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/n spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceuușescu

MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU REDUCEREA MAI SUDSTANȚIALA 
A CONSUMURILOR MATERIALE SI ENERGETICE!

•>
In actuala etapă de dezvoltare a 

tării, cînd factorii calitativi, de efi
ciență au un rol preponderent în 
ansamblul procesului de creștere in
tensivă a economiei naționale, redu
cerea continuă a consumurilor mate
riale și energetice se înscrie ca un 
obiectiv major, de maximă însemnă
tate pentru oamenii muncii din 
toate întreprinderile și ■ ramurile 
economice. La plenara C.C. al P.C.R. 
din 13—14 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se acționa cu mai multă 
hotărire și spirit de răspundere pen
tru încadrarea strictă in normele de 
consum stabilite, pentru diminuarea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, energie și combus
tibil, ca o condiție esențială pentru 
sporirea eficienței economice, a ve
nitului național.

Ilustrînd preocuparea constantă a 
conducerii partidului pentru realiza
rea acestui obiectiv important, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat, în ședința din 6 
decembrie, rezultatele obținute în 
acest domeniu în perioada 1 ianuarie 
— 30 septembrie 1985, precum și sta
diul aplicării măsurilor de reducere 
a normelor de consum de către mi
nistere, centrale și întreprinderi. Așa 
cum s-a apreciat în cadrul ședinței, 
înfăptuirea sarcinilor stabilite, a 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind valorifi
carea superioară și utilizarea judi
cioasă a bazei materiale și energeti
ce, s-a concretizat în acțiuni de în
noire a producției și modernizare a 
tehnologiilor, de reducere a pierde
rilor prin prelucrare, de extindere a 
utilizării materialelor refolosibile, 
ceea ce a influențat pozitiv diminua
rea consumurilor specifice. Drept 
rezultat, în primele trei trimestre 
din acest an, consumurile materiale 
și energetice au fost reduse cu circa 
3,4 miliarde lei, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut.

‘Totuși, după cum s-a subliniat in 
cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv, pe ansamblul economiei 
naționale au fost înregistrate, in pri
mele 9 luni ale anului, depășiri ale 
consumurilor la o serie de produse, 
față de normele aprobate, care au 
afectat cheltuielile materiale de pro
ducție, au creat dereglări în aprovi
zionarea tehnico-materială, în desfă
șurarea ritmică a producției. Cu exi
gență a fost criticat faptul că în 
multe întreprinderi și ministere eco
nomice — și, îndeosebi, în metalur
gie, chimie, petrochimie, construcții 
de mașini, industria materialelor de 
construcții s.a. — nu s-a acționat cu 
fermitatea cuvenită și nu s-au luat

măsurile ce se impuneau pentru în
cadrarea riguroasă in normele de 
consum stabilite.

Așadar, conducerea partidului pune 
din nou in fața ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor sarcina de a 
acționa cu hotărire și răspundere 
pentru încadrarea in consumurile 
prevăzute de materii prime, materia
le, energie și combustibil și diminua
rea lor continuă. Și aceasta din ra
țiuni economice majore. După cum 
se știe, fiecărui consumator din eco
nomia națională îi sînt strict drămui
te, in conformitate cu planul de

cent de reducere a cheltuielilor ma
teriale, a ponderii acestora în pro
dusul social asigură un spor direct 
de venit național, creîndu-se astfel 
resurse noi necesare dezvoltării eco
nomice a țării și ridicării bunăstării 
poporului.

Este deci în interesul major al eco
nomiei naționale, al tuturor oameni
lor muncii ca în fiecare ramură și 
întreprindere să se acționeze cu per
severență și răspundere pentru a 
realiza producția planificată cu un 
consum mai redus de materii prime, 
materiale, energie și combustibil.

• O condiție esențială pentru creșterea 
eficienței economice, a venitului național

• Măsuri ferme pentru urgentarea intro
ducerii în fabricație a unor produse și teh
nologii cu consumuri reduse

• în toate întreprinderile - ordine și 
disciplină desăvîrșite în respectarea norme
lor de consum

producție și normele de consum apro
bate, cantitățile de resurse materiale 
de care poate dispune în fiecare an. 
In aceste condiții, orice depășire a 
consumurilor normate în anumite 
Întreprinderi sau ramuri generează 
dificultăți în aprovizionarea tehnico- 
materială, în realizarea planului de 
producție. Ca parte integrantă a avu
ției naționale a societății noastre, a 
întregului popor, resursele materiale 
și energetice — fie că sînt produse 
în țară, fie că sînt procurate din im
port — trebuie utilizate pretutin
deni, in toate întreprinderile și ra
murile, cu maximum de discernă- 
mint și spirit gospodăresc, în intere
sul progresului necontenit al țării. 
Necesițatea reducerii continue a con
sumurilor materiale și energetice 

ieste dictată, deopotrivă, de cerința 
asigurării și din acest punct de ve
dere a competitivității produselor ro
mânești pe piața externă. Nimeni 
nu este dispus să plătească metalul, 
energia și alte materiale folosite în 
plus, față de consumurile practicate 
pe plan mondial, la anumite produse 
ce se exportă și, ca atare, aceasta 
înseamnă a afecta venitul național. 
In fine, un argument esențial, care 
privește eficiența de ansamblu a ac
tivității productive din economia na
țională, este acela că fiecare pro

Mari răspunderi revin în această 
privință ministerelor economice și 
organelor centrale de sinteză și, de 
aceea, în ședința Comitetului Politic 
Executiv s-a subliniat ca acestea 
să-și intensifice activitatea în acest 
domeniu, să controleze și să urmă
rească permanent modul în care se 
respectă, în fiecare unitate de pro
ducție, consumurile prevăzute de 
combustibil, energie, materii prime 
și materiale, cum se aplică măsurile 
stabilite în vederea diminuării lor. 
Secretarul general al partidului a 
cerut ca toate ministerele economice, 
împreună cu organele centrale de 
sinteză să stabilească în cel mai 
scurt timp programe și măsuri con
crete de încadrare strictă in consu
murile normate, care să fie temeinic 
cunoscute și însușite de toate unită
țile, astfel incit să se evite pe viitor 
orice depășire a acestor consumuri, 
orice formă de risipă.

De bună seamă, căile prin care 
trebuie să se acționeze in această 
privință sînt multiple. După cum 
s-a indicat în ședința Comitetului 
Politic Executiv, deosebit de impor
tant este ca ministerele economice, 
centralele și întreprinderile să ia 
măsuri ferme pentru urgentarea asi
milării și introducerii in producție a 
unor produse și tehnologii cu con

sumuri materiale și energetice re
duse. In acest context, esențial este 
ca tot ceea ce concep specialiștii din 
institutele de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și proiectare și din în
treprinderi să fie în pas cu cele mai 
noi realizări ale științei și tehnicii, 
să necesite consumuri mai reduse de 
materii prime, energie și materiale. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., sub nici un motiv 
nu trebuie să se admită introduce
rea în fabricație a unor produse cu 
consumuri mai mari decît cele exis
tente. Tot atît de important este să 
se acționeze pentru scurtarea dura
tei de asimilare a noilor produse, 
astfel ca efectele pe planul reducerii 
consumurilor materiale și energetice 
să fie cit mai mari.

Cît privește modernizarea tehnolo
giilor, extinderea tehnologiilor avan
sate, criteriul fundamental de care 
trebuie să se țină seama este ca 
acestea să asigure coeficienți cît mai 
ridicați de utilizare a resurselor ma
teriale, ceea ce înseamnă ca o pro
porție cît mai mare din cantitatea 
de materii prime introdusă în fabri
cație să se regăsească în produsul 
finit. Calculele arată că numai o re
ducere cu 10 la sută a pierderilor 
tehnologice — pe deplin posibilă în 
metalurgie și construcții de mașini 
— echivalează cu peste un milion 
tone de metal in plus pentru pro
ducție, cu toate efectele pozitive 
asupra reducerii costurilor și rezul
tatelor financiare. Practic, în toate 
întreprinderile din ramurile indus
triei prelucrătoare pot fi obținute 
mari economii de resurse materiale 
prin extinderea pe scară largă a 
tehnologiilor și procedeelor moder
ne, care asigură pierderi minime în 
timpul prelucrării. Este un domeniu 
important, in care trebuie să se afir
me mai puternic potențialul creator 
și spiritul de răspundere ale specia
liștilor din sectoarele de concepție 
tehnologică, precum și capacitatea de 
jinovație a muncitorilor din între
prinderi.

Cu aceeași gtăruință este nevoie să 
se acționeze'" in întreprinderi, așa 

(cum s-a subliniat în ședința Comi
tetului Politic Executiv, pentru în
cadrarea tuturor capacităților de 
producție în consumurile planificate, 
prin încărcarea rațională și exploa
tarea judicioasă a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, buna întreținere 
și repararea lor la timp și în condi
ții calitative corespunzătoare, pre
cum și prin modernizarea lor cu 
prilejul efectuării reparațiilor capi
tale. Totodată, pentru încadrarea

(Continuare in pag. a Ii-a)

Un nou lot de motoare electrice, gata de expediere 
la I.M.E. București

Foto : S. Cristian

Importante depășiri
Orașul Dorohoi a îndeplinit planul 

cincinal la producția-marfă industrială. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din orașul Doro
hoi, județul Botoșani, raportează îndeplinirea in
tegrală, cu peste 20 de zile mai devreme, a sarcinilor 
planificate la producția-marfă industrială pe cincina
lul 1981—1985. Acest fapt creează posibilitatea ca, pină 
la sfîrșitul anului, să fie iealizate suplimentar și puse 
la dispoziția economiei națiopale produse în valoare de 
peste 170 milioane lei, din care o mare parte vor fi li
vrate la export.

In telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de către Co
mitetul orășenesc de partid Dorohoi se arată că oa
menii muncii din această parte, a Urii se angajează 
să realizeze integral indicatorii economico-financiari, 
toate obiectivele cuprinse în planul pe 1936 și în 
cincinalul viitor, să înfăptuiască exemplar toate sarci
nile ce le revin din istoricele hotăriri ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Dîmbovița. In unitățile industriale ale județu

lui Dîmbovița se desfășoară acțiuni ample de sporire 
a producției, punîndu-se accent, în acest scop, pe 
creșterea productivității muncii, utilizarea la întreaga 
lor capacitate a utilajelor și instalațiilor, valorificarea 
superioară a materiilor prime, materialelor, energiei 
electrice și combustibilului. Ca urmare, bilanțul de 
pînă acum al acestui an cuprinde sporuri substanțiale 
la un însemnat număr de produse solicitate de eco-
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OAMENI
CARE APROPIE 

SATUL DE ORAȘ
Cu 25 de kilometri înain

te de a ajunge la Con
stanta, șoseaua E-15 coteș- 
te brusc la intrarea în lo
calitatea Mihail Kogălni- 
ceanu, obligîndu-i pe con
ducătorii auto să reducă 
viteza, parcă pentru ca a- 
ceștia să poată admira, în 
toată frumusețea ei, o așe
zare de oameni harnici și 
gospodari. De o parte și 
de alta a șoselei șirul ca
selor întinse pe orizontală 
e rupt din loc în loc de 
vile cu două niveluri și 
de blocuri cu cîteva etaje 
pe care, în anotimpul cald, 
trandafirii cățărători și 
vița de vie se străduiesc 
cu succes să le escaladeze.

„Aspectul acesta al co
munei noastre — ne spune 
primarul Mircea Zlotea — 
care tine de activitatea de 
înfrumusețare și de bună 
gospodărire, e rodul unei 
munci de convingere și de 
educație pe care o desfă
șurăm de 20 de ani. Pînă 
atunci, în localitatea noas
tră, care e specifică așe
zărilor de 6tepă, singurii 
copaci care mai umbreați 
cite o curte erau salcîmii 
în care îșl făceau ciorile 
cuiburi. In grădini apăru
se moda plantării viței 
hibrid „1001", care nu ce
rea muncă prea multă, dar 
nici pe gospodari nu-i 
pricopsea. Cu argumente
le deputaților care au dat 
exemple personale în gos
podăriile lor. oamenii s-au 
convins treptat că la sat 
se poate trăi la fel de ci- 

. vilizat ca la oraș, cu avan
tajul că nu trebuie să te 
duci la piață sau la ma
gazin pentru zarzavatu
rile și produsele alimenta
re necesare din moment ce 
ai o grădină în jurul casei, 
care-ți poate asigura chiar 
un surplus de astfel de 
produse pe care poți să le 
livrezi cu cîștig statului.

Știți Ta cît se ridică valoa
rea produselor vîndute pe 
bază de contract din 
podăriile personale ? 
peste 7 milioane lei anul 
trecut. reprezentînd 
tone lină, 65 tone carne și 
importante alte cantități de 
lapte, ouă etc., iar în acest 
an. în numai zece luni, la 
6 milioane lei. în felul a- 
cesta, am ajuns să-i con
vingem pe oameni că, 
alături de cooperativa a- 
gricolă, de I.A.S., de aso
ciația intercooperatistă pen
tru creșterea și îngrășarea 
berbecuților și asociația 
intercooperatistă legumico
lă. de .numeroasele unități 
agroindustriale care au luat 
ființă rînd pe rînd. cum ar 
fi fabrica de brînzeturi. 
fabrica de mezeluri, siste
mul de irigații ș.a., în care 
lucrează permanent în fel 
și fel de profesii, ei pot 
să-și găsească în propria 
gospodărie personală, in 
timpul. liber, un important 
izvor de venituri".

Și, pentru că primarului 
li place să-și susțină vor
bele cu dovezi 
continuă : „Tot 
trecut, cetățenii 
au efectuat importante lu
crări de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea lo
calității, revenind pe fie
care locuitor apt de mun
că suma de peste 2 500 lei. 
Ce-i drept, aceste rezul
tate au fosț cele mai bune 
din ultimii 20 de ani. fapt 
pentru care comuna noas
tră a obținut locul I pe 
tară în întrecerea socialis
tă și 
consiliile 
loc l-am 
cînd am 
Muncii"

gos- 
La

115

concrete, 
în anul 
comunei

patriotică dintre 
populare. Același 
ocupat și in 1983, 
primit „Ordinul 

clasa I. iar din

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a 111-a)

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 

ELECTRICE BUCUREȘTI

Prioritate asigurării fondului de marfă
Produsele realizate la întreprinderea de mașini elec

trice din București, datorită înaltei lor tehnicități, ca
lității și fiabilității ridicate în exploatare, sînt tot mai 
intens solicitate la export. Prin măsurile luate de co
misia de export din întreprindere privind organizarea 
fluxurilor de fabricație, suplimentarea formațiilor de 
lucru specializate pe export cu specialiști și munci
tori de înaltă calificare, aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime s-au creat premise ca, pînă la 15 decem
brie, colectivul întreprinderii bucureștene să-și înde
plinească integral planul la export pe acest an. De 
altfel, acum în toate secțiile de fabricație se lucrează 
intens atît la ultimele comenzi aflate în execuție, cu 
termene de livrare în acest an, cît și la producția care 
urmează să fie livrată partenerilor externi în anul 
1986. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele 
secției mecanică I și atelierului montaj final (Gh. 
Ioniță).

Dolj. „Producția pentru export — realizată ritmic 
și de calitate" — iată cuvîntul de ordine sub semnul 
căruia își desfășoară activitatea colectivele unităților 
economice doljene cu sarcini la export. Au fost livrate 
peste prevederile sarcinilor de plan „la zi", tractoare, 
îngrășăminte chimice cu potasiu, celule electrice pre
fabricate, mobilier din lemn, covoare țesute, precum și 
tricotaje-textile și alte produse solicitate de partenerii 
externi. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").

Mureș Succese deosebite au obținut și colecti
vele de oameni ai muncii din 15 întreprinderi indus
triale și unități economice din județul Mureș, care 
și-au realizat înainte de termen planul la export pen
tru acest an. Avansul de timp cîștigat a creat con
diții ca, pînă la 31 decembrie, aceste unități fruntașe 
să livreze în plus față de sarcinile de plan importante 
cantități de conductori electrici, echipamente electrice 
auto, mobilier, utilaje pentru exploatarea și prelu
crarea lemnului, mașini-textile și alte produse solici
tate de partenerii externi. In același timp, în toate 
aceste unități fruntașe s-a trecut cu toată hotărîrea 
la realizarea, de pe acum, pentru a fi livrate în avans, 
a unor produse prevăzute în contractele pentru prima, 
parte a anului viitor. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

la producția fizică
nomia națională și la export. Astfel, industria dîmbo- 
vițeană a livrat, peste prevederi, importante cantități 
de gaze asociate utilizabile, lignit, utilaj petrolier, 
armături industriale, lacuri, vopsele și alte produse 
industriale și bunuri de consum. (Gheorghe Manea, 
corespondentul „Scinteii").

