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Gospodăriți ENERGIA
Economisiți w
nu risipiți, ELECTRICA!

Pentru ca producția să poată satisface acum și in perioada 
următoare cerințele economiei și ale cetățenilor 

REDUCEȚI CONSUMUL LA STRICTUL NECESAR!

Direcții urgente de acțiune
® Comisiile energetice să urmărească zi 

de zi, cu maximă exigență, consumurile de 
energie și să stabilească măsuri operative pen
tru reducerea lor substanțială

© Pretutindeni să se acționeze perseverent 
pentru modernizarea tehnologiilor de fabricație 
și înlocuirea acelora care sint mari consuma
toare de energie

• Să se delimiteze strict consumul de 
energie pentru iluminatul halelor și al birouri
lor de cel tehnologic

© Nici o mașină, nici un utilaj să nu func
ționeze nici un moment în gol

© Schimburile de lucru să fie organizate 
în așa fel îneît să se asigure reducerea la mi
nimum-a consumului de energie electrică în 
orele de vîrf de sarcină

© Cercetarea științifică, specialiștii și mun
citorii din întreprinderi să găsească soluții 
practice imediate pentru recuperarea și valori
ficarea resurselor energetice refolosibile

La Combinatul de fibre sintetice din Săvinești

„Comisia energetică” - la lucru
Modul concret în care chimiștii 

de la Combinatul de fibre sinteti
ce din Săvinești se preocupă de 
gospodărirea energiei, de stricta ei 
economisire, ca și măsurile și ac
țiunile imediate și de perspectivă 
ce se impun in această direcție fac 
obiectul intilnirilor op'erative zilni
ce ale așa-numitei „comisii e- 
nergetice" a combinatului. Am par
ticipat ieri la o asemenea ședință 
de lucru a comisiei energetice și 
iată ce am reținut în carnetul de 
reporter.

S-a început cu analiza consumu
rilor energetice din ziua preceden
tă, pe combinat și .pe fiecare fabri
că și secție' in parte. S-a constatat' 
astfel că în ziua respectivă s-au 
economisit 86 000 mc gaze și s-a 
consumat cu 170 MWh mai puțină 
energie electrică din sistemul ener
getic național, față de cota zilnică 
alocată combinatului. Intrucît în 
fiecare zi din această lună s-au 
realizat astfel de reduceri, in pe
rioada care a trecut din luna no
iembrie s-au economisit peste 2 mi
lioane mc de gaze și aproape 3 500, 
MWh energie electrică.

Despre modalitățile practice prin 
care s-au obținut economiile în
registrate in ziua- analizată aveam 
să aflu ulterior, de la ing. Traian 
Nestor, șeful serviciului mecano-e- 
nergetic :

— Comisia urmărește cu riguro
zitate înfăptuirea unui program 
concret de măsuri și acțiuni, eco
nomiile amintite fiind rodul apli
cării acestora — ne spune interlo
cutorul. Ieri, de exemplu, ca și în 
celelalte zile din ultima perioadă, 
la centrala termică a funcționat cu 
un cazan mai puțin, apa fierbinte 
pe care trebuie să o furnizeze a- 
cesta fiind obținută de la un boi
ler ce folosește căldura recuperată 
la condensarea aburului rezultat 
de la turbine ; la instalația „Lacta- 
ma 1“ s-au economisit 330 kWh 
numai prin scoaterea din funcțiune 
a unei electropomps, ca rezultat al 
perfecționării procesului tehnctla- 
gic ; alți 400 kWh au rezultat prin 
renunțarea — fără nici o influen
ță negativă asupra fabricației — la 
funcționarea uriei centrale de cli
matizare la secția Relon IV.

Ce a stabilit comisia la ședința 
de ieri ? S-a pornit de la felul in 
care se înfăptuiește programul a- 
rnintit, de la stadiul ia zi al lucră
rilor prevăzute. De exemplu, s-a 
hotărît ce trebuie făcut pentru 
scurtarea timpului de execuție a 
reparațiilor la toate izolațiile ter
mice de la secțiile „Lactama IV" 
și „Anorganice", ce utilaje mal pot
(Continuare in pag. a III-a)

PARTIDUL—IZVORUL 
IZBÎNZILOR NOASTRE

TREI ANI DE LA CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
.Marile evenimente din viața unui 

popdr sint evaluate prin prisma 
proceselor pe care le declanșează, 
a transformărilor pe care le săvir- 
șesc, a înnoirilor pe care le exer
cită in epocă. Astăzi, cind fila des
prinsă din calendar ne arată că de 
Ia Congresul al XII-lea ar partidu
lui au trecut trei ani, putem afir
ma că acest forum suprem al co
muniștilor români merită cu priso
sință aprecierea de Congres al unor 
hotărîri de uriașă însemnătate 
pentru mersul înainte al patriei, 
pentru destinele țării ; de congres 
care, intr-o firească continuitate cu 
celelalte care au urmat istoricului 
Congres al IX-lea al partidului, a 
redimensionat strategia dezvoltării 
României, conferindu-i caracteris
tici noi, moderne, in consens cu 
evoluția lumii contemporane. Prin 
accentul deosebit pus pe laturile 
calitative ale dezvoltării, prin pro
gramele de largă perspectivă adop
tate în principalele domenii ale 
construcției socialiste, Congresul al 
XII-lea a exercitat și va exercita 
O' 'influență de ■ profunzime asupra 
dezvoltării României. .

Acum, cind marcăm împlinirea a 
trei ani de la Congresul al XII-lea 
al partidului. într-o atmosferă de 
puternică efervescență politică și 
avint creator, prin remarcabile 
succese in muncă, poporul nostru 
întîmpină cele două- evenimente ce 
conferă dimensiuni memorabile 
vieții social-politice a țării : Con
ferința Națională a partidului, me
nită să adopte o serie de măsuri 
pentru traducerea pe mai departe 
în viață a orientărilor stabilite de 
forul suprem al comuniștilor, să 
confere o nouă perspectivă luptei și 
muncii poporului român pentru în
făptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și alegerile

de deputați pentru consiliile popu
lare, elocventă întruchipare a de
mocratismului orînduirii noastre, 
prilej de largă dezbatere cu cetă
țenii a căilor de realizare a pro
gramelor de înflorire a patriei. Sint 
evenimente care atestă . voința de

neclintit a poporului nostru de a-și 
făuri cu demnitate noul destin so
cialist, o viață nouă, așa cum au 
visat-o generații . întregi de înain
tași, așa cum o trasează, cu mină 
sigură, partidul.

Desigur, timpul care a trecut de 
la congres este relativ scurt, dar 
suficient pentru a releva importan
tele influențe pe care hotăririle 
sale le-a exercitat in întreaga noas
tră viață socială. Indiferent de sec
torul de activitate — ihdustries.au 
agricultură, învățămint sau comerț, 
cercetarea științifică sau ocrotirea

sănătății — munca avintată a co- 
lectiveio", activitatea creatoare 
pentru a pune mai bine in valoare 
resursele materiale și umane, con
feră astăzi țării dimensiunile unui 
vast șantier, unde se conturează 
chipul patriei de miine, așa cum a 
fost el proiectat in documentele 
Congresului al XII-lea. 'Judecind 
prin prisma acestor 3 ani, putem 
spune că documentele Congresului 
al XII-lea au devenit cauza între
gului popor, călăuzind activitatea 
de construcție socialistă, potențind 
faptele de muncă ale oamenilor, 
determinind o pute-nică. eferves
cență creatoare in toate domeniile. 
Oare ce ar putea evoca mai edifi
cator acest adevăr decit faptul că 
in condițiile agravării crizei econo
mice mondiale, care in multe -țări, 
chiar dezvoltate, ale lumii a dus la 
scăderea pulsului activității p-o- 
ductive. România a continuat să-și 
dezvolte economia in ritmuri re
marcabile. Sau că in agricultură 
s-a realizat anul acesta o recoltă 
bună, de circa o tonă de cereale pe 
cap de locuito-. Că multe colective 
de muncă și-au realizat de’a pla
nul pe acest an. Sint rezultate de 
prestigiu, care atestă realismul 
orientărilor Congresului al XII-lea, 
vasta activitate organizatorică și 
politico-educativă desfășurată de 
partid, de secretarul gene-al al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea țării pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
Sint rezultate care vorbesc in mod 
pilduitor despre contribuția deci
sivă a secretarului general al 
partidului la stabilirea unei stra
tegii de dezvoltare realiste, adap
tată posibilităților României de azi, 
despre rolul său dete-minant în
(Continuare în pag. a IV-a)

LA 21 NOIEMBRIE

Ora de vîrf a consumului 
să fie... ora de vîrf 

a economisirii!
Cîteva precizări și măsuri practice stabilite 

Ia Centrala industrială de rețele electrice
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OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI!
Folosiți fiecare kilowatt-oră, fiecare gram 
de combustibil cu maximum de răspundere, 

cu maximum de eficiență!
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vetre, din cîmpii 
și brazi.

și făurari deodată, 
în mina lor, — 
aur știu să scoată,

Ei sînt aleșii muncii ; toată țara
In mari temeiuri comuniste îi alege azi 
Privirea lor e însăși primăvara 
Ce urcă dintre

ALEGERI!

Ani de afirmare
a spiritului gospodăresc, 
ani bogați în realizări

Cartierul celor
300000 de gospodari
însemhâri din circumscripțiile electorale 

din Balta Albă — București

Deși cronica întrecerii nu 
consemnează încă un „cla
sament pe tară" al celor 
mai frumoase și bine gos
podărite cartiere, există to
tuși o ambiție din partea 
fiecărui localnic ca zona sa 
de locuit să arate cit mai 
ingrijit și atrăgător. Nu atît 
.pentru relevarea propriilor 
calități de gospodar, cit 
pentru’ a beneficia de con
diții cit mai plăcute și ci
vilizate de viață. <je odihnă. 
și recreare în timpul liber, 
petrecut, impreună cu fa
milia.

Din acest punct de vede
re, cartierul „Balta Albă", 
din sectorul 3 al Capitalei 
— cu cei 300 000 de locui
tori ai săi, pe drept cuvint. 
numit, după mărimea popu
lației, cel mai mare cartier 
urban al tării — are cu ce 
se mindri. tn ultimii, doi 
ani și jumătate, de la pre
cedentele alegeri, s-au re
alizat aici peste 8 000 de 
apartamente (numărul lor 
aiungind acum Ia aproape 

-100 000). mai multe școli — 
. cu 37 săli de clasă —’6 gră

dinițe — cu 1 575 locuri — 
peste 10 000 mo de spatii 
comerciale și de prestări 
servicii, un ștrand și 19 
baze sportive, spații verzi 
pe aoroane 600 ha etc.

Dar „Balta Albă" nu în
seamnă doar „zonă de lo
cuit". în perimetrul cartie
rului și in imediata sa 
aoreoiere sint amplasate 
cîteva din olatfo'mele in
dustriale cele mai puterni
ce ale Capitalei : „23 Au
gust", „Republica". Dudești 
ș.a.. care numără citeva 
zeci de întreprinderi, unde 
lucrează peste 80 000 de oa
meni ai muncii. Pentru 
dezvoltarea industriei s-au 
investit aici, de la prece
dentele alegeri, peste 6 mi
liarde lei. întreprinderile 
din zonă livrînd economiei 
naționale nrodu.se in va'oa- 
re tota’ă de anroaoe 75 mi
liarde de lei — cit jumăta
te din întreaga ■ producție 

< industrială a Capitalei pe

un an. Au fost puse in 
funcțiune in această peri
oadă 25 noi capacități de 
producție, asimilindu-se in 
fabricație 492 produse noi 
și 332 tehnologii noi.

— La baza acestor rezul
tate — ne spune Maria 
Subțirelu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar al sectorului 3—au stat 
în primul rind hărnicia 
oamenilor, dorința lor de a 
face din cartierul in care 
trăiesc și muncesc o zonă 
cit' mai înfloritoare. Dar la 
fel de importante iii înfăp
tuirea ambițioaselor pro
grame ale ultimei legisla
turi au fost și propunerile 
cetățenești ■— fie ele din 
domeniul producției, mate
riale, fie din sfera preocu
părilor . ..
rești. în dialogul perma
nent purtat cu locuitorii — 
in cadrul intilnirilor din
tre deputați și alegăto-i, la 
„Tribunele democrației"., in 
adunările cetățenești, prin 
intermediul audiențelor și 
scrisorilor — primăria a 
colectat sute.și mii..de pro
puneri. Ia- cetățenii nu 
s-au mulțumit doar cu for
mularea lor. ci s-au anga
jat, cu toate forțele, să le 
și aplice.

Dar cel mai bine vă cot 
vorbi desore aceste iniția
tive cetățenești înșiși au
torii lor. cei ce le-au trans
pus in fapte.

edilita’--gospodă- Desen de Gh. CALARAȘU

„Forțele suplimen
tare" ale administra
ției domeniului pu
blic. „Sectorul nostru este 
extrem de i.ntinș. măsoară 
anroaoe 3 300 hectare. îneît 
întreținerea sa nu poate fi o 
treabă atît de ușoară —' ne 
spune Elena. Ghiță, deputată

Mihâi IONESCU

* Aleșii muncii
t E timpul

!

*

ț Ei sînt și visători
Uneltele sînt flori
Cum din adîncuri 
Tot astfel patria o-nalță către viitor.

mai înalt, mai înflori 
Aleșii noștri sînt la anotimpul cind 
Tot ce gindesc devine fapt rodit 
Cu avuția hărniciei pe acest pămint

lon CRÎNGULEANU

(Continuaro în pag. a Ii-a) »-
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mare și mai populatImagine „la zi" din cel mai Foto : E. Dichiseanu

ihdustries.au
nrodu.se
mii..de
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LA 21 NOIEMBRIE-ALEGERI!
Votînd candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste, votați pentru 

viitorul luminos, socialist al țării, votați pentru o viață in libertate, mereu mai 
frumoasă, mai prosperă, pentru demnitatea și independența României, pentru 
înfăptuirea programului Partidului Comunist Român de propășire a patriei pe 
drumul glorios al socialismului și comunismului. ■

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)

Important de știut 
de către 

fiecare alegător!
ORARUL VOTULUI

Pe întreg cuprinsul țării, în toate circumscripțiile 
electorale, VOTAREA ÎNCEPE LA ORA 6,00 Șl SE ÎNCHEIE 
LA ORA 21,00. Alegerile din anii socialismului au de
monstrat că majoritatea covîrșitoare a corpului electoral 
se prezintă la urne, de fiecare dată, încă din primele ore 
ale dimineții, semn al interesului cetățenesc major față 
de vot, față de participarea la conducerea treburilor 
obștești.

AMPLASAREA SECȚIILOR DE VOTARE este semnali
zată prin panouri și săgeți indicatoare vizibile. Majori
tatea secțiilor de votare funcționează în localurile în care 
s-au aflat și centrele de afișare a listelor de alegători.

OBȚINEREA BULETINULUI 
DE VOT

Cetățenii care votează la secțiile în raza cărora 
domiciliază, 4eci pe ale căror liste de alegători sînt 
înscriși, trebuie să aibă asupra lor buletinul de identi- 
tate sau, în lipsa acestuia, alt act doveditor al identității.

Cetățenii care lipsesc de la domiciliu în ziua votului, 
ori și-au schimbat domiciliul după întocmirea listelor de 
alegători, prezintă și „adeverința privind exercitarea 
dreptului de a alege" eliberată de consiliul popular în 
raza căruia își au domiciliul stabil.

La aceste alegeri, fiecare alegător primește un 
singur buletin de vot. Buletinul de vot trebuie să cores
pundă unuia din modelele alăturate (aprobate prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 344/1982). Modelul 
diferă în funcție de felul localității în care au loc alege
rile, deci după felul consiliului popular pentru care se 
exercită opțiunea electorală, și anume :

în întreaga țară, în aceste zile—bogată activitate

politico-educativă, variate manifestări cultural-artistice

ARGUMENTELE FAPTELOR
Secvențe consemnate în comune ialomițene

Buna experiență în folosirea cu 
succes a mijloacelor politico-educa
tive este acum valorificată din plin 
in campania electorală. Organizația 
de partid, comuniștii din comuna 
Gheorghe Lazăr. județul Ialomița, 
au transferat această experiență 
consiliului comunal al F.D.U.S., 
care, in aceste zile, desfășoară nu
meroase și atractive acțiuni cultu
ral-artistice și politico-educative 
avind drept coordonată de fond 
dezvoltarea economico-socialâ a lo
calității. Pentru a da dimensiuni 
ample intilnirilor de lucru dintre 
candidați și alegători a fost prezen
tată la căminul cultural expunerea 
..Comuna Gheorghe Lazăr Ia cotele 
anului 1982“. Demne de reținut sînt 
și manifestările artistice precum 
seara de muzică și poezie ..Din ini
mă. cu încredere votăm" și monta
jul „Votăm pentru tine, dulce 
Românie".

Faptele campaniilor agricole — 
argumentele campaniei electorale 
este ideea centrală pe care comite
tul comunal de partid din comuna 
Grivita și-a directionat întreaga 
muncă în această perioadă în în
drumarea și sprijinirea organizații
lor de masă și obștești. în folosirea 
activului comitetului comunal de 
partid, in instruirea colectivelor de 
agitatori. Aceste argumente sint : 
producții medii la hectar de 4 800 
kg griu. 8 000 kg la porumb, 3 000 la 
floarea-soarelui cu mult superioare 
cifrelor de plan ; in domeniul rea

lizărilor gospodărești și sociale : 
două creșe moderne cu cite 200 de 
locuri fiecare. 38 de apartamente 
pentru specialiști și cadre didactice, 
asigurarea cu apă potabilă a satelor 
Smirna și Grivița, asfaltarea unei 
șosele in lungime de 3 km intre sa
tele Grivita și Traian.

Pe fundalul acestor succese, dia
logul intre cetățeni și candidați — 
desfășurat pinâ zilele trecute — s-a 
transformat in rodnice dezbateri 
care ap generat propuneri, sugestii 
pentru a deschide comunei noi per
spective de dezvoltare.

O abordare pe un plan mai vast 
a campaniei electorale se află. încă 
de la început, in atenția comitetu
lui comunal de partid dip Amara. 
Secreta-ul comitetului, tovarășul 
Voicu Geantă, ne explică : „brigada 
artistică a comunei a prezentat șt 
va mai prezenta programe pentru 
oaspeții noștri din întreaga tară, au 
fost puse în scenă montaje literar- 
artistice. au fost ținute expuneri pe 
teme de politică internă și externă. 
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de atestare a localității, care coin
cide in mod fericit cu actuala cam
panie electorală, am editat și o mo
nografie a comunei".

Alte activități similare se desfă
șoară în localitățile de pe întregul 
cuprins al Bărăganului ialomitean. 
această mare vatră de piine a țării.

Constantin VARVARA 
Mihai VIȘOiU

VASLUI : PROGRAME ARTIS
TICE. în intîmpinarea alegerilor de 
la 21 noiembrie, la întreprinderile 
de rulmenți și de vigonie din Bir- 
lad, „Mecanica" și „Textila“-Vaslui, 
Filatura din Huși au avut loc, sub 
genericul „Săptămina muncii și 
educației socialiste", variate și 
atractive manifestări, care au pri
lejuit trecerea în revistă a realiză
rilor obținute in județ și in locali
tățile respective, îndeosebi în ulti
mii doi ani. La casele de cultură 
din Vaslui, Birlad și Huși au fost 
prezentate programe artistice sub 
titlul „Dăm votul României socia
liste", iar la mai multe cămine 
culturale, montajele llterar-muzi- 
cale susținute de cenaclul literar 
județean au fost intitulate „Votăm 
al țării mers spre viitor". (Petru 
Necula).

IN ARMATA : CONVORBIRI 
COLECTIVE. în fața cadrelor și a 
elevilor din Școala militară de 
maiștri și subofițeri de artilerie 
antiaeriană și radiolocație a fost 
prezentată expunerea „Apelul 
F.D.U.S. — vibrantă chemare la 
înfăptuirea Programului P.C.R., a 
hotăririlor Congresului ai Xll-lea 
al partidului". La punctele de do
cumentare sint expuse textul Ape
lului, ca și alte materiale apărute 
în presă în legătură cu alegerile de 
la 21 noiembrie. Activiștii de partid 
organizează in subunități convor
biri colective și dau răspunsuri la 
întrebări despre semnificația poli
tică a evenimentului ce va avea Ioc, 
cit și pe marginea prevederilor 
Legii electorale.

