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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sîmbătă, 20 noiembrie, sub președinția
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, a avut
loc ședința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a examinat și
aj.
programul privind valorificarea su
pei .oară și dezvoltarea bazei de materii prime
minerale și energetice primare. Elaborat din
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
programul cuprinde un ansamblu de măsuri
menite să contribuie la valorificarea com
pletă și creșterea fondului național de
substanțe minerale utile în scopul acoperirii
în cea mai mare parte a necesarului de ma
terii prime minerale din resurse, interne, al
asigurării, rin următorii ani, a independen
ței energetice a României.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
patrimoniul național de substanțe minerale
utile — chiar și în cazul existenței unor con
ținuturi sărace — poate contribui într-o mai
mare măsură decît pînă acum la satisfa
cerea cerințelor economiei naționale. Au
fost analizate cele mai importante probleme
legate de înfăptuirea acestui obiectiv de o
deosebită importanță economică și socială și
s-au stabilit direcțiile în care trebuie să fie
orientate activitățile de cercetare geologică
și tehnologică, precum și de extragere a
minereurilor, pentru creșterea fondului de
rezerve exploatabile și valorificarea supe
rioară a bogățiilor de care dispune țara
noastră.
Criticînd lipsurile -existente în domeniul
extracției și valorificării minereurilor din
rezervele deja identificate, Comitetul Politic
Executiv a cerut ministerelor, Comitetului
de Stat al Planificării, Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie să ia măsurile
necesare în vederea extragerii tuturor sub
stanțelor utile existente în subteran și a in
dicat ca programul să fie elaborat în acest
sens, punindu-se ordine în activitatea din
sectorul minier. S-a cerut, de asemenea, să
se ia măsuri hotărîte în flotații pentru reali
zarea unor concentrații maxime, în raport
cu posibilitățile de care dispunem, și să se
z ';oneze cu toate forțele în vederea reduce
ri» ierderilor mari existente în sectoarele de
prelucrare metalo-chimică a concentratelor.
Comitetul Politic Executiv a cerut să se
acționeze, în continuare, cu toată fermita
tea, pentru punerea în evidență a tuturor
substanțelor utile, indiferent de mediul în
care se află — în sol, subsol, apă sau aer —
inclusiv a resurselor secundare aflate în
cenuși și alte substanțe. S-a indicat, tot
odată, să se ia în evidență toate resursele
energetice, o atenție deosebită trebuind să
se dea — pe lîngă petrol, cărbune și gaze —
energiei solare, vîntului, hidrogenului, biogazului, biomasei.
Comitetul Politic Executiv a indicat măsuri in vederea realizării de cercetări fundamentale în domeniul geologic și în alte
sectoare, pentru studierea tuturor zonelor
țării. S-a cerut să se treacă la folosirea cei
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lor mai moderne mijloace geofizice pentru
identificarea mai rapidă și mai puțin costi
sitoare a resurselor și mărirea gradului de
probabilitate în exploatare. Au fost stabilite
măsuri pentru producerea în totalitate în
țară a utilajelor,' aparaturii și substanțelor
necesare dezvoltării activității de cercetare
geologică și de extragere a tuturor substan
țelor minerale. S-a cerut, de asemenea, să
se acționeze hotărît pentru reducerea dura
tei cercetărilor și s-a evidențiat ca, pe mă
sura identificării resurselor de orice fel, să
se stabilească soluțiile tehnologice în ve
derea trecerii într-un timp cît mai scurt Ia
exploatarea acestora. S-a indicat ca toți fac
torii cu sarcini în acest domeniu să conceapă
unitar, în totalitate și intr-o viziune de per
spectivă, procesul descoperirii, extragerii și
utilizării materiilor prime, mineralelor și
surselor energetice primare, în vederea folo
sirii cit mai depline a acestor însemnate
bogății naturale.
O atenție deosebită a fost acordată creș
terii eficienței economice în acest domeniu,
cerîndu-se să se pună pe primul plan spo
rirea conținuturilor minereurilor extrase,
scurtarea termenelor de cercetare, reduce
rea costurilor de producție în întreaga acti
vitate de identificare, exploatare și valorifi
care a substanțelor minerale utile.
Comitetul Politic Executiv a indicat ca
programul privind valorificarea superioară
și dezvoltarea bazei de materii prime mine
rale și energetice primare să fie etapizat, stabilindu-se sarcinile ce urmează să fie reali
zate pină in 1985 și pînă în 1990, astfel ca
pînă la sfîrșitul acestui deceniu România
să-și asigure cea mai mare parte a necesa
rului de asemenea materii prime din produc
ție proprie.
S-a stabilit ca, în perioada următoare, acest
program să fie examinat într-o consfătuire
cu cadrele din domeniul cercetării geologice,
mineritului și prelucrării substanțelor utile,
urmînd să fie apoi definitivat în vederea
supunerii dezbaterii șLaprobării Conferinței
Naționale a Partidului Comunist Român.
Comitetul Politic Executiv a indicat ca, în
paralel cu definitivarea programului cu pri
vire la valorificarea superioară și creșterea
bazei de materii prime minerale și energe
tice primare, să se elaboreze programe spe
ciale privind recuperarea și refolosirea ma
teriilor prime și materialelor, reducerea
consumurilor materiale pe fiecare produs,
perfecționarea sistemelor de formare a
costurilor de producție, care să reflecte cît
mai exact cheltuielile reale și fluctuația pre
țurilor pe plan mondial, precum și un pro
gram conținind norme și măsuri concrete
privind sporirea productivității muncii în
toate domeniile activității economice. Comi
tetul Politic Executiv a stabilit ca aceste
programe să fie supuse spre dezbatere și
aprobare Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Român.
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a informat despre vizita oficială