Tîmiș Cea mai mare unitate industrială 
dețul Timiș — întreprinderea mecanică Timișoara — 
a îndeplinit mai devreme sarcinile de plan pe între
gul cincinal, urmînd ca pînă la 31 decembrie să se 
realizeze, peste prevederi, importante cantități de pro
duse. Succesul are la bază rganizarea exemplară a 
activității la nivelul tuturor eșaloanelor productive, 
elaborarea împreună cu specialiști din cercetare și 
învățămînt și aplicarea unor tehnologii de vîrf și de 
înalt randament, înnoirea și modernizarea în proporție 
de 90 la sută a producției, instaurarea unui puternic 
climat de ordine și disciplină, a unui înalt spirit gos
podăresc privind valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, de economisire a combustibilului 
și energiei electrice. In actualul cincinal, întreprin
derea timișoreană a devenit principalul producător de 
utilaje miniere din țară, în nomenclatorul de fabrica
ție figurînd complexe și susțineri mecanizate pentru 
abataje, combine de înaintare în subteran, excava
toare de mare capacitate pentru exploatarea cărbu
nelui în cariere etc., adueîndu-și astfel o importantă 
contribuție la înfăptuirea programului prioritar de 
dezvoltare a bazei energetice de materii prime a țării. 
(Ioana Cezar, corespondentul „Scînteii").

din ju-

Imagine din Zalău, un oraș modern, înscris ferm pe calea dezvoltării multilaterale Foto : E. Dichiseanu

Prezentă activă, eficientă în dezvoltarea 
și modernizarea siderurgiei

Eveniment de excepție în viața ști
ințifică românească, Congresul știin
ței și învățâmîntului s-a constituit 
într-o veritabilă tribună de afirmare 
a ideilor novatoare, de analiză știin
țifică, intr-un spirit de înaltă respon
sabilitate, a realizărilor obținute pină 
acum, dar mai ales a sarcinilor ce 
se pun în fața acestui domeniu de 
activitate în actuala etapă de dez
voltare economico-socială a patriei.

Document de înaltă valoare teore
tică și practică, cuvînțarea rosti
tă cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, reprezintă pentru 
toți specialiștii de pe tărimul cerce
tării științifice și ingineriei tehnolo
gice un program de lucru mobiliza
tor menit să contribuie nemijlocit la 
perfecționarea activității în aceste 
sectoare, Ia sporirea aportului lor la 
asigurarea progresului neîntrerupt al 
societății românești.

Perspectivele de dezvoltare ale ști
inței și ingineriei tehnologice, sar
cinile și răspunderile sporite ale a- 
cestor domenii pentru perioada ce 
urmează, prezentate în concluziile 
formulate de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere și pre
țuire internațională. președintele 
Consiliului Național al Științei și In- 
vățămîntului, ne oferă terenul pro
pice unor acțiuni concrete, de an
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vergură pentru activitatea noastră 
imediată în domeniul ingineriei teh
nologice pentru siderurgie, in strînsă 
legătură cu cerințele majore ale pro
ducției.

Acționînd cu consecvență pentru 
traducerea in viață a sarcinilor sta
bilite de docu
mentele Congre
sului al XIII-lea 
al partidului, in
gineriei tehnolo
gice din siderur
gie i-au revenit 
răspunderi tot 
mai importante 
pentru soluționa
rea unor proble
me tehnice prio
ritare puse în 
această perioadă
in fața economiei naționale cum ar 
fi ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, reducerea consumurilor 
de materii prime și energie, creșterea 
productivității muncii. In lumina a- 
cestor comandamente, IPROMET 
— proiectantul general al indus
triei siderurgice românești — se 
înscrie cu unele realizări notabile. La 
baza lor s-au situat indicațiile și 
orientările secretarului general al 
partidului date direct specialiștilor 
noștri, cu ocazia vizitelor de lucru 
efectuate în combinatele siderurgice 
ale țării.

Astfel, în ultima perioadă am rea
lizat și pus în funcțiune, cu rezulta
te bune, o serie de tehnologii, echi
pamente și instalații de concepție 
proprie, cum ar fi bateriile de cocsi
ficare de mare capacitate ; fabri
ca de aglomerare a minereurilor, 

cu o mașină cu 
suprafață de 500 
mp, de la Coifi- 
binatul siderurgic 
Galați ; instala- 
ții-modul com
plex pentru recu
perarea integrală 
a fierului din 
zgură, din care 
primele două au 
fost puse în 
funcțiune la com
binatele siderur

gice din Hunedoara și Galați ; in
stalații complexe de recuperare a 
căldurii de la cuptoarele de feroa
liaje de la Combinatul metalurgic 
Tulcea, prin care se realizează o eco
nomie de peste 75 000 tone combus
tibil convențional pe an Tot în con
cepție proprie, cu componente elec
tronice și mecanisme produse de in
dustria noastră, au fost realizate Și 
unele instalații complexe, neconven
ționale de tratare și aliere a oțelu
lui obținut în convertjzoare de mare 
capacitate. La fel și noile linii teh
nologice automatizate, cu o înaltă

productivitate, intrate în funcțiune în 
cinstea Congresului științei și învă- 
țămîntului, ce vor permite obținerea 
de oțeluri de calitate și inalt aliate 
destinate industriei constructoare de 
mașini și energetice.

O atenție deosebită am acordat și 
vom acorda exportului de inteli
gență românească, concretizat în in
ginerie tehnologică și proiectare de 
uzine metalurgice, in care scop de
rulăm, în prezent, importante con
tracte în străinătate. Unele uzine 
siderurgice realizate peste hotare au 
în dotare utilaje, echipamente și in
stalații de concepție românească.

Calitate, productivitate, consu
muri reduse de energie, materii 
prime și materiale — iată obiecti
vele ce polarizează eforturile specia
liștilor din cadrul institutului nos
tru, în colaborare cu Institutul de 
cercetări metalurgice. în cel mai 
înalt grad, ne prepcupăm de ridi
carea calității producției de cocs 
metalurgic, aglomerat, fontă, mate
riale refractare, produse din grafit

Inq. Mihail NICULESCU 
director al Institutului 
de inginerie tehnologică și proiectare 
pentru industria metalurgică

(Continuare în pag. a Iii-a)

Printre îndatoririle 
de suflet ale scriitori
lor, ale tuturor oame
nilor de cultură se în
scriu și întîlnirile cu 
cititorii. Am avut 
parte de multe aseme
nea prilejuri, dar, în 
aceste zile, bucuria de 
a mă putea întilni cu 
profesorii de limba și 
literatura română din 
județul Prahova, invi
tat de Casa corpului 
didactic de la Ploiești, 
a devenit un adevărat 
eveniment. Sala arhi
plină de profesori, 
elevi, cărturari ai a- 
cestei cetăți românești 
care este Ploieștiul, 
ne-a prilejuit în cele 
aproape două ore ale 
întrunirii o incursiune 
in adîncurile literatu
rii noastre văzute de 
astă dată prin capo
dopere poetice: „Meș
terul Manole", „Mio
rița" și „Luceafărul", 
ca viziune a unui poet 
încredințat cu dece
niile textelor literatu
rii ce o slujește.

întîlnirea cu poezia, 
cu taina frumuseții ei 
interioare trebuie feri
tă de festivism și 
entuziasm de supra
față, ea fiind chemare 
întru adîncă reculege
re și refacere a lumi
nii și împlinirii, a 
bucuriei ce stăruie în
delung. Ea este o sur
să mai mult de apro
fundare a marilor re
surse de înțelepciune 
și frumos asumate în 
marea noastră lirică, 
așa cum este sufletul 
învățătorilor de astăzi, 
al copiilor noștri, cum 
se deschide el valori
lor eterne ale propriei 
noastre literaturi, cum 
stă el față de proble
mele capitale ale vie
ții : nașterea, nunta, 
munca, istoria, cum 
veghează la pătrunde
rea în adîncul inimii 
renăscătoare lacrima 
eternei noastre stră
danii de-a capta Logo
sul universal, întru-

pîndu-1 în conștiința 
existenței noastre is
torice, urzită aici, in 
jurul Carpaților.

Nume istorice ilus
tre, de la Ștefan cel 
Mare și Constantin 
Brâncoveanu la Emi- 
nescu și Iorga se cu
prind în aura convin
gătoare a ceea ce poa
te vorbi inimii în do
rul său după cunoaș
tere iubitoare.

în dialogul cu pro
fesorii, inspectoarea 
Veronica Mănescu, Ie- 
ronim Tătaru, neobo
situl organizator, autor 
de cărți, matematicia
nul Grigore Ioana și 
alții, mă gîndesc la 
elevul de altădată al 
lui N. Iorga, Vasile 
Georgescu, și mulți 
susținători de frumos 
ai orașului, am aflat 
că revista liceului 
„I. L. Caragiale" va 
împlini în curînd 80 
de ani de cînd a văzut 
lumina tiparului. A 
fost comemorată a- 
mintirea profesorului 
învățat Nicolae Sima- 
che, ctitorul muzeelor 
ploieștene, patriot care 
a făcut atîtea lucruri 
frumoase pentru acest 
mare centru economic 
al țării. De la astfel 
de întîlniri, auditor 
sau vorbitor plecăm 
fiecare în drumurile 
lucrării noastre în
avuțiți sufletește, cu 
bucuria de-a fi putut 
sta în raza ploii de 
aur a poeziei clasice 
românești, cu ecouri 
adinei în contempora
neitate, de a ne pă
trunde încă o dată de 
înaltul ei mesaj uma
nist, de gîndurile ei 
de frumos și de bine, 
de adevărurile ei nici
odată dezmințite de 
timp.

A ne cunoaște citi
torii este o datorie a 
conștiinței noastre.

loan
ALEXANDRU
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Prin munca oamenilor, prin folosirea rațională a bazei tehnice

EXTRACJIA DE ȚIȚEI POATE Șl TREBUIE 
SĂ FIE SPORITĂ -

După cum subliniam în prima parte a anchetei noastre (vezi „Scîn- 
teia“ nr. 13 465), în răstimpul ce a mai rămas din anul 1985, mobilizați pu
ternic de îndemnurile secretarului general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, petroliștii au datoria să-și înzecească eforturile pen
tru a da țării cit mai mult țiței și, totodată, să ia toate măsurile pentru 
încheierea grabnică a pregătirilor pentru sezonul de iarnă și, în ansam
blu, pentru asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice necesare bunei 
desfășurări a activității din anul viitor.

In continuarea anchetei pe această temă, alte cadre cu munci de răs
pundere din schelele petroliere răspund la întrebările :

1. Cum ați finalizat pregătirile pentru exploata
rea de iarnă a sondelor?

2. Care este stadiul îndeplinirii planului la fora* 
rea sondelor noi?

3. Cum ați pregătit producția primului an al vii
torului cincinal?

Performantele produselor livrate la export 
- oglinda calității muncii

„PROGRAM CONCRET, PE FIECARE SONDĂ, 
PENTRU CREȘTEREA RITMULUI DE EXTRACȚIE"

Iîn cadrul programului pe care 
l-am întocmit pentru creșterea 
producției de țiței și gaze, un 

capitol distinct și deosebit de im
portant îl constituie asigurarea tu
turor condițiilor pentru ca activita
tea de producție să se desfășoare 
corespunzător și in lunile de iarnă. 
Trăgînd toate învățămintele din 
greutățile cu care ne-am confruntat 
în iarna trecută, ne-am prevăzut un 
volum mai mare de lucrări față de 
alți ani. tocmai pentru a preîntâm
pina greutățile pricinuite de vre
mea aspră și, mai ales, pentru a 
asigura realizarea în cit mai bune 
condiții a sarcinilor de producție 
pe această perioadă de timp. în- 
cepînd mai din timp pregătirile 
pentru iarnă, s-au executat izola
țiile la sonde pentru preveni
rea înghețului, au fost îngropate 
conductele, s-au revizuit și re
parat caloriferele, bateriile termice 
dip instalațiile de compresoare și 
țiței, s-au amenajat drumuri de 
acces spre sondele noi și au fost 
reparate cele vechi. construin- 
du-se, totodată, platforme pentru 
intervențiile la sonde. De asemenea, 
ne-am asigurat stocul de agregate 
minerale pentru producerea betoa- 
nelor în perioada următoare.

Din păcate însă, nu putem spu
ne că am finalizat în totalitate pro
gramul pregătirilor pentru iarnă, 
deoarece nu am reușit să procurăm 
pînă la această oră conductele, țevile 
de extracție, bateriile de acumulatori 
și piesele de schimb pentru instala
țiile de intervenție IC-5. Am făcut 
un apel către organele competente 
difi cadrul trustului \iși- ministerului 
nostru de resort, ăm intervenit chiar 
la unii furnizori, dar deocamdată 
fără nici un rezultat.. Noi am epuizat 
recursele noastre, necondițianind tot 
ceea oe a fost posibil de recondițio
nat.

2 în cadrul schelei noastre au fost 
puse în funcțiune 46 de sonde 
noi, care au contribuit la spori

rea producției de țiței din acest an. 
Datorită operativității cu care sondorii 
noștri le-au luat in primire de la 
unitățile de foraj, grijii cu care au 
pregătit operațiile probelor de pro
ducție, scurtate în medie cu două- 
trei zile, precum și aplicării injecți
ilor cu apă și utilizării pompelor eu 
cursă lungă, s-a realizat o cantitate 
suplimentară de peste 7 090 tone de

„GARANȚII PENTRU
IN ANUL

1 Confruntați cu mari greutăți în 
iarna trecută, n-am putut rea
liza integrai sarcinile de plan 

în perioada care a trecut din acest 
an. Am tras învățămintele necesare 
și chiar din luna mai am elaborat 
un program complex de măsuri, pe 
care l-am și realizat în cea mal mare 
parte. Pînă la această dată au fost 
îngropate conductele noi de țiței și 
gaze în parcurile și zonele de ex
ploatare ale brigăzilor Băbeni. Stoi- 
lesti si Mădulari. De asemenea, au 
fost îngropate conductele de apă in
dustrială și potabilă, s-au verificat

In conformitate co legea adoptată recent de Marea Mimare Națională, incepind din MS: 
AUTOFINANȚAREA TUTUROR UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE

tulcea : Dezvoltarea micii industrii și a prestărilor de servicii asigură
VENITURI SPORITE IN BUGETUL LOCAL

• Atenție prioritară promovării noului mecanism economico-financiar in activitatea 
tuturor unităților din subordinea consiliilor populare • Crește contribuția locală la 
fondul general de dezvoltare a țării • Valori materiale apreciabile — prin valo*

Trecerea la autofinanțare a tuturor 
localităților, incdpînd din 1986 —
conform prevederilor Legii pri
vind autoconducerea, autogestiu- 
nea economico-financiară și auto
finanțarea unităților administra- 
tiv-teritoriale, adoptată recent de 
Marea Adunare Națională — pre
supune ca toate județele, mu
nicipiile, orașele și comunele să rea
lizeze bugete echilibrate, acoperin- 
du-și cheltuielile exclusiv din veni
turile proprii. Totodată, prin apli
carea principiului autofinanțării se 
are în vedere sporirea contribuției 
fiecărei unități administrativ-terito- 
riale Ia dezvoltarea generală a țării, 
la constituirea fondurilor necesare 
pe plan central pentru reproducție.

Căile și metodele prin care ur
mează să se realizeze aceste obiec
tive de maximă importantă pentru 
dezvoltarea continuă a societății — 
subliniate pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 

țiței. Iată de ce considerăm că dacă 
s-ar fi realizat întregul program de 
dare in producție a sondelor noi, 
aportul lor la producția de țiței ar fi 
fost mult mai mare. în prezent. Sche
la de foraj Bascov ne-a pus la dispo
ziție încă șase sonde gata săpate, 
dar pe care tiu le putem pune în 
probe de producție datorită lipsei 
burlanelor pentru tubaj.

