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PREȘEDINTELE N1C0LAE CEAUSESCU
a primit pe trimisul special

al președintelui S.U.A.
Președintele 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
după-amiază, pe Waren 
marin, trimis special al președinte
lui Statelor Unite ale Americii, Ro
nald Reagan.

In cadrul întrevederii, oaspe
tele a făcut o informare privind 
punctul de1 vedere și considerentele.

Republicii So- 
tovarășul 

a primit, vineri 
Zimmer-

președintelui S.U.A. în legătură cu 
rezultatele recentei întîlniri sovieto- 
americane la nivel înalt de la Ge
neva.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru informarea prezen
tată și a subliniat necesitatea de a 
se depune în continuare toate efor
turile pentru a se ajunge intr-un 
timp cit mai scurt la; înțelegeri re-:

ciproc acceptabile, care să ducă la 
oprirea cursei înarmărilor, la înfăp
tuirea dezarmării, securității și pă
cii în Europa și în întreaga

La primire a
duva, ministrul

A. fost de față
ceri ad-interim
rești, Henry Clarke.

lume., 
luat parte Ilie Vă-: 
afacerilor externe, 

însărcinatul cu afa- 
al S.U.A. la Bucu-

IA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

punând în evidență dorința comună de a dezvolta bunele relații
de prietenie și colaborare româno - polone, ieri a avut loc

Sosirea în

Populare Po-

relațiile traditionale de

Capitală

I

CONVORBIRILE OFICIALE

ale

precum 
aspecte

A " •
In pagina a lll-a

polonă —• tovarășii 
membru al Biroului

al 
președintelui Republi- 
ambasadorul României

vizitei

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, vineri dimineața a sosit 
la București. într-o vizită de lucru 
în tara noastră, tovarășul Wojciech . 
Jaruzelski, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Actuala întî.lnire Ja nivel înalt 
româno-polonă constituie o nouă si 
elocventă manifestare a bunelor 
relații, a dorinței comune de a con
feri noi dimensiuni tradiționalelor 
raporturi de colaborare prieteneas
că. de a întări si mai mult conlu
crarea dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc ne aeroportul Otopeni. 
împodobit sărbătorește. Deasupra 
salonului oficial se aflau portrete
le tovarășului Nicolae Ceaușescu si 
tovarășului Wojciech Jaruzelski. în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Poloniei. Pe mari pan
carte erau înscrise. în limbile ro
mână și polonă, urările : „Bun 
venit în Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de' 
Stat al Republicii 
lone !“, „Să se dezvolte în conti
nuare 
prietenie si colaborare fructuoasă 
dintre Partidul Comunist Român si . 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Polonă, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, socialismului si pro
gresului în întreaga lume !“.

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut loc. vineri, convorbiri între to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski,' prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au manifestat convingerea că 
noul dialog la nivel înalt se> va în
scrie ca un important moment în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, vineri, 
un dejun oficial în onoarea tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone.

In întreaga economie,
maximă răspundere pentru

ASIGURAREA SI GOSPODĂRIREA
•>

JUDICIOASA A ENERGIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu cordialitate pe tovarășul 
Wojciech Jaruzelski. Cei doi con
ducători de partid si de stat si-au 
strins cu căldură mîinile. s-au îm
brățișat.

în întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau membri și 
membri supleanti ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului. 

' conducători ai unor instituții cen
trale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Varșovia șl ambasadorul 
Poloniei la București.

O gardă militară, aliniată 
aeroport.

Pe 
a prezentat onorul. Au 

fost intonate imnurile de stat ale 
Poloniei si României. în timp ce. 
în semn de salut, au fost trase 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Wojciech Jaruzelski au trecut 
revistă garda de onoare.

înaltului oaspete i-au fost pre
zentate apoi persoanele oficiale 
române venite în întîmpinare.

Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu 
Wojciech Jaruzelski buchete 
flori.

Numeroși bbcureșteni aflati 
aeroport au făcut celo'r doi condu
cători de partid si de stat b 
călduroasă manifestare de stimă si 
prețuire, au ovaționat pentru 
prietenia româno-polonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Wojciech Jaruzelski s-au 
înafeptat'. apoi» - întj'-o mașină, 
escortată de motocicțisti. spre re
ședința rezervată înaltului oaspete.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Wojciech Jaruzelski s-au întreținut 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

dezvoltarea tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez. dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă, dintre po
poarele român și polonez.

în timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Jaru
zelski au. procedat Ia o informare re
ciprocă privind activitatea și preo
cupările celor două partide și au avut 
un ■ schimb de păreri referitor la 
evoluția raporturilor româno-polone,

și în legătură cu principalele 
ale vieții internaționale.

*
în cursul după-amiezii au con

tinuat Ia Palatul Consiliului de 
Stât convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste, Româ
nia. și tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone.

La dejun au participat membri si 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai Comitetului Central 
partidului, membri ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, conducători 
instituții centrale.

Au luat parte 
care însoțesc pe

al 
de 
de

persoanele oficiale 
conducătorul parti

dului și statului polonez în vizita pe 
care o efectuează în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Poloniei și României.

în timpul dejunului, desfășurat în- 
tr.-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebită aten
ție de cei prezenți.

La convorbiri.au participat:
Din partea română — tovarășii Miu 

Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Bîrlea, membru supleant al 

’ Comitetului Politic Executiv al C.C. 
'al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Silviu 
Curticeanuțisecretar al C.C. al P.C.R., ■ 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele părții 
române în Comisia, guvernamentală 
româno-polonă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Mihai, adjunct de. șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Ionel Cetățeanu, 
consilier al secretarului general 
partidului si 
cii. Ion Teșu, 
la Varșovia.

Din partea 
Jozef Czyrek, 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mănfred Gorywoda, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării,

COMUNICAT
COMUN

Alte
momente

înfăptuirea în cele mai bune con
diții a programului de. dezvoltare 
economico-socială a patriei depinde 
în mod 
mică a 
precum 
tuturor 
spiritul 
varăsul
centa plenară a C.C. al P.C.R.. oa
menii muncii din toate domeniile 
de activitate trebuie să înțeleagă 
din plin că se imoun măsuri efi
ciente în fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă nentru des
fășurarea norma'ă a activității pro
ductive. în condițiile gospodăririi 
.judicioase a energiei electrice si 
combustibililor. De la producătorii 
de energie Ia consumatori trebu'e 
să se manifeste o grijă maximă si 
o înaltă răspundere pentru asigu
rarea resurselor energetice nece
sare. pentru economisirea lor 
severă.

în toate unitățile din sectorul 
energetic, îndeosebi în centrale
le pe cărbune — Rovinari. Tur- 
ceni, Ișalnița, Mintia. Do'cești, 
Paroșeni ș.a. — este necesar să 
se acționeze cu toată fermitatea 
și răspunderea pentru aplicarea 
exemplară a măsurilor stabilite 
de conducerea partidului, in ve
derea atingerii puterii planifi
cate și realizarea producției de 
energie electrică stabilită. în 
fiecare centrală. Ia fiecare Ioc 
de muncă să se întroneze o or
dine desăvîrșită și disciplină 
fermă, intregul personal munci
tor. indiferent de l 
care o deține, fiind 
respecte cu strictele 
program, dispozițiile 
la prcluarea-primirea 
a schimbului, să nu părăsească 
locul de muncă, să urmărească 
și să aplice întocmai normele și

■ instrucțiunile referitoare la ex
ploatarea și întreținerea instala
țiilor. să-și îndeplinească cu 
simt de înaltă răspundere înda
toririle de serviciu, să mani
feste intransigentă față de orice 
abatere.

în această perioadă capătă o im
portantă cu totul deosebită măsuri
le privind mai buna organizare a 
activității în unitățile consumatoa
re, atit de-a lungul.zilei de muncă, 
cit si pe ansamblul săptăminii. Se 
constată că într-o serie de județe 
nu se asigură o încărcare corespun
zătoare a schimburilor de lucru în 
întreprinderi, creindu-se vîrfuri de 
consum cu totul inadmisibile. în
deosebi- între orele 17—22. Trebuie 
să se înțeleagă cu toată claritatea 
că in fiecare ramură. în fiecare 
.județ. în fiecare unitate economică 
s-au stabilit cote de energie ratio
nale. care asigură condiții pentru 
realizarea integrală a planului, in
clusiv necesitățile pentru consumul 
casnic și public. Nimeni, nicăieri si 
nici intr-un moment nu poate con
suma mai multă energie decit s-a 
stabilit. Iată de ce. în fiecare în
treprindere, în fiecare județ, orga
nizarea schimbului de lucru ori a 
activității pe ansamblul săptămînii 
trebuie astfel făcută incit să se asi
gure încadrarea în cotele alocate si 
aplatizarea vîrfului de sarcină. Se 
impune degrevarea schimbului doi 
Si întărirea schimburilor 1 si 3. mo
dificarea programului de activitate 
al unor unități mari consumatoare 
de energie electrică si termică pen
tru a se asigura un consum cit mai 
echilibrat.

nemijlocit de livrarea rit- 
energiei electrice necesare, 
si de economisirea severă a 

■ resurselor energetice. în 
sarcinilor subliniate de to- 

Nicolae Ceaușescu Ia re-

funcția pe 
I obligat să 

orele de 
: cu privire 

organizată

Prin aplicarea unor măsuri de 
eșalonare rațională a activității 
pe schimburi si pe parcursul 
săptămînii de lucru, există toate 
condițiile pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de producție, 
preîntîmpinîndu-se suprasolici
tarea sistemului energetic națio
nal și asigurindu-se aplatizarea 
curbei de sarcină intre orele de 
vîrf 17—22.

Capătă o însemnătate cu totul 
deosebită măsurile ce trebuie între
prinse in aceste zile deopotrivă în 
unitățile productive, cit si în do
meniul casnic si. public pentru di
minuarea consumurilor si gospodă
rirea judicioasă a energiei in spi
ritul sarcinilor subliniate la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., eco
nomisirea energiei electrice deve
nind o cauză a tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor cetățenilor. în 
acest sens, au o eficientă deosebită 
acțiunile cuprinzătoare ce se în
treprind în toate sectoarele produc
tive pentru promovarea tehnologii
lor noi. lichidarea oricărei forme 
de risipă, gospodărirea cu maximă 
răspundere a tuturor resurselor 
energetice. La o analiză mai atentă 
se poate constata că în fiecare în
treprindere există o serie de re
surse de economisire a energiei 
încă ignorate. Iată de ce neintîr- 
ziat. sub conducerea organizațiilor 
de partid, specialiștii, toti oamenii 
din unitățile economice trebuie să 
acționeze cu hotărîre pentru ca 
fiecare kilowatt-oră de energie 
electrică să fie drămuit cu maximă 
grijă gospodărească, să fie utilizat 
cu maximă eficientă.

Pe parcursul sezonului rece sint 
deosebit de necesare si eforturile, 
străduința fiecărui cetățean în pro
pria locuință. în propria gospodărie 
Pentru economisirea riguroasă a 
energiei.,___  ..

’ ’' f Fiecaro cetățean trebuie să fie 
pe deplin convins că prin acțiu
nea de economisire a energiei 
electrice acasă contribuie ne
mijlocit Ia crearea condițiilor 
pentru un consum echilibrat, ra
tional pe întreaga durată a zilei. 
O reducere cu 10—12 la sută a 
consumului casnic si public are 
o mare însemnătate pentru apla
tizarea curbei de sarcină între 
orele 17—22. în fiecare familie 
să se stabilească un autoconsum 
judicios pe parcursul acestor 
ore. evitînd folosirea aparatelor 
clectrocasnice. limitînd Ia stric
tul necesar iluminatul, eiimi- 
nind orice formă de risipă.

Aplicînd cu fermitate, măsurile 
stabilite de conducerea partidului 
pentru funcționarea centralelor 
electrice și. îndeosebi, a celor pe 
cărbune Ia capacitățile planificate 
și aplicînd cu fermitate măsurile de 
economisire riguroasă a energiei, 
de reducere a suprasolicitărilor în 
perioada vîrfului de sarcină, prin 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii la gospodărirea judicioasă a re
surselor energetice, se poate asi
gura realizarea integrală a sarcini
lor de producție, precum si satis
facerea cerințelor de consum în 
sectorul casnic si public. Pretutin
deni. acasă si la locul de muncă 
trebuie să se manifeste chibzuință 
și spirit gospodăresc pentru econo
misirea energiei și combustibililor, 
cu convingerea că pe această cale 
fiecare om al muncii, fiecare cetă
țean contribuie la desfășurarea 
normală a activității în toate sec
toarele economico-sociale.

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Hicolae Ceaușescu Wojciech Jaruzelski

Stimate tovarășe Jaruzelski, 
Stimați tovarăși,

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi prieteni români,

satisfacția mea, a 
pentru realizarea 
și să vă adresez 
dumneavoastră și

Aș dori, încă o dată, să exprim 
conducerii de partid și de stat, 
vizitei dumneavoastră în România 
urarea călduroasă de bun venit, 
tovarășilor din delegație.

Consider și această vizită ca o expresie a relațiilor 
bune, de colaborare, dintre partidele și popoarele 
noastre. Aceste relații s-au dezvoltat puternic în 
anii socialismului și viața a demonstrat că ele au 
rezistat, și chiar s-au dezvoltat, în condiții grele. Am 
Convingerea că, în timpul convorbirilor din această 
i, se va ajunge la înțelegeri comune, care să deschi
și o nouă perspectivă dezvoltării cooperării economi- 
L tehnico-științifice și colaborării dintre țările noas- 
e, să creeze noi posibilități lărgirii cooperării în 
roducție în diferite domenii de activitate.
De asemenea, dorim să convenim extinderea cola- 
>rării între partidele noastre. între organizațiile de 
asă, precum și in alte domenii, ceea ce va contribui 
uit la întărirea prieteniei și solidarității partidelor 
popoarelor noastre.
In ce privește problemele internaționale, le-am dis- 
țat nu de mult în cadrul ședinței de la Sofia și, 
Iar ieri, am făcut un schimb de păreri pe aceste 
Dbleme. Țările noastre au poziții comune în pro- 
imelez fundamentale și acționează, împreună cu 
elalte țări socialiste din Tratatul de la Varșovia,
mtinuare în pag. a IH-a)

Doresc să vă mulțumesc, încă o dată, cordial, pen
tru invitația adresată de a vizita Republica Socialistă 
România. Vreau, de asemenea, să vă mulțumesc pentru 
primirea cordială pe care ne-a pregătit-o Bucureștiul.