MARAMUREȘ : FOI VOLANTE. 
Sub titlurile „Maramureșul sub sem
nul civilizației socialiste" și „Depu
tatul", secția de propagandă a Co

Cartierul
celor 300000 
de gospodari 

(Urmare din pag. I)

in circumscripția electorală nr. 37. 
Iar cele citeva echipe de lucrători 
de la întreprinderea de administra
ție a domeniului public cu greu ar 
fi putut face fată la întreținerea 
miilor de străzi și alei, a tuturor 
parcurilor și grădinilor din car
tier. Iată de ce. mai multi alegă
tori din circumscripția noastră e 
torală au propus, iar ceilalți cetă
țeni au sprijinit propunerea, ca noi. 
locuitorii cartierului, să preluăm 
cele mai importante lucrări de gos
podărire a soatiului public. Iniția
tivă care știu că a fost preluată, cu 
bune rezultate, și de alte circum
scripții electorale ale sectorului".

îptr-adevăr. la serviciul de spe
cialitate al primăriei sectorului 3 
sintem informați că. prin partici
parea cetățenilor din toate cele 71 
circumscripții electorale din zonă, 
s-au efectuat un număr important 
de ore de muncă patriotică —- peste 
175 milioane — concretizate in lu
crări de întreținere și amenajare a 
spatiilor verzi și zonelor de agre
ment. a bazelor sportive și terenu
rilor de joacă pentru copii. în plan
tări de pomi fructiferi, arbori, ar
buști. flori etc.

Spiritul gospodăresc al locuitori
lor nu s-a oprit insă doar la lucrări 
de întreținere a zestrei edilitare 
existente. Ei au pus umărul și la 
realizarea unor importante obiecti
ve de investiții, la finalizarea lu
crărilor pe șantierele blocurilor de 
locuințe, la refacerea terenurilor 
afectate de construcția celui de-al 
doilea tronson al liniei de metrou 
ce trece pe aici. Practic, ni s-a 
spus, nu este obiectiv de interes 
public din perimetrul cartierului la 
a cărui realizare să nu fi adus o 
contribuție importantă beneficiarii 
lor — cetățenii.

„Din locuințele cetățeni
lor — multe materiale utile 
producției întreprinderilor". 
..Cu totii ne preocupăm la locu
rile de muncă de valorificarea su
perioară a resurselor materiale dis
ponibile — ne spune ' Constantin 
Manea, tehnician la ICEMENERG, 
alegător in circumscripția electora
lă nr. 30. Dar. oare, spiritul gos
podăresc se poate opri la poarta în
treprinderii ? In propria locuință nu 
rămîn suficiente materiale ce pot 
fi recuperate și refolosite ? Dind 
curs repetatelor îndemnuri in a- 
ceastă privință ale consiliului popu
lar. ale consiliului F.D.U.S. al sec
torului. am propus să se inițieze 
in cartier o acțiune largă de colec
tare a deșeurilor metalice. tex.il» • . 
si de hîrtie. din gospodăriile cetu- 
tenești. Cu. sprijinul deputaților și 
al întreprinderii municipale de spe
cialitate am trecut la aplicarea pro
punerii. organizind un sistem de 
colectare alcătuit din mai multe 
forme".
• Aflăm astfel că s-au distribuit 

prin asociațiile de locatari 5 000 saci. 
In care cetățenii au colectat deșeu- 
rile textile și de hîrtie. In plus, 
s-au organizat 45 puncte fixe de 
colectare (in spații amenaiate) pen
tru toate tipurile de materiale, iar 
întreprinderea de valorificare a de
șeurilor a fixat trasee periodice 
pentru rulotele de colectare. Rezul- i 
țațele măsurii : au fost expediate 
din cartier spre întreprinderile de 
prelucrare peste cinci milioane ki
lograme de fier vechi. 2.5 milioane 
kg de hirtțe și 30 000 kg deșeuri 
textile. ,

Și bucureștenii «tiu să 
facă agricultură. -Nici tre' 
cerea la aplicarea principiilor auto- 
aprovlzionării n-a rămas fără ecou 
in rindul locuitorilor din cartierul 
Balta Albă. Deși aici toți locuiesc 
la bloc, s-au găsit soluții și pentru 
practicarea... agriculturii. Cum ?

— Am trecut la cultivarea tuturor 
terenurilor virane, a loturilor slab 
productive — ne spune Dumitra 
Șerban, secretara organizației de 
bază P.C.R. nr. 36 din circumscrip
ția electorală 43 — am refăcut su
prafețele deteriorate cu ocazia con
struirii blocurilor de locuințe și, 
astfel, in numai 2 ani, cartierul și-a 
creat o puternică bază legumicolă.

Astăzi, cine străbate cartierul 
Balta Albă poate să admire nu 
numai frumoasele'blocuri și bu
levarde construite aici, ci și grădi
nile cu legume amenajate de cetă
țeni. Anul acesta au fost cultivate. 
aproape 200 hectare, de pe care s-a 
obținut o producție ’ estimată la 
7 milioane kg legume. O recoltă 
demnă de o unitate agricolă au
tentică 1

...Ne-am oprit in rindurile de față 
Ia trei din cele mai valoroase ini
țiative cetățenești ale locuitorilor 
din cel mai mare cartier al țării. 
Fără îndoială, dialogul care a avut 
Ioc în această perioadă, în cadrul 
campaniei electorale pentru alege
rile de la 21 noiembrie, a conturat 
noi propuneri, noi inițiative. Așa 
incit prin materializarea lor cartie
rul bucureștean Balta Albă să arate 
mai frumos, mai bine gospodărit. 
Cum își doresc, dealtfel, locuitorii 
tuturor cartierelor și localităților

mitetului județean de partid Mara
mureș a editat două foi volante 
dedicate apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului și alegerilor de 
deputați de Ia 21 noiembrie. Cele 
două publicații fac un semnificativ 
bilanț ai realizărilor cu care mara
mureșenii intîmpină aceste eveni
mente, alegători și deputați expri- 
mindu-și deopotrivă gindurile și 
năzuințele privind noile Obiective 
economico-sociale și culturale ale 
localităților județului. (Gh. Susa).

BACAU : FOTOEXPOZIȚIE. în
tre materialele electorale editate la 
Bacău sub egida consiliului jude
țean al F.D.U.S. se numără și foto- 
expoziția documentară intitulată 
„Județul Bacău in cincinalul cali
tății și eficienței". Cele 24 de 
planșe-color redau în imagini și 
grafice sugestive transformările în
noitoare care au avut loc pe me
leagurile cuprinse între Bistrița, 
Șiret și Trotuș in domeniile econo
mic, social și pe tărîm edilitar-gos- 
podăresc din 1980 și pină in pre
zent. Interesant este și pliantul 
„Letopiseț 1982", care cuprinde in 
imagini obiectivele realizate in ul
timii doi ani și jumătate prin mun
ca cetățenilor din municipiul Ba
cău. (Gheorghe Baltă).

HUNEDOARA : PLIANTE. Sub 
egida secției de propagandă a Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. au fost tipărite pliante și o 
broșură-documentar, intitulată „Ju
dețul Hunedoara — rodnice înfăp
tuiri, luminoase perspective". Lu
crarea prezintă realizările mineri
lor, siderurgiștilor, energeticienilor, 
lucrătorilor de pe ogoarele hținedo- 
rene, ale oamenilor muncii din. in
dustria ușoară, precum și perspec
tivele dezvoltării județului Hune
doara «în actualul cincinal și in vii
tor. Broșura constituie mai cu sea
mă pentru agitatori și propagan
diști un util instrument de lucru. 
(Sabin Cerbu).

SATU MARE : EXPUNERI. în 
municipiul Satu Mare au loc in 
aceste zile numeroase manifestări 
politico-educative și cultural-artis
tice dedicate apropiatelor alegeri. 
Astfel, in întreprinderi, in școli, in 
cluburi muncitorești, la casa de 
cultură se prezintă expuneri care 
oglindesc importantele realizări 
economico-sociale obținute pe me
leagurile sătmărene in anii socialis
mului și cu deosebire de la prece
dentele alegeri. 60 de formații ale 
sindicatelor, tineretului, elevilor, 
ale instituțiilor artistice profesio
niste. prezintă programe artistice 
cu pronunțat caracter patriotic, 
care Vor fi susținute și în ziua ale
gerilor la cele 50 de secții de vo
tare. Manifestări similare au loc și 
în orașele Cărei, Negrești-Oaș, 
Tășnad și în comunele județului. 
(Octav Grumeza).

La liceul industrial „Autobuzul", tinerii care votează pentru prima oară s-au întilnit cu un reprezentant al 
Asociației juriștilor din Capitală, care le-a explicat semnificația, înalta răspundere și modul de exercitare 

a. dreptului la vot Foto : E. Dichiseanu
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Pentru consiliile populare municipale, buletinele de 
vot sînt marcate cu o dungă galbenă.

Pentru consililie populare ale sectoarelor municipiu
lui București, buletinele de vot sînt marcate, de aseme
nea, cu o dungă galbenă.

Pentru consiliile populare orășenești, buletinele de 
vot au o dungă albastră.

Pentru consiliile populare comunale, buletinele au o 
dungă cafenie,

VOTAREA PROPRIU-ZISĂ
Alegătorul se retrage în cabina de vot și examinează 

conținutul buletinului primit. In cazul buletinelor pe care 
figurează numele unui singur candidat, votul pentru can
didații Frontului Democrației și Unității Socialiste se 
exprimă prin lăsarea numelui neșters. In cazul buletine
lor care conțin numele mai multor candidați, votul pen
tru candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste 
se exprimă prin menținerea neștearsă a unuia din numele 
înscrise pe buletin. (Se pot lăsa neșterse și toate numele 
de pe buletin). Orice adăugire pe buletin atrage anu
larea votului.

După ce împăturește buletinul în patru, cu ștampila 
secției d,e votare spre exterior, alegătorul părăsește 
cabina și depune buletinul în urnă.

In circumscripțiile în care s-au depus mai multe 
candidaturi, iar alegătorul optează numai pentru unul 
din candidați, el poate șterge celelalte nume de pe 
buletin, trăgînd o linie simplă cu creionul aflat în cabina 
de votare, fără alte mențiuni sau adăugiri.

TÎRGU MUREȘ '82:

Oraș înfloritor, oraș al muncii înfrățite
Puternicul centru econo

mic și cultural-artistic care 
este municipiul Tirgu Mu
reș de astăzi, centru indus
trial, reședință de județ, 
centru universitar — in 
care trăiesc de veacuri. în
frățiți români și maghiari 
— s-a înscris cu vigoare 
pe treotele progresului și 
bunăstării. cunoscind o 
spectaculoasă și semnifica
tivă dezvoltare industrială, 
urbanistică și edilitar-gos- 
podârească în special după 
Congresul al IX-lea al par
tidului. S-a depășit astfel, 
cu . mult, unicul renume al 
orașului antebelic, lăudabil 
și el. dar unic — renumele 
de „oraș al școlilor". Acum, 
cind tara întreagă se pre
gătește de alegeri, cind și 
în municipiul Tirgu Mureș 
edili și cetățeni fac bilan
țul ultimilor doi ani tre- 
cuți de la precedentele ale
geri pentru consiliul popu
lar, am notat opinii ale lo
calnicilor despre munca și 
realizările lor din ultima 
perioadă, despre cîteva din 
proiectele devenirii locali
tății in care muncesc și 
trăiesc.

...Valter Iosif, prim-vlce- 
președinte al comitetului 
executiv al consiliului 
popular municipal : „In
tr-un interval de timp re
lativ scurt s-au construit 
și pus în funcțiune două 
importante obiective eco
nomice — Fabrica de ma
teriale fotosensibile si Te- 
sătoria de mătase — s-au 
dezvoltat și modernizat mai 
multe din unitățile exis
tente — „Electromureș". 
„Prodcomplex". Fabrica de 
nroduse lactate -r ș.a. 
Rezultatul ? Producția in
dustrială pe locuitor a ajuns 
la aproape 99 000 Iei.

Ne mindrim. și cred că 
pe bună dreptate, cu fap
tul că putem raporta ale
gătorilor noștri îndeplini-, 
rea cu succes a mandatului 
încredințat De la ultimele 
alegeri pină in prezent au 
fost finalizate ori sint în 
curs de execuție — moder
nele cartiere „1848". „7 No
iembrie" și „Cărămidăria". 
adevărate „orașe in oraș", 
în aceeași perioadă au fost 
modernizate, zonele noi din

cartierul Tudor Vladimires- 
cu și Piața eroilor sovie
tici. Și astfel, la ora actua
lă, peste 100 000 de cetățeni 
ai orașului au ajuns să lo
cuiască in casă nouă. La 
fel cum. consider edifica
toare pentru legislatura 
care s-a încheiat, contribu
ția determinantă a cetățe
nilor — români și maghiari 
— la mai buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașu
lui : valoarea lucrărilor 
executate prin muncă vo-

muncă de răspundere, 
în unele întreprinderi — 
în care importanța proble
melor de discutat reco
manda cu prisosință — pri
măria a organizat aceie 
utile, fructuoase audiente 
la locul de muncă. Cred că, 
in viitoarea legislatură, toti 
deputății, indiferent de ce
lelalte răspunderi pe care le 
au. vor trebui să fie mai 
prezenți în viața circum
scripțiilor lor electorale, la 
fel cum audiențele primă-

muncim și trăim in frumo
sul oraș de pe Mureș — ro
mâni și maghiari — știm 
însă, foarte bine, că toate 
aceste prefaceri n-ar fi fost 
posibile in afara politicii 
științifice, clarvăzătoare și 
profund umaniste a parti
dului si statului nostru, la 
elaborarea și înfăptuirea 
căreia o contribuție hotă- 
ritoare o are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii.

Tirgu Mureș oferă astăzi imaginea unui oraș modern, cu o arhitectură specifică 
Foto : S. Cristian

luntar-patriotică însumea
ză. in actuala legislatură, 
peste 250 milioane lei".

Szekely GySrgy — con
tabil. administratorul aso
ciației de locatari nr. 9 din 
cartierul „Mureșeni" : „Este 
adevărat, uniți in idealuri, 
infrățiți în muncă, noi. ce
tățenii orașului Tirgu Mu
reș. am realizat multe lu
cruri bune, utile, frumoase. 
Consider insă că, pentru a 
trece la o calitate nouă, su
perioară și in activitatea de 
autogospodărire. pentru su
plinirea surselor de finan
țare la bugetul local prin 
muncă mai multă si mal 
bună, pentru valorificarea 
tuturor posibilităților pe 
care ni le oferă cadrul le
gal al autoconducerii și au- 
toaprovizionării. in viitorul 
mandat va trebui să se îm
bunătățească substanțial 
stilul de muncă al unor de- 
putați și edili, factori cu

riei la locurile noastre de 
> muncă vor trebui să se ge

neralizeze.
Există deputați și cetă

țeni cu activitatea cărora 
ne mindrim, și pe buna 
dreptate : Orban Dezide- 
riu. Barna Ioan. Maria Si
mon, Nagy Margareta. Mar
gareta Jeler. Exemplul lor 
merită urmat in beneficiul 
bunului mers al întregii 
activități pe care o desfă
șoară primăria. în benefi
ciul întregului oraș, al tu
turor cetățenilor".

Barta Ioan, inginer con
structor : „într-adevăr, bi
lanțul realizărilor edilitare 
este rodnic. La fel cum este 
adevărat că toate realizări
le de pină acum sint rezul
tatul muncii noastre înfră
țite. modul de exprimare 
direct, concret, grăitor, ai 
unității noastre de gîndire. 
de simțire și de faptă, in
diferent de limba in care 
ne exprimăm. Toti cei care

omul care, știm bine cu to
ții. n-are in Viață, in mun
că. în intreaga sa activita
te. deeit un singur tel : îm
bunătățirea calității vieții 
întregului popor. De aceea 
nici noi nu putem sta deo
parte cind avem o aseme
nea oildă de urmat. îmi 
vine în minte un exemplu. 
Dintre cele mai obișnuite. 
La un moment dat. in car
tier, s-a hotărit realizarea 
reparației capitale a cen
tralei termice, obiectiv de 
cel mai larg interes. Dar 
nu era deschisă finanțarea 
unor lucrări mai ample. 
Atunci cetățenii au hotărit 
să realizeze înlocuirea re
țelelor termice cu forțe 
proprii. La fel săparea 
unor canale. Sute de me
tri. Rezultatul : reoaratla. 
la care in calitate de spe
cialist am acordat asistenta 
tehnică, a costat, cu 3 000 
lei mai puțin deeit se pre
văzuse în deviz".

Ilie Chesa, președintele 
cooperativei agricole de 
producție „Mureșeni" — 
Tg. Mureș : „în calitatea 
mea de agricultor pot spu
ne. cu mina pe inimă, si 
pot argumenta că. de la ul
timele alegeri pină in pre
zent. primăria, organele 
sale de specialitate, depu
tății s-au implicat mai 
mult in problemele obștii. 
Concret. terenurile slab 
productive din cartierele 
mărginașe ale orașului au 
fost parcelate și încredin
țate cetățenilor pentru a fi 
cultivate cu legume. La fel 
ca și spațiile libere dintre 
blocuri și alte terenuri ne
folosite din intravilane. Si 
nu cițiva metri pătrati. ci 
peste 50 ha de teren. Cum 
spuneam, pină acum doi 
ani. teren neproductiv. 
Efectul ? Dacă anul trecut, 
in primăvară. I.L.F.-ul a 
trebuit să aducă in maga
zine 1 300 tone de verde
țuri, în acest an pe piață a 
fost suficient să se comer
cializeze 550 tone. Și. bine
înțeles. exemple de acest 
fel s-ar putea da mult mai 
multe".

Ioan Moldovan, timplar 
la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „23 Au
gust". „Construim mult, 
frumos, cu gust. în ce ne 
privește, noi. tineretul — 
români, maghiari și de 
alte naționalități — am 
participat, în modul cel maî 
direct, la realizarea obiec
tivelor mandatului care s-a 
încheiat. în primul rind — 
ca oameni al muncii. Ia 
locurile noastre de muncă. 
Dar. în același timp, și ca 
cetățeni, mobilizați de de
putat!, în ample acțiuni de 
muncă patriotică, am rea
lizat in circumscripțiile 
electorale. în fiecare car
tier, importante lucrări edi- 
litar-gospodărești, acțiuni 
de salubrizare și înfrumu
sețare. Așa s-au construit 
un dispensar uman și pen
tru copii, un cinemato
graf, 4 creșe și cămine, 
amenajarea unor zone verzi 
cu o suprafață de peste 
2 000 mp“.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"
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O cerință vitală a dezvoltării economiei naționale, o datorie patriotică 
a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean

GOSPODĂRIM RATIOM $1 ECONOMISIREA SEVERA a ENERGIEI Effil
Ora de vîrf a consumului să fie ...ora de vîrf a economisirii!

Odată cu sosirea anotimpului 
rece se înregistrează o creștere 
simțitoare a consumului de e- 
nergie electrică și tprmică. Tot
odată, sporesc insă și dificultă
țile industriei energetice in înde
plinirea sarcinilor ce ii revin. Ce 
trebuie întreprins în aceste con
diții ? ■— iată tema discuției pe 
care am avut-o cu tovarășul 
VICTOR MIREA, director in 
Centrala industrială de rețele 
electrice.

— Vă rugăm pentru început, to
varășe director, să vă referiți la si
tuația consumului de energie in 
această perioadă și in lunile care 
urmează.

— întotdeauna, datorită evolu
ției condițiilor naturale, consumul 
de energie electrică și termică este 
mai mare în lunile de iarnă. Am 
să mă refer la principalele ele
mente care influențează nivelul 
consumului de energie. în primul 
rînd, reducerea temperaturilor de
termină sporirea necesarului de 
energie atit in consumul casnic, cit 
și în procesele de producție din in
dustrie, zootehnie, construcții. în 
industrie sint procese tehnologice 
care trebuie să se desfășoare în mod 
obligatoriu la anumite temperaturi. 
Or, dacă afară e frig, crește implicit 
consumul de energie, fie electrică; 
fie termică. In al doilea rînd, ziua- 
lumină se reduce mult și crește in
tervalul de întuneric. în consecință, 
becurile se aprind mai devreme și 
se sting mai tîrziu in locuințe, în 
halele de producție, în unitățile co
merciale, în instituții. In al treilea 
rind, nebulozitatea în acest sezon 
este mai mare și de aceea se con
sumă energie electrică pentru ilumi
nat și pe parcursul zilei-lumină. 
Toate acestea fac ca sistemul ener
getic național să fie mult mai intens 
solicitat decît în perioada de vară. 
Astfel, în sezonul rece, necesarul de 
putere al sistemului energetic na
țional în orele vîrfului de consum 
de seară, adică între orele 17 și 22, 
este mai mare cu 600—700 MW decît 
în perioada de vară. Pe de altă par
te, pe parcursul celor 24 de ore ale 
unei zile din anotimpul rece dife-

Față in

renta între consumul minim și 
maxim de energie este de aproape 
1 500 MW. Deci, in această perioa
dă, sistemul energetic național este 
supus la mari eforturi.