3 Nivelul producției pe care
ne-am propus să o realizăm în 
anul viitor, mai exact cifrele 

de plan slnt bine cunoscute în sche
lă, în fiecare brigadă, pentru că ele 
au făcut obiectul unor ample și res
ponsabile dezbateri în cadrul adu
nării geherâle a reprezentanților oa
menilor muncii. Am acordat o ăteh- 
ție deosebită studierii amănunțite a 
zăcămintelor, alcătuind un plan con
cret, pe fiecare sondă, de creștere a 
ritmului de extracție prin lucrări de 
reparații capitale, îmbunătățiri teh
nologice, măsuri geologo-tehnologlce 
menite să ducă la creșterea factoru
lui final de recuperare a țițeiului din 
zăcămînt. în privința forajului pen
tru noi sonde de producție, consi- 
derînd că acestea pot contribui diin 
plin la realizarea producției stabilite 
de țiței, am întocmit graficul de 
execuție pe primul trimestru ai anu
lui .viitor, am stabilit locațiile de 
sonde și am realizat, în avans, dru
murile de aCee-s, oferind astfel front 
de lucru brigăzilor , de foraj. în 
aceeași ordine de preocupări, putem 
aminti că am contractat. Intre altele, 
unitățile de pompare, turlele, cape
tele de erupție necesare noilor capa
cități de producție.

Ne-am pregătit mult mai bine decit 
în al ți ani, astfel ca producția anului 
viitor să demareze bine chiar din 
primele zile ale lui 1986, dorind ca 
prin rezultatele activității noastre 
să dăm un răspuns muncitoresc, 
revoluționar, înflăcărate! chemări 
adresate de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. oamenii muncii 
din cadrul schelei noastre slnt ho- 
tăriți să facă totul, să acționeze cu 
spirit de răspundere și abnegația 
pentru a scoate din adîncuri cit mai 
mult țiței.

Inq. Ștefan V1Ș1NESCU
director tehnic al. Schelei----
ae producție petrolierâ Gâești

0 BUNĂ ACTIVITATE

VIITOR"
și s-au asigurat condițiile de folosi
re pe timpul iernii a puțurilor și sta
țiilor de alimentare cu apă, au fost 
reparate drumurile principale spre 
parcurile de rezervoare, precum și 
căile de acces spre sonde. Nu a fost 
îngropată conducta de amestec in 
zona Făurești, circa 800 metri liniari, 
din cauza lipsei cantonului asfaltat. 
Singura soluție rămîne acum să aco
perim această conductă cu gunoi de 
grajd, pentru a o proteja de îngheț, 
în general, putem spune că sintem 
mai bine pregătiți pentru iarnă decit 
în anul trecut, cînd am primit o lecție 

rificarea inițiativelor cetățenești
a C.C. al P.C.R. — sint abordate cu 
responsabilitate sporită de către 
consiliile populare, inclusiv de către 
cele care se autofinantează deja și 
care își pun problema sporirii, pe 
viitor, a contribuției lor la fondul 
general de dezvoltare a țării. Este și 
cazul municipiului Tulcea, care se 
autofinantează incă din 1981.

— La stabilirea și adoptarea în 
fiecare an a bugetului și a celorlalte 
planuri financiare locale — ne spune 
tovarășul Octavian Ghiță, președin
tele comitetului executiv al consiliu
lui popular—am avut in vedere sar
cinile și răspunderile economico-so- 
ciale tot mai complexe ce au revenit 
localității noastre, ca și cerințele 
noului mecanism economico-finan
ciar. Pentru aceasta am luat o serie 
de măsuri care să conducă la valo
rificarea superioară a resurselor lo
cale, la atragerea Ia buget a noi sur
se de venituri, o dată cu dimensio
narea cheltuielilor la strictul necesar

usturătoare pentru modul în care am 
tratat această problemă atît de im
portantă pentru munca noastră.

2 0 condiție hotărîtoare de care 
depinde realizarea sarcinilor de 
plan, indiferent dacă este vară 

sau iarnă, o constituie, după cum 
este și firesc, menținerea tuturor ca
pacităților de producție la parametri 
normali de funcționare. Este vorba 
atit de sondele vechi, cit și de cele 
noi, intrate în acest an în exploa
tare. Pe parcursul acestui an ne-au 
fost predate doar 6 sonde de mare 
adîncime, dar, din păcate, cu excep
ția sondei 3 605, toate celelalte capa
cități produc sub nivelul estimărilor 
inițiale. Ar trebui deci ca cei vi- 
novați să fie trași la răspundere 
pentru modul in care au fost pre
date pentru probele de producție 
unele sonde noi, pu defecțiuni con
structive nesesizate in timpul fora
jului, ele generînd prelungirea pro
belor cu multe săptămîni și chiar 
luni de zile. Așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
avem obligația de comuniști să nu 
tolerăm atitudinea de nesocotire sau 
de acoperire a unor stări de lucruri 
negative. Dacă cele șase sonde pe 
care le-am primit de la unitățile de 
foraj ar fi îndeplinit de la început 
toate atributele de ordin calitativ, 
astăzi petroliștii schelei Drăgășani ar 
fi putut da țării o mai mare cantita
te de țiței, tar producția pentru anul 
viitor ar fi fost pe deplin funda
mentată.

IN CONCLUZIE
Din sondajul efectuat r'ezuffîi ‘priit urmare că, in general, s-a executat 

un mare volum de lucrări pentru pregătirea sondelor și instalațiilor in ve
derea exploatării lor in cit mai bune condiții in sezonul rece. Totuși, deși 
aceste pregătiri trebuiau încheiate pină la sfirșitul lunii octombrie, in 
unele schele de producție petrolieră și de foraj mai sint și in prezent de 
efectuat o serie de lucrări. Consecințele? Un prim examen a și fost dat 
la mijlocul lunii noiembrie, cind iarna și-a făcut simțită prezența. Or, 
numai in trei zile, producția medie zilnică de țiței a scăzut cu peste 1 000 
de tone pe ansamblul unităților din cadrul industriei extractive a petro
lului. Cauzele ? Dintr-o situație intocmită la Ministerul Petrolului rezultă 
că din totalul conductelor de țiței și gaze au fost îngropate numai 94 la 
sută, restanțe mari avind unitățile trusturilor de foraj-extracție Bolintin 
și Pitești. Totodată, in cadriil schelelor din trusturile Tirgu Jiu și Moi- 
neștt mal sint șl acum conducte de apă neprotejate. Pe de altă parte, incă 
nu s-au încheiat peste tot lucrările de revizii ale surselor de apă (stații 
și puțuri), ale instalațiilor electrice, nu s-au asigurat in totalitate cazo
nele de abur și de apă caldă.

Pregătirile pentru sezonul de iarnă nu vizează insă numai asigurarea 
condițiilor pentru exploatarea intensivă a zăcămintelor de țiței in ultima 
lună' g" acestW" ntt, ci șl pentru realizarea producției prevăzute in anul 
viitor. Așa după cum se știe, fundamentarea planului de producție pe 
anul 1986 s-a făcut avindu-se in vedere și sondele noi care trebuie date 
în exploatare. Tocmai de aceea, in cadrul anchetei noastre ne-am referit 
și Za felul cum se acționează pentru îndeplinirea planului de foraj. Con
cluzia ? Dacă numai in cadrul trustului de foraj-extracție Arad nu s-au 
săpat — din diferite cauze — un număr de 108 sonde cu un aport destul 
de Însemnat de țiței, ce putem spune despre modul cum este pregătită 
producția anului viitor in această zonă de activitate ?

Față de această stare de lucruri se impun măsuri mai hotărite din 
partea specialiștilor ministerului de resort, care aveau datoria ca pină 
acum sâ analizeze in amănunt stadiul pregătirilor pentru iarnă și să ac
ționeze in consecință, cu înaltă răspundere pentru impulsionarea lucrări
lor, păntru finalizarea la termenele stabilite a programelor întoc
mite. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., in sectorul extrac
ției petroliere sint necesare măsuri mai hotărite in vederea întăririi or
dinii și disciplinei, organizării corespunzătoare a întregii activități, in ve
derea realizării in condiții cit mai bune a sarcinilor de plan pe acest an 
și in primul an al viitorului cincinal.

Anchetă realizată de Petre CRISTEA, 
Gheorqhe MANEA și Ion STANC1U

între Deva și Brad se află în construcție ultima porțiune de 13,5 km a 
căii ferate dintre cele două importante centre economice ale județului 
Hunedoara ce insumează, in total, 35 kilometri. Brigada numărul 4 a Antre
prizei de construcții-montaj căi ferate Timișoara, dotată cu utilaje și insta
lații speciale pentru săparea in stâncă și construcții feroviare, a construit 
numeroase podețe, poduri, tuneluri și viaducte care au necesitat multe 
operații suplimentare de consolidare a terenului greu accesibil construc
torilor. Se lucrează zi și noapte pentru ca acest important obiectiv de 
transport să fie pus în funcțiune cit mai curînd. (Sabin Cerbu).

și eliminarea oricărei forme de ri
sipă. Totodată, comitetul executiv al 
consiliului popular și aparatul cir
cumscripției financiare din localitate 
au urmărit îndeplinirea integrală a 
prevederilor bugetului de venituri și 
cheltuieli la fiecare capitol și indica
tor in parte și, în mod special, au 
avut în vedere ca orice cheltuială să 
se facă cu eficiență economică reală.

Ca urmare a măsurilor intreprin- 
se, municipiul nostru a fost in mă
sură nu numai să se autofinanțeze 
din 1981, acoperindu-și astfel integral 
cheltuielile din veniturile proprii — 
ci din 1983 s-a reușit să se obțină 
și un buget excedentar, virîndu-se de 
atunci și pînă acum la bugetul ju
dețean peste 33 milioane lei.

Trebuie spus că această contribuție 
la bugetul județului a fost posibilă, 
în principal, prin realizarea unei 
rentabilități sporite de către unită
țile de subordonare locală, prin creș
terea continuă a veniturilor proprii,

3 în scopul pregătirii producției 
din anul viitor, am trecut la 
urmărirea debitului actual al 

sondelor pe parcursul fiecărei zile, 
în cazul sondelor în erupție din zona 
Făurești a fost stabilit un program 
special, cu responsabilități precise, 
care să asigure asistența tehnică de 
specialitate în toate schimburile, 
astfel ca aceste sonde să fie exploa
tate la întregul lor potențial, res
pectând cu rigurozitate procesul teh
nologic specific acestor categorii de 
sonde. Concomitent, ne concentrăm 
forțele pentru realizarea planului „la 
zi" și recuperarea restanțelor în 
timpul care a mai rămas din acest 
an. Spre a nu se diminua producția, 
în aceste zile vom finaliza acțiunea 
de Introducere a alcoolului în sondele 
de gaze pentru prevehirea condensu
lui și a Înghețării coloanelor. Tot 
împotriva înghețului am generalizat 
izolarea instalațiilor de suprafață cu 
gunoi de grajd, metodă care s-a do
vedit deosebit de practică în condi
țiile unei ierni aspre.

Sintem hotărîți și avem toate con
dițiile pentru a traduoe în fapte deci
zia noastră, exprimată cu claritate la 
recenta adunare a reprezentanților 
oamenilor muncii, de a face totul 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor, din acest an și 
de a pregăti cu înaltă răspundere 
muncitorească producția anului vi
itor, primul an al noului cincinal.

Florin BANU
președintele consiliului oamenilor 
muncii din Schela de producție 
petrolieră Drăgășani

ceea ce a făcut ca în acest an veni
turile bugetului primăriei să fie cu 
circa 30 la sută mal "mari d«ît în 
1981. Este un proces ce nu poate fi 
desprins de ampla dezvoltare econo- 
mico-socială a localității, ce a bene
ficiat și in acest cincinal de impor
tante fonduri de investiții de la bu
getul de stat. Este de aceea de dato
ria noastră să compensăm acest aju
tor, realizind. în continuare, bugete 
excedentare.

— Care va fi situația bugetului 
consiliului popular municipal in 
1986 ?

— în conformitate cu Legea privind 
autoconducerea, autogestiunea eco
nomico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrați v-teritoriale, 
incepind cu anul viitor o parte din 
veniturile ce se constituiau pînă 
acum la bugetele locale — și am în 
vedere îndeosebi impozitul pe circu
lația mărfurilor provenit de la uni
tățile economice locale — se vor vira 
lă bugetul republican, în condițiile 
in care, în mod corelativ, bugetul 
local a fost degrevat de o seamă de 
cheltuieli. Iată de ce, problema auto
finanțării se pune in termeni noi, 
consiliul popular avind datoria să 
caute noi surse de sporire a venitu
rilor, pentru a-și acoperi astfel chel
tuielile și a participa și in viitor Ia 
fondul general de dezvoltare a socie
tății.

Din multitudinea căilor și modali
tăților concrete pe care le avem in 
vedere în acest sens, un accent deo
sebit vom pune pe dezvoltarea in
dustriei mici, urmărind atât creșterea 
producției industriale în astfel de 
unități, cit și extinderea prestărilor 
de servicii neindustriale. In prezent, 
valoarea micii industrii, calculată pe 
locuitor, depășește 5 200 lei. dar fi
nind cont de cerințele locuitorilor și. 
în același timp, de exigentele auto
finanțării, sintem conștienți că mai 
avem multe de făcut în acest dome
niu. De aceea, incepind cu anul viitor

în ultimii ani. întreprinderea 
„IMATEX" din Tirgu Mureș a’echi
pat cu utilaje nu mai puțin de 127 
unități textile. Iar o dată cu extin
derea si diversificarea producției de 
utilaje s-a dezvoltat si fabricația de 
piese de schimb, care sint solicitate 
de numeroase unități. Demn de re
marcat este și faptul că produsele 
cu marca „IMATEX" — printre care 
mașini si utilaje tehnologice pentru 
industria ușoară, mașini de bobinat 
și de injectat mase plastice, piese 
turnate din fontă si din materiale 
neferoase ș.a. — și-au ciștigat un 
binemeritat prestigiu si ne piața ex
ternă. Cum se explică dinamica me
reu ascendentă a producției, comen
zile tot mai numeroase pe care uni
tatea le primește din partea benefi
ciarilor interni si partenerilor de 
peste hotare ? Răspunsul unanim al 
muncitorilor si specialiștilor din în
treprindere poate fi sintetizat în 
cîteva cuvinte : calitatea superioară 
a produselor realizate.

— Valoarea utilajelor exportate în 
1975. cind s-a onorat prima coman
dă primită dintr-o tară africană, era 
de numai 18 milioane lei — ne spu
ne economistul loan Șerb, sef servi
ciu desfacere-export. în acest an au 
fost exportate produse — în princi
pal mașini de tesut bumbac si lină, 
piese pentru utilaje textile, mașini de 
bobinat si dublat — în valoare de 
peste 100 milioane lei. Aceasta în
seamnă că o mare parte din capaci
tatea actuală a întreprinderii este fo
losită pentru realizarea producției 
destinate exportului.

La această apreciere se cuvine 
subliniat și amănuntul că ponderea 
cea mai mare in cadrul exportului o 
au mașinile de țesut bumbac si lină 
destinate unui partener deosebit de 
pretențios — Republica Populară 
Chineză. Adică tocmai „tara texti
lelor". recunoscută in întreaga lume 
pentru calitatea și finețea produse
lor de acest gen. Explicația ? Să dăm 
cuvîntul faptelor. Iată, mai întîi. opi
nia tovarășului Mircea Codreanu 
directorul întreprinderii :

— In decursul tratativelor cu 
partenerii chinezi, ne-am convins, 
o dată in plus.de un mare adevăr: 
volumul si valoarea contractelor de
pind de calitatea si nivelul tehnic al 
produselor livrate, care trebuie să 

vom Înființa încă 40 de noi unități 
de mică industrie (cele mai multe 
aparțimnd cooperativei „Prestarea")’, 
între care ateliere pentru reparat 
piese și aparate de uz casnic, auto
turisme, unități de spălat și curățat 
chimic lenjeria și obiectele de îm
brăcăminte, unități de valorificare a 
acelor resurse locale — Stuf, papură 
ș. a. — de care abundă Delta.

în mod deosebit avem în vedere 
creșterea micii industrii alimentare. 
Intrarea în folosință a unei între
prinderi alimentare pe platforma in- 
dustrială-vest a orașului, diversifi
carea preparatelor și semipreparate- 
lor valorificate prin unitățile „Gos- 
jxxiina", creșterea numărului canti- 
nelor-restaurant, inițierea altor mă
suri la sugestia consumatorilor, a ce
tățenilor orașului vor face ca în 1990 
mica industrie alimentară si culinară 
să atingă o valoare de circa 30 mili
oane lei.

