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Sarcini economice prioritare IȘALNIȚA :

RESURSELE MATERIALE ȘI ENERGETICE 
-GOSPODĂRITE CU MAXIMĂ EFICIENTĂ!

Utilizarea cu eficientă maximă și 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și energetice reprezintă o 
cerință esențială a progresului eco
nomiei noastre, subliniată în docu
mentele Congresului al XIII-lea 
al partidului. în legătură cu 
aceasta, la Congresul al III-lea 
al oamenilor muncii. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta că în 
toate domeniile și sectoarele de ac
tivitate este necesar să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru încadra
rea riguroasă a fiecărei unități, a 
fiecărui produs în normele de con
sum prevăzute, pentru diminuarea 
continuă a acestor consumuri, chiar 
sub nivelurile planificate, pentru eli
minarea oricărei forme de risipă, re
cuperarea sî utilizarea în mai mare 
măsură a resurselor refolosibile.

Valorificarea superioară si reduce
rea consumurilor materiale și ener
getice este o problemă nemijlocit le
gată de organizarea procesului de 
producție, de metodele și procedee
le tehnologice aplicate, de soluțiile 
constructive adoptate. In acest con
text, un rol de mare importantă il 
are realizarea de produse competi
tive, în construcții ușoare, cu para
metri tehnico-economici ridicați, care 
să determine reducerea continuă a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie. Ce argumente susțin această 
afirmație ? Este cunoscut faptul că 
un produs de calitate superioară a- 
sigură funcționarea pe timp mai în
delungat. satisfacerea pe o perioadă 
mai lungă a utilităților pentru care 
a fost creat, fără a fi necesară în
locuirea celui existent, economisind 
în acest mod manoperă și resurse 
materiale. Fiabilitatea produselor a- 
trage după sine un consum mai re
dus de materiale si energie pentru 
întreținerea și repararea acestora, in 
scopul asigurării funcționării in li-, 
mitele parametrilor admisibili. cu 
sau fără înlocuirea unor subansam- 
ble ori piese. Astfel, o serie de ana
lize efectuate în unele țări, inclusiv 
In tara no;i»țrfc»4arv<igOanele de că
lători mai vechi au dus la concluzia 
ca, pentru întrețiiierea^ și repararea 
acestora pe toată durata lor de func
ționare. consumul de metal reprezin
tă de trei ori consumul neoesar fa
bricării unui vagon nou. Și exemple 
similare pot fi găsite în fabricația 
de autovehicule, tractoare, instalații 
petroliere, utilaje energetioe. meta
lurgice sau din industria chimică.

Reducerea greutății proprii a pro
duselor reprezintă un alt element 
calitativ cu implicații directe asupra 
valorificării superioare a resurselor 
materiale si energetice. Se poate 
afirma cu deplin temei că tendința 
actuală de miniaturizare a produse
lor nu constituie o problemă de 
modă sau de conjunctură, ci repre
zintă o necesitate obiectivă, ce tine 
de însăși evoluția firească a tehni
cii. de progresul eoondmic. In aceste 
condiții, este de la sine înțeles că 
realizarea unor produse cu consu
muri specifice reduse atit in execu
ție, cit și în exploatare la benefi
ciari constituie de fapt o caracteris
tică de performantă, un factor de 
calitate. Astfel, in construcția de 
nave. autocamioane. autoturisme, 
remorci, diminuarea greutății pro
prii cu 4—5 la sută. în afară de re
duoerea consumului de materii pri
me neoesare execuției, asigură redu
cerea consumului de carburanți cu 
7—10 la sută, în condițiile menține
rii capacității utile de transport. în 
mod similar, micșorarea maselor pro
prii la mașinile și utilajele staționa
re atrage după sine reducerea for
țelor dinamice în timpul funcționării 
și. ca urmare, este necesară o con
strucție mat simplă a fundațiilor.

în acest context, și la noi în tară 
s-a intensificat activitatea de înnoi
re a produselor, concretizată prin 
ridicarea performantelor tehnice, si
multan cu reducerea consumurilor

materiale. Astfel, prin reproiectare 
s-au obținut mase nete mai reduse 
cu 25—30 la sută la unele tipuri de 
compresoare, cu 5—8 la sută la va
goane, cu 4 la sută la locomotiva 
diesel-hidraulică LDH 1 400. precum 
și la noile familii de cazane de abur, 
turbine hidraulice, masini-unelte si 
altele. Tot datorită noilor soluții 
constructive adoptate pe baza rezul
tatelor oercetării proprii, s-a obținut 
reduoerea cu circa 10 la sută a con
sumului de carburanți la motoarele 
navale, iar îmbunătățirile aduse unor 
utilaje energetice au condus la eco
nomii anuale de peste 1 300 MWh e- 
nergie electrică și 2 000 tone com
bustibil convențional.

Tinînd seama de evoluția tehnicii 
si de apariția unor noi materiale, de 
noile metode și procedee tehnologice, 
se poate afirma cu certitudine că 
economia noastră dispune încă de 
rezerve însemnate în ceea ce priveș
te mai buna folosire a bazei mate
riale și reduoerea consumurilor su
pradimensionate. De altfel. în actua
la conjunctură economică pe plan 
mondial, în care societatea trebuie 
să-și elaboreze direcțiile de dezvol
tare pornind 'de la premisa limitării 
severe a consumului de resurse na
turale. economiile celor mai multe 
țări au început să se orienteze către 
resursele ce se găsesc și se obțin 
mai ușor pe plan intern.

Ce posibilități concrete există în 
acest sens ? Iată cîteva exemple edi
ficatoare. Utilizarea fontelor de mare 
rezistentă (fonte cu grafit nodular 
sau lamelar) în locul otelului con
duce. de exemplu, la reducerea cu 
30—50 la sută a greutății pieselor 
turnate, concomitent cu creșterea de 
circa 3—5 ori a rezistentei la trac
țiune față de fontele obișnuite. Im
portante economii de materiale de
ficitare se pot obține prin folosirea 
bimetalelor, a materialelor ceramice 
și compozite. Utilizarea bazaltului în 
economia națională va avea ca efect, 
la nivelul anului 1990. economisirea 
a peste 50 mii tone de oțel, după 

■sCumt extinderea - folosirii materiale
lor placate va . asigura economisirea 
a însemnate cantități de metale ne
feroase.

Pentru punerea în valoare a posi
bilităților la care ne-am referit este 
necesară intensificarea preocupărilor 
specialiștilor din unitățile de cerce
tare științifică șl inginerie tehnolo
gică. astfel ca toate produsele noi ce 
se proiectează și urmează a fi asimi
late în producție să fie concepute in

pas cu cele mai recente realizări ale 
științei și tehnicii moderne, să tină 
seama de imperativele majore ale e- 
conomiei naționale privind crește
rea eficienței și competitivității.

Alături de acțiunile privind im-- 
bunătățirea parametrilor funcționali, 
reducerea greutății nete și folosirea 
înlocuitorilor, o preocupare perma
nentă trebuie să o oonstituie perfec
ționarea și înnoirea tehnologiilor de 
fabricație, care reprezintă unul din 
factorii hotăritori pentru reducerea 
pierderilor tehnologioe. diminuarea 
rebuturilor, utilizarea cit mai com
pletă a resurselor materiale și regă
sirea acestora intr-o proporție cit 
mai mare în produsul finit.

Numeroase studii ale unor institu
te si organizații din țară și străinăta
te. în care s-au abordat metodele si 
căile oele mai potrivite pentru redu
cerea cheltuielilor materiale, au scos 
în evidență faptul că activitățile de 
concepție, proiectare si dezvoltare 
tehnologică au eficienta oea mai ri
dicată pentru realizarea acestui dezi
derat. Posibilitățile sînt multiple si 
specialiștii din întreprinderi și insti
tutele de specialitate au datoria de 
a alege procedeele și metodele cele 
adecvate, care să asigure cele mai 
mici consumuri materiale și energe
tice. Din aoest punct de vedere s-au 
obținut rezultate bune, cu efeete e- 
conomice însemnate, prin aplicarea 
și promovarea unor tehnologii mo- 
derpe ca : stanțarea și matrițarea de 
precizie, turnarea în cochile și coji, 
extrudarea șî sinterizarea, utilizarea 
în mai mare măsură a tehnologiilor 
neconvenționale, a prelucrărilor cu 
laser, folosirea tehnicii de calcul în 
stabilirea planurilor de croire op
time.

Merită subliniată, în aoest context, 
experiența întreprinderii ..Sinterom" 
Cluj-Napoca. unde folosirea proce
deului de extrudare la execuția cor
pului bujiei in locul prelucrării prin 
așchiere a ridicat coeficientul de uti
lizare a metalului de la 0.43 la 0,68, 
economisindu-se cantități Însemnate 

, de,, oțel calibrat. Rezultate, bune pe 
linia generalizării unor procedee teh
nologice moderne s-au obți-nut și la 
întreprinderile ..Tractorul" — Brașov

Dr. lnq.
Mircea ROM ANI ȚA
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale ți Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

(Continuare în pag. a Il-a)

SUCEAVA : Creșteri

importante ale 
productivității muncii 
Puternic mobilizați de

îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii suceveni muncesc cu 
abnegație pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
1986. Acțiunile sistematice în
treprinse pentru folosirea inten
sivă a capacităților de produc
ție. a mașinilor, instalațiilor și 
utilajelor din dotare au avut ca 
rezultat obținerea, în perioada 
care a trecut din acest an, a 
unei producții-marfă suplimen
tare în valoare de peste 670 mi
lioane lei. Acest spor a fost 
realizat, în principal, pe sea
ma creșteții productivității 
muncii, care este mai mare 
cu 10,7 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, su
cevenii îndeplinind și depășind 
astfel sarcinile și la acest indi
cator. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu colectivele de 
muncă de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport. Combinatul de fibre, 
celuloză și hirtie. întreprinderea 
de tricotaje „Zimbrul", întreprin
derea de confecții din Suceava. 
Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni. întreprinderea de 
scule, subansamble și accesorii 
Rădăuți, Filatura de bumbac 
din Gura Humorului. Uzina de 
construcții și reparații utilaje și 
piese de schimb Vatra Dornei. 
(Sava Bejinariu).

ROMÂNIA ÎN ANUL

Energie electrică 
peste prevederi

„Energie electrică în ritmul 
cerințelor economiei naționale*' 
— iată cuvîntul de ordine sub 
semnul căruia desfășoară în
trecerea socialistă harnicul co
lectiv de la Centrala electrică 
de termoficare Ișalnița. în pe
rioada ce a trecut 
au fost pulsați 
energetic național, 
derile de plan la 
485 milioane kWh 
trică.

— Acest succes — ne-a spus 
inginerul Marin Piculescu, di
rector adjunct al unității — are 
la bază menținerea în stare de 
neîntreruptă funcționare a tur- 
boagregatelor de bază ale cen
tralei, reducerea opririlor acci
dentale, realizarea unor repara
ții și revizii tehnice operative 
de calitate. (Nicolae Băbălău).

din acest an 
în. sistemul 
peste preve
zi, aproape 
energie elec-

ROȘIORI DE VEDE :

Planul la export 
îndeplinit 

înainte de termen
Harnicul colectiv de la în

treprinderea mecanică de mate
rial rulant din Roșiori de Vede 
—, unitate care în ultimii ani a 
devenit un important exportator 
de mașini, echipamente și piese 
de schimb — raportează un im
portant, succes : îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an lâ export.

— Succesul are la bază ma
terializarea unui amplu program 
de măsuri tehnico-organizatorice 
— ne spune inginerul Gheor- 
ghe Szasz, directorul întreprin
derii — care au vizat, în prin
cipal, organizarea judicioasă a 
producției și a muncii, moder
nizarea tehnologiilor de fabrica
ție, întărirea ordinii, discipli
nei și a asistentei tehnice, îndeo
sebi in sectoarele și atelierele 
care au contribuția principală 
în realizarea produselor desti
nate partenerilor exterhf. în 
același timp, în centrul preocu
părilor noastre am situat spo
rirea competitivității produse
lor și adaptarea 
lui de fabricație 
partenerilor de 
(Stan Stefan).

nomenclatoru- 
la cerințele 

ceste hotare.
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Raport de pe frontul muncii pașnice
cu 
a-

Printr-o coincidență pli
nă de semnificații,' in 
ziua cînd poporul nos
tru a intimpinat 
unanimă, vibrantă
deziune noua și străluci
ta inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înfăptuirea dezarmării, 
Armata română adresa 
comandantului suprem un 
raport ostășesc de mun
că. de construcție, de 
pace. O telegramă prin 
care se anunța că unități
le militare de pe unul 
din marile șantiere ale 
țării, noua magistrală al
bastră dintre Poarta Albă 
și Midia-Năvodari. și-au 
îndeplinit cu succes sar
cina încredințată în fina
lizarea viitoarei artere de 
navigație.

Un raport ostășesc fără 
zăngănit de arme, fără 
amenințări 
voalate la 
Conținind, 
referiri la 
construcție, . .
deschise apelor, navelor 
și fertilității, vorbind 
în graiul faptelor despre 
o amplă strategie con
structivă.

Unul 
rapoarte pașnice de pe 
frontul 
cum. s-au făcut

directe sau 
adresa păcii.

in schimb, 
kilometri de 

la făgașuri

din obișnuitele

muncii pașnice. 
____,_____  adesea 

auzite la noi, de-a lungul 
acestor arii de intensă 
construcție; de pe șantie
rele Transfăgărășanului 
sau Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, ale siste
melor de irigații, de la 
numeroase alte obiective 
ale economiei naționale 

români,unde militarii

chemați și invățați să 
construiască și să apere, 
participă cu eroism, și dă
ruire la grandioasa operă 
pașnică pe care o edifică 
întregul popor in spațiul 
și in timpul său de su
flet. Și in același timp, in 
mod firesc și necesar, ei 
se pregătesc cu inaltă 
răspundere patriotică, po
trivit Directivei coman
dantului suprem, pentru 
g-și onora cu demnitate 
rolul de pavăză de nă
dejde a independenței, 
suveranității și integrită
ții teritoriale a țării.

Drumuri ale vieții, dru
muri deschise oamenilor, 
apelor, recoltelor, vise
lor... Nu drumuri spre te
nebrele subteranelor ex
plozii, nici traiectorii ale 
dezintegrării in spațiul 
interstelar. Nu bombe a- 
tomice. Cetăți ale ener
giei atomice. Nu subma
rine și crucișătoare me
nite să imprăștie spaima 
pe supercontinentul al
bastru, ci nave purtind la 
catarg, către toate ori
zonturile, stindardele co
laborării internaționale. 
Iată imaginea pe care, a- 
semenea omenirii dorni
ce dintotdeauna și pentru 
totdeauna să prefacă să
biile în pluguri, o are na
țiunea română cînd își 
ridică glasul ferm in fa
voarea dezarmării, in fa
voarea vieții. Iată luci
dul, raționalul, umanis
tul gind care stă la baza 
inițiativei românești de a 
reduce armamentele, e- 
fectivele și cheltuielile 

. militare. Potrivit străve- 
chei noastre vocații paș-

nice (— „Ce vreți voi?" 
J- „Noi, bună pace"), pe 
măsura înaltelor noastre 
programe și aspirații paș
nice.

Deveni-vor șomeri mili
tarii lumii? Nu vor mai 
avea ce să facă arsenalele 
și laboratoarele războiu
lui? Nu vor mai avea fa
bricanții de bombe cui 
să-și vindă sinistra mar
fă? Acestor aberante și 
ipocrite întrebări, venind 
din partea celor ce, se 
opun cu înverșunare ori
cărui pas spre o lume fără 
arme, le răspund fără 
drept de apel înseși rea
litățile unei planete pe 
care se irosește anual, 
pentru cursa înarmări
lor, o sumă (o mie de mi
liarde de dolari!) tragic 
echivalentă cu insuporta
bila datorie a lumii săra
ce. O planetă suprasatu
rată de arme ale marții, 
dar care duce o atit de 
acută lipsă de arme ale 
vieții!

— Ce gîndește militarul 
român despre pace? Care 
sini argumentele sale ? 
l-am întrebat nu de mult, 
întilnindu-l pe un șan
tier, pe unul dintre con
structorii marilor noastre 
magistrale pașnice, colo
nelul inginer Constantin 
Vână. Erou al Muncii So
cialiste.

— Pe cele de ordin ge
neral le cunoaște oricine, 
n-are rost să le repet. 
Mi-aș permite să aduc ci- 
teva argumente persona
le. Sînt copil de țărani 
din Cungrea, comună ol
tenească din preajma

Drăgășanilor. Tatăl meu 
a căzut in ultimul război 
și eu m-arn pomenit 
mic „cap de familie" 
coarnele plugului. De 
tunci am urit războiul 
peste ani, mă bucur 
fac parte dintr-o 
care stă de strajă 
Am, apoi, doi copii și 
vreau să-i văd mereu la 
fel de senini ca astăzi. Și, 
in sfirșit, vreau să con
struiesc în continuare 
pentru țara mea, ca s-o 
știu și mai înfloritoare în 
viitorul mileniu.