— Care sint posibilitățile de aco-

producției de energie pe bază de 
cărbune nu a fost realizat. Apoi, 
după cum se știe, anul acesta, în
deosebi în ultimele luni, a fost se
cetos și, in consecință, in lacurile 
de acumulare există puțină apă, iar
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— Desigur, în toate centralele 
electrice s-au luat și trebuie luate 
noi măsuri pentru revizuirea și re
pararea instalațiilor, astfel incit să 
se asigure funcționarea la parametri 
superiori a grupurilor energetice. 
Totuși, condițiile atfnosferice in
fluențează mersul producției atit în 
industria extractivă a cărbunelui, 
cit și’ în unitățile energetic^. Plănui

debitele riurilor interioare și al 
Dunării sint mai mici decît cota 
normală, ceea ce creează greutăți 
in asigurarea energiei primare ne
cesare pentru producerea energiei 
electrice și acoperirea vîrfului de 
sarcină în această perioadă.

— In această situație, ce măsuri 
se impun a fi luate ? Cum se poate 
acționa pentru echilibrarea balanței 
energetice a economiei naționale ?

— înainte de toate trebuie inter-

ECONOMIĂ și
Combinatul de prelucrare a lem

nului și combinatul de'' celuloză și 
hirtie din Suceava sînt unități eco
nomice vecine, ambele mari consu
matoare de energie. Rezultatele în 
acțiunea de reducere a consumuri
lor sînt însă diferite.

COMBINATUL DE PRELUCRA
RE A LEMNULUI a economisit, în 
perioada care a trecut din acest an, 
1 386 MWh energie electrică și 347 
tone combustibil convențional. Rea
lizarea este rodul aplicării unor so
luții valoroase, cum ar fi diafrag- 
marea rețelelor de aer comprimat, 
dar și al alimentării continue cu 
semifabricate și panouri a mașini
lor, măsurării încărcării electro
motoarelor și înlocuirii celor supra
dimensionate, respectării măsurilor 
restrictive pentru încadrarea, seara, 
în vîrful de sarcină etc. Cu ener
gia astfel economisită se pot reali
za 1,2 milioane metri pătrați furnire 
sau se poate asigura funcționarea 
Fabricii de mobilă din Cimpulung 
Moldovenesc timp de cinci luni și 
jumătate.

în toate secțiile și fabricile com
binatului de prelucrare a lemnului 
s-au găsit posibilități de reducere 
a consumului de combustibil con
vențional, de recuperare a resurse
lor energetice secundare. Combusti
bilul convențional economisit pină 
acum aici permite funcționarea timp 
de două luni și jumătate a fabricii 
de furnire estetice. Nu vom mai 
insista asupra acestor probleme, 
deși preocupările lucrătorilor de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui pentru reducerea în continuare, 
în trimestrul IV a.c., a consumu
rilor energetice cu 13,3 la sută ar 
trebui abordate mai pe larg. Semni
ficativă este însă părerea oamenilor 
că și această sarcină mobilizatoare 
poate fi îndeplinită, ei trecind deja 
la acțiune.

Incontestabil, merite deosebite au 
și lucrătorii de la COMBINATUL 
DE CELULOZA ȘI HÎRTIE pentru 
că au reușit, in perioada care a tre
cut din 1982, să reducă consumul de 
energie electrică pe unitatea de pro
dus față de normele admise prin 
proiect cu 6,5 la sută la celuloză, cu

materiei prime inferioare, realiza
rea de produse conform cerințelor 
necesitînd consumuri energetice 
suplimentare. Depășirea consumu
rilor la centrala electrotermică se 
datorează. în primul rînd, faptului 
că turbogeneratorul nr. 2, de 8,5 
MW, a intrat în reparație capitală

FIȘELE COMPARATIVE ALE CONSUMURILOR 
ENERGETICE IN DOUA MARI UNITÂJI ECONOMICE 

SUCEVENE PUN IN LUMINĂ:

© Tehnologiile moderne sînt surse sigure de economisire 

@ Buna calitate a reparațiilor agregatelor energetice — 
un „aliat" in acțiunea de reducere a consumurilor

© O sursă de risipă care trebuie stopată neîntîrziat : 
mersul în gol al mașinilor

5.4 la sută la hirtie și mucava, cu
21.4 la sută la carton ondulat.

Cu toate acestea, pe ansamblul 
unității s-a depășit consumul cu 
4 600 MWh energie electrică și 5 900 
tone combustibil convențional. Sec
țiile mari- „devoratoare" sint centra
la electrotermică, unde s-a depășit 
consumul cu 3 621 MWh energie 
electrică și 2 684 tone combustibil 
convențional ; hirtie și mucava — 
cu 895 MWh energie electrică și 453 
tone combustibil convențional ; ce
luloză — cu 1 200 tone combustibil 
convențional.

Una din cauzele care au dus la 
aceste depășiri este aceea că la fa
bricarea celulozei a crescut ponde
rea. în totalul masei lemnoase, a

la 15 iulie a.c., in loc de 1984, cum 
era prevăzut. Aburul care se li- 
vreză celorlalți consumatori nu mai 
trece și prin acest turbogenerator 
și deci nu*mai  produce energie 
electrică. în iulie — octombrie 
s-au consumat astfel 1 200 tone 
combustibil convențional, fără să 
se producă cei 8 000 MWh prevâ- 
zuți. ceea ce a dus la deDășirea 
consumului propriu tehnologic cu 
440 MWh energie electrică. Deși 
perioada normată de executare a 
reparației capitale este de 45 de 
zile. nici acum întreprinderea 
„Energoreparații“ București nu a 
terminat repararea turbogenera- 
torului, din lipsa unor materiale.

O altă problemă dificilă o ridică

venit pentru reducerea consumului 
de energie in orele virfurilor de 
consum, adică așa cum se- observă 
în graficul prezentat, între orele 
6—10 și cu atit mai mult seara,«în
tre orele 17—22. Și in această pri
vință, toți cetățenii au posibilitatea 
să acționeze, să contribuie la redu
cerea consumului de energie, Ia lo
cul de muncă si acasă. La locurile 
de muncă sint reguli care fac parte 
de acum din conduita firească a 
fiecărui cetățean. Pentru a nu mai 
insista, amintim doar necesitatea 
de a nu lăsa masinile-unelte. utila
jele să meargă în gol și obligația 
de a face totul pentru reducerea 
consumurilor tehnologice.

Totodată, fmitățile economice, îm
preună cu furnizorii de energie 
electrică vor stabili programe de 
funcționare a secțiilor mari consu
matoare de energie, astfel incit ac
tivitatea acestora să fie redusă la 
minimum în orele de vîrf de sarci
nă. întreprinderile care lucrează in 
schimburi iși vor organiza activita
tea in așa fel incit încărcarea 
schimburilor să fie echilibrată. în 
ce privește unitățile care lucrează 
în două schimburi, munca va fi 
astfel organizată incit schimbul I să 
se termine cel tîrziu la orele 17. iar 
schimbul II să înceapă după ore
le 22. Totodată, unitățile comercia
le, cu acordul consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești, iși vor adaota programul ast
fel incit să folosească la maximum 
lumina zilei, avîndu-se însă grijă 
ca aprovizionarea populației care 
lucrează în schimburi să se poată 
face corespunzător Programul de 
lucru in instituții și sediile admi
nistrative se va desfășura, de regu
lă, între orele 8—17.

Trebuie înțeles că acolo unde nu 
se dă dovadă de maximă chibzuin
ță în folosirea fiecărui kWh — in 
întreprinderi. în comune si orașe, 
cit si la consumatorii particulari — 
nu se va putea face o aprovizio
nare normală cu energie, fiind ne
voit! să întrerupem livrarea ener
giei.

Convorbire consemnată de 
Ion TEODOR

RISIPA!
turbogeneratorul nr. 4, de 12 MWh, 
care nu funcționează de mai mulți 
ani. Ultimul contract încheiat de 
C.C.H. Suceava cu întreprinderea 
de mașini grele București prevedea 
realizarea unui rotor monobloc și 
livrarea lui la Suceava încă în tri
mestrul III al acestui an. Dar nu 
a sosit nici pină in prezent. Ur
gentarea execuției rotorului ar fi 
binevenită, deoarece trecerea abu
rului și prin acest turbogenerator 
s-ar solda cu producerea în plus a 
25 000 MWh energie electrică anual, 
sistemul național economisind 3 700 
tone combustibil convențional 
pe an.

Dar nici în centrala electroter
mică, nici în\ celelalte secții de 
producție posibilitățile de redu
cere a consumurilor energetice, 
pentru a se ajunge la încadrarea 
acestora in normele planificate, 
nu s-au epuizat. Pentru că indi
cele de recuperare a condensului 
poate și trebuie să crească, iar ma
șinile și instalațiile pot fi si mai 
bine folosite evitîndu-se mersul 
lor in gol. așa cum se procedează 
la unitatea vecină — C.P.L.

Iată un calcul sugestiv : „O oră 
de mers în gol (datorită ruperii 
benzii de hirtie sau pentru reme
dierea .defecțiunilor accidentale) 
la mașina de hirtie nr. I înseamnă 
o pierdere de 8 tone hirtie și 5 000 
kWh energie electrică". Factorii de 
conducere din unitate pot calcula 
singuri cit s-a pierdut Ia această 
mașină, de exemplu, in ziua de 15 
noiembrie a.c., cind au fost ruperi 
de hirtie timp de 30 minute. Ase
menea întreruperi sînt însă destul 
de frecvente și trebuie făcut totul 
pentru înlăturarea lor.

Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scinteii"

Mari resurse și mari posibilități 
concrete de economisire

Publicăm, unele recomandări făcute de specialiști din Ministerul 
Energiei Electrice și de la l.D.E.B. cu privire la economisirea energiei 
electrice acasă, in gospodăria fiecărui cetățean :

9 De cîte ori este posibil, să fie folosit un 
bec de putere mai mare în locul mai multor 
becuri de putere mică.

© Sursele de lumină să fie aduse cit mai 
aproape de zona de lucru. In acest scop, pot 
fi prelungite tijele unor lămpi, altele pot fi 
montate excentric (nu în mijlocul plafonului).
• Un spor de lumină se poate obține și 

prin menținerea becurilor și a corpurilor de 
iluminat într-o perfectă stare de curățenie.

@ In băi, bucătării și spații de serviciu să 
fie utilizat iluminatul fluorescent, care reali
zează, la același nivel de iluminat, un consum 
redus la jumătate.

® Frigiderele să fie plasate in locuri ferite 
de căldură și să li se asigure etanșeitatea.

@ La mașinile de spălat rufe, boilere, radia
toare interesează nu numai cum sint folosite,

cît mai ales cînd sînt folosite, ținînd seama de 
faptul că sînt destul de mari consumatoare de 
energie. Este inadmisibilă conectarea lor la 
rețea în perioadele de solicitare maximă a 
sistemului energetic național, mai precis, între 
orele 7,30—10,30 și 17—22. Conectarea lor la 
rețea în orele amintite este sancționată

© Fiarele de călcat să nu fie lăsate în priză 
inutil și, în măsura posibilităților, să se folo
sească cele cu regulator, care asigură tempe
raturi diferențiate, corespunzătoare țesăturii 
obiectelor ce se calcă.

© Cade în seama întreprinderilor de pro
fil să asigure, odată cu revizuirea periodică 
a lifturilor — acolo unde acest lucru nu 
s-a făcut încă — și modificarea instalațiilor 
de iluminat, în așa fel ca acestea să nu ardă 
neîntrerupt, ci doar în timpul folosirii efective.

TREBUIE RETINUT CĂ DEPĂȘIREA COTELOR 
DE CONSUM STABILITE, PE LÎNGĂ FAPTUL CĂ 
ESTE PĂGUBITOARE FINANCIAR, ATRAGE DECU
PLAREA DE LA RETEA A ABONATILOR ABUZIVI!

Fiecare procent de reducere a consumului 
de energie termica asigură:

ECONOMII DE 
COMBUSTIBIL care, 
echivalat în țiței, 
costă 38 milioane 
dolari.

RESURSE ENER
GETICE pentru fa
bricarea a:

© 50 000 tone 
îngrășăminte chi
mice complexe

© 15 000 tone 
fibre melană

© 50 000 tone 
detergenți

© 200 000 tone 
hîrtie și cartoane

® mobilă în va
loare de 900 000 
lei

© 45 000 tone 
anvelope și came
re de aer

® încălzirea și 
apa caldă pentru 
60 000 apartamente
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CREȘTEREA CANTITĂȚII DE CĂLDURĂ LIVRATĂ 
DE CENTRALELE ELECTRICE DE TERMOFICARE

(în milioane gigacalorii)

„COMISIA ENERG
(Urmare din pag. I)

fi oprite, fără reducerea capacități
lor de producție, îndeosebi Ha ore
le de virf de sarcină în sistemul e- 
nergetic. De asemenea, s-a stabilit 
să se evidențieze separat consumu
rile energetice tehnologice de cele 
destinate încălzirii clădirilor și ilu
minatului. Pentru a se adopta mă

surile suplimentare necesare rațio
nalizării încălzirii și iluminatului 
s-a holărît ca. in chiar după-amia- 
za aceleiași zile, membrii comisiei, 
împreună cu specialiști din secții, 
să controleze din nou pe fiecare 
instalație, clădire, loc de muncă. 
După cum relata ing. Traian Nes
tor : „Contăm in această acțiune, 
ca și in toate celelalte pe care le-a

ETICĂ"
inițiat și întreprins comisia noas
tră, pe spiritul gospodăresc și chib
zuință fiecăruia dintre oamenii 
muncii din combinat, hotăriți să 
facă totul pentru economisirea 
drastică a energiei și combustibi
lilor".

Constantin BLAGOV1C1 
corespondentul „Scinteii"

acX'as^i ARATURILE ADINCI IE TOAMNA - ÎNCHEIATE IN TOATE JMEUlE!
Nivelul recoltelor la culturile care se însămînțează primăvara este 

determinat, intr-o măsură hotărîtoare, de pregătirile care se fac toamna 
și, în mod deosebit, de executarea arăturilor adinei. în numeroase uni
tăți agricole, după recoltarea culturilor tirzii, s-a trecut cu toate forțele 
la arat. Prin organizarea muncii în schimburi prelungite și in schimburi 
de noapte, in județele Bacău, Alba și Hunedoara arăturile de toamnă 
au fost executate pe toate suprafețele. Cu toate că termenul stabilit pen
tru încheierea acestor lucrări a expirat, pină în seara zilei de 17 noiem
brie au fost executate arături adinei pe 3 870 500 hectare, reprezentind 
numai 83 lă sută din suprafața prevăzută. Cele moi mari restanțe se 
înregistrează în județele : Harghita, unde această lucrare s-a executat 
în proporție de 59 la sută ; Maramureș - 63 la sută, Călărași - 66 la 
sută, Botoșani - 70 la sută, Galați - 72 la sută, Brașov - 74 la sută, 
Constanța - 75 la sută, Brăila - 76 la sută, Tulcea - 77 la sută, Co- 
vasna - 78 Ia sută.

Ploile din ultimele zile au umezit solul, ceea ce permite ca arătu
rile să se execute mai ușor. De asemenea, au fost asigurate cantitățile 
de motorină ia nivelul repartițiilor date fiecărui județ. In aceste condiții 
este necesar ca in fiecare unilote agricolă, in fiecare județ să se ac
ționeze energic pentru buna utilizare a tractoarelor, pentru organizarea 
lucrului ir. schimburi de zi și de noapte, astfel incit arăturile adinei să 
se incheie pină la sfîrșitul acestei săptămini.

BOTOȘANI. Am urmărit, in 
ultimele zile, cum se acționează in 
unitățile din consiliul agroindustri
al Cindești, județul Botoșani, pen
tru terminarea arăturilor adinei de .

toamnă pe întreaga suprafață des
tinată insămințărilor.

Mecanizatorii din Mihăileni au 
fost primii din acest consiliu care 
au încheiat arăturile adinei de 
toamnă l-au urmat cei din Dersca. 

Dar mai era de lucru in coopera
tivele agricole din Virful Cimpului 
și Cindești. Ilie Ostafi și Vasile 
Costaș, șefii celor două secții de 
mecanizare, nu s-au lăsat rugați 
prea mult cind ing. Alexandru Du- 
mitraș, directorul S.M.A., le-a ce
rut să dea ajutoj- celor rămași in 
urmă. Și au arat, zi și noapte, ca 
pe ogoarele din unitățile lor. Marți, 
16 noiembrie, consiliul agroindus
trial Cindești a raportat încheierea 
tuturor arăturilor adinei de toamnă.

Concomitent, s-a acționat pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de livrare a produselor la fondul 
de stat. Pe ansamblul consiliului 
s-a livrat la fondul de stat cu 50 la 
sută mai mult porumb față de pre
vederile din contracte. „Țelul nos
tru a fost să întimpinăm alegerile 
de deputați în consiliile populare cu 
toate lucrările agricole încheiate, 
cu depășiri cît mai mari la fondul 
de. stat — ne-a spus Gh. Dupac, 
organizatorul' de partid al consiliu
lui. Bucuria de a ne afla acum pe 
primul loc in cadrul județului este 
lesne de înțeles". Gheorghe Popa, 
inginerul-șef al consiliului, a ținut 
să adauge : „Cele 3 285 hectare care 
au fost semănate cu griu și orz 

pentru producția anului viitor au 
asigurate toate condițiile pentru a 
da un rod bogat. Speranțe mari ne 
punem și în cazul celorlalte culturi 
din 1983, intrucit arăturile adinei 
de toamnă corespund normelor 
tehnice de calitate pe toate cele 
2 900 hectare ce le-am avut de e- 
xecutat".

Este un exemplu din multe alte
le care demonstrează că există 
reale posibilități ca in toate unită
țile agricole din județul Botoșani 
lucrările agricole de toamnă să fie 
grabnic Încheiate. Or, pină in sea
ra zilei de 17 noiembrie arăturile 
adinei au .fost executate doar pe 
70 la sută din suprafețele prevăzu
te. Cu toate că mai sint de arat 
40 000 hectare, in ziua de 17 noiem
brie această lucrare s-a realizat 
numai pe 2 464 hectare, față de 
9 690 hectare cit este viteza zilnică 
de lucru stabilită. Este adevărat că, 
pămintul fiind uscat, se ară mai 
greu. Dar tot atit de adevărat este 
și faptul că in multe unități agri
cole — cum spit cele din consiliile 
agroindustriale Botoșani, Darabani, 
Dragalina, Săveni, Coțușca și Ripi- 
ceni — tractoarele sînt folosite cu 
randamente scăzute. Comandamen

tul județean pentru agricultură a 
luat măsuri ferme pentru buna u- 
tilizare a tractoarelor, astfel incit 
arăturile să se încheie intr-un 
timp cit mai scurt.

Silvestri A1EENEI 
corespondentul „Scinteii"

. HARGHITA. Deși termenul 
prevăzut pentru încheierea arături
lor adinei de. toamnă a expirat, în 
județul Harghita! această lucrare se 
desfășoară in ritm nesatisfăcător, 
în ziua de 17 noiembrie au fost 
arate doar 800 hectare, reprezentind 
23 la sută din viteza, zilnică prevă
zută. Ca urmare, pină -la data 
amintită, in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, ogoarele de 
toamna au fost executate pe nu
mai 30 625 hectare — adică 59 la 
sută din suprafața planificată. Cum 
s-a ajuns la o asemenea situație 7 
Reținem de la tovarășul Eorinez 
Lukâcs, directorul trustului S.M.A. 
Harghita, că la înregistrarea unor 
serioase abateri de la graficele de 
arături stabilite au contribuit o se
rie de factori obiectivi și subiectivi, 

intre care : insuficienta folosire a 
timpului de lucru și a capacității 
tractoarelor, nelivrarea ritmică de 
către I.L.P.P. Brașov a cantităților 
de motorină prevăzute în repartiții.

Dincolo însă de unele greutăți, 
restanțele sint o realitate. Că se pu
tea realiza mai mult o dovedesc re
zultatele unităților din cadrul con
siliilor agroindustriale fruntașe' pe 
județ, care au reușit să execute 
arăturile in perioada optimă. Ast
fel, unitățile din consiliile agroin
dustriale Gheorgheni și Cirța au 
terminat sau execută această' lucra
re pe ultimele suprafețe.

