveze cu mai mult 
curaj negocierile de pace în O- 
rientul Mijlociu „aducînd părțile in 
conflict la o nouă inițiativă diplo
matică".

Reprezentantul special al R. F. 
Germania, Hanș-Dietrich Genscher, 
a pus un accent deosebit pe nece
sitatea depășirii actualei situații de 
încordare din . raporturile Est-Vest și 
din viața internațională și a sub
liniat că pentru aceasta sint nece
sare negocieri, bi și multilaterale 
între state, un dialog continuu în 
vederea rezolvării corespunzătoare 
a problemelor acumulate în lume.

Reprezentantul special ah R. P. 
Bulgaria, Mitko Grigorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a ară
tat că „O.N.U. are o mare importan
tă în rezolvarea problemelor de bază 
ale zilelor noastre, în primul rînd a 
consolidării păcii și securității ge
nerale. întărirea păcii și securității 
internaționale, a declarat el, se poa
te realiza numai prin negocieri con
structive care să pună 'capăt cursei 
înarmărilor și să prevină pătrunde
rea ei in spațiul cosmic, în era nu
cleară, nici o problemă globală nu 
poate fi rezolvată potrivit voinței 
uhui singur stat sau a unui grup de 
state. Pericolul unei catastrofe nu
cleare face imperios necesar ca toa
te, statele să întreprindă acțiuni con
certate și efective pentru stoparea 
cursei înarmărilor, pentru reglemen
tarea pașnică a conflictelor și re
stabilirea si consolidarea încrederii 
si a ințelegerii intre popoare".

zează cu succes, cele 158 de comi
tete naționale și alte structuri de 
coordonare pentru A.I.T. indeplinin- 
du-și mandatul încredințat. O măr
turie în plus în acest sens, a spus 
vorbitoarea, o oferă multitudinea de 
activități guvernamentale și negu
vernamentale organizate la nivel na
țional, regional și internațional care 
au modelat rezultatele pozitive ale 
A.I.T. Vorbitoarea a dat o înaltă 
apreciere celei de-a patra sesiuni de 
la Viena a Comitetului consultativ 
al O.N.U. pentru A.I.T.. al cărui 
președinte este tovarășul Nicu 
Ceaușescu, ministru pentru proble
mele tineretului, in cadrul căreia a 
fost elaborat documentul intitulat 
„Liniile directoare pentru programe 
de viitor în domeniul tineretului și 
urmărirea punerii lor in aplicare",

La baza acestui proces stă concep
ția că 1985 reprezintă pivotul pen
tru stabilirea unei strategii pe ter
men lung de acțiuni în domeniul ti
neretului, ale cărei linii directoare 
oglindesc experiența acumulată la 
toate nivelurile de-a lungul pregăti
rilor pentru A.I.T., 'și; cu; deosebire, 
cea oferită de cele, cinci planuri re
gionale.-de acțiune pentru .tineret..

- Pentru prima dată, a declarat 
vorbitoarea, comunitatea internațio
nală va dispune de o strategie pen
tru activități în domeniul tineretului. 
Dezbaterile din cadrul comitetului 
asupra acestei problematici au ca fi
nalitate . elaborarea proiectelor de 
documente care vor fi supuse apro
bării finale a Conferinței mondiale 
a O.N.U. pentru A.I.T., care se va 
desfășura in plenara Adunării Ge
nerale, incepînd cu 13 noiembrie a.c.,

BEIJING

Convorbiri economice româno-chineze
BEIJING 22 (Agerpres). — Chen 

Muhua, consilier de stat, președin
tele Băncii Poporului a R.P. Chi
neze, s-a întilnit cu Florea Dumi
trescu, guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, aflat la Beijing în.tr-o vizită 
pentru schimb de experiență și 
cooperare în domeniul financiar- 
bancar. Au fost abordate aspecte 
ale relațiilor economice româno-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-siriene • Strategie de apărare 

comună în zona Coifului
RIAD 22 (Agerpres). — La Riad 

s-a încheiat cea de-a doua rundă a 
convorbirilor iordaniano-siriene la 
care au participat primul ministru 
al Siriei,. Abdel Rauf Al-Kassem,. și 
primul ministru al Iordaniei, Zeid 
Rifai, desfășurate sub egida unui 
Comitet de reconciliere al Ligii 
Arabe.