Ascultindu-l, am înțe
les mai profund că in
tr-o lume in care bugete
le proiectelor pașnice sînt 
tot mai strîmtorate de 
nesațiul rachetelor pă
mântești și stelare, in care 
tot mai multe minți și de
gete se exersează pe cla
viatura morții nucleare, 
opțiunea fermă a milita
rului român, constructor 
și apărător de țară, ală
turi de întregul popor, se 
înscrie ca o șansă in plus 
pentru supraviețuirea pla
netei.

Este, în fond, semnifi
cația raportului ostășesc 
de construcție, de pace pe 
care Armata română l-a 
adresat comandantului su
prem, chiar in ziua bind 
poporul nostru a intimpi
nat cu unanimă, vibrantă 
adeziune noua și străluci
ta inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înfăptuirea dezarmării, 
pentru promovarea prin 
măsuri concrete, efective 
a păcii in lume.

de 
la
a-
Și, 
că 

armată 
păcii.

Victor VANTU

la 23 noiembrieReferendumul de
-expresia voinței unanime 

a poporului român
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Tovarășul ’ Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
dimineața, delegația guvernamenta
lă a Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul Nikolai Rîjkov. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. aflată in tara noastră cu 
prilejul participării la ședința a 42-a 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
L. N. Zaikov. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Talîzin. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
A. K. Antonov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentant 
permanent al U.R.S.S. la C.A.E.R., 
G. I. Marciuk, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

La primire au luat parte tovarășii 
Stefan Andrei. Stefan Bîrlea. Cor
nel Pacoste. Ion Ursu. precum și Ni
colae Mihalache. consilier.

A fost prezeht. de asemenea. E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a transmis tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Mihail Gorbaciov. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat tovarășului 
Mihail Gorbaciov un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări.

în timpul convorbirii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, care cunosc o dezvoltare con
tinuă. in spiritul convorbirilor' și în
țelegerilor Ja cel mai înalt nivel. Au 
fost evidențiate, totodată, posibilită
țile existente pentru extinderea pe 
mai departe a conlucrării româno- 
sovietice pe plan politic, economic, 
tehnioo-științific și în alte sfere de 
activitate.

Convorbirile au pus In evidentă 
necesitatea continuării eforturilor în 
vederea creșterii si diversificării 
schimburilor de mărfuri, amplificării 
cooperării și specializării în produc
ție. S-a apreciat că dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării reci
proc avantajoase dintre cele două 
țări vecine si prietene este in inte
resul popoarelor român și sovietic, 
al cauzei generale a socialismului si 
păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat succes deplin lucrărilor actua
lei ședințe a sesiunii C.A.E.R.. re- 
aftrmind convingerea că perfecțio
narea continuă a activității organi
zației creează condiții pentru extin
derea specializării și cooperării în 
producție, pentru înfăptuirea acor
dului de lungă durată, precum si a 
Programului complex.

Referindu-se la unele aspecte ale 
situației politice actuale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că țara 
noastră sprijină ferm orice măsură 
îndreptată spre obținerea unor acor
duri reale, concrete, pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și clasi
ce. pentru trecerea efectivă la dezar
mare. Secretarul general al partidu
lui nostru a reliefat necesitatea de 
a se face totul pentru ca înțelege
rile la care s-a ajuns în timpul în- 
tîlnirii la nivel înalt sovieto-ameri- 
cane din Islanda să fie finalizate.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două țări de a amplifica în conti
nuare conlucrarea româno-sovietică 
pe plan internațional, pentru solu
ționarea problemelor cu care se con
fruntă astăzi omenirea. în folosul 
cauzei dezarmării, destinderii, cola
borării și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

Deschiderea lucrărilor celei de-a 42-a 
ședințe a Sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

în Capitală s-au deschis, luni, lu
crările celei de-a 42-a ședințe a Se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrări participă delegațiile 
conduse de Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria ; Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului R. S. Ceho
slovace ; Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba ; Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane ; Dumaaghiin Sodnon, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole ; Zbigniew Messner, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone ; Constantin Dăscăles- 
cu, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România ; Gyorgy 
Lâzâr, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare ; Nikolai 
Rijkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; Vo Chi Cong, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. S. Vietnam.

Ia parte, de asemenea, delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, condusă 
de Ianez Zemliarici. vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal,, in 
conformitate cu convenția încheiată 
intre C.A.E.R. și guvernul acestei 
țări.

In calitate de observatori, participă 
delegațiile conduse de Sultan Aii 
Kesht.mand, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Afganistan ; 
Henry Ruiz Hernandez, ministrul co

laborării economice externe, repre
zentantul Republicii Nicaragua in 
Comisia mixtă C.A.E.R. — Nicara
gua ; Faraj Bin Ghanem. ministrul 
planificării al R.D.P. Yemen ; Addi- 
sour Tedla, vicepreședinte al Comi
tetului Național pentru Planificare 
Centralizată al Etiopiei Socialis
te ; Thongsavath Khaikhamphithoun, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.D.P. Laos in România.

La lucrări sînt prezenți secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, V. V. Sîciov. locțiitorii 
secretarului și specialiști ai Secreta
riatului C.A.E.R., precum și repre
zentanții unor organizații economice 
internaționale create de țările mem
bre ale C.A.E.R.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, participanților la ședința 
Sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc le-au fost transmise, 
de către tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului. un salut călduros. împreună 
cu cele mai bune urări de succes în 
desfășurarea lucrărilor sesiunii.

Actuala ședință a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
— a spus, intre altele, primul mi
nistru al guvernului român — este 
chemată să examineze temeinic mo
dul cum se înfăptuiesc hotărîrile 
Consfătuirii economice Ia nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
care a deschis perspectivele ri

dicării la un nivel superior ■ 
colaborării reciproc avantajoase din
tre țările noastre și, pe această bază, 
să stabilească acțiunile necesare pen
tru intensificarea, pe mai departe, a 
conlucrării în toate domeniile acti
vității economice și tehnico-științi- 
fice. pentru soluționarea, cu forțe 
unite, a unor probleme majore ale 
progresului economic și social al ță
rilor membre, în vederea creșterii 
forței și prestigiului socialismului în 
lume.

S-au adoptat, apoi, ordinea de zi 
și regulamentul de desfășurare a lu
crărilor.

Pe agenda de lucru sînt Înscrise 
probleme privind activitatea Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
intre ședințele a 40-a și a 42-a ale 
Sesiunii Consiliului pentru realizarea 
hotărîrilor Consfătuirii economice la 
nivel înalt â țărilor membre ale 
C.A.E.R., rezultatele tratativelor 
dintre organele centrale de planifi
care ale țărilor membre privind ac
țiunile de cooperare și colaborare 
economică pe perioada 1986—1990, 
proiectul Programului privind con
struirea de centrale nuclearo-elec- 
trice si centrale nucleare pentru 
termoficare pînă în anul 2000. pre
cum si proiectul programului de lu
cru al Sesiunii Consiliului pe anii 
1987—1988.

Pe marginea problemelor aflate pe 
ordinea de zi au luat cuvîntul con
ducătorii delegațiilor țărilor partici
pante la sesiune.

Lucrările continuă.
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La ordinea zilei pe șantierele de investiții SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ
MONTAJUL RAPID AL UTILAJELOR TEHNOLOGICE continuă pină la generalizarea

Cele două luni care ne mai despart de sfîrșitul primului an din 
actualul cincinal se anunță hotărîtoare pentru îndeplinirea integrală a 
planului de investiții, pentru terminarea și punerea în funcțiune a tu
turor capacităților și obiectivelor prevăzute în 1986. Dintre multiplele 
probleme cu care sînt confruntate acum numeroase șantiere de investiții, 
urgentarea montajului utilajelor tehnologice se detașează ca o sarcină de 
prim ordin pentru factorii cu răspunderi in 'acest domeniu. Intr-adevăr, 
analiza situației existente pe șantiere atestă că reușita examenului de 
punere în funcțiune a majorității noilor investiții este condiționată strict 
de montarea utilajelor tehnologice prevăzute, de punerea lor în perfectă 
stare de funcționare. Exemple ?

Colectivului de oameni ai muncii din cadrul Trustului de montaj 
pentru utilaje chimice din București, una dintre cele mal puternice uni
tăți cu acest profil din țară. îi revine, și în acest an. sarcina de înaltă 
răspundere de a contribui direct la asigurarea condițiilor pentru pune
rea în funcțiune a numeroase obiective productive importante din 
industriile chimică și petrochimică, metalurgie, sectorul energiei elec
trice etc. In ce ritm se desfășoară lucrările pe șantiere, care sînt di
recțiile de acțiune avute în vedere în continuare, ce probleme mal 
trebuie rezolvate ? — iată subiectul discuției purtate cu inginerul Panait 
IONESCU, director tehnic al trustului.

— De la început, doresc să pre
cizez că respectarea riguroasă a ter
menelor de punere In funcțiune și 
de atingere a parametrilor proiec
tați la toate capacitățile planificate, 
in condiții de înaltă eficientă eco
nomică, reprezintă obiectivul funda
mental al întregii noastre activități. 
Sîntem conștienți că, în măsura în 
care finalizăm la timp sau mai de
vreme noile investiții, contribuim, 
implicit, la realizarea nivelurilor de 
producție planificate pentru 1986 și 
la pregătirea corespunzătoare a sar
cinilor anului viitor și ale întregului 
cincinal. Iată rațiunea pentru care 
urmărim, practic, zilnic modul în 
care evoluează lucrările pe șantiere, 
analizăm cu exigență rezultatele 
obținute, programele de lucru pen
tru perioada următoare, colaborarea 
cu furnizorii de utilaje și construc
torii, hotărînd, bineînțeles ori de 
cite ori este cazul, adoptarea de mă
suri energice în vederea 
vitezei zilnice de lucru, 
mare bază pe planificarea 
a lucrărilor și, la fiecare 
am inventariat utilajele 
montate cu rapiditate și am stabilit 
programe mobilizatoare de montaj, 
ținind seama de potențialul uman șl 
tehnic existent, de toate posibilită
țile care ne permit folosirea sa cu 
eficiență sporită. Așa procedăm pe 
șantierele Combinatului chimic din 
Drobeta Turnu-Severin, dezvoltării 
Rafinăriei Brazi, combinatelor petro
chimice de la Midia-Năvodari și 
Borzești, întreprinderii de utilaj 
chimic din Făgăraș și multe altele. 
O altă categorie de măsuri constă în 
redistribuirea efectivelor de mun
citori și organizarea lucrului în 
schimburi prelungite pe șantierele 
unde sînt create condiții de lucru, 
ceea ce ne-a permis să recuperăm 
o parte din

— Timpul 
fie ptnă la 
adoptarea

creșteril 
Punem o 
riguroasă 
investiție, 
ce pot fi

lntirzierile anterioare. 
scurt rămas la dispozi- 
sfirșitul anului impune 

de tehnologii si metode

de execuție menite «â determine 
scurtarea cit mai mult posibil a du
ratelor de montaj. Cum acționați in 
acest scop ?

— In primul rind, prin creșterea 
gradului de mecanizare a celor mai 
dificile categorii de lucrări și, îndeo
sebi, a celor de sudură. Efectuarea 

(controalelor nedistructive are loc, 
practic, 24 de ore din 24, pe plat
forme special amenajate, astfel în- 
cit ritmul lucrărilor să nu fie cu 
nimic influențat. Pe <je altă parte, 
preocupările vizind creșterea gradu
lui de prefabricare a lucrărilor s-au 
accentuat. Astfel, pentru primele ca
pacități aflate in construcție la Com
binatul chimic din Drobeta Turnu- 
Severin lucrează neîntrerupt, asigu- 
rind un flux ritmic de subansamble, 
atelierele noastre din Pitești, Tirgu 
Mureș și Popești Leordeni.

Desigur, accelerarea ritmului de 
montaj este o cerință prioritară, 
imperativul la ordinea zilei, căruia 
ii subordonăm toate forțele noastre. 
Dar nu privim creșterea vitezei de 
lucru ca pe un simplu scop in sine, 
ci urmărim în egală măsură să rea
lizăm lucrări de calitate ireproșa
bilă. In acest scop am înființat 
centre suplimentare de formare și 
pregătire a sudorilor pentru oțelu
rile slab aliate. Instituind pe între
gul parcurs al execuției un sever 
control de calitate. Insist asupra 
acestei chestiuni deoarece Intre 50 
și 80 la sută din defecțiunile con
statate la lucrările de sudură se 
datorează calității slabe a electrozi
lor furnizați de întreprinderea de 
sîrmă și produse din sîrmă Buzău 
și Combinatul metalurgic Cîmpia 
Turzii. Am intervenit de nenumărate 
ori pe lîngă cei doi furnizori, dar 
fără rezultat. Paradoxal este faptul 
că în gama electrozilor fabricați pot 
fi găsite produse de calitate cores
punzătoare, dar care In mod Inexpli
cabil nu ne sînt livrate. Nu-mi ce
reți să vă spun de ce, pentru că 
nu știu. Vreau insă să atrag atenția

conducerilor celor două întreprin
deri că electrozii respectivi ii folo
sim, cu precădere, la sudurile exe
cutate la instalații chimice și petro
chimice, deci la instalații cu grad 
înalt de complexitate și periculozi
tate, unde nu este admis nici cel 
mai mic rabat de la calitate.

— Finalizarea noilor obiective și 
capacități ridică — prin numărul și 
importanța lor economică — exigen
te multiple in activitatea desfășu
rată pe șantiere. Care sint priorită
țile la ordinea zilei ?

— Hotărîtor pentru punerea In 
funcțiune a noilor investiții este 
sprijinul activ pe care trebuie să îl 
primim din partea furnizorilor de 
utilaje tehnologice. Cerință care im
pune introducerea unei discipline de- 
săvirșite în livrări, adică respectarea 
de către toți furnizorii a termenelor 
clar stabilite prin contracte și gra
fice, precum și expedierea pe șan
tiere a utilajelor în succesiunea 
firească a lucrărilor de montaj. Din 
păcate, la ora 
ritmul lucrărilor 
nesatisfăcătoare, 
tățile economiei 
litățile noastre 
în acest sens, o 
Investiții. începute cu ani în urmă 
și neterminate încă, din cauza lipsei 
unor cantități aparent neînsemnate 
de utilaje, dar indispensabile punerii 
lor in funcțiune.

— Vă rugăm si concretizați care 
sint șantierele afectate 7

— Am să mă refer Ia cele mai 
Importante. Instalația de benzen- 
detol din cadrul Combinatului pe
trochimic Borzești nu poate să-și 
înceapă activitatea de producție da
torită nelivrării de către întreprin
derea de utilaj chimic din Ploiești 
a două schimbătoare de căldură și 
de către întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Buzău a serpentinei 
pentru cuptorul de hidrogen. Pentru 
pornirea instalației de drojdie fura
jeră din cadrul Combinatului de 
fibre chimice, celuloză și hîrtie 
Brăila sînt așteptate cuvele de fer
mentare și rezervorul cu agitator 
produse de întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, 
precum și coloanele de furfurolizare 
de la întreprinderea de utilaj chi
mic din Făgăraș. Acest ultim furni
zor este restanțier și față de Com
binatul de fibre chimice, celuloză și 
hirtie din Dej. Mă opresc aici cu 
enumerarea acestor nedorite exem
ple, dar șirul lor este mult mai 
mare. Vreau însă să aduc în dis
cuție o altă chestiune legată de ele. 
Toate sînt capacități începute 
cîțiva ani, cu termene inițiale 
punere în funcțiune expirate și 
programate de mai multe ori. 
șantierele respective au fost făcute, 
nu o dată, analize riguroase ale 
cauzelor care au determinat neres-

actuală, stadiul și 
rămîn în continuare 

departe de necesi- 
nationale și posibi- 
de montaj. Există, 
primă categorie de

de 
de

re- 
Pa

Resursele materiale si»
energetice - gospodărite cu maximă eficiență!

(Urmare din pag. I)
„23 August" — București. „Tehno- 
rnetal" — Timișoara. întreprinderea 
de autocamioane Brașov. întreprin
derea constructoare de mașini Reșița, 
la care preocupările în acest domeniu 
au asigurat reducerea 
sută a consumurilor 
metal.

Efecte Însemnate în 
cerii consumurilor materiale și ener
getice se obțin prin aplicarea tehno
logiilor neconvenționale, cum ar fi i 
prelucrarea prin seîntei și electro- 
eroziune. deformare plastică in cîmp 
magnetic, tratamente termice si ter- . 
mochimioe cu plasmă sau fascicul de 
electroni, nitrurarea ionică si altele. 
Fabricarea unor repere din pulberi 
sinterizate permite, de exemplu, e- 
conomisirea unor însemnate cantități 
de materiale feroase și neferoase 
consumul specific fiind in cazul fo
losirii acestui procedeu mai mic de 
5—6 ori pe 
de reperele 
așchiere.