De menționat că, în dezvoltarea 
industriei mici, sintem preocupați și 
de atragerea in circuitul economic a 
resurselor energetice neconventio- 
nale. Exemplific în acest sens pro
gramul de folosire a energiei solare 
pentru prepararea apei calde mena
jere la cel puțin 3 000 de apartamen
te, ca și măsurile pentru reutilizarea 
resurselor energetice secundare.

Pentru a putea contribui și în vii
tor la bugetul județean cu fonduri 
din ce în ce mai mari, datoria noas
tră este ca, alături de eforturile de 
sporire a veniturilor, să gospodărim 
cu chibzuință sumele alocate la ca
pitolul cheltuieli. Este adevărat, in
cepind cu anul viitor o parte din 
cheltuieli vor fi preluate de bugetul 
republican, dar aceste modificări fi- 
nanciar-contabile nu trebuie să con
stituie decit un imbold de a găsi, 
împreună cu deputății, cu cetățenii, 
cu organizațiile de masă și obștești, 
acele soluții practice de natură să di
minueze cheltuielile pentru toate do
meniile de activitate ; fără a le mic

fie adaptate tipului de țesături si 
sortimentatiei de culori ce se reali
zează în tara importatoare. Ca atare, 
ne-am mobilizat cu totii — specia
liști. muncitori, cadre de conducere
— si am organizat producția de așa 
manieră în cele două secții de bază
— uzinai și montai — îneît fiecare 
mașină cu inscripția „gata pentru 
export" (intre ele. multe unicate in 
diverse tipodimensiuni) să corespun
dă întru totul exigentelor de ordin 
calitativ ale partenerilor noștri. Este 
o cerință primordială pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a formu
lat-o în repetate rînduri. iar mai 
recent. în cuvîntarea rostită la

La „IMATEX" din Tirgu Mureș

Plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 no
iembrie.

Bineînțeles, un asemenea mod de 
a privi lucrurile si de a acționa In
tr-un domeniu vital al activității eco
nomice — exportul — nu putea să 
nu aibă efectul scontat. Să exempli
ficăm. încă de la primele contracte 
încheiate cu parteneri din China. în
treprinderea a trebuit să producă. în- 
tr-un interval de timp relativ scurt, 
un mare număr de mașini de tesut 
lină pentru echiparea a patru țesăto
rii. Or. pentru a face fată solicitări
lor în condiții de calitate superioară, 
colectivul unității a realizat. prin 
autoutilare, citeva utilaje absolut 
necesare pentru sporirea producției, 
pentru înnoirea și modernizarea 
acesteia, cum ar fi : clupe de fini
saj. o presă hidraulică de 5 tone- 
fortă. instalații de degresare auto
mată. mașini de găurit cu capete 
multiax ș.a. Efectul ? Numai prin 
dotarea strungurilor cu dispozitive 
de prindere hidraulică, de pildă, o 
inovație a lucrătorilor de aici, pro
ductivitatea muncii a crescut cu pes
te 10 la sută pe fiecare mașină.

— Pe de altă parte. în secția uzi- 
naj — ne spune inginerul Kiss 
Gheorghe.. șeful secției — au fost Or
ganizate echipe specializate de mun
citori pentru a asigura continuitatea 
operațiilor. Montajul (in cele 8 sec
țiuni de montai) se efectuează pe 

șora-însă ritmurile de dezvoltare, 
fără a reduce volumul lucrărilor de 
interes public pe care și le-a propus 
consiliul popular. De altfel, așa cum 
prevede noua lege privind autofinan
țarea localităților, o bună parte din 
lucrări, inclusiv de investiții, vor fi 
realizate prin contribuția în bani și 
în muncă a cetățenilor, ceea ce în
seamnă tot atitea economii la buge
tul local.

Din calculele estimative reiese că 
în 1986 se vor executa lucrări de 
autogospodărire a orașului — prin 
participare cetățenească și cu aportul 
unităților economico-sociale locale — 
în valoare de aproape 86 milioane 
lei. între altele se va încheia ame
najarea parcului „Victoria", se vor 
consolida digurile și se va extinde 
plaja din zona „Tudor Vladimires- 
cu“, se vor amenaja intrările în oraș, 
mai multe străzi și trotuare, se vor 
planta peste 100 000 de arbori, ar
buști și pomi fructiferi.

Municipiul Tulcea va deveni în 
acest fel un oraș tot mai frumos, un 
centru urban economic și social tot 
mai puternic, ceea ce constituie de 
altfel scopul principal al autofinan
țării. Este greu de prevăzut de pe 
acum întreaga evoluție a autodezvol- 
tării municipiului nostru în cincina
lul următor, dar putem aprecia că. 
prin strînsa colaborare cu cetățenii, 
vom găsi noi soluții de natură să 
ducă la creșterea veniturilor consi
liului popular, astfel ca Tulcea să-și 
sporească, în anii ce vor urma, con
tribuția la fondul de dezvoltare a 
țării. Este in fapt o datorie a muni
cipiului nostru, municipiu care a be
neficiat din partea societății în anii 
socialismului, cu precădere in ulti
mii 20 de ani. de zeci de miliarde de 
lei investiții pentru dezvoltarea sa 
economică și socială.

Ion MARIN
Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii" 

subansamble. iar acestea — Pe linii 
mobile de montai, ceea ce a dus la 
creșterea accentuată a productivită
ții muncii.

Din cite aveam să remarcăm în 
secțiile si atelierele de,fabricație, la 
realizarea mașinilor textile s-a ți
nut seama de numeroase cerințe spe
ciale ale partenerului extern. La ca
pătul unei linii tehnologice, ingine
rul Szabo Andrei, unul din proiec- 
tantii acestor utilaje, face urmă
toarele precizări : „Pentru asigu
rarea condițiilor de exploatare in 
regim semiautomat, asa cum a soli
citat partenerul, la aceste mașini 
s-au efectuat numeroase modificări 
constructive. Bunăoară pentru reali
zarea unei țesături de înaltă finețe 
si creșterea cu 15 la sută a randa
mentului mașinilor de tesut a fost 
redusă durata operațiilor auxiliare 
(scoaterea suveicii din casete), iar 
calitatea ramelor iței ratiere si a re
gulatorului de umezeală au fost îm
bunătățite. Totodată, mașinile au 
fost dotate cu un dispozitiv de tesut 
margine si cu o serie de mecanisme 
și utilaje de deservire cum sint : ur
zitorul de margine, căruciorul hi
draulic pentru sulul de urzeală, 
bancuri de montat ratiera și altele.

Dar poate cel mai convingător 
exemplu in ce privește eforturile fă
cute pentru ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor, pentru 
realizarea in condiții de înaltă efi
cientă a producției destinate expor
tului il oferă următorul aspect : 
dacă la Începutul fabricației acestor 
tipuri de mașini textile importurile 
de completare reprezentau circa 45 
la sută din valoarea produsului, in 
prezent acestea reprezintă mai pu
țin de unu la sută. Adăugind faptul 
că punerea in funcțiune a utilaje
lor la beneficiari este asigurată cu 
asistența tehnică a unor specialiști 
de la „IMATEX", putem înțelege 
mai bine de ce unitatea primește tot 
mai multe comenzi de Ia diferiți 
parteneri de peste hotare. Fără în
doială că la aceasta contribuie si 
promptitudinea de care dă dovadă 
colectivul întreprinderii în onorarea 
contractelor încheiate. La data docu
mentării noastre, unitatea livrase în 
avans toate piesele pentru utilajele 
textile contractate cu întreprinderi 
din R.D. Germană si 21 mașini de 
bobinat si dublat pentru Bangladesh, 
țări cu care întreprinderea îsi va 
lărgi substanțial colaborarea în 1986. 
primul an al viitorului cincinal.

Concomitent cu strădaniile pentru 
realizarea exemplară a planului de 
export pe acest an. in întreprindere 
se acordă o atentie deosebită pregă
tirii temeinice, sub toate aspectele, a 
producției anului viitor, an în care 
exportul va creste de aproape 3 ori 
fată de acest an. Cum se acționează 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
deosebit de ambițios ? „La această 
dată avem încheiate contracte ferme 
pentru întreaga producție planificată 
in trimestrul I al anului 1986 — ne 
spune șeful serviciului desfacere- 
export. Acțiunea de contractare con
tinuă Insă deosebit de intens, cu re
zultate practice bune. Pe de altă 
parte, execuția unor utilaje cu ter
mene de livrare în primul trimestru 
al anului viitor a si început. Avem 
deci certitudinea că ne vom putea 
îndeplini în bune condiții planul la 
export încă din primele zile ale anu
lui viitor".

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”

Reducerea mai 
substanțială a

$

consumurilor
(Urmare din pag. I)
strictă a întreprinderilor in cotele de 
energie electrică stabilite și reduce
rea continuă a consumurilor, impor
tant este să se înlocuiască tehnolo
giile energofage cu altele care 
necesită mai putină energie electri
că și să se aplice cu hotărire măsu
rile privind organizarea rațională a 
schimburilor de lucru, trecindu-se a- 
numite activități productive din 
schimburile I și II în schimbul de 
noapte și asigurîndu-se o limitare a 
funcționării utilajelor mari consu
matoare in perioada de vîrf de sar
cină dintre orele 17—22.

în spiritul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., este necesar ca 
în fiecare întreprindere și ramură a 
economiei naționale să se acționeze 
in modul cel mai ferm pentru in
staurarea unei ordini și discipline 
desăvirșite in domeniul consumurilor 
materiale și energetice, pentru apli
carea prevederilor legale, ale Codu
lui Muncii, referitoare la răspunde
rile pentru pierderile și rebuturile in 
producție. Respectarea riguroasă a 
disciplinei consumurilor, încadrarea 
strictă in consumurile materiale și 
energetice normate trebuie să devi
nă pretutindeni o lege de fier a acti
vității economice. De altfel, gospo
dărirea cu cea mai mare chibzuință, 
economisirea pe toate căile a resur
selor materiale și energetice este o 
cerință importantă-a autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești ; toc
mai de aceea, problemele legate de 
întărirea răspunderilor în acest do
meniu trebuie avute în vedere, așa 
cum s-a indicat la ședința Comite
tului Politic Executiv, în ansamblul 
măsurilor de perfecționare a aplică
rii noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

în dezvoltarea sa prezentă și 
viitoare, societatea noastră are ab
solută nevoie ca baza materială și 
energetică de care dispune să fie 
utilizată judicios și valorificată su
perior. Ca proprietari și producători, 
ca beneficiari a tot ceea ce înfăp
tuiesc, oamenii muncii sînt profund 
interesați să se preocupe stăruitor 
pentru a realiza producția planificată 
cu consumuri materiale și energetice 
cit mai reduse, cu eficiență superi
oară, să gospodărească cu pricepere 
și răspundere muncitorească resur- 
sele materiale și energetice ale țării. 
Este un imperativ al progresului 
nostru economic și social, pentru a 
cărui înțelegere în profunzime și 
traducere perseverentă in viață or
ganizațiile de partid trebuie să des
fășoare o intensă activitate politico- 
educativă și organizatorică, mobili- 
zînd puternic colectivele din între
prinderi în vederea aplicării neabă
tute a măsurilor stabilite de condu
cerea partidului in acest domeniu 
deosebit de important al creșterii efi
cienței activității economice.

plus.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră 
mi l-a adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării indepen
denței naționale.

Vă exprim, in numele poporului mauritanian, al Comitetului Militat de 
Salvare Națională, al guvernului și al meu personal, sincerele noastre mul
țumiri și vă adresez urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire pen
tru dumneavoastră personal, de progres și prosperitate pentru guvernul și 
poporul român prieten.

Cu foarte înaltă și frățească considerație,

Colonel MAAOUYA OULD SID' AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar 

de Salvare Națională,
Șef al Statului

Republica Islamică Mauritania

în Editura politică a apărut:

ELENA CEAUȘESCU
Cuvîntare

la încheierea lucrărilor Congresului 
științei și învățămîntului

— 29 noiembrie 1985 —

întilnire la C.C. al P.C.R.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ,

R.S. CEHOSLOVACA

Repere noi in peisajul energetic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc din toată inima pentru amabilele urări și felicitări pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia „Sărbătorii Rege
lui'* și de care am fost foarte impresionat.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări pentru 
fericirea sa personală, a compatrioților dumneavoastră, precum și pentru dez
voltarea fructuoasă a legăturilor amicale dintre țările noastre.

BAUDOUIN
Regele Belgienilor

La invitația C.C. al P.C.R., tova
rășul Stanislav Stoianovici, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
efectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Oaspetele iugoslav a fost primit de 
tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. în cadrul con
vorbirii, desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost evocate 
relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia. A fost evidențiată în
semnătatea hotăritoare a intilnirilor 
româno-iugoslave la nivel înalt 
pentru continua dezvoltare a ra

porturilor de colaborare multilate
rală dintre cele două partide și țări. 
S-a exprimat convingerea că apro
piata vizită în R.S.F. Iugoslavia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, va marca 
un nou moment important în dez
voltarea, pe multiple planuri, a re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, spre 
binele poporului român și al po
poarelor Iugoslaviei prietene, în in
teresul cauzei socialismului și păcii.

Adunare festivă consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Liviu Rebreanu

O adunare festivă consacrată cen
tenarului nașterii scriitorului Liviu 
Rebreanu a fost organizată luni la 
Ateneul Român de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Academia 
Republicii Socialiste România și 
Uniunea scriitorilor.

Au participat membri ai Acade
miei, scriitori, critici și istorici lite
rari, personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., un 
numeros public.

Personalitatea lui Liviu Rebreanu, 
autor al unei opere impunătoare în 
patrimoniul spiritualității naționale 
și universale, ctitorul romanului 
românesc modern, a fost evocată de 
Dumitru Radu Popescu, președin
tele Uniunii scriitorilor, Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, acad. 
Radu Voinea, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
acad. Șerban Cioculescu, Radu Tu- 
doran, Constantin Ciopraga, Radu 
Beligan, Letay Lajos, Titus Popovici 
și Valeriu Râpeanu.

Adunarea festivă de ,1a Ateneul 
Român, s-a arătat cu acest prilej, 
încununează seria manifestărilor 
omagiale ce au marcat în întreaga 
țară împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea lui Liviu Rebreanu și care

au dat expresie elocventă înaltei 
prețuiri a poporului nostru, a Parti
dului Comunist Român față de va
lorile perene ale culturii naționale, 
cinstirii față de un scriitor și ope
ra sa animată de nobile idealuri 
patriotice și idei democratice.

înscris . în....seria aniversărilor
UNESCO pe 1&85, centenarul Liviu 
Rebreanu a fost, de asemenea, un 
eveniment de .înaltă ținută ce a evi
dențiat impresionanta pătrundere a 
operei romancierului în conștiința 
maselor de cititori. Marele număr 
de ediții Rebreanu apărute de-a 
lungul anilor in țară și peste hotare, 
s-a relevat în cadrul manifestării, 
Stă mărturie interesului constant 
pentru creația unuia dintre cei mai 
de seamă scriitori ai noștri, origi
nalității și măiestriei sale artistice. 
Intensa lui activitate scriitoricească, 
ca și aceea de cronicar dramatic sau 
animator cultural pun în lumină 
orientarea profund umanistă a lui 
Liviu Rebreanu, născută dintr-o 
adîncă dragoste față de poporul său. 
In cuvîntul lor, vorbitorii au evi
dențiat patriotismul ce se regăsește 
în întreaga creație a lui Liviu Re
breanu, autor provenit din mijlocul 
poporului și căruia i-a dedicat în
treaga sa operă.

(Agerpres)

Cronica zilei
Consiliului popular al municipiu

lui București i-a fost acordată, luni, 
intr-un cadru festiv, Medalia jubi
liară instituită cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite. Distincția a fost 
înmînată j^e, Noel D, „Eichhorn, di
rector ad-interim al Centrului de 
informare al O.N.U. la București, 
ca expresie a colaborării fructuoase 
dintre primăria capitalei României 
și Centrul de informare al O.N.U.

Tot luni, Noel D. Eichhorn a în- 
minat aceeași distincție Asociației 
pentru Națiunile Unite din România 
(ANUROM) și Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internaționa- 
te (A.D.I.R.I.), pentru contribuția lor 
deosebită la promovarea și popu
larizarea scopurilor, principiilor și 
activității O.N.U.