Pornind de la această situație și 
analizind cu exigență stadiul 
arăturilor de toamnă, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit măsuri menite să asigu
re intensificarea substanțială a rit
mului de lucru, recuperarea in cel 
mai scurt timp a restanțelor la 
arături. Astfel, la cele 980 tractoare 
repartizate la arat se vor adăuga pe 
timpul nopții tractoarele folosite 
ziua la celelalte lucrări agricole de 
sezon. Concomitent, forțele meca
nice din consiliile și unitățile agri
cole care au terminat această lu

crare sau se află intr-un stadiu 
avansat au fost dirijate spre unită
țile rămase in urmă. întreaga forță 
mecanică este acum organizată în , 
formații mari, de cite 16—20 trac
toare, care lucrează direct sub'con
ducerea inginerilor șefi. Pentru în
tronarea unui climat de ordine și 
disciplină, in fiecare unitate au 
fost nominalizați pe schimburi de 
lucru atit mecanizatorii, cit și toți 
cei ce știu să conducă tractoarele.

Toate aceste măsuri, însoțite de o 
intensă muncă politică și organi
zatorică desfășurată de organizațiile 
de partid de la sate, au făcut ca in 
unele unități agricole vitezele de 
lucru să crească. Bunăoară, in uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Miercurea-Ciuc, in ziua raidului 
nostru — 16 noiembrie — lucrau la 
arături 80 de mecanizatori, iar nu
mărul celor din schimbul dpi a spo
rit la 114.. Așa ar trebui să se lu
creze in toate unitățile agricole 
dîn județ pentru a se recupera 
grabnic întîrzieriie la executarea 
arăturilor de toamnă.

I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii"
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Statuetă 
modernă 
din... neolitic

I
I
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1982 poate fi considerat un an 
bogat in descoperiri arheologice 
pentru județul Vaslui. La Bu- 
nești-Averești, cercetătorii Mu
zeului orășenesc Huși au scos la 
iveală al doilea tezaur de piese 
din argint din perioada dacică, 
de o valoare deosebită.. Pe raza 
comunei Blăgești, in perimetrul 
unei singure locuințe neolitice, a 
fost descoperit un grup de patru 
figurine. După aprecierea spe
cialiștilor, trei dintre ele (una 
din. lut ars și două din os) în
trec in valoare și frumusețe 
multe piese de acest tip din 
plastica neolitică.

Dar de o valoare artistică cu. 
totul excepțională, o adevărată 
capodoperă a artei neolitice, este 
cea de-a 4-a statuetă, realizată 
din pîătră, intr-o formă aerodi
namică — deci foarte modernă ! 
— antlcipînd și sugerind parcă 
celebra „Pasăre măiastră" a ma
relui Brâncuși. Ea poate fi ad
mirată, împreună cu celelalte su
rate, la muzeul „Vasile Pârvan" 
din Birlad.

I
1
1

I
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i „Am onoarea..."
O idee inspirată : Școala popu

lară de artă din Oradea a inau
gurat la Școala generală din Tăut 
un original 
pentru elevii 
derea de a-i 
instrumentele 
fanfară care

!

Mesajul umanist al picturii
(Urmare din pag. I)

curs de... fanfară 
de aici. Răspun- 
invăța să ciute la 
necesare în. orice 

__ ___  ... _ se respectă și-a 
asumat-o profesorul Teodor Ro- 
tnan. Deși abia înființată, fanfa
ra școlarilor din Tăut a partici
pat la ultima ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
și a obținut premiul al II-lea pe 
țară. Cineva, felicitindu-i pe 
ciștigători, i-a adresat dirijoru
lui Teodor Roman întrebarea : 

I.. „Unde ați absolvit Conservato
rul de muzică ?“. La care acesta 
a răspuns : „N-am avut onoarea 

Isă urmez un conservator de mu
zică. Am onoarea să fiu profesor 
de matematică".

i
!

î Noaptea, 
pe la cintâtori...

Au umblat toată vara de colo- 
colo.fără nici ,o ocupație. Pre
cum greierele din. fabulă, . s-au 
trezit in pragul Iernii fără de 
nici unele. Nici măcar de bău
tură. Așa se face că, intr-o noap
te, pe la cîntători, au pătruns in
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I
pivniță lui Dumitru Stratulat din 
Birlad și i-au furat omului un | 
butoiaș cu vreo șapte deca de 
vin.

— Bun, foarte bun, dar cam | 
puțin — a spus unul dintre ei.

Drept urmare, in aceeași noap- I 
te, s-au mai strecurat intr-o gos- | 
podărie, la Ileana Scinteie, și 
i-au furat și ei un butoiaș de i 
vreo 60 de litri. Cite unul pen
tru fiecare.

Ultima ispravă s-a petrecut â 
cam la a doua cîntare a cocoși- I 
lor. De cum's-a făcut ziuă, cei 
doi — Gheorghe Dodan și Iulian , 
Dumitriu — s-au trezit' luați la 
............. ~ ■ ■ --------- ' să l

i-a
întrebări. Deși n-apucaseră 
guste nici măcar vinul, 
apucat amețeala.

Carte, dar nu 
ca la carte

Mare iubitor de lectură, sem
natarul unei Scrisori sosite ieri 
le redacție. Jean Ștefănescu din 
Cimpia Turzii, ne istorisește pă
țaniile sale ori de cite ori sosește 
cite o carte bună. .' „Deunăzi, ce- 
rind una din aceste cărți la 
librăria din oraș, carte care îmi 
era de mare trebuință, mi s-a 
spus : -Vă dau cartea, dar cu 
condiția să cumpărați și una din 
astea». Mă uit la respectivele 
cărți și, văzindu-mă nehotărit, 
mi se indică o carte oarecare. 
Am insistat că n-o vreau decit 
pe cea care îmi trebuia. Și mi 
s-a spus că așa ceva nu se poa
te, că pe lingă volumele bune 
trebuie vîndute și cele _ -greu 
vandabile». Și iar am întrebat 
de ce se practică acest comerț 
condiționat și mi s-a spus : «Așa 
e dispoziția !». Cine o fi dat o 
astfel de dispoziție n-am aflat, 
dar eu nu sînt -dispus» să cum
păr ceva ce nu-mi trebuie. Păi, 
nu

Păi, da !

În patru rînduri
Una din epigramele trimise pe 

adresa rubricii noastre, semnată 
de pensionarul C. Paraschiv din 

| Drăgănești-Olt. este dedicată 
unui flăcău certat cu munca, 

I surprins la căpătiiul tatălui 
‘ cedat :
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„Stă lingă sicriu posac 
Și bocind cu multă jale : 
-Tată, tată, ce mă fac 
fără ...pensia matale ?»"

1

I
i La rindul său, Miltiade Iones- 

cu din Craiova (strada Lotru 11) 
| dedică un catren unei casiere :

I

!
I

„Numărînd mereu la bani
Unii se lipeau de mină 
$i-a plecat de-o săptămână 
In -concediu»... patru ani !“.

I

i
I

După»ce am citit cele două ca
trene trimise de Gh. Bozu din 
Mangalia, mărturisim că mai 
mult ne-a plăcut textul însoți
tor : „Dacă vă plac, mai trimit 
și altă dată ; dacă nu vă plac... 
mai trimit și altă dată". Aștep
tăm... și altă dată.

5 
I

i
i

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii" |

în consens cu imaginea 
impusă de prezența sa in 
viața culturală a . țării, cu 
imaginea — inevitabil res
trictivă pe care a con
turat-o participarea la ma
rile expoziții colective, cu 
imaginea edificatoare în 
privința viziiinii monumen
tale pe care au lăsat-o in 
conștiința publicului an
samblurile de picturi mu
rale realizate la Universi
tatea din Iași sau la Muzeul 
Militar Central din .Bucu
rești — pictura lui Sabin 
Bâlașa, mai precis selec
ția cu caracter retrospec
tiv pe care pictorul o pre
zintă publicului bucures- 
tean, poartă girul unei 
personalități, confirmate 
dealtfel de o . prodigioasă 
activitate artistică. Este o 
activitate deosebit de bo
gată care însumează, pe 
lingă o complexă diversita
te a domeniilor abordate — 
de la pictură la artă monu
mentală și de la ilustrația 
de carte la filmul de ani
mație .— pe lingă nume
roase participări la expo
zițiile de stat anuale, bie
nale. municipale sau repu
blicane și recunoașteri ale 
meritelor acestei activități 
— cum ar fi premiile obți
nute la Festivalul național 
„Cintarea României", la 
concursuri ale filmului de 
animație sau faptul că în 
1980 pictorul a devenit 
membru al Academiei ita
liene de artă din Roma, 
obținînd medalia de aur 
pentru activități excepțio
nale pe tărimul artelor 
plastice. •*

Rod al unor decantări 
lente, al unei substanțiale 
consolidări, prin valorile 
expresive, prin calitatea 
implicării afective, pictura 
lui Sabin Bălașa se dove
dește capabilă să acredi
teze in conștiința publicu
lui o imagine definitivă 
cum este liceea oferită de 
prezența sa in sălile Mu
zeului de artă al Republicii 
Socialiste România. Indife
rent de tema care le parti
cularizează, lucrările pre
zentate acum dezvăluie a- 
celași univers pictural do
minat de forța imagistică 
cu care autorul lor știe 
să-și exercite, tenace, de
mersul creator. Abundenta 
intențiilor metaforice, frec
vența incursiunilor în ima
ginar — conceput nu doar 
ca o variantă particulară a

mimesisului, ci ca o ten
dință de a reformula cu 
ajutorul lui sensuri simbo
lic^ — indică aceeași largă 
cuprindere a unei realități 
înnobilate artistic, capabile 
să vorbească acum și me
reu despre ceea ce este 
aspirație etern umană.

„Fascinația elementelor 
vizibile și misterul invizibi
lului. cunoscutul, ca și ne
cunoscutul, sugestia ima
ginii ce se continuă ' în 
afara cadrului sint compo
nente ale arhitecturii spiri
tuale ce construiesc ope
ra de artă“ — mărturisește 
dealtfel Sabin Bălașa in 
catalogul expoziției sale de 
acum. Ispita epicului insi
nuată în textura fiecărei

existentă, manifestul unei 
conștiințe, ipostază exis
tențială a unui artist adine 
implicat în contemporanei
tate.

Animată de o gîndire lu
cidă, matură, pictura poate 
fi un angajament al omu
lui față de timpul său ; un 
angajament al artistului 
care are conștiința că dato
rează ceva important aces 
tei lumi. Fără a fi retorică, 
pictura lui Sabin Bălașa 
relevă adeseori" un dens 
univers problematic. cu 
tensiuni conflictuale ce tra
versează. de pildă, imagi
nile care se impun ca un 
memento în privința peri
colelor războiului. Fie că 
se numesc „Prolegomene la

Expoziția Sabin BĂLAȘA

imagini, fixitatea persona
jelor și a atitudinilor lor. 
atmosfera de mister care 
le învăluie au făcut pe 
mulți dintre comentatorii 
lucrărilor să vorbească de 
suprapealism. * S-au făcut 
(mai ales referitor la am
plele compoziții cu carac
ter alegoric) apropieri de 
pictura unui' Paul Delvaux, 
fără a fi ignorați nici Dali 
sau Magritte. Delimitările 
față de datele definitorii 
suprarealismului — așa cum 
a fost el înregistrat de is
toria artelor, diferențele 
care țin de atitudinea spi
rituală a pictorului au fost, 
de asemenea, făcute. Sabin 
Bălașa ne . demonstrează 
însă că pictura înseamnă 

-mai mult decit o tulbură
toare asociație de imagini, 
mai mult decit o demon
strație de pură virtuozitate 
— deși se poate prea bine 
vprbi despre o adevărată 
virtuozitate atit in dome
niul portretului (se află în 
expoziție citeva reușite 
notabile), cit și în plăcerea 
aproape tactilă de a-și picta 
personajele — aceste ade
vărate statui proiectate pe 
imensitatea unor ceruri al
bastre.

Pictura, ne-o demonstrea
ză. de asemenea, lucrările 
expoziției, poate fi un spa
țiu de maximă gravitate în 
care se propun și se dezbat 
idei de acut interes social ; 
pictura poate fi un mod de

viață", „Gînduri de ziua 
patriei mele", „Bucuria 
roadelor", „Univers de 
pace". „Exodul spre lumi
nă", „Primăvara româ
nească". „Mesaj de pace", 
„Războinici". „Pace", lu
crările trasează imaginea 
metaforică a unei lumi ce 
poartă răni și muguri, a 
unei lumi în care mai pre
sus de suferință este si
tuată aspirația spre zbor, 
spre înalt, spre zonele de 
puritate ale gîndului. De 
aici și predilecția pentru 
imagini care evocă limpe
zimea zorilor, această ten
dință continuă de a ordo
na cu luciditate formele, de 
a le desprinde din materia
litatea lor concretă pentru 
a le proiecta în spații idea
le. dea le plasa (așa cum 
s-a remarcat adeseori) in 
peisaje cosmice. „Albastrul 
este lumina cea mai înde
părtată ; este imensitatea 
in care se dizolvă și re
nasc toate culorile și toate 
formele. este adevărul, 
idealul, eternitatea", măr
turisește din nou Sabin 
Bălașa. Plăsmuirea univer
sului său artistic ne duce 
spre o personală reflectare 
a realității la scara imagi
nației. Fantasticul nu apar
ține atit detaliului, cit at
mosferei ce-i însoțește com
pozițiile. capacității auto
rului de a povesti despre 
imensul teritoriu al reali
tății care se oferă deopo

trivă investigației atente si 
visului.

Pentru Sabin Bălașa pînza 
devine un spațiu al conflu
ențelor în care istoria si 
prezentul sînt absorbite 
parcă intr-o magmă învă
luitoare. Limbajul senten
țios. amploarea unor com
poziții axate pe evocarea 
unor momente ale istoriei 
noastre capătă in acest sens 
o vibrație specială, ca în 
aceste spectaculoase întoar
ceri spre lumea eroică șî 
sălbatică a străbunilor („A- 
mintirea străbunilor"), spre 
teritoriul arhaic al legen
delor („Meșterul Manole"). 
spre jertfa țăranilor răs- 
culați (:,1907“) sau spre 
figura de o exemplară no
blețe a lui Bălcescu (..Băl- 
cescu acestui pămint").

în sălile Muzeului de artă 
al republicii, creația pictu
rală a lui Sabin Bălașa este 
completată prin reprodu
ceri ale lucrărilor de artă 
monumentală realizate de 
artist și printr-un stand 
special amenajat care ilus
trează preocupările sale in 
domeniul graficii de carte. 
Ar trebui adăugată activi
tatea în domeniul filmului 
de animație, originalitatea 
concepției tehnice a cine- 
picturilor sale („Pasărea 
Phoenix". „Valul", „Picătu
ra", „Reîntoarcere în vii
tor", „Fascinație". „Gala
xia". „Odă" etc.), care s-au 
bucurat și se bucură de o 
binemeritată apreciere.

Sint. toate acestea, fără 
îndoială, repere importante 
ale unui itinerar spiritual 
care atestă o indiscutabilă 
consecventă a ideilor și rea
lizării lor artistice, un an
samblu unitar, construit pe 
o sobră .arhitectură de idei 
care poate fi urmărit în 
toate aceste variate ipos
taze. creatoare. Departe de 
a fi monotonă, revenirea 
spre*același  cerc de imagini 
și simboluri — integrate în 
contexte noi. subliniind de 
fiecare dată idei noi — a- 
testă de fapt prezența unei 
creații unitare, exemplare 
prin asumarea integrală a 
unor principii devenite re
pere de existentă pentru 
un artist angajat. în. ale 
cărui lucrări se relevă cu 
pregnanță aderenta organi
că la spațiul spiritual româ
nesc, Ia realitățile patriei.

Marina PREUTU

mobilizarea energiilor întregului 
popor la înfăptuirea obiectivelor 
actuale ale construcției socialiste. 
Personalitatea sa puternică, spiritul 
revoluționar, cutezanța in gindire 
și-au așezat amprenta • inconfunda- 
bilă pe spiritul și faptele acestor 
ani, luminînd o epocă de mărețe 
înfăptuiri, propulsind mereu activi
tatea de edificarp a noii societăți. 
Coordonata fundamentală promo
vată in toți acești trei ani, in spi
ritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, a reprezentat-o afirmarea 
factorilor cajitativi ai dezvoltării 
economieo-sociale. înfăptuirea unei 
noi calități s-a impus deopotrivă 
ca un obiectiv esențial și al activi
tății social-politice. In perspectiva 
acestei cerințe s-au înregistrat 
substanțiale progrese în ceea ce 
privește adincirea democrației so
cialiste, perfecționarea sistemului 
ei instituțional, crearea organizații
lor proprii ale- F.D.U.S., instituirea 
adunărilor publice, „Tribuna demo
crației", modificările aduse Consti
tuției și Legii electorale, extinderea 
atribuțiilor consiliilor populare în 
domeniul vieții economice, al acti
vității educative atestind că demo
crația noastră garantează poporului 
calitatea de stăpin în propria (ară, 
de adevărat și unic deținător al 
puterii in stat.

Prioritatea acordată de congres 
aspectelor calitative ale dezvoltării 
trebuie să se repercuteze în plan 
individual prin sporirea exigenței 
față de propria activitate, prin 
evaluarea sa din perspectiva unor 
cerințe superioare. Rezultatele ob
ținute pe ansamblul societății nu 
sînt decit suma rezultatelor dobin- 
dite de fiecare colectiv, de fiecare 
cetățean ; în aceste rezultate globa
le se regăsește cu fidelitate calita
tea muncii fiecăruia dintre noi. 
Dacă astăzi partidul, prin vocea sa 
cea mai autorizată, ne îndeamnă și 
ne cere să trecem cu mai multă 
hotărîre la o nouă calitate a întregii 
activități economico-sociale — 
atunci- fiecare dintre noi trebuie 
să fie conștient că îndeplinirea 
acestui obiectiv, cu adevărat vital 
pentru viitorul națiunii însăși, este 
îmbunătățirea radicală a propriei 
munci. Cu alte cuvinte, cheia suc
cesului se află in propriile noastre 
miini, in răspunderea cu care mun

cim, în chibzuință cu care gospo
dărim avuția socială ce ni s-a în
credințat, in pasiunea pe care o 
punem in tot ce facem.

Preocupat îndeaproape de deve
nirea patriei noastre, dar profund 
conștient că înfăptuirea idealurilor 
socialismului este condiționată de 
instaurarea unui climat internațio
nal de pace și colaborare, partidul 
și-a intensificat activitatea pe plan 
extern, perioada ultimilor trei 'ani 
aducînd strălucite confirmări ale 
justeței și realismului orientărilor 
stabilite de Congresul al XII-lea 
în problemele internaționale. In- 
tr-o perioadă în care viața interna
țională este învolburată resimțind 
efectele*  crizei și instabilității, poli
tica externă rorrțânească a 'dovedit 
o nedezmințită preocupare pentru 
destinele națiunii noastre și, deo
potrivă, pentru soarta umanității, 
pentru cauza socialismului.

Este răstimpul în care România 
a continuat să dezvolte relațiile 
sale de colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice. 
Tocmai amplificarea și diversifica
rea fără precedent a acestor rela
ții au determinat ca țara noastră 
să fie prețuită pe toate meridianele 
lumii, un rol hotărîtor revenind 
activității neobosite, plină de dina
mism și clarviziune a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții politice con
temporane.

Un glas distinct, prin spiritul său 
constructiv, prin luciditatea propu
nerilor, a afirmat 'România în pro
blema încetării cursei înarmărilor 
și înlăturării pericolului unui 
război nuclear. Hotărirea cu care 
militează România pentru secu
ritate și pace își găsește o temei
nică motivație în amploarea deose
bită pe care o cunoaște astăzi 
cursa înarmărilor, în acumularea 
unui uriaș arsenal militar, în am
plasarea unor noi arme de distru
gere în masă pe continentul nos
tru. Amplele acțiuni care s-au des
fășurat anul acesta în întreaga 
țară, cu participarea celor mai di
ferite categorii ale populației, în- 
tîlnirile, mitingurile și marșurile 
păcii, inițiativele de pace ale 
României pe arena mondială con
stituie cea mai fidelă expresie a

dorinței poporului nostru de a ac
ționa in strînsă unitate cu celelalte 
popoare din Europa și din întreaga 
lume, pentru a pune capăt înarmă
rilor și a asigura o pace trainică 
în Europa și in întreaga lume.