Rezultate 
ducerii consumurilor de materii pri
me se pot obține și prin îmbunătăți
rea și scurtarea fluxului tehnologic 
de la semifabricat pină Ia produsul 
finit. Astfel, dacă pentru executa
rea unor piese din semifabricate ob
ținute prin forjare liberă coeficien
tul de utilizare a metalului este de 
0,40—0,50, acesta crește la 0,75—0,80 
in cazul semifabricatelor din lami
nate pline, ajungind la 0.90—0,96 în 
cazul celor obținute prin turnare și 
forjare de precizie. Promovarea teh
nologiilor de prelucrare prin defor-

cu 25—30 la 
specifice da

sensul redu-

unitatea de produs fată 
similare executate prin

favorabile In sensul re-

mare plastică In matriță, turnare de 
precizie ori extrudare determină re
duceri însemnate de consumuri ma
teriale și energetice, comparativ cu 
tehnologiile „clasice" prin așchiere, 
care, in prezent, in economia noas
tră sînt preponderente. Ceea ce de
monstrează limpede că sînt necesare 
in continuare eforturi însemnate 
pentru reducerea ponderii procedee
lor de prelucrare prin așchiere cu cel 
puțin 20 Ia sută față de situația ac
tuală.

O cale importantă pentru mal 
buna valorificare a materiilor prime 
și materialelor o reprezintă recupe
rarea și recircularea materialelor re- 
folosibile. Este cunoscut faptul că 
diferite obiecte de uz industrial sau 
gospodăresc, după încheierea ciclu
lui lor de viață, mai mare sau 
mai mic, devin fier vechi, macu
latură, cioburi, zdrențe, care, în 
continuare, pot servi pentru obține
rea unor materii prime noi. in con
diții de înaltă eficientă economică. 
Pe de altă parte, este necesar să con
semnăm in acest context faptul că 
folosirea ca atare a materialelor me
talice refolosibile asigură o eficien
tă economică de 6—7 ori mai mare 
fată de cea care implică operația 
de retopire.

In prezent, cind in întreaga econo
mie eforturile sînt îndreptate spre 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan din acest an, precum și spre 
pregătirea temeinică a producției a- 
nului 1987 se cere acordată o aten
ție deosebită utilizării rationale, efi
ciente a resurselor materiale și ener
getice. Intensificarea in fiecare Între
prindere. in fiecare ramură a actiu-

nllor care asigură economisirea ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei electrice, mani
festarea unui înalt spirit de răspun
dere și exigență în gospodărirea re
surselor materiale și energetice — 
așa cum a cerut conducerea parti
dului — se dovedesc a fi esențiale 
pentru o mai bună aprovizionare 
tehnico-materială, pentru sporirea 
eficientei economice.

pectarea termenelor, s-au elaborat 
noi programe de livrare a utilajelor, 
iar furnizorii amintiți și-au luat an
gajamente ferme că vor face tot ce 
le stă în putință pentru redresarea 
livrărilor. După cum vedeți. lucru
rile nu prea 
de-a dreptul 
tive practic terminate să stea fără 
să producă, iar fonduri importante 
de investiții, să rămînă in continuare 
imobilizate sine die.

— Există insă șt alte obiective de 
investiții importante, de care depin
de înfăptuirea unor programe prio
ritare pentru economia națională, 
la care perspectivele de punere in 
funcțiune sint puse sub semnul in
certitudinii. Este vorba tot de ace- 

. leași cauze, adică de nelivrarea uti
lajelor 7

— In mare măsură, da. 51 am să 
menționez, dintre ele. Instalațiile de 
titan-zirconiu șl de coloranți din 
cadrul Combinatului chimic Giurgiu, 
precum și o serie de centrale termo
electrice la care participăm și noi. 
Fără să mai trec in revistă furni
zorii intîrziați, de altfel lista lor 
este prea lungă, trebuie să subliniez 
faptul că unii dintre ei dovedesc 
formalism și superficialitate în apre
cierea posibilităților de care dispun 
sau sînt, pur și simplu, dezinteresați 
de soarta investițiilor pentru care 
urmează să execute utilaje și echi
pamente. Altfel nu se explică de ce, 
în ședințele de comandament, iși 
angajamente pe care nu le mai 
la îndeplinire.

Am să anticipez o întrebare 
care probabil că vreți să o puneți : 
care este situația stocurilor de uti
laje nemontate ? Din capul locului 
precizez că volumul lor nu este 
foarte mare. $i totuși stocuri există. 
Unele și din cauza noastră, a unor 
minusuri proprii în organizarea și 
desfășurarea lucrărilor, dar cele mai 
multe se datorează 
respunzător in care 
utilaje pe șantiere : 
sau în altă ordine decît cea firească 
de montaj. Iată un exemplu : la 
Combinatul chimic din Drobeta 
Turnu-Severin trebuie să montăm 
6 coloane de schimb, in greutate to
tală de 600 tone. Ele au fost livrate 
de către întreprinderea de mașini 
grele pe tronsoane. Dar aproape cu 
regularitate, tronsonul sosit ultimul 
pe șantier a fost cel de bază,, pe 
care stau celelalte. In consecință, 
n-am putut să le 
că încă nu există 
care o construcție 
dată în aer. Cum 
nea situații nu sînt deloc o raritate, 
fapt care ne îngreunează serios ac
tivitatea.

Consider 
masă pînă 
fi folosită 
de către noi cu 
pentru a se obține maximum de re
zultate pe fiecare șantier, pentru a 
se pune în funcțiune toate capaci
tățile prevăzute in planul pe acest 
an. Important este ca potențialul de 
care dispunem să fie folosit din plin 
și, printr-o activitate bine organi
zată, rodnică să acționăm In comun, 
intr-un climat de perfectă colabo
rare. să accelerăm ritmnl de montaj. 
Acesta este angajamentul nostru, al 
montorilor, și așteptăm un sprijin 
real și efectiv din partea furnizori
lor, astfel ca eforturile noastre co
mune să fie Încununate de succes.

au progresat și este 
inacceptabil ca obiec-

Iau 
duc

pe

modului neco- 
primim unele 
descompletate

montăm, pentru 
vreo metodă prin 
să stea suspen- 
spuneam, aseme-

că perioada de timp ră- 
la sfîrșitul anului poate 
și de către furnizori și 

eficiență sporită.

Convorbire consemnată de
Cristian ANTONESCU

experienței înaintate
Printre cele citeva situații operati

ve privind unele activități prioritare 
pe care le examinează zilnic tova
rășul Gheorghe Marinică. primul 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Constanta, se află și cea care 
privește dinamica producției de 
lapte in cele 13 unități agricole din 
localitățile suburbane ale municipiu
lui. Pentru cei neavizați o asemenea 
preocupare ar putea să pară nesem
nificativă întrucit este vorba de un 
oraș în care producția-marfă indus
trială 
miliarde 
zează 70 
terior al 
tivitatea

„Totuși, lucrurile nu stau deloc 
așa, ne spune cu convingere tova
rășul Gheorghe Marinică. Și iată de 
ce. Orașul care 
mare producție industrială din ju
deț este, în același timp, și cel mai 
mare consumator de produse agro- 
ali.mentare, intre care laptele și pro
dusele lactate sînt mult solicitate, 
iar noi ne-am propus, in cadrul pro
gramului de autoaprovizionare in 
profil teritorial, să facem din unită
țile suburbane ale municipiului tot 
atitea surse de bază pentru apro
vizionarea populației de la oraș cu 
lapte, legume și alte produse. în
trucit însă nici comitetul municipal 
de partid și nici consiliul popular 
municipal nu dispun de organisme 
agricole sau de un aparat propriu 
care să se ocupe de problemele de 
agricultură, s-a stabilit să abordăm 
și să rezolvăm această 
prin prisma muncii 
de partid.

în continuare, nl se 
In care s-a procedat, 
pornit de la situația 
unități din teritoriul municipiului, și 
anume in cooperativele agricole de 
producție Ovidiu și Poiana, se reali
zează an de an producții medii de 
peste 4 000 litri lapte de la fiecare 
vacă. în timp ce în celelalte unități 
rezultatele au fost pe jumătate Sau 
chiar pe sfert, astfel incit pe an
samblu producția medie de lapte 
era cu totul nesatisfăcătoare. Por
nind de la o asemenea realitate, 
secția organizatorică a comitetului 
municipal de partid a întocmit, cu 
ajutorul unui colectiv de specialiști, 
un studiu din care reieseau în mod 
detaliat factorii care au contribuit 
la creșterea și menținerea constantă 
a producțiilor mari de lapte în cele 
două cooperative și. prin antiteză, 
deficientele care s-au constatat la 
celelalte unități In privința asigu
rării furajelor, a adăposturilor, a 
regulilor sanitar-veterinare. a selec
ției și creșterii tineretului de prăsilă 
etc. Constatările acestui studiu au 
fost apoi exemplificate, adică do
vedite în mod argumentat prin 
imagini filmate și diapozitive sur
prinse ■” ’ 
cit și 
slab.
planșe 
zultatele unităților fruntașe, prezen- 
tind dinamica producției de lapte In 
concordantă cu factorii care o de
termină. Cu aceste pregătiri minu
țioase de natura muncii organiza
torice și a celei de propagandă s-a 
trecut la organizarea unul schimb 
de experiență la cooperativa agrico
lă Ovidiu, la care au participat, in

anuală se ridică la circa 30 
lei și prin care se reali- 
la sută din comerțul ex- 

țării și 60 la sută din ac- 
de turism.

realizează cea mai

problemă 
organizatorice

explică modul 
Mai întîi s-a 
că în două

atît în unitățile de referință 
In cele cu sector zootehnic 
De asemenea, s-au întocmit 
și grafice care sintetizau re
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trecut, secre-luna februarie a anului
tarii comitetelor comunale de partid 
și ai unităților agricole, președinții 
cooperativelor agricole și directorii 
întreprinderilor agricole de stat, in
ginerii zootehniști, medicii veteri
nari. șefii fermelor zootehnice, re
prezentanții direcției agricole jude
țene și ai inspectoratului sanitar- 
veterinar etc. După o asemenea 
acțiune pregătitoare, participant» la 
schimbul de experiență au putut să 
vadă concret starea biologică a 
animalelor din ferma de vaci a coo
perativei din Ovidiu. Curățenia adă
posturilor. depozitele de furaje, 
modul de organizare a programu
lui de lucru ș.a. In încheierea aces
tei acțiuni s-a făcut precizarea că 
schimbul de experiență în privința 
creșterii producției de lapte abia a 
început și el va continua lună de

VIAȚA DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL 
CONSTANȚA

lună prin convocarea tuturor celor 
prezenți în celelalte unități, pe rind. 
pentru a constata la fața locului 
modul în care se aplică învățămin
tele care au reieșit și deficiențele 
care mai trebuiau înlăturate.

Intr-adevăr, aproape lună de lună 
— niciodată n-a fost depășit terme
nul de două luni — au avut loc ase
menea analize în cadrul fermelor de 
vaci ale cooperativelor agricole 
Agigea. Techirghiol, Tuzla, 23 
August. Dulcești, Viile Noi, Limanu, 
I.A.S. Cumpăna și altele.

Intrucît. paralel cu generalizarea 
experienței pozitive, aceste analize 
efectuate la fața locului au și rolul 
de control al muncii, ele sînt pre
cedate in toate unitățile de pregă
tiri și măsuri temeinice. Astfel, toți 
membri biroului comitetului muni
cipal de partid, care au primit sar
cina să sprijine și să se ocupe de 
un număr de unități agricole, și-au 
organizat colective de lucru formate 
din, specialiști al direcției agricole, 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
industriale, al Băncii agricole și ai 
unităților de construcții etc., care 
prin diferite forme și mijloace ac
ționează pentru realizarea Întocmai 
a programelor stabilite privind re
dresarea zootehniei și creșterea pro
ducției de lapte In fermele de vaci, 
în felul acesta, unitățile agricole sint 
ajutate eficient și concret. Ca 
urmare, in acest răstimp s-au con
struit grajduri și adăposturi noi la 
cooperativele agricole Agigea. Viile 
Noi. Limanu și 2 Mai, fînare Ia 
Moșneni, Tuzla șl Poiana, padocuri

In opt ferme zootehnice șl s-a 
introdus apă curentă cu nivel con
stant. amenajindu-se bucătării fu
rajere în toate unitățile.

O atenție 
acordă 
gurării 
paralel 
trolul 
asupra 
ză sortimentele _____
furaje, s-a ajuns să se asigure și 
să se distribuie. prin intermediul 
municipiului, sămînță de dovleac 
furajer și sfeclă furajeră de 
mare productivitate pentru culti
varea tuturor locurilor virane din 
intravilan, a incintelor unităților 
economice, și agricole, a drumuri
lor și lizierelor desființate etc. 
De asemenea, s-au luat măsuri ca, 
la recoltarea culturilor agricole, 
să se adune întreaga cantitate de 
pleavă, vrejurile, capitulele de floa- 
rea-soarelui și coletele de sfeclă, 
pe scurt, toată producția agri
colă secundară. Se poate spune că, 
în prezent, unitățile agricole din 
raza, municipiului Constanta dispun 
de cite o tonă de fîn pentru fiecare 
vacă furajată, cantitatea totală fiind 
de trei ori mai mare decît cea rea
lizată în toamna anului trecut ; tot
odată, la suculente se realizează un 
excedent de 6 000 tone, iar la fura
jele de volum cantitatea va fi dublă 
față de necesar.

întreg acest ansamblu de măsuri, 
judicios conceput și coordonat, 
aplicat cu perseverență, a creat po
sibilitatea îndeplinirii programului 
stabilit de comitetul județean de 
partid privind creșterea producți
ilor în sectorul zootehnic, astfel că 
sporul decadal stabilit la producția de 
lapte pe cap de vacă a fost depășit 
cu regularitate în luna octombrie. 
De asemenea, alături de cele două 
unități cu producții mari de lapte 
din localitățile suburbane munici
piului Constanta, se înscriu acum, cu 
Succese remarcabile. apropiate de 
Cele ale fruntașilor. I.A.S. Mangalia, 
precum și cooperativele agricole 
Agigea și Techirghiol.

In Încheierea acestor însemnări 
vom releva și obiectivul imediat 
următor pe care ni l-a spus primul 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Constanta, anume ca toate 
unitățile să ajungă la nivelul ferme
lor fruntașe în producția de lapte. 
Este tocmai motivul pentru care 
schimbul de experiență continuă cu 
aceeași periodicitate, tematica lui 
fiind acum lărgită considerabil cu 
aspecte care vizează probleme da 
perspectivă, cum ar fi calificarea și 
ridicarea calificării cadrelor care lu
crează în acest sector, selecția ani
malelor și asigurarea unul material 
biologic de mare valoare. toate 
acestea determinind în cele din urmă 
consolidarea rezultatelor bune obți
nute. amplificarea acestora.

cti totul deosebită se 
in cadrul acestei acțiuni asi- 
furajelor. în acest scop, 
cu grija permanentă și con- 
efectuat în fiecare unitate 

modului în care se realizea- 
și necesarul de

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii'

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

COMĂNEȘTI un oraș
la vîrsta deplinei afirmâri

La postul de control de la Urzl- 
ceni, aflat în punctul de intersectare 
a drumurilor cu trafic intens spre și 
dinspre București, Constanța și Mol
dova. echipajul Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Miliției, 
pe care l-am însoțit într-un raid-an- 
chetă în județele Ialomița, Buzău, 
Covasna, Brașov șl Prahova, a făcut 
semn să oprească autoturismului 
Dacia 3-BZ-1047. O mașină pe cit de 
neîngrijită, (fiind lovită, boțită și 
ruginită), pe atît de ciudată. întrucit 
partea din spate, cu parbriz cu tot, 
era absolut la fel cu cea din față. 
Posesorul „mașinii cu două fețe", 
buzoianul Nicu Eftenaru. încearcă 
să-și explice „inovația", dar s-a con
vins pe loc că o mașină cu caroseria 
modificată înseamnă, de fapt, o 
altă mașină decît cea înmatriculată. 
In schimb, a rămas fără replică vă
zînd că mașinii i s-a depistat un în
treg inventar de defecțiuni tehnice, 
inclusiv la mecanismul de direcție, 
ca să nu mai vorbim de pneuri, toa
te uzate. între care unul, resapat, 
se afla în dreapta față, total contra
indicat. Intr-un cuvînt, „mașina cu 
două fețe" era nu numai o piesă 
de „muzeu al neglijenței și improvi
zației", ci și un pericol real pentru 
siguranța circulației atît pentru po
sesorul ei, cit și pentru ceilalți par
teneri de drum. Așa cum era și 
autoturismul 3-SB-2833. oprit la un 
alt post de control aflat tot Intr-o 
intersectare de drumuri intens 
circulate spre și dinspre Brașov, 
Bacău și Sfîntu Gheorghe. La în
trebarea de ce a plecat la un drum 
atît de lung, de la Sibiu la Focșani, 
cu o mașină avînd defecțiuni teh
nice, pneuri uzate, zgîriată și devo
rată de rugină, cel de la volan, 
Fănel Scarlat. a răspuns că nu e 
mașina lui. că-i face doar un ser
viciu (citește deserviciu) posesorului 
acesteia. Un răspuns care a surprins 
cu atit mai mult, dacă avem in ve
dere că Fănel Scarlat e șofer de me
serie și știe — sau ar trebui să știe . 
— ce mare risc își asumă pentru el 
și pentru ceilalți participant! la tra
ficul rutier urcind la volanul unul

asemenea... pericol public. 51 nici 
nu e de mirare că mașina arăta cum 
arăta, de vreme ce nu 1 se făcuse 
nici verificarea tehnică anuală, care 
trebuia să i se fi făcut cu 6 luni in 
urmă.