(Agerpres)

„Atlas" — a cincea platformă românească 
de foraj marin a devenit operațională

„Atlas", cea de-a cincea platfor
mă de foraj marin românească, 
construită lă Șantierul naval din 
Galați, a părăsit portul Constanța 
și a fost amplasată pe poziția de 
lucru în largul Mării Negre, de că
tre colectivul ' întreprinderii de 
foraj și exploatare a sondelor ma
rine „Petromar". în comparație cu 
celelalte platforme de foraj marin, 
„Atlas" prezintă o serie de îmbu
nătățiri aduse de constructori pe 
baza experienței acumulate piriă in 
prezent, în ceea ce privește func

ționalitatea unor instalații de bord, 
precum și în partea de coabitat 
pentru ridicarea gradului de con
fort al membrilor echipajului. Am
plasarea noii platforme de foraj 
a fost precedată de transferul, de 
la Fabrica de reparații navale Man
galia, spre aceeași zonă din lar
gul mării, a celei de-a doua plat
forme fixe-suport sonde, cu care 
va lucra in cuplu în vederea ex
ploatării zăcămîntului de hidro
carburi. (George Mihăescu, co
respondentul „Scînteii").

SUCEAVA : Realizări ale minerilor

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICĂ

Tinerii sportivi români 
au dominat 

balcaniada de juniori 
întrecerile Balcaniadei de gimnas

tică pentru juniori de la Atena, com
petiție la care au participat sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia, au fost domina
te de reprezentanții noștri, care au 
cucerit 14 locuri întîi. După victo
ria obținută în prima zi pe echipe, 
atit la băieți, cît și la fete, in com
petiția feminină, Aurelia Dobre s-a 
situat pe primul loc la individual 
compus, cîștigind de asemenea și la 
paralele, bîrnă și sol. învingător la 
individual compus, Marius Tobă a 
obținut victoria și la sol, inele și să
rituri, iar Nicolae Bejenaru a cîști- 
gat la paralele și Marian Teodorescu 
la bară fixă.

în competiția de gimnastică ritmi
că modernă, Florentina Butaru a 
avut o evoluție meritorie, clasîn- 
du-se pe primul loc la individual 
compus, iar Adriana Stoenescu a 
terminat învingătoare la exercițiul cu 
măciuci.

FOTBAL
Steaua conduce detașat 

în clasament la încheierea 
primei părți a campionatului 

După 17 etape, Steaua s-a clasat 
autoritar în fruntea clasamentului, 
cu un punctaj excepțional. Ea are 81 
puncte, adică atîțea cite ar dori să 
aibă la sfirșitul campionatului .cel 
puțin opt echipe din divizia A ! Să 
mai adăugăm că Steaua n-a suferit 
în tur nici o înfrîngere și că posedă 
un golaveraj foarte bun — plus 28 de 
goluri. De-acum și pină in martie 
1986, atenția prioritară a Stelei se va 
concentra asupra pregătirii meciuri
lor din sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni".

In ultima etapă a turului, Steaua, 
cu formația completă, s-a desprins 
destul de greu de Universitatea Cra
iova, aceasta cu rindurile descom
pletate, prin absențele lui Cămătaru, 
Bicu și Ungureanu. Portarul Lung a 
apărat extraordinar, secondat de Ște- 
fănescu și Negrilă, care au jucat 
aproape fără greșeală. Totuși, decizia 
meciului a fost dată la mijlocul tere
nului, acolo unde steliștii au dominat 
cu multă autoritate. Cel puțin ca o 
curiozitate, să notăm că linia de 
mijloc — Țicleanu, Beldeanu, Donose, 
Bălăci, altădată punctul forțe al cra- 
iovenilor în memorabilele meciuri 
din cupele europene — joacă acum la 
alte echipe din divizia A, inclusiv în 
cea de-a XVII-a etapă.

F.C. Olt — Sportul studențesc 2—2, 
rezultat prin care bucureștenii' în
cheie turul pe locul al doilea, cu 24 
puncte. Dinamo — Corvinul 0—0, 
scor prin care Dinamo se clasează pe 
locul al treilea — cu 22 puncte, îna
intea Universității Craiova — 21 
puncte, în timp ce Corvinul își asi
gură. cu 18 puncte, însă la golaveraj, 
poziția a cincea. Cu referire la gola
veraj, să notăm că hunedorcnii se 
află pe primul loc în ce privește nu
mărul de goluri înscrise — 44, adică cu 
zece goluri mai mult marcate decit 
Steaua! Eficacitate, nu glumă, dar, în 
clasament. Steaua întrece pe Corvi
nul cu nu mai puțin de 13 puncte !

Celelalte rezultate : Petrolul — „U“

Cluj-Napoca 2—0, F.C. Argeș — Poli
tehnica Timișoara 4—3, F.C. Bihor — 
F.C.M. Brașov 2—0, Victoria — Glo
ria 1—0, A.S.A. — Rapid 2—0 și, în 
sfirșit, singura înfrîngere pe teren 
propriu, la Rîmnicu Vîlcea, Chimia — 
S.C. Bacău 0—1. Clasamentul turu
lui, de la locul al cincilea, mai de
parte : Petrolul — 18 p„ „U" Cluj- 

; Napoca și F.C. Argeș — cite 17 p„ 
Gloria și Chimia — cite 16 p., Poli
tehnica Timișoara, F.C, Olt și A.S.A.
— cite 15 p., S.C. Bacău — 14 p., 

; Rapid — 13 p., Victoria și F.C.M. 
1 Bfâ.șov — cite 12 p., F.C. Bihor —

10 p. • Azi, de la ora 11, la terenul 
Automatica, se va juca meciul din
tre echipele de tineret și de juniori 
ale României. De la ora 14, la stadio
nul Dinamo, alt meci de trial, între 
două formații clț jucători din lotul 
reprezentativ, numite convențional 
echipa A și echipa olimpică. • între 
organizatorii mexicani și F.I.F.A. s-a 
ajuns la consens ca echipa Mexicu
lui să joace meciurile turneului final 
la Ciudad de Mexico, Italia la 
Puebla, R.F. Germania la Queretaro, 
Brazilia Ia Guadalajara, Franța și 
Polonia la Monterrey și, respectiv, la 
Leon. • Trofeul „Cupa Mondială" 
va fi adus in Mexic la 12 decembrie, 
sub pază bună, de președintele fe
derației italiene, F. Sordillo. • Tra
gerea la sorți este programată du
minică, 15 decembrie. „Mina inocen
tă" care va scoate din urnă numele 
echipelor va fi a nepoțelului pre
ședintelui comitetului mexican de 
organizare — Guillermo Canedo. • 
Secretarul F.I.F.A., Joseph Blatter, a 
anunțat repartiția echipelor în cele 
trei urne („capii" de grupe fiind 
echipele anunțate mâi sus). Tntr-uria 
din „pălării" sînt plasate : Uruguay, 
Argentina, Paraguay, Anglia, U.-R.S.S. 
și Spania ; în alta — Portugalia, 
Bulgaria, Irlanda de Noțd, Ungaria, 
Scoția și Belgia ; în cea de-a treia
— Maroc, Algeria, Irak, Siria, Cana
da și Danemarca (echipă care parti
cipă pentru prima oară la turneul 
final al C.M.).

NATATIE. La Gottwaldov (Ceho
slovacia), înotătoarea româncă Stela 
Pura a cîștigat proba de 400 m 
liber, cu timpul de 4T7”61/100, fiind 
urmată de Sibilla Gerzenberger 
(R.D. Germană) — 4’25”08/100. Stela 
Pura a terminat învingătoare și în 
proba de 800 m liber, în care a fost 
înregistrată cu 8’42”29/100. în proba 
feminină de 200 m mixt, pe primul 
loc s-a situat Noemi Lung (Româ
nia) — 2’19’’91/100, secundată de Ka- 
talin Nagy (Ungaria) — 2*25”35/100.

în concursul masculin, sportivul 
român Robert Pinter și-a adjudecat 
victoria la 200 m fluture, cu 2’04” și 
s-a clasat pe locul doi -în proba de 
400 m liber cu timpul de 4’06”13/100.

TENIS DE MASA. La Constanța 
s-au desfășurat finalele „Daciadei" 
și ale campionatelor republicane la 
tenis de masă. Proba feminină a 
fost cîștigată de Otilia Bădescu 
(Spartac C.S.Ș. 1 București), iar în 
cea masculină victoria a revenit lui 
Vasile Florea (Universitatea A.S.A. 
Craiova). Iată învingătorii în probe
le de dublu : feminin : Maria Alboiu 
(C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea) — Oti
lia Bădescu ; masculin : Andras Fe- 
jer (C.S.Ș. Tehnoutilaj Odorheiul 
Secuiesc) — Vasile Florea ; mixt : 
Otilia Bădescu—Vasile Florea.

Rubrică de
V. MIRONESCU

Oamenii muncii de la Exploata
rea minieră Vatra Dornei desfă
șoară, pe toate fronturile, o acti
vitate productivă intensă. Astfel, 
ei au reușit să îndeplinească, îna
inte de termen, planul la producția 
fizică. Pină la sfirșitul anului se 
prelimină realizarea suplimen
tară a unor importante cantități de 
minereu mangan marfă, mangaa

HUNEDOARA : Transport
Intre localitățile Sîntămăria-Or- 

lea și Riu de Mori, din județul 
Hunedoara, s-a dat în folosință o 
șosea modernizată, care va reduce 
cu 25 la sută distanțele de transport 
tehnologic pentru șantierul hidro
energetic de la Rîul Mare Retezat

metal și fier. Totodată, prin apli
carea valoroasei inițiative muncito
rești care privește efectuarea unei 
selecționări atente a minereului și 
diminuarea, prin aceasta, a volu
mului de producție ce urmează a fi 
transportat, fără micșorarea canti
tății de metale, se economisesc im
portante cantități de carburanți. 
(Sava Bejinariu).

tehnologic rapid și eficient
și a salbei de uzine hidroenerge
tice din aval. în același timp, 

, șoseaua modernizată pe o lungime 
de 15 kilometri facilitează trans
portul intre aceste localități și pune 
mai bine în valoare patrimoniul tu
ristic al masivului Retbzat. (Sabin 
Cerbu).

Străbătînd drumurile Cehoslova
ciei, întîlnești aproape peste tot 
odihnitoare oglinzi de apă — măr
gele albăstrui prinse în veșmîntul 
arămiu al acestei toamne blînde. 
Element constant al peisajului, lu- 
ciurile acestea de apă au rosturi 
diferite : unele fac parte din vasta 
și originala rețea de eleștee, unde 
se practică o piscicultură de înalt 
randament, altele sînt lacuri de a- 
cumulare, mai mari sau mai mici, 
create prin înălțarea de baraje pe 
cursul rîurilor sau pîraielor, avînd 
ca scop principal producția de e- 
nergie electrică. Acestea din urmă 
devin tot mai numeroase, pe mă
sură ce extinderea activităților e- 
conomice, mai cu seamă a celor 
industriale, reclamă cantități spo
rite de curent electric.

Materializată in simple stăvila- 
re, executate cu cheltuieli minime 
de către locuitorii vreunui sat, sau 
in veritabile lucrări de inginerie, 
operația de strunire și conver
siune a cailor-putere din undele 
rîurilor se desfășoară cu pași re
pezi, în baza unui plan național 
care-și propune să sporească sub
stanțial valorificarea potențialului 
hidroenergetic al țării, utilizat 
deocamdată doar în proporție de o 
treime. Desigur, există în această 
privință și obiective 
exemplu, 
lei de la 
840 MW, 
nare, în . 
ră. In cele mai multe cazuri însă 
e vorba de microhidrocentrale (sub 
10 MW). Fiecare în parte are o 
producție modestă, uneori ajun- 
gînd doar pentru nevoile cîtorva 
familii, dar, luate laolaltă, aportul 
lor este considerabil.

Gazdele îmi spun că, de fapt, 
utilizarea microhidrocentralelor are 
în Cehoslovacia o anumită tradi
ție, că mai demult funcționau în 
tară cel puțin 15 000 asemenea 
unități, care apoi, în anii postbe
lici, au fost considerate nerentabi
le și dezafectate. Optica s-a schim
bat. firește, o dată cu criza de e- 
nergie și aproape 300 de microhi
drocentrale se află iarăși în func
țiune.

Prognozele specialiștilor tempe
rează insă entuziasmul partizanilor 
hidroenergiei. amintindu-le că, ți- 
nind seama de disponibilități, căr
bunele, cu toate că își va reduce 
ponderea în balanța energetică a 
țării, va continua să fie încă mult 
timp principala sursă de energie 
electrică și termică. O spun cu 
convingere și geologii din vechea 
zonă minieră situată în nordul Mo- 
raviei, Ostrava, unde s-au desco
perit noi zăcăminte de cărbune. 
Ce-i drept, astăzi Ostrava e cunos-

cută mai cu seamă ca „inima de 
oțel" a Cehoslovaciei, ca principala 
cetate siderurgică, iar din minele 
sale, mai vechi sau mai noi, se 
extrage cu precădere huilă, cărbu
ne superior destinat cocsificării. 
Totuși, rezervele de cărbune ener
getic din regiune nu sînt deloc ne
glijabile, mai ales în lumina noi
lor prospecțiuni.

Ostrava te întîmpină cu pădurea 
de coșuri fumegînde ce înconjoară 
centrul vechi al orașului, cu stră
zile sale forfotind de lume. în 
mare parte, zona centrală a cu
noscut adaptări la exigențele unui 
centru urban care numără azi cam 
300 000 de locuitori. Lucrările de 
lărgire a unor artere de circula
ție, de modernizare a rețelei de 
apă și canalizare continuă și acum.

însemnări de călătorie

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 decembrie, ora 20 — 13 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea în 
răcire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate la Începutul 
intervalului In regiunile nordice, unde, 
pe alocuri, vor cădea burnițe și ploi 
slabe, izolat, in nord-estul țării, spre 
sfirșitul intervalului, precipitațiile pot

fi și sub formă de lapoviță șl ninsoa
re. Vîntul va sufla slab pină Ia mo
derat, cu intensificări spre sfirșitul 
intervalului în nord-estul țării, cu vi
teze de pînă la 50 km/h. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar cele maxime 
între zero și 10 grade, izolat mai ri
dicate. Local se va produce ceață. In 
București : Vreme în răcire ușoară. 
Cer variabil. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 și plus 1 grad, iar 
cele maxime între 4 și 8 grade. Dimi
neața șl seara ceață.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 17,30; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 18; (sala Teatrului Nottara, 
59 31 03) : Fata din Andros — 18.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(13 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de pian Iosit Ion Prunner — 18.
• Opera Rămână (1318'57) : Aida
- 17. . - ...........................

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 17,30; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cînțec despre 
mine însumi — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție se filmează — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tlnăr pentru alții — 9; Snoave cu 
măști — 15.
• Teatrul Giulești (sala Giulești 
18 04 85) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 18.
• Teatrul satlric-muricaî „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu

mari, ca, de 
terminarea hidrocentra- 

Gabcikovo-Nagymaros, de 
ce se construiește pe Du- 
cooperare cu R.P. Ungă-

Dar mai cu seamă se observă stră
daniile de a asigura condiții de 
locuit confortabile unei populații 
în creștere, pe măsura expansiunii 
uzinelor orașului. Fostele periferii 
sînt de acum ocupate de cartiere 
rezidențiale, cea mai mare dintre 
ele fiind, de fapt, un oraș satelit 
— Havirov — cu peste 100 000 de 
locuitori. Ni se povestește că pe 
locul unde se află astăzi Havirov, 
acum trei decenii era un cîmp îm
prejmuit de cîteva cătune. La în
ceputul anilor ’50, bazinul Ostra
va — Karvina cunoștea o . ’" 
extindere prin deschiderea de noi 
mine și unități siderurgice. Drept 
urmare, spre acest loc au început 
să se îndrepte în număr tot mai 
mare muncitori din toate colțurile 
țării. Urbaniștii au ales acest loc 
și fiindcă era pe atunci relativ în
depărtat de unitățile siderurgice și 
chimice, dar între timp „centura 

s-a dilatat, 
orașul Ha-

Ostravei 
acum cu

rapidă

industrială" a 
mărginindu-se 
virov.