Stabilitatea lumii de azi, stimu
larea procesului de colaborare in
tre popoare depind in mod nemij
locit de lichidarea subdezvoltării — 
sursă permanentă de tensiuni și 
conflicte, de dezechilibre și încor
dare. în lumina acestui adevăr, pu
ternic reliefat in documentele Con
gresului al XII-lea, România mili
tează cu consecvență pentru in
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, care să favori
zeze dezvoltarea mai accelerată a 
țărilor rămase în urmă, schimbul 
echitabil de valori materiale, pro
gresul armonios al lumii contem
porane. 1

Trăim o perioadă în ' care în
treaga noastră planetă' este afec
tată de efectele crizei economice. 
Cum este și firesc, nici țara noas
tră care participă activ Ia diviziu
nea internațională a muncii nu este 
ocolită de unele consecințe ale cri
zei. în aceste momente, datoria 
noastră de comuniști, de revolu
ționari ne cere să acționăm uniți, 
așa cum am făcut-o in întreaga 
noastră istorie, așa cum am făcut-o 
în anii socialismului, mai ales după 
Congresul al IX-lea, aceasta fiind 
principala condiție a izbinzii, a 
depășirii tuturor dificultăților. Așa 
cum o dovedesc realizările anilor 
socialismului, țara se află în mii- 
nile unui încercat și clarvăzător 
conducător : partidul comunist, cel 
care și-a asumat răspunderea aces
tei opere mărețe de construcție co
lectivă, în folosul tuturor membri
lor săi.

Strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, care a 
dat o strălucire fără egal acestor 
ani rodnici, care a conferit un nou 
prestigiu și o nouă demnitate con
strucției- socialiste în a cărei înfăp
tuire cei trei ani care au trecut 
de la Congresul al XII-lea al parti
dului au adus contribuții deosebit 
de importante, să facem prin mun
ca și dăruirea noastră, prin târfa 
aspirațiilor și îndrăzneala ideilor 
din acest cincinal, un cincinal al bi
ruinței, al victoriei, al realizărilor 
din care se va înălța și mai puter
nică România comunistă de miine.

t V

Sabin BĂLAȘA

PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Școala satului — școală pentru sat. 

în lumina Congresului1 al XII-lea 
al partidului

15.30 Emisiune în limba germană
17.25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20.25 Trei ani de la Congresul al XII-lea 

al i'P.C.-R. Ofensiva noii călități în 
toate domeniile— documențar

20,45 Prin mu neg’ noastră clădim1 viito
rul B . Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării 
EB Votul nostru-i semnul demnită
ții — cintece și versuri

21,00 Cadran mondial
21.25 Film artistic : „Cinci lalele". Pre

mieră pe țară. Producție a televi
ziunii bulgare. în distribuție : Pla- 
men Petkov, I. Kuzmanova, M. Ste
fanova. Regia : Rașko Uzumov

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Pași de viață lungă
15,40 George Enescu. Simfonia a II-a 

interpretată de orchestra simfoni
că a Filarmonicii ,,Oltenia- din 
Craiova. Dirijor : Teodor Costin

16.30 Viața economică
17,00 Stadion
20,00 Telejurnal ■
20.25 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu“. Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. în program : 
S3 Mihail Andricu — Simfonia a 
Xl-a „In memoriam" ■ W.A. Mo
zart — Concertul în re minor K.V. 
466 pentru pian și orchestră 0 P.I. 
Ceaikovski — simfonia a IV-a. Di
rijor : Georges Octors — Belgia

22,00 Telejurnal

O INSPIRATA INIȚIATIVA 
PUBLICISTICĂ

O inspirată inițiativă publicisti
că : suplimentul revistei „CON
TEMPORANUL" — „REALITATEA 
LITERARA ȘI ARTISTICA ILUS
TRATA" condensează, in cele 16 
pagini ale sale, imagini reprezenta
tive din bogata și variata realitate 
literară și artistică românească a 
anului 1982.

Riguros compartimentat, supli
mentul oferă cititorului un sumar 
divers. - ș

In domeniul literaturii repro
duce manuscrise inedite de Za- 
haria Stancu. Marin Preda, Șt. 
Aug. Doinaș. Marin Sorescu. Ion 
Horea, consemnează acordarea unor 
premii internaționale poeților Ană 
Blandiana și Nichita Stănescu, se 
referă la evenimentul editorial al 
anului. „Istoria literaturii române" 
a lui G. Călinescu sau la persona
lități ale vieții noastre literare.

Paginile de teatru, ilustrate cu 
ample imagini din spectacolele re
prezentative ale ultimelor stagiuni, 
propun citeva repere ale unui re
pertoriu alcătuit din piesele unor 
cunoscuți autori : V. Alecsandri, 
I. L. Caragiale, J. P. Sartre, M. Bul
gakov. Mircea Eliade. Horia Lovi- 
nescu. Paul Everac, Teodor Mazi- 
lu. Dumitru Solomon. Dan Tărchilă 
puși in scenă de regizorii Ion Co- 
jar. Dan Micu. Cătălina Buzoianu. 
Kovacs Levente. Tudor Mărăscu și 
alții, cu participarea unor presti
gioși actori ai scenelor noastre.

Paginile dedicate filmului aduc, 
prin imagini elocvente, argumente 
concrete cu privire la marea noas
tră școală de actorie.

Artă plastică și arhitectura cu

prind, de asemenea, secvențe din- 
tr-o creație foarte bogată ; sînt pu
blicate reproduceri din Brâncuși, 
Rafael, Vermeer, Ion Jalea, Corne- 
liu Baba, Sabin Bălașa, Vasile Gri- 
gore, Feszt Laszlo, Hundertwasser și 
din arta monumentală universală.

De asemenea, pagini dedicate 
muzicii, trec în revistă atit succe
sele muzicii clasice, cît și cele ale 
muzicii ușoare.

Suplimentul literar și artistic al 
revistei este întregit cu pagini de
dicate fenomenului cultural de pe 
alte meridiane, cu rubrici de diver
tisment și sportive.

Intr-o țară ca a noastră, unde se 
construiește enorm, să participi la 
inaugurarea unui nou cămin cultu
ral, cind sute și sute de asemenea 
edificii, s-au înălțat in aceste ultime 
decenii, ar putea să pară un fapt' 
obișnuit. Cu toate hcestea. in acea zi. 
locuitorii din Slătioara și mulți din 
satele învecinate au luat parte la un 
autentic eveniment, cu ecouri durabi
le in viața lor ; un eveniment re
marcabil pentru strădaniile de a duce 
mai departe, spre o nduâ tradiție, 
viața spirituală a satului, prin com
plexitatea așezămintului, înălțat de 
acești oameni harnici prin munca și 
pasiunea lor, și mai cu seamă prin 
telurile ce și le propune. Scriitorul 
0inu Săraru, fiu al acestor locuri, 
care i-au inspirat pagini de romap 
memorabile, exprima cu emoție sen
timentul profund al oamenilor din 
Slătioara : „Această sală de spec
tacole mi se pare ca un vis. Ei, oa
menii săraci ai acestor meleaguri, au 
visat tot timpul la un teatru. Acum 
îl au ! Pentru mine este semnul cel 
mai sigur că am ajuns in acel ano
timp in care oamenii iși pot mate
rializa toate visurile".

Noul așezămînt este, așadar, îm
plinirea unui vis. Pentru a se ajunge 
aici a fost nevoie, cum spunea pri

marul comunei, Romcescu Natalia, 
„de multă stăruință, de mare efort 
constructiv al oamenilor din comu
nă. în acest fel, și cu sprijinul per
manent al conducerii județului, am

alături de formațiile locale cu fru
moase rezultate in' Festivalul „Cin
tarea României", ansambluri cunos
cute din județ : corul cadrelor didac
tice sau taraful dip Rimnicu Vilcea,

ghe Visu și Dinu Manolache. Alături 
de aceștia, artista emerită Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu, pretutindeni aceeași 
profundă mesageră a versului româ
nesc, cîntecele Andei Călugărea-

„Prima repetiție" pentru stagiunea • 
teatrală a satului

putut ridica un edificiu reprezenta
tiv pentru posibilitățile noastre ac
tuale. în el vedem noua noastră sta
re materială și spirituală".

Acum, visul a devenit realitate. Se 
poate spune, sintetizind toate impre
siile. că acum a apărut posibilitatea 
realizării unor activități cultural-edu
cative de mare complexitate. <

Dealtfel, însuși spectacolul’inaugu
ral a fost un fel de „primă repeti
ție" la o acțiune ce se vrea de dura
tă. O „repetiție" care a concentrat,

prestigioase prezențe ale scenelor 
bucureștene.

Teatrul Mic din Capitală și-a asu
mat de la început rolul de a deschi
de aici o stagiune permanentă de 
spectacole. Faptul că și-a luat foar
te in serios acest angajament a fost 
dovedit de prezența masivă a unui 
grup de cunoscuți actori ai teatrului : 
Leopoldina Bălănuță, Mitică Popes
cu, Valeria Seciu, Carmen Galin, 
Constantin Dinescu, Nicolae Dinică 
sau niai tinerii Nicu Alifantis, Gheor-

nu, momentele vesele susținute de 
Alexandru Arșinel, melodiile popu
lare interpretate de Maria Dra- 
gomiroiu sau Benone Sinulescu, 
paginile de muzică tinără interpretate 
de Cornelia Șarpe și Maria Nagy, 
acompaniate de formația „Litoral", au 
dat contur unui spectacol cu multe 
virtuți artistice, urmărit de sute de 
oameni de toate virstele. O adevărată 
sărbătoare pentru localnici și, intr-un 
fel, cum observa directorul Teatrului 
Mic, „o încercare de a testa gustu

rile, 'posibilitățile de receptare ale 
consătenilor mei. Aceștia au trecut 
cu bine acest dificil examen, ceea ce 
ne îndeamnă să continuăm cu forțele 
noastre, dar și cu sprijinul teatrelor 
din Pitești, Craiova sau Petroșani, să 
asigurăm aici stagiuni permanente 
de spectacole".

Existența noului edificiu cultural 
la Slătioara poate deveni un stimul 
major in afirmarea mai puternică a 
vieții spirituale locale, un cadru adec
vat perfecționării activităților cultu
ral-educative și politico-ideologice, tă- 
rim fertil afirmării creației originale. 
Și, în colaborare cu instituții profe
sioniste. poate deveni locul de intîlni- 
re al măiestriei și experienței unor ar
tiști reprezentativi cu cei care îndră
gesc și știu să prețuiască marea crea- 

. ție $i pe purtătorii ei. Entuziasmul 
cu care oamenii din partea locului 
au întîmpinat acest eveniment, spri
jinul organelor locale ‘și județene, 
colaborarea cu Teatrul Mic și. alte 
instituții profesioniste ne îndreptă
țesc să vedem în. aceste eforturi un 
nou demers pentru ridicarea continuă 
a vieții spirituale a satului con
temporan.

Emil VASILESCU

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Atelier) : Cartea lui Ioviță — 19. 
B Filarmonica „George Enescu* 4 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Georges Octors 
(Belgia). Solist : Valentin’ Gheorghiu
— pian — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18.
0 Teatruj de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, ț4 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 19.
E Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 19,30.

19,30; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : ...Eseu — 19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
ES Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
- 19.
S Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 20.
■ Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 1’9,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
Alj - 17.
H Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu" (14 26 10) : Concert-spec- 
tacol de muzică și poezie contempo
rană românească — 19.30.

Magheru) : De ce> dormi, iubito ? —

B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :: Doi
pe un balansoar — 20.
gj Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe-
țitoarea — 19,30.
Fi Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

cinema
B Rămin cu tine : SCALA (11 03 72) — 
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA 
(47 46 75) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

B Alicia („Zilele filmului cubanez"): 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
B Concurs : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18;.20,15, VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Destine romantice : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Intoarce-te și mai privește o dată : 
TIMPURI NOI (15 61 10) - 9; 11; 13,15; 
16; 18; 20.
■ Ultimul cartuș: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 11; L3,15; 15,30; 17,30; 19,45.
B Femeia din Ursa Mare : ’DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (21 31 86) — 13,30; 15,45;
18; 20.
B Mica romanță : ARTA — 9; 11,15.
B Prea tineri pentru riduri : LIRA 
(317171) - 15,30; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Cine iubește și lasă : FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
B O fată fericită — 9; 11,15; 13,30; 
Așteptînd un tren — 15,30; 17,30; 19,30 : 
VIITORUL ,(II 48 03).
B Un saltimbanc la Polul Nord : 
POPULAR (35 15 17) - 15; 17,15; 19,30. 
B Anna celor o mie de zile : SALA

MICA A PALATULUI-— 17; 20, FLA
MURA (85 77 1 2) - 9; 12; 16; 19.
B Pădurea nebunei FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30 f 19,30.
B Citeva zile din viața lui Oblomov s 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
B Program de desene animate — 
10,45; 16; Fata din poveste — 9; 14,15; 
Non stop - 12,15; 17,30; 19,30: DOINA 
(16 35 38).
B Cavalerii teutoni : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 12,30; 16; 19,30.
H Portretul soției pictorului : GRI- 
VIȚA'(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. .
B Teheran ’43 : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19.
Q Incendii șl locuri pirjolite : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
B Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) - 9; 12; 16; 19.
B Cei 13 de la Barletta : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Șeriful din Tennessee : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11;.13,15; 15,30;

17,45; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15..
B Nimic nou pe frontul de vest ; EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, MELODIA (12 66 88) — 9; 12; 
16; 19, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
B Jandarmul se însoară ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Antoniu și Cleopatra : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 13; 16; 19.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon ; 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
18; 20.
B Acel blestemat tren blindat : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 14; 16; 18; 20.
B Piedone africanul: PACEA (60 30 85)
— 11; 15,30; 18,30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
B Bunul meu vecin Sam : VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11,30; 13,45; 16,45; 19,45.
0 Sphinx: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
B I se spunea „Buldozerul" : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30. , - ■
B Sub patru steaguri : TOMIS 
(21 49 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 4

Serbările 
„Scînîeii tineretului"

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist organizează pen
tru tinerii din județele Dolj, Vilcea, 
Argeș și Prahova o nouă serie de 
spectacole in care își dau intîlnire 
muzica, poezia, dansul, umorul sub 
marea cupolă a bucuriei de a trăi 
in România acestor ani. Spectacole
le se vor desfășura in următoarele 
localități : luni, 22 noiembrie — 
Dăbulcni-Dolj ; marți. 23 noiembrie
— Craiova ; miercuri, 24 noiembrie — 
Curtea de Argeș ; joi. 25 noiembrie
— Pitești ; vineri. 23 noiembrie — 
Drăgășani ; simbătă. 27 noiembrie — 
Rimnicu Vilcea ; duminică. 28 no
iembrie — Cîmpina : luni. 29 noiem
brie — Ploiești ; marți. 30 noiembrie
— Vălenii de Munte. In fiecare zi 
vor avea loc cite două spectacole, cu 
începere de la orele 16 și 20. in cele 
mai încăpătoare săli din localitățile 
respective.

Simpozion
La Timișoara s-au desfășurat, timp 

de două zile, lucrările celui de-al 
III-lea simpozion de electronică me
dicală, manifestare științifică Ja care 
au participat cercetători, cadre didac
tice, alți specialiști. Comunicările și 
referatele prezentate in cadrul sim
pozionului s-au referit la realizarea 
și utilizarea de aparate electronice 
medicale, la metodele și aparatele 
de investigare și obiectivare, de elec- 
troterapie și electrochirurgie etc.

Cu acest prilej a avut loc și 
o masă rotundă axată pe aspecte 
privind stadiul actual și perspecti
vele de dezvoltare a electronicii me
dicale in țara noastră.

Premieră teatrală
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra", 

din Capitală, a înscris pe afișul ac
tualei stagiuni artistice o altă pre
mieră absolută — „Cu ușile închi
se", de Jean-Paul Sartre — specta- 
col prezentat, joi seara, in sala din 
bulevardul Schitu Măgureanu. După 
premiera cu două piese scurte ale 
începutului dramaturgiei românești — 
..Barbu! Văcărescu. vînzătorul țării", 
de Iordachef,Golescu. și „Oceizio Gre- 
gorii", atribuită lui Samuil Vulcan — 
teatrul bucureștean s-a oprit astfel 
la o creație din repertoriul univer
sal. Regia piesei aparține Iui Mihai 
Măniuțiu, iar scenografia este reali
zată, de Mihai Mădescu.. (Agerpres)
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Excelenței Sale Doamnei INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India,

Președintele Partidului „Congresul Național Indian (I)“

NEW DELHI

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea'de 
a vă adresa cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire perso
nală. de progres, bunăstare și pace poporului indian prieten.

îmi exprim ferma convingere că, acționînd in spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor la care am. ajuns cu prilejul vizitei dumneavoastră în România, 
raporturile tradiționale de strinsă prietenie și cooperare reciproc avantajoasă 
statornicite intre țările noastre, atit pe plan bilateral, cit și în viața inter
națională, vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor român 
și indian, al cauzei păcii, destinderii, independenței și colaborării în întrea
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Sosirea unei delegații parlamentare din R. A. Egipt
I ' '

Joi seara a sosit în Capitală de
legația Adunării. Poporului a Repu
blicii Arabe Egipt, condusă de Soufy 
Abou Taleb, președintele adunării, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. efectuează o vizită oficială
în tara noastră.

Din delegație fac parte Sayed Zaki. 
vicepreședinte al Adunării Poporu
lui. Kamal Ashazli. deputat. Moham
mad Mahdi Shouman. președintele 
Comisiei agricole a Adunării Po
porului. William Naguib Sifain. vice
președinte al Comisiei de irigații a

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii11

H La Combinatul de fibre sinte
tice din lași a fost pusâ în func
țiune o două și modernă instalație 
de policondensare continuă cu fi
lare direct in topitură, prima de 
acest fel din țară. Noua instalație, 
amplasată în spațiile deja construi
te, este complet automatizată și 
contribuie la sporirea producției cu. 
3 500 tone fire pe an.

B Cel mai tinăr cartier de locuin
țe din municipiul Brăila s-a ridicat 
numai în perioada actualei legis
laturi, El cuprinde 3 545 apartamen
te, o școală cu 24 săli de clasă, 
două grădinițe, spații comerciale 
moderne și 4 centrale termice.

B Profitînd de timpul prielnic, ce
tățenii din comuna Iclod, județul 
Clu.’, zoresc plantatul a 2 500 de 
duzi pe marginea șoselei naționale 
și a drumurilor comunale.

B La Mioveni, așezare a construc
torilor de autoturisme din Pitești, a 
fost predat „la cheie" apartamentul 
cu numărul 4 000. Acum se lucrea
ză de zor la racordarea blocurilor 
de locuințe la rețeaua de termofi- 
care a uzinei.

B In orașul Dr. Petru Groza din 
județul Bihor au. fost finalizate lu
crările de regularizare a cursuluiB 
pîrîului Băița. Malurile acestuia au 
lost îndiguite și consolidate pe o 
lungime de 2,5 km, iar pe o distan
ță de 400 de metri localnicii i-au 
croit apei o albie nouă. Valoarea 
contribuției prin muncă patriotică a 
cetățenilor însumează 1,5 milioane 
lei.

B întreprinderea de transport 
București a dat în exploatare un 
nou și modern depou in cartierul

Caracteristicile libretului de economii pentru turism 
și avantajele lui

Pe libretul de economii pentru 
turism se primesc depuneri nomi
nale. sau la purtător, cu restituire 
condiționată sau necondiționată, cu 
sau fără clauză de împuternicire, 
cu sau fără dispoziție testamenta
ră. La depunerile pe acest libret se 
acordă o dobindă de 3.5 la sută pe 
an. din care 2 la sută se acordă în 
numerar prin înscrierea in fisa per
sonală de cont, iar 1.5 la sută se 
acordă sub formă de cistiguri în 
excursii în străinătate organizate de 
O.N.T.

Libretele se emit de toate unită
țile proprii C.E.C. și mandatare au
torizate. Depunerile ulterioare și 
restituirile se pot efectua la unita
tea emitentă sau la celelalte unități 
C.E.C. din aceeași localitate sau la 
sucursala ori filiala care ține evi
denta contabilă a libretului.

Atribuirea ciștigurilor se face prin 
trageri la sorți, la care participă 
toate libretele de economii pentru 
turism emise anterior trimestrului 
pentru care se face tragerea si care 
au în tot cursul trimestrului un sold 
minin) de 3 000 de lei. provenit din 
depuneri anterioare acestuia.

Librete'e care îndeplinesc aceste 
condiții sint înscrise intr-o listă care 
se întocmește pe tară, fiecare libret 
primind cite un număr de partici
pare la tragerea la sorți.

Păstrarea secretului - principiu de bază 
al activității C.E.C.

An de an. Casa de Economii și 
Consemnatiuni oferă populaț’ei di
verse posibilități de a economisi o 
parte din veniturile sale în vederea

Adunării Poporului, Olfat Kamel, 
deputat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de NIcolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale. Virgil Teodorescu., vice
președinte al M.A.N., Margareta 
Haușser. secretar al M.A.N.. Ilie 
Văduva, vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă și cooperare 
economică internațională a M.A.N.

Au fost dș fată Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R. A. Egipt la 
București, și membri ai ambasadei.

Drumul Taberei - Bujorenl. Aici vor 
fi garate troleibuzele liniilor din 
zonă : 68, 84, 90, 91, 93. Noul
depou dispune de o hală spațioasă 
cu toate dotările necesare și de cea 
mai modernă stație de mișcare din 
cadrul I.T.B.