Țin să-mi exprim, totodată, satisfacția pentru con
vorbirile sincere și pline de conținut care au loc. 
Considerăm că acestea constituie o continuare a în
tâlnirilor noastre, a convorbirilor care au avut loc 
anul trecut în timpul vizitei efectuate de dumnea
voastră la Varșovia. Această vizită a dus la lărgirea 
și îmbogățirea în conținut a colaborării noastre. Am 
putut constata astăzi rezultatele bune pe care le-am 
obținut în comun în această direcție.

Contăm că vizita actuală va da noi impulsuri pentru 
lărgirea pe mai departe a colaborării noastre. Așa 
cum am convenit, această lărgire a colaborării trebuie 
să se refere la toate domeniile vieții noastre — la 
colaborarea pe linie de partid și de stat, la colabo
rarea economică, în domeniile științei, culturii și tine
retului. Mi se pare a fi extrem de prețioasă și lăr
girea colaborării și conlucrării dintre noi, precum și 
la alte niveluri. Mai ales este util să lărgim colabo
rarea între întreprinderi, să mergem direct la clasa 
muncitoare, la oamenii muncii. Aceasta va fi o con
firmare a prieteniei noastre tradiționale, prietenie 
care rezultă din similitudinea soartei popoarelor 
noastre, corespunzînd idealurilor comune, internațio-
(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

convorbiri.au
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Pretutindeni, acasă și la locul 
de muncă, măsuri gospodărești

eficiente pentru
f
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iHsrtft fe important p parcursul inMiii sezon rece
ATENTIE MAXIMA IEUCUII CONSUMULUI 

INTRE ORELE 17-22
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Graficul alăturat prezintă evo
luția consumului de energie 
electrică pe ansamblul econo
miei naționale, care se întoc
mește zilnic la. Dispeceratul 
energetic național, tncadrarea 
strictă in cotele de energie elec
trică stabilite trebuie să se asi
gure și prin realizarea unui 
consum echilibrat pe întreaga

durată a zilei și a săptăminii, in 
scopul aplatizării curbei de con
sum. 'Din analiza consumurilor 
zilnice rezultă că îndeosebi în
tre orele 17—22 se înregistrează 
virful de sarcină, care trebuie 
redus la minimum pentru sa
tisfacerea corespunzătoare a ce
rințelor de energie electrică din 
toate sectoarele economice, do
meniul casnic și public.

17 22 ora
în scopul aplatizării curbei de 

consum, altfel spus, al echilibră
rii consumului, fiecare om al 
muncii, fiecare cetățean poate și 
trebuie să contribuie printr-o 
utilizare cit mai judicioasă a 
energiei electrice. Oricit de mică 
ar fi contribuția fiecăruia dintre 
noi, la nivelul economiei națio
nale, însumate, aceste eforturi 
au o valoare deosebită.

OAMENI AI MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI!

Acționați cu fermitate și răspundere pen
tru organizarea judicioasă a lucrului pe 
cele trei schimburi, pentru asigurarea unui 
consum echilibrat de energie electrică în 
cele 24 de ore ale zilei și pe întreaga 
durată a săptăminii, inclusiv duminica I 
Luați măsuri hotărîte pentru ca în toate 
sectoarele și, îndeosebi, în turnătorii, forje, 
tratamente termice și oțeiării, activitatea

să fie astfel organizată incit consumurile 
de energie să fie reduse la maximum intre 
orele 17—22 — perioada de vîrf de sarcină 
a sistemului energetic național I Prin 
toate măsurile privind eșalonarea și încăr
carea rațională a schimburilor de lucru 
contribuiți la aplatizarea vîrfului de sarcină 
în consumul de energie electrică I

LA ÎNTREPRINDEREA DE SCULE Și ECHIPAMENTE HIDRAULICE DIN FDCȘANI

Prin bună organizare, un consum echilibrat 
pe schimburi și pe întreaga toată a săptăminii

între rezultatele pozitive ale acti
vității desfășurate în perioada care 
a trecut din acest an de colectivul de 
muncă al întreprinderii de scule și 
echipamente hidraulice Focșani — si 
anume depășirea planului cu peste 
11 milioane lei la producția-marfă, 
cu 19,2 milioane lei la producea netă 
și cu 40 la sută la export — se nu
mără și diminuarea constantă a con
sumului de energie electrică. Pre
ocupările privind utilizarea rațională 
a energiei electrice au cunoscut insă 
în ultima perioadă o și mai mare In
tensificare, ca răspuns la noile ce
rințe puse de conducerea partidului 
în fata întregii noastre economii, a 
fiecărei întreprinderi, a fiecărui om 
al muncii. Modalitățile concrete de 
atingere a acestui deziderat in timp 
cit mai scurt și cu o eficientă sporită 
au fost găsite in însăși structura de 
organizare a producției șl a muncii, în 
renunțarea la o bună parte din prac
ticile nu tocmai raționale în ce pri
vește eșalonarea sarcinilor de plan 
pe decade, zile șl, în cadrul acestora, 
pe schimburi de lucru, pe locuri de 
muncă, Țin!ndu-se cont chiar și de 
cerințele reale ale fluxului de pro? 
ducțic. in ultimul timp s-a avui in 
vedere nu numai o judicioasă acope
rire a capacităților de producție și 
folosire deplină .a forței de muncă, el 
și diminuarea consumului de energic 
electrică, mai ou seamă in orele oind 
sistemul cnergetia național este so
licitat mai intens. In prezent, de 
exemplu, sarcinile de producție ale 
schimbului II de muncă sint realizate 
cu un consum de energie electrică 
diminuat cu 5 ja sută, față de con
sumul realizat pipă nu de mult in 
același schimb. Cum s-a reușit acest 
lucru ? Sporind volumul de activita
te din schimbul III, In unele sec
toare, cum sint atelierul de piese de

schimb din compartimentul mecanlc- 
șef și la turnătorie se lucrează acum 
numai in două schimburi, respectiv 
in schimburile I și III. Măsurilor de 
reorganizare a activității 11 s-au ală
turat și cele cu privire la promova
rea unor noi soluții tehnice și tehno
logice. înnoirea si reproiectarea pro
duselor. Iată, de pildă, cum s-a ac
ționat practic in secția de prelucrări

© Consumul din schimbul 
n a fost redus cu 5 la sută 
• în unele secții se lu
crează numai în schimbu

rile I și III

In cald, secție unde se consumă pes
te 20 la sută din cantitatea totală de 
energie electrică necesară Întreprin
derii.

— Reanalizlnd modul de reparti
zare a sarcinilor zilnice de producție, 
no spune ing, Nicolae Bunu, șeful 
secției prelucrări la cald, am stabilit 
ca 40 )n sută să fie realizate In 
schimbul I, 30 la sută in schimbul II 
șl 30 la sută In schimbul III, în ate
lierul da turnătorie și atelierul de 
pile se lucrează aeum numai in 
schimburile I șl III, In felul acesta 
perioada de virf a solicitărilor Hind 
aici in afara consumului de vîrf al 
sistemului energetic național. In 
sectorul de tratament termic, In 
afara faptului că s-a urmărit Încăr
carea Ia capacitatea maximă a băi
lor de săruri șl a cuptoarelor de 
tratament, cea mai mare parte din 
producție a fost repartizată pe schim

burile I și III. Totodată în schimbul 
II nu lucrează unele utilaje grele, 
mari consumatoare de energie elec
trică, Diminuarea consumului de 
energie și repartizarea acestuia cit 
mai rațional pe parcursul unei zile 
de muncă ș-a realizat și prin aplica
rea unor măsuri tehnice do îmbu
nătățire a tehnologiilor do lucru. 
Astfel, de curind, a fost pus in 
funcțiune un compresor pentru aer 
tehnologic mai bine dimensionat față 
de cerințele reale ale producției și 
s-au montat o serie de dispozitive 
confecționate de noi pentru limita
rea mersului in gol a mașinilor de 
danturat, La sectorul de acoperiri 
metalice prin galvanizare s-au reali
zat'băi de eromare de mai mici di
mensiuni, care acoperă cerințele 
producției cu consumuri mal mici de 
energie electrică.

Preocupări asemănătoare, cu re
zultate pe măsura eforturilor făcute 
există și In cadrul fabricii de ele
mente hidraulice.

— în cadrul tuturor sectoarelor, ne 
precizează tovarășul Aurel Boureea- 
nu, inginerul-șef al fabricii do ele
mente hidraulice, s-a trecut la pro
gramarea execuției reperelor pe 
utilaje in funcție de capacitatea 
acestora, Se urmărește totodată în
cărcarea la întreaga capacitate a 
mașlnilor-unelte automate șt a celor 
cu comandă numerică, ceea ce a con
dus la folosirea maximă a timpului 
de lucru, la eliminarea consumuri
lor inutile de energie electrică, Pre
ocupările noastre in această direcție 
vor continua fiind convinși eă si in 
acest fel răspundem unor cerințe de 
maximă importanță pentru bunul 
mers al activității de producție,

Pam DRĂGUIBSCU 
corespondentul „Sclnteii"

în industrie: Se poate consuma mai puțină energie 
prin promovarea tehnologiilor moderne

Pretutindeni, în fiecare localitate, 
în fiecare unitate economică, la locui 
de muncă sau acasă, resursele ener
getice trebuie gospodărite cit mai ju
dicios, utilizate cu maximă eficiență. 
Pornind de la aceste exigențe, ne-am 
propus să relevăm acțiunile și mă
surile ce se întreprind în aceșt do
meniu în județul Bistrița-Năsăud. 
Pe această temă, a utilizării cît mai 
raționale a resurselor energetice, a 
încadrării in cotele stabilite, am avut 
o discuție cu tovarășul Traian DA- 
ROLȚI, secretar al Comitetului ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
care ne-a spus :

— Energia a devenit o problemă de 
stringentă actualitate, fapt subliniat 
cu toată claritatea de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară a Comitetului Central al P.C.R. 
Toate acțiunile cuprinse in strate
gia adoptată pe ansamblul județului 
nostru pentru economisirea și înca
drarea în cotele alocate au drept 
scop îndeplinirea exemplară a sarci
nilor trasate de conducerea partidu
lui. Iar rezultatele obținute pînă în 
prezent demonstrează convingător în
țelegerea deplină a acestor cerințe, 
hotărirea locuitorilor județului Bis
trița-Năsăud de a răspunde prin 
fapte orientărilor și sarcinilor for
mulate în acest domeniu de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Avînd în vedere sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
rolul vital al energiei sub toate for
mele ei în desfășurarea normală a 
întregii activități economico-sociale, 
biroul comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean au aprobat un pro
gram unitar de măsuri privind rea
lizarea principalelor obiective din 
domeniul energetic, printre care : 
reducerea consumurilor tehnologice 
de energie electrică și termică si uti
lizarea resurselor energetice refolo- 
sibile, creșterea gradului de sigu
ranță în alimentarea cu energie elec
trică a consumatorilor, construcția 
de microhidrocentrale, valorificarea 
surselor npconvcnționale de energie, 
trecerea unor centrale termice de 
pe funcționarea cu combustibili li-- 
chizi pe utilizarea de cărbune, se
pararea consumului casnic de cel 
industrial și a consumului general 
de cel tehnologic etc., fiind stabilite 
termene și responsabilități concrete în 
acest sens. Se acordă în mod deo
sebit o atenție sporită reducerii con
sumurilor tehnologice prin moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, asi
milarea de noi produse cu consumuri 
energetice mai reduse. Totodată, se 
are în vedere diminuarea pierderi
lor prin folosirea de izolații termice 
mai eficiente, utilizarea in scopuri 
productive a resurselor energetice 
refolosibile, optimizarea funcționării 
cazanelor din centralele termice, ex
tinderea utilizării surselor neconven- 
țiohale și în special utilizarea ener
giei solare și a biogazului.

— Care este eficiența acțiunilor 
întreprinse pină în prezent ?

— în. primul rînd aș, menționa că, 
pe ansamblul județului, în nici o 
lună din acest.an nu au fost depășite 
cotele ' alocate, fapt ce atestă efi
ciență eforturilor stăruitoare ale co
lectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile economice, ale cetățenilor 
pentru economisirea energiei elec
trice și combustibililor. Numai în 
cursul acestui an, Ia principalele uni
tăți din județ au fost aplicate peste 
38 măsuri vizind modernizarea teh
nologiilor de fabricație și asimilarea

de noi produse, cu o economie anuală 
de circa 1,8 milioane kWh și 610 
t.c.c., s-au aplicat peste 130 obiec
tive din programele proprii de mă
suri privind reducerea mai accentua
tă a consumului de energic elec
trică, termică și gaze naturale, a fost 
utilizat un volum de 23 312 t.c.c. re
surse energetice refolosibile, inclusiv 
deșeuri combustibile, iar aportul 
surselor neconvcnționaie de ener
gie — solară și biogaz — au fost de 
74 t.c.c., în special pentru produce
rea apei calde menajere etc. Demn 
de menționat este faptul că la între
prinderea metalurgică Beclean, so-

fost luate o serie de măsuri poli- 
tico-organizatorice și tehnico-econo- 
mice in vederea aplatizării consu
mului de energie' electrică, trecin- 
du-se la organizarea lucrului pe trei 
schimburi echilibrate pe întreaga du
rată a săptăminii. în acest sens 
există în fiecare unitate programe 
clare de măsuri prin aplicarea că
rora s-a obținut pe ansamblul ju
dețului un indice corespunzător de 
aplatizare a curbei de sarcină. Ca 
urmare a tuturor acțiunilor între
prinse, dintre care pe unele le-am 
menționat, a fost posibilă obținerea 
unor importante economii față de

în întreprinderi din județul Bistrița-Năsăud

luția tehnică realizată pentru valori
ficarea căldurii radiate de produsele 
laminorului de sirmă este o premie
ră, care a permis livrarea a peste 
8 000 Gcal energie termică atit pen
tru necesitățile interne ale unității, 
cit și pentru producerea apei calde 
menajere la blocurile de locuințe 
din orașul Beclean.

