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în spiritul orientărilor și sarcinilor subliniate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C. C. al P. C. R.

CONSUMURILE MATERIALE Șl ENERGETICE
In aceste zile, la întreprinderea de mașini-unelte, accesorii și scule din Baia Mare se muncește intens bine organizat 

\ pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a planului la producția fizică Foto : Sandu Cristian
4

REDUSE SUBSTANTIAL
prin aplicarea tehnologiilor moderne, prin chibzuință

și răspundere la fiecare loc de muncă! I

I

ÎN ÎNTÎMMNAREA CONGRESULUI^
ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI )

în actuala etapă de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale, o 
cerință de prim ordin o constituie 
accentuarea tot mai puternică a 
factorilor calitativi, de eficiență, în 
cadrul cărora un rol preponderent 
revine gospodăririi judicioase, eco
nomisirii pe toate căile a resurselor 
materiale și energetice. In această 
privință, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cu mai multă hotărîre și spirit 
de răspundere pentru reducerea sub
stanțială a 'consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie, ca o condiție esențială pen
tru sporirea eficientei economice, a 
venitului național.

ARGUMENTE MULTIPLE, CON
VINGĂTOARE. Sînt numeroase 
argumentele de ordin economic care 
pledează in favoarea unor acțiuni 
hotărîte in fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă, în scopul re
ducerii tot mai accentuate a cheltu
ielilor materiale de producție. După 
cum se știe, fiecărui consumator din 
economie ii sînt strict drămuite, în 
conformitate cu planul de producție 
și normele de consum aprobate, can
titățile de resurse materiale și e- 
nergetice de care poate dispune in 
perioada respectivă. în aceste con
diții, orice depășire a consumurilor 
normate intr-un anumit sector, în- 
tr-o anumită întreprindere este de 
natură să g£gț,tQze resursele desti
nate altor unități, determinînd ne
ajunsuri în lanț în aprovizionarea - 
tehnico-materială. Rezultă deci că 
gospodărirea cu maximă economici
tate, in conformitate cu prevederile 
de plan, a resurselor materiale și 
energetice alocate reprezintă o con
diție obligatorie pentru realizarea 
sarcinilor de producție tn fiecare 
unitate economică.

în al doilea rind, se cunoaște că 
tara noastră este nevoită să impor
te o bună parte din materiile prime 
necesare, iar o altă parte, care și-o 
asigură din resurse proprii, se ob
ține cu mari cheltuieli, cu mari e-

forturi prin exploatarea unor ză
căminte cu conținut mai sărac de 
substanțe minerale utile sau aflate 
in condiții geologice mai dificile. 
Ca atare, resursele materiale și ener
getice reprezintă 
mare bogăție pe 
permite în nici 
sumăm irațional. ... _ ____ __  _
buie să o utilizăm cu maximum de 
discernămînt și spirit gospodăresc.

valută pe tona sau kilo- 
resurse materiale incor-

V

o mare valoare, o 
care nu ne putem 
un fel să o con- 
să o risipim, ci tre

mai puțină 
gramul de 
porate in produsele exportate. Ceea 
ce. in fond. înseamnă a afecta ve
nitul național.

în fine, un argument esențial se 
referă la eficienta de ansamblu a 
activității productive din economia 
națională. Este știut că orice procent 
de reducere a cheltuielilor materia
le. a ponderii acestora in produsul

tovarășul 
cadrul ana-

• O cerinjă esențială a dezvoltării 
economice intensive, a creșterii mai 
susținute a venitului național

© Fiecare produs nou - realizat cu 
mai puține materii prime și materiale, 
cu mai puțină energie electrică

® Respectarea strictă a normelor de 
consum - lege a activității economice

pentru că face parte integrantă din 
avuția națională a societății noastre, 
a întregului popor.

în al treilea rind, necesitatea re
ducerii severe a cheltuielilor mate- 
riale este dictată de cerința asigură
rii competitivității produselor noas
tre pe piața externă. In confrunta
rea de pe piețele externă mărfurile 
suit comparate atît . din punctul de 
vedere al calității și performanțelor 
tehnice și funcționale, cît și din cel 
al eficientei economice. Așa cum 
preciza secretarul general al parti
dului, • pe piețele externe nimeni 
nu va plăti metalul, energia, cele
lalte materiale încorporate in plus 
in produsele noastre. A produce și 
a livra la export mașini, instalații, 
confecții și alte produse realizate cu 
consumuri materiale mai mari decit 
cele practicate pe plan mondial e- 
chivalează cu a pierde, cu a încasa

social asigură un spor direct de ve
nit național. Pe această bază cresc 
resursele noi de care dispune so- , 
cietatea noastră pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economică 
și ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. Prin 
urmare, este in interesul major al 
economiei- naționale, al nostru, al tu
turor, să acționăm cu perseverență 
și răspundere pentru a realiza pro
ducția planificată cu un consum cit 
mai redus de materii prime, ma
teriale și energie.

CONSUMURI MAI REDUSE — 
CERINȚA A DEZVOLTĂRII. Pentru 
anul 1986, normele de consum mobi
lizatoare. menite să asigure redu
cerea substanțială a cheltuielilor de 
producție, au fost elaborate pe baza 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor și sar-

cinilor formulate de 
Nicolae Ceaușescu — în 
lizelor prilejuite de vizitarea unor 
unități economice și expoziții și 
al consfătuirilor de lucru de la C.C. 
al P.C.R. — în privința intensifică
rii progresului tehnic în economia 
națională, reproiectării și moderni
zării produselor și tehnologiilor, 
creșterii gradului de utilizare a ma
teriilor prime și sporirii randamen
telor energetice, valorificării pe o 
scară largă a resurselor materiale 
și energetice refolosibile.

Așa cum aprecia Insă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., la întocmirea pla
nului și îndeosebi a balanțelor ma
teriale pentru anul 1986, s-a obser
vat tendința de mărire a unor con
sumuri materiale, de depășire sau 
neîncadrare în normele de consum 
stabilite, precum și de trecere la in
troducerea in producție a unor pro
duse cu consumuri mai mari decît 
cele existente, deși pe plan mondial 
și in planul nostru de progres teh
nic se insistă pentru a se trece la 
realizarea de noi produse cu un 
consum mai redus de materii prime, 
energie și materiale. De aceea, 
preciza secretarul general al partidu
lui, este necesar să fie revăzute ba
lanțele materiale în scopul reducerii 
unor consumuri nejustificate.

U~n lucru trebuie clar înțeles In 
fiecare întreprindere, centrală și mi
nister : normele de consum mobili
zatoare stabilite , intră în vigoare 
încă din prima zi a noului an. A- 
ceasta înseamnă că, încă de pe acum, 
concomitent cu eforturile ce se de
pun pentru realizarea 
mai bune a producției 
catorilor de eficientă 
acest an, in fiecare 
trebuie să se treacă la aplicarea in 
practică a tuturor măsurilor tehnice, 
tehnologice și organizatorice menite 
să asigure fabricarea producției pla-

în condiții cit 
fizice, a indi- 
economică pe 
întreprindere

Comeliu CÂRLAN
(Continuare în pag. a IlI-a)
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riirnniHENERGIA - riguros gospodărită, sever economisită I
Măsuri, experiențe, preocupări în atenția permanentă a
oamenilor muncii din industrie, pentru realizarea producției

planificate cu un consum de energie cit mai redus
în pagina a ll-a
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Cresterea în ritm înalt a industriei 
chimice în ultimii 20 de ani consti
tuie una din trăsăturile fundamen
tale ale dezvoltării și modernizării 
industriei. în această etapă rodnică 
s-a dezvoltat puternic industria pe
trochimică. cu giganții săi intilniți 
numai în țări puternic industrializa
te; industria medicamentelor și-a 
diversificat paleta produselor, de- 
monstrindu-se si în acest fel grija 
față de om; 
îngrășămintelor s-a 
aceeași perioa
dă fertilă, a- 
dueîndu-și din 
plin contribuția 
la chimizarea a- 
griculturii ; in
dustria fibrelor și 
firelor sinteti
ce și-a extins 
gama sortimen
tală, ooncomitent 
cu un spor de 
producție de 100 
ori, satisfăcînd 
nevoile popu
lației, iar indus
tria de prelucra
re a cauciucului 
și maselor plas
tice, dezvoltată în 
paralel cu indus
tria petrochimică 
materiilor prime — asigură în pre
zent necesarul de anvelope, corelat 
cu producția de autoturisme, ca
mioane. mașini terasiere si. la fel 
de important, de benzi pentru in
dustria minieră.

Dacă dezvoltarea industriei chi
mice s-a făcut la început. în bună 
măsură. cu Instalații si tehnologii 
importate, a doua jumătate a Pe
rioadei S-a caracterizat prin valori
ficarea potențialului tehnic al cer
cetării si proiectării românești, re- 
nuntîndu-se. în final, la orice Im
port. Desigur, această mutatie nu a 
apărut spontan, 
unei munci 
prinzătoare. 
nic. pentru 
de cercetare 
tehnologică, 
marea directă si cu contribuția ho- 
tărîtoare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver
nului. președintele Consiliului Națio
nal pentru Stiintă si Tehnologie. 
Prin prestigioasa sa activitate, a 
orientat ferm potențialul științific si 
tehnic al tării in direcția soluționării 
problemelor fundamentale ale eco
nomiei naționale.

Ca urmare a măsurilor organiza
torice adoptate, au fost înlăturate pa
ralelismul. suprapunerea si irosirea 
caoacitătii creatoare a potențialului 
tehnic fragmentat oe diferite dome
nii. au fost inmănuncheate. prin 
programe unice, tortele din invătâ- 
mînțul superior cu cele din cerce
tare. proiectare si producție. Rezul
tatele s-au concretizat în tehnologii 
noi. modernizări ale unor tehnologii 
uzate moral, tipuri si generații noi 
de utilaje si aparate, soluții ingine
rești inedite, realizări care ne asi
gură progresul economic si care 
deschid perspective largi viitorului.

încheiem în curînd un cincinal. 
Caracteristic pentru industria chimi
că în acest cincinal este aportul de
terminant pe care l-a avut si ii are 
aplicarea tehnologiilor românești,

industria modernă a 
impus, practic in

cercetate si omologate în unitățile 
din cadrul Institutului Central de 
Chimie. Din cele 1 700 tehnologii, 
peste 1 100 au fost aplicate in pro
ducție. la scară industrială sau Ia 
nivel de pilot productiv.

Transferul tehnologiilor la scară 
industrială s-a realizat cu contribu
ția specialiștilor din Institutul de 
inginerie tehnologică si proiectare 
pentru industria chimică (I.I.T.P.I.C.), 
care au asigurat atît ingineria teh
nologică. elaborînd calculele de di-

Contribuții ale ingineriei
38

industriei chimice
furnizoare a

ci este rezultatul 
asidue, analitice si cu- 
de un înalt nivel teh- 
elaborarea programelor 
științifică si dezvoltare 
concepute sub indru-

mensionare a instalațiilor si utilaje-, 
lor. cit si ingineria tuturor lucrări
lor aferente instalațiilor complete. 
Majoritatea proiectelor cu tehnolo
giile asimilate au un caracter do 
originalitate, contribuind prin aceas
ta la eliminarea importului unor 
produse, cum ar fi coloranti si in
termediari, instalații de medicamen
te. acceleratori de vulcanizare si 
antioxidanti. pesticide, catalizatori, 
reactivi de înaltă puritate, substanțe 
pure si ultrapure pentru industriile 
electrotehnică, electronică, 
electronică si optoelectronică

Tot în vederea eliminării 
turilor. sectorul specializat 
proiectarea utilajelor a asimilat in 
acest cincinal noi tipuri de mașini, 
linii complexe de fabricație cu 
transfer automat, utilaje și agregate 
programate, realizînd o economie de 
valută echivalentă cu 5 miliarde lei. 
Fată de importanta acestei contribu
ții. consider util a menționa cîteva 
din realizările de seamă : autoclavă

micro- 
etc.
Impor- 
oentru

de 2 100 bari pentru fabricarea cris
talelor sintetice de cuart : progra
mul de asimilare pentru instalațiile 
centrifuge, continind 100 tinodimen- 
siuni de mașini, respectiv proiecte : 
instalația de metalizare a firelor 
poliamidice : mașină de aplicat fișii 
Ia cald pentru benzi de rulare an
velope gigant resapate. O mențiune 
deosebită trebuie acordată liniilor 
complexe folosite în industria me
dicamentelor si cosmeticelor. Astfel, 
linia de condiționat soluții în fla

coane este alcă
tuită din sânte 
mașini cu func
țiuni diferite. în- 
seriate intr-un 
flux logic, linia 
de fabricat tu
buri din aluminiu 
este compusă din 
zece mașini dis
tincte si. în sfir- 
sit. linia de fa
bricat doze spray 
este formată din- 
tr-un lanț auto
matizat. cu pro
gram de 12 ma
șini.

Evoluția rapidă 
a industriei chi
mice. adoptînd 

tehnologii cu condiții din ce în 
ce mai severe, cu solicitări la 
presiuni ridicate, temperaturi înal
te si coroziune puternică, im
pune folosirea unor materiale de 
execuție rezistente mediilor si con
dițiilor de reacție. Este vorba. în 
primul rînd. de utilizarea otelurilor 
speciale înalt aliate, cu nichel. In
dustria metalurgică va trebui să 
asimileze fabricația întregii game 
de oteluri speciale în ritmul în care 
industria chimică, diversifieîndu-se, 
le-a solicitat: chiar otelurile elabo
rate pentru temperaturi de ordinul 
a 600° C, încă nu au caracteristicile 
corespunzătoare scopului.

Industria chimică, ca si Industria 
electronică, evoluează pe plan mon-

Inq. Gh. MANOLESCU 
director al Institutului de inginerie 
tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică

(Continuare în pag. a III-a)

I DIN ACTUALITATEASOaAUSTĂ^A^ ȚĂRII
• reportaje':* însemnări •

Noul la poalele Cetății
Neamțului

IN ÎNTREPRINDERI

DIN JUDEȚUL CLUJ :

Livrări suplimentare 
la export

în unitățile economice din ju
dețul Clui, oamenii muncii ac
ționează, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru înde
plinirea și depășirea planurilor 
la export, realizînd produse cu 
parametri calitativi superiori, a- 
preciate de partenerii externi. 
Măsurile întreprinse pentru ono
rarea la termen și înainte de 
termen a contractelor și comen
zilor de export, vizind organi
zarea activității de producție pe 
sectoare specializate. încredința
rea acestor sarcini unor formații 
de lucru cu o bună pregătire 
profesională. îmbunătățirea asis
tentei tehnice la locurile de 
muncă, asimilarea și promova
rea unor tehnologii și metode 
noi de lucru, realizarea unor 
produse de înaltă calitate și in 
condiții de eficientă sporită au 
făcut ca aproape 30 de unități 
industriale să raporteze reali
zarea și depășirea prevederilor 
de plan la export aferente pe
rioadei de pînă acum din acest 
an. Au fost livrate peste preve
deri partenerilor externi impor
tante cantități de produse me
talurgice. utilaje tehnologice, 
produse chimice, materiale de 
construcții și altele. Cele mai 
mari realizări la export au fost 
înregistrate de Combinatul me
talurgic din Cîmpia Turzii, în
treprinderile ..Sinterom". ..Ar
mătura". ..Farmec". Uzina meca
nică si ..16 Februarie" din Clui- 
Napoca întreprinderea ..Chimi
ca" si Combinatul de lianți si 
materiale refractare din Turda. 
(Marin Oprea, corespondentul 
..Scînteii").

Trăim, cu toată puterea 
sufletului nostru, epoca în 
care responsabilitatea per
sonală se manifestă plenar 
ca parte integrantă a res
ponsabilității colective, față 
de mărețele opțiuni ale 
socialismului și comunis
mului. Construirea lumii 
noi — operă nobilă la a 
cărei plămădire sintem an
gajați cu toții, cu întreaga 
noastră ființă, cu întreaga 
noastră capacitate creatoa
re, indiferent de comparti
mentul societății in care 
ne desfășurăm activitatea 
— ne obligă permanent la 
un profund examen de 
evaluare și reevaluare a 
propriului efort în cadrul 
efortului general, pentru 
a-i adăuga acestuia noi și 

energie, 
este, în 
de mare 
pretenți- 
deosebit

noi rezerve de 
Acest examen 
fond, un proces 
complexitate, de 
oasă finețe și de ____
dinamism. în spațiul lui se 
mobilizează și se modelea
ză conștiințele a milioane 
și milioane de oameni ai 
muncii hotărîți să învingă 
dificultățile inerente, de
loc ușoare, ale ascensiunii 
neîncetate spre alte și alte 
piscuri de progres și civi
lizație.