de prietenie pe care a efectuat-o In țara
noastră, în perioada 2—4 noiembrie, primul
ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.
Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere noului dialog româno-elen la
nivel înalt, care se înscrie, prin rezultatele
sale fructuoase, ca un moment de seamă în
dezvoltarea relațiilor bilaterale. S-a consi
derat cu satisfacție că înțelegerile și docu
mentele convenite cu acest prilej deschid
noi și ample perspective pentru aprofun
darea raporturilor tradiționale dintre Româ
nia și Grecia, în folosul celor două țări și
popoare prietene, al cauzei generale a păcii,
progresului, destinderii și cooperării inter
naționale.
Comitetul Politic Executiv a relevat pro
funda semnificație a Declarației comune —
semnată la încheierea vizitei — precum și
însemnătatea acordurilor .stabilite, care asigură extinderea și diversificarea cooperării
în producție, a legăturilor comerciale, in
tensificarea contactelor în sfera culturii, ști
inței și în alte domenii de activitate.
Totodată, s-a reliefat importanța schim
bului de opinii între președintele Nicolae
Ceaușescu și primul ministru Andreas Papandreu în probleme internaționale, care a
pus în evidență larga convergență de pă
reri a României și Greciei, atit în ceea ce
privește aprecierea evoluțiilor actuale, cît și
măsurile ce se impun pentru asigurarea păcii
și securității mondiale.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
satisfacția că — în timpul convorbirilor —•
șeful statului român și premierul grec au
reafirmat dorința României și Republicii
Elene de a depune împreună eforturi sporite
pentru promovarea colaborării balcanice, pe
plan bilateral și multilateral, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a prieteniei,
cooperării pașnice și bunei vecinătăți, pen
tru realizarea unei întîlniri la nivel înalt a
țărilor balcanice, în vederea examinării căi
lor și mijloacelor practice de întărire a în
crederii, conlt&rării și' păcii în regiune. A
fost subliniată, de asemenea, voința celor
două țări de a acționa — și în viitor — pen
tru încheierea cu succes a reuniunii de la
Madrid, astfel incit aceasta să ducă la con
vocarea unei conferințe consacrate încrederii
și dezarmării pe continentul nostru, să asi
gure continuitatea procesului de edificare a
securității și cooperării europene început la
Helsinki, pentru făurirea unei Europe unite,
bazată pe diversitatea sa, precum și pe res
pectul independenței tuturor națiunilor.
Aprobind în unanimitate înțelegerile și
documentele convenite cu prilejul dialogului
româno-elen la nivel înalt, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor în viață, pentru dezvoltarea mai
intensă a colaborării rodnice, multilaterale
româno-elene, potrivit dorinței și aspirații
lor țărilor și popoarelor noastre prietene.
Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, unele probleme curente ale ac
tivității de partid și de stat.

localități, pentru
progresul multilateral al patriei,
pentru viața liberă și fericită

a tuturor fiilor ei

VOTAȚI CANDIDAȚI!
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI
■................................................

Desen de Gh. CĂLARASU

Ne este pacea gindul ce-nsoțește
Tot ce clădim in fiecare zi,
Iar votul nostru este legămîntul
Prin care punem țării temelii.