B Spitalul municipal din Sighetu 
Marmației s-a extins cu o materni
tate. Noua maternitate, cu 150 de 
locuri, dispune de o dotare cores
punzătoare pentru a asigura asis
tența medicală de specialitate.

B Peste 20 de noi localuri de 
școli generale și licee au fost con
struite în județul Vaslui numai în 
ultimii doi ani. în prezent, la pro
punerile alegătorilor, se definitivea
ză documentațiile pentru a fi ridi
cate în anul viitor alte peste 70 de 
săli de clasă desenate învățămîntu- 
lui, precum și grădinițe cu circa 700 
de locuri.

B Pe platoul Bucegi se află în 
curs de execuție un nou tronson al 
telecabinei care pleacă din Bușteni. 
El va face legătura, pe cablu, între, 
cabanele Babele și Peștera.

B In baza programului de valori-1 
ficare superioară a resurselor de 
materii prime locale, în comuna Ri- 
piceni, județul Botoșani, a intrat în 
funcțiune primul atelier pentru pro
ducerea varului din acest județ. 
„Var alb ca laptele", ne-au asi
gurat specialiștii care au recepțio
nat prima „șarjă".

B Lucrările de finisaj la noul spi
tal cu 430 de paturij cuplat cu dis
pensar și policlinică, din Rîmnicu Să
rat au intrat în faza finală. Moder
nul edificiu va fi dat curînd în folo
sință. i

Tragerea la sorți constă în extra
gerea numerelor întregi de parțici- 
pare sau a terminațiilor acestora. 
La efectuarea tragerii la sorți se 
folosesc urne șl bile. Numărul 
urnelor se stabilește in fuqcție de 
numărul libretelor care participă lâ 
tragerea respectivă.

Rezultatele tragerilor la sorți se 
pun la dispoziția publicului de uni
tățile C.E.C.. lista oficială a libre
telor de economii ieșite ciștigătoare 
publicindu-se și în presă.

Dacă sînteți titularul unui libret 
de economii pentru turism care a 
ieșit cîștigător la o tragere la sorți 
și dv nu ați avut timp să consultați 
listele oficiale, unitatea C.E.C. care 
ține evidența contabilă a libretului 
vă trimite acasă o înștiințare.

Dacă in urma acestei invitații. în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii. nu v-ați prezentat la unitatea 
C.E.C. pentru întocmirea formelor 
de efectuare a excursiei cîștigate. 
contravaloarea excursiei se înscrie 
in fișa de cont a libretului, titula
rul puțind dispune oricînd de cîști- 
gul obținut.

Interesant de știut că titularul 
libretului de economii ieșit cîștigă- 
tor poate ceda excursia soțului 
(soției) sau unuia dintre coniii săi 
minori, iar în cazul în care titularul 
libretului este minor, de excursie 
pot beneficia și părinții acestuia.

efectuării unor cheltuieli viitoare.
Pentru sumele economisite titula

rii beneficiază, pe lingă avantajele 
specifice fiecărui instrument de

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă primului comisar de stat 
al’ Republicii Zair, Kengo Wa Dongo. 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție, prin care ii adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și deplin succes în activi
tate.

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a intilnit cu Ma- 
madou Coulibaly, președintele Con
siliului Economic și Social din Coas
ta de Fildeș, aflat in vizită in țara 
noastră. S-a discutat evoluția relați
ilor românoȚivoriene, subliniindu-se^ 
necesitatea dinamizării și amplifică
rii acestora. îndeosebi a schimburi
lor comerciale șț cooperării economi
ce, în lumina înțelegerilor convenite 
între președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Qoastei de 
Fildeș, Felix Houohouet-Boigny. 
Totodată, au fost abordate unele pro
bleme ale vieții internaționale actu
ale.

★
Joi au început. Ia București, lu

crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-peruane pentru 
dezvoltarea relațiilor economice bila
terale.

Cele două delegații, conduse de Ion 
Constantinescu. adjunct al ministru
lui industriei de mașini-unelte. elec
trotehnică și electronică, si de Jose 
Pablo Moran, ambasador, subsecretar 
de stat pentru probleme economice 
și integrare în Ministerul Relațiilor 
Externe al Republicii Peru, analizea
ză stadiul schimburilor comerciale și 
al cooperării economice dintre cele 
două țări, posibilitățile dezvoltării, 
în continuare, a conlucrării româno- 
peruane in domenii de interes re
ciproc.

La lucrările sesiunii a participat 
dr. Roger Eloy Loayza Saavedra.

Sesiune omagiala
în suita manifestărilor consacrate 

sărbătoririi a 100 de ani de la naște
rea lui Aurel Vlaicu. genialul inven
tator, constructor de avioane și zbu
rător, joi a avut loc la Casa centrală 
a armatei o sesiune omagială de co
municări științifice, organizată de 
Ministerul Apărării Naționale.

Au participat generalul-locotenent 
Constantin Olteanu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. miriistrul apărării na
ționale. membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului . Apărării 
Naționale, generali și ofițeri din co
mandamente, instituții militare de 
învățămint și cercetare, piloți și in
gineri din unități de aviație.

în cuvintul său. ministrul apărării 
naționale, relevînd locul lui Aurel 
Vlaicu in istoria aviației românești și 
mondiale, contribuția lui la îmbogă
țirea tezaurului gîndirii științifice a 
umanității, a subliniat, totodată, dru
mul parcurs de aviația noastră în 
anii construirii socialismului, preo
cuparea partidului și statului nostru 
pentru crearea unei industrii aero
nautice moderne, pentru dotarea ar
matei și economiei naționale cu nave 
aeriene tot mai perfecționate, de 
înaltă eficiență.

A fost pus cu putere în evidență 
rolul decisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu', secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România și co
mandant suprem al forțelor noastre 
armate, in renașterea și ascensiunea 
aeronauticii românești și trecerea Ia 
cosmonautică. De numele conducă
torului partidului și statului nostru, 

economisire pe care s-a făcut depu
nerea, și de avantajul păstrării de 
C.E.C. a secretului in ceea ce pri
vește numele depunătorilor si ale 
titularilor depunerilor, sumele eco
nomisite și orice alte date în' legă
tură cu operațiile efectuate pe nu
mele titularilor.

Prin lege, lucrătorii Casei de Eco
nomii si Consemnațiuni care fac 
operații C.E.C. au obligația de a 
păstra secretul în legătură cu depu
nătorii Ia C.E.C.

Libretul de economii cu dobîndă
Economisirea banilor la C.E.C. se 

poate face folosind forme și instru
mente diverse. Unul din cele mai 
solicitate și utilizate instrumente de 
economisire la C.E.C. este libretul 
de economii cu dobindă.

Larga solicitare de care se bucu
ră acest libret rezultă din faptul că 
acesta poate fi utilizat de către ti
tular pentru efectuarea de operații 
de depuneri și restituiri în toate 
localitățile țării. Emiterea acestor 
librete, precum și operațiile ulteri
oare de depuneri și restituiri pot 
fi solicitate la toate unitățile C.E.C., 
precum și la unitățile poștale și 
cooperativele de credit autorizate.

La dorința depunătorului, libre
tul de economii cu dobîndă se emi
te „la vedere" sau „pe termen". De
punerile „la vedere" sint acelea 
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobindă anuală de 3,5 la 
sută. Depunerile „pe termen" se fac 
pentru minimum un an de zile. La 
dorința depunătorului, sumele de
puse „pe termen" se pot restitui și 
înainte de împlinirea unui an. Pen
tru depunerile „pe termen" C.E.C.

în telegramă se exprimă convin
gerea că cele două guverne vdr con
lucra string pentru întărirea rapor
turilor de prietenie și colaborare în
tre țările noastre, pentru o cooperare 
mai dinamică în toate domeniile de 
activitate, în interesul popoarelor ro
mân și zairez, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

zilei
ambasadorul Republicii Peru la 

: București.
★

Cu 'prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Republicii Liban — 
a 39-a aniversare a proclamării in
dependentei de stat —. joi după-a- 
miază a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale ,cu străinătatea, în cadrul căreia 
ziaristul Constantin Oprică a prezen
tat impresii de călătorie din această 

. țară.
Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Libanului la București.

★
între Agenția română de impresa

riat artistic A.R.I.A. și agențiile ce
hoslovace de concerte „Pragokoncert" 
și „Slovkoncert" a fost semnat, joi. 
la București, Protocolul privind 

schimburile artistice pe anii 1983—1984. 
Alături de turnee ale unor artiști vo
cali și instrumentiști români și ceho
slovaci. dirijori, formații muzicale, 
documentul prevede și alte schimburi 
pe bază de impresariat în diferite 
domenii ale creației interpretative in 
scopul unei mai bune cunoașteri a 
valorilor spirituale, lărgirii și întări
rii relațiilor culturale româno-ceho- 
slovace.

(Agerpres)

de preocuparea și grija sa neobosită 
se leagă continua dezvoltare și mo
dernizare a aviației, in consens cu 
capacitatea creatoare a muncitorilor, 
inginerilor și proiectanților români, 
cu resursele și cu necesitățile econo
miei naționale, cu principiile doctri
nei militare naționale, al cărei stră
lucit fondator este.

Comunicările prezentate au reliefat 
opera de pionierat a lui Aurel Vlai- * 
cu în domeniul construcției și pilo
tării avioanelor. în folosirea aviației 
în scopuri militare, rezultatele de 
prestigiu internațional obținute de 
„vulturul Carpaților". care au condus 
la fixarea: lui pentru totdeauha in 
galeria celor mai de seamă reprezen
tanți, ai cuceritorilor văzduhului, pre- ’ 
cum și activitatea lui militantă pen
tru realizarea idealului de unitate 
națională a poporului român.

*) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe nouă luni.

Selecționata de rugbi a Nofi Zee- 
lande. aflată în turneu în Europa, a 
jucat la Barcelona cu echipa Spa
niei, pe care a învins-o cu categori
cul scor de 62—13.

La Belfast, în meci pentru preli
minariile campionatului european de 
fotbal, selecționata Irlandei de Nord 
a obținut o surprinzătoare victorie, 
cu scorul de 1—0 (1—0), în fața echi
pei R.F. Germania. Unicul gol al 
acestei partide, la care au asistat 
peste 30 000 de spectatori, a fost în
scris în minutul 17 de Ian Stewart.

în clasamentul grupei a Vl-a con
duce Austria, cu 6 puncte (din 3 me
ciuri disputate)’, urmată de Irlanda 
de Nord. Turcia — 2 puncte (din 2 
jocuri). R.F. Germania — zero punc
te (1 meci disputatk și Albania — 
zero puncte (din 2 jocuri).

După cum relatează presa italiană, 
între antrenorul „Squadrei Azzurra", 
Enzo Bearzot, și Federația din Italia 
a intervenit un litigiu, care riscă, se 
apreciază, să producă o ruptură. Dis

Un loc important în cadrul sesiu
nii l-au ocupat comunicările referi
toare la. preluarea și. ..valorificarea, 
moștenirii luminoase a aeronauticii 
românești, aspecte actuale aîe folo
sirii aviației în lumina doctrinei mi
litare naționale, rezultatele deosebite 
obținute în construcția de avioane. în 
instruirea și educarea tinerei genera
ții de aviatori.

Participanții la sesiune au dat ex
presie și cu acest prilej hotăririi lor, 
a întregului personal al aviației noas
tre, de a-și consacra întreaga capa
citate- de muncă și energie pentru a 
ridica pe noi culmi tradițiile glorioa
se ale aripilor românești. în cadrul 
cărora a înscris nemuritoare pagini 
marele pionier al aviației naționale 
și mondiale — Aurel Vlaicu.

Cei care divulgă secretul operații
lor privind depunerile populației 
sint supuși sancțiunilor penale, pen
tru infracțiunea de divulgare a unor 
secrete privind interesele obștești.

Urmare a acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire se 
dau de Casa "de Economii și Con
semnatiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternicite 
în acest scop de titulari.

acordă o dobîndă de 5 la sută pe 
an, iar în cazul în care banii se re
trag înainte de împlinirea terme
nului de un an, dobîndă care se 
acordă este de 3 la sută.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobîndă care de
termină larga lui utilizare de către 
populație constă in posibilitatea 
economisirii treptate a unor sume 
cit de mici, avînd in vedere că de
punerile ulterioare la vedere pot fi 
făcute începînd cu suma de 5 lei. 
De asemenea, acest libret este frec
vent folosit pentru depunerile pe
riodice pe bază de consimțămint 
scris prin virament.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă beneficiază în același timp 
de toate drepturile și avantajele ge
nerale acordate prin lege depunăto
rilor la C.E.C., printre care garanția 
statului asupra sumelor depuse, 
păstrarea secretului privind nume
le depunătorilor și operațiile efec
tuate, dobinzi, imprescriptibilitatea 
sumelor păstrate la C.E.E., dreptul 
de a împuternici alte persoane să 
dispună, alături de titular, de su
mele economisite și altele.

UNITĂȚI FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA PLAfflLUI PE 1982
Prezentăm. în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 

de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, con
strucții și circulația mărfurilor

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii octombrie *),  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș, cu 848,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția netă. 1,9 la sută la produc
ția fizică. 4 la sută Ja producția- 
marfă vindută și încasată. 8,9 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la volumul de pregătiri minie
re și la beneficii ; cheltuielile to
tale realizate la 1 009 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 2.8 la sută, iar cele 
materiale cu 4.9 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic. județul Maramureș.

Locul III : Exploatarea minieră 
Baia Sprie. județul Maramureș.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 463,8 puncte.
Unitatea a depășit sarcinile de 

plan la producția de energie elec
trică Ia bornele generatoarelor, pre
cum și la graficul de putere la dis
poziția sistemului energetic națio
nal cu 7.1 la sută ; s-a încadrat in 
prevederile privind productivitatea 
muncii ; consumul de combustibil 
convențional pentru producerea 
energiei electrice și termice a fost 
mai mic decit cel normat cu 0.7 la 
sută, iar cel de energie electrică 
pentru consumul propriu tehnologic 
cu 1.6 la sută ; cheltuielile realizate 
au fost mai mici cu 1,7 la sută de
cit cele prevăzute in buget..

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Galați.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICĂ FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I ! întreprinderea de apa

rate și utilaje pentru cercetare 
București cu 823,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 9.8 la sută Ia pro
ducția fizică. 12,9 la sută la produc
ția netă. 12.8 la sută la productivi
tatea muncii. 1.4 la sută la oroduc- 
ția-marfă vindută și încasată. 11,3. 
la sută la beneficii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute și la ex
port ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 3,2 Ia sută,1 
iar cele materiale cu 7,4 la sută.

Locul II : Fabrica de prelucrări 
mecanice Roșiori de Vede, județul: 
Teleorman.

Locul III : întreprinderea meca
nică Sadu. județul Gorj.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locui I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus- - 
trig chimică Satu Mare cu 1053 
puncte. .

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 14,4,1a sută la 
producția netă, 2.8 la sută la pro-, 
ducția-marfă vindută și încasată. 
8.1 Ia sută la productivitatea mun
cii și la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; depășiri de plan au mai fost' 
obținute la producția fizică, export) 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă realiza
tă au fost mai mici decit cele pla
nificate cu 4.2 la sută, iar cele ma
teriale cu 6,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc- 
•ții căi-ferate ,.Harghita“-Miercurea ' 
Ciuc.

Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb' pentru in
dustrializarea lemnului și materia
le de construcții București.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea chimică 

Craiova cu 413,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 19,1 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 5,5 la sută la producția fizică, 
9.1 Ia sută la producția-marfă vîn- 
dută și încasată ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 Iei pro
ducție-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 4.7 la sută, 
iar cele materiale cu 5 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Miraj“-București.

Locul III : întreprinderea de an
tibiotice Iași.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
mină Oradea cu 620,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18.3 Ia sută la

REZULTATELE PE 10 LUNI 
ALE ANULUI

producția netă. 2,8 la sută la pro
ducția fizică. 1,1 la sută la produc- 
ția-marfă Vindută și încasată, 17.1 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au măi fost obți
nute la beneficii : cheltuielile tota
le la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decit cele' planificate 
cu 1.7 la sută, iar cele materiale cu 
2.3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met“-București.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Copșa 
Mică, județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni' „Heliade"- 
Bupurești cu 839,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8.9 la sută la pro
ducția fizică. 8.6 la sută la produc
ția netă și la productivitatea mun
cii, 11.5 la sută la export. 10.3 la 
sută la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000. lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
0.9 la sută, iar cele materiale cu 8 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea Ilefor 
Tg. Mureș. ■

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(MATASE, IN, CÎNEPA, LINA)
Locul I : întreprinderea textilă 

„Unirea“-București cu 713,7 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 14.9 la sută la 
producția netă, 9.8 la sută la pro
ducția fizică, 1,4 la^ută la export. 
10 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute Ia beneficii ; cheltuielile 
totale Ia 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 0.2 Ia sută, iar cele mate
riale cu 5,1 ]a sută.

Locul II : întreprinderea . Liber- 
tatea“-Sibiu.

Locul III : întreprinderea de in 
și cînepă Negrești Oaș, județul 
Satu Mare.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase Brașov cu 673,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9.5 la sută la pro
ducția netă. 5 la sută la producția 
fizică și producția-marfă vindută și 
încasată, 13,1 la sută la productivi

ȘTIRI SPORTIVE
cuțiile se datorează neînțelegerilor 
privind durata contractului pe care 
urmează să-1 semneze directorul teh
nic al echipei naționale. Federația 
i-a oferit un contract anual, cu posi
bilitatea reînnoirii ; Enzo Bearzot 
insă a .refuzat, încă de acum o lună, 
să încheie un astfel de contract, ce- 
rind o perioadă de cel puțin patru 
ani pentru a putea pregăti echipa in 
vederea turneului final al campiona
tului mondial din 1986.

Boxerul sud-coreean Duk Koo

vremea 
Timpul probabil pentru Intervalul 19 

noiembrie, ora 20 — 22 noiembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi în general 
umedă, cu cer mai mult noros. Vor că
dea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie și lapoviță, îndeosebi in 
sudul șl estul țării. Vînt moderat, cu

tatea muncii. 7.2 Ia sută la bene
ficii. 7.7 la sută Ia livrări la fon
dul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu
3.8 la sută, iar cele materiale cu
1.9 la sută.

Locul II : întreprinderea de ulei 
„Unirea“-Iași.

Locul III : întreprinderea de 
produse zaharoase București.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : Combinatul poligrafic 

„Casa Scînteii" — București cu 
729,6 puncte.

Principalii indicatori de plăn au 
fost depășiți cu : 3.8 la sută la pro
ducția netă. 2,7 la sută la produc
ția fizică. 2.6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 3,4 la 
sută la productivitatea muncii. 15 5 
la sută la beneficii ; depășiri de 
plan au fost obținute la export ; 
cheltuielile totale realizate la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 1 la 
sută, iar cele materiale cu 0.8 la 
sută.

Locul. II : întreprinderea poligra
fică ..Banat“-Tlmisoara.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Arta grafică“-București.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul județean de 
construcții-montaj Bacău cu 647,8 
puncte. •

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 9.4 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată. 3.6 la sută la punerea în func
țiune a obiectivelor de investiții 
în execuția unității, 10,4 la sută la 
producția netă. 15,4 la sută Ia nu
mărul de locuințe date în folosin- 
ță. 4.3 la sută la productivitatea 
muncii : depășiri de olan au mai 
fost obținute la beneficii : cheltu
ielile totale realizate la 1 000 lei 
producție de constructii-montai au 
fost mai mici decit cele planificate 
cu 0.1 Ia sută, iar cele materiale 
cu 4.1 la sută ; consumurile de ci
ment, metal, combustibili si carbu
ranți au fost mai mici decit cele 
normate.

Locul II : întreprinderea jude- 
. țeană de construcții-montaj Vilcea.

Locul III : Trustul județean de 
construcții-montaj Gorj.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE-FERATA

Locul I : Stația de cale-ferată 
Bîrlad cu 393 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7.6 la sută la vo
lumul de transport, 13 la sută la 
productivitatea muncii. 0.4 la sută 
Ia greutatea, medie brută a trenului 
de marfă. 0,9 la sută ,la utilizarea 
mijloacelor de transport ; timpul 
de staționare a vagoanelor de mar
fă în tranzit cu manevră a fost mai 
mic decit cel planificat cu 9,8 la 
sută, iar cel de staționare la încăr- 
care-descărcare cu 2,8 la sută.’

Locul II : Stația de cale-ferată 
Pașcani.

Locul III : Stația de cale-ferată * 
Bacău.