într-o declarație dată publicității 
după încheierea convorbirilor, prin
țul moștenitor și prim-vicepremie- 
rul Arabiei Saudite, Abdullah Ibn 
Abdul Aziz, care a prezidat discu
țiile, a relevat că cele două părți au 
subliniat angajamentul lor față de 
rezoluțiile reuniunilor arabe la nivel 
înalt și planul de pace adoptat la 
Fez pentru realizarea unei păci 
drepte și cuprinzătoare în Orientul 
Mijlociu, în cadrul unei conferințe 
internaționale sub auspiciile O.N.U. 
și la care să participe toate părțile 
implicate. Totodată, cele două părți 
au respins reglementările parțiale 
sau unilaterale cu Israelul-, au dis
cutat probleme bilaterale și au hotă-

r
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pe scurt

O AMPLA DEMONSTRAȚIE a 
' avut loc la Haga in semn de pro- 
Itest fată de planurile N.A.T.O. pri

vind amplasarea de rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune pe te
ritoriul Olandei. Manifestația a 

I coincis cu începerea dezbaterilor 
din parlament asupra pregătirii 
scrisorii guvernului referitoare la 

■ acordul cu S.U.A., in cazul în care 
forul suprem se va pronunța in 

I favoarea amplasării de rachete nu
cleare americane pe teritoriul 
Olandei.

PROTEST. Primul ministru al 
I Greciei. Andreas Păpandreu. a 

adresat Statelor Unite ale Americii 
protestul ferm al guvernului elen 

. in legătură cu violarea spațiului' 
aerian grecesc de către avioane mi- 

I litare americane. Purtătorul de cu- 
vint guvernamental a declarat ore- 

Isei că o .formațiune de trei avioa
ne. care a decolat de pe portavionul 
..Saratoga", a violat spațiul aerian 

I grecesc in zona Insulei Skyros.
DECLARAȚIE. Politica represivă 

Ia autorităților din Coreea de Sud 
este ferm condamnată de toate 
cercurile democratice, din această 
parte a Coreei. Li Mon Wu, pre
ședintele Noului Partid Democra
tic Coreean, principala formațiune 

chineze, evidențiindu-se măsurile 
care se impun în lumina înțelegeri
lor și hotărîrilor realizate cu pri
lejul recentei vizite oficiale de prie
tenie în China a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în vederea, amplificării 
colaborării , bilaterale economice și 
financiar-bancare.

rît să organizeze noi întîlniri și să 
reia dialogul constructiv atît la 
Damasc cit și la Amman.

Pe de altă parte, prințul moșteni
tor saudit, referindu-se la relațiile, 
siriano—irakiene, a anunțat că s-a 
convenit asupra organizării unei în- 
t.ilniri între oficialități de nivel 
înalt în domeniul securității din 
Siria și Irak-, la frontiera lor. comună. 
El și-a exprimat speranța că această 
întilnire va fi de bun augur pentru 

. limpezirea atmosferei între cele două 
țări. . .

KUWEIT 22 (Agerpres). — Miniș
trii apărării din țările membre ale 
Consiliului de Cooperare din zona 
Golfului, reuniți în Kuweit, au apro
bat o strategie de apărare comună 
pentru menținerea securității și sta
bilității în regiune, se -arată în de
clarația finală a acestei întilniri. 
Participant» ■ au subliniat impor
tanta bizuirii pe eforturile proprii în 
realizarea obiectivelor strategiei 
aprobate.

politică de opoziție, Kim Dae Jung, 
Kim Yong Sam și numeroase alte | 
personalități au dat publicității o 
declarație in care se cere încetarea I 
imediată a regimului brutal aplicat | 
prizonierilor politici sud-coreeni.