Diminuarea pierderilor de energie 
s-a realizat prin îmbunătățirea cali
tativă ă" lucrărilor de izolații la in
stalațiile termice, etanșeizarea spați
ilor de producție, executarea repa
rațiilor și reviziilor la centralele și 
punctele termice, compensarea facto
rului de putere în rețelele electrice, 
efectuarea lucrărilor programate in 
scopul îmbunătățirii nivelului de ten
siune și altele. Totodată, o atenție 
deosebită a fost acordată optimizării 
regimului de funcționare a centra
lelor termice de zonă din Bistrița, 
Beclean, Singeorz Băi si Năsăud, ur- 
mărindu-se creșterea randamentului 
cazanelor, recuperatoarelor, boilere
lor și aparatelor de contracurent, 
aplicarea întocmai a măsurilor re
zultate din bilanțurile termice. Au

normele de consum. Astfel, pină in 
prezent au fost realizate economii 
insumind peste 13 milioane kWh 
de energie electrică și circa 12 500 
tone combustibil convențional.

— Așa cum afirma recent secreta
rul general al partidului, trebuie 
acordată o atenție deosebită tehnolo
giilor de fabricație pentru diminua
rea substanțială a consumurilor ener
getice. Cum s-a acționat in acest 
sens ?

— Intr-adevăr, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație reprezintă 
principala cale de reducere a consu
murilor energetice. Pornind de la a- 
ceastă realitate, au fost întreprinse, 
cu o largă participare, analize pe 
fiecare produs, prilei cu care au fost 
stabilite o serie de acțiuni. La între
prinderea de utilai tehnologic. în
treprinderea metalurgică Beclean. 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Bistrița. întreprinderea de pro
duse electrotehnice Bistrița. între
prinderea de hirtie Prundu Birgău- 
lui și la unele unităti ale industriei 
ușoare au fost obținute o serie de 
realizări în îmbunătățirea tehnologii

lor de fabricație, dar ele puteau fi 
superioare dacă se aborda cu toată 
fermitatea această problemă si erau 
îndeplinite integral programele pro
prii stabilite în fiecare unitate. In 
același timp, colaborarea cu institu
tele de cercetare și proiectare de 
specialitate este în multe cazuri doar 
simbolică, deși se știe că există pro
bleme de mare complexitate ce ne
cesită eforturi comune susținute 
pentru rezolvarea lor.

De asemenea, nu s-a acționat în
totdeauna in mod corespunzător 
pentru respectarea strictă a discipli
nei tehnologice. încărcarea la capa
citate a liniilor de fabricație, dimi
nuarea rebuturilor si pierderilor teh
nologice. ceea ce determină consu
muri suplimentare de energie si 
combustibil.

Din toate aceste neaiunsuri va tre
bui să tragem învățămintele cuveni
te. dar mai ales să acționăm 
pentru eliminarea lor neîntirziată. să 
curmăm orice risipă, oricit de mică 
ar fi ea. Rezultatele bune, dar si 
neimplinirile înregistrate în dome
niul energetic vor trebui să fie ana
lizate temeinic, astfel ca prin mă
suri cit mai cuprinzătoare să putem 
acționa cu eficientă pentru economi
sirea severă a energiei.

Sintem hotărîti ca printr-o mobi
lizare exemplară a potențialului teh
nic si uman de care dispunem, prin- 
tr-o profundă implicare a organelor 
si organizațiilor de partid, să înfăp
tuim in cele mai bune condiții sar
cinile stabilite la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 17 octombrie si Ia recenta plena
ră a Comitetului Central al P.C.R.. 
gospodărind cît mai judicios energia 
electrică si combustibilii, utilizîn- 
du-i cu maximă eficientă în intere
sul economiei naționale, al nostru, al 
tuturor.

Ion LAZAR 
Gheorqhe CRIȘAN

----------- URMAȚI-LE
• ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ BECLEAN 

este cel mai mare consumator de energie electrică din 
județul Bistrița-Năsăud. Aici au fost aplicate o serie 
de măsuri pentru mai buna utilizare a energiei. Îm
preună cu specialiști, de la Institutul de proiectări 
laminoare București a fost realizată o soluție de 
etansare a cuptoarelor cu vid din secția trăgătoria 
de otel aliat, obtinînd.u-se o economie anuală de 
150 000 kWh. Totodată, prin optimizarea procesului de 
producție la secția da zincare astfel incit să se evite 
total răminerea sub tensiune a băilor de zincare în 
instalațiile in care nu se zinchează se va obține o 
economie de 500 000 kWh/an.

O La COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEM
NULUI BISTRIȚA au fost reactualizate bilanțurile 
energetice, iar prin aplicarea măsurilor rezultate cu 
acest prilei se vor obține economii de 164 000 kWh/an. 
Pentru echilibrarea consumului de energie Pe toate 
cele trei schimburi a fost stabilit un program de 
funcționare pe secții în funcție de valorile puterii 
medii necesare. Verificarea tuturor rețelelor de dis
tribuție si utilizare a aerului comprimat, cît si închi
derea acestor instalații în schimburile si secțiile în 
care nu se lucrează au determinat eliminarea în mare 
parte a pierderilor de energie.

® O susținută-preocupare pentru economisirea ener-ț... 
giei electrice se constată RrsBXPLpATAREA MINIE
RĂ ' KODNA. A fost. reacțivizată 1 comisia ' energetică 
constituită la nivelul întreprinderii si Careate în prin
cipal sarcini de îndrumare si control pentru reducerea 
consumurilor si încadrarea in normei? aprobate. Prin 
aplicarea unor diverse soluții cuprinse în programele 
de măsuri, in acest an s-au obținut peste 125 000 kWh.

EXEMPLUL ! ------------
Amintim citeva dintre ele : pornirea motoarelor mari 
de la moara autogenă și cu bile, prin reostate 
speciale, care au fost reparate, verificate și puse 
in perfectă stare de funcțiune : montarea de aparate 
de măsură pentru înregistrarea puterii instantanee la 
principalele puncte de lucru : creșterea numărului de 
baterii de condensatoare pentru îmbunătățirea facto
rului de putere s.a. *

® La ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLO
GIC BISTRIȚA au fost luate o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice centru încadrarea în cotele de 
energie alocate si realizarea unui consum echilibrat 
pe toată durata zilei si a săptăminii. Pentru fiecare 
secție si atelier au fost stabilite programe riguroase 
de funcționare a utilajelor și Instalațiilor. La masinile- 
unelte de mare capacitate au fost montate limitatoare 
de mers in gol pentru eliminarea risipei de energie 
electrică. De asemenea. Ia cuptoarele cu arc a fost 
optimizat regimul de exploatare pentru a se evita 
suprasolicitările in erele de virf ale sistemului ener
getic national.

® ÎNTREPRINDEREA DE REȚELE ENERGETICE 
BISTRIȚA a întreprins în acest an peste 24 000 ac
țiuni de îndrumare si control la marii consumatori 
de energie electrică, la unităti din diverse domenii 

; de- activitate si Ia populație. S-a urmărit~îndeosebi 
cum se acționează pentru gospodărirea cit mai judi
cioasă a energiei electrice si încadrarea în cotele apro
bate. în cele 681 de cazuri in care s-au constatat o 
serie de nereguli au fost luate măsurile corespunză
toare. iar in 01 de situații s-a dispus deconectarea 
temporară a unor consumatori pină la remedierea 
neajunsurilor înregistrate.

h fiecare locuință - acțiuni practice 
pentru autoreglarea consumului energetic 
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CE MASURI LUAȚI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI 
ÎN SECTORUL CASNIC Șl PUBLIC ?

MARAMUREȘ: „Am stabiiît grafice 
judicioase de folosire a energiei"

Ce se întreprinde în. județul Ma
ramureș în legătură cu folosirea ra
țională a energiei electrice in dome
niile casnic și public, și pentru re
ducerea consumurilor în perioada de 
lamă ? Ne-a răspuns tovarășul Am
brozie SUTA, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Maramureș:

— A fost elaborat un program ju
dețean minuțios, cuprlnzindu-i pe 
toți consumatorii șl regimul de func
ționare ai acestora pentru economi
sirea energiei electrice, a energiei 
termice și a gazelor naturale, în 
acord cu acest program de economi
sire a energiei electrice, pentru do
meniul casnic s-au stabilit grafice 
do furnizare echilibrată a energiei 
electrice atit în mediul urban, cit și 
in mediul rural, grafice e© șint adu
se Ia cunoștința populației. S-a in
terzis cu desăvîrșir© folosirea cor
purilor de iluminat supradimensio
nate, admtțindu-se utilizarea curen
tului numai de către consumatori 
și in scopurile aprobate, în aceșt gene 
exereitindu-șg in permanență un 
control pentru depistarea și sancțio
narea oricărui eventual abuz,

De asemenea, în sectorul public, 
măsurile luate vizează in primul

rînd o reprogramare a consumurilor 
în concordantă cu nevoia respectării 
cotelor de energie aprobate. Astfel, 
în comerț, invățămint, sănătate, sec
torul social-cultural și administră- 
tiv-gospodăresc ș-au stabilit noi 
grafice de funcționare (intre ora 8 
și ora 17), cu excepția magazinelor 
de produse alimentare de primă ne
cesitate, in așa fel ca să nu șg su
prapună cu virful de epnsum dip 
rețeaua generală de curent. Unită
țile de invățămint, cele cultural-ar- 
tistige, cluburile sportive își progra
mează astfel activitățile incit să fo
losească lumina naturală.

Stăruim in aplicarea cu cea mai 
mare strictețe a acestui program, 
urmărim zilnic încadrarea în cotele 
aprobat© dq energie electrică, Con
siliile populare, lucrătorii dg Ja în
treprinderea de rețele electrice, de
putății desfășoară jn continuare o 
largă activitate educativă cu cetățe
nii în sensul economisirii enfergi@i 
electrice, al folosirii ei numai pentru 
activitățile strict necesar© și șțppind 
orice fel de risipă.

GȚ1. SUSA
corespondentul „Semteii”

BOTOȘANI: „Vom respecta 
cu mai multă rigoare consumul planificat"

Față de cotele planificate, în pe
rioada 1—20 noiembrie a.c., în gos
podăriile populației din județul Bo
toșani S-a însumat o depășire a 
consumului de energie electrică de 
pesto 140 MWh. Ce măsuri se între
prind pentru încadrarea și acestui 
sector in cotele de consum stabili
te ? Adresind întrebarea tovarășului 
ing, Ncculai URECHE, vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean, am primit următorul răspuns :

— Aș preciza mai intfi că depă
șirile cele mai mari s-au înregistrat 
in mediul urban, mai eu seamă in 
Ultimele zii©, cjnd temperatura ae
rului a scăzut simțitor. Așadar, de
pășirile se datorează în primul rind 
utilizării energiei electrice pentru 
încălzirea locuințelor, în aceste con
diții, ne-am concentrat preocupările 
asupra a doyă obiective ț funcționa
rea la parametrii stabiliți a centra
lelor termiee, astfel incit să contra
carăm recurgerea la energia electri
că pentru încălzirea locuințelor ; În
tărirea . controlului pentru a se 
curma cu desăvlrșire asemenea aba
teri,

în legătură eu cel de-al doilea 
aspeet, am sporit numărul echipelor

care participă la acțiunile de control, 
asigurind zilnic cel puțin cite un 
control in fiecare circumscripție e- 
lectorală, Cu acest prilej, șe veri-, 
fică modul în care sint respectate 
toate măsurii? de corectitudine civi
că, gospodărești, indicate peptru 
economisirea energiei : reducerea 
iluminatului la strictul necesar (de 
obicei la o singură cameră), renun
țarea la orice lampă de iluminat in 
exteriorul locuințelor ©te,

P© de altă parte, întreprinderea 
județeană de resort a lost atențio
nată să respecte întru totul progra
mul d© raționalizare © consumurilor 
de energie electrică ce a fost sta
bilit.

Antrenind un mare număr de ce
tățeni la acțiunile de cunoaștere și 
aplicare1 8 măsurifar p© car© le-am 
adepfaț, ințenșifleînd activitatea 
echipelor de «Jontrșl, ©vem convin
gerea eă începind cu cea de a treia 
decadă a lunii noiembrie a.©, secto
rul casnic din județul nostru s© va 
încadra in cota d© consum zilnică 
d§ 174 MWh repartizată,

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Sclnteii"

_
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc, în numele poporului și guvernului panamez, 
precum și al meu personal, pentru mesajul dumneavoastră de felicitări adre
sat cu prilejul marcării aniversării independenței noastre.

Cu această fericită ocazie, exprim. Excelenței Voastre dorința guvernului 
nostru de a stringe legăturile de prietenie care unesc popoarele noastre.

ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

A apărut

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central 

ai Partidului Comunist Român
13 noiembrie 1985 EDITURA POLITICĂ

VIZITA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R. P. BULGARIA, GRISA FILIPOV

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
vineri a sosit în Capitală, într-o vi
zită de prietenie în țara noastră, to
varășul Grișa Filipov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

Oaspetele este însoțit de Andrei

Lukanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de colabora
re economică și tehnico-științifică, 
Nikola Todoriev, ministrul energeti
cii, Marii Ivanov, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, premierul bulgar a fost salutat 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, precum 
și de alți membri ai guvernului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

Cu privire la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
mitetului miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în prima jumătate a lunii decem
brie 1985, în capitala Republicii De
mocrate Germane — orașul Berlin — 
va avea loc ședința ordinară a Co-

REZULTATE W ÎNTRECERE
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Piecarea delegației
Vineri a părăsit țara noastră mi

nistrul apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, general-colonel Milan 
Vaclavik, care, in fruntea unei dele
gații militare, a efectuat, în perioada 
19—22 noiembrie, o vizită de priete
nie în țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de general-colonel Constantin 
Olteanu, ministrul apărării naționale,

militare cehoslovace
de adjuncți ai ministrului, de gene
rali și ofițeri.

A fost de față colonel Eugen Alt- 
schul, atașat militar și aero al R.S. 
Cehoslovace la București.

Pe timpul cit s-au aflat în Româ
nia. oaspeții au avut convorbiri la 
Ministerul Apărării Naționale, au vi
zitat unități și instituții militare de 
învătămînt, obiective economice și 
turistice.

economice româno-austriece
La București au avut loc lucrările 

celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-aus- 
triece de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnică.

Au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor economice româno-aus- 
triece, modalitățile de dezvoltare a 
acestora în continuare, stabilindu-se 
noi domenii și acțiuni menite să con
ducă la lărgirea cooperării indus
triale și tehnice bilaterale, la creș
terea și diversificarea schimburilor 
comerciale pe baze reciproc avanta
joase. ,

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie — 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. și Erich Schmidt, ministru 
secretar de stat la Ministerul Fede
ral pentru Comerț. Meșteșuguri și 
Industrie al Austriei — au semnat 
protocolul sesiunii.

A fost de față Andreas Berlako- 
vich, ambasadorul Austriei Ia Bucu
rești.

Vineri au început la București 
convorbirile oficiale dintre tovarășii 
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, si Grisa Filipov. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul convorbirilor, cei doi șefi 
de guverne au subliniat rolul esen
țial. determinant, pe care-1 au în- 
tîlnirile. devenite tradiționale, din
tre tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria. în dezvoltarea dina
mică a raporturilor româno-bulgare, 
stabilirea obiectivelor fundamentale 
si a principalelor direcții de acțiune 
pentru amplificarea continuă a co
laborării și conlucrării dintre cele 
două tari vecine si prietene.

Tovarășii Constantin Dăscălescu si 
Grișa Filipov au exprimat hotărîrea 
comună de a conferi. în spiritul în
țelegerilor si hotărîrilor stabilite la 
nivel înalt, dimensiuni mai largi co
laborării dintre România si Bulga-

tovarășul

ria în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, păcii. înțelege
rii si cooperării în Balcani. în Eu
ropa si în lume. O atenție deosebită 
a fost acordată intensificării si ex
tinderii cooperării si specializării în 
producție în viitorul cincinal — în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
electronicii si electrotehnicii, meta
lurgiei. chimiei, agriculturii si altele 
— aplicării pe scară mai largă a 
formelor noi. eficiente de colaborare 
be baza unor convenții si acbrduri 
de lungă durată, pentru. a se asigu
ra un cadru mai stabil si de largă 
perspectivă conlucrării bilaterale, 
continuării activității de construire 
în comun a unor obiective econo
mice. valorificării unor resurse de 
materii prime. S-a relevat că poten
țialul înalt atins în dezvoltarea in
dustrială a țărilor noastre, pre
cum și apropierea lor geogra
fică oferă posibilități pentru un 
și mai puternic avînt al conlu
crării -economice' româno-bulgare. 
Cei doi șefi de guvern au analizat 
acțiuni concrete, căi și modalități 
de dezvoltare și amplificare în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice și de specializare în pro
ducție. în acest context a fost evi
dențiată însemnătatea intensificării

cooperării bilaterale în domeniul 
științei și al tehnologiilor de vîrf.

Au fost abordate, de asemenea, 
acțiunile ce urmează a fi întreprin
se în vederea lărgirii schimburilor 
comerciale, a conlucrării în dome
niile culturii, învățămintului, sănă
tății, precum și în alte sfere de ac
tivitate.

în cursul convorbirilor s-a făcut 
o informare reciprocă asupra' preo
cupărilor și sarcinilor care stau în 
fața celor două țări în înfăptuirea 
programelor construcției socialiste.

A fost efectuat un schimb de ve
deri asupra unor probleme majore 
ale actualității (vieții internaționale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și înțelege
re reciprocă, participă loan Totu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă, miniștri, alte persoane 
oficiale.

Din partea bulgară iau parte An
drei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă, mi
niștri. alte persoane oficiale.

Participă, de asemenea, ambasa
dorul României la Sofia și amba
sadorul Bulgariei la București.

Panoul fruntașilor pe 10 luni

Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
transporturi, telecomunicații, agricultură, precum șl din domeniul pres
tărilor de servicii.

Ca Urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la sfirșitul lunii octombrie pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea rețele 
electrice Suceava cu 644,9 puncte.

Locul II : întreprinderea rețele 
electrice Timișoara cu 549,2 puncte.

Locul III : întreprinderea rețele 
electrice Vaslui cu 468,9 puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI §1 GAZE 

Locul I : Scbcla de foraj Meli- 
nești, județul Dolj, cu 578,5 puncte.

Locul II : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 513,9 puncte.

Locul III: Schela de foraj Bălă
ria, județul Giurgiu, cu 453,1 
puncte.

(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE BUCUREȘTI

Cronica alei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, pe Erich Schmidt, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Federal pentru Comerț, Meșteșuguri 
și Industrie din Austria, președinte
le părții țării sale în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică și cooperare industrială și 
tehnică.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării economi
ce româno-austriece, sporirea schim
burilor comerciale, în conformitate cu 
înțelegerile convenite la nivel înalt.

Oaspetele a fost primit, de ase
menea, de Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și a avut 
întrevederi la conducerile altor mi
nistere economice.

Cu prileiul Zilei naționale a Re
publicii Zair, ambasadorul acestei 
tari la București. Musungayi 
Nkuembe Mampuya. a oferit, vineri, 
o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii unor ministere, instituții centrale, 
organizații de masă si obștești..

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

La București s-au desfășurat lucră
rile celei de-a Xll-a Conferințe a 
organizațiilor și cluburilor automo
bilistice din țări balcanice, organi
zată de Federația Automobil Clubul 
Român. Au fost examinate căile și 
mijloacele privind extinderea relați
ilor de colaborare in domeniul spor
tului automobilistic, de karting și 
turism automobilistic,

La încheierea lucrărilor s-a sem
nat protocolul conferinței.

★
împlinirea unui secol de la moar

tea marelui scriitor Victor Hugo a 
fost marcată, vineri, în Capital^, 
printr-o manifestare culturală. Sim
pozionul organizat cu acest prilej a 
relevat contribuția lui Victor Hugo 
la dezvoltarea literaturii franceze și 
universale. în continuare, a fost ver
nisată o expoziție omagială de carte. 
Manifestarea, desfășurată .în-, cadrul .. 
„Ateneelor cărții", s-ă încheiat cu 

...un recital artistic susținut de.. .stu- 
denți ai Universității bucureștene.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Educației și Învățămîn- 
tului, cadre didactice din învăță- 
mintul superior, cercetători științi
fici, alți oameni de cultură.

(Agerpres)

în cursul după-amiezii de vineri, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, tovarășul Grișa 
Filipov, împreună cu primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, au făcut o vizită la în
treprinderea de mașini-unelte si a- 
gregate București. La vizită au par
ticipat persoanele oficiale care-1 în
soțesc pe premierul ,bulgar.

Gazdele au prezentat 
date sugestive privind 
acestei întreprinderi —

oaspeților 
dezvoltarea 
care reali-

Guvernului

s
FOTBAL ® Ieri a avut loc trage

rea la sorți pentru etapa 16-imilor 
din „Cupa României", ale cărei 
meciuri se vor juca la 4 decembrie, 

» de la ora 13. Dintre cele 18 echipe 
din divizia A, 14 vor juca, pe tere
nurile adversarelor, cu formații din 
categorii inferioare, în timp ce alte 
patru se vor întîlni, la acest nivel, 
pe terenuri neutre. Acestea din urmă 
sînt : Universitatea Craiova — A.S.A. 
și F.C. Argeș — Universitatea Cluj- 
Napoca (o „revanșă" pentru acel 0—4 
din recenta etapă a campionatului !). 
Alte partide care se anunță destul 
de echilibrate : Jiul — Corvinul, 
Oțelul Galați — Sportul studențesc, 
Gloria Bistrița — F.C. Bihor, Progre
sul Vulcan — S.C. Bacău, Șoimii 
Sibiu — Politehnica Timișoara și 
C.S. Tîrgoviște — Dinamo București. . 
In celelalte partide : Minerul Băiuț 
— Steaua, Ceahlăul — Gloria Buzău, 
Victoria Ineu — F.C. Olt, Unirea 
Dinamo Focșani — Chimia Rimnicu 
Vîlcea, Minerul Baraolt — Rapid 
București, Explorări Cimpulung Mol
dovenesc — Victoria București, Me- 

, talul Bocșa — F.C.M. Brașov și Spor
tul muncitoresc Caracal — Petrolul 
Ploiești ® Antrenorul echipei națio
nale, Mircea Lucescu, a fost detașat 
ca antrenor la echipa Dinamo Bucu
rești, urmînd să-și exercite în con
tinuare și atribuțiile de antrenor 
principal al formației noastre repre
zentative. în calitate de antrenor lâ 
Dinamo, Mircea Lucescu va conduce 
pentru prima oară această echipă la 
meciul Dinamo — F.C. Bihor, din 
etapa a XV-aa campionatului — du
minică, 24 noiembrie 0 Amintim 
Satele celorlalte etape ale turului 
țampionatului : etapa a XVI-a la 1 
lecembrie, etapa a XVII-a la 8 de- 
embrie ® Partidele Gloria Buzău 
- Steaua șl F.C. Olt — Universita
ra Craiova au fost reprogramate la 
I noiembrie © Ieri s-a discutat cu 
iprezentanții echipelor divizionare 
proiectul unei eventuale „Cupe de 
mă", In perioada 11—18 decembrie.
I excepția echipei Steaua, care va

DD P©RTII V
urma un program separat de pregă- 

. tire pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor", celelalte echipe 
ar urma să fie repartizate în patru 
grupe, cu locuri de disputare a 
meciurilor la Brașov, Ploiești, Cra
iova și Arad O Pregătirile echipelor 
divizionare A pentru returul cam
pionatului sint programate să încea
pă la 6 ianuarie 1986.

ȘAH 0 Cupa Mondială la șah a 
continuat în orașul elvețian Lucerna 
cu disputarea partidelor întrerupte, 
în urma cărora în meciul U.R.S.S. — 
Franța a fost consemnat rezultatul de 
4,5—1,5 în favoarea jucătorilor so
vietici. Cu același scor, 4,5—1.5 punc
te. echipa U.R.S.S. a întrecut repre
zentativa Argentinei.

După cinci runde, în clasament 
conduce echipa U.R.S.S^ cu 20 punc
te, urmată de Anglia și'Ungaria cite 
19 puncte, România 17,5 puncte, 
Franța 16,5 puncte, R.P. Chineză 15,5 
puncte, Elveția 14 puncte, R.F. Ger
mania ' 13,5 puncte, Argentina 11 
puncte, Selecționata Africii 4 puncte.

în runda a șasea, echipa României 
va întîlni selecționata Ungariei 
© Turneul feminin de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a 5-a. in care 
Elisabeta Polihroniade, jucînd cu 
piesele negre, a remizat cu marea 
maestră poloneză Hana Erenska. 
Dana Nuțu a avut zi liberă.

în clasament,' conduce Hana 
Erenska (Polonia), cu 4 puncte. Eli
sabeta Polihroniade și Dana Nuțu 
totalizează cite 2 puncte, avînd fie
care cite o partidă mai puțin dispu
tată. /

HANDBAL 0 Vineri seară au 
continuat în R.F. Germania meciu
rile „Sunercunei mondiale" la 
handbal masculin, fiind programate 
ultimele întîlniri din grupele preli
minare. In cadrul grupei A. la 
Hanovra. echipa României a între
cut cu scorul de 28—23 (15—7) re
prezentativa Suediei și s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

Primul ministru al
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
oferit, vineri, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului de

RIGORILE CIRCULAȚIEI 
DIN ACESTE ZILE

... De la Ministerul Transporturilor 
si Telecomunicațiilor ni se comuni- 

. că : Liniile si instalațiile. feroviare 
funcționează anevoios din cauza ză
pezii. Se mențin închise liniile : 
Jianca — Leu. firul unu. Banu Mă
răcine — Craiova, firul unu. și Vlă- 
duleni — Piatra Olt.

Circulația este asigurată ne toate 
drumurile naționale. în condiții de 

' iarnă.
Traficul de călători se derulează 

la un volum redus, un număr de 
curse fiind in continuare suspenda
te. deviate sau cu itinerariile scur
tate.

Transportul de mărfuri se desfă
șoară normal, cu excepția județelor 
Argeș. Dolj, Olt. Teleorman.

Pe drumurile naționale din jude
țele Dolj. Olt, Mehedinți. Argeș, 
Dîmbovița. Teleorman si Giurgiu 
sint concentrate importante forte 
umane si materiale la lărgirea părții 
carosabile si îndepărtarea zăpezii de 
pe platforma drumurilor. Se lucrea
ză. de asemenea, la înlăturarea ză
pezii din ■»—
triaje si la 
feroviare.

Instalațiile 
funcționează 
excepția a șapte oficii din județele 
Teleorman. Olt. Mehedinți. Gorj. 
Dolj si Viicea. care sînt izolate.