Trăsătura caracteristică 
a omului care-și gîndește 
și-și făurește prezentul și 
viitorul în consens cu ge
nerosul ideal comunist al 
partidului, este sinceritatea 
plenară ’conținută în în
treaga sa acțiune, in în
treaga sa viață. Exemple 
splendide ale acestei since
rități ni se dezvăluie. în 
nenumărate fațete adine

teist seni
.....

*/* ■fte

grăitoare prin semnifica
țiile lor, în forurile demo
crației socialiste, in adu
nările generale ale oame
nilor muncii, în adunările 
cetățenești, în întreg siste
mul acesta, unic în felul 
său, de manifestare a vo
inței poporului nostru, 
sistem creat de gîndirea 
avintată a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului. O

omului care nu are nimic 
de ascuns, a omului inte
resat, in cel mai înalt grad, 
să transforme erorile pro
duse, prin eradicarea lor, 
in noi și fructuoase im
pulsuri creatoare. Sigur, 
lucrurile nu se petrec în
totdeauna atît de simplu, 
cu toate că am asistat la 
numeroase momente ca 
acela descris mai sus, ade
vărate momente de gîndire

tempestiv și degajat, nu 
ar fi crezut, ar fi suspec
tat de demagogie, de su
pralicitare printr-o auto
critică care ajunge să de
vină jenantă pentru toată 

o autoflagelare 
mai mult înjosește 
restabilește o repu- 

Sint, 
par- 
gata 
ori-

lumea,
care 
decit
tație pusă în discuție, 
din păcate, pe de altă 
te, și unii oameni 
să-și pună, oricind si

AUTOCRITICA
prin fapte, prin muncă mai bună

adunare generală a oame
nilor muncii intr-o uzină, 
de pildă, se constituie ca 
un moment de un robust 
optimism. Spiritul critic 
ascuțit al celor care ana
lizează in amănunt, fără 
menajamente, stări de lu
cruri privind propria lor 
muncă și munca celorlalți, 
dezvăluind cu intransigen
ță deficiențele, stagnările, 
mergînd pină la rădăcina 
răului, 
răului.

arătînd cauzele 
neocolind persoa- 

vinovate. indiferent 
poziția lor în uzină, 

propunînd soluții de în
dreptare, oferindu-se să 
pună umărul la aplicarea 
acestor soluții in practică 
izvorăște din sinceritatea

și acțiune muncitorească. 
Fără îndoială, nimănui 
nu-i este ușor să recunoas
că, dintr-o dată, deschis 
și direct, că a greșit, că s-a 
dovedit, într-o situație sau 
alta, o frină in promovarea 
unei idei valoroase, de 
exemplu, sau să-și strige 
In gura mare incompeten
ța sau lipsa de îndrăzneală 
in promovarea noului, sau 
comoditatea, sau să decla
re, speriat de inconfortul 
temporar al schimbării : 
„Dacă mă descurc bine și 
cu o metodă veche de lu
cru, de ce 
cap cu una 
trebuie să o 
lea mea?..."
face așa dintr-o dată, ln-

să mă leg la 
nouă, pe care 
verific pe pie- 
Poate dacă ar

cum, cenușă In cap. ames- 
tecînd, cu abilitate, in 
neadevărurile lor,; și puțin 
adevăr, atit cît este nece
sar pentru ca nesincerita- 
tea de pină atunci să sca
pe mai puțin cenzurată de 
spiritul critic al celorlalți. 
Orgoliul, vanitatea, trufia 
puse la zid de spiritul cri
tic colectiv găsesc, nu rare
ori, subtil metode de gla- 
zurare rapidă prin recu
noașterea tuturor lipsurilor
— personale și... ale altora
— urmate imediat de lua
rea de angajamente cu du
iumul, atît de .multe incit 
sare în ochi faptul că du
rata lor va fi egală cu du
rata ședinței în care au 
fost formulate.

Luarea unui angajament 
semnifică momentul final 
al unui important proces 
de conștiință dezvăluit pu
blic, in datele lui de esen
ță, demonstrînd capacitate 
de decizie și responsabili
tate personală gata de a se 
verifica prin proba de foc 
a faptelor, a acțiunilor vii
toare. De aceea, asumarea, 
uneori cu ușurință, a an
gajamentelor, fără a gîndi 
suficient la posibilitatea 
traducerii lor în realitate, 
multiplicîndu-le pînă la su
prasaturație pentru a de
păși clipa critică a dis
cuției. a analizei stării de 
lucruri negative, are re
percusiuni nefaste, duce. în 
ultimă instanță, la tocirea 
spiritului de exigență co
lectivă, îl amorțește, acțio
nează asupra lui ca un 
narcotic al cărui efect nu 
înlătură răul ci, prin elu
dare temporară, îl conser
vă. Mai devreme sau. mai 
tîrziu, râul va reizbucni, 
în circumstanțe agravate. 
Deci, autocritica serioasă, 
responsabilă, nu poate fi 
apreciată ca satisfăcătoare, 
eficientă, prin faptul că a 
fost clădită pe o mare can
titate de vorbe sau „forti
ficată" cu numeroase an
gajamente fără acoperire, 
fără posibilitatea realizării 
lor în fapt. Un om criticat, 
simțindu-se răspunzător 
față de o serie de nere
guli de natură să îngreu
neze munca unui întreg 
colectiv, iși mărturisește

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a Il-a)

în viata de azi a 
fiecărei localități se 
petrece adesea cite un 
fapt deosebit. • care 
polarizează interesul 
oamenilor, face obiec
tul unei aoarte luări- 
aminte si despre care 
orice localnic iti va 
vorbi cu mai multă 
căldură decit desore 
celelalte preocupări de 
fiecare zi. L-am în
trebat oe Gheorghe 
Letu. primarul orașu
lui Tîrgu Neamț, care 
ar fi acum acest fapt 
in viata străvechii lo
calități de la poalele 
Cetății Neamțului :

— Faptul zilei — ca 
să spun asa — este 
executarea ultimelor 
finisaie la clădirea 
gării orașului. Atenția 
tuturor este îndrepta
tă spre această con
strucție. nu atît pen
tru frumusețea ei — 
căci este într-adevăr 
frumoasă — cit pen
tru însemnătatea ne 
care o are in viata 
orașului. Ridicarea ei 
răspunde vechii do- ' 
rinte a localnicilor ca 
si orașul lor să fie 
legat la calea ferată. 
Iată că si această do
rință se împlinește 
prin construirea căii 
ferate Tîrgu Neamț — 
Pașcani, lucrare care 
se îndreaptă cu pași 
repezi spre finalizare, 
astfel îneît nu mai 
este mult pînă cînd 
primele trenuri vor 
pleca din noua statie.

Așadar. încă o poar
tă a orașului sore 
lume. încă o arteră ale 
cărei pulsații vor în
registra ritmul intens 
de dezvoltare a unei 
localități care în cei 
20 de ani care au tre
cut de la cel de-al 
IX-lea Congres al 
partidului s-a trans
format din temelii, 
numele de tîrg rămî- 
nîndu-i numai din ra
țiuni istorice.

Unul dintre mo
mentele de inceout ale 

^acestei transformări

1-a constituit 
struirea, la 
secretarului 
partidului, 
importante 
industriei 
fabrica de volvatir. 
Este locul aici să spu
nem că recunoștința 
pentru construirea aici 
a acestei întreprinderi, 
în care muncesc peste 
2 200 de locuitori ai o- 
rasului. s-a materiali
zat in rezultatele deo
sebite oe care unitatea 
le-a înregistrat in 
care dintre cei 13 
ai existentei sale, 
timul dintre" ele 
realizarea cu un 
mestru mai devreme a 
sarcinilor 
lui. dindu-se 
olan produse în 
loare de anroaoe 
milioane lei.

— Muncim cu 
gere de inimă fiindcă 
aici ne valorificăm pri
ceperea și hărnicia, ne 
simțim în deplinăta
tea caoacitătii noastre 
de a fi oameni ai 
timpului si locului în 
care trăim.

Spusele ii aparțin 
inginerei Anica Cucoș. 
care la numai cinci 
ani de la absolvirea 
facultății este deia 
șefa secției de filatu
ră a fabricii, dar â- 
celasi lucru ni l-ar pu
tea spune oricare din
tre cei ce lucrează 
aici. Si nu numai ei. 
ci toti cei ce muncesc 
în oricare dintre uni
tățile industriale înăl
țate în oraș in ulti
mele două decenii : 
fabrica de mobilă, uni
tatea de prelucrare a 
articolelor tehnice din 
cauciuc, cele de pre
lucrare a legumelor, 
fructelor si laptelui... 
Pentru că toate aces
tea 
sul 
mai 
mia 
triei.

O precizare se 
pune : creșterea 
ritm rapid a ootentia-

con- 
indicatia 

general al 
a unei 

unităti a
textile — 

de

fie- 
ani 
Ul-

tri-
cincinalu- 

peste 
va- 
100

tra-

au făcut ca ora- 
să se afirme tot 
viguros în econo- 
iudetului si a

lului industrial al o- 
rasului se desfășoară 
paralel cu valorifica
rea în același ritm â 
posibilităților si tradi
țiilor locale. Vestitele 
cojoace și covoare care 
fac faima locului se 
realizează în cantități 
triple fată de acum 20 
de ani in cooperative
le meșteșugărești ale 
orașului, iar traditiă 
sculpturii în lemn îsi 
etalează virtuțile atit 
prin mobila produsă 
în fabrica din locali
tate. cit si prin obiec
tele de artizanat.

în cadrul economiei 
orașului, agricultura a 
cunoscut si ea o dez
voltare dinamică. Cei 
care au posibilități să 
crească animale au li
vrat numai în acest an 
la fondul de stat 180 de 
vite. 800 de oi. aproa
pe 500 de porci. 500 de 
pielicele de miel, iar 
cooperativa agricolă, 
în care muncesc tot 
locuitori ai orașului, a 
livrat suplimentar nu 
mai puțin de 400 tone 
de porumb.

Mai bine de jumă
tate din populație lo
cuiește în cele peste 
3 000 de apartamente 
noi. Strada centrală, 
pe care înainte nu se 
puteau întilni două 
mașini, a devenit un 
bulevard cu 4 benzi 
de circulație. de-a 
lungul căruia se înși
ră zeci de magazine 
moderne aflate la 
parterul blocurilor cu 
arhitectură modernă, 
adaptată la specificul 
local. Ca atîtea alte 
orașe din tara noastră. 
Tirgu Neamț este o 
urbe cu adevărat re
înnoită. La poalele Ce
tății Neamțului se află 
acum o cetate nouă, 
socialistă.

Da-

lm-
în

Constantin 
BLAGOVIC1 
corespondentul
„Scînteii"
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I 11 i i i “ riguros gospodărită ! 
m E n O I ii _ Serer economisită!

© în toate întreprinderile, schimburile de lucru 
să fie astfel organizate incit să se asigure un con
sum echilibrat de energie pe întreaga durată a zilei 
și a săptămînii.

® în scopul aplatizării curbei de consum, o 
serie de activități productive să se desfășoare în 
schimbul de noapte, spre a se evita vîrful de sar
cină dintre orele 17-22.

© Etaimă răspundere pentru introducerea de 
noi tehnologii și modernizarea celor existente în 
vederea diminuării substanțiale a consumurilor 
energetice.

© Utilajele și instalațiile energointensive să 
funcționeze in afara orelor vîrfului de sarcină din 
sistemul energetic național.

© Pretutindeni să se evite cu desăvîrșire func
ționarea în gol sau sub capacitatea nominală a ma
șinilor, instalațiilor și utilajelor.

© în sectoarele calde să se ia măsuri pentru 
organizarea activității intr-un ciclu de 3-4 zile pe 
săptămînă, în cadrul căruia să se realizeze produc
ția de piese turnate, forjate și semifabricate nece
sare.

© Să se delimiteze și să se urmărească distinct 
consumurile tehnologice de cele netehnologice, ne
legate de procesul de producție, Iuîndu-se măsuri 
ca acestea din urmă să fie reduse la minimum.

© în fiecare întreprindere să se aplice măsuri 
pentru reducerea consumului de energie electrică 
prin încadrarea strictă în normele de consum apro
bate, care trebuie considerate ca maxime.

© Comisiile energetice din întreprinderi să ur
mărească pe tot parcursul zilei, în toate secțiile și 
pe întregul flux de fabricație, consumurile energe
tice și să ia măsuri operative pentru prevenirea ori
cărei risipe și gospodărirea judicioasă a energiei 
electrice.

CURĂ BALNEARĂ 
PE LITORAL 

în aceste zile, după cum sîntem 
informați de Centrala O.N.T. Lito
ral, cunoscutele întreprinderi de 
hoteluri și restaurante Eforie Nord 
și Mangalia pun la dispoziția celor 
interesați locuri pentru Odihnă și 
tratament în hoteluri confortabile 
și încălzite. Biletele se pot obține 
pentru tratament la Eforie Nord și 
Mangalia, iar pentru odihnă — la 
Mamaia și Constanța, pentru serii 
de 12 și 18 zile, precum și pentru 
perioade mai scurte, la prețuri 
avantajoase de 81 și 85 lei/zi/turist, 
reprezentînd masă, casă și trata
ment.

în sanatoriile de pe'Litoral, tra
tamentul este efectuat, după meto
de moderne, de personal medical 
de înaltă calificare. Cercetările de 
specialitate demonstrează că trata
mentul balnear al afecțiunilor reu
matismale este la fel de eficace în 
această perioadă ca și in tot timpul 
anului.

Oaspeții Litoralului beneficiază 
în acest sezon de multiple posibi
lități de distracții, agrement și 
excursii. Prin înzestrarea tehnică 
modernă și tratamentele eficiente 
la malul mării, Centrala O.N.T. 
„Litoral" oferă condiții dintre cele 
mai bune de refacere a sănătății 
în tot timpul anului.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
- ACTIVĂ, EFICIENTĂ!

Măsurile -stabilite de conducerea 
partidului cu privire la asigurarea 
producției de energie si combus
tibil si folosirea rațională a ener
giei electrice sînt traduse în fapt, 
cu operativitate si eficientă. în iu- 
detul Bacău. Pe baza programului 
elaborat de biroul comitetului ju
dețean de partid, in toate unitățile 
economice au fost luate măsuri 
pentru reducerea consumului de 
energie electrică, prin organizarea 
rațională a schimburilor de lucru, 
limitarea timpului de functionate 
sau oprirea completă a unor uti
laje mari consumatoare de energie, 
înlocuirea utilajelor supradimensio
nate s.a. Astfel. în majoritatea în
treprinderilor s-a mărit numărul de 
oameni care lucrează în schimbu
rile 1 si 3. iar în unele unităti s-a 
renunțat chiar la. schimbul 2. re- 
partizindu-se sarcinile de producție 
în celelalte schimburi.

La întreprinderea metalurgică 
din Bacău, stăm de vorbă cu ing. 
Marian Cojocaru. șeful biroului 
mecano-energetic. t

— Ne-am îndreptat atenția în 
primul rind spre sectoarele calde, 
unde consumul de energie electrică 

-'’’Si'termică eStesțBffisniâses—she.spu
ne interlocutorul.1 încetând de la 
jumătatea lunii noiembrie: am re- 

, ..puntat la utilajele..mari - din secția 
. curățătorie, fficirid1 astfel -o econo

mie de aproape 1 000 kWh pe zi, 
iar la cuptoarele1 de tratamente 
termice si de elaborare a otelului 
am redus simțitor durata de func
ționare. Am limitat. în același timp, 
funcționarea compresoarelor în 
schimbul 2 si am scos din func
țiune la orele de vîrf stațiile de 
preparare a nisipurilor pentru tur
nătorie. precum si cuptoarele elec
trice de inducție.