La Temelin, 
departe de 
prognoza privind supremația dura
bilă a cărbunelui in balanța ener
getică e privită cu o anumită con
descendență de către cei ce se ocu
pă cu lucrările pregătitoare pentru 
a patra și cea mai mare centrală 
atomoelectrică din țară, cu o pu
tere instalată de 4 000 MW. Specia
liștii de aici, probabil ca și omolo
gii lor de pretutindeni, socotesc, 
bineînțeles, că speranțele cele mai 
mari în materie de energie trebuie 
îndreptate spre atom. Argumente
le lor au în vedere deopotrivă re-

în Cehia
Ceske

de sud, nu 
Budejovice,

Imagine de la uzinele textile „Tepna” din orașul Nove Mesto nad 
Metuji

t V
20,00 Telejurnal
20,15 Ziua drepturilor omului (color)

20,25 Teatru TV (color). „Subprefec- 
tul“, de Duiliu Zamfirescu. Dra
matizare pentru televiziune de 
Virgil Stoenescu. Premieră pe 
țară. Interpretează : Valeria Se- 
ciu, Marcel Iureș, Ștefan Sileanu, 
Ion Besoiu, Gheorghe Cozorici,

Oameni
(Urmare din pag. I)
1980 și pînă în prezent 
comuna noastră s-a aflat 
an de an pe primele locuri 
pe județ in întrecerea ale 
cărei criterii sînt in pri
mul rînd de ordin econo
mic în profil teritorial, în 
sensul îndeplinirii și depă
șirii indicatorilor de plan 
și. în directă concordanță, 
activitatea de gospodărire 
și înfrumusețare.

Gheorghe Boțea locuiește 
pe o frumoasă uliță inte
rioară a comunei numită 
Strada Dacia, dar pe care, 
cu cîțiva ani în urmă, se 
ajungea greu, din cauza 
noroaielor. Semn caracte
ristic de urbanitate ni se 
pare însăși locuința aces
tei familii, compusă din 
soții Boțea, care lucrează 
amîndoi la ferma nr. 2 de 
creștere a berbecuților a 
asociației economice inter- 
cooperatiste, doi copii de 
școală și bunici. Casa, 
plăcut mobilată, are a- 
celași număr de încăperi 
cu al locatarilor, plus baie, 
bucătărie și toate depen
dințele și adăposturile ne
cesare numeroaselor ani
male crescute în gospo
dărie. Gheorghe Boțea a 
Urmat Liceul agroindustrial 
din Constanta, secția ve
terinară, și, după absolvi
re, a devenit tehnicianul 
fermei unde lucrează acum. 
Soția lui învață acum la a- 
celași liceu, iar copiii, de 
bună seamă, țintesc spre 
exemplul părinților.

„Poate pînă atunci — ne 
spune Constantin Dumi-

care apropie satul de oraș
trescu, directorul școlii ge
nerale din localitate, care 
ne însoțește — se va în
ființa un astfel de liceu, cu 
profil agroindustrial, chiar 
în localitatea noastră. Pen
tru că, vedeți, din cei a- 
proape 10 000 de locuitori 
ai comunei, 3 000 o repre
zintă copiii pînă la 14 ani, 
din rîndul cărora, anual, o 
parte își continuă studiile, 
de preferință la Liceul a- 
groindustrial din Constan
ta. Lor li se adaugă în 
permanentă adulți ca fa
milia Boțea, care-și com
pletează studiile pentru a 
putea ține pasul cu gradul 
tot mai înalt de teh
nicitate al sectoarelor de 
producție agroindustrială". 
Cele 92 de cadre didactice 
din comună, în marea lor 
majoritate localnici, con
stituie și cel mai numeros 
detașament al intelectuali
lor, urmat îndeaproape de 
inginerii agronomi, hor
ticoli, zootehniști șl me
canici, cărora li se adaugă 
cei șase medici de diferi
te specialități ai dispen
sarului uman și o adevă
rată armată de cadre medii 
în diverse, profesii. Și. ca 
un alt argument al ur
banizării pe plan profe
sional. să mai notăm că la 
Kogălniceanu. în numeroa
se unități agroindustriale 
își desfășoară activitatea 
peste 30 de mecanizatori.

De la locuința lui Gheor
ghe Boțea ajungem la locul 
său de muncă, ferma nr. 2 
a asociației intercoopera- 
tîste pentru creșterea ber
becuților. una dintre cele

mai puternice unități eco
nomice ale comunei, și cea 
mai mare de acest fel din 
țară, după cum ne spune 
cu mîndrie directorul ei, 
ing. Constantin Nenovici, 
aducînd ca prim argument 
rulajul anual de animale. 
Al doilea argument ține 
de calitate. De la ferma 
elită de oi-mame s-a ob
ținut in acest an o pro
ducție medie de lină re
cord : 11 kilograme 400 de 
grame, astfel incit asocia
ția a livrat statului 93 tone 
lină. In sfirșit, ultimul 
argument exprimă eficien
ta muncii oamenilor. „Știți 
citi oameni lucrează în 
acest complex ? Nici mai 
mult, nici mai puțin decit 
115, cu paznicii incintelor 
cu tot. Fiecare din ei rea
lizează o productivitate de 
150 000 lei anual".

— La titlul de comună 
fruntașă pe țară pe care 
l-am obținut anul trecut 
și-a adus o contribuție im
portantă și cooperativa a- 
gricolă. pentru că indica
torul economic este esen
țial în întrecerea socialis
tă — ne spune președin
tele C.A.P., Vasile Lazăr. 
Sub acest aspect, numai 
în actualul cincinal noi 
am reușit să dublăm pro
ducțiile la principalele 
culturi, ajungînd de la 
4171 kg porumb boabe și 
1 660 kg floarea-soarelui 
în medie la hectar în 1981 
la 7 340 kg porumb și 
3 177 kg floarea-soarelui în 
anul trecut, ca să numesc 
culturile care solicită cea 
mai mare participare la

muncă, iar anul acesta 
ne aflăm din nou printre 
fruntașii pe județ la toate 
producțiile. Ele constituie 
izvorul veniturilor mari, de 
30 000 pînă la 40 000 lei a- 
nual. obținute de Elisabeta 
Mihale, Vasile Ceaplogu, 
Hristu Gaci, Hristu Cea
plogu. Constanta Sarson, 
Anastasia Andreică și multi 
alții.

Discuția cu președintele 
cooperativei agricole de 
producție avea loc în pauza 
unei ședințe de lucru a 
consiliului popular comu
nal, la care participa în 
calitatea lui de deputat și 
în care dezbăteau pro
blemele Ia zi și de per
spectivă ale dezvoltării lo
calității în lumina sarcini
lor stabilite la recentul 
congres al consiliilor popu
lare. Autoconducerea co
munei își exercita înalta 
funcție democratică, chib
zuind măsurile necesare 
pentru îndeplinirea întoc
mai a planului de produc
ție în profil teritorial, a 
programului de autoapro- 
vizionare și autofinanța
re. planul de sistematizare 
a comunei care. în lumina 
indicațiilor reieșite din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al nartidului tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
ca fiecare localitate ru
rală să cunoască o puter
nică dezvoltare economică, 
socială și edilitară, va face 
în curînd din Mihail Ko
gălniceanu unul din cele 
mai noi și mai frumoase 
orașe agroindustriale ale 
tării.

de Pompadour — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 10,15.
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• Căsătorie cu repetiție: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
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• Sper să ne mai vedem : GRIVIȚA 
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19. SALA MICA A PALATULUI — 
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• După repetiție („Gala filmului 
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(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Promisiuni : DRUMUL SĂRII 
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9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mușchetarul român : POPULAR 
(35 15 17)— 15? 17; 19.

• Fata fără zestrei PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,30; 18,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 15; 18, CULTURAL (83 50 13)
— 11; 13,45; 16,30; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18.
• Trenul din Kraljevo : FAVORIT
(45 31 70) 9; 13; 15; 17; 19, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Legenda dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18.
• La răsplntie : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
& Bătălia pentru Roma : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18.

sursele naturale, eficiența de per
spectivă a investițiilor în acest do
meniu și dinamica sectorului. Sub 
acest din urmă aspect faptele sînt 
deosebit de grăitoare : în actualul 
cincinal au fost date in exploatare 
noi reactoare la centralele atomo- 
electrice de la Dukovany, în Mo
ravia, și de la Jaslovske Bohunice, 
în Slovacia, care vor avea în final 
o putere instalată de 1 760 MW. A 
început, totodată, construirea ato- 
mocentralei Mohovce, cu aceeași 
capacitate. Pînă în 1990, centralele 
nucleare urmează să producă o 
treime din energia electrică, față 
de 18 la sută cît produc în prezent.

Inșirînd principalele obiective 
din acest domeniu, gazdele adaugă 
că valorificarea mai eficientă a re
surselor energetice — resurse ob
ținute în mare parte cu un sporit 
efort financiar — reprezintă una 
fin direcțiile majore ale dezvoltării 
economico-sociale a țării. Pe linia 
acestei orientări, urmează să sca
dă ponderea ramurilor și sectoare
lor industriale mari consumatoare 
de energie și materiale.

In fond, toate acestea traduc 
preocuparea constantă a factorilor 
de răspundere de a asigura și pe 
viitor dezvoltarea industrială a Ce
hoslovaciei, factorul determinant 
al progresului general al tării. De
terminant sub multiple aspecte, 
începînd cu ponderea. Este o reali
tate elocventă faptul că industria 
cehoslovacă, unde lucrează o trei
me din personalul muncitor, pro
duce 60 ia sută din venitul națio
nal, furnizînd 90 Ia sută din pro
dusele de export, iar în structura 
exportului mașinile și utilajele, e- 
chipamentele complexe reprezintă 
peste jumătate din total.

In virtutea orientărilor în vigoa
re. accentul este pus pe sporirea 
eficienței industriei, inclusiv prin 
robotizare. în această privință, lu
crurile au depășit faza de pregă
tire, devenind o realitate palpabilă 
în numeroase uzine și fabrici. Spe
cialiștii de la uzinele de automo
bile ..Skoda", din orașul Mlada 
Boleslav — de pe banda de mon
taj a acestei întreprinderi ies a- 
nual circa 180 000 de autoturisme, 
aproape trei sferturi destinate ex
portului — se mîndresc cu faptul 
că aici au fost folosiți primii ro
boți în producția curentă. Inițial 
era vorba de patru roboți, care 
stropeau șasiul mașinilor cu o sub
stanță anticorosivă. Nu atit eco
nomisirea forței de muncă — fie
care robot înlocuia patru oameni — 
cît sporirea considerabilă a cali
tății operațiunilor efectuate a fă
cut ca introducerea lor să fie „pro
movată" în secția turnătorie, iar in 
prezent se studiază utilizarea ro
boților la sudură, prelucrarea ar
borelui cotit al motorului etc. In 
întreaga economie funcționează de 
acum aproape 3 090 de roboți și 
manipulatoare industriale, iar 
cincinalul următor numărul 
urmează să ajungă la 35 000.

Alături de fireasca mindrle 
care înșiră realizările prezentului, 
se observă lesne preferința gazde
lor cehoslovace de a Insista mai 
cu seamă asupra planurilor de vii
tor, spre a sublinia dinamismul in 
sfera progresului- tehrrteo«;tiințific ' 
și implicit perspectivele sporirii 
producției. Toate acestea sint nu
mai o parte din preocupările de 
fond în cadrul pregătirilor pentru 
Congresul al XVII-lea al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
care urmează să stabilească obiec
tivele viitoarei etape de dezvoltare 
multilaterală a țării.

în 
lor

cu

Vasile OROS

Valentin Urițescu, Constantin 
Guriță, Constantin Dinulescu, Do
rin Varga, Ion Pavlescu, Vasile 
Lupu, Violeta Berbiuc. Regia ar
tistică : Eugen Todoran

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Prezență activă, eficientă in dezvoltarea
și modernizarea siderurgiei

(Urmare din pag. I)
și feroaliaje, elaborind în acest sens 
noi tehnologii, instalații și echipa
mente.

în scopul dezvoltării și diversifi
cării producției de oțeluri carbon 
de calitate, de mărci speciale și de 
oțeluri cu conținut scăzut de sulf și 
hidrogen, pentru ramurile de vîrf 
ale construcției de mașini, s-au 
conceput o serie de linii tehnologice 
neconvenționale, destinate in mod 
deosebit combinatelor din Hune
doara, Galați și Cimpia Turzii.

Aplicarea și extinderea tehnolo
giilor noi pe diversele utilaje și 
instalații complexe, modernizate 
creează condiții pentru folosirea ra
țională și reducerea permanentă a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale și energie. La fel, 
pentru utilizarea resurselor energe
tice refolosibile, specialiștii noștri 
au elaborat o serie de procedee teh
nice valoroase, a căror eficiență 
economică se traduce în economii 
de ordinul sutelor de mii de tone 
de combustibil convențional pe an.

Importante economii de resurse 
energetice și de materiale refractare 
se vor obține prin realizarea unei 
noi generații de cuptoare electrice 
de mare capacitate pentru elabora
rea oțelului, la care se prevăd — 
printre alte elemente de moderni
zare — înlocuirea parțială a căptu
șelii refractare și introducerea ră
cirii cu apă a bolții și pereților, 
precum și conducerea întregului 
proces cu ajutorul calculatoarelor. 
Nu mai puțin importante, prin 
efectele lor economice, sint soluțiile 
tehnice destinate disponibilizării hi

drocarburilor insuflate în furnale, 
cit și tehnologiile elaborate, în cola
borare cu Institutul central de chi
mie, în vederea valorificării supe
rioare a gudroanelor de cocserie.

Atenție specială a fost acordată 
creșterii continue și accentuate a 
productivității muncii. Acest lucru 
a devenit posibil prin introducerea 
pe scară largă a automatizării, 
electronizării și cibernetizării pro
ducției. în acest sens, aș menționa 
că, recent, au fost puși în funcțiune 
primii roboți destinați industriei 
noastre de materiale refractare, con- 
cepuți de IPROMET. De asemenea, 
s-a trecut la utilizarea pe scară largă 
a automatelor programabile, a mi
crocalculatoarelor și calculatoarelor 
de proces, asigurînd, prin specialiștii 
institutului, atit elaborarea progra
melor cît și testarea și implementa
rea acestora.

Implicarea directă, nemijlocită, în 
problematica economică de cea mai 
mare actualitate, in spiritul orientă
rilor și sarcinilor formulate de se
cretarul general al partidului, va fi 
întemeiată, și de acum înainte, pe 
strinsa și complexa colaborare cu 
combinatele siderurgice ale țării, cu 
unitățile care construiesc și moder
nizează întreprinderile siderurgice, 
cu diferite unități de cercetare 
științifică și de învățămînt superior. 
Numai în acest mod vom reuși să 
mobilizăm întregul potențial știin
țific și tehnic al institutului, să ri
dicării pe o treaptă superioară efi
ciența activității noastre, să ne spo
rim aportul la înfăptuirea obiective
lor majore ce stau în fața side
rurgiei românești.
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In nuiele tovarășului Nicolae Ceausescu, 
tovarășei Dolores Ibarruri i-a fost laminat 

ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I cu eșarfă 

Festivitatea de la sediul Comitetului Central ai P.C. 
din Spania

MADRID 9 (Agerpres). — în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășei 
Dolores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, i-a fost 
inmînat luni de către tovarășul Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid — în cadrul unei festivități 
care a avut loc la sediul Comitetu
lui Central al P.C. din Spania — 
ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I cu eșarfă, 
conferit pentru merite deosebite în 
îndelungata sa activitate revoluțio
nară și antifascistă consacrată de
mocrației, libertății și independenței 
naționale, socialismului și păcii, 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania, dintre poporul 
român și poporul spaniol, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 90 de ani.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din 
România, șeful delegației P.C.R. care 
participă Ia aniversare a adresat 
tovarășei Dolores Ibarruri cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate și 
fericire personală.

Tovarășa Dolores Ibarruri a mul
țumit din toată inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru urările transmise 
și pentru înalta distincție ce i s-a 
conferit de ’ către președintele Re
publicii Socialiste România. De ase
menea, a subliniat că Partidul Co
munist Român, personal tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu au acordat un 
sprijin constant luptei Partidului 
Comunist din Spania pentru liber
tate, pace și democrație.

La înmînarea înaltei distincții au 
asistat tovarășii Gerardo Iglesias, 
secretar general al Partidului Comu

nist din Spania, și Enrique Curiei, 
secretar general adjunct, alți mem
bri ai conducerii P.C.S.

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

celei de-a 90-a aniversări a tovarășei 
Dolores Ibarruri, la Madrid a avut 
loc un mare miting, care a reunit 
peste 20 000 de comuniști din toate 
colțurile țării.

La miting au fost prezente în
treaga conducere a Partidului Comu
nist din Spania, numeroase perso
nalități marcante ale vieții politice, 
culturale și științifice, printre care 
președintele Camerei Deputaților. 
Gregorio Peces Barba, primarul 
Madridului, Enrique Tierno Galvan, 
secretarul general al Uniunii Gene
rale a Muncitorilor, Nicolas Re
dondo.