în portul Constanța și in toate 
corturile dunărene, cu excepția por
tului Moldova Nouă, unde s-a sem
nalat furtună, activitatea se desfă
șoară normal.

stațiile de cale ferată, 
degajarea instalațiilor

de telecomunicații 
în general normal, cu

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 noiembrie, ora 20 — 26 
noiembrie, ora 20. în tară : Vremea 
va fi in general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și ploaie, iar la 
începutul intervalului șl sub formă 
de lapoviță șl ninsoare. Izolat se va 
produce polei. Vîntul va sufla slab 
pinâ la moderat, cu Intensificări locale 
predominlnd din sectorul sud-estic în 
sudul si estul tării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 4 si 
plus 6 grade, mal coborîte pe alocuri 
în primele nopți, iar cele maxime in
tre zero și 10 grade. Loca] se va pro
duce ceată. în București t Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie, vintul va sufla 
moderat, cu linele intensificări la în
ceputul Intervalului. Temperaturile 
minime vor oscila intre minus 1 șl 
plus 2 grade, iar cele maxime între 4 
si 7 grade.

ORKONTORkl CUNOAȘTERE
® CONCENTRAT DE... LEMN.

.re putere calorică ridicată, respectiv de 
rea 5 500 kilocalorii pe kilogram, superi- 
tră celei a lemnului uscat ; este ușor de 
icat și transportat, De fapt, aceste căli
ți nu sînt singurele pe care le prezintă 
Ui combustibil, pe bază dc lemn, realizat 
cadrul laboratorului de piroliză al Șeo- 
de mine din Paris. în plus, acest lemn 
)li?aț este foarțe pur, 
tinut de cenușă sub 1 la sută, ceea ce 
ecomandă pentru întrebuințarea, ca a- 
l reducător, in metalurgie.
>re deosebire de lemnul ușcaț și car
ele de lemn, noul combustibil este hi- 
ob, însușire care ii conferă stabilitate, 
icipalele etape ale obținerii concentra» 
i de lemn ? Mai întij, lemnul brut se 
!ă, la 190 grade Celsius, apoi șe „pră- 
)“ la 250 grade, pentru ca, in final, să 
supus unui proces de piroliză, la 450 

ițiatorii noului procedeu, in colaborare
l .

prezentind un

cu o serie de întreprinderi metalurgice, au 
stabilit un program vizind studierea. pe 
șcară largă, a avantajelor utilizării noului 
combustibil în cuptoarele industriale. ca 
înlocuitor al cocsului de petrol, al cărbune
lui de lemn și al lemnului. Totodată, se 
speră că proprietățile sale vor determina o 
considerabilă îmbunătățire în funcționarea 
gazogenelor cu lemn- într-adevăr, el re
prezintă o materie primă ideală pentru 
obținerea, prin gazeifieare. cu aer sau oxi
gen, a gazului combustibil ori a celui nece
sar instalațiilor de sinteză chimică,

© POMPIER AUTOMAT ? Per1’ 
țru combaterea incendiilor, în minele de 
cărbune, specialiștii Centrului de cercetare 
și dezvoltare pentru industria minieră din 
Polonia au realizat o instalație specială 
automată, cțț o rază de acțiune de circa . 
npuă metri, Eștg vorba deci de țin „perțl- 
pier" automat care își dovedește utilitatea 
mai ales în apropierea transportoarelor cu 
raeleți, a loeuriior de depozitare a eărbu-

tf1

zează mașini și utilaje de mare ga
barit și complexitate tehnică — a- 
rătînd că produse ale I.M.U.A.B. se 
exportă în 25 de țări ale lumii, în
tre care și în Bulgaria. Vizitarea 
unor sectoare de bază a oferit oas
peților bulgari prilejul de a cunoaș
te in mod direct realizările colecti
vului — mașini-unelte și agregate, 
centre de prelucrări, sisteme de 
mașini, prevăzute în marea lor ma
joritate cu .echipamente electronice 
de comandă, comenzi numerice, afi- 
șaje de cote — tehnologiile moder
ne aplicate.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Bulgariei s-a interesat de pa
rametrii tehnici și calitativi ai pro
duselor, avînd cuvinte de apreciere 
pentru nivelul superior Ia care sînt 
realizate. La încheierea vizitei, to
varășul Grișa Filipov a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii, a 
adresat urări de noi succese colecti
vului unității și de dezvoltare în 
continuare â cooperării 
constructoare de mașini 
pamente electronice din

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE, CARBUNOASE 

ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, județul 
Olt, cu 883,5 puncte.

Locul II : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca cu 638 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, județul Vas
lui, cu 563,6 puncte.

DINEU OFICIAL
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Grișa Filipov.

Au luat parte prim viceprim-mi- 
niștri, viceprim-miiniștri ai guvernu
lui, miniștri, alte persoane oficiale. 
Au participat, de asemenea, persoa-

cu unități 
si de echi- 
Bulgaria.
(Agerpres)

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I : întreprinderea de scule 

și echipamente hidraulice Focșani, 
județul Vrancea, cu 855,3 puncte.

Locul II: întreprinderea mecani
că Bistrița cu 805,3 puncte.

Locul 
dustria 
rești cu

III : întreprinderea „In- 
tehnică medicală" Bucu- 
732,1 puncte.

nele oficiale care-I însoțesc pe pre
mierul bulgar.

Cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Adunare festivă consacrată împlinirii a 125 de ani
de existență a Liceului „Matei Basarab"

lipii... .La Liceul industrial „Matei Ba- nețărmurite cu care întregul nostru 
sarab" din. Capitală a avut loc, Vi- popor vă înconjoară și vă urmează 
neri, o adunare festivă consacrată impunătoarea pildă de dăruire pa- 
împlinirii a 125 de ani de existență triotică și revoluționară. Vă încre- 
a acestei școli.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 
care se arată : Puternic mobilizați 
de însuflețitoarele îndemnuri adre
sate întregului nostru popor la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 13—14 no- 

cadrele didactice și elevii 
.Matei Basarab" 

pline de
iembrie,
Liceului industrial 
vă adresează, cu inimile 
emoție și recunoștință, cele 'mai cal
de mulțumiri pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurați și 
grija deosebită . pe care o purtați 
învățămintului românesc, de cind 
vă aflați în fruntea partidului și 
statului nostru, ani de profunde mu
tații înnoitoare, ce au intrat în con
știința națională sub numele de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Folosim 
acest prilej pentru a da glas, încă 
o dată, sentimentelor de aleasă sti
mă și profundă recunoștință pentru 
condițiile excepționale de muncă, 
viață și de învățătură, de formare și 
afirmare plenară în toate domeniile 

. de activitate, condiții de care nu a 
mai beneficiat nici o altă generație, 
împreună cu expresia dragostei

dințăm, încă o dată, mult. iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că, însuflețiți de cutezanța și forța 
vizionară cu care, în fruntea parti
dului, prefigurați viitorul națiunii 
noastre socialiste, sîntem hotăriți să 
acționăm cu energie și fermitate 
pentru mobilizarea tinerei generații 
în vasta activitate de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, să ne pu
nem in valoare întreaga capacitate 
creatoare, pentru a da patriei ge
nerații de elevi tot mai bine pre
gătiți, cu o concepție înaintată și cu 
conștiința deplină a datoriei . de a 
păstra mereu vii în minte și în su
flet îndemnurile dumneavoastră a- 
dresate tineretului revoluționar de 
a-și însuși temeinic, . creator, tot 
ceea ce cunoașterea umană a acu
mulat mai de preț. Prin 'muncă și 
eforturi neprecupețite ne vom în- 
deplfni datoria de onoare de a duce 
mai departe făclia învățămintului 
românesc, în activitatea frumoasă și 
complexă, de modelare a personali
tății tinerei generații, in pregătirea 
și formarea omului de tip nou, con
structorul societății noastre socia
liste, contribuind astfel la edifica
rea patriei noastre, la înălțarea ei 
pe noi trepte de civilizație și pro
gres. (Agerpres)

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea dc piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — M.I.Ch.
— cu 1 075,5 puncte.

'Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău
— M.I.P. — cu 988,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc
— M.T.Tc — cu 776,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
I: Fabrica de anvelope 

județul Mureș, cu 835,8
Locul

Luduș, 
puncte.

Locul
cole tehnice din cauciuc Brașov cu 
756,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ener- 
gia“-Constanța cu 517,7 puncte.

II : întreprinderea de arti-

IN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Porțe- 
Ianul“-AIba lulia cu 1043,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de arti
cole de sticlărie București 
puncte.

Locul III : întreprinderea_ ...
clărie și porțelan Dorohoi. județul 
Botoșani, cu 320 puncte.

t V
13.00
13,05
14,45
15,00 
19,00 
19.20

cu 434

de sti-

Telex
La sfîrșit de săptămînă (color) 
Săptămina politică (color) 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia (parțial color)

0 Sper să ne mal vedem : SCALA 
(M 03 72) — 9; 11; 13: 15: 17; 19. FERO
VIAR (50 51 40) —9: 11: 13: 15: 17: 19. 
FAVORIT (45 31 70) — 11: 13: 15: 17: 
19
0 La depărtări de ani-lumină („Zi
lele filmului elvețian") : STUDIO 
(59 53 15) — 9: 11.30: 14: 16,30; 19
® Căsătorie cu repetiție : festival 
(15 63 84) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. AU
RORA (35 04 66) — 9: 11: 13: 15: 17: 19 
© Promisiuni : COTROCENI ‘
— 15: 17: 19
® Aripi de zăpadă : DOINA
— 15: 19. DRUMUL SĂRII
— 15: 17: 19
O Jack șl vrejul de fasole : DOINA
— 9: Îl; 13: 17
® Ciuleandra — 9. Din nou această 
Lucia — 11: 13: 15: 17: 19 : TIMPURI 
NOI (15 61 10)
© Cu mîinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
® Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
© Și viață, și lacrimi, ș! dragoste : 
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11: 13: 15:

nelui și a unor compartimente din subteran. 
Instalația este alcătuită, in principal, din 
sonde de măsurare a temperaturii și un 
ansamblu extinctor. Atunci cind tempera
tura depășește 70 grade Celsius. în locul 
unde sint amplasate sondele, impulsul ge
nerat deschide supapa de închidere mon
tată pe conducta de alarmă in caz de in
cendiu, determinînd ieșirea, sub presiune, 
a apei, prin duzele furtunului de incendiu. 
De notat șj faptul că un tradyctor de pre
siune montat in camera supapei de închi
dere scoate din funcțiune sistemul de acțio
nare a transportoarelor de cărbune. în 
timpul operației de stingere a focarului de 
ipeendiu.

® IMPERMEABIL - PENTRU 
DIGURI. Pierderile de apă, prin digul 
barajului hidrocentralei Paradei». din Por» 
tugalia, au fost în mare măsură reduse, 
gratie aplicării unei membrane impermea
bile, pe 55 000 metri pătrați din suprafața

(49 48 48)

(16 35 38) 
(31 28 13)

17; 19. CULTURAL (83 50 13) — 11; 
13: 15: 17: 19
® Secretul Iui Bacchus : GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11: 13.15: 15,30: 18,45
O Spectacol la Miraj : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11: 13; 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19 
0 Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10,30: 12.30: 
14,30; 16,45: 19, EXCELSIOR (65 49 45)

...................... 15': 17: 19. FLAMURA 
9: ii: 13: 15: 17: io, 

(15 61 54) — 9; II: 13:

LUCEAFĂRUL 
11,30: 15: 18

CAPITOL

, ____ , _
— 9: ii: 13:
(85 77 12) —
BUCUREȘTI 
15; 17: 19 
0 Spartacus
(15 87 67) — 8,30. ____
• Vă place Brahms 7 ___
(16 29 17) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
© Adolescenții revoluției : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: ii: 13: 15: 17: 19
® Bunul meu vecin Sam : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12: 15: 18
© Superpollțlstul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11: 13; 15: 17: 10. ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13: 15; 17: 10
© Evadarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17: 19
fi Undeva, clndva : UNION (13 49 04)
— 9: H.30: 14: 16.30; 19
© Hangar 18: LIRA (31717!) — 15; 
17: 19. MUNCA (21 50 07) — 15: 17: 19 
0 Călărețul electric : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19. POPULAR
(31 15 17) — 15: 17; 19

• Cavalerii teutoni : PACEA
(71 30 85) —14.30: 17.45
© Jandarmul și extraterestrii : ME
LODIA (11 13 49) — 9: ii: 13: 15: 17: 
10
® Rocky II4 FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: 11; 13: 15; 17: 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Cei șapte fantastici : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
COSMOS (27 54 95) — 9: 11 : 13: 15; 
17: 19

• Teatrul National (14 71 71. sala mi
că): Ploșnița — 17. .........................
Intre patru ochi (A)
• Filarmonica
C15 68 75. Ateneul ________ _______
simfonic. Dirijor: Mircea Cristescu. 
Solist : Ștefan Ruha (concert In afa
ra abonamentului) — 18
• Opera Română (13 18 57): Lucia di 
Lammermoor — 17
® Teatrul de operetă (14 80 11): Sil
via — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):

17: (sala Atelier)
. ■: — îs
..George Enescu" 
Român): Concert

acestuia. Specialiștii portughezi au fabricat 
această membrană impermeabilă prin im
pregnarea „in situ" a unei benzi de mate
rial textil nețesuț cu un compus pe bază 
de latex de neopren. o emulsie bituminoa
să și un ingredient polimeric. în afara aces
tei membrane care asigură o acoperire su
plă, perfect adaptabilă oricărei neregularl- 
tăți a terenului, pentru colmatarea fisurilor 
și a spațiilor largi dintre dalele de beton 
cg acoperă peretele înalt de 110 metri, 
constituit din roci, s-a utilizat și un mortar 
de ciment fără contracție, tot pe bază de 
latex de neopren. Această varietate de 
cauciuc sintetic s-a dovedit că îmbunătă
țește calitatea materialului de acoperire, în 
amestecuri bituminoase, pplimerizareg 
fiind ușor de realizat ia fața locului, la 
temperatura mediului ambiant.