în afara măsurilor amintite de 
șeful biroului mecano-energetic. in 
întreprindere se acționează si oe 
alte căi în vederea reducerii consu
murilor energetice. Este vorba de

organizarea lucrului în două schim
buri. în loc de trei, la secția de 
modelărie lemn, la linia a doua de 
turnare, la voositorie si la standu
rile de probă, de reprogramarea 
schimburilor în celelalte secții si 
ateliere in vederea asigurării unui

Măsuri asemănătoare au fost lua
te si la întreprinderea mecanică. 
De la Gheorghe Lungeanu. direc
torul unității, aflăm că de mai 
multe zile aici au fost stabilite pro
grame speciale de funcționare in 
afara orelor de vîrf pentru utila-

Producția se realizează cu un 
consum de energie mult mai mic! 
Rezultatele obținute in întreprinderi din județul

Bacău confirmă eficiența măsurilor stabilite

® Schimburi rațional organizate pentru asigurarea unui 
consum echilibrat de energie ® Programe de funcțio
nare în afara orelor vîrfului de sarcină a unor utilaje 

mari consumatoare

consum energetic echilibrat in 24 
de ore, de reducerea iluminatului 
general etc. Pentru următoarele 
zile au fost programate să intre în 
reparații capitale o linie automată 
de formare si un cuptor electric de 
inducție cu o putere de 300 kW. 
Calculele făcute arată că. numai 
prin aplicarea acestor măsuri, me- 
talurgiștii băcăuani vor economisi 
pină la sfîrsitul acestei luni o can
titate de aproape 500 MWh energie 
electrică, fără a periclita cu nimic 
buna desfășurare a procesului de 
producție.

jele mari consumatoare de ener
gie.

Si la Combinatul petrochimic 
Borzesti. unul dintre cei mai mari 
consumatori de energie electrică 
din județul Bacău, se acționează 
cu hotărjre si răspundere în acest 
sens. Aici au fost oprite complet 
unele utilaje mari consumatoare de 
energie electrică — compresoare și 
turbocompresoare. pompe de apă 
de la instalațiile de acetilenă. cap
tan si uzina de cauciuc sintetic — 
sarcinile de producție ale acestora 
fiind preluate de utilajele asemă

nătoare menținute In funcțiune. 
Totodată, au fost luate măsuri pen
tru reducerea consumurilor neteh
nologice cu aproape 300 000 kWh 
energie electrică pe lună.

Acțiuni eficiente au fost între
prinse si în alte unităti economice 
din județ. La întreprinderea elec- 
trocentrale si întreprinderea de 
utilai chimic de oe platforma in
dustrială a Văii Trotusului. de 
exemplu, au fost întocmite progra
me de lucru în afara orelor de 
virf de consum pentru aeroterme. 
compresoare. pompe s* masini- 
unelte mari, consumatoare de ener
gie electrică, iar unele secții de 
producție, cum sînt cele de debi
tare a materiilor prime si cazan- 
gerie. si-au organizat munca in 
două schimburi, in loc de trei, cum 
era pină acum. La întreprinderea 
de mașini-unelte Bacău, cuptoarele 
de tratamente termice funcționează 
numai trei zile oe săptămînă. iar 
Ia întreprinderea de încălțăminte 
..Partizanul", intreprinderea.de pos
tav ..Proletarul". combinatele de 
prelucrare a lemnului din Bacău si 
Comănești, precum și la întreprin
derea de confecții, schimburile au 
fost ■reorganiittfte’o si reprogramate 
alternativ, astfel incit să se asi
gure uri consum energetic echilibrat 
in 24 de ore.. . . . ■■ ■ v; tills «rbii

Impdrtăifte ' rbiefve de ecdriorriija'ls'v 
sire a energiei electrice sînt puse 
in valoare si in alte sectoare ale 
vieții economice si sociale din ju
deț. Secretariatul comitetului jude
țean de partid urmărește zilnic, pe 
bază de grafice, consumurile ener
getice. modul în care se încadrează 
fiecare unitate si localitate în re
partițiile alocate si iau măsuri 
operative pentru ca energia elec
trică să fie gospodărită cu maximă 
economie. x •

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

Si în județul Tulcea. prin experiența acumulată pină acum; „Tri
buna democrației" și-a dovedit utilitatea si eficiența in cadrul siste
mului larg al democrației socialiste, care asigură antrenarea cetățenilor 
la activitatea de conducere si. deopotrivă, la înfăptuirea deciziilor. In 
cei cinci ani de cind a fost instituită ..Tribuna democrației", in cadrul 
adunărilor organizate de consiliile locale ale F.D.U.S. din orașele si sa
tele tulcene s-au formulat sute si mii de propuneri si. sugestii, legate 
nemijlocit de perfecționarea vieții economice și sociale, de dezvoltarea 
multilaterală a localităților. In același timp, in cadrul „Tribunei 
democrației" s-a realizat informarea maselor, a participantilor — care 
au dreptul de a pune orice întrebare, din orice domeniu — in legătură 
cu aspectele principiale si practice ale politicii interne si externe a 
partidului si statului, ale construcției socialiste si ale vieții internaționale.

Aspectele intîlnite in județul Tulcea — ne care le vom prezenta în 
ancheta de fată — evidențiază faptul că eficienta acestor adunări este 
cu atit mai mare cu cit dezbaterile sînt ancorate în problematica cu
rentă cu specific local, cu cit oferă mai multe răspunsuri — fără a 
neglija celelalte teme — preocupărilor stringente ale cetățenilor.

CETĂȚENI!
Acționând permanent pentru reducerea consumului de energie electrică in toate 

sectoarele, să nu scăpăm nici un moment din vedere că marile economii se realizează picătură 

cu picătură I Așa cum la locurile de muncă vă străduiți să gospodăriți cu grijă resursele 

energetice, tot astfel in propriile locuințe, in localitățile in care 

trăiți, puteți proceda cu chibzuință spre a reduce consumul 

de energie electrică în sectoarele casnic și public cu

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

Dezbaterea celor mai diferite pro
bleme de interes cetățenesc in ca
drul „Tribunelor democrației", orga
nizate în municipiul Tulcea, se află 
in strînsă legătură eu impetuoasa 
sa dezvoltare economică și socială, 
urbanistică și culturală. Numai în 
acest an, in cele 20 de adunări de 
acest fel au fost formulate 67 de 
propuneri, din care mai bine de ju
mătate referitoare la autogospodă- 
rirea, autoaprovizionarea și autofi
nanțarea orașului..

Iată, de pildă, propunerea formu
lată de Adriana Ion ca aprovizio
narea magazinelor de piine și lapte 
să se facă in , cursul nopții — un 
obicei ,1a. care in■ ultimii ani sșr rp-rș 
nunțase. .nejuștificat,, — a condus. la:. 
evitarea aglomerației ce se fprma 
dimmfiufai ;.și, implicit, la econpmjși- . 
rea • timpului- celor ce trebuie șa .■ 
ajungă, devreme la locurile lor de 
muncă. Numeroși cetățeni au sesizat 
modul necorespunzător în care se 
desfășurau în unele cartiere repara
țiile la instalațiile de termoficare. la 
cele sanitare, indicînd si soluții de 
îndreptare, de îmbunătățire în ge
neral a activității de pregătire a lo
cuințelor pentru iarnă.

Unii cetățeni au avut în vedere și 
înfăptuiri de anvergură, îndeosebi 
din domeniul sistematizării si al 
dezvoltării urbanistice. Astfel, cetă
țeanul Manac Gheorghe a avansat 
ideea construirii unui complex co
mercial și a unui dispensar în car
tierul PECO. Fiind considerată ju
dicioasă, propunerea a fost deja con
cretizată într-un punct al planului 
de investiții pentru cincinalul ur
mător.

— Atunci cînd constată că preo
cupările și propunerile lor sint pri
vite cu interes, ne spunea tovarășa 
Maria Andrei, președinta consiliului 
municipal al F.D.U.S., oamenii 
muncii, cetățenii orașului participă 
în număr din ce în ce mai mare la 
aceste adunări, contribuind, in acest 
fel, la crearea acelui climat fruc
tuos și propice schimbului de
mocratic de idei pe care îl presu
pune „Tribuna".

Adunările din cadrul „Tribu
nei democrației" desfășurate în 
comunele și satele tulcene au 
avut ca principală coordonată 
dezvoltarea agriculturii, sporirea 
producțiilor în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, creșterea apor
tului gospodăriilor populației Ia fon

dul de stat. Cu simt de răspundere, 
cetățenii din comunele Mahmudia, 
Smîrdan, Nufăru, Topolog, Valea 
Nucarilor, Chilia Veche și multe al
tele au analizat asemenea aspecte, 
venind și cu soluții concrete, contri
buind și în aoest fel la obținerea

însemnări din județul 
Tulcea

unor rezultate bune în domeniile 
respective, „Ia .dezveltaygh general|';a;."? 
localităților. , ,

In comuna 'Nufăru, bunăoară, în - 
adunările care au avut, loc în acest 
an, numeroși săteni,. între care .Iț>n;.x 
Burungiu, Nicolae Stoicu, Ținu Mol- 
cuțescu, au propus drenarea unei 
suprafețe de circa cinci hectare 
afectate de apele pluviale (acțiune la 
care. au participat apoi sute. de ce
tățeni), reamenajarea din resurse 
locale a unor grajduri dezafectate 
ale cooperativei agricole, reparti
zarea unor terenuri cu pășuni și , 
finețe în funcție de cantitățile pre
date de locuitori la fondul de stat 
și așa mai departe. Larga participa- . 
re, implicarea responsabilă a fiecă
rui sătean explică de ce producțiile 
vegetale și animale sint în această 
comună peste media județului.^

Desigur, nici în comuna Nufăru, 
nici în celelalte localități rurale din 
județul Tulcea „Tribuna democra
ției" nu s-a limitat la agricultură, 
foarte multe dintre intervenții, su
gestii, opinii au avut ca arie de re
ferință sistematizarea, aspecte edi- 
litar-gospodărești, dezvoltarea micii 
industrii și a prestărilor de servicii, 
alte domenii de mare interes pentru 
parti ciipanți.

în legătură cu desfășurarea „Tri
bunei democrației" în comunele și 
satele tulcene se impune însă și 
următoarea remarcă : cîteodată, din 
motive obiective, dar cel mai frec
vent din cauze subiective, cei obli
gați să organizeze aceste adunări 
le-au amînat nepermis de mult, une
ori cu lunile, diminuîndu-le astfel 
rolul și eficiența. De pildă, în comuna 
Independenta. în tot cursul anului 
1984 nu s-a ținut nici o „Tribună", 
iar în acest an „ar fi avut loc cite-

va", după spusele primarului. Atîta 
doar că nu se consemnase nici un 
proces-verbal privitor la desfășu
rarea lor. Cu totul sporadic au avut 
loc adunările respective și in comu
nele Mihai Bravu, Crișan, Ciucurova, 
Dorobanțu. încă nu este pre
tutindeni bine înțeles că organi
zarea „Tribunei" nu trebuie să în
semne „timp irosit", „timp sustras" 
unor preocupări importante ; dim
potrivă, dacă dezbaterea se axează 
tocmai pe asemenea probleme ma
jore, rezolvarea lor este considerabil 
accelerată. Nu este vorba, deci, de o 
cerință formală, de „bifarea" unei 
acțiuni (cum se mai întîmplă în 
unele locuri), ci de găsirea unor 
rezolvări — prin gîndirea obștii, 
prin antrenarea colectivității — la 
dezbaterea problemelor celor mai a- 
cute : activitățile agricole, livrările 
la fondul de stat, autofinanțarea, 
cum, de altfel, dovedesc exemplele 
pozitive întîlnite în același județ.

Dacă în cele mai multe cazuri 
reprezentanții instituțiilor, ai consili
ilor populare, prezenți la „Tribuna 
democrației", preiau și dau curs cu 
operativitate sugestiilor formulate 
de cetățeni, nu o dată se intîmplă 
ca propuneri valoroase să rămînă 
uitate in dosare. De pildă, in comu
na Somova, mai mulți cetățeni au 
reluat propunerea formulată de Dă- 
ni-lă Paraschiv încă din iarna tre
cută, ide-' ac-se - amenaja pentru vre
mea rea Stațiile de autobuz din co
mună. Dar pină. în prezent propune
rea a rămas doar... pe hirtie. Si nu 
este singura propunere .. aflată in . 
această situație în comuna respec
tivă. Lucruri similare am întîlnit și 
în alte localități și chiar în muni
cipiul Tulcea, în ciuda experienței 
mai bune de aici. Cîteva exemple de 
propuneri uitate ce-și așteaptă solu
ționarea : punerea în funcțiune a 
cazanelor recuperatoare la combina
tul metalurgic, pentru a furniza 
căldură unor blocuri din municipiu, 
(chestiune asupra căreia a revenit 
Pavel Rotaru), găsirea unor soluții 
pentru evacuarea apei din subsoluri 
(propunere reluată de Nicolae Pa- 
nait), , instalarea liftului la blocul 
176 (sesizare veche, reamintită la 
„Tribuna democrației" de cetățeana 
Maria Lebedov) ș.a.

Asemenea situații arată că nu 
toți reprezentanții instituțiilor pu
blice privesc cu răspundere prezen
ta lor in cadrul „Tribunei demo
crației", considerînd-o uneori ca pe 
un act formal. Or, subliniem încă 
o dată, pentru ca „Tribuna demo
crației" să fie un instrument viabil, 
eficace, este toarte importantă ma
nifestarea unei maxima receptivități 
față de propunerile cetățenilor. 
Ceea ce facg necesară întronarea 
unui autentic spirit de responsabi
litate, iar acolo unde apar dezin
teresul, formalismul, consiliul jude
țean al F.D.U.S. este dator să ia 
măsurile ce se impun, pentru a asi
gura eficiența scontată a „Tribunei 
democrației".

Ion MARIN
Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
lui de vină într-o 
bine simțită, de o felul

cuceritoare since- 
apoi trece la 
de profunzime a 
lucruri aflate în 
o demontează

partea 
frază 
sobră și 
ritate, și 
analiză 
stării de 
discuție,
în amănunt, pipăindu-i re
zistenta articulațiilor, mă- 
surînd-o inginerește, indi- 
cindu-i tarele, propunind 
remedii, soluții de rezolva
re, punînd in lumină posi
bilitățile nefructificate, re
zervele încă nefolosite. 
Cineva făcea observația, 
în acest caz, că insul res
pectiv nu șj-a făcut o au
tocritică mulțumitoare, că 
și-a expediat vinovăția 
printr-o singură frază, că 
nu a fost destul de aspru 
cu el însuși, că... nu și-a 
pus destulă cenușă în cap, 
ca și cum aceasta ar fi 
fost chestiunea fundamen
tală a problemei și nu des
coperirea căilor de imbu- 
nătățire a muncii tuturor, 
în astfel de împrejurări, pe 
care viața ni le pune, une
ori, in față, esențial rămî- 
ne modul cum se acționea
ză pentru a indrepta ceea 
ce nu s-a făcut bine. Or, 
pentru asta, fie că este 
vorba de realitatea unei 
întreprinderi, a unei uzine, 
a unei gospodării agricole 
de producție sau a unei 
localități, este' nevoie să 
demonstrezi profundă cu
noaștere a factorilor care 
îngreunează rezolvarea 
problemelor in sens pozi
tiv. a mijloacelor care, fo
losite prompt, competent, 
înlătură acești factori, pot 
concura rapid, cu eficien

tă, la redresarea lucruri
lor, la .depășirea dificultă
ților ivite. Autocritica, în 

acesta, reprezintă o 
revedere responsabilă, gos-

o podărească a tacticii și 
strategiei de lucru — per
sonale sau colective — o 
reconsiderare, cu maximă 
seriozitate, a modului cum 
s-a lucrat pină la un mo
ment dat și cum urmează 
să se lucreze in viitor, la 
parametri calitativi mai

turile ei de a conduce, de 
a gindi liber, de a-și rosti 
deschis părerea, de a pune 
întrebări și a cere socotea
la pentru lucrul defectuos 
făcut din incompetență. 
Privirile acestea arzătoare, 
limpezi, reduc la dimensiu
nile reale orice falsă per
sonalitate, comparînd-o 
simplu, direct, cu rezulta
tul muncii ei. Energetica 
interioară a sincerității, 
responsabilă de tot ce se

AUTOCRITICA
înalți. E o analiză profun
dă, nu vorbărie goală.