NEGOCIERI. în cadrul tratati
velor sovieto-americane cu privire I 
la armele nucleare și cosmice, la 
Geneva a avut loc marți reuniunea I 
grupului de lucru pentru armele | 
cosmice, relatează agenția T.A.S.S. î I

PRODUCȚIA DE CEREALE A
lUGbSLAVIEI a fost afectată de 1 
puternica secetă din vara acestui . 
an. informează agenția Taniug. Po- I 
trivit unor estimări ale Oficiului I 
ele statistică, in 1985. (recolta de 
cereale va fi cu 17 Ta. șută mai I 
mică , decit ;anul. trecut, iar' recolta 
de sfeclă de zahăr cu 11 la sută. 
Scăderi considerabile s-au inregis- . 
t?at’. de asemenea, la producția de I 
legume și fructe. '

REPRESIUNI. La Capetown și I 
în alte regiuni sud-africane au | 
continuat represiunile autorităților 
rasiste împotriva; populației de cu- I 
loare. Poliția sud-africană a des- | 
chis focul ucigind șase militanți de 
culoare și rănind alți trei, în pro
vincia Cape.
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Manifestări consacrate României!

„Ștefan Lu- i 
ată sub aus- ’ 

i

i

\ “ *

In diferite țări ale lumii au avut loc manifestări cu caracter social- 
politic, cultural și artistic consacrate României

HELSINKI 22 (Agerpres). — La 
casa de cultură „Kulturitalo", din 
capitala Finlandei, a fost deschisă 
expoziția de fotografii „Imagini din 
România", A fost organizată, tot
odată, o expoziție de carte româ
nească, în care un loc central îl 
ocupă lucrări din gindirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Sint prezentate, de ase
menea, volume cuprinzînd pagini 
din istoria României, cărți de ști
ință, literatură, albume de artă. 
Cu acest prilej s-au evidențiat ma
rile realizări economico-sociale ob
ținute de România socialistă in ul
timii 20 de ani, dinamismul econo
miei românești, dezvoltarea impe
tuoasă a științei, invățămîntului și 

< culturii în toți acești ani, perioa- 
’ dă intrată in istoria patriei, în con

știința poporului român sub sim
bolica denumire de „Epoca 
Ceaușescu". La festivitatea de des
chidere au luat parte membri ai 
conducerii Partidului Comunist 
Finlandez, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, membri 
ăi Asociației de prietenie Finlanda 
— România, șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

tovarășa
în anul 19.78, in

| LONDRA 22 (Agerpres). — Fi- 
. Hala din Birmingham a Asociației 
I de prietenie Marea Britanie — 
\ România a organizat o „Seară ro

mânească". Cu această ocazie, a 
I fost evidențiată evoluția relațiilor 

româho-britanice in toate domeni- 
I ile de activitate, ca urmare a vizi- 
I tei de stat efectuate de președin
tele Republicii Socialiste România, 

I tovarășul Nicolae Ceaușescu, im- 
, preună cu
' Elena Ceaușescu,
| Marea Britanie. Totodată, s-a re

levat sprijinul Asociației de prie-
I tenie și al filialelor acesteia pentru 
I mai buna cunoaștere a realităților 
I social-economice din România. Au 
j fost prezenți adjunctul lordului 

primar al orașului Birmingham,
I primarul orașului Solihull și mem- 
i bri ai filialei asociației de prietenie.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
La școala populară superioară 
Valla, din orașul Linkdping, im
portant centru economic și admi
nistrativ. din zona de sud a Sue
diei, a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „Imagini din 
România modernă". S-a făcut o 
prezentare a dezvoltării econo
mice și social-politice a țării 
noastre, precum și a relațiilor 
bilaterale româno-suedeze, la a că
ror dezvoltare o contribuție liotă- 
ritoare au avut discuțiile la nivel 
înalt cu ocazia vizitei tovarășului 

președintele 
România, in

■ Nicolae 
Republicii 
Suedia. I

Ceaușescu.,
Socialiste

. CARACAS 22 (Agerpres). r- 
Institutul venezuelean de prietenie 
cu România (I.y.A.R.) și Faculta
tea ăe arhitectură, în colaborare cu 
ambasada țării noastre la Caracas, 
au inaugurat, in cadrul Universi
tății Centrale din Venezuela, ex-

I
i poziția documentari de fotografii 
’ „Imagini din România". Conduce- 
) rea facultății, profesorii de specia- i litate, reprezentanții I.V.A.R. au 
J dat o înaltă apreciere succeselor
1 dobîndite de poporul nostru in 

toate domeniile de activitate, inclu
siv in arhitectura construcțiilor.