ÎN DOMENIUL ■> 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-încălțăminte Iași cu 216 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3.5 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 9.1 la 
sută la volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei livrări au fost mai mici 
decit cele planificate cu 8.7 la sută, 
iar nivelul fondului de retribuire 
la 1 000 lei livrări cu 4.7 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
„Alimentara“-Alba Iulia.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice Ploiești.

(Agerpres)

Kim, în virstă de 23 de ani. a înce
tat din viață, la spitalul din Las Ve
gas, unde fusese internat din cauza 
unei comoții cerebrale in urma lovi
turilor dure primite in meciul pen
tru titlul mondial, la categoria Ușoa
ră. susținut săptămina trecută cu 
americanul Ray Mancini. Duk Koo 
Kim a fost cinci zile in comă, dar, cu 
toate eforturile depuse, medicii nu 
l-au putut salva.

în ultimii 30 de ani. pe ringurile 
profesioniste și-au pierdut viata pes
te 400 de pugiliști.

intensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, maximele între minus 
5 și plus 9 grade. In București : Vre
mea va fi tn general umedă, cu cer 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie șl 
lapoviță. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între plus un 
grad și 3 grade, iar maximele intre 
plus 5 grade și plus 8 grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

® FRIGUL Șl RESTA
BILIREA FUNCȚIILOR VI
TALE. Pină acum se considera 
că reanimarea este posibilă nu
mai dacă se intervine nu mai 
tirziu de 4—5 minute de la în
cetarea funcțiilo- vitale. Pe da 
altă parte insă, într-o serie de 
țări s-au publicat știri desore 
cazuri de readucere la viață 
după zeci de minute Și chiar 
după trei ore din momentul 
morții clin^e. Cercetări între
prinse în cadrul Institutului de 
chirurgie al Academiei de știin
țe medicale a U.R.S.S. au evi
dențiat că in toate cazurile de 
readucere la viață după un răs
timp mai lung de 4—5 minute a 
fost vorba despre persoane la 
care moartea clinică a intervenit 
ca urmare a imersiunii in apa

rece a unui riu, a oceanului etc, 
sau a îngronării sub o avalanșă 
de zăpadă. în baza acestei con
statări, cercetătorii au procedat 
Ia congelarea unor iepuri de 
expetifență, după încetarea res
pirației și a circulației sanguine. 
Rezultatul a fost că, in 80 la 
sută din cazuri, funcțiile vitale 
au putut fi restabilite după trei, 
patru ore din momentul morții 
clinice.

• CABLU DIN FIBRE 
OPTICE. Compania japoneză 
de telecomunicații internaționale 
— KDD — a anunțat că va pro
ceda la instalarea unui cablu 
submarin din fibre optice între 
Japonia și Hawaii, informează 
agenția Kyodo. Se precizează că 
acesta va constitui primul tron

son al sistemului de telecomu
nicații din fibrq optice care va 
lega Japonia și S.U A. Costul 
lucrării, prima de acest fel din 
lume, se va ridica, la aproxima
tiv 40 miliarde yeni, asigurin- 
du-se 12 000 de circuite. Cablul 
va deveni operațional în anul 
1988.

« UN FRUCT NECU
NOSCUT pină acum a fost 
descoperit de botaniștii aus
tralieni. El conține de 50 de 
ori mai multă Vitamină C decit 
portocala. După cum consideră 
oamenii de știință de la Univer
sitatea din Sidney, acest fruct, 
asemănător ca aspect exterior 
și la gust cu agrișa, este cea mai 
bogată sursă de vitamină C exis
tentă in natură.

IpRETUflNDENI
• UN NOU TRATA

MENT CONTRA MIO
PIEI. Specialiștii Institutului 
de oftalmologie din Azerbaidjan 
au trecut Ia aplicarea unei noi 
metode de tratare a miopiei cu 
ajutorul unor plăcuțe metalice 
miniaturale plasate pe corp, 
după principiile acupuncturii și 
conectate la un aparat numit 
termotron. Aparatul emite unde 
infraroșii intr-un spectru res- 
trîns. S-a dovedit că acest tra
tament acționează favorabil asu
pra învelișului exterior al ochiu
lui, îmbunătățind substanțial ve

derea la distanțe mai mari. Sim
plitatea și accesibilitatea noii 
metode, denumită termopunctu- 
ră, permit o largă aplicare, in
clusiv la copii.

• SOLUȚIE NEAȘ
TEPTATĂ. Conform unei vechi 
tradiții, fiecare oraș spaniol tre
buie să aibă măcar un monu
ment. Autoritățile municipale 
din Santandpro au hotărit să nu 
încalce această tradiție. Dar cui 
să-i fie dedicat monumentul? In 
oraș nu s-a născut nici un na
vigator celebru, nici un poet

renumit, nici măcar o „stea" a 
fotbalului. Reprezentanții bise
ricii au propus să fie dedicat 

hunui sfint, politicienii și-au pre
zentat și ei candidaturile, s-au 
făcut numeroase alte jSropuneri. 
dar nici una n-a putut întruni 
majoritatea necesară de voturi. 
Disputa a durat mai mult de un 
an. Pină la urmă soluția a fost 
găsită : monumentul va fi înăl
țat in cinstea... unei vaci cu 
lapte. Pentru a justifica neobiș
nuita hotărire. „părinții" orașu
lui au declarat că vacile au ju
cat un rol excepțional pe par
cursul întregii istorii a localită
ții, care a fost întemeiată de 
păstori, iar în prezent este un 
important centru al industriei 
laptelui.

® NAVĂ PERFECȚIO
NATĂ PORTCONTEÎNE- 
RE. Construită la șantierele 
navale italiene „Italcantieri", 
nava portconteinere „Ercole 
Lauro" reprezintă „ultimul stri
găt" în materie, fiind propulsa
tă de două motoare diesel care 
acționează o elice unică, soluție 
originală pentru • o navă de 
25 000 tone. Fiecare din motoare 
dezvoltă 20 500 CP la 450 rota
ții pe minut. Nava poate încărca 
1 454 conteinere. dintre care 108 
refrigerate. Un amănunt intere
sant : apa distilată și apa pota
bilă sint produse de două eva- 
poratoare care pot furniza 
o cantitate de 20 tone pe zi, 
utilizînd căldura apei de răcire 
a motoarelor principale.

® DISTINCJIE LITE
RARĂ. Reconfirmind valoarea 
de excepție a operei literare a 
scriitorului peruan Mario Vargas 
Llosa, Institutul italo—latino- 
american din Roma i-a acordat, 
în cadrul unei ceremonii ofi
ciale, premiul anual „Ila". Ca și 
remarcabila sa lucrare cu puter
nice accente antirăzboinice „La 
Guerra del fin del mundo" (Răz
boiul de la capătul Pămintulul),\ 
apărytă anul trecut, romanul. ' 
de asemenea rece/it, „La tia Ju
lia y el escribano" (Mătușa Ju
lia și copistul) s-a bucurat de’ 
un deosebit succes in rindul ci
titorilor și al criticii de specia
litate, Llosa . fiind considerat, 
alături de proaspătul laureat al 
Premiului Nobel, Garcia Marqu
ez, unul din cei mai mari scri
itori ai Americii Latine.



ISLAMABAD CA URMARE A UNEI INIȚIATIVE A ROMÂNIEI,

Mai de mase
Mi președintele tata tarni 

si președintele MobaHmad Ha ul Haq
ISLAMABAD 18 (Agerpres). — Un 

schimb de mesaje de prietenie intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Mohammad Zia-ul Haq. pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, a avut loc la Islamabad.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un salut prietenesc, urări de sănăta
te și fericire personală, de noi suc
cese ponorului pakistanez prieten.

Președintele Pakistanului. Moham
mad Zia-ul Haq. a mulțumit călduros 
pentru niesaiul primit și a rimat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut cordial, 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de noi succese poporului român 
prieten.

Referindu-se la apropiata intilnirc 
de la Karachi cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Mohammad 
Zia-ul Haq și-a exprimat 'deplina 
bucurie pentru prilejul ce i se va 
oferi de a trece din nou in revistă 
stadiul relațiilor bilaterale și de., a 
efectua un schimb de vederi în pro
bleme internaționale de actualitate. 
El a reafirmat dorința guvernului 
pakistanez de a continua și extinde 
colaborarea cu țara noastră in toate 
domeniile.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea tovarășului Gheor- 
ghe Caranfil, ministrul industriei 
chimice.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, carac
teristică relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.

Înlăturarea primejdiei nucleare, 
apărarea păcii — deziderate 

primordiale ale omenirii
, Anul 1986 proclamat de O.N.U.

„Anul internațional al păcii"
1986 — „ANUL INTERNAȚIONAL AL PACII“. Adunarea Generală 

a O.N.U. a declarat anul 1986 „An internațional al păcii". Proclamarea 
solemnă a Anului international al păcii va avea lor! la 24 octombrie 1985, 
data celei de-a 40-a aniversări a intrării în vigoare a Cartei O.N.U. în 
rezoluția adoptată în acest sens, toate statele, organizațiile și institu
țiile din sistemul O.N.U., precum si organizațiile neguvcrnamentale sint 
invitate să pregătească Anul internațional al păcii.

La Atena, 200 000 de demonstranți cer evacuarea 
bazelor americane

' ATENA 18 (Agerpres). — Peste 
200 000 de persoane au participat lă 
o demonstrație organizată la Atena 
în sprijinul cererilor de evacuare a 
bazelor americane 'de pe teritoriul 
grec, informează agenția U.P.I. Co
loanele de demonstranți au trecut 
prin fata ambasadei americane din 
capitala elenă.

Demonstranții au scandat, de ase
menea, lozinci împotriva N.A.T.O. 
Acțiunea a fost organizată cu pri
lejul împlinirii a 9 ani de la înăbu
șirea de către fostul regim al colo
neilor din Grecia a unei manifes
tații studențești care s-a soldat cu 
23 de morți și peste 100 de răniți.

împotriva eurorachetelor — un impresionant marș 
ai tăcerii

BONN 18 (Agerpres). — Printr-un marș al tăcerii, desfășurat în lo
calitatea Bitburg, mii de cetățeni vest-germani au manifestat in semn 
de protest împotriva proiectatei staționări a rachetelor de croazieră 
americane în zona Țrier-Bitburg. Acțiunea a reprezentat punctul cul
minant al manifestărilor din cadrul „Săptăminilor pentru pace din Trier". 
Marșul s-a încheiat cu un miting în cadrul căruia vorbitorii au expri
mat îngrijorarea populației in legătură cil faptul că pe lingă bombar
dierele atomice americane care staționează la Bitburg și în împrejurimi 
urmează să fie instalate aici încă 96 de rachete nucleare, fiecare avind 
o putere explozivă de peste 15 ori mai mare decit bomba de Ia Hi
roshima.

Pentru denuclearizarea Oceanului Pacific
TOKIO 18 (Agerpres). — Ziarul 

japonez „Akahata" informează că 
la Agana, capitala insulei Guam, 
s-a deschis o conferință internațio
nală in favoarea proclamării Ocea
nului Pacific drept zonă denuclea- 
rizată. Participă re 'rezentanți ai 
insulelor Marshall, Mariane, ai al
tor state și teritorii din Micronezia,

precum și observatori din Japonia, 
S.U.A., Noua Zeelandă și Marea 
Britanie. Conferința și-a propus 
drept obiectiv întărirea solidarită
ții populației din Micronezia in 
lupta, împotriva transformării zonei 
Oceanului Pacific intr-un poligon 
nuclear, pentru independență na
țională și eliberare.

LA NAȚIUNILE UNITE A FOST DIFUZAT

Raportul secretarului general al O.N.U. 
cu privire'la buna vecinătate

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difuzat 
raportul secretarului general al 
O.N.U. privind dezvoltarea și con
solidarea bunei vecinătăți intre sta
te. întocmit ca urmare a inițiativei 
din 1979 a României de a aduce in 
dezbaterea Adunării Generale a 
O.N.U. problemele promovării rela
țiilor de bună vecinătate.

Raportul, pregătit pe baza propu
nerilor și sugestiilor statelor, consti
tuie primul document de ansamblu al 
O.N.U. în care se abordează fondul 
problematicii generale a bunei veci
nătăți. El pune în evidență adevărul 
că relațiile de bună vecinătate con
stituie o condiție fundamentală a 
menținerii păcii și securității inter

naționale și că examinarea bunei ve
cinătăți in cadrul O.N.U. — pe baza 
practicii. îndelungate, a experienței, 
a ideilor și propunerilor tuturor ță
rilor — este de natură să conducă 
la stabilirea unor norme specifice de 
conduită intre statele vecine, recla
mate de exigențele actuale ale men
ținerii păcii si securității internațio
nale. ale dezvoltării cooperării intre 
națiuni.

Raportul secretarului general va 
constitui unul din documentele de 
bază pentru apropiata examinare a 
punctului privind bina vecinătate 
care figurează, la inițiativa Româ
niei. pe agenda actualei sesiuni și a 
cărei dezbatere este programată să 
înceapă la sfîrșitul acestei luni.

ITALIA

Consultări în vederea formării noului guvern
ROMA 18 (Agerpres). — Prima de

legație primită de premierul desem- 
‘nat al Italiei, Amintore Fanfani, în 
cadrul consultărilor initiate în ve
derea formării noului guvern, a fost 
cea a Partidului Comunist Italian, in
ternează agenția A.N.S.A.

La sfîrșitul întrevederii, secretarul 
general al P.C.I.. Enrico Berlinguer, 
a precizat că delegația sa a prezen
tat premierului desemnat punctele de 
vedere ale comuniștilor italieni in 
legătură cu problemele cele mai pre
sante ale tării.

Amintore Fanfani a conferit apoi 
succesiv cu delegațiile partidelor so
cialist. socialist-democratic si repu
blican.

într-o conferință de presă ținută 
la sfîrșitul întrevederii sale cu pre
mierul desemnat, secretarul general 
al P.S.I., Bettino Craxi, a relevat că

partidul său solicită. între altele, ca 
noul guvern să garanteze puterea de 
cumpărare a salariaților și pensio
narilor. printr-un sistem de impozi
te . mai echitaoil", să opereze mo
dificări în proiectul legii financiare 
și in bugetul pe 1983, avjansate de gu
vernul demisionar, să consimtă la 
sporirea investițiilor guvernamentale 
în vederea stimulării producției și 
combaterii șomajului, organizarea de 
alegeri generale anticipate si alegeri 
pentru organele administrative loca
le. care să se desfășoare concomitent, 
la începutul anului viitor.

Aceste condiții. în cea mai mare 
parte inacceptabile pentru democrat- 
crestini. pun sub semnul întrebării 
reușita misiunii lui Fanfani de con
stituire a unei noi coaliții guver
namentale. scrie agenția Reuter.

IN PREAJMA 
■REUNIUNII G.A.T.T.

GENEVA 18 (Agerpres). — Pro
iectul unui document care reafirmă 
importanța comerțului liber, într-un 
moment in care măsurile protecțio- 
niste iau amploare, a fost adoptat de 
către Consiliul G.A.T.T. ca bază de 
lucru a conferinței ministeriale a a- 
cestui organism — s-a anunțat ofi
cial la Geneva. într-o declarație- 
preambul a documentului, precizează 
agenția Reuter, țărilor membre ale 
G.A.T.T. li se cere să se abțină de 
la adoptarea de noi măsuri de limi
tare a importurilor — care ar avea 
ca scop protejarea industriilor proprii 
— și să desființeze orice bariere deja 
exiștente.

Agenția Taniug menționează că 
proiectul nu elimină toate diferențele 
și dezacordurile in anumite probleme 
esențiale referitoare la activitățile 
G.A.T.T. de reglementare a. comer
țului mondial și de.înlăturare a ba
rierelor din calea liberului schimb 
de bunuri și servicii.

Israelul instigă la noi 
ciocniri militare in Liban 

Declarațiile premierului libanez
BEIRUT 18 (Agerpres). — Primul 

ministru libanez, Shafic Al-Wazzan, 
a declarat ziariștilor că Israelul in
stigă la ciocniri militare milițiile ri
vale din regiunea muntoasă Chouf, 
din estul Beirutului, informează 
agenția Associated Press.

Premierul libanez a precizat că 
singura cale de oprire a luptelor din 
regiunile muntoase Chouf și Aley 
este retragerea Israelului din aces
te zone pentru a da posibilitatea in
stalării armatei libaneze. ..Armata li
baneză esțe gata să intre în cele 
două regiuni și să pună capăt ime
diat ciocnirilor armate. Armata noas
tră nu va intra insă în aceste zone 
tulburi atît timp cit trupele israe- 
liene se vor afla acolo. Armata li
baneză nu poate coexista cu trupele 
de ocupație", a menționat Wazzan, 
potrivit agenției Associated Press.

BEIJING

Cu privire la relațiile chino - sovietice
Declarația ministrului chinez al afacerilor externe

BEIJING 18 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la inloarcerea Ia 
Beijing, venind de la Moscova, unde 
a oarticipat la funeraliile lui L. I. 
Brejnev, Huang Hua, consilier de 
stat și ministru al afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, a spus : „în 
timpul șederii la Moscova, m-am in- 
tilnit cu ministrul sovietic al aface
rilor externe. Andrei Gromiko, cu 
care am discutat modalitățile de în
lăturare a obstacolelor ce stau în ca
lea îmbunătățirii relațiilor chino-so-

vietice și de impulsionare a consul
tărilor dintre miniștrii adjuncți de 
externe ai țărilor noastre, astfel in
cit să .se înregistreze progrese in pro
bleme de substanță. A doua rundă de 
consultări va avea loc. in curind. Ia 
Moscova. Conducătorii celor două țări 
acordă importantă acestor convorbiri. 
Sint optimist in legătură cu convor
birile noastre viitoare", a precizat 
Huang Hua, răspunzind unei în
trebări.

Politica dobinzilor înalte agravează fenomenele

de criză ale economiei mondiale
Concluziile unui raport al O.E.C.D....

PARIS 18 (Agerpres). — In mo
mentul de față nu se întrevăd nici 
un fel de modalități reale de depă
șire a dificultăților economice acu
te cu cpre sint confruntate țările 
O.E.C.D., este concluzia la care ajung 
experți ai Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare, intr-un 
raport dat publicității la Paris. Docu
mentul subliniază că recesiunea pre
lungită din economiile celor 24 de țări 
membre duce la creșterea substan
țială a șomajului. Potrivit experților 
O.E.C.D., de la sfirșitul anului 1983, 
numărul șomerilor din țările membre 
va atinge un nivel record pentru toa
te timpurile — 34 000 000 persoane.

O altă problemă cu care sint con
fruntate economiile occidentale, se 
arată in continuare in raport, conti
nuă să fie inflația. Potrivit progno
zelor specialiștilor, anul viitor ea se 
va situa, in medie, in țările O.E.C.D., 
la 7,5 la sută. Concomitent, vor spori 
deficiențele balanțelor comerciale 
externe ale statelor respective care.

spre sfirșitul anului in curs, vor în
suma aproximativ 30 miliarde de do
lari.

Potrivit autorilor raportului, una 
din principalele cauze ale agravării 
problemelor economice ale țărilor 
occidentale o constituie politica actua
lei Administrații americane. Meto
dele cu care aceasta încearcă să de
pășească criza economică din S.U.A. 
— se arată in document — nu numai 
că n-au dat nici un fel de rezultate, 
dar au avut și efecte ext- rr ne
gative asupra situației multa*  -vintre 
statele membre ale O.E.C.D. Intre 
altele, se arată că politica valutar-fi- 
nanciară a S.U.A. duce la afluxul 
permanent de capitaluri din Europa 
occidentală in Statele Unite, unde se 
practică rate înalte ale dobinzilor. O 
consecință directă a acestui fapt o re
prezintă reducerea drasticăfa investi
țiilor de capital -in economiile țărilor 
vest-europene și restringerea produc
ției în principalele ramuri industria
le ale acestor.state.

1619, cînd „Compania Olandeză a In
diilor Orientale" a fondat, pe locul 
unei vechi așezări numite Jakarta — 
care in limba locală însemna „cetate 
puternică" — un oraș căruia i-a spus 
Batavia, ce a devenit centrul admi
nistrației coloniale a „Indiilor Olan
deze". în 1945 insă, orașul și-a reluat 
vechiul nume, devenind capitala sta
tului indonezian independent.

Centrul administrativ al capitalei 
adăpostește clădirile principalelor in
stituții publice : „Majelis Permusya- 
waratan Rakyat" (Adunarea consul
tativă a ponorului'. „Dewan Pervaki- 
lan Rakyat" (Camera Reprezentanți
lor), „Mohkamah Agung" (Curtea su
premă), „Dewan Pertimbangan 
Agtmg" (Consiliul Consultativ Su
prem) și „Badan Pemeriksa (organul 
Controlului de Stat).