învățămintele autocriti
cii ? Imense 1 în primul 
find se desprinde, cu lim
pezime de cristal, faptul că 
nimeni nu este și nu poate 
fi osia universului. în so
cialism ți se încredințează 
conducerea, dar ea se în
făptuiește prin argumen
tele competenței, argu
mente concrete, palpabile. 
Orgoliul vanitatea, falsa 
autoritate făurită pe in
fluenta comenzii, fără aco
perire — toate se prăbu
șesc Ia examenul dat în 
fața celor care făuresc 
bunurile acestei lumi, o 
lume nouă, în care numai 
ei sint stăpini ; se spulbe
ră, sub privirile și în focul 
întrebărilor lor severe, în
țelegătoare dar neiertătoare 
cu nesinceritatea. cu Vicle
șugul dat in vileag mai 
devreme sau mai tîrziu ; 
o lume conștientă de drep

întîmplă în angrenajul 
complex al muncii noastre, 
al vieții noastre o întîlnim 
in orice colectiv de oameni 
ai muncii de pe întreg cu
prinsul tării — este dată 
de luciditatea cu care, cri
tic și autocritic, fiecare om 
al muncii își evaluează 
efortul, măsurind exact, 
cu acțiunea lui și a celor 
din jurul lui, ce se poate 
face și cum se poate face 
pentru ca procesul complex 
al dezvoltării noastre să-și 
accelereze ritmurile la cote 
constante, mereu superioa
re de calitate. „Dacă ne 
propunem să făurim o 
societate revoluționară 
nouă — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
— să transformăm structu
ra și întreaga viață socială 
a țării, trebuie să începem 
prin a ne propune să ne 
transformăm pe noi înșine, 
să transformăm omul che

mat să realizeze aceste 
schimbări revoluționare in 
țara noastră ! Nu trebuie 
să ne fie deloc jenă să re
cunoaștem că, pe lingă 
multe lucruri bune pe care 
le avem și pe care trebuie 
să Ie dezvoltăm, avem și 
lucruri rele, de care tre
buie să ne debarasăm și — 
trebuie să spunem deschis 
— să luptăm împotriva 
lor. A fi comunist, a fi 
luptător pentru socialism, 
pentru o societate nouă, 
revoluționară, înseamnă a 
ie hotări să te debarasezi 
de toate relele trecutului, 
atit in concepție cit și in 
felul de a munci și trăi, 
a-ți însuși concepția nouă, 
revoluționară, felul nou de 
a trăi și a munci !“

Critica și, îndeosebi, au
tocritica în această mare 
școală a sincerității, a res
ponsabilității individuale 
și colective, armonic îm
pletite, își au dimensiunile 
lor infailibile prin acțiunea 
promptă și conștientă a 
maselor muncitoare — mă
sura faptelor, de care am 
amintit, a rezultatelor po
zitive, a muncii mai bune, 
făcută cu pasiune, cu ho- 
tărîrea nestrămutată de a 
urni lucrurile din loc, de a 
spulbera . inerțiile, de a 
perfecționa neîncetat în
treaga activitate social- 
economică. științifică, cul
turală, în sensul unei efi
ciente mereu sporite. Sem
nul lor distinctiv e dat de 
înalte și nobile valori mo
rale, caracteristice orîn- 
duirii socialiste, in fruntea 
cărora se gravează cu litere 
de aur : cinstea, modestia, 
omenia comunistă.

EHSIHCIIU
în fermele zootehnice din județul 

Teleorman continuă acțiunile ce au 
drept scop asigurarea celor mai bune 
condiții de iernare a animalelor. La 
bazele furajere se aduc cocenii care 
au mai rămas de transportat, produ
sele secundare rezultate din prelu- 
crarea sfeclei de zahăr la întreprin
derea de profil din orașul Zimnicea. 
La vechile construcții zootehnice se 
finalizează lucrările de reparare a 
ușilor și a ferestrelor, se înlocuiesc 
geamurile sparte, se revizuiesc insta
lațiile de adăpare și-de la bucătăriile 
furajere.

De altfel, în perioada ce a trecut 
din acest an. potrivit unui program 
coordonat nemijlocit de biroul comi
tetului județean de partid, in sectoa
rele de creștere a animalelor din mai 
multe unități agricole s-au efectuat 
lucrări de modernizare in. valoare de 
peste 42 milioane lei. Din datele fur
nizate de ing. Gheorghe Manea, șeful 
compartimentului investiții de la di
recția agricolă județeană, am reținut 
că in fermele de bovine au fost 
create 1 300 locuri în creșe. 780 locuri 
în maternități. 750 locuri în sectoa
rele de creștere a vițelelor. De ase
menea, s-au dat in folosință incă 155 
de instalații de alimentare cu apă cu 
nivel constant și opt bucătării fura
jere. Trăgind învățăminte din iarna 
trecută, cînd temperaturile scăzute 
au provocat greutăți în activitatea 
desfășurată in zootehnie, in cele pa
tru complexe pentru creșterea porci
lor — Alexandria. Smîrdioasa. Salcia 
și Scrioaștea — s-au făcut ample lu
crări de modernizare, conform celor 
mai noi tehnologii. între altele s-au 
realizat 1 250 boxe de fătare pentru 
scroafe. 11 000 locuri în spațiile de 
creștere a tineretului și 18 000 locuri

ZODTEHNiCE - PREGETE «INIC PE» WH
in spatiile de îngrășare a porcilor. 
Prin lucrările executate s-a reușit 
crearea unui, mai bun microclimat în 
adăposturile respective. In ceea ce 
privește construcțiile zootehnice noi, 
în acest an au fost definitivate lu
crările la complexele pentru crește
rea porcilor de la Lisa. Lunca și Bu- 
joru. La Băduleasa s-a recepționat o 
fermă pentru 650 de vaci.

Este demn de evidențiat faptul că, 
în multe locuri, lucrările de moder
nizare a fermelor zootehnice s-au

proprii, numai în ultimii doi ani, lu
crări de modernizare in valoare de 
peste 10 milioane lei. Producțiile bune 
de carne și lină își au suportul, pe 
lingă o furajare rațională, si în crea
rea celor mai bune condiții de adă- 
postire a animalelor. La complexul a- 
vicol, după cum ne spunea medicul 
veterinar Vasile Iancu, în două hale 
cu capacitatea de 60 000 găini ouătoa- 
re, meseriașii unității au înlocuit ba
teriile universale cu cele de tip pira
midal. Economia de manoperă și de

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

efectuat în regie proprie, folosin- 
du-se echipe de constructori din uni
tățile agricole respective. Coope
rativa agricolă din comuna Drăgă- 
nești Vlașca dispune de un puternic 
sector zootehnic, care cuprinde 2 000 
de taurine la îngrășat și 5 000 de oi. 
La acestea se adaugă un complex 
avicol cu o capacitate de 300 000 pă
sări pe an. „Sectorul nostru zooteh
nic — ne spune Radu Riciu. pre
ședintele cooperativei — ne aduce 
cam 60 la sută din producția globală 
a unității. Este deci firesc să-i acor
dăm toată atenția, pregătirile pentru 
sezonul rece ocupînd un loc deosebit 
în cadrul preocupărilor noastre. De 
fapt, la ora actuală noi am finalizat 
toate lucrările : curățirea adăposturi
lor, reparațiile la instalațiile de ali
mentare cu apă și de evacuare a de
jecțiilor, revizuirea ușilor, a ferestre
lor și plafoanelor". Dispunînd de o 
brigadă de constructori care cuprinde 
circa 60 meseriași, cooperativa din 
Drăgănești Vlașca a realizat, cu forțe

materiale se ridică la peste un mi
lion lei, iar rezultatele în producție 
s-au imbunătățit simțitor. Receptivi 
și perseverenți in ceea ce privește 
noul s-au dovedit și cooperatorii din 
Suhaia, Turnu Măgurele, Săceni și alte 
localități. La ferma de bovine a coo
perativei agricole Suhaia s-a intro
dus sistemul de alimentare cu apă 
cu nivel constant, iar la cea de por
cine s-au amenajat două maternități 
pentru scroafe. Folosindu-se profiluri 
metalice recuperabile s-au făcut pa
docuri. iar aleile tehnologice au fost 
asfaltate. Pentru termoizolarea adă
posturilor s-au utilizat, după o solu
ție proprie, plăci din paie minerali
zate. Și toate aceste lucrări s-au exe
cutat numai cu echipai1 de meseriași 
a cooperativei.

în general, pe ansamblul județului, 
programul de modernizare a adăpos
turilor zootehnice pentru acest an 
este finalizat. Se înregistrează însă 
rămineri in urmă la o serie de obiec

tive noi, începute cu mai mulți ani 
în urmă, la asociațiile economice in- 
tercooperatiste pentru creșterea și în- 
grășarea tineretului taurin Ciolănești 
și Siliștea, la ferma de vaci curiapte 
Vinători. După ce lucrările au fost 
„pasate" de la un constructor la al
tul, in prezent ele se află in sarcina 
colectivului întreprinderii județene 
de antrepriză construcții-montaj. 
Ce-i drept, atit la Ciolănești, cit și la 
Siliștea, în acest an s-a făcut mai 
mult decît tot ceea ce s-a realizat in 
anii anteriori (4—5) de cind au în
ceput lucrările de construcție. To
tuși, termenele de punere in func
țiune, reactualizate în cîteva rînduri, 
nu au fost respectate. La Ciolănești 
s-au recepționat și populat trei din 
cele cinci hale, cu o capacitate de 
2 000 capete. în schimb, la Siliștea, 
unde zilnic sînt repartizați să lucreze 
cel mult 14—15 constructori pe șan
tier. lucrările continuă să se desfă
șoare in ritm lent. Din discuțiile la 
fata locului cu reprezentanții benefi
ciarilor și ai constructorului am reți
nut, in ambele situații, că principala 
problemă o constituie asigurarea be
tonului (se aduc circa 10 metri cubi 
pe zi. față de un necesar de 50 metri 
cubi), datorită, în principal,, distanțe
lor mari dintre cele două asociații 
și stațiile de preparare a betonului 
(Roșiori de Vede și. respectiv. Ale
xandria).

Ținind seama de faptul că este 
nevoie urgentă de capacitățile respec
tive pentru adăpostirea animalelor, 
se impune o mobilizare mai mare din 
partea constructorului pentru a-și 
respecta obligațiile ce-i revin.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

intreprinderea.de
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Cronica zilei

TELEORMAN :
Depășiri la indicatorul 
productivității muncii

Acționind în spiritul sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului privind îndeplinirea e- 
xemplară a planului pe acest an, 
colectivele din industria județului 
Teleorman obțin rezultate deose
bite în sporirea unui indicator de 
bază al eficienței economice — 
productivitatea muncii. Prin per
fecționarea tehnologiilor de fabri
cație și buna aprovizionare teh- 
nico-materială, prin folosirea ju
dicioasă a capacităților de produc
ție. intr-un sir de unităti economi
ce se înregistrează importante 
creșteri ale productivității muncii. 
Astfel, în perioada ce a trecut din 
acest an, nivelul planificat al pro
ductivității muncii a fost depășit 
ou 27 955 lei pe persoană Ia între
prinderea de mașini electrice Tur- 
nu Măgurele, cu 11 482 lei la între
prinderea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară și cu 
2 438 lei la întreprinderea meca
nică de material rulant din Roșiori 
de Vede. (Stan Ștefan).

CONSTANȚA: A fost lansat 
petrolierul de 85 000 tdw

La întreprinderea de construcții 
navale Constanța a avut loc o pre
mieră industrială : lansarea la apă 
a petrolierului de 85 000 tdw „Pra
hova", primul dintr-o serie de acest 
tip care urmează să se construias
că aici după un proiect realizat de 
specialiști români. Noul tip de pe
trolier are o lungime de 228,6 me
tri, lățimea de 43 metri și înălți
mea de 19 metri, fiind dotat cu un 
motor de 15 200 CP, din noua ge

<ÎN ÎNtlMMNÂIIÂ CONGRESULUI 
ȘTIINȚEI Șl iNVĂIĂMiNTULUI Ă)

Contribuții ale ingineriei tehnologice 
fe modernizarea industriei chimice

(Urmare din pag. I)
dial înfr-un ritm deosebit de alert, 

’îăhsîridi pe piață -produse noi si .mai 
ieftine; ca urmare a înlocuirii teh
nologiilor traditionale. perimate, cu 
altele noi. cu consumuri mai reduse. 
Modernizarea tehnologiilor a devenit 
o necesitate obiectivă, singura care 
ne p.oate pune în situația de a sus
ține orice competiție cu concurenta 
pe piețe străine si care ne permite 
să lărgim portofoliul de tehnologii 
pe care le putem oferi la export, 
fie sub formă de licențe, fie sub for
mă de instalații complexe, cu furni
tura realizată de industria româneas
că de construcții de mașini.

Menținerea competitivității ne 
niata externă, operativitatea adop
tării unor noi soluții si tehnologii 
ne obligă să adoptăm tehnici de 
proiectare moderne. Ca urmare. în 
institut se practică pe scară largă, 
in' toate specialitățile inginerești, 
calculul electronic, si avem in ve
dere ca în curînd să introducem 
proiectarea asistată de calculator, 
ceea ce va conferi o productivitate 
mult sporită acestei activități. în 
majoritatea cazurilor, programele de 
calcul au‘ fost elaborate prin colabo
rarea strinsă cu cercetători si cadre 
de înaltă calificare din învătămin- 
tul superior. De altfel, aceeași co
laborare se practică în toate cazu
rile de rezolvare a unor probleme 
inginerești cu grad sporit de difi
cultate.

O contribuție directă la crearea 
confortului si bunului trai al locui
torilor orașelor o aduce azi în mod 
deosebit industria chimică, prin ter- 
moficarea urbană, folosind căldura 
reziduală a aburului de parametri 
inferiori, lipsit pînă recent de o uti
litate economică. Prin proiectele e- 
laborate de I.I.T.P.I.C.. aplicînd cu 
succes deplin „pompele de căldură", 
ca o soluție tehnică modernă, s-a 
reușit oină în prezent a se asigura 
încălzirea unor locuințe din Pitești. 
Curtea de Argeș. Cîmpulung. ur- 
mind ca în perioada următoare ac
țiunea să se extindă si la termofi- 
carea orașelor Tulcea. Corabia. Ca
racal etc. De altfel, preocupați de 
folosirea potențialului energetic al 
unor efluenti din industria chimică, 
specialiștii institutului au reușit să 
elaboreze proiecte pentru recuperarea 
căldurii reziduale din instalații, 
realizînd in acest cincinal o econo
mie de 2 330 000 tone combustibil 
conventional. Pentru începutul cinci-

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în runda a 8-a, penultima, a 

„Cupei mondiale" Ia șah, de la Lu
cerna, echipa României a intîlnit 
selecționata Franței, meciul înche- 
indu-se la egalitate : 3—3. La prima 
masă, marele maestru român Mihai 
Șubă a remizat cu fostul campion 
mondial B. Spasski. Dan Bărbules- 
cu a ciștigat la Jean-Luc Seret, 
Teodor Ghițescu a pierdut Ia Aldo 
Haik, iar celelalte partide s-au în
cheiat remiză. / 

nerație de motoare românești cu 
consum redus de combustibil, ast
fel incit toate caracteristicile tehnice 
și de exploatare il încadrează in cea 
mai înaltă grupă a navelor de acest 
tip. La construcția capului de serie 
a noului tip de petrolier, navalis- 
tii constănțeni au obținut un adevă
rat record, montajul in doc fiind 
realizat in numai 150 de zile, ca 
urmare a premontării blocsecțiilor 
și a suprastructurii monobloc pe 
platforme. De asemenea la petro
lierul „Prahova" s-a atins cel mai 
ridicat grad de tipizare a lucrărilor 
de corp și a instalațiilor, ceea cea 
permis raționalizarea tehnologiilor 
și reducerea consumurilor specifice. 
(George Mihăescu).

CLUJ : Noi ansambluri 
de locuințe

Zestrea locativă și edilitar-gos- 
podărească a orașelor și comune
lor din județul Cluj s-a îmbogățit 
in aceste zile cu noi construcții. în 
zonele Aurel Vlaicu, Pata și Cuza 
Vodă din municipiul Cluj-Napoca 
au fost construite și date in folo
sință noi ansambluri de locuințe 
care se remarcă printr-o îmbinare 
armonioasă a clementelor tradițio
nale cu cerințele arhitecturii mo
derne. De asemenea, au fost înăl
țate noi blocuri de locuințe și in 
municipiile Dej și Turda. în orașele 
Cimpia Turzii, Gherla și Huedin. 
De ia începutul anului și pînă a- 
cum, în județul Cluj s-au construit 
și d.at în folosință oamenilor mun
cii 3 300 apartamente și s-au reali
zat unități comerciale și prestatoa
re de servicii pentru populație care 
însumează aproape 10 000 metri pă- 
trați. în stadii avansate de execu
ție se află alte 1 200 apartamente, 
lucrătorii din cadrul Trustului an
trepriză generală de construcții- 

naiului viitor sînt prevăzute alte 81 
mpoipete care vor permite, recupe
rarea a circa 150'000 f.c.c.’Dintre rea
lizările de pină acpm șe. detașează,; 
ca reprezentative, recuperările gaze
lor de faclă de la combinatele petro
chimice Pitești, Brazi, Borzești.