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Complexul „Voivodina", din orașul 
Novi Sad, a avut loc o gală a fil
mului românesc cu pelicula artisti
că de lung metraj 
chian", acțiune organizată sub aus
piciile Centrului cultural din Novi 
Sad și ale Iugoslaviei-film din 
Belgrad. In expunerea prezentată 
cu această ocazie au fost eviden
țiate transformările politice, econo
mice și sociale care au. avut loc in 
țara noastră după victoria revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă .și antiimperialis- 
tă, de la 23 August 1944, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Totodată, s-au subliniat bunele re
lații de colaborare existente intre 
cele două țări socialiste, vecine și 
prietene, un rol hotăritor avindu-l 
in această privință tradiționalele 
intilniri și convorbiri la nivel înalt 
romăno-iugoslave. Au participat re
prezentanți ai guvernului și diver
selor organe și instituții culturale 
din Voivodina, oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numeros public.

VIENA 22 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor organizate de amba
sada țării noastre in Austria, îm
preună cu Asociația Austria-Româ- i 
nia, la Școala de arte din Viena ? 
a avut loc vernisajul expoziției ) 
de pictură românească „Arta din l 
România". In cadrul alocuțiunilor ' 
rostite cu ocazia vernisajului s-a t 
subliniat faptul că expoziția con- < 
tribute la o mai bună cunoaștere > 
in Austria a valorilor românești și 
a artei românești, precum și a pre
ocupărilor artiștilor români de a 
reflecta in operele lor realitățile 
românești contemporane.

LUXEMBURG 22 (Agerpres). — 
1n cadrul programului cultural din
tre Republica Socialistă România și 
Marele Ducat al Luxemburgului, 
ansamblul folcloric „Dumbrăvifa" 
din comuna Ruginoasa, județul Iași, 
a prezentat spectacole în orașele 
Merche și Dudelange. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Culturale, ai municipalități
lor celor două orașe, ai ambasadei 
române, precum și un numeros pu
blic. Spectacolele s-au bucurat de 
un deosebit succes.

Iîn diferite 
La seara culturală, orga- 

colaborare cu Asociația 
„Dacia", care aniversează 
de la înființare, au luat 

AdriaenSens, pre-

BRUXELLES 22 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o seară cultu
rală românească, in cadrul căreia a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
prezentînd imagini ce reflectă rea
lizări ale tării noastre 
domenii, 
nizată în 
culturală 
cinci ani 
parte Isabella 
ședința asociației, și membri ai con
ducerii, parlamentari, alte oficiali
tăți. Cu acest prilej, s-au prezentat 
politica, externă activă a României, 
pusă in slujba păcii și dezarmării, 
a promovării unei largi cooperări 
internaționale, politica internă con
sacrată dezvoltării tuturor sectoa- . 
relor economice, sociale, culturale) 
și Viitor domenii. A fost evocată l 
evoluția continuu ascendentă a re- i 
lațiilor româno-belgiene, la a căror 1 
dezvoltare un rol important l-a 
avut Asociația culturală „Dacia".

Dezvoltarea economică generală, 
înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale 

- imperative stringente ale actualității
Actuala sesiune jubiliară a Adunării! Generale, con

sacrată celei de-a 40-a aniversări a creării Organiza
ției Națiunilor Unite, constituie un îndemn la reflecție 
asupra drumului parcurs și la scrutarea perspectivelor 
forumului mondial, dar, mai cu seamă, cheamă la 
eforturi în vederea sporirii contribuției O.N.U. la solu
ționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, 
între care un loc aparte îl ocupă cele privind dezvol
tarea economică și socială a popoarelor. în acest 
sens, este știut că, mai ales în ultimul deceniu, un 
șir de conferințe mondiale, organizate sub egida 
O.N.U., sesiuni extraordinare ale Adunării Generale au 
pus in evidență acuitatea problemelor pe care le 
ridică împărțirea lumii in țări bogate și țări sărace, 
persistența pe întinse zone ale globului a subdezvol
tării, au elaborat documente importante în vederea 
accelerării dezvoltării țărilor rămase in urmă, elimi