De ,peste hotare au participat re
prezentanți a peste 50 de partide 
comuniste și muncitorești, socialiste, 
mișcări de eliberare națională, ai al
tor forțe progresiste și democratice 
din întreaga lume, precum și foști 
co batanți din brigăzile internațio
nale care au luptat în Spania.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 

, de tovarășul Miu Dobrescu.
în timpul mitingului a fost pri

mit cu vii aplauze mesajul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, adresat tovarășei Dolores 
Ibarruri.

Luînd cuvîntul în cadrul mitingu
lui, tovarășul Gerardo Iglesias, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, a scos în evidență 
personalitatea tovarășei Dolores Iba
rruri, contribuția sa de seamă la 
crearea unui partid puternic, strîns 
legat de mase. Vorbitorul a eviden
țiat că numele tovarășei Dolores 
Ibarruri a fost indisolubil legat, de-a 
lungul întregii sale activități revo
luționare, de obiectivele pentru care 
a luptat Partidul Comunist din 
Spania — libertate, democrație și 
pace.

FRANȚA: Congresul Asociației naționale

a deputaților comuniști și republicani
PARIS 9 (Agerpres). — în sub

urbia pariziană Villejuiffe au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al patrulea 
Congres al Asociației naționale a 
deputaților comuniști și republicani. 
Congresul a dezbătut probleme pri
vind pregătirile pentru alegerile 
parlamentare din martie anul viitor 
și a adoptat măsuri corespunzătoare.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, secretarul general al P.C.F.,

Georges Marchais, a subliniat că, în 
prezent, principala sarcină a comu
niștilor o constituie consolidarea 
continuă a rîndurilor lor și extin
derea legăturilor cu masele. P.C.F. 
— a spus el — prezintă în perspec
tiva alegerilor un program de măsuri 
vizînd însănătoșirea economiei na
ționale și stoparea tendințelor de 
creștere a șomajului.

In favoarea instaurării unei noi ordini
economice internaționale

Declarația reuniunii
CARACAS 9 (Agerpres). — „De

clarația de la Caracas" — documentul 
final adoptat cu prilejul încheierii 
fazei ministeriale a reuniunii Con
siliului Latino-American (S.E.L.A.), 
desfășurată la Caracas — reflectă 
voința celor 25 de state reprezenta
te la lucrări de a acționa ferm pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, de a face față 
prin acțiuni solidare problemelor cu 
care sînt confruntate — transmite a- 
genția Prensa Latina.

Documentul, cuprinzînd 16 artico
le, reunește rezoluțiile adoptate prin 
consens privind soluționarea pro
blemei datoriei externe — care, se

ministeriale a S.E.L.A.
subliniază, a devenit o problemă po
litică — respingerea măsurilor res
trictive adoptate de unele state pu
ternic industrializate la adresa pro
duselor de export latino-americane 
și caraibiene, instaurarea unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
în America Centrală. Problemele 
păcii și dezvoltării sînt strîns legate, 
se menționează în context.

„Declarația de la Caracas", con
damnă, totodată, politica de imixtiune 
străină în treburile interne ale sta
telor, politica de apartheid și discri
minare rasială, aprobînd 'Sancțiuni
le adoptate la O.N.U. împotriva re
gimului rasist de la Pretoria.

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-irakian

BAGDAD (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
un călduros mesaj de prietenie îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală pre
ședintelui Saddam Hussein, secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Irak, 
precum și urări de pace, progres și 
prosperitate poporului irakian prie
ten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Saddam Hussein a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de înaltă stimă și caldă prietenie și 
cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
ro ân prieten noi succese pe calea 
progresului și dezvoltării economice 
și sociale a țării.

Evocînd întîlnirile avute cu pre
ședintele României, conducătorul 
statului irakian a relevat contribu
ția deosebită a , tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la amplificarea

relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Saddam Hussein a tovarășului 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al Comi
tetului Central aț Partidului Comu
nist Român. în cursul întrevederii 
au fost evocate raporturile de prie
tenie dintre cele două partide și 
țări și au fost abordate unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, cu deosebire evoluția eve
nimentelor din zonă.

★
în timpul vizitei în Irak, tovarășul 

Iosif Banc s-a întîlnit și a avut con
vorbiri cu Hassan Aii, membru al 
Comanda entului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist din Irak 
și al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, și cu Naeem Haddad, 
membru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list, al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, președintele Frontului 
Național Patriotic și Progresist din 
Irak.

Încheierea Congresului M.P.L.A.
- Partidul Muncii din Angola

LUANDA 9 (Agerpres). — La Lu
anda s-au încheiat lucrările Congre
sului al II-lea al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii din Angola. La congres au 
participat 700 de delegați ai organi
zațiilor partidului și reprezentanți a 
40 de partide și organizații politice 
din străinătate.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Delegații la congres au aprobat 
Programul și Statutul partidului în 
noua lor formă de redactare și au 
adoptat rezoluții cu privire la dez
voltarea economică și socială a An- 
golei în perioada 1986—1990.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale partidului. Jose Eduar
do dos Santos a fost reales în func
ția de președinte al M.P.L.A. — Par
tidul Muncii.

Pentru soluționarea problemelor comerciale specifice 
tarilor în curs de dezvoltare

GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva, în cadrul Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.), s-au desfășurat lucrările se
siunii anuale a Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului, care au fost 
consacrate examinării tendințelor re
cente intervenite în politicile econo
mice, co erciale și financiare ale 
statelor membre, precum și a. inci
dențelor acestora asupra dezvoltării 
comerțului și cooperării intraregiona- 
le, perspectivelor în acest domeniu.

Dezbaterile s-au concentrat îndeo
sebi asupra obstacolelor care , stau 
în calea dezvoltării schimburilor co
merciale, inclusiv în compensație.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru examinarea modalităților

concrete și adoptarea, cu prioritate, 
de măsuri menite să asigure condiții 
n ai favorabile dezvoltării și diversi
ficării schimburilor economice între 
țările din regiunea C.E.E./O.N.U., 
pentru intensificarea eforturilor în 
vederea creșterii rolului consiliului 
în scopul transpunerii în practică a 
tuturor dispozițiilor Actului final al 
C.S.C.E. și ale documentului reuniu
nii de la Madrid a statelor partici
pante la C.S.C.E. în acest sens, dele
gația țării noastre s-a pronunțat pen
tru sprijinirea soluționării probleme
lor comerciale specifice țărilor în 
curs de dezvoltare din punct de ve
dere economic din această zonă și a 
propus modalități concrete de reali
zare a unui asemenea obiectiv.

politico-diplomatice
Orientul Mijlociu

Activități
privind

WASHINGTON, 
pentru Eliberarea
unicul reprezentant legitim al 
porului palestinian", iar „încercarea 
de a se ajunge la rezolvarea conflic
tului din zonă ignorîndu-se O.E.P. nu 
ar duce la o soluție globală de pace" 
— a declarat, într-un interviu publi
cat de ziarul american „Washington 
Post", președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
Roland Dumas, sosit în vizită în 
Israel, a avut luni convorbiri separa
te cu primul ministru israelian, Shi
mon Peres, și cu ministrul afacerilor 
externe, Yitzhak Shamir.

într-o declarație făcută după în
trevederi, el a afirmat că poziția

— „Organizația i Franței „în coca ce privește Orientul ■; 
Palestinei este Mijlociu a rămas aceeași și că' țâra

po- sa își menține sprijinul l'ațâ de parti
ciparea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei la un forum inter-
național care să discute probleme 
privind instaurarea păcii în regiune.

TUNIS. — Președintele Comitetu
lui Executiv ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
a avut convorbiri cu primul mi
nistru tunisian, Mohamed Mzali, in 
legătură cu ultimele evenimente pe 
plan arab și palestinian — infor
mează agenția M.E.N., care citează 
W.A.F.A. Yasser Arafat a prezentat 
rezultatele reuniunilor conducerii pa
lestiniene, desfășurate recent la 
Bagdad, și evoluția contactelor din
tre O.E.P. și unele țări arabe.

Crearea unui organism 
de cooperare economică 

în Asia de sud
DHAKA (Agerpres). — La înche

ierea reuniunii șefilor de state sau 
de guverne din șapte țări sud-asia- 
tice — Bangladesh, Bhutan, India, 
Maldive, Nepal, Pakistan și Sri 
Lanka — desfășurată timp de două 
zile la Dhaka, a fost hotărită crea
rea organizației Asociația Asiei de 
sud pentru cooperare regională — 
SAARC. S-au adoptat o serie de 
docu ente, între care Carta pentru 
cooperare regională, Declarația de 
la Dhaka, în care sînt expuse obiec
tivele noii organizații regionale de 
cooperare, voința statelor respective 
de a conlucra, pentru a determina 
o accelerare a dezvoltării economice 
și sociale a regiunii.

Relevînd că statele din sudul 
Asiei, în care trăiește o cincime din 
populația globului, se află într-o se
rioasă stare de subdezvoltare eco
nomică, declarația dată publicității 
la încheierea reuniunii la nivel înalt 
subliniază că obiectivul fundamen
tal al organizației este cooperarea 
în scopul dezvoltării economice și 
sociale mai rapide a tuturor state
lor din regiune.

Exprimîndu-se îngrijorarea țărilor 
membre ale SAARC în legătură cu 
escaladarea alarmantă a cursei înar
mărilor, în special a celor nucleare, 
în declarație se lansează un apel 
către statele deținătoare de arme 
nucleare de a trece urgent la nego
cieri în vederea ajungerii la, un 
acord cuprinzător de interzicere a 
acestor arme.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R.

pentru colaborare in domeniul 
metalurgiei neferoase

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — în 
R.P. Ungară au avut loc lucrările șe
dinței a 63-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul metalurgiei neferoase, la care au 
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a exa inat problemele co
laborării ce-i revin din hotărîrile Se
siunii C.A.E.R. și ale Comitetului 
Executiv al Consiliului și stadiul co
laborării privind îndeplinirea acțiu
nilor stabilite de Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., din anul 1984.

La ședință au fost examinate, de 
asemenea, rezultatele colaborării în 
domeniul creării de sisteme și mij
loace de automatizare pentru între
prinderile miniere și de preparare a 
minereurilor neferoase, au fost adop
tate programul de colaborare pe anii 
1986—1990 privind economisirea și 
folosirea rațională a combustibililor 
și energiei în metalurgia neferoasă, 
planul de colaborare al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pină în anul 1990 
în do eniul efectuării de cercetări 
științifice, planul de muncă al comi
siei-pe 1586-^-1987, ■■■ , i|

Reuniunea j 
ministerială a O.P.E.C.

GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat, lucrările reuniu
nii ministeriale a Organizației Ță
rilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.) care a examinat proble
me ale prețului și producției de ți
ței in contextul internațional al a- 
cestei materii prime. în comunicatul 
dat publicității, citat de agențiile 
A.P. și France Presse, se arată că 
țările O.P.E.C. au convenit să-și a- 
sigure producția unei părți „juste pe 
piața mondială a petrolului, compa
tibilă cu veniturile necesare pentru 
dezvoltare ale țărilor membre". A- 
ceastă parte se va situa intre 11 și 
18 milioane barili de țiței pe zi.

DREPTUL LA EXISTENTĂ, LA PACE,
LA VIATĂ LIBERĂ ȘI DEMNĂ 

dezideratul fundamental al umanității

Conferința generală a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.) care a reunit, 
recent, la Roma, pe reprezentanții 
celor 158 de state membre și-a con
centrat dezbaterile asupra situației 
mondiale a alimentației și agricultu
rii, în condițiile accentuării practi
cilor protecționiste, precum și ' asu
pra căilor și modalităților de depăși
re a dificultăților din aceste sectoare 
vitale ale economiei mondiale. Pro
gramul de lucru și bugetul organiza
ției pe anii 1986—1987, documentele 
și rezoluțiile adoptate au ca obiecti
ve prioritare mobilizarea eforturilor 
F.A.O., ale statelor membre, in ve
derea necesarei sporiri a producției 
agroalimentare din țările în curs de 
dezvoltare, unde se manifestă o acu
tă penurie de alimente.

Dezbaterile și reflexul lor în do
cumentele adoptate de conferință au 
pus o dată în plus în lumină, ca o 
condiție fundamentală pentru lichi
darea stărilor de lucruri profund ana
cronice din agricultura mondială, a 
flagelului milenar al foametei, in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe principiile 
deplinei egalități și echități, care să 
favorizeze progresul accelerat al 
tuturor statelor, îndeosebi al celor 
slab dezvoltate.

„Capacitatea statelor membre ale 
organizației de a soluționa probleme
le alimentare și agricole — decla
ra directorul general al F.A.O., 
EDOUARD SAOUMA — depinde în
tr-o mare măsură de conjunctura 
economică mondială. Aceasta in
fluențează de o manieră sau alta 
securitatea alimentară pe planeta 
noastră. Or, in acest sens, datele nu 
sînt deloc încurajatoare. Relansarea 
economică ce a urmat gravei depre
siuni de la începutul anilor ’80 pare 
să se stingă. Țările în curs de dez
voltare nu au profitat cu nimic de 
activitatea economică a lumii indus
trializate. Datoria lor externă nu a 
încetat să crească, apropiindu-se de 
o mie de miliarde de dolari. Datoria 
externă rămine problema numărul 
unu a numeroase țări in curs de 
dezvoltare, mai ales in America La
tină, dar, de asemenea, și in Africa. 
Atît timp cit nu va fi soluționată, 
stabilitatea lor economică și chiar so
cială va fi amenințată. Securitatea 
lor alimentară de asemenea. Cum 
poți importa cereale pentru a pro
duce hrană dacă lipsesc devizele? 
Si sînt numeroase țările care, fiind 
deficitare in ce privește alimentele, 
trebuie să le achiziționeze din ex
terior".

Nimic mai adevărat. Datele și ci
frele prezentate în conferință, in do
cumente ale F.A.O. sau ale altor in

stituții internaționale specializate, 
ca și de numeroși delegați au ilustrat 
elocvent această stare de lucruri ne
gativă. Producția mondială de bunuri 
și servicii a crescut doar cu 2,2 la 
sută intre anii 1980—1984 — arată, 
de exemplu, un document al F.A.O. 
— subliniind că, dacă in unele țări 
în curs de dezvoltare din Asia rit
mul de creștere s-a menținut, în al
tele — din America Latină, Africa și 
Orientul Mijlociu — el a acuzat o 
scădere notabilă.

încetinirea activității productive a 
creat acestor țări dificultăți in plus 
în legătură cu datoria lor externă.

în timpul conferinței, în cadrul 
dezbaterilor privind căile de soluțio
nare a dificultăților pe care le in- 
tîmpină țările în curs de dezvoltare 
în realizarea programelor lor agro
alimentare, s-a discutat mult în ju
rul asistenței acordate în acest sens 
de statele dezvoltate, a naturii și 
scopurilor sale. „Astăzi, arăta re
prezentantul R.P. Congo, F. X. KA- 
TALI, Africa suferă consecințele se
cetelor succesive care au lovit-o în 
același timp în care acuza din plin 
efectele pernicioase ale crizei econo
mice internaționale. Africa, spunem 
noi, nu poate să-și satisfacă nevoile

esențial, a ști să ajuți țările în curs 
de dezvoltare să-și amelioreze capa
citățile proprii in scopul de a nu mai 
depinde in viitor decit de ele însele", 
arătînd, totodată, ca și alți delegați, 
că „este necesară facilitarea exportu
rilor de produse agricole ale țărilor 
în curs de dezvoltare pe piețele celor 
dezvoltate. Pentru țările în curs de 
dezvoltare, exporturile de produse 
agricole nu vizează numai creșterea 
rezervelor de devize indispensabile 
susținerii efortului lor de dezvol
tare". Scăderea exporturilor acestor 
produse, arătau numeroși vorbitori, 
a provocat diminuarea producției,

Pentru eliminarea stărilor anacronice din agricultura mondială:

Lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale

Politica dobînzilor înalte, prolife
rarea protecționismului și a măsu
rilor discriminatorii adoptate de sta
tele industrializate occidentale în 
schimburile economice au agravat si
tuația acestor țări. Astfel, datoria 
țărilor în curs de dezvoltare a conti
nuat să crească între 1980—1984, atin- 
gind 827,7 miliarde de dolari. Plă
țile cu titlul de serviciu la datoria 
externă au crescut, de asemenea, tre- 
cînd de la 88,5 miliarde în 1980 la 
123,1 miliarde în 1981. Reducerea, 
după 1981, a fluxului de capitaluri 
din surse comerciale, succedînd unei 
perioade de abundență de fonduri pe 
piețele internaționale, a complicat în 
plus situația financiară a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Toate aceste stări de lucruri și al
tele, ținînd de politicile agricole din 
unele state industrializate occiden
tale, explică logic tragicul paradox 
că, în condiții cînd în hambarele lu
mii s-a adunat o producție de ce
reale record — 1 780 de milioane de 
tone — în același moment milioane 
de oameni, țări întregi, nu numai că 
acuză o anormală penurie de produ
se alimentare, dar nici nu întreză
resc, în viitorul imediat, o soluțio
nare corespunzătoare a acestor pro
bleme.

sale prin ajutor alimentar oricît de 
masiv ar fi el, pentru că acesta, con
siderăm, nu poate să înlocuiască pro
ducția alimentară națională și, din 
această cauză, asistența trebuie să 'se 
insereze în planurile naționale de 
dezvoltare. Altfel spus, Africa are 
nevoie de o asistență care să vin
dece boala, nu de una care să cal
meze doar durerile, fără să acționeze 
asupra cauzelor care au provocat 
această boală. Scăderea continuă a 
asistenței publice pentru dezvoltarea 
agricolă și alimentară pare să indice 
că statele dezvoltate n-au manifestat 
pină in prezent o reală voință poli
tică de a ajuta țările noastre să iasă 
din situația de eterne asistate. Tot
odată, noi am vrea să amintim că 
actuala criză care lovește Africa este 
amplă și profundă pentru că ea este 
structurală și nu privește doar țările 
victime ale secetelor: faptele ne 
obligă să constatăm că producția 
agricolă africană pe locuitor n-a în
cetat să descrească de mai bine de 
15 ani".