Spiritul novator al proiectantilor 
din I.I.T.P.I.C.. fertilizat in epoca 
marilor realizări din tara noastră, a 
generat în acest cincinal o serie de 
invenții de certă valoare. înregis
trate si în tari puternic industriali
zate. din care unele s-au aplicat si 
verificat în industria chimică. Reac
torul pentru sinteza catalitică a 
amoniacului la temperaturi și pre
siuni ridicate, premiat cu medalia 
de aur la Salonul international al 
invențiilor de la Geneva din anul 
1981. în funcțiune la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Piatra Neamț șl 
aflat în montaj la Slobozia, permite 
o reducere a consumului de energie 
cu 10 la sută, creșterea capacității 
de producție, la sinteză, cu 30 la 
sută si reducerea consumului de ca
talizatori cu 50 la sută; celula de 
electroliză cu diafragmă pentru pro
ducerea clorului, sodei caustice si 
hidrogenului, in funcțiune la Com
binatul petrochimic Borzești. permi
te O reducere de peste 20 la sută a 
consumului de energie electrică, pe 
lingă ușurința execuției, a exploată
rii si a întreținerii.

Continuînd preocuparea intrată în 
tradiție, proiectantii de toate specia
litățile inginerești își desfășoară 
munca de creație pentru realizarea 
unor produse noi. cu caracteristici 
superioare. în colaborare cu cadre 
de specialitate din învățămîntul su
perior. se află în curs de realizare 
un contor electronic pentru determi
narea duratei de viată a reactoare
lor chimice, aparat destinat exploa
tării instalațiilor chimice, in con
diții de deplină siguranță.

Fată de evoluția tehnicii ne plan 
mondial, nu numai ambiția, dar si 
nevoia ne obligă să gîndim cu mai 
multă îndrăzneală spre viitor, pen
tru a pregăti condițiile de realizare 
a obiectivelor cincinalului, in care 
in curînd vom intra, si a celorlalte 
cincinale viitoare. în industria chi
mică. un vast domeniu de aplicare 
isi vor găsi tehnologiile si proce
deele neconventionale ce vor mar
ca noi căi în progresul tehnic. Fără 
îndoială, cercetarea fundamentală, ca 
treaptă superioară si precursoare a 
viitoarelor tehnologii, va avea de 
spus aici un cuvînt hotărîtor. De pil-

Alte rezultate din runda a 8-a ; 
Argentina — R.F. Germania 4—2 ; 
U'.R.S.S. — Anglia 3—2 (1) ; Elveția 
— Africa 3—1 (2) ; R.P. Chineză — 
Ungaria 3,5—2,5.

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S., cu 32 puncte (2), urmată 
de Ungaria, 29 puncte (1), Anglia 28 
puncte (2), România 25,5 puncte, 
Franța 25 puncte (1), R.P. Chineză 
.24,5 puncte, Elveția 21 puncte (3), 

montaj fiind hotărîți să le realizeze, 
așa cum s-au angajat. înainte de 
termenele stabilite. (Marin Oprea).

ALBA : Microhidrocentrale 
puse în funcțiune

Potențialul hidroenergetic de care 
dispune județul Alba este valori
ficat și prin realizarea unor salbe 
de microhidrocentrale pe rîurile 
montane. în acest an au fost puse 
în funcțiune două microhidrocen
trale la Posaga de Sus și Cheile 
Segăgii. Prin realizarea progra
mului județean privind construcția 
de microhidrocentrale, în actualul 
cincinal au fost puse în funcțiune 
7 asemenea amenajări pe afluenții 
rîurilor Arieș și Sebeș. Pînă la 
sfirșitul acestui an urmează să 
fie puse în funcțiune alte 4 micro
hidrocentrale la Feneș, Biharia, 
Oașa și Șugag. Cele mai multe din
tre ele furnizează energie electrică 
pentru unele așezări mai izolate, 
diverse unități social-culturale și 
puncte de lucru forestiere. (Ștefan 
Dinică).

CĂLĂRAȘI : Un modern 
complex hotelier

în zona de agrement a municipiu
lui Călărași, in parcul de pe malul 
Borcea, s-a dat in folosință o uni
tate modernă de cazare și alimen
tație publică. Noul complex hotelier 
poartă numele „Peria", după aspec
tul original deosebit de frumos, o 
adevărată perlă între edificiile 
executate de întreprinderea antre
priză constructii-montaj Călărași, 
care se înalță cu repeziciune și de- 
săvirșesc personalitatea tinerei re
ședințe de județ. (Rodica Simio- 
nescu).

dă. fabricația policlorurii de vinii 
(PVC) , la noi. în tară și, in lume 
decurge după 'o tehnologie' clasică, 
bine, pusă la punct, si modernă...Tai 

. timpul său. dar care. în deceniul ur
mător. va fi uzată moral, urmînd a 
fi înlocuită printr-un procedeu ne- 
conventional de ne acum întrevăzut. 
Pe plan mondial, recent s-a expe
rimentat. la scara unei producții de 
1 000 t/an. producerea monomerului 
— clorura de vinii — folosind ener
gia laser ca initiator de reacție, rea
lizînd o puritate de 99.9 la sută. 
Procedeul, aplicăt si pentru alte pro
duse pe bază de olefine : cloropren. 
clorură de viniliden etc., nu a fost 
încă trecut la scară industrială, fiind 
limitat de puterea sursei de laser. 
Iată deci un domeniu în care cer
cetarea noastră poate contribui din 
plin. Un nou procedeu, neconvențio- 
nal. se întrevede si în fabricarea a- 
zotului. Pe plan mondial si la noi în 
tară acest gaz se obține prin pro
cedeul de fracționare criogenică a 
aerului lichid, la temperaturi de or
dinul a —183”C. Cercetări noi au 
permis industrializarea unui proce
deu de separare directă, trecînd un 
curent de aer printr-un pachet de 
fibre goale ; oxigenul fiind reținut, 
fasciculul permite numai trecerea 
azotului.

Si in industria anvelopelor, unde 
vulcanizarea se realizează azi în pre
se speciale încălzite cu abur, cu un 
consum ridicat de energie termică, 
cercetări noi au pus la punct un 
procedeu care se bazează pe încăl
zirea prin microunde. O dată cu 
economia de energie, productivitatea 
creste cu sută la sută, iar calitatea 
se îmbunătățește prin încălzirea 
omogenă în toată masa.

Exemplele citate demonstrează ne
cesitatea intensificării cercetării fun
damentale ale cărei rezultate isi gă
sesc aplicație în industrie si consti
tuie portofoliul de idei pentru cer
cetarea aplicativă.

Evident, tinind seama de comple
xitatea procedeelor noi. cercetarea 
impune o legătură multidiscipliuară, 
polarizînd in jurul unei teme chi
mist!. fizicieni, electronisti. matema
ticieni. Si. pentru a învinge timpul, 
va mai trebui ceva : portofoliul de 
cercetări fundamentale să fie pre
gătit din vreme, procedeele să fie 
experimentate operativ, in termene 
scurte, pentru ca. în final, industria
lizarea să poată fi făcută în timp, ca 
procedeul să-si mențină avantajul 
economic o perioadă cit mai lungă.

Argentina 21 puncte (2), R.F. Ger
mania 20 puncte (1). selecționata A- 
fricii 6 puncte (4). în ultima rundă, 
echipa României intilnește reprezen
tativa Argentinei.

HANDBAL. în turneul internatio
nal feminin de handbal „Cupa Si- 
leziei" de la Chorzow, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 23—20 
(9—10) selecționata Bulgariei. în- 
tr-un alt meci, prima reprezentativă 
a Poloniei a dispus cu 35—21 (20—10) 
de selecționata poloneză de tineret.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe Horst Solie, minis
trul comerțului exterior al R.D. Ger
mane, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite cu prilejul întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, au fost evidențiate posi
bilitățile dezvoltării pe multiple pla
nuri a cooperării economice bilate
rale, căile menite să conducă la lăr
girea și diversificarea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări pe 
baze reciproc avantajoase.

★
Luni a fost semnat Ia București 

Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Democrate Germane privind 
livrările reciproce de mărfuri pe anii 
1986—1990. Consemnind dezvoltarea 
colaborării economice pe baze reci
proc avantajoase, documentul preve
de o creștere importantă a schimbu
rilor de mărfuri în viitorul cincinal.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
R.D.G. de Horst Solie, ministrul co
merțului exterior.

A fost prezent Herbert Plashke, 
ambasadorul R.D. Germane Ia Bucu
rești.

COLIBAȘI; Inaugurarea Casei de cultură a sindicatelor
La Colibași, județul Argeș, a fost 

inaugurată Casa de cultură a sindi
catelor. Noul edificiu se integrează 
armonios în arhitectonică viitorului 
oraș. în care s-au construit pînă în 
prezent un număr de 6 700 aparta
mente. creșe. grădinițe, școli, spații 
comerciale etc., ridicind astfel gra
dul de urbanizare și confort al aces
tei localități. în care trăiesc peste 
25 000 de oameni ai muncii, făuri
tori ai autoturismelor românești cu 
nume de simbol „Dacia".

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de către participantii la 
adunarea inaugurală se spune : Fo
losim acest prilej festiv pentru a 
vă raporta, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
noul edificiu de cultură si-a înscris 
în programul său de activitate pro

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 26 noiembrie, 
ora 20 — 29 noiembrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi în general umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
burniță și ploaie în sudul țării si sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
In rest. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări in re
giunile estice din direcții diferite. Tem
peraturile minime din cursul. nopților

Tragerea Ia sorii a obligațmmlor C.E.C. cu cîștiguri 
periira 'luna noiembrie 1985

Casa de Economii 'si Consemna- 
tiuni informează că ,"tragerea‘-"‘la“ 
sorti a obligațiunilor C.E.C. cu 
cistiguri pentru lună în curs va 
avea loc sîmbătă 30 noiembrie a.c„ . 
în Capitală. în sala Casei de cul
tură din str. Zalomit nr. 6. la ora 
12.30.

Tragerile la sorti organizate de 
Casa de Economii si Consemna- 
tiuni fiind publice, la lucrările de 
efectuare a acestora pot participa 
toti cei interesați.

Datorită avantajului specific, con- 
stînd în faptul că întreaga dobîn- 
dă se acordă sub formă de cisti
guri în bani prin trageri la sorti 
lunare, ca și altor avantaje, o- 
bligatiunile C.E.C. cu cîstigurl cu
nosc in rindul cetățenilor de la

Consumurile
(Urmare din pag. I)
nificate cu consumurile, normate 
stabilite pentru anul viitor. Pe ce 
căi trebuie să se acționeze în vede
rea încadrării stricte în normele de 
consum aprobate, in nivelul stabilit 
prin plan al cheltuielilor materiale 
de producție ?

ÎNFĂPTUIREA RIGUROASA A 
PROGRAMELOR DE ÎNNOIRE ȘI 
MODERNIZARE A PRODUSELOR. 
Experiența a numeroase întreprin
deri atestă că introducerea in fabri
cație a unor produse de înaltă teh
nicitate, care înmagazinează o can
titate sporită de muncă complexă, 
de inteligență tehnică și un volum 
mai redus de resurse materiale, pre
cum și modernizarea și reproiecta- 
rea produselor aflate în fabricație 
constituie o cale esențială de redu
cere a consumurilor materiale și e- 
ner^etice, de valorificare superioa
ră a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei. în con
formitate cu prevederile planului pe 
1986, cu sarcinile izvorîte din Pro
gramul privind îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. este necesară intensificarea pre
ocupărilor specialiștilor din institu
tele de cercetare, inginerie tehno
logică și proiectare și din unitățile 
productive pentru ca tot ce se con
cepe și produce să fie în pas cu 
cele mai noi realizări ale științei și 
tehnicii moderne, să necesite con
sumuri mai reduse de materii prime, 
energie și materiale. Tot atit de im
portant este să se acționeze pentru 
scurtarea duratei de asimilare a noi
lor produse, astfel ca efectele pe 
planul reducerii consumurilor ma
teriale și energetice să fie cit mai 
mari. De asemenea, cu prilejul 
proiectării unui nou produs sau re- 
proiectării celor existente trebuie 
analizate și promovate stăruitor so
luțiile de înlocuire a unor materia
le scumpe, deficitare; cu altele mai

în cadrul manifestărilor dedicate 
Anului Internațional al Tineretului, 
luni au avut loc în Gapitală festivi
tatea de premiere, concertul de gală 
și vernisajul expozițiilor organizate 
cu prilejul finalizării concursurilor 
de Cîntece patriotice și revoluționa
re. de afiș politic si arte plastice cu 
tema „Participare. Dezvoltare, 
Pace", organizate de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste. Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Ministerul Educației și 
învătămîntului Si Uniunea compozi
torilor si muzicologilor.

Lucrările, realizate de studenți de 
la institutele de artă din București, 
Iași și Cluj-Napoca. reflectă aspecte 
semnificative ale construcției socia
liste în patria noastră. în special în 
ultimele două decenii, angajarea or
ganizațiilor de tineret și studenti, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. a secretarului său general, în 
opera de edificare a noii societăți pe 
pămîntul României, adeziunea depli
nă la politica internă și externă a 
partidului și statului, aspirațiile de 
pace ale studentimii din tara noastră, 
stima și mîndria tineretului univer
sitar pentru contribuția de inestima
bilă valoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea te
zaurului gîndirii revoluționare, la so
luționarea marilor probleme ale lu
mii contemporane.

(Agerpres)

blemele majore ale stimulării crea
ției științifice și tehnice de masă, 
ale creației artistice, pentru promova
rea tradițiilor artei, științei si culturii 
românești, a valorilor și talentelor 
în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Puternic mobilizați de minunatele 
perspective pe care Congresul al 
XIII-Iea al partidului le deschide na
țiunii noastre socialiste, ne exprimăm 
și cu acest prilej adeziunea deplină 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, voința fdt- 
mă ca. urmînd înălțătorul dumnea
voastră exemplu de dăruire și abne
gație. să nu precupețim nici un efort 
pentru a ne spori contribuția la dez
voltarea economică și socială a pa
triei, principala cale de asigurare a 
bunăstării si fericirii poporului, a 
înaintării neabătute a României pe 
drumul socialismului și comunis
mului.

vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5, 
iar temperaturile maxime între minus 
2 și plus 8 grade, izolat mai ridicate. 
Seara și dimineața, local se va sem
nala ceată, iar izolat sînt condiții de 
producere a poleiului.

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Teatru TV (color). „Cătălina*4. A- 

daptare TV după piesa „Ecaterina 
Teodoroiu44 de Nicolae Tăutu

21,50 Telejurnal

orașe si sate o solicitare din ce în 
"■Ce tnăi mare. Ca urmare a extin
derii depunerilor pe obligațiuni 
C.E.C.. începînd cu luna octombrie 
a.c.. Casa de Economii si Consem- 
natiuni a mărit numărul obligațiu
nilor C.E.C. puse în circulație si 
ca urmare s-a stabilit un nou plan 
de cistiguri.

Potrivit noului plan de ciștiguri. 
la fiecare tragere la sorti lunară 
se acordă 13 422 de cistiguri. cu 
valori cuprinse între 50 000 de lei 
Si 800 de lei. față de 12 427 de 
cistiguri. cite se acordau după 
vechiul plan.

Obligațiunile C.E.C. cu cistiguri 
se pot procura in numărul dorit 
de la toate unitățile C.E.C. si de 
la unitățile poștale din întreaga 
tară.

materiale si energetice - reduse substanțial
ieftine, care pot fi mai lesne pro
curate.

EXTINDEREA ȘI GENERALIZA
REA APLICĂRII TEHNOLOGII
LOR MODERNE. Din' punctul de 
vedere al consumurilor materiale, 
calitatea unei tehnologii poate fi a- 
preciată cel mai bine în funcție de 
coeficienții de utilizare a resurselor 
materiale, deci de proporția in care 
cantitatea de materiale introdusă în 
fabricație se regăsește în produsul 
finit. Bunăoară, în procesul de fa
bricare a laminatelor din oțel și în 
prelucrarea lor, doar 70 la sută din 
materiile prime se regăsesc în 
produsele finite. Restul îl constituie 
materialele refolosibile care ajung la 
retopit, deci se consumă suplimen
tar energie, muncă și alte resurse. 
Așa cum aprecia secretarul general 
al partidului, numai o reducere cu 
10 la sută a pierderilor tehnologice 
— pe deplin posibilă în metalurgie 
și construcția de mașini — ar în
semna peste un milion de tone de 
metal în plus pentru producție, 
cu toate efectele pozitive asupra 
costurilor și rezultatelor financiare.