@ COMBATEREA BIOLOGI
CĂ A ÎNGHEȚĂRII PLANTELOR? 
Distrugerea ireversibilă a țesuturilor vege-

tale, ca urmare a fenomenului de cristali
zare a apei in interiorul țesuturilor, la tem
peraturi nu prea scăzute, se datorează unor 
bacterii care trăiesc pe frunzele si florile 
plantelor, Prin leziunile formate datorită 
frigului, ele pătrund în interiorul plantei. 
La temperaturi apropiate de zero grade, 
dar superioare celor la care plantele în
gheață în mod normal (minus 6—8 grade), 
bacteriile formează nuclee de gheată care 
atrag apa din celule, această deshidratare 
determinînd moartea prematură a plantei. 
Abia Ja Începutul anilor ’70 s-a demonstrat 
această relație de cauză-efed între pre
zenta bacteriilor șl sensibilitatea plantelor 
Ja îngheț.

In prezent, în mal multe tărl, cercetarea 
științifică încearcă să găsească metode de 
combatere a bacteriilor vinovate, în acest 
context, de curînd, cercetători ai Universi
tății din Berkeley, California, și al Institu
tului Internațional de cercetare a plante
lor au reușit să reproducă in hacteria 
umană Escherichia coli gena răspunzătoare

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(lină, mătase, in, eînepă)

Locul I : întreprinderea „Liber- 
tatea“-Sibiu cu 802,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul“-Ploiești cu 673,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea, „Mă
tasea roșie“-Cisnădie. județul Si
biu, cu 445,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BERII, SPIRTULUI, 

AMIDONULUI, APELOR 
MINERALE ȘI A TUTUNULUI 
Locul I : întreprinderea viei și 

vinului Vîlcea cu 1061,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de bere 

București cu 915,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de ți

garete Rimnicu Sărat cu 386,2 
puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
— UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 

Locul 
dc stat

Locul 
de stat

Locui 
de stat 
vița, cu 852,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Timișoara cu 318,4 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Vrancea cu 272,4 puncte.

Locul III : Depoul de cale fe
rată Cluj cu 269,8 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Mare 
cu 378,1 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sălaj cu 
343,4 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bistrița- 
Năsăud cu 327,2 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru rcoupcrureB și tvițlprifi- 
carea materialelor refolosibiie Să
laj cu 324 puncte. ; ___

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru .ree.upeiiaVgă'^'Pvalori- 
ficarea materialelor refolosibiie 
Călărași cu 300 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibiie 
Dîmbovița cu 263 puncte.

ÎN DbMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București 
puncte.
II : întreprinderea de con- 
reparații și administrație 
Foișor-București cu 768,8

I : întreprinderea avicolă 
Bacău cu 1 427,5 puncte.
II : întreprinderea avicolă 

Galafi cu 1 058,3 puncte.
III : întreprinderea avicolă 
Tărtășești. județul Dimbo-

cu 874,8
Locul 

strucții, 
locativă 
puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Timișoara cu 647,3 puncte. 

(Agerpres)

19,45

20,45

22.05
22.20
22,30

Floarea din grădină (color). Emi- 
slune-concurs pentru tineri inter
pret! de muzică populară
Film artistic (color). „Pescăru
șul speranței". Premieră TV. 
Producție a studiourilor din R.P. 
Chineză. Regia : Zhang Nuanxln 
Mondovision (color)
Telejurnal
închiderea programului

Revelion Ia baia de aburi (Teatrul
■ dramatic — C.onstanta) — 17,30: (sala

Grădina Icoanei. 11 95 44): Răceala 
— 17.30
© Teatrul Mic (14 70 81): Cerul Înste
lat deasupra noastră — 17
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
mantă tirzie — 17.30
0 Teatrul de comedie (16 64 60): 
chetul cu acțiuni — 17.30
® Teatrul ..Nottara" (59 31 03.

Ro-

Pa-

Magheru): Karamazovii — 17: (sala 
Studio): Variațiuni pe tema dragos
tei — 18
© Teatrul Giulesti (sala Majestic, 
14 72 34): Serenadă tlrzie — 17,30; 
(sala Giulești. 18 04 85): Arta conver
sației — 17.30
G Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78): Nimic des
pre elefanți — 17,30: (sala Victoria. 
50 58 65): Băiatul cu sticleți — 18
© Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la Izvoare 
— 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Nota zero la purtare — 9: Mary Pop- 
Pins — 18
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): E- 
Iefănțelul curios — 15: (sala Cosmo- 
nautllor): Nu vorbiți in timpul spec
tacolului — 15 ,
fi Circul București (10 41 95): Tom si 
Jerry la circ — 15; 18

de formarea cristalelor de gheață, noua 
gazdă a acestei gene puțind provocă, la rîn- 
dul ei. formarea cristalelor de gheată, deci 
înghețarea plantelor. Descoperirea genei 
răspunzătoare de înghețarea prematură 
deschide perspectiva unei combateri bio
logice a bacteriilor „sălbatice", prin provo
carea unei competiții între acestea și altele, 
a căror genă ar fi modificată.

® CU CONSUMURI MAI RE
DUSE. Ungaria, la uzinele de autobuze 
„Ikarus" a fost lansat in fabricație un nou 
tip de troleibuz cu consum redus de ener
gie. Aceste vehicule sint montate pe pos
tamente de autobuz, iar motorui lor con
sumă cu 35—40 la sută mai puțină ener
gie decît predecesoarele lor fabricate tot la 
„Ikarus". Noile troleibuze mal „cumpă
tate" au o lungime de 16 metri, cintăresc 
14 mii de kilograme, au o capacitate de 37 
locuri pe scaune, 110 in picioare și sînt... 
de pe' acum solicitate de partenerii externi.
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DUPĂ INTÎLNIREA SOVIETO-AMERICANĂ LA NIVEL ÎNALT
Conferința de presă a secretarului general 

al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov

Pentru soluționarea pe cale politică a situației 
conflictuale din America Centrală

Reuniune a statelor membre ale Grupului de la Contadora

GENEVA 22 (Agerpres). — în ca
drul conferinței de presă organiza
te la Geneva, la încheierea intîlnirii 
sovieto-americane la nivel înalt, Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a declarat că în
tîlnirile cu președintele S.U.A., pri
mele în ultimii șase ani și jumătate, 
constituie un eveniment important 
în viata internațională. Noi am în
țeles bine — a arătat M. Gorbaciov
— că situația în lume este prea pe
riculoasă pentru a neglija chiar și 
cea mai mică șansă de a o corecta, 
de a înainta în direcția unei păci 
mai stabile și mai trainice.

în ajunul intîlnirii la nivel înalt
— a menționat vorbitorul — a avut 
loc la Sofia ședința Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia, în 
cadrul căreia s-a făcut auzit puter
nic glasul țărilor socialiste în apă
rarea păcii, pentru destindere, pen
tru colaborare, împotriva cursei în
armărilor și confruntărilor, pentru 
însănătoșirea climatului internațio
nal, în interesul tuturor popoarelor 
de pe planeta noastră. Noi am înțe
les și înțelegem năzuința de pace a 
tuturor popoarelor, năzuința lor nu 
numai de a o menține, ci și de a 
însănătoși situația, de a realiza pro
grese reale în direcția încetării cursei 
înarmărilor. Concluzia noastră a 
fost următoarea : a sosit timpul

Cuvîntarea președintelui Ronald Reagan 
în fața Congresului S. U. A.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o cuvintare rostită in Congre
sul S.U.A., președintele Statelor 
Unite, Ronald Reagan, s-a referit la 
rezultatele intîlnirii sovieto-america
ne la nivel înalt de la Geneva. 
„Ne-am întilnit, pentru că a trebuit 
să ne întîlnim. Ne-am pronunțat 
pentru un nou start și l-am realizat. 
Nu pot să susțin că am avut o în- 
tîlnire a concepțiilor asupra unor 
probleme fundamentale, cum sînt 
ideologia sau obiectivele naționale, 
dar acum ne înțelegem mai bine 
unul pe altul" — a declarat pre
ședintele S.U.A., adăugind că „a 
fost o întîlnire constructivă".

în ceea ce privește discuțiile avute 
cu secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, pre
ședintele Statelor Unite a arătat că 
au fost dezbătute marile probleme 
ale epocii actuale, îndeosebi cea a 
armamentelor nucleare și modalită
țile de a le reduce. „Vă informez cu 
satisfacție — a spus R. Reagan — că

DECLARAȚII, APRECIERI, OPINII ÎN NUMEROASE ȚĂRI AIE EUMII
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres)» 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a declarat 
că saluta spiritul declarației comune 
Bovieto-amerlcano cu privire la 
bilanțul intîlnirii la nivel înalt de la 
Geneva, mai ales hotărîrea ambelor 
părți de a căuta un teren comun în 
problemele existente.

PARIS 22 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută la Paris, 
președintele Franței, Francois Mit
terrand. a salutat rezultatele reuniu
nii la nivel înalt sovieto-americane 
de Ia Geneva, subliniind că relan
sarea dialogului dintre cele două 
mari puteri reprezintă un „semn de 
speranță" pentru pace.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
întilnirea sovieto-americană de Ia 
Geneva a permis „o netă apropiere" 
între S.U.A. și U.R.S.S. — se arată, 
între altele. într-un comunicat ofi
cial al guvernului Suediei. Totoda
tă, se manifestă satisfacția față de 
dorința celor doi conducători de a 
continua dialogul, și se exprimă 
speranța că se va trece de la con
fruntare la cooperare.

VIENA 22 (Agerpres). — Referin
du-se la declarația comună sovieto- 
americană, după întilnirea la nivel 
înalt de la Geneva, cancelarul fe

vescurț
care precizează căCONFERINȚĂ naționala la 

BEIJING. La Beijing au avut loc 
lucrările unei conferințe naționale, 
consacrată contribuției pe care in
dustria apărării este chemată să o 
aducă la dezvoltarea economiei ge
nerale a tării, prin acordarea unui 
sprijin susținut, pe planul cercetă
rii si tehnologiei, celorlalte ramuri 
industriale. La încheierea lucrări
lor a luat cuvîntul Li Peng, vice- 
premier al Cpnsiliului de Stat, care 
a relevat că. pe lingă moderniza
rea sistemului apărării naționale, 
industria de profil si-a adus apor
tul la crearea de bunuri materiale 
necesare in viata civilă, valoarea 
producției în acest domeniu spo
rind de la 18 la sută în 1980 la 
circa 40 la sută în prezent. Parti
cipanta la conferință — transmite 
agenția China nouă — au aprobat 
reprofilarea a 120 de linii tehnolo
gice in unități producătoare de bu
nuri necesare vieții civile.

GUVERNUL NICARAGUAN A 
ADRESAT O NOTA DE PROTEST 
GUVERNULUI S.U.A. in legătură 
cu adoptarea, in Camera Repre
zentanților din Congresul S.U.A., a 
proiectului de lege privind autori
zarea livrării de avioane și alte 
echipamente de transport către 
forțele contrarevoluționare antisan- 
diniste, transmit agențiile Prensa 
Latina și France Presse. Documen
tul precizează că măsura luată in 
S.U.A. va avea „repercusiuni peri
culoase" la adresa eforturilor de 
pace in America Centrală între
prinse de Grupul de la Contadora.

L
NOI MANIFESTAȚII ANTIRA-

SIALE ÎN R'.S.A. Una din cele mai 

cind în fața amenințării holocaus
tului nuclear trebuie să învățăm 
marea artă de a trăi împreună. în 
aceasta sînt interesate în egală mă
sură și poporul nostru sovietic și — 
sînt profund convins — și poporul 
american. Sînt interesate, de aseme
nea, toate popoarele lumii.

Referindu-se la întîlnirile separa
te cu președintele S.U.A., M. Gor
baciov a relevat că acestea au fost 
sincere, îndelungate, uneori aprige, 
ba chiar extrem de aprige, și, 
într-o anumită măsură,, și rodnice.

Considerăm că îmbunătățirea reia- ■ 
fiilor sovieto-americane este ne de
plin posibilă — a spus el. S-au acu
mulat numeroase probleme, care 
trebuie reglementate. Conducerea 
sovietică are voința politică de a se 
angaja în această muncă. Dar ea 
trebuie făcută împreună cu partea 
americană. Problema războiului si a 
păcii este primordială, arzătoare, 
afectează interesele noasțre ale tutu
ror celor care trăim pe Pămînt. Nu 
putem să ne eschivăm de la cău
tarea soluționării acestei probleme 
arzătoare.

în pofida deosebirilor dintre părți 
în ce privește abordarea probleme
lor — a reliefat M. Gorbaciov — am 
văzut că dispunem de acel numitor 
comun care poate fi punctul de ple
care spre îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-americane, și anume înțele

secretarul general și cu mine am 
făcut un oarecare progres in această 
direcție. Deși mai avem o cale lungă 
de străbătut, cel puțin ne îndreptăm 
în direcția cea bună. în domeniul 
controlului armamentelor am realizat 
un progres față de punctul în care 
ne aflam în ianuarie". Președintele 
S.U.A. a precizat că la Geneva s-a 
convenit în mod concret ca fiecare 
parte să acționeze pentru a-și re
duce armamentele sale nucleare 
ofensive cu 50 la sută și că s-au 
făcut progrese împreună in oprirea 
diseminării armelor nucleare, fiind 
impulsionate și alte dialoguri privind 
controlul armamentelor.