In ceea ce privește verificarea teh
nică anuală, am intilnit numeroși 
posesori de autoturisme care au in- 
tîrziat cu lunile efectuarea acestei 
operații obligatorii prin lege. Si nu 
e întîmplător faptul că tocmai la 
mașinile neprezentate la timp la ve
rificarea tehnică anuală, echipajul 
pe care l-am însoțit a depistat cele 
mai multe și mai grave defecțiuni 
tehnice la sistemele de direcție.

publice, de eludarea legii și ducerea 
în eroare a organelor de ordine, res
pectivul automobilist a Încercat, cum 
se zice, să-și fure singur căciula, 
pornind la drum cu mașina avînd 
defecțiuni tehnice nedepistate și 
neinlăturate la timp, fapt care-i 
punea în pericol însăși viața lui. a 
familiei și a altor participanți la 
trafic. Un act nesăbuit. Cu atit mai 
mult, cu cit statisticile atestă că 
defecțiunile tehnice constituie, ală
turi de excesul de viteză, oboseala, 
neatenția la volan, depășirea pericu- 

, loasă și conducerea sub influența 
alcoolului, surse generatoare de ac
cidente de circulație.

ment. Unii nu și le sudează sau nu 
le înlocuiesc la timp, alții și Ie 
scurtează dinadins, dîndu-le iluzia 
că se află intr-un permanent raliu, 
iar mașina unui brașovean (1-BV- 
2281) nici nu mai avea tobă de eșa
pament. trecînd pe lingă noi cu un 
zgomot asurzitor, 
fapte și atitudini 
subminează etica 
respectul față de ____ _________

In afară de necesitatea înlăturării 
oricărei defecțiuni tehnice, o cerință 
imperioasă, mai ales acum, cind ziua 
continuă să se micșoreze, cind ceața 
și ploaia îngreunează vizibilitatea, o 
constituie folosirea corectă a luminii

Sînt, toate acestea, 
reprobabile, care 
și spiritul civic, 

ceilalți semeni.

SIGURANȚĂ Șl CIVILIZAȚIE IN TRAFICUL RUTIER

Mașina bună este mașina
bine întreținută

frlnare șl semnalizare, care sînt vi
tale pentru deplasarea în siguranță 
pe drumurile publice. Iată citeva 
— dlntr-o listă mult prea lungă — 
dintre mașinile cu o stare tehnică 
precară, oprite sau întoarse din 
cursele lor periculoase : l-BV-1235, 
l-CV-6279, I-BV-4691, 3-GL-1919,
l-BZ-3480, 4-B-1439. 21-AR-1028. Ba, 
mai mult, posesorul autoturismului 
l-BV-1455 a încercat să ducă in 
eroare organele de ordine. Șeful 
Serviciului circulație al Miliției ju
dețului Brașov, maiorul Traian 
Dîrlău. ne-a arătat dovada de verifi
care tehnică prezentată de acesta și 
care era falsificată. Era dovada din 
1985. dar ultima cifră 5 era transfor
mată în 6, crezînd că o să „scape" 
de verificarea tehnică pe 1986. în 
afară de infracțiunea de fals in acte

Ați urmărit vreodată intr-o Inter
secție sau pe o stradă aglomerată 
citeva zeci sau sute de mașini care 
vă trec pe dinaintea ochilor ? Cele 
mai multe sînt curate, bine îngrijite. 
Dar in fluxul neîntrerupt al circula
ției își fac apariția și autovehicule 
care poluează, pur și simplu, strada, 
fiind lovite și nereparate de săptă- 
mîni de zile, zgîriate, ruginite, boțite. 
Altele lasă în urma lor nori de fum 
înecăcios, precum 
36-B-8731, care 
buzoienii de pe 
întunecase să 
încotro. Și — 
hardughiei poluante ne-a dovedit cti 
acte în regulă că abia i se făcuse 
reparația capitală. O altă nedorită 
poluare — fonică — se datorește de
fecțiunilor de la tobele de eșapa-

autovehiculul 
i-a determinat pe 
strada pe care o 

se împrăștie care 
culmea ! — șoferul

farurilor. Din păcate, in timpul 
raidului-anchetă am întilnit nu putini 
șoferi profesioniști și amatori, care 
foloseau fără nici un motiv faza 
lungă a farurilor, „orbindu-i" pe cei 
care veneau din sens opus și silin- 
du-i adesea să oprească pentru a nu 
se răsturna în șanțuri. Grav este și 
faptul că unii circulă chiar fără lu
minile de poziție, cu greu deslușin- 
du-!i-se prezența in întuneric, așa cum 
ni s-a intimplat și nouă pe o șosea din 
județul Buzgu. cu autoturismul 
l-PH-9579. La volan — Daniel Pe- 
trache. Nimeni altul decît posesorul 
mașinii, nimeni altul decît mecanic 
la unitatea autoservice de pe strada 
Găgeni din Ploiești, unde, de curînd, 
iși efectuase (probabil el însuși) ve
rificarea tehnică anuală. Farurile 
erau atît de dereglate incit toți cei 
care îi veneau din față erau nevoiți

să tragă pe dreapta, iar în spatele 
mașinii — întuneric beznă. Și, ca to
tul să fie in neordine. mașina avea 
o înfățișare deplorabilă. A fost pus 
pe loc să-și îndrepte „defecțiunile 
luminoase", și nu mică ne-a fost 
mirarea văzînd un ditamai mecanic 
auto de autoservice căznindu-se să 
fixeze becurile cu... bete de chibrit. 
Dacă de propria mașină se ocupă 
cum se ocupă...

Acum, la vreme de toamnă, cind 
se află la ordinea zilei și aprovizio
narea pentru cămara iernii, se im
pune ca autoturismele să fie încăr
cate rațional, să se evite pe cit po
sibil punerea de obiecte de tot felul 
pe caroserii, știut fiind că ele afec
tează rularea in siguranță a acestora, 
mai ales pe vint și drum alunecos, 
înaintau cu greu pe șosele aglomera
te cei de la volanul autoturismelor 
l-B-3648, l-VN-2549. 3-BR-415,
l-DB-294 și multi alții, care își 
cocoțaseră pe caroserie tot felul de 
lăzi cu struguri, mere, pere ; saci cu 
varză, cu cartofi, cu ceapă; bidoane, 
damigene, butoaie și cîte și mai 
cîte ! Unul transporta pe o Dacia 
1 100 o dormeză mai mare decît ma
șina. altul niște stupi de albine. Pe 
cîțiva i-am întilnit in pană de 
cauciuc din cauza greutății, iar doi 
se răsturnaseră în șanț — din ferici
re pentru ei. fără a fi grav acciden
tați.

De prisos să mal spunem că mași
na bună este mașina bine întreținu
tă. Aceasta presupune ca, înainte de 
a te urca Ia volan, mai ales cind e 
vorba de un drum mai lung, 
mașina să fie verificată cu toată 
grija. înlăturindu-se orice defecțiu
ne tehnică. După cum respectarea 
termenelor de efectuare a verificării 
tehnice anuale trebuie să se consti
tuie nu numai intr-o obligație legală, 
ci într-o obișnuință, avînd un impor
tant rol preventiv. De unde și 
urarea : ..Drum bun. cu mașini 
bune !“ Adică în perfectă stare de 
funcționare, ceea ce conferă garanția 
unui trafic rutier sigur, cursiv, civi
lizat.

La intrarea in orașul 
Comănești, pe canalul 
care duce apele Tro- 
tușului spre termocen
trală, intilhim citeva 
șantiere. In dreptul 
spitalului se amena
jează o microhidro- 
centrală. Aflăm că se 
folosesc materiale lo
cale și utilaje recupe
rate. iar constructorii 
nu sint. de fapt, con
structori. ci mineri, 
petroliști, oameni ai 
muncii de la Combi
natul de prelucrare o 
lemnului din localita
te. Printre el. alături 
de ei, Dumitru Poto- 
roacă. primarul ora
șului.

— De ce atîta zor ci 
doar aveți termocen
trala la doi pași — ii 
întrebăm.

— E adevărat — ne 
răspunde primarul. 
Dar energia obținută 
pe bază de cărbune 
costă mult și trebuie 
s-o livrăm in sistemul 
energetic național. Noi 
vrem să iluminăm a- 
Cest cartier cu energia 
smulsă din apa care 
curge intr-una, fără să 
ne coste nimic.

Și primarul ne-a 
arătat apoi că, in a- 
monte, in cartierul 
Lunca de Jos, cetățe
nii construiesc, tot din 
resurse locale, o moa- 
rg hidraulică, iar ală
turi, crescătorii de ani
male amenajează o 
tocătoare de furaje. 
Toate vor folosi a- 
ceeași sursă energeti
că. Sint obiective pe 
care ei, cetățenii, le-au 
propus cu 
lejurl și 
făptuiesc, cu ajutorul 
primăriei.

Fapte, initiative, pre
ocupări gospodărești

diferite pri- 
tot ei le in-

Petre POPA

intr-un oraș tinăr, care 
n-a împlinit încă 35 de 
ani. Dar la .condiția de 
oraș modern nu s-a 
ridicat Comăneștiul 
decit in anii care au 
trecut de la Congresul 
al IX-lea, cind a deve
nit unul dintre impor
tantele centre munci
torești ale țării. în
ceputul l-a făcut ter
mocentrala, „hrănită" 
cu cărbunele brun de 
la Vermesti, Asău, La- 
pos. Ea asigură ener
gia electrică și termică 
necesară industriei și 
orașului. S-a edificat 
aici o mare platformă 
industrială, care re
unește unul dintre cele 
mai importante combi
nate de prelucrare a 
lemnului cu 16 fabrici, 
o întreprindere minie
ră, schele petroliere, 
unități ale industriei 
alimentare. Cea mai 
tinără unitate indus
trială a orașului : fa
brica de blocuri și 
plăci celulare autocla- 
vizate. care valorifică 
superior cenușa de 
termocentrală. Produc
ția anuală realizată 
aici echivalează cu 
circa 30 milioane ae 
cărămizi — cantitate 
suficientă pentru a se 
construi la Comănești, 
Moinești. Tirgu Ocna 
și în alte localități ale 
județului cel puțin 
1 500 de apartamente.

O 
rea 
cut 
mii 
țațe

dată cu dezvolta- 
industriei a creș
ti orașul, In ulti- 
ani au fost tnăl- 

pentru mineri, 
petroliști si ceilalți 
oameni ai muncii 
blocuri de locuințe in- 
sumind peste 3 000 de 
apartamente. Pe harta 
orașului au apărut

cartierele noi ..Zăvoi". 
„Lăloaia". ..Șipoteni". 
cu construcții și dotări 
social-edilitare moder
ne. Funcționează in 
prezent la Comănești 
10 școli, un liceu cu 
profil de prelucrare a 
lemnului, 12 grădinițe 
și cămine pentru co
pii. un 
clinică, 
cultură 
centrul 
in noile cartiere a fost 
extinsă rețeaua co
mercială, s-au înfiin
țat numeroase unități 
de industrie mică si 
prestatoare de servicii 
pentru populație. La 
marainea orașului a 
fost construit un com
plex de sere care rea
lizează o producție- 
marfă anuală in va
loare de peste zece 
milioane lei.

In actualul cincinal 
— după cum ne-a in
format primarul ora
șului — vor fi con
struite noi capacități 
de producție. vor fi 
modernizate si dez
voltate cele existente. 
De, asemenea, se. va 
construi noul centru 
civic al omisului, care 
va reuni circa 1 000 de 
noi apartamente, vor 
fi date in folosință noi 
unități comerciale si 
de servire a populației, 
vor fi modernizate noi 
străzi. La înfăptuirea 
tuturor acestor obiec
tive iși vor aduce din 
plin contribuția 
cetățenii acestui 
și modern oraș 
la virsta deplinei 
mări.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

spital cu poli- 
asezăminte de

Si artă. In 
orașului, ca si

toii 
nou 

aflat 
afir-

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Pentru a da posibilitatea tuty- 

ror participantilor de a juca o 
gamă cit mai variată de numere 
preferate și. Implicit', de a avea 
acces la cîștiguri diverse și nu
meroase. vineri. 7 noiembrie a,c. 
se organizează. în locul tragerii 
obișnuite. TRAGEREA „MARILOR 
CÎȘTIGURI- LOTO. Intrat relativ 
recent în paleta sistemelor de 
joc, acest gen de tragere se des
fășoară după o formulă deosebit 
de avantajoasă : 2 extrageri a 9 
numere, efectuate în continuare, 
ca la orice tragere obișnuită, la

care se adaugă o a treia extrage
re, tot de 9 numere (din 90). Tot 
la capitolul avantaje mai remar
căm că se acordă autoturisme 
„Dacia-1 300“ pentru , primele 3 
numere, indiferent ordinea, pre
cum și faptul că se acordă mi
nimum 3 500 lei pentru 3 numere 
ciștigătoare din 9. Se mai atribuie 
excursii peste hotare și o suită 
largă și variată de sume de bani. 
Precizăm că biletele de 25 lei va
rianta participă la toate extrage
rile și că ultima zi de participare 
este joi, 6 noiembrie.
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Sriiii entizlast fată de strălucita 
initiate a tonului Nicolae Ceausescu 

pentru înfăptuirea dezarmării
Referendumul de la 23 noiembrie - expresia voinței unanime a poporului român

Resursele popoarelor să fie folosite pentru 
bunăstarea popoarelor

CB PRILEJUL ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunare festivă

Ca om al muncii și ca cetățean 
al României socialiste am primit 
cu bucurie vestea privind adop
tarea de către Marea Adunare Na
țională a propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se orga
niza un referendum în legătură cu 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltuieli
lor militare. Este un fapt care ne 
face cinste și care se adaugă unui 
îndelungat șir de alte initiative 
menite să asigure pacea, să înlă
ture marile primejdii care pîndesc 
viața, să ofere popoarelor posibi
litatea de a-și alege drumul dez
voltării economico-sociale pe care 
și-l doresc, fără presiuni, fără 
amenințările armelor.

Uneori stau și mă gîndesc dacă 
chiar toată lumea înțelege primej
dia înmulțirii armelor și arma
mentelor capabile să transforme 
planeta noastră într-o ruină, să 
ducă la dispariția vieții, a tot ce 
a creat omenirea. Oare nu a sosit, 
în sfîrșit, momentul ca oamenii de 
pretutindeni să înțeleagă că arme
le nu au putut și nu pot aduce li
niștea, încrederea și înțelegerea ?! 
Dimpotrivă, așa cum a subliniat in 
repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sporirea numă
rului de bombe și rachete, de 
tancuri, avioane și nave de război, 
in special a armamentului nuclear 
a făcut să crească pericolul unui

Trebuie făcut totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor pe Pămint și în Cosmos!

Noi, tipografii, care prin natura 
meseriei noastre luăm cunoștință 
printre primii de evenimentele pe
trecute pe diferite meridiane ale 
globului, am primit cu cel mai viu 
interes și cu adincă mindrie pa
triotică noua inițiativă de pace a 
tării noastre. formulată la Con
gresul al III-lea al oamenilor mun
cii Si adoptată de recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale. Cuvîn- 
tările rostite wareste prilejuri de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
dat expresie gîndurilor și senti
mentelor întregului nostru popor, 
constituind strălucite mărturii ale 
dorinței noastre de a trăi în liniște, 
de a munci, la adăpost de ame
nințarea unui război nimicitor, 
pentru continua înflorire a patriei. 
Ele arată întregii lumi că Româ
nia socialistă se află în primele 
rinduri ale luptei pentru solutio
narea celei mai importante proble
me a lumii de azi — problema 
dezarmării — neprecupetind nici un 
efort in vederea atingerii acestui 
obiectiv. înlăturării pericolului unei 
conflagrații mondiale.

în activitatea noastră de zi cu zi 
sîntem tot mai des puși în situația 
de a da tiparului știri îngrijoră
toare, care arată că în diferite

Să ferim generațiile viitoare de spectrul 
războiului!

împreună cu toți colegii mei de 
muncă, am primit cu sentimente 
de mare mulțumire noua iniția
tivă de pace o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pe care o susțin 
din toată inima, ca pe o strălucită 
dovadă a înaltei răspunderi pentru 
prezentul și viitorul poporului nos
tru, ale întregii omeniri. Hotărîrea 
tării noastre de a reduce cu 5 la 
sută armamentele, efectivele și 
cheltuielile militare. încă din acest 
an. reprezintă o strălucită dovadă a 
angajării românești în promovarea 
nobilei cauze a salvgardării păcii 
prin înfăptuirea dezarmării.