în general, nota caracteristică a 
modernizărilor de natură tehnologi
că trebuie să o reprezinte aplicarea 
pe scară largă a procedeelor care 
asigură pierderi minime în timpul 
prelucrărilor : turnarea și forjarea 
de precizie, croirea și debitarea 
optimizată a materialelor ș.a. Este 
o cerință care izvorăște din faptul 
că în uiiele unități industriale, dato
rită menținerii unor tehnologii în
vechite. în acest an au continuat să 
se înregistreze consumuri specifice 
mari de resurse materiale și ener
getice. înlăturarea neîntîrziată a a- 
cestor stări de lucruri impune, așa 
cum demonstrează experiența a nu
meroase întreprinderi, organizarea la 
un nivel superior a întregii activi
tăți din sectoarele de concepție teh
nică si tehnologică. legarea strinsă a 
acesteia de realitățile și necesitățile

Simboluri moderne 
în stepa mongola

Imaginea marilor întinderi mon
gole îți creează, prin repetare, timp 
de multe ore de zbor cu avionul, 
senzația că te pierzi în acest spa
țiu copleșitor prin proporțiile sale. 
Știam că Mongolia ocupă o supra
față de peste un milion și jumă
tate de kilometri pătrați, dar nu 
realizam ce înseamnă această întin
dere înainte de a cuprinde, cu ochiul 
liber, de la altitudinea miilor de 
metri, relieful muntos, ciudat dan
telat, acoperit ici-colo cu păduri bo
gate sau orizontul deșertului.

Imediat ce avionul se apropie 
de Ulan Bator, sentimentul de în
singurare în fața naturii dispare, 
ochiul înregistrează imagini din- 
tr-un univers cunoscut. Clădirea 
noului aeroport, aflată în fază fi
nală de construcție, îmbinînd stilul 
arhitectonic tradițional cu o ' con
cepție nouă, contemporană, care 
asigură multifuncționalitatea nece
sară. este, intr-adevăr, o modernă 
poartă de acces spre inima țării, 
Ulan Bator. Dramul pînă în capi
tală, fosta Ugra — orașul nomad 
fondat în secolul al XVII-lea, care 
șî-a găsit un amplasament stabil 
abia după anul 
1778 — urmează 
albia sinuoasă a 
rîului Tuia. în 
văile largi, cu
prinse între dea
luri muntoase, ci
rezi de vite • și oi 
pasc liniștite iarba bogată chiar și în 
mijlocul toamnei. La porțile capi
talei trecem printr-un simbolic arc 
de triumf, ridicat de constructori. 
Capitala țării are bulevarde largi și 
drepte, străjuite de blocuri impună
toare. cele mai multe ridicate în 
ultimii ani.

S-a construit mult la Ulan Bator, 
mai ales în acest cincinal, care a 
fost denumit „cincinalul construc
țiilor". Locul iurtelor il iau cu re
peziciune noile ansambluri și car
tiere de locuințe, numeroase edi
ficii publice. Din fuga mașinii se 
zăresc blocuri cochete, hoteluri 
înălțate pe terase domoale, alcă
tuind toate împreună o unitate 
arhitectonică desăvîrșită în care 
tradiționalul — aveam să-mi dau 
seama mai tîrziu de aceasta — se 
împletește discret cu linia moder
nă. Aș spune că linia modernă a 
construcțiilor capătă elemente spe
cifice naționale nu numai prin 
amplasamentul noilor blocuri de 
locuit în apropierea unor vestigii 
istorice, cum ar fi reședințele ulti
mului han din dinastia Bolgd. a 
templului budist și a cartierelor 
de iurte, cit și prin ornamentația 
arhitecturală tipică mongolă, pre
zentă. în special, în decorațiunile 
interioare ale unor instituții pu
blice.

Orice comparație a imaginii de 
azi a orașului Ulan Bator cu 
imaginea sa....din anii prece
dent» devine'difteilă în condițiile 
unei rapide metamorfoze a cartie
relor. Iar transformările survenite 
în înfățișarea capitalei sînt carac
teristice pentru întreaga tară.

La Muzeul Revoluției, în sala 
consacrată dezvoltării social-econo- 
mice contemporane a Republicii 
Populare Mongole, aveam să aflu 
că astăzi industria materialelor de 
construcție realizează o producție 
de 10 ori mai mare decît cu 15 ani 
în urmă, în întreaga țară functio
ned mari combmate de materiale 
folosite pentru ridicarea vastelor 
ansambluri de locuințe, fabrici de 
ciment, de prefabricate din beton 
și plăci ceramioe. Referindu-se la 
această adevărată „explozie" a 
construcțiilor, secretarul adjunct 
al comitetului de' partid din aima- 
cul Somon, arăta că în Gobi de sud 
a fost dat în funcțiune recent un

Însemnări de călătorie 
din R. P. Mongolă

practice ale producției, stimulin- 
du-se. totodată, mai puternic poten
țialul creator și capacitatea de ino
vație ale specialiștilor și muncito
rilor pentru promovarea largă a teh
nologiilor moderne, avansate.

ÎNTĂRIREA SPIRITULUI DE 
RĂSPUNDERE PENTRU RESPEC
TAREA STRICTĂ A DISCIPLINEI 
CONSUMURILOR. Este evident că 
importante resurse materiale și e- 
nergetice pot fi economisite prin
tr-un înalt spirit gospodăresc ma
nifestat la fiecare loc de muncă, 
prin stabilirea unor răspunderi clare 
și precise în folosirea fiecărui kilo
gram de materie primă, a fiecărui 
kilogram de combustibil, a fiecărui 
kilowatt-oră de energie electrică, 
prin lichidarea fermă a oricărei for- 

• me de risipă. Bunăoară, practica a 
dovedit că importante rezerve de 
economisire a materiilor prime, ma
terialelor, combustibilului și ener
giei pot fi puse în valoare prin în
cărcarea rațională- a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, exploatarea ju
dicioasă, întreținerea si repararea Ia 
termen și în condiții calitative co
respunzătoare a acestora. Cit priveș
te cerința gospodăririi judicioase a 
energiei electrice, esențial este 
să se asigure o organizare ra
țională a schimburilor de luciu, 
treeîndu-se anumite activități pro
ductive din schimburile I și II în 
schimbul de noapte, o limitare a 
funcționării utilajelor mari consu
matoare in perioada de vîrf de sar
cină dintre orele 17—22. De ase
menea. așa cum s-a subliniat 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., este necesar să se acționeze 
mai hotărît pentru organizarea ju
dicioasă a recuperării resurselor 
materiale și energetice refolosibile și 
reintroducerea lor în procesul tehno
logic, pentru recondiționarea în mai 
mare măsură a pieselor și suban- 
samblelor — căi prin care se pot 
obține importante economii.

Practic, în fiecare întreprindere. 

nou și modem combinat pentru 
producerea materialelor de con
strucție, unitate industrială dotată 
cu aparatură și utilaje tehnologice 
de mare productivitate. Vechii 
„cetăți de pîslă", fondată în 1639 
ca reședință a hanului Bolgd Za- 
na bazar, ii iau locul cetăți indus
triale puternice, noi centre de cul
tură.

Astăzi, Republica Populară Mon
golă — de la a cărei proclama
re se împlinesc 61 de ani — 
este o țară socialistă cu o in
dustrie, agricultură, cultură, înv’ă- 
țămint și știință modeme, care 
cunosc un ritm înalt de dezvolta
re, in spiritul hotărârilor Congre
sului al XVIII-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. In
dustria produce 48 la sută din to
talul producției globale și aproape 
40 la sută din venitul național. în 
comparație cu anul 1960 — anul 
cind Mongolia a intrat într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale socialiste 
— în 1984 venitul național a cres
cut de 3 ori, iar fondurile fixe din 
economia națională de 8,5 ori. în
tr-o țară în care în urmă cu șase 

decenii aproa
pe întreaga popu
lație era analfa
betă, astăzi fie
care a patra per- ' 
soană studiază 
într-o formă de 
învățămînt.

Sînt cifre care vorbesc de la 
sine despre marile prefaceri înnoi
toare de pe tot cuprinsul țării, 
împlinirile socialiste poartă nume 
diverse : cele două mari termocen
trale de- la Ulan Bator, Com
binatul de materiale de con
strucție și Combinatul de produse 
alimentare din Darhan, marele și 
modemul Combinat de prelucra
re a cuprului și molibdenului de la 
Erdenet, numeroase alte unități 
industriale reprezentative pentru 
economia națională a Mongoliei, 
care pun în valoare bogatele re
surse naturale aflate în subsolul 
țării. La acestea se adaugă Univer
sitatea, Centrul de televiziune, Pa
latul științei, tehnicii si culturii 
din Ulan Bator, Teatral tineretu
lui din Darhan, numeroase unități 
spitalicești, case ale pionierilor și 
tineretului.

Importante realizări au ’ fost ob
ținute în dezvoltarea agriculturii. 
Și nu numai in ramuri tradiționa
le, cum este zootehnia, ci și în 
cultura cerealelor, în legumicultu
ra. Programul de dezvoltare a agri
culturii și de îmbunătățire a apro
vizionării populației cu produse 
alimentare adoptat în vara acestui 
an cuprinde măsuri menite să spo
rească producția în zootehnie și cea 
vegetală, să asigure continua îm
bunătățire a condițiilor de locuit, 
sistematizarea așezărilor rurale, 
dezvoltarea ■ comunicațiilor și trans- - 
portului, construirea de noi obiec- . 
tive. social-culturale; ■;,.

în prezent, în întîmpinarea Con- „I 
greșului al XlX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol se 
desfășoară la nivel național între
cerea socialistă sub deviza „Nici 
un colectiv care să nu realizeze 
exemplar sarcinile de plan". Prin
tre colectivele fruntașe care cin
stesc acest eveniment prin rezul
tate deosebite se situează minerii 
din Erdenet și Baganur, precum și 
constructorii care au dat o înfăți
șare nouă Ulan Bator-ului și tînă- 
rului oraș Darhan.

Faptele lor de muncă, realizările 
de seamă ale tuturor oamenilor 
muncii se înscriu ca repere ale am
plelor transformări înnoitoare pe
trecute pe pămîntul Mongoliei.

Cristian IONESCU

secție, atelier, la fiecare loc de 
muncă trebuie să se asigure con
dițiile tehnice și instruirea persona
lului muncitor pentru gospodărirea 
cit mai judicioasă și utilizarea re
surselor materiale și energetice în 
limitele consumurilor normate. De
sigur, în acest context se cuvine ac
centuată ideea că diminuarea con
sumurilor materiale și energetice nu 
trebuie și nici nu poate fi conside
rată numai ca o problemă de natură 
exclusiv tehnică. Respectarea ri
guroasă a disciplinei consumurilor 
trebuie să devină pretutindeni o lege 
de fier a activității economice. în a- 
ceastă privință, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., secretarul general 
al partidului a subliniat cerința res
pectării cu strictețe a normelor de 
consum și desfășurării unor acțiuni 
susținute pentru reducerea în con
tinuare a consumurilor energetice, de 
materii prime și materiale. Deci, 
pentru fiecare participant la procesul 
de producție trebuie să fie limpede 
că este strict interzis să folosească 
în plus cantități de materiale și 
energetice pentru acoperirea even
tualelor consumuri suplimentare de
terminate de neincadrarea în nor
mele de consum aprobate.

Ca proprietari și producători, ca 
beneficiari a tot ce înfăptuiesc, oa
menii muncii sînt interesați în cel 
mai înalt grad să se preocupe stă
ruitor pentru a produce cu con
sumuri materiale și energetice cit 
mai reduse, cu costuri de producție 
cit mai mici, cu eficiență superioa
ră. să gospodărească cu pricepere și 
înaltă răspundere muncitorească re
sursele materiale și energetice ale 
țării. Este un imperativ de cea mai 
mare actualitate, pentru a cărui în
țelegere în profunzime și traducere 
perseverentă în viață trebuie să se 
desfășoare o intensă activitate po- 
iitico-educativă și organizatorică de 
către organele și organizațiile de 
partid din fiecare unitate eco
nomică.

cinema
G Sper Să ne mai vedem : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: 11; 13: 15: 17: 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 : 13: 15: 
17:' 19.
© Căsătorie cu repetiție: FESTr-’-'-L 
(15 63 84) — 9: 11: 13: 15: 17; 19. MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
O Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15: 17; 19.
0 Aripi de zăpadă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
0 Cu mîlnile curate : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.

O Promisiuni: STUDIO (59 53 15) — 
9; 11: 13: 15: 17: 19. POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19.
O Fata fără zestre: PATRIA (11 86 25)
— 9: 12; 15,30; 18,15. FAVORIT
(45 31 70) — 8,15: 13.15: 15,45: 18,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 12: 15: 18. 
0 Trenul de KraJjevo : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19.15, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11; 13; 15;
17: 19.Q Legenda dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12: 15: 18, FLACARA 
(20 33 40) — 9: 12: 15: 18.
O Spectacol la Miraj: LIRA (317171)
— 15- 17: 19. ARTA (213186) — 9: 
11: 13: 15: 17: 19.
O Adolescenții revoluției : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17: 19.
0 Și viață, și lacrimi, și dragoste : 

FLOREASCA (33 29 71) — 9; H; 13: 
15; 17; 19.
G Aii Baba și cei 40 de hoți : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 12: 15: 18.
e Lovitură fulgerătoare : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
G Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 8.30; 11,30; 15: 18.
G Păsările : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11.30: 14: 16.30: 19.
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11: 13; 15; 
17: 19. FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11; 
13; 15: 17: 19. GLORIA (47 46 75) — 
9: 11: 13; 15: 17: 19. CULTURAL
(83 50 13) — 11; 13: 15: 17: 19.
© Prințesă pe un bob de mazăre — 
9: 11: 13. Fiul căpitanului Blood — 
15; 17: 19; DOINA (16 35 38).

G Toate mi se întîmplă numai mie ; 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9: 11: 13; 
15; 17: 19.
© Superman : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 18.
G Călărețul electric: DACIA (50 35 94) 
— 9; 11; 13; 15: 17: 19. UNION
(13 49 04) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
G Superpolițistul : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19.
O Jandarmul și extratereștril : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 11: 13; 15; 17; 19, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11: 13; 15; 
17: 19.
© Bunul meu vecin Sam : PACEA 
(71 30 85) — 15: 18.
© Hangar ’18 : COSMOS (27 54 95) — 
9: 11: 13: 15; 17; 19.

teatre
© Teatrul National (sala mică, 
14 7171): Nu se știe niciodată —17.30: 
(sala Atelier) : Dl. Cchov e Îndră
gostit — 18.
© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Vocația uni
versală a folclorului românesc- (IX). 
Concert conceput și comentat de 
Viorel Cosma — 17.30: (Ateneul Ro
mân) : „Studioul tînărului muzician" 
(XV). Corul de cameră „Preludiu" 
al Ansamblului artistic al U.T.C., Or

chestra de cameră „Alma Musica" 
— 18.
© Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 17.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surisului — 17.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 17.30: (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 17.30.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 17.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 17.30.
O Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
17.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Pădurea — 17,30. 

© Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste Ia 
prima vedere — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticletl — 18.
O Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00. la Palatul sporturilor .și cul
turii) : Cîntece de neuitat — 17.30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9: Snoave cu 
măști — 15.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ninigra și Aligru — 17: (sala din 
Piața Cosmonautilor) : Nu vorbiți in 
timpul spectacolului — 10: Dana și 
Leul — 15.
® Circul București (10 41 95) : Tom și 
Jerry la circ — 18.
© Estrada Armatei (13 60 64. sala 
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 18.
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ROMÂNIA St PRONUNȚĂ PENTRU INSTtTUlREA UNEI
NOI ORDINI INTERNATIONALE IN DOMENIUL INFORMAȚIILOR

V I

Intervenția reprezentantului țârii noastre în Comitetul 
politic special al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : în Comi
tetul politie special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a avut loc o amplă 
dezbatere asupra problemelor infor
mației si colaborării dintre state în 
acest domeniu.

Luîpd cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, reprezentantul tării 
noastre a prezentat pe larg poziția 
de principiu a României fată de pro
blemele informațiilor si comunicării 
în masă, evidențiind necesitatea unei 
informații obiective, care să serveas
că adevărul, să contribuie la pro
movarea încrederii. înțelegerii, co
laborării. păcii internaționale. Vor
bitorul a subliniat că asigurarea unor 
asemenea informații este mai nece
sară decît oricînd. în condițiile ac
tuale deosebit de grave ale vieții in
ternaționale. în care s-au acumulat 
numeroase pericole la adresa inde
pendentei popoarelor, a păcii si secu
rității generale. Este imperios ne
cesar — s-a subliniat în continua
re — ca miiloacele de informare în 
masă șă contribuie într-un spirit de 
înaltă răspundere la conștientizarea 
opiniei publice asupra pericolelor a- 
gravării situației internaționale, asu
pra cursei periculoase a înarmărilor. 
Si în primul rînd a înarmărilor nu
cleare. asupra necesității eliminării 
forței si amenințării cu forța' în ra
porturile dintre state, să contribuie 
la stimularea unei largi cooperări in
ternaționale. EI a afirmat că tara 
noastră se pronunță pentru redu
cerea si eliminarea actualelor deca- 
laie între statele industrializate st 
țările în curs de dezvoltare în do
meniul informațiilor si comunicații
lor. pentru instituirea unei noi or-, 
dini în domeniul informațiilor, ca 
parte integrantă a procesului de e-

dificare a unei noi ordini economice 
si politice internaționale.