Arătind că în cursul convorbirilor 
a fost prezentată concepția america
nă cu privire la programul „Iniția
tiva de Apărare Strategică", cunos
cut sub numele de „războiul stele
lor", președintele Ronald Reagan a 
afirmat că Statele Unite nu urmă
resc superioritatea nucleară și nici 
avantajul primer lovituri.

deral al Austriei, Fred Sinowatz, a 
subliniat că intenția părților de a 
se ajunge la reducerea arsenalelor 
nucleare și . la interzicerea armelor 
chimice constituie un semnal pozitiv 
pentru pacea in întreaga lume. Este 
deosebit de important faptul că 
această întîlnire constituie un 
impuls politic ce confirmă năzuința, 
în pofida deosebirilor de păreri, de 
a se ajunge la hotărîri comune. A- 
firmația că un război atomic nu tre
buie să fie declanșat și că un ase
menea război nu poate fi cîștigat are 
o semnificație deosebită — a arătat 
Fred Sinowatz.

BONN 22 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației „Bild 
Zeitung", cancelarul vest-german 
Helmut Kohl și-a exprimat satisfac
ția față de reluarea dialogului „re
gulat și la toate nivelurile" între 
S.U.A. și U.R.S.S. stabilită la întîl- 
nirea de la Geneva. Continuînd acest 
dialog în mod consecvent, putem să 
ne apropiem de un important obiec
tiv — să nu ajungem, în actualul 
stadiu al relațiilor Est-Vest, la un 
conflict armat. Orice fel de război 
— nuclear sau convențional, a spus 
cancelarul — trebuie să fie evitat 
cu orice preț.

LONDRA 22 (Agerpres). — La re
întoarcerea de la Bruxelles, unde a 

GENTIILE DE PRESA
Problema datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare con

stituie partea ce se vede din aisbergul dificultăților cu care se con
fruntă aceste state. Actuala stare de lucruri, deosebit de gravă, evi
dențiază faptul că dacă nu se vor adopta măsuri eficiente pentru 
soluționarea problemei datoriilor, situația ar putea scăpa de sub 
control, cu consecințe deosebit de serioase pentru întreaga omenire. 
In această direcție se pronunță o serie de ziare din diverse țări 
ale lumii a treia, evidențiind necesitatea creării unui nou sistem 
de raporturi economice internaționale echitabile, a unei noi ordini 
economice internaționale, care să înlăture situația actuală profund 
paradoxală și flagrant inechitabilă, caracterizată prin aceea că, de 
fapt, țările sărace finanțează țările bogate, și nu invers.

ample manifestații ale populației 
de culoare din ultimul timp din 
Republica Sud-Africană s-a desfă
șurat joi la Mamelodi, în apropiere 
de Johannesburg. Forțele de poliție 
au deschis focul în plin, deși ma
nifestația s-a desfășurat în mod 
pașnic, ucigind 13 persoane și ră
nind numeroase altele.

LA VILNIUS s-a desfășurat a 
șaptea intilnire a scriitorilor sovie
tici cu scriitori americani, relatează 
agenția T.A.S.S. Timp de patru 
zile, participanții au discutat pro
bleme legate de rolul scriitorilor in 
păstrarea valorilor general umane.

NUMIRE. Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a aprobat joi. prin 
consens, numirea in 
secretar general al
O.N.U. pentru Comerț 
re (U.N.C.T.A.D.) a 
Dadzie (Ghana), transmite agenția 
France Presse. Kenneth Dadzie va 
succeda lui Gamani Corea si îsi va 
prelua oficial atribuțiile de la 1 ia
nuarie 1986. mandatul său fiind 
valabil pe o perioadă de trei ani.

funcția de 
Conferinței 

Si Dezvolta- 
lui Kenneth

SENTINȚĂ ÎN CAZUL ..RAIN
BOW WARRIOR". Președintele 
înaltei Curți de justiție de la Auck
land a condamnat pe cei doi agenți 
francezi participanti la scufundarea 
navei „Rainbow Warrior", aparți- 
nind organizației ecologiste „Green
peace". la 10 ani închisoare pentru 
omucidere involuntară. transmite 
agenția France Presse. De aseme
nea. comandantul Alain Mafart si 
căpitanul Dominique Prieur au fost 
condamnați la șapte ani închisoare 
pentru incendiu criminal, adaugă 

gerea faptului că războiul nuclear 
este inadmisibil, că el nu trebuie 
declanșat si că intr-un asemenea 
război nu pot exista învingători. Am 
arătat că nimeni dintre noi — nici 
S.U.A.. nici U.R.S.S. — nu trebuie să 
facă nimic pentru a deschide calea 
cursei înarmărilor în noi medii — 
concret in Cosmos, deoarece rivali
tatea militară ar lua proporții in
comensurabile. iar cursa înarmărilor 
ar dobîndi un caracter ireversibil si 
ar putea scăpa de sub control.

întilnirea — a precizat vorbitorul 
— este un eveniment prea impor
tant pentru a o putea aprecia în mod 
simplist Ea a permis să se înțeleagă 
mai bine caracterul divergentelor 
noastre, să fie eliminate unele apre
cieri preconcepute fată de U.R.S.S. 
Si de politica conducerii ei. să fie 
înlăturată o parte din prejudecățile 
acumulate. încrederea nu se resta
bilește dintr-o dată. Am acordat 
atentie asigurărilor președintelui 
american că S.U.A. nu tind spre su
perioritate si nu doresc un război 
nuclear. Dorim 'sincer ca aceste de
clarații să fie confirmate prin fap
te. Aș vrea să consider întilnirea 
începutul unui dialog în vederea 
unei schimbări în bine în raporturile 
sovieto-americane. ca si în lume în 
general. Cred că întilnirea a creat 
posibilitatea de a merge înainte —a 
subliniat în încheiere M. Gorbaciov.

Președintele S.U.A. a precizat apoi 
că au fost abordate și problemele 
conflictelor regionale, care amenință 
pacea in zonele respective, mențio- 
nind că într-o serie de probleme 
părțile au rămas pe poziții foarte 
diferite, așa cum era de așteptat.

„Totuși—a adăugat el — am ajuns 
la înțelegere într-o serie de proble
me și am hotărît să continuăm să 
ne întîlnim, iar acesta este un lucru 
important și foarte bun. întotdeauna 
există posibilitatea de mișcare, de 
acțiune și progres cînd oamenii vor
besc unul cu celălalt, în loc să vor
bească unul despre altul" — a spus 
președintele.

După ce a menționat acțiunile con
crete convenite pe plan bilateral, 
președintele Reagan a precizat că 
„această întîlnire la nivel înalt a 
fost valoroasă pentru ambele părți", 
subliniind în încheiere : „Sintem 
gata și dornici de a progresa pas 
cu pas".

participat la reuniunea aliaților
N.A.T.O. cu președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, primul ministru al 
Marii_ Britanii,. Margaret Thatcher, a 
apreciat, la o conferință de presă, 
că întilnirea sovieto-americană la 
nivel înalt de la Geneva a fost foarte 
constructivă și dă motive de spe
ranță pentru viitor. Cu toate că mai 
rămin multe de făcut — a relevat 
ea — conducătorii celor două mari 
puteri au edificat „o bază pentru 
încredere. Deși nu au fost negociate 
detaliile, este de așteptat ca aceas
tă întîlnire să dea un puternic 
impuls negocierilor pentru limitarea 
înarmărilor" — a apreciat premierul 
britanic.

TOKIO 22 (Agerpres). — Apreciem 
pozitiv rezultatele intîlnirii sovieto- 
americane la nivel înalt de la Geneva 
— a declarat, într-o conferință de 
presă, primul ministru al Japoniei, 
Yasuhiro Nakasone. Este foarte po
zitiv faptul că cei doi conducători au 
convenit să continue consultările. 
Pacea poate fi menținută atita timp 
cit au loc asemenea consultări, cît 
se duc tratative, a menționat pre
mierul nipon. Consider — a arătat 
el în încheiere — că promisiunea 
U.R.S.S. și S.U.A. de a depune efor
turi pentru menținerea păcii va avea 
o influentă binefăcătoare și asqnra 
relațiilor dintre Japonia și U.R.S.S.

A.F.P..
două sancțiuni penale au fost con
topite într-una singură pe o peri
oadă de zece ani.

COMITETUL INTERNAȚIONAL 
AL CRUCII ROȘII a anuntat eli
berarea de către Irak a unui grup 
de 17 prizonieri de război iranieni, 
informează agențiile internaționale 
de presă. Un avion al Crucii Roșii 
a transportat prizonierii de război 
de la Bagdad la Ankara pentru a 
fi transferați în Iran.

PRECIZĂRI ALE PREMIERULUI 
ROBERT MUGABE. într-o alocu
țiune rostită in parlamentul tării, 
primul ministru al Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, a arătat că negocieri
le privind unificarea dintre Uniu
nea Națională Africană din Zim
babwe (Z.A.N.U.). formațiune de 
guvernămint. si Uniunea Poporului 
African din Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
continuă. Robert Mugabe a preci
zat că cele două delegații au infor
mat comitetele centrale ale parti
delor lor asuprh stadiului actual al 
convorbirilor.

URAGANUL „KATE", care con
tinuă să crească, in intensitate, a 
atins zonele de coastă ale unui 
număr de patru state din sudul 
S.U.A. Vineri, „Kate" dobîndlse ca
racteristicile unui ciclon, avind dia
metrul de 30 de kilometri și inain- 
tind cu 15—20 de kilometri pe oră. 
Viteza rafalelor de vint depășea 185 
kilometri pe oră. Guvernatorul sta
tului Florida a ordonat evacuarea 
populației din 13 districte de coas
tă, respectiv a aproximativ 100 000 
de persoane, și a introdus starea 
de alertă in alte 33 de districte. □

în spiritul raporturilor de colaborare 
si solidaritate dintre Partidul Comunist Român
’ . ■ 

și Partidul Comunist Japonez
TOKIO 22 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise to
varășului Kenji Miyamoto, președin
tele C.C. al Partidului Comunist Ja
ponez, un cald salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate si 
noi succese în activitatea De care o 
desfășoară în conducerea partidului.

Mulțumind, tovarășul Kenji Miya
moto a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceausescu sentimen
tele sale, de înaltă stimă si caldă 
prietenie’, precum si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de succese tot mai mari în ac
tivitatea consacrată construirii socia
lismului în România, ridicării bună
stării poporului român, cauzei păcii, 
destinderii si colaborării internațio
nale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Kenji Miyamoto a tovarășului _ Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. conducătorul delegației parti
dului nostru care participă la lucră
rile celui de-al XVII-lea Congres 
al P.C.J.

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.
Larg interes față de propunerea României privind întărirea 

și dezvoltarea bunei vecinătăți între state
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— N. Chilie transmite : La O.N.U. a 
continuat examinarea problematicii 
importante și actuale a întăririi și 
dezvoltării bunei vecinătăți între 
state, adusă în atenția Națiunilor 
Unite ca urmare a unei inițiative a 
României datînd din 1979.

Comitetul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale a hotărît 
crearea unei subcomisii speciale 
pentru examinarea problemei bunei 
vecinătăți în vederea aprofundării 
și clarificării conținutului acesteia, 
a căilor și metodelor celor mai po
trivite de promovare a bunei veci
nătăți în raporturile dintre toate sta
tele lumii, în interesul popoarelor 
respective, al colaborării rodnice 
dintre ele, al menținerii și consoli
dării păcii și întăririi securității in
ternaționale. Această subcomisie a 
procedat, în ultima perioadă, la un 
amplu schimb de vederi asupra di
feritelor elemente și cerințe ale bu
nei vecinătăți. în dezbateri s-a re
levat în special importanța respec
tării principiilor dreptului interna
țional, a suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, reglementării pașni
ce a diferendelor, cooperării dintre 
state și avantajului reciprod — ca o 
bază Sigură, durabilă a instaurării 
și dezvoltării unor relații de înțele-- 
gere și cooperare între toate statele 
lumii.

Dezbaterile au scos în relief, tot
odată, o largă arie de domenii, căi 
și metode prin care statele lumii pot

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P.Chineze

BEIJING 22 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat vineri lucrările 
sesiunii Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze — rela
tează agenția China Nouă. în înche
ierea sesiunii, pacticipanții au adop
tat o serie de legi și rezoluții.

Totodată, Comitetul Permanent al

Datoria externă și necesitatea făuririi 
noii ordini economice internaționale

„AL AHRAM" (Egipt) : 
„Țările bogate nu fac nimic 
pentru remedierea probleme
lor care confruntă Sudul 

sărac"
„Țările industrializate, din Nord, 

obțin materii prime din țările in 
curs de dezvoltare, din Sud, prelu
crează' aceste materii prime și apoi 
vind pro.dusele realizate popoare
lor din Sud, obținind profituri uria
șe, in timp ce țările in curs de 
dezvoltare din Sud rămin în aceeași 
stare de cruntă înapoiere și sără
cie. Si această exploatare continuă. 
Este lipsit de rațiune și complet 
injust sistemul care face ca Africa 
să rămînă pentru totdeauna o sur
să de materii prime ieftine și o 
piață de desfacere a produselor pre
lucrate, foarte scumpe, din Nord. 
Este nedrept ca Nordul bogat să 
vindă Sudului sărac la prețuri 
exorbitante produsele realizate din 
materiile prime pe care cei din Sud 
le-au extras din pămintul lor cu 
sudoare. Rezultatul acestei stări de 
lucruri este că Nordul se îmbogă
țește, iar africanii sărăcesc și se 
înglodează în datorii. Iar aceste da
torii sînt provenite din împrumu
turile pe care Nordul le acordă 
Sudului pentru a cumpăra produ
sele realizate în Nord din materii 
prime obținute din Sud. Și, în 
timp ce în Europa și America se 
înalță orașe prospere, economia a- 
fricană se deteriorează. Iar țările

In cursul întrevederii au fost evo
cate cu multă căldură raporturile 
tradiționale de solidaritate dintre 
cele două partide, relațiile apropia
te. prietenești dintre conducătorii 
acestora. S-a procedat la o informare 
reciprocă asupra activității si pre
ocupărilor actuale ale P.C.R. si P.C.J. 
Exprimindu-se satisfacția deosebită 
fată de evoluțiile raporturilor dintre 
cele două partide.' fală de contactele 
si schimburile permanente de Pă
reri în probleme ce privesc activitar 
tea lor., s-a subliniat dorința de a 
dezvolta si adinei în continuare rela
țiile dintre P.C.R. si P.C.J.. în inte
resul reciproc.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale mișcării comu
niste si muncitorești si ale vieții in
ternaționale.