în fiecare dimineață, odată ce pri
mele raze ale soarelui ating cupola 
albă a moscheii Istiqlal, colorind-o 
în roz, în fața palatului prezidențial 
Merdeka (Libertatea) se înalță dra
pelul roșu și alb al Republicii In
donezia. Este și momentul cind acti
vitatea capitalei începe cu intensi
tate. în port, sute de nave acostează 
la țărm, venind de la pescuit. în co
șuri de nuiele, pescarii, care au por
nit in larg la o oră sau două după 
miezul nopții' descarcă în renumita 
piață de pește rodul muncii lor : cre- 
veți roz, crabi violacei, pește cu solzi 
strălucitori, pui de rechin albi...

Pe străzile Jakartei, în special cele

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

. produs miercuri in unele zone ale I 
R.P.S. Albania. 6 800 de case 
avariate, dintre care 1 100 
venit nelocuibile.

au fost 
au de-
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CONVORBIRI SOVIETO-AMERICANE. Du pă cum transmite agenția 
T.A.S.S., V. V. Kuznețov, prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit, joi, la Krqmlin un grup de congresmeni ame
ricani, condus de senatorul Robeit Dole, președintele Comitetului pentru 
problemeie financiare al Senatului S.U.A. In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme ale relațiilor sovieto-americane și evidențiate utilitatea 
contactelor parlamentare, rolul acestora în extinderea și îmbunătățirea 
relațiilor, dintre state.

COMITETUL PENTRU DECO
LONIZARE al Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite condam
nă cu fermitate colaborarea dintre 
Fondul Monetar Internațional și re
gimul rasist de la Pretoria. Sint 
chemate toate guvernele, organis
mele de specialitate ale O.N.U. să 
se abțină de la orice colaborare cu 
regimul de la Pretoria atit timp cit 
poporul namibian nu-și va dobindi 
libertatea și nu se va pune capăt 
politicii de apartheid.

mit pe Ladislav Gerle, vicepre
ședinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace. Au fost examinate proble
me privind dezvoltarea unei cola
borări economice mai strinse intre 
cele două țări, in special în dome
niul industrial.

...și recunoașterile președintelui
Oficiului federal de t rezerve al S.U.A*

EXTINDEREA COLABORĂRII 
ECONOMICE ÎNTRE POLONIA ȘI 
CEHOSLOVACIA. După cum trans
mite agenția P.A.P., Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C.. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P, Polone, l-a pri-

CUTREMUR. Un comunicat ofi
cial difuzat de agenția albaneză de 
presă A.T.A. relevă că o persoană 
și-a pierdut viața și alte 12 au fost 
rănite. in urma unui cutremur*  de 
4,9 grade pe scara Richter care s-a

DISTINCȚII PENTRU 
ROMANEȘTI. In cadrul Festivalu
lui internațional al filmului naval 
și al mării, de la Cartagena (Spa
nia), filmul românesc de lung me
traj „Un echipaj pentru Singapore", 
regizor Doru Năstase, a obținut 
premiul intii — „Corabia de ar
gint". Filmul de scurt metraj „Del
ta Dunării", realizator Ion Bostan, 
a primit mențiunea de onoare a 
juriului festivalului.

SCRIITORI NEVAZATORI LAU- 
REAȚI. In ultima săptămină a lu
nii octombrie a.c. au fost anunțați 
in S.U.A. ciștigătorii celui de-al 

■ XI-lea concurs internațional de li
teratură in rindurile scriitorilor ne
văzători, organizat la New York. 
Juriul concursului a distins cu pre
mii și trei concurenți din țara 
noastră și anume : premiul al 3-lea 
pentru proză a fost decernat lui 
Traian Orsos, din Tirgu Frumos, 
premiul al treilea pentru poezie lui 
Radu Sergiu Ruba, din București, 
iar mențiunea pentru poezie Doinei 
Felicia Mihoc, din Cluj-Napoca.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
într-o alocuțiune rostită la Boston, 
președintele Oficiului federal de re
zerve al S.U.A.. Paul Volcker, a a- 
preciat că dificultățile financiare re
zultate din datoriile pe care le au 
țările in curs de dezvoltare consti
tuie ..o amenințare fără precedent in 
lumea postbelică". El a evitat însă 
orice referire la cauzele care gene
rează asemenea dificultăți — politi
ca financiară de dictat și dominație 
a lumii occidentale față de tinerele 
state independente.

Potrivit agenției France Presse, 
Volcker a opinat că, pentru a se evi
ta declanșarea unei crize financiare, 
este necesar să fie satisfăcute, nein- 
tirziat. următoarele deziderate : să se 
asigure Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.) resursele care să-i per
mită să ajute țările ce au făcut Îm
prumuturi masive să nu se declare 
in imposibilitate de a efectua plă

țile cuvenite : să se aibă grijă ca 
băncile comerciale să reeșaloneze da
toriile țărilor ce nu dispun de sufi
ciente lichidități și să le acorde, dacă 
este nevoie, „unele credite suplimen
tare" ; să se amelioreze coordonarea 
activităților F.M.I. și ale Băncii Mon
diale desfășurate în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare.

Președintele Oficiului federal de 
rezerve nu a oferit îijsă nici o in
dicație in privința unei eventuale re
duceri apropiate a taxei de scont in
stituite de însuși organismul pe ca- 
re-1 conduce — remarcă agenția fran
ceză de presă — știut fiind că rata 
înaltă a debinzii practicată de S.U.A. 
si alte țări occidentale constituie unul 
din principalele fenomene ce au con
tribuit la creșterea substanțială a da
toriilor țărilor în curs de dezvoltare. 
..Noi reduceri ale ratei dobinzilor ar 
fi binevenite", a recunoscut, totuși 
Vclcker.

|__ de Min

LANSARE. De la bordul complexului orbital ,,Saliut-7" - „Soiuz T-7" 
— „Progress-16", pilotat de cosmonauții Berezovoi și Lebedev, joi a fost 
lansat în spațiul cosmic satelitul artificial de mici proporții al Terrei, 
„lskra-3", destinat continuării experimentelor în domeniul radioamato
rismului.

R. F. GERMANIA
Noi măsuri restrictive împotriva imigranților

MUNCHEN. Ministrul de interne vest-german, Friedrich Zimmermann, 
a propus noi proiqcte de iege în scopul de a opri venirea in R.F.G., 
pentru a locui împreună cu părinții lor imigranți, a copiilor in virstă de 
peste șase ani. Ei a precizat că această măsură a devenit necesară 
într-un moment în coie rata șomajului în R.F.G. esie ridicată. Ministrul 
vest-german a subliniat, la o conferință de presă, că o comisie însărcinată 
să examineze eventuala modificare a legislației privind imigrarea iși va 
începe în curînd activitatea, sub președinția sa, ea urmînd să prezinte un 
raport la 1 martie 1983.

Opțiunile dezvoltării în arhipelagul 
celor 13000 de insule

O cerință de prim ordin la reuniunea de la Madrid:

Necesitatea prevalării 
spiritului constructiv

Ondulindu-se de-a lungul Ecuato
rului ca o cunună de smaralde, pe o 
distanță de circa 5 500 km, arhipela
gul indonezian — cel mai mare arhi
pelag de pe glob — (suprafața 
1 907 568 kmp, populația 147 milioane 
de locuitorii — cuprinde nu mai pu
țin de 13 677 insule, dintre care 6 044 
sint nelocuite. Călătorind pe melea
gurile indoneziene — prin Jawa, Su
matra, Bali, Sulawesi — întîlnești la 
tot pasul imaginile tipice cli
matului ecuatorial. Veritabil pod de 
legătură între Asia și Australia, In
donezia dispune de o bogată faună și 
floră, unice în lume. Fascinanta pă
dure indoneziană, cu o vegetație bo
gată, cuprinzînd mii de specii, bam- 
buși, cocotieri, eucalipți, arbori cu 
lemn prețios (teak, santal), ocupă 
circa 80 la sută din teritoriul țării. 
Pe pantele dealurilor cresc arbori de 
cauciuc, de chinină și arbuști de ceai. 
Tot aici, ca și în cîmpiile minuscule, 
situate de-a lungul țărmurilor, s-au 
dezvoltat- agricultura și creșterea ani
malelor. Nu poți să nu admiri măies
tria cu care țăranul indonezian a 
„brodat" cimoiile de orez, ridieîn- 
du-le în trepte, pînă aproape de vîr- 
furile dealurilor : din suprafața cul
tivată, jumătate o ocupă orezul.

încă din cele mai vechi timpuri în 
Indonezia a înflorit o cultură diver
sificată, ale cărei urme se not vedea 
și astăzi. Descoperirea făcută în 1891, 
la Trinil, in Jawa — a unor osemin
te de Pitecantropus erectus — arată 
că teritoriul țării era locuit încă din 
paleolitic. Pe la începutul erei noas
tre, in insulele Jawa. Sumatra și Ka
limantan s-au format o serie de prin
cipate influențate de civilizațiile in
diană și chineză. S-au înălțat monu
mente celebre, ca cel de la Boro- 
budur, care definesc nivejul inalt de 
civilizație atins de pe atunci de po
porul indonezian.

Primii europeni — portughezii — 
au sosit la înceoutul secolului 16. Nu 
mult dună aceea ei au fost înlăturați 
de olandezi, care in 1602 au creat 
„Compania Olandeză a Indiilor 
Orientale". Treptat, stăpînirea colo
nială olandeză s-a extins asupra în
tregului arhinelag. Pooorul indone
zian nu s-a împăcat insă cu stăpî
nirea' străină, ridicindu-se în repe
tate rînduri la luotă pentru li
bertate și independență. în seco
lul 20 iau ființă mai multe miș
cări de eliberare națională, care își 
intensifică activitatea în timpul ocu
pației japoneze (1942—1945). Ca ur
mare a succeselor înregistrate în 
lupta' pentru scuturarea dominației 

străine, Indonezia este proclamată, Ia 
17 august 1945, republică indepfcndentă. 
Dar, acest act memorabil din istoria 
țării s-a izbit de manevrele forțelor 
colonialiste care au încercat să 
înăbușe prin forța armelor tînărul 
stat. în cele din urmă, Olanda a fost 
nevoită să recunoască, în 1949, inde
pendența Indoneziei, care, la 17 au
gust 1950, se proclamă republică 
unitară.

Pulsul noii Indonezii se face simțit 
cel mai puternic la Jakarta, capitala 
țării. Situată la vărsarea rîului Tji 
Liwung, pe o suprafață de 578 kmp, 
Jakarta are în prezent peste 6 mili
oane locuitori. Istoria orașului este 
deosebit de veche : a luat naștere în

A 

însemnări 
din Indonezia 

din zonele comerciale, întîlnești ziua 
numeroși negustori ambulanți, care 
vînd cele mai diverse produse, de la 
preparate alimentare, băuturi răcori
toare, dulciuri, fructe, pînă la petrol 
sau articole de îmbrăcăminte. Cîte- 
odată, pe un cărucior, sau, de cele 
mai multe ori, pe o mică tarabă ori 
pe panerele agățate de o cobiliță, se 
încropește o veritabilă bucătărie unde 
se pregătește la repezeală o masă 
frugală pentru trecătorii amatori. în- 
tîlnești, de asemenea, magazine ultra
moderne, ale căror vitrine oferă un 
adevărat spectacol, unde tradiția își 
dă mina cu cerințele omului zilelor 
noastre.

Dar capitala țării este nu numai 
un mare centru comercial, ci și cel 
mai important centru industrial și 
cultural al țării. Aici s-au creat nu
meroase întreprinderi pentru prelu
crarea însemnatelor bogății ale țării
— petrol, cupru, bauxită, nichel, hui
lă, metale prețioase. Centre indus
triale mari au devenit și orașele Bo- 
gor, Surabaya, Krawang, Batak, Am
bon. Aici au luat naștere ramuri im
portante noi cum ar fi industria elec
trotehnică și chimică.

Dintre toate insulele, arhipelagului 
indonezian — a cărui populație totală 
ocupă locul cinci in lume după 
R.P. Chineză, India, U.R.S.S. și S.U.A.
— cea mai populată este Jawa care, 
ddși ocupă doar 6,6 la sută din su
prafața teritoriului, adăpostește circa 
70 milioane de locuitori. Datorită pă- 
mintului și climatului, deosebit de ’ 
favorabil dezvoltării agriculturii, am
plelor proiecte de dezvoltare a in
dustriei, spre această insulă se în
dreaptă anual mii și mii de cetățeni 
din alte regiuni ale țării. Aceasta 
face ca în prezent în Jawa densita
tea populației să fie de 644 locuitori’ 
pe kmp, față de 77 locuitori pe kmp 
cit este pe ansamblul țării. în ca" 
zul in care tendințele actuale se men
țin, pină la sfîrșitul acestui secol 
densitatea în această insulă va atin
ge 2 000 locuitori pe kmp. Pentru re
medierea situației, autoritățile încu
rajează transferul surplusului de 
populație din Jawa spre centrele in
dustriale, agricole și zootehnice ridi
cate din fondurile statului în alte re-, 
giuni ale țării.

în ultimul deceniu, guvernul pre
ședintelui Suharto a adoptat o serie 
de proiecte privind dezvoltarea echi
librată a economiei, naționalizarea 
principalelor ramuri ale industriei și 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale. Totodată, se întreprind mă
suri pentru modernizarea agricultu

Una din principalele artere ale Jakartei — capitala Indoneziei

rii, dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele și a rețelei social-sani- 
tare, pentru ridicarea standardului 
de viață al populației.

Deși România și Indonezia sint si
tuate la.mari depărtări una de alta — 
aproximativ 11 000 de km — între cele 
două popoare s-au stabilit contacte 
încă de la sfirșitul secolului tre
cut. La 20 februarie 1950, primul mi
nistru al Indoneziei, care era, totoda
tă, și ministru de externe, mulțumea 
călduros pentru recunoașterea de jure 
de către guvernul român a tinărului 
stat indonezian.

Dorința manifestată de ambele 
părți de a diversifica și dezvolta le
găturile dintre cele două state a dat 
impuls raporturilor româno-indone- 
ziene pe cele mai diverse planuri. în
tre cele două țări au fost încheiate o 
serie de acorduri evidențiind largile 
disponibilități ale economiilor româ
nă și indoneziană pentru adîncirea și 
extinderea schimburilor economice și 
comerciale, pentru inițierea și dez
voltarea unor acțiuni de cooperare in 
producție, în diferite domenii de in
teres comun.

S-a intensificat, de asemenea, con; 
lucrarea româno-indoneziană in via
ța internațională. în cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77" și al mișcării de 
nealiniere, în direcția soluționării 
problemelor majore ale contempora
neității.

„îmi exprim convingerea că ra
porturile prietenești dintre țările 
noastre pe plan politic, economic, teh
nologic și științific și în alte do
menii — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, in telegrama 
adresată președintelui Republicii In
donezia, general Suharto, cu prilejul' 
Zilei naționale a Indoneziei — se vor 
dezvolta și mai puternic, în avantajul 
reciproc al popoarelor român și indo
nezian, în interesul cauzei păcii, in
dependenței și cooperării in întreaga 
lume".

La rîndul său, cu ocazia primirii la 
Jakarta a unei delegații din țara 
noastră, care a inminat din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj însoțit de cordiale urări de să
nătate, președintele Republicii Indo
nezia. SUHARTO, își manifesta în
crederea că apropiata vizită în Indo
nezia a șefului statului român, care 
este așteptată cu un deosebit interes 
de întregul popor indonezian, va con
tribui hotărîtor la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri.

Este o convingere împărtășită de 
ambele popoare, dornice de a se cu
noaște rpai bine, de a stringe legătu
rile dintre ele, in avantajul reciproc, 
în folosul cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Nicolae PLOPEANU

Palatul congreselor și expozițiilor 
din capitala Spaniei cunoaște din nou 
atmosfera specifică intilnirilor inter
naționale : începind de la 9 noiem
brie aici și-a reluat lucrările reuniu
nea statelor participante la conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa. Actuala etapă a forumului 
general european reprezintă o parte 
componentă a eforturilor îndreptate 
spre finalizarea cu succes a reuniu
nii, spre adoptarea unui document 
substanțial și echilibrat de natură a 
răspunde intereselor de pace și secu- 
r.tate ale popoarelor europene. Este 
o opinie larg răspindită in cercurile 
de aici că încheierea cu rezultate 
pozitive a reuniunii, ea insăși o ade
vărată „cutie de rezonanță" a actua
lei situații internaționale deosebit 
de complexe, gr avea repercusiuni fa
vorabile asupra climatului politic ge
neral, ar putea contribui- la reluarea 
procesului destinderii pe continent 
ca și în restul lumii.

Principalul rezultat al lungilor Și 
anevoioaselor negocieri de pînă acum 
îl reprezintă, după cum este bine 
știut, convenirea in mod preliminar 
prin consens a peste 80 la sută din 
prevederile proiectului de document 
final avansat in decembrie 1981 de 
țările neutre și nealiniate. La între
ruperea lucrărilor reuniunii, in urmă 
cu mai bine de opt luni, s-a stabilit 
ca la reluarea acestora să se conti
nue negocierile pentru soluționarea 
problemelor care nu și-au găsit încă 
rezolvarea și în rîndul cărora se 
aflau chestiuni deosebit de impor
tante, cum ar fi, în primul rind, de
finitivarea mandatului conferinței 
pentru măsuri de încredere și dezar
mare în Europa, stabilirea datei și 
locului viitoarei reuniuni general- 
europene.

Firește, este încă prematur să se 
anticipeze evoluția pe care o vor 
urma lucrările reuniunii, să se des
prindă clar dacă vor prevala dialo
gul și spiritul negocierilor în locul 
confruntărilor. si polemicilor sterile 
care au dominat etapele precedente. 
Deși s-au avansat opinii diferite in 
legătură cu conținutul proiectului de 
document final prezentat de țările 
neutre și nealiniate, unanimă a fost 
insă aprecierea că acesta trebuie să 
se afle și în continuare la baza ne
gocierilor.

Abordind probleme de fond ale re
uniunii, o serie de delegații s-au re
ferit la ceea ce în cercurile conferin
ței a căpătat denumirea de „chestiu
nea numărul unu", și anume con
vocarea conferinței pentru măsuri de 
încredere și dezarmare in Europa, că 

o cerință vitală a realizării unei secu
rități efective și train.ee pe conti
nentul nostru. Fără să condiționeze 
continuarea procesului de rezultatele 
ce vor fi obținute in cap.tala Spaniei 
— multe delegații au relevat impor
tanța desfășurării de eforturi perma
nente pentru înfăptuirea obiectivului 
securității și cooperării pe continent 
prin organizarea periodică de noi re
uniuni ale reprezentanților statelor 
participante, precum și diferite alte 
intilniri de experți sau la alte nive
luri, pentru examinarea posibilități
lor de lărgire a cooperării în diferite 
domenii prevăzute de Actul final de 
la Helsinki.

Deteriorarea situației internaționa
le, permanentizarea focarelor de con
flict în diferite părți ale lumii, creș
terea neîncrederii intre state ca și 
sporirea vertiginoasă a cursei înar
mărilor, în primul rind a celor nu
cleare, își găsesc din păcate ecou și 
in această etapă a reuniunii, inclusiv 
prin modul diferit de abordare a unor 
probleme ca și a căilor lor de solu
ționare. Aducerea în discuția reuniu
nii de către reprezentanții unor țări 
membre ale N.A.T.O. a unor proble
me care țin de suveranitatea state
lor a fost criticată in cupintările mai 
multor delegații, prilej cu care au 
fost respinse orice încercări de ames
tec în treburile interne ale altor țări. 
Dintr-o serie de amendamente a răz
bit din nou acea viziune limitată și 
îngustă despre drepturile omului, 
care tinde să dea prioritate unor as
pecte marginale, nesemnificative, să 
piardă din vedere drepturile cu ade
vărat fundamentale ale persoanei u- 
mane, cum sint dreptul la muncă Și 
dreptul la viață.

La aproape două săptămâni de la 
reluarea lucrărilor reuniunii de la 
Madrid s? evidențiază din nod, cu 
mai multă putere decit oricind. ne
cesitatea vrecumpănirii spiritului con
structiv, îndreptarea atenției partici
părilor spre problemele cu adevărat 
esențiale ale reuniunii. în primul 
rind definitivarea mandatului confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa și asigurarea 
conJinnPi'ii procesului încevut la 
Helsinki. Acestea sint dealtfel si di
recțiile de acțiune promovate de țara 
noastră car.-, alături de c-l-lal'e sta
te participante, este hotărîtă să facă 
totul pentru încheierea cu rezultate 
pozitive a forumului de la Madrid, 
în conformitate cu interesele de pa
ce si securitate ale tuturor popoare
lor continentului.

Radu ADRIAN 
Madrid
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