nării decalajelor dintre state și înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale, in concordanță cu întreaga 
sa politică externă de pace și colaborare, țara noastră, 
afirmindu-și, de-a lungul celor trei decenii de participare 
la O.N.U., deplina adeziune față de țelurile și principiile 
organizației, a luat parte, de la inceput - asa cum s-a 
subliniat in POZIȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, CU PRI
VIRE LA A 40-A ANIVERSARE A O.N.U., prezentată de 
reprezentantul special al președintelui României, la 
inceputul acestei sâptămini - la dezbaterea celor mai 
importante probleme înscrise pe agendă, a manifestat 
in permanență inițiativă și spirit de conlucrare, afir- 
mindu-se ca un factor deosebit de activ în eforturile 
pentru promovarea obiectivelor Națiunilor Unite, 
inclusiv în domeniul colaborării economice internațio
nale.

Factor activ, propuneri con
structive Pe b323 concePtiei revo
luționare a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra 
problematicii economice mondiale, 
țara noastră a prezentat celei de-a 
Vil-a sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1975 documen
tul intitulat „Poziția României cu pri
vire la instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale", în care erau 
înfățișate pe larg considerentele în 
legătură cu cauzele persistentei și 
accentuării subdezvoltării, fiind adus 
în atenția organizației un pro
gram cuprinzător de acțiune pentru 
lichidarea decalajelor economice din
tre state. Apreciind că situația gravă 
și complexă din economia mon
dială este consecința vechilor relații 
inechitabile, generate de politica im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă, de dominație și asuprire, de 
dezvoltare și îmbogățire a unor state 

pe seama altora, în document se 
sublinia că noua ordine economică 
mondială implică nu schimbări su
perficiale. înlocuirea vechiului „am
balaj" cu altul nou, ci transformări 
profunde, revoluționare, în însuși 
sistemul de relații între state, așe
zarea lor temeinică pe principiile 
egalității și echității, ale respectului 
independentei și suveranității na
ționale, neimixtiunii, avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța — singurele în 
măsură să favorizeze dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni, progresul 
general.

Pornind de la adevărul incontesta
bil că factorul hotăritor în lichi
darea subdezvoltării il constituie 
efortul propriu al popoarelor în 
cauză și avînd, totodată, în ve
dere propria experiență. România 
propunea in documentul amintit ca 
fiecare țară angajată pe calea li
chidării rămînerii în urmă să aloce, 
sistematic și pe o lungă.perioadă de 
timp, circa 25—30 la sută din veni

tul național pentru dezvoltare, în 
vederea creșterii puternice a forțelor 
de producție, a accelerării procesului 
de industrializare, de modernizare a 
agriculturii și a celorlalte sectoare 
de activitate. în același timp, . țara 
noastră considera că un rol deosebit 
de important în eliminarea decalaje
lor'il are colaborarea economică in
ternațională, sprijinul substanțial — 
material, financiar și tehnologic — 
pe care țările avansate sint chemate 
să-l acorde celor rămase în urmă, 
sugerînd constituirea unui Fond de 
dezvoltare, administrat de O.N.U., 
format din contribuțiile tuturor sta
telor, și în primul rînd ale celor 
dezvoltate, precum și din o parte 
din sumele devenite disponibile in 
urma reducerii uriașelor cheltuieli 
militare.

Deși de la prezentarea documen
tului amintit au trecut 10 ani, 
așa cum arată evoluțiile pe plan 
economic mondial, asemenea propu
neri își păstrează intru totul valabi
litatea. Tot atît de actuale sînt si pro

punerile cuprinse în Mesajul trans
mis de președintele Nicolae Ceaușescu 
celei de-a V-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), de la Ma
nila, din mai 1979, privind ela
borarea unui Program de lungă du
rată — pînă'in anul 2000, cu o primă 
etapă pină în 1990 — care să pre
vadă măsuri în vederea dezvoltării 
mai intense a economiilor statelor 
rămase in urmă, ca și elaborarea de 
programe speciale pentru dezvoltarea 
agriculturii, a industriei alimentare, 
textile și a altor ramuri in care 
țările în curs de dezvoltare dispun 
de materii prime, pentru extinderea 
căilor de comunicații, pentru perfec
ționarea învățămîntului și pregătirii 
de cadre în toate domeniile de acti
vitate, corespunzător cerințelor pro
gresului multilateral al statelor res
pective.