•Ar
Cu ocazia participării la Congresul 

P.C.J.. tovarășul Ion Coman. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar, al C.C. al P.C.R.. s-a întîl- 
nit cu tovarășul Sanzo Nosaka. pre
ședinte de onoare al Partidului Co
munist Japonez, militant de frunte 
al P.C.J. si al mișcării muncitorești 
Si comuniste internaționale.

acționa pentru întărirea și dezvolta
rea raporturilor de bună vecinătate 
dintre ele. în acest sens, s-a subli
niat importanța pe care o au con
tactele și întîlnirile dintre reprezen
tanții autorizați ai statelor, cu deo
sebire cele la nivel înalt, încheierea 
de acorduri și alte documente in
ternaționale bi și multilaterale, crea
rea de comisii mixte și alte orga
nisme ale colaborării, stabilirea de 
zone de pace, cooperare și bună ve
cinătate, libere de arme nucleare, 
adoptarea de măsuri generatoare de 
încredere și de securitate, înființa
rea și folosirea largă a organizațiilor 
regionale, subregionale și internațio
nale. Toate acestea sînt chemate să 
creeze cadrul politic, juridic și teh
nic necesar pentru dezvoltarea unor 
raporturi armonioase, de înțelegere, 
conlucrare rodnică și pace între na
țiuni.

Dezbaterile din acest organism, 
care vor continua în perioada urmă
toare în plenul Comitetului juridic, 
evidențiază un interes larg față de 
propunerea? românească, oportunita
tea si actualitatea ei deosebite. De 
asemenea, ele pun în lumină nece
sitatea continuării eforturilor state
lor membre ale O.N.U. pentru defi
nirea și convenirea unei concepții 
globale, pozitive, asupra bunei veci
nătăți și încorporarea ei într-un do
cument international corespunzător, 
care să orienteze acțiunile și preocu
pările statelor vizind întărirea ra-, 
porturilor lor de bună vecinătate, 
în interesul tuturor popoarelor, al 
cauzei păcii, colaborării și' secu
rității internaționale.

A.N.R.P. a numit pe Chen Junsheng 
în funcția de secretar general al 
Consiliului de Stat (guvernul) și pe 
Ye Rutang ca ministru al construc
țiilor urbane și rurale și mediului 
înconjurător. Zhou Jiannan a fost 
eliberat din postul de ministru al 
industriei construcțiilor de mașini.

bogate nu fac nimic să remedieze 
gravele probleme de care suferă 
Sudul. Ele doar stabilesc „progra
me" pentru ajutoare și colectează 
„daruri" prin spectacole de dansuri 
și muzică. Țările bogate „cîntă și 
dansează" pentru săracii din 
Africa ! Aceasta a însemnat un 
boom pentru industria discului. 
Dar în țările bogate nu s-a făcut 
nimic pentru lichidarea datoriilor, 
foametei și sărăciei din lumea a 
treia. De aceea, țările sărace sînt 
nemulțumite că Nordul bogat 
recurge la acțiuni de „caritate", dar 
nu trece la adoptarea unor măsuri 
reale, hotărîte. în direcția lichidă
rii datoriilor și sărăciei".

„DAILY NATION" (Kenya) : 
„Consecințele crizei sînt a- 
runcate asupra țărilor lumii 

a treia"
„Criza din lumea a treia s-a 

adincit în ultimii ani. Timpul de
clarațiilor frumoase, al declarații
lor de intenții a trecut. Criza tre
buie luată în serios, deoarece a că
pătat proporții globale. Și ea poate 
fi rezolvată nu prin paliative, ci cu 
măsuri radicale. Măsurile de cari
tate nu sînt suficiente. Ele pot con
tribui la ameliorarea foametei u- 
nui grup de oameni pentru o zi, pen
tru o săptămină sau poate pentru 
o lună, dar nu vor eradica flagelul 
foametei. Și cu cît ajutorul se men
ține la nivelul acestor măsuri de

CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-au încheiat lucrările Reu
niunii miniștrilor adjuncți de exter
ne din țările membre aie Grupului 
de la Contadora și din statele centro- 
americane, consacrate continuării e- 
forturilor îndreptate spre scoaterea 
din impas a negocierilor de pace în 
America Centrală. Potrivit declarații
lor făcute de participant, în cursul 
lucrărilor s-a obținut un consens în 
ceea ce privește mecanismele de 
aplicare și control a prevederilor 
Tratatului de pace, securitate și coo
perare în America Centrală. Tot
odată, s-a hotărît — la cererea țări
lor centro-americane — ca negocie
rile să fie- continuate, sub egida 
Grupului de la Contadora, peste ter
menul stabilit inițial și care a expi
rat in prezent, în vederea eliminării 
progresive a tuturor obstacolelor care 
mai stau în calea semnării proiectu
lui de document elaborat de acest 
grup.

Au fost, de asemenea, făcute noi 
propuneri, în vederea apropierii 
punctelor de vedere divergente și 
orientării negocierilor spre un curs 
viabil.

CHILE

Intensificarea mișcării pentru revenirea la democrație 
Un milion de manifestanți la Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — în capitala statului Chile a 
avut loc, joi. cea mai amplă mani
festație din ultimii ani a forțelor po
litice de opoziție-din țară. în favoa
rea revenirii la un regim civil și de
mocratic. Cei aproximativ un milion 
de manifestanti. reprezentînd între
gul evantai al forțelor și tendințelor 
din viața politică chiliana, au protes
tat împotriva politicii social-econo- 
mice si institutionale promovate de 
guvern, reclamind adoptarea imedia
tă de măsuri pentru revenirea țării 
la democrație.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Declarațiile președintelui Libanului Amin Gemayel © Prelun
girea mandatului Forțelor O.N.U. din zona înălțimilor Golan

BEIRUT 22 (Agerpres).,— într.-un 
discurs radiodifuzat cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a proclamării 
independenței, președintele Libanu
lui, Amin Gemayel, a salutat nego- 

■ț, ciorile dintre principalele trei miliții 
libaneze, calificindu-le ca un prim 
pas în direcția reconcilierii Și a în
cetării conflictului intern,' care se 
perpetuează de 10 ani. El a apreciat 
că instituțiile existente trebuie să 
fie respectate, pentru a se evita noi 
reculuri în procesul de pace.

Vineri^ situația' la Beirut s-a în
răutățit,' o dată cu intensificarea 
luptelor dintre milițiile șiite și druze 
în partea de vest a orașului. Ciocni
rile dintre cele două părți au dege
nerat în lu-pta cu tancurile și artile

Continuă acțiunile de protest 
ale studenților sud-coreeni

SEUL 22 (Agerpres). — Peste 2 000 
de studenți au demonstrat din nou, 
vineri, la Seul, pentru acordarea de 
libertăți democratice populației sud- 
coreene, împotriva aservirii tării in
tereselor politice și economice străi
ne. Acuzind regimul instaurat de 
Chun Du Hwan de promovarea unei 
politici interne și externe contrară 
dorințelor maselor, demonstranții au

caritate, cu atît țările sărace devin 
și mai sărace, de vreme ce se a- 
dincește disproporția dintre ' veni
turile obținute din exporturile lor 
și ceea ce plătesc pentru importuri 
(și pentru serviciul datoriei). Reu
niunea țărilor africane de la Addis 
Abeba a vestejit, pe bună dreptate, 
actualul sistem internațional de re
lații care condamnă țările sărace să 
devină și mai sărace, permițînd ță
rilor bogate să realizeze profituri 
tot mai mari pe seama celor înglo
dați in datorii. Este nedrept siste
mul care permite ca efectele Împo
vărătoare ale recesiunii și inflației, 
determinate de criza economică, să 
fie aruncate de țările occidentale 
industrializate asupra țărilor să
race din lumea a treia".

„UNIDAD" (Panama) :
„Majorarea ratei dobînzilor 
și consecințele sale nefaste"

„La sfirșitul acestui an, datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare se va cifra la 970 miliarde 
dolari, din care aproape jumătate 
revin țărilor Americii Latine și 
Centrale. Printre țările îndatorate 
se află și Panama.

Creșterea datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare s-a da
torat majorării ratei dobînzilor de 
către băncile occidentale. Aceasta 
a dus la agravarea situației social- 
economice din țările în curs de 
dezvoltare, impiedicindu-le în apli
carea programelor lor de dezvolta
re. In cazul Republicii Panama, da
toria externă a țării se majorează 
an de an din cauza creșterii dobin- 
zilor. Aceasta face ca să fie impo
sibil pentru Panama să-și achite 
datoriile la termenele fixate inițial. 
După calculele economiștilor pana
mezi, chiar dacă s-ar aloca anual o 
a patra parte din bugetul de stat 
pentru plata datoriei externe, Pana
ma își va putea stinge datoria abia 
în anul 2000 !

De aceea apare ca deosebit de 
acută problema mobilizării efortu

Nu s-a ajuns la nici un acord în 
privința problemelor legate de înar
mare, manevre militare comune, con
silieri militari străini, securitate și 
stabilitate regională. Participanții au 
hotărît ca aceste probleme să stea, 
în etapa următoare, în centrul aten
ției negociatorilor Grupului de la 
Contadora, pentru a se putea avansa 
rapid spre semnarea Tratatului de 
pace, securitate și cooperare in Ame
rica Centrală.

MANAGUA 22 (Agerpres). — Ni
caragua a protestat pe lingă guver
nul hondurian împotriva atacului 
lansat de avioane și nave militare 
honduriene in direcția a două vedete 
rapide nicaraguane care navigau in 
apele teritoriale ale Republicii Nica
ragua — transmite agenția Prensa 
Latina, citind un comunicat dat pu
blicității la Managua. Menționîn- 
du-se că asemenea acte torpilează 
eforturile de pace în America Cen
trală întreprinse de Grupul de la 
Contadora, în nota de protest adre
sată Hondurasului se exprimă spe
ranța că vor fi luate măsurile adec
vate pentru ca o asemenea situație 
să nu se mai repete.

„Chile are nevoie de democrație" 
— a subliniat președintele Alianței 
Democratice, Gabriel Valdes, în dis
cursul pronunțat la miting și trans
mis simultan de mai multe posturi 
de radio chiliene — relatează agenția 
E.F.E. După ce a' evidențiat respon
sabilitatea autorităților guvernamen
tale privind ..criza morală, culturală, 
economică și socială din Chile". Ga
briel Valdes a chemat la unitate de 
acțiune și fermitate in lupta pentru 
instaurarea unui climat politic de
mocratic în țară, pentru crearea unor 
condiții mai bune de muncă și de 
viață.

ria grea, în ciuda apelurilor liderilor 
celor două miliții de a înceta con
fruntările. Violența luptelor a împie
dicat echipele de pompieri să ajungă 
la locurile a numeroase incendii de
clanșate în vestul Beirutului. Un 
bilanț parțial al noilor ciocniri din 
capitala libaneză arată că cel puțin 
30 de persoane au fost ucise și 140 
au fost rănite.

Primul ministru, Rashid Karame, a 
cerut celor două miliții să pună capăt 
conflictului.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
—• Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a aprobat în unanimitate prelungirea 
cu încă șase luni a mandatului For
ței O.N.U. de observare a dezangajă
rii militare în zona înălțimilor Golan.

scandat lozinci care denunțau dicta
tura și au cerut organizarea imediat; 
de alegeri prezidențiale directe, de
misia actualului „guvern" și elibera
rea neîntîrziată a deținuților politici 

‘aflați în închisorile sud-coreene. For
țele de poliție trimise pentru repri
marea demonstranților au arestat 
numeroși studenți.

rilor statelor latino-americane și. 
centro-americane, a tuturor țărilor 
în. curs de dezvoltare pentru re- 
zbivarea problemelor cu care se 
confruntă. Totodată, este necesar să 
fie modificate actualele structuri 
și,. în același timp, să fie edificat 
un alt tip de relații internaționale".

„LE SOLEIL" (Senegal) : 
„Condiții de rambursare care 
să respecte dreptul la dez

voltare al popoarelor"
„Pentru soluționarea problemei 

datoriilor externe sînt necesare re
forme de structură în sistemul in
ternațional de credite, pentru a 
permite statelor africane să depă
șească dificultățile actuale. Cind 
dobinzile sînt atît de mari, dato
riile nu numai că nu vor scădea, 
dar vor crește continuu. Secretarul 
executiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa, Adebayo 
Adedeji, sublinia că pentru regle
mentarea acestei probleme econo
mice sint necesare, între altele, un 
moratoriu de cinci ani asupra da
toriilor externe ale țărilor din Afri
ca, precum și reducerea dobînzilor 
pînă la un nivel care să nu mai 
constituie un obstacol in calea re
dresării economiilor lor. Pe de altă 
parte, Adedeji a subliniat necesi
tatea ca țările africane să ia mă
suri urgente pentru dezvoltarea a- 
griculturii și creșterea producției 
de alimente, acordînd prioritate in
troducerii metodelor agricole mo
derne și a rezultatelor cercetării 
științifice, precum și extinderii sis
temelor de irigații.

Pentru soluționarea problemei 
datoriei externe mai este necesară 
și o cooperare strinsă între debitori 
și creditori, astfel incit debitorii 
să-și poată asigura resursele pentru 
efectuarea plăților scadente. Cre
ditorii trebuie să acorde condiții de 
rambursare care să respecte drep
tul la dezvoltare și bunăstare al 
popoarelor".
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