Militind statornic in diferite fo
ruri ‘ internaționale în favoarea 
cauzei dezarmării, propunînd am
ple și complexe programe în aceas
tă direcție, îmbinînd armonios vor
ba cu fapta, acum, din nou tara 
noastră consideră oportun că este

Pentru ca minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii să slujească omului, vieții

Document de inestimabilă valoa
re, ce va rămine înscris în istoria 
politicii internaționale contem
porane, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale a avut un 
puternic ecou și în conștiința ca
drelor didactice, de pe meleagurile 
de mărețe înfăptuiri ale Maramu
reșului. Acest document aduce o 
imensă contribuție la îmbogățirea 
gindirii politice și a practicii inter
naționale in vederea asigurării pă
cii și promovării dezarmării.

Am luat cunoștință cu multă sa
tisfacție și deplină aprobare des
pre legiferarea de către Marea 
Adunare Națională a acestei ini
tiative ce oglindește opțiunea fer
mă a poporului român pentru pace, 
progres și prosperitate. Am simțit 
încă o dată grija /nețărmurită a 
partidului și a secretarului său ge
neral fată de destinele poporului 
român și ale întregii omeniri. în 
condițiile deosebit de încordate ale 
lumii de azi. apelul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
unui climat de securitate, destin
dere. colaborare și pace, exemplul 
practic al României exprimă și 
gîndurile și năzuințele slujitorilor 
școlii maramureșene care, prin în
treaga lor activitate, nu precupe

război cu efecte atotdistrugătoare. 
Sume de-a dreptul astronomice — 
peste 1 000 miliarde de dolari — 
se irosesc în acest an — proclamat 
de O.N.U. ca An International al 
Păcii — in sacul fără fund al în
armărilor. O bună parte din ma
teriile prime și energetice, de. care 
se duce atîta lipsă, ia drumul fa
bricilor de arme. Am citit că 
multe cuceriri ale științei moderne 
— cum ar fi laserul, electronica și 
altele — sînt folosite tot mai mult 
pentru crearea de noi mijloace de 
ucidere și distrugere. Și toate a- 
cestea numai pentru promovarea 
unOr politici străine de interesele 
popoarelor, inclusiv ale propriilor 
popoare, și pe umerii lor.

Știm că în lume este șomaj, că 
bolile Zac ravagii in unele zone, că 
știința de carte și scrisul rămîn 
taine pentru sute de milioane de 
semeni. Cite lucruri folositoare 
pentru fiecare popor, pentru ome
nire în general, nu s-ar putea face 
dăcă tot ce se îndreaptă în prezent 
spre înarmări ar lua drumul unor 
programe de dezvoltare economico- 
socială ? Cu atît mai mult cu cit 
adesea se „justifică11 menținerea 
subdezvoltării prin... lipsa de mij
loace materiale. Or. cu numai o 
parte a fondurilor cheltuite pentru 
înarmări s-ar face multe lucruri 
care să aducă bucurii la milioane 

colturi ale Pămîntului cursa înar
mărilor ia proporții nemaiîntîlnite. 
Pe poligoanele din S.U.A. con
tinuă experiențele nucleare ; apar 
noi arme ultramoderne de distru
gere in masă ; se îhcearcă extin
derea competiției militare in spa
țiul cosmic. Aceste fapte nu pot. 
desigur, să nu pună pe gînduri pe 
orice om preocupat.de soarta sa și 
a celor din jur. Știrii că în actuale-' 
le coridlții, cind în arsenalele mili
tare s-au acumulat atitea arme nu
cleare. declanșarea unui război ar 
însemna pentru omenire o adevă
rată sinucidere, ar duce la distru
gerea a tot ceea ce au realizat oa
menii în decurs de milenii, la dis
pariția însăși a vieții pe planeta 
noastră. Iată de ce. ca cetăteană a 
unei țări profund atașată cauzei 
păcii, susțin cu toată tăria propu
nerile României socialiste, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în 
vederea reducerii si opririi cursei 
înarmărilor, văzînd în ele acte de 
înaltă răspundere pentru viitorul 
pașnic al poporului nostru și al în
tregii omeniri. Hotărîrea adoptată 
de Marea Adunare Națională pri
vind reducerea cu 5 la sulă a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare ale tării noastre și 
organizarea în legătură cu aceasta 

timpul să se treacă la noi fapte 
concrete.

Noi, cei ce muncim pe această 
mare platformă a petrochimiei ro
mânești, vedem in reducerea apro
bată de Marea Adunare Națională 
și in decizia de a se organiza un 
referendum, în cadrul căruia în
tregul popor să se pronunțe asupra 
acestei probleme, expresii ale do
rinței poporului român de a trăi în 
pace și înțelegere cu celelalte po
poare. de a contribui la înfăptuirea 
aspirațiilor tuturor oamenilor de 
bună credință — crearea unei lumi 
fără arme si fără războaie, o lume 
a păcii si colaborării egale in 
drepturi.

Cu atît mai puternică este nă
zuința noastră de pace și dezar- 

■mare. cu cit în lumea de astăzi, 
cind s-au acumulat atitea arme uci
gătoare de tot felul, un război ar 

țesc nici un efort pentru a educa 
elevii de azi, oamenii muncii de 
miine, in spiritul luptei pentru în
făptuirea socialismului în patria 
noastră, pentru pace, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe plane
ta noastră. Avem nevoie de pace și 
de liniște spre a munci, învăța și 
crea, pentru ca generația de tineri 
revoluționari de azi să se poată • 
împlini și afirma în toate dome
niile științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane.

Așa cum sublinia tovarășa 
Elena Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Științei și în- 
vătămintulul — trăim epoca celui 
mai mare avint al gindirii științi
fice, a unor descoperiri epocale, ce 
exercită o influentă covîrșitoare a- 
supra tuturor laturilor existentei 
umane. Și este absurd ca o bună 
parte din aceste cuceriri ale ge
niului uman, ale revoluției tehni- 
co-științifice contemporane să fie 
utilizate in scopul creării de mij
loace de distrugere in masă. în 
spiritul acestor nobile idei, noi, Cei 
ce muncim pe tărîmul învățămin- 
tului. al transmiterii către noile 
generații a cunoștințelor din dome
niul științei și tehnicii, avem, așa 
cum se arată în Apelul pentru de
zarmare și pace în Europa și in

și milioane de oameni — și nu ca 
acum, groaza de război, cu urmă
rile lui funeste.

Noi, aici, în tara noastră am 
știut dintotdeauna să prețuim și 
să iubim pacea. Am folosit anii de 
pace întemeind, prin istorie, o ci
vilizație cu care ne mîndrim. Pe 
asemenea temelii, în anii socialis
mului — și mai ales în anii glo
rioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu11 
— am lnăltat orașe, platforme in
dustriale, am făcut să rodească 
mai bogat ogoarele. E adevărat, 
mai avem Încă mult de muncit 
pentru a ne vedea împlinite toate 
programele. Dar pentru aceaătă 
avem nevoie de pace, ca de aer și 
apă. Acesta este unul din motivele 
care mă face să fiu — asemenea 
întregului popor — mîndru de ini
țiativele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De aceea mă 
angajez să cinstesc prin muncă e- 
forturile continue ale conducătoru
lui iubit al partidului și statului 
nostru îndreptate spre apărarea 
păcii, spre făurirea unei lumi în 
care fiecare popor să-și poată de
dica toate forțele si resursele pro
gresului și bunăstării.

Emilian MINCU
sudor electric. 
Trustul de montaj utilaj chimic 
București, Antrepriza Pitești

a unui referendum demonstrează 
cu putere de exemplu că și în do
meniul dezarmării a sosit vremea 
să se treacă de la vorbe la fapte, 
pentru ca uriașele fonduri irosite 
astăzi în scopul distrugerii să fie 
folosite exclusiv în scopuri pașni
ce, spre progresul și bunăstarea 
tuturor popoarelor.

împreună cu tovarășii mei de 
muncă de la Combinatul poligra
fic „Casa Seinteii11, ne» luăm anga
jamentul să nu precupețim nici un 
efort pentru a ne îndeplini sarcini
le ce ne revin, convinși fiind că 
prin apariția la timp și in cele mai 
bune condiții a ziarelor, reviste
lor și a celorlalte publicații, ne 
aducem o contribuție la populari
zarea în rîndul maselor a nobilelor 
idealuri de pace, înțelegere și co
laborare promovate cu atita con
secvență de partidul șl statul nos
tru, la continua înflorire a patriei. 
Cu aceste gînduri vom spune un 
DA hotărit la referendumul din 23 
noiembrie, cafe va constitui, fără 
îndoială, o nouă și puternică ex
presie a năzuințelor de pace ce 
animă poporul român.
Mariana OPRICA 
muncitoare tipografă la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii"

amenința cu distrugerea a tot ce 
a creat civilizația umană, ar putea 
distruge însăși viața pe planeta 
noastră.

Ar fi bine ca hotărîrea țării 
noastre de a proceda la reducerea 
mijloacelor militare să fie urmată 
de alții, de cit mai multi, pentru 
a se ajunge în cele din urmă la 
eliminarea tuturor armelor. Numai 
pe această cale vom putea lăsa 
generațiilor viitoare o lume mai 
sigură și mal bună. Aștept cu ne
răbdare să spun DA la referendu
mul din 23 noiembrie, cu convin
gerea că această nouă inițiativă de 
pace va spori și mai mult prestigiul 
internațional al României, al pre
ședintelui ei.

Cornel CH1R1TESCU
operator chimist,
Combinatul petrochimic Brazi

lume, al participanților la Plena
ră, o inaltă îndatorire morală — de 
a lupta pentru apărarea păcii, pen
tru ca marile cuceriri ale chimiei, 
fizicii, biologiei, ale celorlalte ști
ințe să fie folosite exclusiv pen
tru crearea de noi valori materiale 
și spirituale, pentru bunăstarea o- 
mului și progresul societății. Și, de 
asemenea, avem aceeași îndatorire 
morală de a educa în același spirit 
noile generații — muncitorii, teh
nicienii. inginerii sau oamenii de 
știință de miine.

întregul colectiv de cadre didac
tice. elevi și oameni ai muncii de 
la Liceul industrial ,nr. 3 din Bala 
Mare — ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu11 — ne expri
măm satisfacția și legitima min
drie patriotică pentru noile măsuri 
luate de România privind reduce
rea efectivelor. armamentelor și 
cheltuielilor militare. precum și 
chemarea adresată tuturor statelor 
lumii de a trece, la rindul lor. lă 
măsuri concrete pe linia dezarmă
rii. in interesul cauzei păcii și des
tinderii internaționale.
Prof, emerit 
Andrei BALAN 
directorul Liceului Industrial nr. 3 
din Baia Mare

Sosirea in Capitală a delegațiilor participante 
la lucrările celei de-a 42-a ședințe 

a Sesiunii C. A. E. R.
La București au sosit delegațiile 

din țările membre ale C.A.E.R. pen
tru a lua parte la lucrările celei 
de-a 42-a ședințe a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Delegația Republicii Populare 
Bulgaria este condusă de Gheorghi 
Atanasov, președintele Consiliului de 
Miniștri ; delegația Republicii So
cialiste Cehoslovace — de Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace; delegația Republicii 
Cuba — de Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ; dele
gația Republicii Democrate Germane 
— de Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri ; delegația Re
publicii Populare Mongole — de 
Dumaaghiin Sodnom, președintele 
Consiliului de Miniștri ; delegația 
Republicii Populare Polone — de 
Zbigniew Messner, președintele Con
siliului de Miniștri ; delegația Repu
blicii Populare Ungare — de Gyorgy 
Lăzâr. președintele Consiliului de 
Miniștri ; delegația Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — de 
Nikolai Rijkov, președintele Consi
liului de Miniștri • delegația Repu
blicii Socialiste Vietnam — de Vo 
Chi Cong, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A sosit, de asemenea, delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, condusă 
de Ianez Zemliarici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, in
vitată Ia sesiune în conformitate cu 
convenția încheiată între C.A.E.R. și 
guvernul acestei țări.

De asemenea. în Capitală au sosit, 
pentru a participa la lucrările sesiu

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare
In domeniul industriei de petrol și gaze

La București a avut loc ședința a 
61-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru Colaborare în dome
niul industriei de petrol și gaze, la 
care au participat delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R. și o dele
gație din R. S. F. Iugoslavia.

Lucrările ședinței au fost prezi
date de tovarășul loan Folea, minis
trul minelor, petrolului și geologiei.

Au fost examinate unele probleme 
ale colaborării în domeniul indus
triei de petrol și gaze, care decurg 
din hotăririle adoptate la ședințele

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII”

FĂGĂRAȘ : Tehnologie 
modernă

Un colectiv de specialiști de la 
Combinatul chimic din Făgăraș a 
pus la punct tehnologia de placa
re prin explozie a aluminiului pe 
oțel. Acest fapt permite realiza
rea in țară a plăcutelor pentru su
porți! utilizați în procesul de elec
troliză a aluminiului la întreprin
derea din Slatina, care se adu
ceau pină acum din import. Sub 
aspect calitativ, respectiv al rezis
tentei la forfecare, plăcuțele fabri
cate la Făgăraș sînt superioare 
celor importate. (Nicolae Mocanii).

CONSTANȚA : Un nou 
ansamblu de locuințe

O dată cu încheierea lucrărilor, 
in aceste zile, la alte 11 blocuri de 
locuințe, avind între 4 și 13 ni
veluri, lucrătorii din cadrul Trustu
lui de antrepriză generală pentru 
construcții-montaj finalizează un 
nou și modern ansamblu urbanis
tic, „Alexandru Lăpușneanu", în- 
sumînd 2 000 de apartamente. Noul 
ansamblu de locuințe este alcătuit 
din blocuri cu o arhitectură ele
gantă și modernă, înălțate de-a 
lungul arterei .de circulație cu ace
lași nume, avînd Ia parter spații 
Comerciale și alte dotări pentru 
buna aprovizionare a populației. 
(George Mihăescu).

MEHEDINȚI : Economii 
de materiale și energie
în unitățile industriale și pe 

șantierele de construcții din Mehe
dinți se aplică în producție nu
meroase măsuri tehnico-organtza- 
torice care vizează reducerea con
sumurilor de materii prime șl ma
teriale. energie electrică și com
bustibil. Numai in perioada care a 
trecut din acest an, lă nivelul ju
dețului s-au economisit 1 300 tone 
metal, 7 000 metri cubi material 
lemnos. 5 000 metri pătrat! țesă
turi. 2 050 MW energie electrică și 
3 240 tone combustibil conventio
nal. Cu cele mai bune rezultate în 
acest domeniu se înscriu între
prinderea de construcții navale și 
prelucrări la cald, întreprinderea 
de vagoane. Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului și întreprin
derea mecanică de armături și 
pompe din Drobeta-Turnu Severin, 
Șantierul naval. întreprinderea 
textilă „Cazanele" și întreprinde

NEAMȚ. în cadrul Casei de cul
tură a sindicatelor din Roman și-a 
deschis cursurile „Universitatea 
virstei a treia11. Este o formă in
teresantă si originală de instruire 
a oamenilor în virstă cu probleme 
de gerontologie, igienă, pedagogie 
și din alte domenii, pe care le pre
zintă specialiști din institutele de 
invătămint superior si de cerceta
re. cadre din unitățile sanitare si 
de invătămint din județ. (Constan
tin Blagovici).

ARGEȘ. în spațioasa sală de 
festivități a căminului cultural din 
comuna Priboeni. s-a desfășurat 
soectacolui-concurs de muzică 
populară instrumentală aflat Ia a 
6-a ediție. Numeroșii spectatori au 
participat la consfătuirea privind 
valorificarea superioară a folclo
rului local si la spectacolul-concurs 
al tarafurilor argeșene. A avut loc. 
de asemenea, un concert susținut

nii C.A.E.R. în calitate de observa
tori, delegația Republicii Democra
tice Afganistan, condusă de Sultan 
Aii Keshtmand, președintele Con
siliului de Miniștri ; delegația Repu
blicii Nicaragua, condusă de Henry 
Ruiz Hernandez, ministrul colaboră
rii economice externe, reprezentan
tul Republicii Nicaragua în Comisia 
mixtă C.A.E.R.—Nicaragua ; dele
gația Republicii Democrate Populare 
Yemen, condusă de Faraj Bin Gha- 
nem, ministrul planificării ; delega
ția Etiopiei Socialiste, condusă de 
Addisour Tedla, vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Planifi
care Centralizată.

★
Pe aeroportul Otopeni, delegațiile 

au fost salutate de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, Qheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al Guvernului, 
Ștefan Andrei și Ion Stoian, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Cornel 
Pacoste, Dimitrie Ancuța și Gheor- 
ghe Petrescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului, Ștefan Bîrlea, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național al Științei și 
învățămintului, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

La sosirea delegațiilor, a fost de 
fată V.V. Sîciov. secretarul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefii misiunilor diplomatice ale ță
rilor respective acreditat! la Bucu
rești.