Consecventă poziției sale privind 
creșterea rolului O.N.U. în promo
varea științei și tehnologiei, in asi
gurarea accesului tuturor țărilor, și 
în primul rînd al celor în curs de 
dezvoltare, la cuceririle tehnico-ști- 
ințifice mondiale, România a fost 
deosebit de activă în pregătirea' și 
desfășurarea cu rezultate pozitive a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie în slujba dez
voltării, de la Viena, din august 
1979. O contribuție însemnată la pro
movarea acelorași obiective a adus 
România prin inițiativa sa . de a în
scrie pe agenda celei de-a IlI-a 
Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor U.nite pentru Dezvoltare 
Industrială, de la New ■ Delhi, din 
ianuarie—februarie 1980, a unui punct 
special privind dezvoltarea cooperă
rii internaționale pentru întărirea 
capacităților tehnologice industriale 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 

România este, totodată, unul din ini
țiatorii creării, în cadrul O.N.U.D.I., 
a unui program special referitor la 
tehnologia adecvată țărilor în curs 
de dezvoltare și s-a dituat printre 
principalii promotori ai constituirii, 
sub egida F.A.O., a unor, rețele 
internaționale de cooperare științifică' 
în domeniul agriculturii. De aseme
nea, România este autoarea unor 
rezoluții. ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa vizînd dez
voltarea cooperării tehnico-științifice 
intereuropene, a avut un șir de 
inițiative la O.N.U. și U.N.C.T.A.D. 
in vederea prevenirii consecințelor 
nocive alfe exodului de cadre cali
ficate din țările în curs de dezvoltare 
către cele dezvoltate, s-a manifestat 
ca un factor din cei. mai activi în 
dezbaterile Consiliului Economic și 
Social al organizației mondiale.

Pentru o dezvoltare sta
bilă și dinamică a economiei 
mondiale. Din iniUativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a prezentat la sesiunea specială 
a Adunării Generale consacrată pro
blematicii noii ordini economice in
ternaționale, de la New. York, din 
august 1980, o serie de propuneri și 
sugestii care, în esență, vizau trans
formări radicale, de structură, în 
economia mondială și relațiile eco
nomice internaționale, îndeosebi prin 
accelerarea industrializării și mo
dernizării agriculturii țărilor rămase 
în urmă, și înlăturarea unor factori 
externi care frinează procesul dez
voltării.

Cu deosebită tărie a sunat glasul 
României la. O.N.U. și în organis
mele sale specializate în ultimii ani, 
cind situațiâ economică internațio
nală . s-a deteriorat apreciabil, cind 

criza economică și financiară, care a 
afectat într-o măsură sau alta toate 
statele, a lovit cel mai dur țările in 
curs de dezvoltare. în acest context, 
un ecou deosebit de pozitiv l-au 
avut poziția și propunerile prezen
tate, din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cea de-a Vl-a 
sesiune a U.N.C.T.A.D., de la Bel
grad, din iunie 1983. Măsurile pro
puse de țara noastră aveau în ve
dere stoparea deteriorării situației 
economice internaționale, crearea 
condițiilor necesare revenirii la o 
dezvoltare stabilă și dinamică , a eco
nomiei mondiale.