Referindu-se la tratarea distorsio
nată si la ignorarea realităților din 
țările în curs de dezvoltare de că
tre marile agenții si companii de 
presă, radio si televiziune din sta
tele industrializate, vorbitorul a in
sistat asupra faptului că interesele 
comune ale unei mai bune cunoaș
teri. apropieri si înțelegeri între po
poare reclamă urmărirea în perma
nentă a obiectivului unor informa
ții corecte, de preferință provenind 
din surse autorizate naționale în le
gătură cu evenimentele principale 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
preocupările, viata si aspirațiile a- 
cestor popoare. S-a arătat că, 
profund atașată obiectivului creșterii 
rolului si contribuției O.N.U. în via
ta internațională, tara noastră a spri
jinit si spriiină cererile si propune
rile care vizează examinarea apro
fundată în cadrul organizației mon
diale a problemelor informației în 
vederea sporirii aportului direct al 
Națiunilor Unite la stimularea pro
cesului de edificare a unei noi or
dini în acest domeniu. O.N.U. tre
buie să tină seama de rolul si in
fluenta informației de masă in via
ta si relațiile internaționale, să spri
jine eforturile pe plan national și 
mondial pentru o informație care să 
servească prieteniei între ponoare, să 
combată propagarea rasismului, pro
paganda de război, să ducă la în
tărirea respectului fată de tradiții
le si cultura fiecărui popor, la 
răsnîndirea a tot ceea ce a creat 
mai bun 'omenirea în toate sferele 
de activitate ale cunoașterii umane.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul. între alții, reprezentanții 
Iugoslaviei. Marocului. Togo. Filipi- 
nelor.

Convorbiri româno-libiene
TRIPOLI (Agerpres). — Tovarășul 

Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care întreprinde 
o vizită în Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, s-a întîlnit cu 
Mohamed Al Zarouq Rajab, secretar 
al Comitetului Popular General. .

In cadrul convorbirilor s-a subli
niat importanta decisivă a întîlni- 
rilor la nivel înalt între președin
tele României. Nicolae Ceausescu, și 
colonelul Moammer El Geddafi. con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, a înțelegerilor si hotă- o 
rîrilor adoptate pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si colaborare 
româno-libiene.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor bilaterale, si cu deosebire al 
acțiunilor de cooperare si al schim
burilor comerciale, precum si posi
bilitățile de extindere a colaborării 
economice. S-a convenit ca organele 
de resort din cele două tari să sta
bilească acțiuni ne termen lung care 
să asigure continuitatea si dinamis
mul cooperării economice si ale lăr
girii schimburilor comerciale. în con
formitate cu acordurile semnate la 
nivel înalt.

De asemenea, tovarășul Manea 
Mănescu s-a întîlnit cu dr. Aii Abdal 
Salam Treki. secretarul Comitetului

Popular al Biroului de legături ex
terne.

Tovarășul Manea Mănescu s-a 
întilnit, de asemenea, cu Mohammed 
Mahmud Al-Hijazi, secretar al Con
gresului General Popular pentru 
problemele comitetelor populare, dr. 
Mohammed Quassen Sherlala, secre
tar al Comitetului Popular General 
pentru finanțe, și Fawzi Shakshuki, 
secretar al Comitetului Popular Ge
neral pentru economie și planificare 
și însărcinat cu secretariatul petro
lului, președintele Comisiei mixte de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică româno-libiană.

în cursul' convorbirilor s-a proce
dat la o analiză a stadiului acțiunilor 
de cooperare economică, precum și a 
măsurilor ce trebuie întreprinse pen
tru extinderea și dezvoltarea colabo
rării economice și a relațiilor comer
ciale dintre cele două tari prietene. 
S-au relevat importanta si necesi
tatea impulsionării activității în ca
drul Comisiei mixte de colaborare 
si coonerare economică si tehnico- 
stiințifică româno-libiană.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Cazan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării. Economice Internationale, 
și Florea Ristache, ambasadorul 
României la Tripoli.

Festivitățile de la Kinshasa
KINSHASA „(Agerpres). — La 24 

noiembrie au avut loc la Kinshasa 
festivități prilejuite de cea de-a 20-a 
aniversare a revoluției zaireze. Cu 
această ocazie. Mobutu Șese Seko, 
presedinte-fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Repu
blicii. a evocat importanta evenimen
tului si realizările poporului zairez 
în dezvoltarea economică si socială 
de la obținerea independentei tării.

La festivități participă șefi de stat 
si guvern din numeroase țări.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, este reprezentat 
la festivități de o delegație condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru a! Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

„Poporul namibian este 
ferm hotărit să-și continue 
lupta pentru independență" 
O declarație a președintelui 

S.W.A.P.O.
LAGOS 25 (Agerpres). — Poporul 

din Namibia este ferm hotărit ca, în 
pofida terorii și represiunilor regi
mului rasist sud-african, să-și con
tinue lupta pentru independență, 
pînă la victoria finală — a declarat. 
Ia Lagos, Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), aflat în- 
tr-o vizită în Nigeria. El a subli
niat că. S.W.A.P.O. nu va înceta lup
ta armată împotriva regimului mi
noritar rasist pînă ce în Namibia 
nu vor fi organizate alegeri libere, 
sub control internațional. Crearea 
așa-zisului guvern de tranziție în 
Namibia, a precizat Sam Nujoma, 
reprezintă o nouă încercare a R.S.A. 
de a torpila accesul Ia independentă 
deplină a acestui teritoriu.

Pe de altă parte, președintele 
S.W.A.P.O. a afirmat că tratative 
pașnice cu regimul din R.S.A. vor fi 
posibile numai în cazul recunoaș
terii de către acesta a Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., document ce subliniază că 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest este singurul reprezentant 
legitim al poporului namibian.

R.S.A.: Continuă măsurile

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCH SURINAME

T’’xrplpntpj Snip
Domnului dr. FREDERIK L. RAMDAT MISIER

Președintele Republicii Suriname
PARAMARIBO

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii Suriname, 
vă adresez calde felicitări, precum si cele mai bune urări de pace si bună
stare poporului surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme vaiutar-financiare

>

I
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în ce privește rela
țiile externe. Surina
me acționează pentru 
lărgirea si diversifi
carea legăturilor sale 
de colaborare. în pri
mul rînd cu țările în 
curs de dezvoltare, 
pronuntîndu-se pentru 
o politică de nealinie
re si de dezvoltare e- 
conomică indepen
dentă.

In spiritul orientării 
consecvente a tării 
noastre de solidarita
te si colaborare cu ti
nerele țări care au 
pășit ne calea dezvol
tării de sine stătă
toare. între România 
si Suriname au fost 
stabilite relații diplo
matice la scurt timn 
de la proclamarea nou
lui stat independent. 
Cele două țări conlu
crează fructuos atît 
pe plan bilateral, cît 
si în sfera vieții in
ternaționale. în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii si înțelegerii 
în lume.

de bauxită, ocupînd 
locul al patrulea în 
lume la exportul aces
tui minereu.

în anii de după pro
clamarea independen
tei. tînărul stat sud- 
american s-a angajat 
într-un proces de pre
faceri vizînd lichida
rea urmărilor domi
nației străine si valo
rificarea. în interesul 
propriei dezvoltări, a 
bogățiilor naționale. în 
primul rînd a zăcă
mintelor de bauxită. 
Procesul emancipării 
economice s-a accen
tuat in ultimii cinci 
ani prin stabilirea 
unor obiective priori
tare privind crearea 
unei baze industriale, 
în același timp au 
fost adoptate o serie 
de măsuri pentru o 
mai echitabilă distri
buire a avuției națio
nale între diferitele 
pături ale populației, 
ca si pentru solutio
narea altor probleme 
cu caracter social.

Cu zece ani în 
urmă. în cadrul unei 
festivități desfășurate 
la Paramaribo, la care 
alături de ceste 25 000 
de locuitori asistau si 
reprezentanți a 45 de 
state ale lumii. între 
care si România, dra
pelul noului stat Su
riname era ridicat pe 
cel mai înalt catarg, 
evenimentul mareînd 
dobindirea indepen
dentei. după 325 de 
ani de dominație stră
ină. Un prim pas im
portant în direcția 
dezvoltării de sine 
stătătoare fusese rea
lizat in anul 1954. cind 
fosta Guyană olande
ză a obtinut statutul 
de autonomie internă.

Situată în nord-estul 
Americii de Sud. la 
țărmul Atlanticului, 
între Guyana france
ză. Republica Guyana 
și Brazilia. Suriname 
(circa 450 000 locuitori 
și 163 000 kmp) are 
drept principală sursă 
de venituri rezervele

represive împotriva 
populației de culoare
PRETORIA 25 (Agerpres). — Sta

rea de urgentă decretată in luna iu
lie în regiunile Johannesburgului si 
orașului Port-Elizabeth nu a pus ca
păt violentei, devenită endemică din 
septembrie 1984 in ghetto-urile ne
grilor si metișilor din Republica Sud- 
Africană. iar numărul mortilor — ca 
urmare a represiunilor regimului mi
noritar rasist de la Pretoria declan
șate împotriva populației de culoa
re. majoritară — a crescut, aiungînd 
la 400 în ultimele luni, scrie agen
ția France Presse.

Dună cum se știe, la 21 iulie, șeful 
regimului sud-african. Pieter Botha, 
a acordat depline puteri forțelor de 
securitate pentru „a restabili o via
tă normală în comunitățile de cu
loare". în cadrul acestor măsuri, po
lițiștii si soldatii pot să aresteze si 
să dețină ne oricine pe o perioadă 
de cel puțin două săptămîni. nepu- 
tînd fi însă urmăriți în iustitie pen
tru violentele împotriva populației 
civile.

Starea de urgentă, extinsă din luna 
octombrie si în regiunea Cane, este 
în prezent in vigoare în 38 de dis
tricte judiciare ale tării.

De la decretarea stării de urgen
tă. autoritățile au luat si alte mă
suri draconice.- „Funeraliile politice" 
au fost interzise de la 15 august, in
terdicții de circulație sînt în vigoa- 
fd. la Soțveto. cea mai mare aglome
rare urbană rezervată negrilor, iar 
majoritatea liderilor Frontului Demo
cratic Unit (F.D.U.). principala or
ganizație antiapartheid, care reuneș
te îrf rîndurile sale peste 700 de gru
pări ce luptă împotriva discrimină
rii rasiale, se află în închisoare sau 
în clandestinitate.

Încheierea lucrărilor celui de-al XVII-lea CongresMOSCOVA 25 (Agerpres) . — în 
zilele de 20—21 noiembrie 1985. la 
Moscova a avut loc cea de-a 45-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme yalutar-fi- 
nanciare. la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
si R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor.

La ședința comisiei s-au exami
nat rezultatele înfăptuirii hotărîrilor 
Consfătuirii economice la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R. refer

ritoare la perfectionarea. în conti
nuare. a relațiilor valutar-financiare 
si de credit ale acestor țări, au fost 
elaborate propuneri în legătură cu 
îndeplinirea hotărîrilor adoptate de 
sesiunea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. De asemenea, co
misia a pregătit raportul privind ac
tivitatea desfășurată în anul 1985. a 
adoptat planul de lucru ne anii 1986— 
1987 si a examinat alte probleme pri
vind colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul valutar-finan- 
ciar si de credit.

HU acțiuni și luări de poziție pentru i

i 
â

eliminarea primejdiei nucleare
JBPDfflS. : împotriva escaladării înarmărilor 

în Cosmos
TOKIO 25 (Agerpres). 

grup de oameni de știință 
și-au exprimat opoziția 
programul american de

al P. C. Japonez

— Un 
japonezi 
fată de 

---- ---- ------ ---- cercetări 
l militare Inițiativa de apărare stra- 
' tegică, numit si „războiul stelelor", 

subliniind că aceasta va determina 
„escaladarea pericolului unui con
flict nuclear", informează agenția 
Associated Press, citind o declara
ție dată publicității de cotidianul 
„Asafii Shimbun". Proiectul de a se 
amplasa in spațiul extraatmosferic 
sateliți de distrugere a rachetelor 
nucleare va promova expansiunea

I

pe-militară in Cosmos si va spori . 
ricolul de război, se arată in decla
rația oamenilor de știință niponi. 
Totodată, ei atrag atenția asupra 
faptului că acest program va de
termina, implicit, o limitare a cer
cetării științifice in scopuri pașni
ce. Accesul public la cercetare va 
fi, blocat, libertatea in acest do
meniu va fi afectată, concomitent 
cu promovarea militarizării științei 
Si tehnologiei, toate in numele păs- ; 
trării secretului militar — se arată ) 
în document.

R.F.G.: Opoziție față de participarea 
Ia programul „războiul stelelor"

BONN 25 (Agerpres). — Proble
ma participării R.F.G. la progra
mul american de cercetări milita- 

l re cunoscut sub numele de „răz- 
i boiul stelelor" constituie obiectul 

unor vii dezbateri la Bonn. Pre
ședintele fracțiunii parlamentare a 
Partidului social-democrat din

i

Â 
Â
I
V
țu.

MfiREfî BRITfiNIE

Evoluția situației din Liban

R.F.G-, principala formațiune po
litică de-opoziție, Hans-Jochen Vo
gel, a declarat că, după convorbi
rile sovieto-americane la nivel 
înalt de la Geneva, guvernul ar 
trebui să-și reexamineze decizia 
privind participarea vest-germană 
la realizarea acestui program.

O „petiție a păcii"
adresată primului-ministru

LONDRA 25 (Agerpres). — Un 
grup de reprezentanți ai unor or
ganizații religioase din Scotia au 
luminat primului-ministru Marga
ret Thatcher o „petiție a păcii", in 
care se cere guvernului britanic să

I
)

I

adopte măsuri eficiente in direcția 
dezarmării. Petiția, semnată de pes- j 
te 130 000 de locuitori ai Scoției, ) 
cheamă la înghețarea arsenalelor ( 
nucleare si reducerea treptată a ar- ’ 
momentului de distrugere in masă, i

(

BEIRUT 25 (Agerpres). — O ame
liorare a situației s-a constatat luni 
la Beirut, după semnarea unui 
acord de încetare a focului, care a 
pus capăt, pînă în prezent, luptelor 
din partea de vest a orașului dintre 
milițiile șiite și druze. Agenția 
Reuter transmite că. populația din 
cartierele afectate de ciocniri a pu

tut părăsi adăposturile pentru a se 
întoarce la locuințe.

Acordul, parafat de liderul mișcă
rii șiite „Arnal", Nabih Berri, și pre
ședintele Partidului Socialist Progre
sist, Walid Joumblatt, prevede înce
tarea focului, retragerea tuturor per
soanelor înarmate de pe străzile ca
pitalei și redeschiderea traficului.

Deznodămînt tragic al deturnării avionului egiptean
Agențiile internaționale de presă 

transmit că o unitate specială de 
securitate anticomando, sosită din 
Egipt pe aeroportul din La Valletta, 
a intervenit duminică seara pentru 
a anihila acțiunea autorilor detur
nării avionului „Boeing 737“, aparți- 
nind liniilor aeriene egiptene, care 
efectua un zbor pe ruta Atena-Cairo. 
Potrivit agențiilor Reuter și Associa
ted Press, care citează declarația 
purtătorului de cuvint al guvernului 
maltez, unitatea specială a declanșat 
un asalt asupra aparatului pentru a-i 
captura pe pirații aerului. Autorii 
deturnării — cșre la puțin timp de 
la decolarea aparatului din Atena 
uciseseră o persoană pentru a-1 de
termina pe pilot să schimbe ruta — 
au făcut să explodeze în interiorul 
avionului mai multe grenade, care 
au provocat un puternic incendiu.

Cei cinci autori ai deturnării — 
membri ai unei grupări autointitula
te „Revoluția egipteană" — au fost 
uciși în schimbul de focuri cu briga
da anticomando.

Un bilanț publicat de agențiile de 
presă arată că din cei 97 de pasageri 
si 10 membri ai echipajului, citi se 
aflau în avion la decolarea de la 
Atena. 60 si-au pierdut viața. 26 sînt 
spitalizați, iar restul au scăpat nevă
tămați.