Sesiunii și Comitetului Executiv ale 
C.A.E.R. Comisia a examinat, de a- 
semenea, probleme ale colaborării 
privind folosirea gazelor naturale 
drept combustibil pentru motoarele 
mijloacelor de transport, economisi
rea și utilizarea rațională a resur
selor materiale, cercetarea și ex
plorarea țițeiului și gazelor.

Comisia a examinat un raport a- 
supra activității desfășurate și a a- 
doptat planul de lucru pe perioada 
1937—1988.

rea minieră din Orșova. (Virgiliu 
Tătaru).

SATU MARE : Piață 
agroalimentară

Prin grija municipalității, Ia 
Satu Mare, în noul cartier de lo
cuințe „Mlcro-17“ s-a dat în folo
sință o nouă și modernă piață 
pentru desfacerea legumelor, fruc
telor și altor produse agroalimen- 
tare. Lucrările de amenajare a 
noii piețe constituie o reușită rea
lizare a colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
utilaj minier, în apropierea căreia 
se află. (Octav Grumeza).

IAȘI : Utilaj 
pentru forestieri

La întreprinderea de utilaje, 
piese de schimb șl reparații din 
Iași a. început fabricația unui fe
răstrău de spintecat cu avans me
canic, utilaj nou. de mare produc
tivitate destinat unităților de ex
ploatare forestieră. Prevăzut cu o 
pinză de tăiere subțire de numai 1.5 
mm, confecționată din otel din 
mărci superioare. noul ferăstrău 
permite reducerea consumului de 
material lemnos, puțind fi utilizat 
cu același înalt randament și la va
lorificarea resturilor lemnoase cu 
dimensiuni mici. Noul utilaj con
tribuie la modernizarea produc
ției în exploatările forestiere 
și la reducerea importurilor. (Ma- 
noîe Corcaci).

BOTOȘANI : Unități 
de valorificare 

a resurselor locale
în cadrul întreprinderii județe

ne de producție industrială si pres
tări servicii Dorohoi s-au pus In 
funcțiune o secție de turnări ba- 
chelită la Trușești și o secție bi
nale la Săveni. De asemenea, a 
început activitatea la exploatarea 
de calcar * Ripiceni-Manoleasa și 
urmează să intre în exploatare ca
riera de la Păltiniș. Alături de alte 
preocupări pentru sporirea eficien
ței economice, aceste măsuri con
tribuie la dezvoltarea activităților 
de producție acolo unde există re
surse locale și disponibilități de 
tortă de muncă. (Eugen Hrușcă).

CARNET CULTURAL.

de ansamblul „Doina Argeșului 
din Pitești. (Gheorghe Cîrstea)

CARAȘ-SEVERIN’. Eforturile re
unite ale Centrului de librării și 
ale edililor din municipiul Reșița 
de a răspunde cit mai bine atît 
cerințelor populației, cit și exigen
telor privind modernizarea conti
nuă a frumoasei localități de pe 
maiul Birzavei. se concretizează 
prin darea in folosință a unei noi 
librării si mutarea librăriei nr. 3 
intr-un local nou. Preocupării pen
tru asigurarea unui cadru adecvat 
de prezentare si vînzare a cărții 
i se adaugă si alte interesante ac
țiuni cum ar fi organizarea unor 
expoziții si standuri de carte, in- 
tilniri cu scriitorii prilejuite de

în cadrul manifestărilor consacra
te celei de-a 69-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la Clubul întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița Roșie11 din Capitală 
a avut loc, luni, o adunare festivă Ia 
cane au participat numeroși munci
tori. tehnicieni și ingineri.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice Ia București, 
precum și delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
care se află în vizită în tara noastră.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost evocată de Titus Cru- 
du, directorul întreprinderii. si 
V. P. Usaciov. adjunct al ministru
lui învătămintulul superior si mediu

Decada cărții sovietice
La librăria „Dacia11 din Capitală 

s-a deschis luni Decada cărții sovie
tice. manifestare dedicată celei de-a 
69-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

în cadrul expoziției sint prezen
tate opere ale clasicilor marxism- 
leninismului editate în limba româ
nă, volume de literatură social-po- 
litică, științifică, tehnică, numeroase 
lucrări de beletristică contemporană 
și clasică, dicționare și enciclopedii, 
albume și cărți de artă. O pondere 
însemnată în cadrul expoziției îl au 
volumele importate din U.R.S.S. In 
expoziție sint prezentate traduceri 
din literatura română tipărite de

Deschiderea cursurilor Universității 
cultural-șființifice din București

Universitatea cultural-știintifică 
București, cea 1 mai mare instituție 
cu acest profil din tară, si-a deschis, 
luni, cursurile anului de învătămînt 
1986—1987. Programa noului an aco
peră o largă diversitate de domenii : 
Stiinte sociale, tehnice și ale natu
rii. medicină și educație sanitară, 
literatură și artă, limbi străine ș.a. 
Si in acest an de invătămint, ca 
obiective prioritare rămin aprofun
darea documentelor celui de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R., a cuvîn- 
tărilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezbaterea problemelor legate de 
domenii de virf ale economiei româ
nești — perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, noua revoluție 
agrară, modernizarea proceselor de 
producție, folosirea judicioasă a re
surselor de materii prime si energie, 
creșterea productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și al calității 
produselor. Intre cele 140 de cursuri 
organizate de Universitatea cul-

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică. Noul mecanism 

economico-financiar în acțiune. 
Reducerea volumului creditelor și

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 noiembrie, ora 20 — 7 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
rece. Cerul variabil, mai mult noros, 
în prima parte a intervalului în regiu
nile din jumătatea de sud a țării, apoi 
în cele nordice. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de burniță și ploaie, 
în primele zile în regiunile sudice, apoi 
în cele de nord. în zonele deluroase, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. La munte va nin
ge. Vîntul va sufla slab pînă la mode

INFORMAȚII SPORTIVE
POLO. La bazinul olimpic din 

Pitești s-a disputat primul meci 
dintre echinele Dinamo București 
si Mornar Split contînd în semifi
nalele „Cupei cupelor11. Scor final 
6—5 pentru sportivii dinamoviști.

LUPTE. în sala de atletism de la 
Complexul sportiv „23 August11 din 
Capitală au luat sfirșit turneele fi
nale ale campionatelor republicane 
de lupte Oe echipe. Tn concursul de 
lupte greco-romane victoria a” reve
nit echipei Dinamo București (în fi
nală, 7—3 cu Steaua), care cucerește 
astfel pentru a 36-a oară titlul. I.a 
lupte libere, pe primul loc s-a cla
sat echipa Steaua. învingătoare cu 
9—1 în întîlnirea decisivă cu forma
ția Dinamo Brașov.

GIMNASTICĂ. Campionatele re
publicane masculine de gimnastică 
s-au încheiat în Sala Polivalentă 
din Reșița cu întrecerile concursului 
special pe aparate. Iată cîstigătorii : 
sol : Valentin Pintea (Steaua) și 
Marius Gherman (Dinamo), la ega
litate. cu cîte 19.05 puncte : cal cu 
minere : Marian Rizan (Steaua) — 
19.55 puncte ; inele : Levente Molnar 
(C.S.M. Viitorul Gheorgheni) — 19,55 
puncte ; sărituri : Marius Gherman 
(Dinamo) și Marian Stoican (C.S.S. 
Reșița), la egalitate, cu cite 19,20 
puncte ; paralele : Marian Rizan 
(Steaua) — 19,625 puncte ; bară fixă: 
Marian Colăcel (Dinamo) — 19,50 
puncte.

SCRIMA. Campionatul diviziei A 
la floretă feminin s-a încheiat cu 
victoria echipei Satu Mare, urmată 
în clasamentul final de formațiile 
Steaua București si Tractorul Bra
sov. La spadă, titlul de campioană 
a revenit echipei Steaua. Pe locurile 

noile apariții editoriale si altele. 
(Ion D. Cucu).

TIMIȘ. In cadrul Inspectoratului 
școlar județean Timiș a fost orga
nizat un centru metodic și de do
cumentare menit să sprijine per
sonalul didactic în cunoașterea. în
sușirea si generalizarea celor mai 
noi si eficiOnte forme si metode 
utilizate in procesul instructiv-edu- 
cativ si de pregătire a tineretului 
școlar pentru munca productivă si 
activitatea socială. Tot aici a fost 
amenajat un amfiteatru destinat 
găzduirii unor manifestări științi
fice. metodice si cultural-artistice. 
(Cezar Ioana).

VÎLCEA. în organizarea consi
liului comunal de educație politică 

de specialitate al R.S.F.S.R.. prlm- 
vioepreședinte al conducerii centrale 
a A.P.S.R., care au relevat succesele 
obținute de oamenii muncii din cele 
două țări în construcția socialistă. 
Evidențiind bunele relații de priete
nie și colaborare statornicite între 
partidele, țările si popoarele noastre, 
vorbitorii au subliniat rolul deter
minant al convorbirilor la oel mai 
înalt nivel în dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri a aoestor rapor
turi. în interesul reciproc, al cauzei 
generale a păcii si socialismului.

După adunare a fost vizionat un 
spectacol la care si-au dat concursul 
soliști și formații bucureștene.

(Agerpres)

edituri sovietice și eoeditări. La des
chidere au participat membri al con
ducerii Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Centralei Editoriale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Uniunii Scriitorilor, 
directori de edituri, un numeros 
public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
Expoziții de carte sovietică, în 

cadrul decadei, au mai fost deschise, 
în aceeași zi, la Cluj-Napoca, Plo
iești și Brăila.

(Agerpres)

tural-stiintifică bucureșteană se 
disting in mod deosebit cele cu 
genericul „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, privind perfectionarea 
mecanismului economico-financiar și 
creșterea eficientei economice11, „Li
niile trasate de Congresul al XTII-lea 
al P.C.R. în vederea realizării unei 
noi calități in activitatea economico- 
socială11, „Noua revoluție stiințifiCO- 
tehnică si implicațiile ei asupra 
strategiei dezvoltării economico-so
ciale11. „Știința in perspectiva anilor 
2000“. „Tineretul șî Problematica lu
mii contemporane11. „Tradiții ale ci
vilizației si culturii populare româ
nești11. în cadrul festivității de des
chidere a cursurilor, ce a avut loc 
la sala ..Majestic11 a Teatrului Giu- 
lesti. a fost prezentată o expunere 
privind Anul International al Păcii, 
contribuția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. la realizarea unui 
sistem trainic de securitate si coope
rare în întreaga lume.

(Agerpres)

încadrarea în noile r^rmatlve fi
nanciare și de stocuri

20,35 în oglinda Dunării. Reportaj rea
lizat lâ Orșova (color)

20.50 Seară de balet (color). „Romeo șl 
Julieta" de S. Prokofiev. Dansea
ză ansamblul Teatrului de balet 
din Londra. Selecțiuni

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

rat cu Intensificări în prifnele .zile în 
regiunile sudice, apoi in cele riofd-es- 
tice, precum și la munte, cu viteze în
tre 40 și 70 km pe oră. Temperaturile 
minime nocturne vor oscila între mi
nus 5 șl plus 5 grade, mai coborîte în 
depresiuni, iar cele maxime diurne, în 
general, între 2 și 10 grade. Se va pro
duce brumă șl îngheț la sol, în nordul 
și centrul teritoriului, iar dimineața, cu 
caracter local, se va semnala ceață. In 
București Vremea va fi rece, iar ce
rul mai mult noros. Se vor semnala 
precipitații sub formă de burniță și 
ploaie, mai ales în prima parte a in
tervalului. Vîntul va- sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în pri
mele zile, cu viteze pînă la 45 km pe 
oră. Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse între 1 și 4 grade, iar 
cele maxime diurne între 4 și 7 grade.

următoare : Electroputere Craiova și 
C.S.M.-I.J.C.L. Craiova.

FOTBAL. Cele sase meciuri dis
putate duminică în cadrul etapei a 
11-a a campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat 'cu următoarele 
rezultate : Dinamo — F. C. Argeș 
3—0 (2—0). Rapid — Flacăra 3—1 
(2—1). S. C. Bacău — Petrolul 1—1 
(0—1), Universitatea Cluj-Napoca — 
Victoria 0—1 (0—1). F.C.M. Brașov 
— Otelul 4—1 (1—0). Gloria Buzău — 
Corvinul 2—1 (1—1). în clasament 
continuă să conducă echipa Steaua, 
cu 19 puncte, urmată de Dinamo 
(15 puncte). F. C. Argeș si F. C. Olt 
(cu cite 13 puncte) etc.

AUTOMOBILISM. „Raliul ARO — 
Muscelul11 — cea de-a VI-s (si ulti
ma) etapă a campionatului national 
de raliuri — s-a încheiat cu victoria 
echipajului' piteștean L. Balint — 
C. Zărnescu. pe o mașină „Dacia 
1310“ de grupa C. Primul loc în cla
samentul grupei A l-a ocupat echi
pajul Florian Nută — Radu Dumi- 
triu (Unirea Tricolor București).

HOCHEI. La Ostrava. în prezența 
a 10 000 de spectatori, s-a disputat 
al doilea meci amical de hochei pe 
gheată dintre selecționatele Cehoslo
vaciei si U.R.S.S Partida s-a înche
iat cu scorul de 3—2 (0—1. 2—0, 
1—1) in favoarea gazdelor. în prima 
întîlnire cistigaseră hocheiștii sovie
tici cu 2—1.

VOLEI. La Lisabona. Intr-un meci 
contînd centru competiția interna
țională de volei masculin „Cupa cu
pelor". echipa franceză A.S.M.L. 
Freius a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—9, 15—7. 15—5) formația portu
gheză I.S.E.F. Lisabona.

si cultură socialistă. In comuna Io- 
nesti au avut Ioc o seamă de ma
nifestări sub genericul „Toamna 
merelor11. Programul actualei ediții 
a cuprins o dezbatere pe tema 
„Căi si metode noi de dezvoltare 
Si modernizare a pomiculturii11. 
vernisajul unei expoziții de carte 
politică. științifică si beletristică 
prilejuită de sărbătorirea a 50 de 
ani de activitate a bibliotecii co
munale. precum și un amplu-spec
tacol susținut de formații artistice 
locale Si din județ laureate ale 
Festivalului national „Cintarea 
României". (Ion Stanciu).

IAȘI. S-au desfășurat la Iași 
„Zilele Universității «Ai. I. Cu2a»“. 
manifestare tradițională, care a 
reunit numeroase activități știin
țifice și cultural-artistice : simpo
zioane, dezbateri, mese rotunde, 
expoziții de carte. , de pictură si 
grafică. (Manole Corcaci).

preocupat.de


NAȚIUNILE UNITE

„Politici și programe pentru tineret 
-participare, dezvoltare, pace" 
Adoptarea unei rezoluții inițiate de România

NAȚIUNILE UNITE 3 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : Co
mitetul pentru probleme sociale, 
culturale și umanitare al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat prin 
consens un proiect de rezoluție ini
țiat de România, la care s-au ală
turat, în calitate de coautoare, 90 de 
state de pe toate continentele, re- 
prezentînd toate sistemele politice. 
Documentul, intitulat ..Politici și 
programe pentru tineret — partici
pare. dezvoltare, paoe“. are la ori
gine cunoscuta acțiune politică a 
României, de largă rezonantă mon
dială. privind inițierea, pregătirea si 
marcarea in 1985. în întreaga lume, 
a Anului Internațional al Tineretu
lui sub deviza „Participare, dezvol
tare, pace". Această rezoluție are 
ca temă principală evaluarea rezul
tatelor unanim apreciate ale proce
sului de pregătire și desfășurare a 
Anului Internațional al Tineretului, 
precum și stabilirea de măsuri me
nite să asigure înfăptuirea liniilor 
directoare pentru programe de vii
tor în domeniul tineretului si urmă
rirea punerii lor în aplicare. Acest 
document-platformă reprezintă li
niile directoare, constituie rodul ac
tivității politice și organizatorice în
treprinse de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T., cane a funcțio
nat în perioada 1981—1985 avînd ca 
președinte pe tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministrul pentru problemele 
tineretului.

Pornind de la recomandările Con
ferinței mondiale a O.N.U. pentru 
A.I.T., proiectul de rezoluție adop
tat adresează un apel tuturor state
lor. tuturor organelor si organisme
lor O.N.U., instituțiilor specializate 
ale Națiunilor Unite, organizațiilor 
interguvernamentale și neguverna
mentale interesate șl cu deosebire 
organizațiilor de tineret, cerîndu-le 
să depună toate eforturile în scopul 
înfăptuirii liniilor directoare pentru 
programe de viitor in domeniul ti
neretului. In rezoluție se subliniază

că A.I.T. a servit la mobilizarea 
eforturilor întreprinse la nivel local, 
național, regional și internațional 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de muncă, de viată și de 
educație a tinerei generații și pen
tru participarea activă a tineretului 
la dezvoltarea generală a societăților 
naționale. Secretarul general al 
O.N.U. este solicitat, prin documen
tul adoptat, să promoveze înfăptui
rea unor programe consacrate tine
rei generații în cadrul O.N.U. și al 
instituțiilor sale specializate, mai 
ales în domenii cum sînt asigurarea 
de locuri de muncă și realizarea 
dreptului la educație și cultură pen
tru toți tinerii. Se subliniază, tot
odată. însemnătatea participării ac
tive și directe a tineretului și orga
nizațiilor sale la materializarea pro
iectelor și activităților întreprinse la 
toate nivelurile în domeniul tinere
tului. precum și la toate stadiile de 
înfăptuire a acestora. Rezoluția a 
stabilit ca. în 1987, Comisia pentru 
dezvoltarea socială a O.N.U. să exa
mineze subiecte specifice privind ti
neretul în lumina obiectivelor de 
valoare permanentă ale A.I.T.