Actuala sesiune jubiliară a Adu
nării Generale ă constituit un prilej 
de afirmare a politicii externe 
principiale, constructive promovate 
de partidul și statul nostru, Româ
nia pronunțîndu-se incă o dată pen
tru lichidarea subdezvoltării, a. de
calajelor dintre state și înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale. 
Poziția, aprecierile și considerentele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la problemele majore ce 
confruntă lumea de azi, expuse la 
sesiunea jubiliară, oferă o grăitoare 
dovadă în acest sens. România pro- 
nunțindu-se din nou, cu toată tăria, 
pentru soluționarea ■ globală a pro
blemelor din economia mondială, 
inclusiv a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor lumii a treia. în 
vederea depășirii problemei dato
riilor, care a devenit principalul 
obstacol în calea edificării unei noi 
ordini economice mondiale, țara 
noastră preconizează realizarea de 
înțelegeri menite să ducă Ia anu
larea- datoriilor pentru unele state, 
reducerea lor pentru celelalte .țări, 
scăderea radicală a dobînzilor, reeșa- 
lonări pe termen mai lung, de 
15—20 de ani, stabilirea unui plafon 
de 10—15 la sută din încasările din 
exporturi pentru rata serviciului 
datoriei externe. România s-a pro
nunțat, totodată, pentru reforma sis
temului monetar-fibanciar interna
țional și pentru o mai mare preo
cupare de a se asigura o coordonare 
în problemele monetare, comerciale 
și financiare, astfel îneît politicile 
adoptate să se completeze armonios, 
în loc să aibă obiective divergente 
și efecte nefaste asupra procesului 
de creștere și a cooperării econo
mice internaționale. . :

în ce privește problemele exis
tente în domeniul comerțului mon
dial, țara noastră s-a pronunțat pen
tru lichidarea oricăror tendințe pro- 
tecționiste, abținerea de la adop
tarea de sancțiuni economice din 
motive politice sau alte motive in
compatibile cu normele și principii
le dreptului' internațional, asumarea 

de către țările dezvoltate a angaja
mentului de a nu introduce noi res
tricții și de a adopta măsuri ferme 
pentru eliminarea celor existente. 
Alături de alte state. România a 
sprijinit începerea pregătirii unei 
noi runde de pegocieri comerciale 
multilaterale in cadrul G.A.T.T.. cu 
luarea in considerare, in mod co
respunzător. a problemelor specifice 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

De la afirmarea principii
lor - la fapte ! Organizația Na
țiunilor Unite și-a asumat menirea de 
înaltă răspundere de a acționa in 
vederea realizării unor obiective de 
însemnătate fundamentală pentru 
destinele omenirii, între care la loc 
de frunte se situează înfăptuirea noii 
ordini economice mondiale. In a- 
ceasță direcție, O.N.U. a dșpus o 
vastă activitate, s-au purtat largi 
dezbateri, au fost făcute propuneri 
și s-au adoptat numeroase rezoluții. 
Dar rezultatele practice sint aproape 
inexistente. Departe de a se atenua, 
decalajele s-au adincit și, 'in ace
lași timp, dialogul dintre țările dez
voltate și cele in curs de dezvoltare 
este .în impas.

Or, așa cum a susținut și susține 
consecvent România in dezbaterile 
O.N.U. și ale diverselor sale orga
nisme, pentru a pune pe baze noi, 
sănătoase și rodnice relațiile eco
nomice internaționale, pentru a eli
mina instabilitatea ce le caracteri
zează sint necesare schimbări ra
dicale.

Se impune cu stringență renun
țarea la poziții egoiste și trecerea la 
soluționarea gravelor probleme eco
nomice mondiale, reluarea imediată 
a dialogului dintre țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare și 
desfășurarea lui intr-un spirit con
structiv și, mai ales, lansarea nego
cierilor globale în problemele dez
voltării.

Reafirmîndu-și și cu prilejul ac
tualei sesiuni jubiliare a Adunării 
Generale atașamentul deplin față de 
telurile fundamentale ale O.N.U., 
România socialistă, așa cum a 
arătat nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este ferm întă
rită să acționeze și in viitor. îm
preună cu celelalte state membre, 
pentru amplificarea rolului organi
zației în viața economică interna
țională, pentru transformarea ei: 
într-un promotor activ, viguros; cu 
înalt prestigiu și autoritate al 
aspirațiilor popoarelor de dezvoltare 
liberă pe calea progresului, a făuri
rii unei lumi mai drepte și mai bune.

Gh. CERCELESCU
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