★
Consiliul Central al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei a denun
țat acțiunea de deturnare a avionu
lui de pasageri egiptean ..Boeing 
737". calificînd-o drept un act me
nit să aducă prejudicii lumii arabe 
si statului egiptean prieten.

7 (Agerpres).

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ALIMENTAȚIEI MONDIALE
IMPUNE REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE

Reuniunea anuală 
a G.A.T.T.

GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge
neva au început luni lucrările reuni
unii anuale a Acordului. General 
pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). 
Deschizînd lucrările reuniunii, pre
ședintele în' exercițiu al G.A.T.T., 
Felipe Jaramillo, a arătat că aceasta 
are o deosebită importantă întrucît 
se desfășoară într-un moment în 
care se înregistrează o scădere a vo
lumului comerțului mondial și o 
creștere a protecționismului. El a 
apreciat că restrîngerea volumului 
schimburilor se explică printr-o scă
dere a ritmului de dezvoltare a prin
cipalelor țări industrializate.

Participanții urmează să decidă 
asupra înființării unui comitet de 
pregătire a unei noi runde de nego
cieri comerciale multilaterale și să 
analizeze progresele realizate în în
făptuirea programului de lucru 
adoptat în 1982.

TOKIO (Agerpres). — Duminică 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al P.C. Japonez, 
la care au participat peste 1 0Q0 de 
delegați, precum si reprezentarfti ai 
unor partide comuniste, muncitorești 
si mișcări de eliberare națională.

Partidul Comunist Român a fost ■ 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Congresul a aprobat raportul de 
âctivitateal Comitetului Central, mo
dificările în statutul si în programul

partidului si a ales noua conducere 
a P.C. Japonez.

Prima plenară a noului Comitet 
Central a reales pe Kenji Miyamoto 
în calitate de președinte al C.C. al 
P.C.J.. pe Tetsuzo Fuwa. ca pre
ședinte al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
si pe Mitsuhiro Kaneko. ca sef al 
Secretariatului C.C. al P.C.J.

Congresul P.C.J. a adoptat o re
zoluție prin care cheamă poporul ja
ponez să-și intensifice lupta împo
triva pericolului izbucnirii unui 
război nuclear, pentru interzicerea 
totală a armei nucleare.

Apel al veteranilor din războiul antifascist
ROMA 25 (Agerpres). — Veterani 

din războiul antifascist reprezeritîricl 
diferite zone din Austria. Iugosla
via si Italia, reuniți în orașul ita
lian Udine, au adresat un apel la 
scară internațională pentru comba
terea fascismului, a terorismului, pi
rateriei si a încercărilor de a subju
ga oe plan economic statele inde
pendente — informează agenția 
Taniug.

De asemenea, veteranii din cele 
trei țări si-au exprimat opoziția fer

mă fată de politica de perpetuare a 
focarelor de criză si. totodată, spri
jinul pentru acțiunile vizînd conso
lidarea păcii, fată de demonstrațiile 
pentru pace De continentul epropean. 
Ei au propus crearea unor „baze.ale 
voinței de pace", pentru denucleari- 
zarea Europei, pronuntîndu-se. în a- 
cest context. în favoarea continuării 
nașilor pozitivi initiati de recenta în- 
tilnire de la Geneva dintre Mihail 
Gorbaciov si Ronald Reagan.

In urma erupției vulcanului Nevado del Ruiz

Decretarea stării de urgență economică în Columbia
BOGOTA 25 (Agerpres). — într-un 

discurs radiotelevizat, președintele 
Columbiei, Belisario Betancour Cuar- 
tas, a anunțat că a fost decretată 
starea de urgență economică națio
nală, pe o perioadă de 35 de zile, 
pentru a se putea lua măsuri specia
le în vederea depășirii dificultăților 
social-economice generate de erup
ția vulcanului Nevado del Ruiz. A 
fost creat un fond de reconstrucție, 
cu un capital inițial de aproximativ 
3 miliarde de pesos, echivalînd cu 18 
milioane dolari.

Președintele a lansat un apel popu
lației să participe solidar la înlătu
rarea tuturor consecințelor generate 
de erupția vulcanului și la recon

strucția economică a regiunilor afec
tate — transmite agenția France 
Presse. El a precizat că bilanțul ca
tastrofei atestă moartea sau dispa
riția a aproximativ 20 000 de persoa
ne, distrugerea a peste 4 500 de case 
și compromiterea culturilor de pe a- 
proximativ 11 000 ha. Totodată, 15 
localități de pe raza departamentelor 
Caldas și Tolima, cu aproximativ 
320 000 de locuitori, au avut de sufe
rit de pe urma erupției, fiind distru
se poduri, apeducte, liniile electrice 
de înaltă tensiune, drumuri, scoli.

Președintele Columbiei a precizat 
că vulcanul Nevado del Ruiz este 
încă în activitate și că se menține 
starea de alertă în zonele, limitrofe.

Conferința generală a F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), ale cărei lucrări se desfășoară la Roma, in 
prezența reprezentanților celor 156 de state membre, și-a încheiat dezba
terile in plen, marcind, totodată, in cadrul unei ceremonii, împlinirea a 
40 de ani de la constituirea organizației. Cu acest prilej, a fost prezentat 
mesajul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care evidențiază importanța pe care țara noastră, 
în cadrul politicii sale generale de pace și colaborare cu toate statele 
lumii, o acordă activității F.A.O., ca și altor organizații specializate ale 
O.N.U., în eforturile depuse pentru soluționarea marilor probleme ce con
fruntă lumea contemporană.

Mesajul conducătorului partidului șî statului român, primit cu deo
sebit interes de participant» la conferință, a reafirmat hotărîrea Româ
niei de a-și aduce contribuția la buna desfășurare a activității F.A.O., 
la creșterea rolului acesteia în sprijinirea eforturilor generale ale po
poarelor pentru eliminarea foametei și sărăciei, pentru lichidarea sub
dezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice mondiale, pentru asigu
rarea progresului și păcii in lume.

rudimentară tehnică agricolă, 1,1 mi
liarde de hectare, ce ar putea fi iriga
te, continuă să sufere de lipsă de apă. 
în Africa, unde -24 de țări acuză o 
anormală penurie de produse ali
mentare, terenurile irigate reprezintă 
abia unu la sută din suprafețele culti
vate. Toate acestea, ca și alte cauze, 
au determinat ca producția cerealieră 
pe locuitor să fie, în 1984, în 42 de țări, 
inferioară nivelului din anii 1969— 
1971, făcînd ca importurile de aceste 
produse să reprezinte, în prezent, în 
Africa, 18 la sută din consumul de 
alimente de bază, față de 5 la sută 
în 1970. Mai mult, așa cum ară
ta în cadrul dezbaterilor șeful de
legației Indiei, numeroase țări în 
curs de dezvoltare, care în urmă cu 
zece ani erau în măsură să-și asi-

Dezbaterile din cadrul Conferinței 
generale a F.A.O. au confirmat b 
dată în plus justețea și realismul 
pozițiilor României socialiste, apre
cierilor președintelui Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, 
subliniind faptul că trebuie să se 
facă totul pentru creșterea rolului 
O.N.U., al organismelor sale — in
clusiv al F.A.O. — în întărirea con
lucrării tuturor țărilor și popoarelor 
pentru a se pune capăt cursului pe
riculos spre confruntare și război, 
relevă necesitatea imperioasă de a 
se opri cursa înarmărilor, de a se 
pune capăt irosirii unor imense re
surse materiale și. umane, care ar pu
tea fi folosite pentru soluționarea 
unor probleme presante ale contem
poraneității. Numai prin redu
cerea cu 20 la sută a cheltuielilor 
militare s-ar elibera 200 de miliarde 
dolari, sumă suficientă pentru eradi
carea foametei în lume.

Datele și cifrele cuprinse în nume
roase documente ale F.A.O. și ale 
altor instituții internaționale specia
lizate, ca și în cuvîntul a numeroși 
participanți Ia dezbateri, ilustrează 
tragicul paradox al zilelor noastre : 
în epoca celei mai ample revoluții 
tehnico-științifice, a marilor izbînzi 
ale cunoașterii umane pe Pămint și 
în Cosmos, trei pătrimi din populația 
globului continuă să trăiască în con
diții de subdezvoltare, in regiuni în 
care predomină foametea și sărăcia.

CONFERINȚA GENERALĂ A F.A.O.

„în fiecare zi, arăta directorul ge
neral al F.A.O., Edouard Saouma, 
circa 40 000 copii din țările sărace 
ale lumii mor din cauze legate de 
lipsa alimentelor. Foametea a deve
nit astfel o bombă Hiroshima silen
țioasă, ce cade la fiecare trei zile".

In 1984, așa cum relevă ultimul ra
port al F.A.O., „lumea agricolă a 
fost caracterizată de persistența să
răciei și foametei in mijlocul unei 
abundente." Producția globală de ce
reale a crescut cu 8,5 la sută, atin- 
gind nivelul record de 1 780 milioane 
de tone. Dar această creștere, oricît 
de straniu ar părea, nu a adus ali
mentele necesare vieții pe masa oa
menilor din regiunile slab dezvoltate 
sau lovite de calamități naturale 
(cum ar fi cele din Africa). Și aceas
ta deoarece sporul de producție a 
fost înregistrat în țările dezvoltate 
(16,1 la sută în raport cu 1983), în 
timp ce în cele în curs de dezvoltare 
el nu a atins decît 2,3 la sută, ceva 
mai mult decît sporul populației. 
Ca și înainte, 60 la sută din locui
torii zonelor rurale ale lumii au 
continuat să nu aibă acces la cea mai

gure necesarul de consum din pro
ducția proprie, au devenit importa
toare.

Fenomenele negative ce caracteri
zează economia mondială — politica 
dobînzilor înalte, proliferarea protec- 
ționismului, măsurile discriminatorii 
sau inadecvate în ce privește asistența 
către țările sărace — au accentuat 
problemele cu care se confruntă lu
mea în curs de dezvoltare și îndeo
sebi pe cele legate de povara dato
riei externe, ale cărei efecte se răs- 
frîng nemijlocit și dramatic asupra 
programelor economice, inclusiv cele 
djn domeniul agriculturii. Evocînd, 
în cadrul dezbaterilor în plen, difi
cultățile pe care le provoacă datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare. președintele Perului. Alan 
Garcia Perez, a subliniat că organis
mele internaționale de credit sînt în 
parte răspunzătoare pentru agravarea 
dificultăților respective. „Această 
datorie externă — cauzată de forme 
inechitabile de schimb, accentuată 
de dobînzi excesiv de înalte și 
agravată de protectionism, care duce 
la scăderea preturilor la produsele

țărilor iți curs de dezvoltare și la 
blocarea schimburilor lor comerciale 
— este nedreaptă", conchidea pre
ședintele Perului. De altfel, sub 
unghiul responsabilităților organis
melor internaționale de credit, în 
soluționarea acestor stări de lucruri 
este semnificativă constatarea ulti
mului raport F.A.O., care arată că 
reconstituirea fondului Asociației 
Internaționale de Dezvoltare a Băncii 
Mondiale a fost limitată la 9 mili
arde de dolari, în loc de 12 miliarde 
așteptați sau 15 miliarde sperați. La 
sfîrșitul anului 1984 — precizează 
același document — nici un acord nu 
fusese încheiat pentru reconstituirea 
Fondului internațional de dezvoltare 
agricolă (F.I.D.A.j; potrivit progra
melor din anii 1985—1987, F.I.D.A. 
estimează că fondurile pentru 1985 
nu permit finanțarea decît a unei 
treimi din programul prevăzut.

Toate acestea pun în lumină carac
terul realist, constructiv al poziției 
României, al concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care situează 
lichidarea acestor stări de lucruri 
profund anacronice în contextul 
luptei popoarelor pentru eradicarea 
subdezvoltării, pentru depășirea gre
lei moșteniri lăsate de îndelungata 
dominație colonială.

Pornind de la aceste considerente, 
România apreciază că, paralel cu in
tensificarea efortului propriu al 
țărilor în cauză, se cer ac
țiuni unite din partea tuturor 
popoarelor, o amplă colabora
re internațională pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe prin
cipiile deplinei egalități și echități, 
care să favorizeze progresul accele
rat al tuturor statelor, îndeosebi al 
celor slab dezvoltate. în acest cadru, 
F.A.O. poate și trebuie să aducă o 
contribuție activă, acționînd eficient 
în vederea întăririi conlucrării inter
naționale în domeniul agriculturii, 
alimentației, al sporirii și diversifică
rii producției agricole a țărilor în 
curs de dezvoltare — pentru a per
mite popoarelor să trăiască în bună
stare și demnitate.

Valentin PAUNESCU
Roma
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REUNIUNE. La Sofia a avut loc 
o reuniune a reprezentanților co
mitetelor nationale nentru apărarea 
păcii din unele țări socialiste. în
tre care si România. Participantii 
au efectuat un schimb de opinii 
si experiență în perspectiva Anu
lui InternaUonal al Păcii, proclamat 
de O.N.U.'

CONGRES. La Cotonou s-au în
cheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului (P.R.P.B.). 
A fost adoptat programul social- 
economic, document ce prezintă 
direcțiile principale ale politicii 
partidului pentru dezvoltarea sec
toarelor de bază ale economiei 
tării. în domeniul 
terne, congresul și-a 
solidaritatea cu

u

ale
politicii ex- 

reafirmat 
lupta popoare

lor din Africa australă împotriva 
politicii rasiste și de apartheid, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului. 
Au fost alese organele de condu
cere ale partidului. în prima ple
nară a Comitetului Central, pre
ședintele republicii, Mathieu Ke- 
rekou, a fost reales în funcția de 
președinte al C.C. al P.R.P.B.

SEARA CULTURALA. în cadrul 
unei seri culturale românești, or
ganizate la Hanoi, a fost prezen
tată conferința -„Scurtă privire 
asupra literaturii române", au fost 
recitate versuri ale unor poeți 
români în limbile vietnameză și

și au fost inagurate o ex- 
de carte a unor scriitori 

clasici și contemporani, 
și una de fotografii. A avut 
asemenea, o gală de film.

romana 
poziție 
români 
precum 
loc, de
La manifestare au participat Trinh 
Ngoc Thai, secretar general al 
Comitetului vietnamez de solidari
tate și prietenie cu toate po
poarele, reprezentanți ai Ministeru
lui vietnamez de Externe, scriitori, 
cadre didactice de la Universita
tea din Hanoi.

CONCERT. Sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Austria-Roma
nia, Asociației pentru promovarea 
muzicii simfonice austriece con
temporane și ale Societății Mozart, 
orchestra de cameră a Filarmonicii 
de stat din Oradea a susținut un 
concert festiv în sala Rrahms a so
cietății „Prietenii muzicii" din Vie- 
na. Spectacolul a fost primit cu vii 
și îndelungi aplauze.

CICLON. Președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, Fidel 
Castro Ruz, a chemat populația să 
participe la înlăturarea urmărilor 
provocate de ciclonul „Kate", care 
a cauzat „cel mai mare dezastru 
natural cu care s-a confruntat 
Cuba din punct de vedere econo
mic" — transmite agenția Prensa 
Latina. El s-a referit la daunele 
mari aduse plantațiilor de trestie 
de zahăr, precizînd că fenomenul 
natural care a afectat șase pro
vincii ale țării a distrus, intre al
tele, acoperișurile a zeci de mii de 
locuințe, școli, instituții și între
prinderi.

PLENARA. La Luanda s-au în
cheiat lucrările plenarei C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. Parti
cipanta au adoptat raportul de ac
tivitate al C.C., document ce 
urmează a fi prezentat celui de-al 
II-lea Congres al partidului, care 
va avea loc în luna decembrie anul 
acesta. Plenara a analizat, de ase
menea, o serie de recomandări fă
cute de organizațiile de bază ale 
partidului.

EXPERIENȚA NUCLEARĂ. Fran
ța a procedat ieri la o nouă expe
riență subterană cu arma nucleară 
ta poligonul de' pe atolul Mururoa 
din sudul Pacificului, a anunțat 
primul-ministru al Noii Zeelande, 
David Lange. Experimentul, al 
șaptelea efectuat în cursul acestui 
an, a avut o putere echivalentă cu 
explozia a 7 000 tone trinitrotoluen 
și a fost înregistrat de Observato
rul seismologie neozeelandez de pe . 
insula Cook, a precizat premierul 
Lange' El a relevat că populația; 
din zona de sud a Oceanului Paci
fic condamnă cu hotărîre expe
riențele nucleare franceze din a- 
ceastă regiune, considerîndu-le o 
amenințare directă la viața lor.
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