Prin rezoluția adoptată s-a decis 
ca Ia oea de-a 42-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. să fie în
scris pe ordinea de zi punctul inti
tulat „Politici și programe pentru 
tînăra generație", oerîndu-se în acest 
scop secretarului general să prezinte 
un raport axat pe tematica impor
tantă a documentului propus de 
tara noastră și însușit prin consens 
de comitetul de resort al Adunării 
Generale.

Dezbaterile oare au avut loc in 
acest an la Națiunile Unite privind 
evaluarea rezultatelor A.I.T., numă
rul mare de țări coautoare la rezo
luția propusă de România și consen
sul realizat la adoptarea aoesteia au 
evidențiat Încă o dată aprecierea pe 
care statele membre, organizațiile 
internaționale și organizațiile de ti
neret o dau inițiativei României.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Un discurs rostit de regele 

Hussein in parlamentul iordanian
BEIRUT 3 (Agenpres). — în zona 

taberelor de refugiați palestinieni din 
sudul capitalei libaneze și din apro
pierea orașului Tyr situația a conti
nuat, luni, să fie încordată, semna
lează agențiile internaționale de pre
să. în ultimele 10 zile, aici au conti
nuat cu intermitente luptele dintre 
milițiile „Amal" șl combatanți pales
tinieni, .în urma cărora cel puțin 110 
persoane și-au pierdut viața si alte 
250 au fost rănite.

Pe de altă parte. în așa-zisa „zonă 
de securitate" instituită unilateral de 
Israel in sudul Libanului, forțele mi
litare israeliene au bombardat pozi
ții ale contingentului, norvegian din 
cadrul UNIFIL din locajitâțea . Hâr- 
dali, - precum și localitățile Kulla și 
Burgoz, din Valea Bekaa, și așezarea 
Shebaa, din estul „zonei de secu
ritate".

AMMAN — în discursul rostit In 
ședința de deschidere a sesiunii 
celor două camere ale parlamentu
lui, regele Hussein al Iordaniei s-a 
referit la o serie de probleme inter
naționale.

Vorbitorul a reafirmat atașamentul 
fată de eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate și fată de lupta pentru resta
bilirea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian. El a sub

liniat că țara sa nu este reprezen
tantul poporului palestinian și nu ac
ceptă acest rol. nu se va substitui 
O.E.P., va respecta rezoluțiile întâlni
rilor arabe la nivel înalt șl va spri
jini locuitorii palestinieni din terito
riile arabe ocupate. Totodată, regele 
Hussein a apreciat că pentru regle
mentarea problemei Orientului Mij
lociu este necesară convocarea unei 
conferințe internaționale de pace.

DAMASC — Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei și P. C. Pa
lestinian au dat publicității un co
municat în care cer restabilirea uni
tății Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, transmite agenția France 
Presse.

TEL AVIV — Autoritățile Israe
liene au arestat și au ordoriat de
portarea unui ziarist de la ziarul 
palestinian „Al-Sha’ab“, care apare 
în zona de est a Ierusalimului, au, 
anunțat agențiile internaționale de' 
presă care citează postul de radio 
israelian. El a fost învinuit de acti
vități „antiisraeliene" și în special 
de apartenență la Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. Arestarea sa 
se înscrie în cadrul unei campanii 
dirijate a autorităților israeliene îm
potriva intelectualilor și a instituții
lor de învățămînt palestiniene.
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII IN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Salvgardarea păcii șl înfăptuirea dezarmării, In primul rînd... a

dezarmării nucleare — deziderate majore ale omenirii — continuă să 
preocupe în cel mai înalt grad opinia publică internațională. In ulti
mele 24 de ore, informează agențiile internaționale de presă, în nu
meroase țări de pe toate meridianele globului s-au înregistrat noi și 
ample acțiuni consacrate apărării păcii, împotriva cursei aberante a 
înarmărilor, participanții pronunțîndu-se în mod ferm pentru eliminarea 
pericolului unei catastrofe nucleare ce planează asupra omenirii.

‘1

*

*
*împotriva extinderii cursei înarmărilor 

în spațiul cosmic
Algeria, Argentina, Brazilia, India, \ 
Indonezia, Mexic, Iugoslavia și i 
Zimbabwe, cere Statelor Unite, ’ 
Uniunii Sovietice și altor țări șă 1 
încheie un acord în acest scop. I 
Experiențele cu arme spațiale ar / 
submina pacea și securitatea In- ț 
ternațională, precum și negocierile ț 
de dezarmare, se spune în proiect.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
— La Națiunile Unite, un grup 
de țări nealiniate au cerut să se 
acționeze pentru a preveni extin
derea cursei înarmărilor în spațiul 
cosmic și pentru utilizarea acestui 
mediu doar în scopuri pașnice.

1 Un proiect de rezoluție prezentat 
de Egipt și Sri Lanka, la care s-au 
alăturat în calitate de coautori

Pentru stimularea 

transferului de tehnologii 
moderne in țările 
latino-americane

QUITO 3 (Agerpres). — într-un 
document prezentat Comitetului co
mun al Băncii Mondiale și Fondului 
Monetar Internațional, președintele 
Băncii Interamericane de Dezvolta
re (B.I.D.), Ortiz Mena, a subliniat 
necesitatea adoptării de măsuri con
crete pentru stimularea fluxului de 
investiții și tehnologii avansate că
tre țările latino-americane, relatea
ză agenția E.F.E. Totodată, el a a- 
firmat necesitatea unei noi politici 
economice internaționale menite să 
faciliteze redresarea statelor din re
giune, confruntate cu mari datorii 
externe. Ortiz Mena a subliniat că 
țările dezvoltate trebuie să acorde 
prioritate refinanțării rapide a ca
pitalului Băncii Interamericane de 
Dezvoltare, aflată în prezent în im
posibilitatea de a acorda noi îm
prumuturi statelor ’ debitoare din 
America Latină.

În legătură cu o nouă întîlnire 
la nivel înalt sovieto - americană 
Declarația secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Refe
ritor la problema unei noi întilniri 
sovieto-americane la nivel înalt. 
Mihail Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. a subliniat — in 
răspunsul la Apelul de la Harare 
adresat președintelui în exercițiu al 
mișcării de nealiniere — că „noi ne 
pronunțăm ca și înainte pentru o 
asemenea întîlnire. ințelegînd clar 
prin aceasta că ea trebuie să fie 
fructuoasă și să tină seama de faptul 
obiectiv că Reykjavik-ul a creat o

situație internațională calitativ nouă, 
că problema dezarmării nucleare a 
atins o treaptă nouă, superioară si 
că orioe dane înapoi de la aceasta 
este inacceptabilă și nepermisă".

„Considerăm că trebuie făcut to
tul pentru oa șansa ivită în rezolva
rea problemelor războiului si păcii. 
In interesul întregii omeniri, să nu 
fie irosită" — se spune in încheierea 
răspunsului secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.

R. P, MOZAMBIC

Plenara extraordinară a C. C. 
al Partidului FRELIMO

Joaquim Chissano a fost ales președinte al partidului

Ample demonstrații antirăzboinice în Olanda
HAGA 3 (Agerpres). — In Olan

da au avut loc ample demonstrații 
antinucleare si in sprijinul unor 
măsuri ferme în favoarea păcii. 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, un grup de manifes- 
tanti au blocat intrarea principală 
la un complex militar al S.U.A. de

la Havelterberg, din nordul tării. ț 
unde se apfeciază că sint depozi- ' 
late focoase nucleare. O altă de
monstrație a fost organizată în su
dul Olandei, la baza militară ae
riană Woensdrecht. unde urmează 
să fie amplasate, pînă in 1988, 48 
rachete americane „Cruise".
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„Dați o șansă planetei -
DELHI 3 (Agerpres). — S-a în

cheiat etapa indiană a ștafetei Fă
clia păcii, care a fost aprinsă la 16 
septembrie in fata sediului din New 
York al O.N.U. Ștafeta se desfășoa
ră sub deviza „Dați o sansă plane
tei — copiii au nevoie de pace

In India, participanta la ștafetă 
au parcurs aproximativ 20 000 de 
kilometri, trecind prin numeroase 
state. La demonstrațiile prilejuite 
de trecerea ei prin diferite orașe

copiii au nevoie de pace I"
au participat milioane de oameni.

Ultima etapă a ștafetei s-a des
fășurat in orașul Calcutta, unde a 
avut loc un miting de masă al par- 
ticipantilor la mișcarea indiană 
pentru pace si dezarmare.

Ștafeta a sosit la Dhaka (Bangla- ; 
desh). Făclia păcii va străbate te- ) 
ritoriile a 40 de state și va reveni 1 
la O.N.U. in luna decembrie, la * 
data creării UNICEF (Fondul 
tiunilor Unite pentru Copii).

Na- ț

Apel la intensificarea campaniei antinucleare 
în Japonia

TOKIO 3 (Agerpres). — La Tokio 
s-au desfășurat lucrările Congresu
lui Consiliului femeilor din Japo
nia, una dintre cele mai mari or
ganizații democratice din această

tară. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., congresul a adoptat un a- l 
pel către populația Japoniei de a ’ 
participa activ la campania anti- ț 
războinică si antinucleară.

Pe calea consolidării unității de acțiune 
a forțelor democratice din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). ■>- într-un document dat pu
blicității la Ciudad de Mexico, Par
tidul Socialist Unificat Mexican, 
Partidul Mexican al Oamenilor Mun
cii, Partidul Revoluționar Autentic, 
Unitatea Comunistă de Stingă și 
Mișcarea Populară Revoluționară ău 
anunfat că vor fuziona într-un partid 
unic al clasei muncitoare mexicane 
— transmite agenția T.A.S.S. Crea
rea unui singur partid cu program 
de orientare socialistă în Mexic va 
constitui un pas important pe calea

consolidării unității de acțiune a for
țelor democratice, progresiste din 
țară. Totodată, s-a menționat că a- 
ceasta va contribui la intensificarea 
luptei oamenilor muncii din Mexic- 
pentru satisfacerea drepturilor lor, 
pențpu apărarea principiilor inde
pendenței și suveranității naționale.

S-a precizat că fuzionarea forma
țiunilor politice amintite va avea 
loc în februarie anul viitor, în ca
drul unei reuniuni constitutive a 
noului partid politic mexican.

Astăzi, alegeri legislative în S.U.A.
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Campania electorală pentru alegerile 
legislative din S.U.A. s-a încheiat. 
Astăzi, alegătorii sînt chemați la 
urne pentru reînnoirea tuturor celor 
435 de mandate ale membrilor Ca
merei Reprezentanților, pentru ale
gerea a 34 de senatori (din totalul

de 100), precum și a guvernatorilor 
din 36 de state americane. în pre
zent, Camera Reprezentanților este 
dominată de Partidul Democrat (253 
locuri fată de 182 republicani), iar 
Senatul de Partidul Republican (53 
fată de 47 democrati).

PACEA, SECURITATEA-ASPIRAȚIE COMUNĂ 
A POPOARELOR EUROPEI

Viena va -constitui, începînd de 
azi, locul de desfășurare a unei noi 
conferințe pentru securitate și coo
perare în Europa, eveniment de o 
deosebită importanță in viata politică 
internațională. După Helsinki, Bel
grad, Madrid, reprezentanții statelor 
europene, S.U.A. și Canadei se in- 
tîlnesc de data aceasta în centrul 
continentului. însuși acest vast iti
nerar .conturează dimensiunea poli
tică a procesului inițiat în 1975, prin 
semnarea, la cel mai înalt nivel, a 
Actului final de la Helsinki, docu
ment ce consacră voința statelor 
participante, exprimată într-un sis
tem de principii și angajamente, de 
a acționa pentru a garanta securita
tea deplină a tuturor statelor de pe 
continent, pentru a edifica o Europă 
a păcii, înțelegerii și colaborării.

Retrospectiva drumului parcurs 
pune în evidență complexitatea 
acestui proces, a cărui afirmare pre
supunea depășirea stării de adver
sitate, a neîncrederii acumulate în 
condițiile divizării artificiale a con
tinentului, oprirea escaladei înarmă
rilor într-o regiune și așa suprasa
turată de arme.

Sint azi popoarele europene mai In 
siguranță decît cu mai bine de un 
deceniu în urmă ? întrebarea este 
inevitabilă la debutul acestei noi 
conferințe general-europene. Fără a 
subestima impactul pe care prima 
conferință, de la Helsinki, l-a avut 
în viata Europei, evoluțiile spre o 
mai bună înțelegere și colaborare 
intre popoarele continentului, ana
liștii și comentatorii politici din 
capitala Austriei nu pot face abstrac
ție. în evaluările lor, de sporirea, in 
acest interval de timp, a factorilor 
de insecuritate. Europa are, în plus, 
la această oră, sute si sute de 
rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, respectiv cu o pu
tere distructivă, viteză de de
plasare și precizie incomparabile cu 
armamentele de acum un deceniu ; 
au sporit, de asemenea, arsenalele 
clasice, s-au creat noi tipuri de 
arme convenționale, care se apropie, 
prin gradul de periculozitate, de ar
mele de distrugere in masă. „Mo
mentul Viena" apare, de aceea, ca o 
etapă de mare însemnătate în efor
turile pentru instaurarea unei 
securități reale pe continent, pentru 
împlinirea dezideratelor definite în 
Actul final de Ia Helsinki.

România socialistă, situînd proble
mele securității in Europa, între 
obiectivele majore ale politicii sale 
externe, acordă o deosebită impor

tantă conferinței care începe azi Ia 
Viena. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia re
cent de la tribuna Marii Adunări 
Naționale : „Considerăm că este ne
cesar ca, încă de la început, să se 
acționeze — și, în ce o privește. 
România va face totul — pentru 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a acestei conferințe, astfel ca 
ea să marcheze noi pași In direcția 
întăririi colaborării și cooperării in
tre toate statele europene, in direcția 
dezarmării, a unei Europe unite, a 
păcii și colaborării".

Participarea tării noastre la lu
crările marelui forum european este 
călăuzită de aceeași Înaltă răspun

nificație profundă : negocierile nu se 
desfășoară undeva într-un loc izolat, 
în spatele ușilor capitonate, ci, in 
etape succesive, pe întregul conti
nent, sub privirile opiniei publice, 
ale popoarelor.

Iar popoarele sînt chemate acum 
să-și spună cu mai multă hotărîre 
cuvîntul. împrejurările internaționale 
complexe în care debutează lucrările 
conferinței de la Viena impun spo
rirea eforturilor pentru a determina 
o dezvoltare efectivă a procesului de 
realizare a unei securități trainice 
pe continent. Una din principalele 

Iconcluzii desprinse din evoluția eve
nimentelor internaționale din ulti
mul timp este tocmai aceea că solu

ASTĂZI SE DESCHID LA VIENA LUCRĂRILE 
NOII CONFERINȚE PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA
---------------  Corespondență din Viena ------------------

dere pentru a asigura realizarea con
sensului statelor participante asupra 
unor măsuri concrete menite să 
impulsioneze procesul de înfăptuire 
a securității europene. Demersurile 
României în această direcție se află 
sub semnul unei continuități exem
plare. Sint unanim cunoscute și se 
bucură de cea mai largă apreciere 
aportul țării noastre, al președintelui 
ei la normalizarea relațiilor inter- 
europene, ceea ce a creat premisele 
inițierii negocierilor privind orga
nizarea primei conferințe de acest 
gen din istoria Europei, contribuția 
la definirea conceptului de securitate 
europeană și la elaborarea Actului 
final de la Helsinki, la crearea 
cadrului democratic, inedit în analele 
diplomatice, de desfășurare a ne
gocierilor pe bază de deplină egali
tate, între state independente și su
verane, cu respectul intereselor fie
căruia și ale tuturor. însuși faptul 
că dezbaterile din acești ani privind 
viitorul Europei s-au desfășurat în 
diferite capitale, din Nord și din 
Sud, din Est și din Vest, iar acum 
chiar în inima continentului euro
pean constituie o materializare a 
principiului rotației, înscris, din 
inițiativa țării noastre, In dispozițiile 
de procedură ale primei conferințe 
general-europene. Ideea are o sem

ționarea unor probleme cardinale, 
cum sînt cele ale dezarmării și pă
cii, care privesc toate statele și toa
te popoarele, nu poate avea loc 
decit cu participarea tuturor state
lor și popoarelor.