Punind în discuție același aspect 
de esență al asistenței acordate ță
rilor rămase în urmă, președin
tele Indoneziei, SUHARTO, pre
ciza că „această asistență trebuie să 
se fundamenteze pe un principiu

pierderea locului de muncă pentru 
milioane de oameni, ca și încetinirea 
activității productive în sectoarele 
dependente.

Reducerea veniturilor agricultori
lor din țările sărace din exporturi — 
s-a arătat la actuala sesiune a Con
ferinței generale a F.A.O. — n-ar fi 
fost atît de substanțială dacă noile 
măsuri protecționiste luate de statele 
dezvoltate cu economie de piață n-ar 
fi închis și mai mult porțile in fața 
produselor provenite din țările in 
curs de dezvoltare, dacă mecanismele 
pieței mondiale, manevrate din um
bră de marile monopoluri, n-ar fi 
provocat o adevărată cădere liberă 
a prețurilor la produsele agricole 
exportate de statele lumii a treia, 
în ultima vreme, poziția țărilor în 
curs de dezvoltare în comerțul in
ternațional riscă să se agraveze și 
mai mult prin efectul politicilor 
agricole practicate de S.U.A. și Pia
ța comună, care împreună „acoperă" 
45 la sută din exporturile și importu
rile mondiale de produse agricole. 
Cum se știe, lupta pentru cucerirea 
de noi piețe de desfacere, desfășu
rată între cele două părți, n-a dus 
decit la accentuarea măsurilor pro- 
tecționiste său la adoptarea de mă
suri, pe plan intern, cu repercusiuni 
puternice asupra comerțului interna-

țional de produse agricole. Aceasta 
în condițiile în care comitetul creat 
de G.A.T.T. cu trei ani în urmă, 
pentru a se ocupa de problemele 
agricole, incă nu și-a pus la punct 
nici măcar programul de lucru, iar 
condițiile pentru a ‘ se lansa o nouă 
rundă de negocieri comerciale mul
tilaterale, sub egida aceluiași 
G.A.T.T., sînt departe de a fi reunite.

Dezbaterile conferinței de la Roma 
au pus o dată în plus în lumină ca
racterul realist, constructiv al poli
ticii externe promovate .de România 
socialistă, de președintele ei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care se 
pronunță consecvent pentru soluțio
narea problemelor ce confruntă ome
nirea in deplin acord cu interesele 
tuturor statelor și popoarelor lumii.

în concepția României, o soluție 
viabilă și durabilă a problemei ali
mentare rezidă în mod esențial in 
luarea de măsuri concrete pentru 
creșterea și diversificarea producției 
agricole și în dezvoltarea susținută 
a agriculturii, îndeosebi in țările în 
curs de dezvoltare. Realizarea aces
tui obiectiv impune elaborarea și pu
nerea in practică de către fiecare 
țară a unei politici și a unei strate
gii proprii de dezvoltare a agricultu
rii, ca parte integrantă a politicii și 
strategiei generale de dezvoltare so- 
cio-economică. Totodată, România se 
pronunță pentru elaborarea unor 
programe speciale de ajutorare a ță
rilor in curs de dezvoltare în dome
niul agriculturii și industriilor de 
prelucrare a materiilor prime agrico
le, in concordanță cu nevoile speci
fice ale acestor țări. în același timp, 
țara noastră consideră că pentru li
chidarea stărilor anacronice din agri
cultura mondială este necesară așe
zarea pe baze noi, sănătoase și fruc
tuoase, a relațiilor economice inter
naționale, care să ducă la eliminarea 
instabilității și inechității ce le ca
racterizează, la eradicarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, corespun
zător exigențelor generale de pro
gres în lumea de astăzi.

în spiritul acestei concepții, țara 
noastră, așa cum s-a subliniat în 
Mesajul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu Conferinței gene
rale F.A.O. de la Roma, va milita 
alături de celelalte state membre 
pentru ca organizația să-și îndepli
nească programele și obiectivele sta
bilite, misiunea pentru care a fost 
creată, răspunzînd astfel așteptărilor 
legitime ale popoarelor, aspirațiilor 
lor de dezvoltare economică și so
cială independentă.

Valentin PĂUNESCU

în fiecare an, la 10 decembrie, 
comunitatea internațională mar
chează „Ziua drepturilor omului" 
— evocînd adoptarea în urmă cu 
37 de ani de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a „Declarației uni
versale a drepturilor omului". Ela
borată intr-o perioadă cind po
poarele își consacrau eforturile 
operei de reconstrucție după marea 
conflagrație ce pîrjolise continente 
întregi, prilejuind imense suferințe 
umane, Declarația proclama, pen
tru prima dată în istorie, intr-un 
document de vocație universală, 
drepturile și libertățile fundamen
tale ale omului, corespunzător aspi
rației sale de a fi eliberat de dis
trugerile și suferințele războaielor, 
de a se dezvolta liber, la adăpost 
de orice primejdii și discriminări, 
într-o lume a păcii și colaborării.

în condițiile profundelor trans
formări politice, sociale și naționa
le, care au avut loc în perioada 
postbelică, ale afirmării fără pre
cedent a voinței popoarelor de a 
trăi în pace și a fi stăpîne pe des
tinele lor, Declarația a avut un 
însemnat rol stimulator în lupta 
forțelor înaintate pentru angajarea 
pe calea demo
crației și progre
sului social, îm
potriva domina
ției imperialiste, a 
colonialismului și 
rasismului, pen
tru promovarea și 
respectarea drep
turilor și liber
tăților cetățenești. Desigur, expe
riența a dovedit că simpla pro
clamare și recunoaștere a princi
piilor menite să garanteze înfăp
tuirea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale ființei umane nu 
sînt suficiente, atît timp cît nu este 
asigurată deplina egalitate între 
toți cetățenii, cît nu sînt lichidate, 
sub toate formele, dominația și 
exploatarea unei clase asupra al
teia, ale unei națiuni asupra altora.

Tocmai în lumina acestui adevăr 
incontestabil, România și-a definit 
concepția asupra drepturilor omu
lui — concepție profund umanistă, 
revoluționară, proprie orînduirii 
noi, socialiste, pe care o. edificăm 
și a cărei finalitate o reprezintă 
satisfacerea plenară a cerințelor de 
viață ale oamenilor, afirmarea 
neîngrădită și înflorirea continuă a 
personalității umane. Așazcum arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
„concepția noastră despre democra
ție și, in acest context, despre 
drepturile omului pornește de la 
necesitatea asigurării deplinei ega
lități intre oameni, a realizării unor 
relații economice și sociale echita
bile, care să permită fiecărui ce
tățean să ducă o viață demnă, de 
la accesul liber la invățămint, cul
tură, știință, de la posibilitatea 
participării directe a oamenilor, 
fără deosebire de naționalitate — 
și în primul rind a maselor munci
toare — la^conducerea întregii so
cietăți".

Răsturnarea orînduirii burghezo- 
moșierești, lichidarea exploatării și 
asupririi sociale și naționale în 
țara noastră au reprezentat cea 
mai mare cucerire revoluționară a 
poporului român, care i-a asigurat 
posibilitatea de a fi liber și stăpin 
pe destinul său, de a-și lua soarta 
în propriile mîini, de a se bucura 
de cele mai largi drepturi și liber
tăți democratice. Desființarea pro
prietății private, asigurarea pentru 
fiecare membru al societății a tri
plei calități de. făuritor, proprietar 
și beneficiar al mijloacelor de pro
ducție, materializarea dreptului la 
muncă și la învățătură, a egalității 
efective între toți cetățenii țării, 
iată numai cîteva din premisele 
care stau la baza respectării drep
turilor omului în România. Una din 
marile cuceriri ale socialismului in 
țara noastră o constituie rezolva
rea deplină — rezolvare cu adevă
rat exemplară, pilduitoare pentru 
nu puține state — a problemei na

ZIUA DREPTURILOR

OMULUI
conflagrații 
citoare. In

ționale, prin înfăptuirea, stricta 
respectare și urmărirea consec
ventă a unei egalități absolute în 
drepturi în toate domeniile a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, garanția ma
terială a acestei egalități . fiind 
asigurată de promovarea stăruitoa
re a bazelor economice ale acestei 
egalități, de dezvoltarea armonioa
să a tuturor județelor și localități
lor țării.

în ce privește drepturile politice 
ale cetățenilor, direcția fundamen
tală a evoluției societății noastre 
este aceea a perfecționării con
tinue a cadrului legislativ, institu
țional, a mecanismului amplu și 
atotcuprinzător de conducere de
mocratică a societății, menit să asi
gure participarea efectivă a mase
lor populare la exercitarea puterii.

Așa cum este bine cunoscut, afir
marea drepturilor și libertăților 
omului — într-o lume a interde
pendențelor — este de peconceput 
fără respectarea dreptului popoare
lor la viață, la existență liberă și 
suverană. Astăzi, cea mai mare 
amenințare la adresa drepturilor 
omului o constituie cursa înarmă

rilor, acumularea 
în arsenalele lu
mii a noi și noi 
mijloace de dis
trugere, ce riscă 
să arunce omeni
rea în abisul unei 

nimi- 
con-

cepția partidului 
nostru, dreptul la pace și viață, la 
existență liberă, demnă este cel 
mai important drept al oamenilor 
și popoarelor — in absența căruia 
toate celelalte drepturi ar rămine 
fără obiect. De aceea, România 
consideră că a lupta pentru om, 
pentru apărarea drepturilor sale 
presupune, cu precădere, eforturi 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celei nucleare, și 
trecerea la dezarmare, pentru asi
gurarea păcii și securității în lume.

Problema cooperării internațio
nale în domeniul drepturilor omu
lui, frecvent evocată în unele dez
bateri din organismele și conferin
țele internaționale, reprezintă, după 
cum se știe, o parte componentă a 
cooperării generale dintre țările și 
popoarele lumii. în concepția țării 
noastre, o asemenea cooperare tre
buie să ducă Ia apropierea dintre 
popoare, la creșterea stimei și res
pectului reciproc, la cultivarea în
țelegerii și prieteniei între ele. O 
asemenea nobilă preocupare nu 
poate și nu trebuie in nici un fel 
deturnată de la țelurile sale uma
nitare sau folosită ca instrument de 
amestec în treburile interne ale 
altor state, ca mijloc de confrunta
re politică sau factor de încordare 
în viața internațională, cu conse
cințe negative pentru cauza des
tinderii și înțelegerii dintre state.

în, același timp,. o , colaborare 
destinată, prin însăși natura sa, să 
slujească omului nu poate să facă 
abstracție de fenomenele care 
afectează direct condiția umană. 
Persistența unor fenomene profund 
negative, criza economică mondială, 
șomajul, inflația, povara datoriilor 
externe, practicile colonialiste și 
neocolonialiste, rasismul și apart
heidul, manifestările politicii de 
forță și dictat, subdezvoltarea și în
tregul său cortegiu de suferințe — 
foametea, neștiința de carte, lipsa 
de asistență sanitară, maladiile de 
tot felul — au o înriurire profund 
negativă asupra drepturilor omului.

Ziua drepturilor omului este un 
prilej de puternică mobilizare pe 
plan mondial, de chemare la uni
rea eforturilor statelor și popoare
lor ca factor hotărîtor pentru so
luționarea problemelor de care de
pind pacea, bunăstarea și progresul 
umanității, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Radu BOGDAN

E DE PRESA
scurt

COMITETUL PENTRU PROBLEME SOCIALE, UMANITARE Șl CULTU
RALE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. a adoptqt o rezoluție în care 
este subliniată necesitatea urgentă a prevenirii pericolului reînvierii na
zismului și fascismului, in context este evocat faptul că O.N.U. a rezul
tat din lupta împotriva nazismului, fascismului, agresiunii și ocupației 
străine.

CONVORBIRI LA VARȘOVIA 
I au avut Ioc între Wojciech Jaru- 
I zelski, prim-secretar al C.C al 

P.M.U.P., președintele Consiliului 
I de Stat al R.P. Polone, și Willy 
I Brandt, președintele P.S.D. din 
1 R.F.G., fosf cancelar federal, care a 
. întreprins o vizită în R.P. Polonă, 

în comunicatul difuzat de agenția 
I P.A.P. se subliniază necesitatea 

respectării prevederilor tratatului 
(polono—vest-german încheiat in 

urmă cu 15 ani.

ILA SOFIA a avut loc o întîlnire 
a membrilor Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar cu studenții. în 

cuvintarea rostită cu acest prilej, 
Todor Jivkov, secretar general al

| C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga- 

| ria, a subliniat importanța pro- 
I greșului tehnico-științific pentru 
1 construirea socialismului și rolul 
I studenților în materializarea 

acestuia.

ÎNTR-O DECLARAȚIE COMUNA 
Idată publicității de 21 de partide 

politice și organizații obștești din 
R.P.D. Coreeană, între care Parti- 

Idul Muncii din Coreea și Frontul 
democratic pentru reunificarea pa
triei, se adresează un apel partide
lor politice și organizațiilor ob- 

| ștești, precum și organizațiilor in- 
I ternaționale de a-și exprima so- 
Ilidaritatea cu lupta poporului co

reean pentru transformarea Pe
ninsulei Coreea într-o zonă fără 
arme nucleare.

R.P. CHINEZA SPRIJINĂ POZI
ȚIA ȚARILOR DIN GRUPUL DE I 
LA CONT ADORA cu privire la so- | 
luționarea problemelor din zona 
America Centrale — a declarat pre- i 
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, in cursul ‘ 
convorbirii pe care a avut-o, la 
Beijing, cu delegația de partid și 
guvernamentală din Nicaragua. | 
Premierul chinez a arătat, cu acest 
prilej, că stabilirea recentă a reia- I 
țiilor diplomatice intre China și 
Nicaragua marchează , nouă peri
oadă în raporturile bilaterale dintre . 
cele două țări.

ÎN CAPITALA TANZANIEI a 
fost organizată luni o paradă mi- I 
litară cu prilejul celei de-a 24-a | 
aniversări a zilei independenței, 
informează agenția KUNA. i

MEMBRII PARTIDULUI COMU- l
NIST BRAZILIAN vor primi, 
pentru prima dată, zilele acestea, I 
carnetele de membru — a anunțat, | 
la Brasilia, secretarul general al 
partidului, Giocondo Dias. Prin | 
aceasta, a precizat el, conducerea I 
P.C.B. a reacționat la evoluția de- 1 
mocratică inițiată de actualul re- . 
gim civil. Membrii P.C.B. pot din I 
nou să activeze in legalitate și nu I 
este de presupus că posesorul unui 
carnet de membru va fi supus ur- I 
măririi polițienești — a apreciat I 
Giocondo Dias. Carnetul cu numă
rul unu a fost înmînat lui Critiano i 
Coutinho Cordeiro, membru fonda
tor al partidului, în prezent în I 
virstă de 92 de ani.
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