Incepîndu-și lucrările în „Anul 
Internațional al Păcii", Conferința 
de la Viena oferă, din acest punct 
de vedere, cadrul unei conlucrări 
constructive a tuturor statelor parti
cipante pentru consolidarea păcii și 
securității pe continent. Agenda de 
lucru cuprinde o trecere In revistă a 
rezultatelor pe linia aplicării în viață 
a prevederilor și angajamentelor în
scrise în Actul final de la Helsinki 
și, totodată, examinarea măsurilor ce 
se impun pe viitor in această di
recție. Declarațiile făcute de repre
zentanții unor țări In preajma des
chiderii conferinței, ca și la sosirea 
în capitala Austriei lasă să se 
întrevadă existenta unor deosebiri 
de apreciere asupra evoluțiilor din 
perioada care s-a scurs de la sem
narea amintitului Act final. Pro
blema care se pune este, în ultimă 
instanță, dacă dezbaterile se vor 
face cu fața spre trecut sau spre 
viitor.

Or, ceea ce așteaptă popoarele 
continentului este o abordare con
structivă a situației create, pornind

de la realitatea, pusă în evidență cu 
deosebită pregnanță, în ultimul timp, 
că armele acumulate în Europa, în
deosebi armele nucleare, nu au 
întărit securitatea statelor continen
tului, ci dimpotrivă. Dacă, cu toate 
progresele incontestabile înregistrate 
pe linia dezvoltării colaborării in- 
tereuropene, securitatea în Europa 
este mai precară acum, aceasta se 
datorează, în primul rînd, continuării 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, de noi arme 
nucleare și convenționale.

Conferința de la Viena oferă, în 
acest sens, prilejul unei abordări 
responsabile a situației existente ca 
urmare a continuării cursei înarmă
rilor, în vederea opririi acestei evo
luții, ce comportă riscuri imense 
pentru viitorul Europei și al întregii 
omeniri. încheierea recentă, cu re
zultate pozitive, a reuniunii de la 
Stockholm, în baza mandatului sta
bilit de precedenta conferință 
general-europeană, de la Madrid, 
oferă temeiuri să se aprecieze că 
este pe deplin posibil ca la Viena 
să se facă pasul următor, și anume 
să se ajungă la definirea obiective
lor unei noi reuniuni de acest tip. 
pentru întărirea măsurilor de încre
dere adoptate la Stockholm prin 
măsuri concrete de dezarmare. Reu
niunea de la Stockholm a dovedit, o 
dată mai mult, că nu există pro
blemă care să nu poată fi rezolvată 
la masa tratativelor atunci cînd se 
dă dovadă de spirit constructiv, de 
receptivitate față de punctele de 
vedere și pozițiile tuturor statelor, 
cînd se manifestă răspunderea ne
cesară pentru interesele supreme ale 
păcii.

în relatările sl comentariile sale, 
consacrate deschiderii noii Conferințe 
general-europene, presa austriacă se 
face ecoul mesajului de salut pe 
care primarul și guvernatorul Vie- 
nei, dr. Helmut Zilk, în numele 
tuturor locuitorilor capitalei, l-a 
adresat participanților la marele 
forum, cu încrederea că negocierile 
care încep azi vor răspunde speran
țelor de pace. înțelegere și securi
tate ale tuturor popoarelor continen
tului.

în centrul Vienet șl în centrul 
Europei, palatul Hofburg, In fata 
căruia au fost arborate drapelele 
celor 35 de state participante la 
conferință, și-a deschis larg porțile 
în vederea marelui eveniment.

Dumitru TIXU

Un nou act agresiv 
al R.S.A. 

împotriva Angolei
LUANDA 3 (Agerpres). — Regimul 

rasist de la Pretoria a săvîrșit un nou 
act agresiv împotriva R. P. Angola. 
Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, care citează o declarație a se
cretarului Comitetului M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din provincia Cu- 
nene. în ultimele zile militari sud- 
africani au pătruns in adincime pe 
teritoriul acestei, provincii angoleze.

MAPUTO 3 (Agerpres). — Plenara 
extraordinară a Comitetului Centra) 
al Partidului FRELIMO din R. P. 
Mozambic l-a ales în unanimitate pe 
Joaquim Chissano președinte al 
FRELIMO,.anunță agenția mozambi- 
cană'de știri A.I.M. Potrivit preve
derilor constituționale. Joaquim 
Chissano îndeplinește si funcțiile de 
președinte al Republicii Populare 
Mozambic și comandant suprem al 
forțelor armate ale statului.

* ‘ /
Joaquim Alberto Chissano s-a năs

cut la 22 octombrie 1939 in localita
tea Cibuto din provincia Gaza. A luat

parte activă la lupta de eliberare na
țională a poporului mozambican îm
potriva dominației colonialismului 
portughez. Este unul dintre fondato
rii Frontului de Eliberare a Mozam- 
bicului (FRELIMO). A detinut func
ția . de prim-ministru al guvernului 
provizoriu al Mozambicului, format 
in 1974.

înainte de alegerea sa în funcția 
supremă în fruntea partidului și sta
tului a fost membru al Biroului Po
litic al C.C. al FRELIMO. secretar al 
C.C. al partidului, ministru al aface
rilor externe al Republicii Populare 
Mozambic.

pe scurt
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ACREDITARE. La 3 noiembrie.
N. Demicev, membru supleant 

al 
ai 
al 
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Biroului Politic al C.C. 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., a primit, la Kremlin, 
Ion M. Nicolae. care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovie
tică.

țiilor sociale, In primul rînd In do
meniul ocrotirii sănătății și învă- 
țămîntului. Manifestanții au cerut 
guvernului vest-german să ia mă
suri urgente pentru reducerea nu
mărului șomerilor, care depășește 
în prezent cifra de două milioane.

I.A MOSCOVA a avut loc o !n- 
tîlnire între Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Harilaos Florakis, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Grecia. 
Au fost Examinate probleme ma
jore ale vieții internaționale, evi- 
dențiindu-se 'înțelegerea reciprocă și 
unitatea1 ’’ deplină a punctelor de 
vedere alertelor două’ părți asupra 
tuturor aspectelor complexe ale si
tuației internaționale.

PRIMIRE. Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
l-a primit la Kremlin pe ministrul 
afacerilor externe al Indiei. Nara
yan Dutt Tiwari. în cadrul între
vederii. o atenție deosebită a fost 
acordată perspectivelor relațiilor 
bilaterale în domeniile economic si 
tehnico-știintific. precum si unor 
probleme majore ale vieții interna
ționale.

PARTIDUL SINft FEIN DIN 
IRLANDA, aripa politică a „Arma
tei Republicane Irlandeze" (I.R.A.), 
organizație interzisă, a hotărît în 
cadrul congresului său anual des
fășurat la Dublin să participe la 
viața parlamentară. Renunțarea la 
boicotarea. Parlamentului irlandez, 
care durează din 1922, s-a făcut cu 
429 de voturi pentru din 
celor 628 de delegați, ceea 
seamnă majoritatea de două 
necesară pentru adoptarea 
astfel de hotărîri în cadrul 
dului. Alegerile legislative 
landa ar urma să aibă loc în luna 
noiembrie 1987.

SUB DEVIZA „MUNCA PENTRU 
TOȚI", la Hamburg a avut loc o 
amplă manifestație a oamenilor 
muncii împotriva șomajului. Par
ticipanții și-au exprimat un pro
test hotărît față de creșterea chel
tuielilor militare în dauna aloca-

totalul 
ce în- 
treimi 

unei 
parti- 

în Ir-

ALEGERI. La alegerile parla
mentare și locale care s-au des
fășurat în R.D.P. Yemen în peri
oada 28—30 octombrie au luat par
te 89 la sută din cei înscriși pe lis
tele electorale, iar în Consiliul Su
prem al Poporului (parlamentul) 
au fost aleși 110 deputați, s-a e- 
nunțat oficial la Aden. Heidar 
Abou Bakr Al-Attas, președintele 
Prezidiului Consiliului Suprem al 
Poporului al R.D.P. Yemen, a de
clarat că alegerile au demonstrat 
sprijinul maselor largi populare 
penttu politics P.S. Yemdhit în 
direcția efectuării de transformări 
social-economice, extinderii demo
crației și Întăririi legalității In țară.

PROGRAM. Guvernul ugandez 
în colaborare cu UNICEF a 
elaborat un program pentru pro
movarea sănătății în rîndul copii
lor țării prîntr-o campanie de imu
nizare la scară națională. Scopul 
acțiunii este de a asigura imuni
zarea completă a tuturor copiilor 
ugandezi pînă în 1990 împotriva 
maladiilor, cum sînt pojarul, po
liomielita. tuberculoza și tușea 
convulsivă.

DECLARAȚIE. Pacea internațio
nală și regională constituie prin
cipiul fundamental al politicii ex
terne a Pakistanului, a declarat la 
Islamabad primul-ministru al a- 
cestei țări, Mohammad Khan Jou- 
nejo. El a subliniat că Pakistanul 
se pronunță pentru o politică de 
cooperare cu toate țările in vede
rea asigurării bunăstării popoare- 

i lor, raporturi de prietenie cu toate 
țările vecine, pentru promovarea 
in regiune a păcii șl progresului.

„COSMOS-1 789". în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-1 789“ 
destinat continuării cercetărilor 
resurselor planetei, în interesul 
dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. și al colaborării interna
ționale.

CONVORBIRI.
început convorbirile 
ședințele Egiptului,’ 
barak, și regele Cari
Gustaf al Suediei, aflat într-o vi
zită oficială în capitala egipteană. 
Subiectele principale ale convorbi
rilor le-au constituit evoluția si
tuației internaționale, conflictul din 
Orientul Mijlociu și cooperarea 
dintre cele două

Cairo 
dintre 
Hosni 
al XVI-Iea

Și 
țări.

DE SCHIMB din 
american a avut

LA BURSELE 
Europa dolarul 
luni un curs oscilant. Astfel „bile
tul verde" a înregistrat pierderi 
ale parității la Frankfurt pe Main, 
Paris si Milano fată de monedele 
vest-germană. franceză si italiană. 
Totodată, s-a consemnat o ușoară 
creștere iw schimburile cu celelaltas 
monede. Cursul unciei de aur â 
înregistrat o creștere de 2 dolartr 
fată de tranzacțiile de săptămina 
trecută, prețul fixindu-se la 403.50 
dolari.

EXPORTURI. în prima jumătate 
ă acestui an, exporturile țărilor 
membre ale C.E.E. au scăzut cu 
10 la sută, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 1985, s-a anunțat 
oficial la sediul Comisiei Pieței 
comune din Bruxelles. S-a relevat 
că una dintre cauzele principale 
ale acestui declin a fost deprecie
rea cursului dolarului.

AVARIE. La Combinatul 
„Devnea". lingă Varna, s-a 
o avarie de producție, care 
vocat moartea a 17 persoane. Alte 
19 persoane au fost spitalizate. La 
combinat a sosit o comisie guver
namentală pentru stabilirea cauze
lor avariei si normalizarea pro
ducției.

chimic 
produs 
a pro-

Un avion militar 
C-130 cu 93 de per
s-a prăbușit dumi- 
apropiere de Zahe- 

Toate
la bord si-au 

acest

ACCIDENT.
Iranian de tip 
soane la bord 
nică seara în
dan. în sud-estul Iranului, 
persoanele aflate 
pierdut viata in acest accident, 
cauzat de o defecțiune tehnică. 
Aparatul s-a prăbușit într-o zonă 
de munte. Ia 10 kilometri de aero
portul din Zahedan, in timp ce se 
pregătea să aterizeze.

australia, Reduceri bugetare 
sub impactul crizei economice

Evenimentele din ultima vreme de 
pe scena vieții politice, economice 
și sociale australiene au cunoscut 
evoluții sinuoase, unele previzibile, 
altele neașteptate, incit ziarul „AGE“ 
din Melbourne le-a asemuit cu 
„declanșarea unei furtuni intr-o zi- 
însorită".

După o perioadă de vreo doi ani, 
în care economia australiană a în
registrat un curs ascendent, situația 
s-a deteriorat atit de mult, incit 
primul-ministru, Bob Hawke, avea sâ 
declare, intr-o cuvintare televizată, 
că țara trece „printr-o criză la fel 
de gravă ca cea din timpul războ
iului". El a cerut populației „să-și 
stringă cureaua, să accepte redu
cerea nivelului de trai și să mun
cească mai mult". O asemenea evo
luție era previzibilă datorită influ
ențelor negative ale crizei econo
mice mondiale și, mai ales, als 
degringoladei prețurilor de pe piața 
internațională a materiilor prime. 
După cum menționează presa, pro
dusele alimentare, combustibilii și 
minereurile, care reprezintă 80 la 
sută din exporturile Australiei, au 
marcat asemenea scăderi, încît ba
lanța comercială a tării, altădată 
evidențiind un surplus important, 
are acum un deficit de 8 miliarde 
dolari S.U.A. „Este imperios necesar 
— arăta la rîndul său ministrul 
finanțelor Paul Keating — ca eco
nomia noastră și standardul nostru 
de viată să fie reajustate in confor
mitate cu circumstanțele comerciale 
care s-au schimbat".

în afară de aceasta, o altă lovi
tură a primit economia australiană 
ca urmare-a practicilor partenerilor 
occidentali. Luînd cuvîntul luna tre
cută la Universitatea Armidale. din 
statul South Wales., premierul Hawke

a criticat vehement faptul că „Sta
tele Unite și țările Pieței comune 
recurg ta dumping și la subsidii 
acordate produselor lor agricole". 
măsuri care pun în dificultate des
facerea produselor similare . austra
liene și aduc tării anual pierderi de 
circa 6 miliarde dolari australieni. 
Astfel, după cum se evidențiază in
tr-un raport al trezoreriei australie
ne, „în ultimul an. prețurile mon
diale pentru majoritatea produselor 
de export ale Australiei au scăzut : 
13 la sută la aluminiu. 15 la sută 
la alumină, 10 la sută la grîu, 5 la 
sută la carne de vacă, 13 la sută 
lă zahăr. 4 la sută la cărbune". 
„Aceste condiții externe au redus 
cu 3 la sută creșterea venitului 
nostru național" — se arăta în 
continuare în raport.

Pentru a face față acestei situații, 
guvernul australian a introdus în 
parlament un buget „drastic*, care 
conține reduceri severe ale cheltu
ielilor bugetare, fiind amputate in
clusiv fondurile sociale, pentru să
nătate și învățămînt. Desigur, 
aceasta n-a fost o măsură ușor de 
adoptat pentru fostul lider sindical 
Bob Hawke, care, in momentul venirii 
la putere, în martie 1983, în fruntea 
unui guvern laburist, promitea „re
dresarea economiei, asanarea asis
tentei sociale". Or. în nou) buget, 
capitolul asistentei sociale a fost 
redus cu mai multe milioane de do
lari.

Severitatea reducerilor bugetare 
este menită, In concepția ministru
lui finanțelor, să contribuie la re
dresarea economică, reducerea da
toriei externe, care se ridică în 
prezent la 48 miliardq dolari, mic
șorarea ratei inflației și a numă
rului șomerilor. Deocamdată însă

I

I

măsurile anunțate au provocat o 
serie de demonstrații de protest. 
Semnificativ este și faptul că, după 
anunțarea bugetului, dolarul austra
lian a crescut puțin (la 62 cenți 
S.U.A.), după care a continuat să 
scadă. „Noul buget — conchide re
vista americană „Newsweek" — va 
restaura întrucitva disciplina finan
ciară și încrederea in economie, dar, 
probabil, va fi necesar să treacă o 
perioadă de mai bine de un an de 
sacrificii înainte de a se observa o 
deplasare spre o situație favorabilă".

O atenție deosebită a fost acor
dată in ultima vreme și evoluțiilor 
în politica externă australiană. In 
repetate rinduți, guvernul de la 
Canberra a luat poziție fermă, cum 
se știe, in favoarea încetării expe
riențelor cu armele nucleare și 
lichidării totale a acestor arme, 
Australia fiind printre statele care 
fac parte din zona denuclearizată a 
Pacificului de Sud. în acest context, 
este de înțeles nemulțumirea stîrni- 
tă in țară ca urmare a reluării ex
portului de uraniu către Franța. 
Aceste exporturi — arată presa — 
fuseseră suspendate in 1983. în 
semn de protest față de experien
țele nucleare franceze din Mururoa. 
Acum, hotărîreâ respectivă, de a 
relua exporturile de uraniu, a fost 
justificată prin situația economică 
destul de dificilă a țării. în bugetul 
pentru anul fiscal : 1986—1987 este 
inclus un caDitol prevăzind venituri 
provenite din exportul de uraniu 
de 60 milioane dolari. Chiar șl unii 
membri marcanți ai partidului 
laburist (de guvernămînt), si-au ex
primat preocuparea fată de această 
hotărîre. care este dezaprobată la 
scară națională.

Nicolae PLOPEANU
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