Ni-s ochii plini de stele și lumina
Și faptele ne sint gospodărești,
Iar votul pus în urnă întrupează
Tot cerul păcii noastre românești.

Din dor de pace arcuit spre soare
Se-așază votul nostru drept chezaș
Acestui timp de biruinți depline
Și timpului ce vine prin urmași.

Trăim o eră nouă, a-mplinirii,
Ne creștem țara, toți crescind în ea,
Și pentru-a țării mîndră demnitate
Sub cer de pace, pacea vom vota.

Viorel COZMA

ȚARA VOTEAZA
Astăzi, țara întreagă, oamenii ei
cunosc atmosfera evenimentelor de
seamă. De pe crestele Carpoților și ele, parcă, dorind să-și înnobileze
ținuta, au abordat argintul prime
lor zăpezi - pină la gurile Dunării,
din sat in sat și din vatră in vatră,
întreaga obște se pregătește pentru
actul politic deosebit al votului. Prin
el își va desemna reprezentanții direcți în organele locale ale puterii
și administrației de stat. Iar prin
această desemnare a reprezentan
ților direcți, votează pentru o poli
tică, pentru un program.
Este Programul partidului, pro
gram care susține continuarea cu
fermitate a politicii' de dezvoltare
multilaterală a patriei. Este pro
gramul care va asigura, folosindu-se cadrul mereu mai profund al
democrației socialiste, participarea
tot mai activă a tuturor oamenilor
muncii la elaborarea și înfăptuirea
obiectivelor economice și sociale, la
conducerea întregii societăți. Este
programul care consacră țelul su
prem al politicii partidului și statu
lui nostru - edificarea noii societăți,
în centrul căreia se află omul, bu
năstarea și fericirea sa.
Da, poporul se pregătește pen
tru alegeri. Adică se pregătește
să-și exprime opțiunile. Și voința.
‘Și încrederea. Și luciditatea. Și op
timismul.
OPȚIUNEA corpului electoral nu
poate fi decit una singură, des-

■

prinsă dintr-o profundă convingere :
reprezentanții cel mai potriviți pen
tru organele care urmează a fi
alese sint candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Ei au
fost înscriși pe buletinele de vot
cu girul experienței și priceperii gospodărești, ei sînt promotori fideli ai
intereselor obștii, liderii acțiuni
lor concrete, model de muncă și
viață, de corectitudine și devota
ment civic.
VOINȚA corpului electoral nu
poate fi decit una singură : aceea
spre progres, spre prosperitate, fe
ricire și pace, pentru generațiile ac
tuale și pentru cele care ne vor
urma.
ÎNCREDEREA corpului electoral
este, de asemenea, unică. Ea coin
cide cu convingerea că marile
idealuri ale națiunii, justificate din
punct de vedere .social, realiste din
punct de vedere istoric, pot fi rea
lizate pe o cale sigură : 'călea in
dicată de partid, in carta sa stra-

tegică, unanim cunoscută și accep
tată in Programul înaintării spre
comunism.
LUCIDITATEA corpului electoral
converge spre o unică și sigură
concluzie : totul depinde de munca
tuturor. Nimic nu va veni de-a gata.
Orice fapt creator șl orice dovadă
de chibzuință grăbește viitorul, orice
moment de pasivitate, orice gest de
risipă, îl intîrzie. ■
OPTIMISMUL corpului electoral
are multiple temeiuri, dar unul din
tre ele .este esențial : dispunem de
o mare avuție numită unitate. E unitatea de năzuințe și Interese a
întregului popor, cu corolarul ei su
prem - unitatea tuturor fiilor aces
tui pămînt, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități injurul partidului și al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Cu aceste convingeri, cu aceste
sentimente, cu aceste năzuințe,

ASTĂZI ȚARA VOTEAZA:
Votează pentru muncă și progres !

Votează pentru viitorul său fericit 1
Votează pentru socialism !
Votează pentru pace !

■
I
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Ani de afirmare a spiritului gospodăresc, ani bogați în realizări
CU O GAROAFĂ ROȘIE ÎNTÎMPINÎNDU-L...
Cu sufletul curat și drept; cu gîndul
cinstit și plin de-a dragostei dogoare,
noi îi ieșim în drum, întimpinîndu-L,
ținind intotdeauna-n mîini o floare.

O floare cu petale-nfiăcărate,
ca un carnet ce-n scoarța-i purpurie
ascunde-a noastră inimă ce bate
cu-atîta comunistă omenie I
O roșie garoafă — pentru mîine *
și pentru un mai bun temei al vieții,
votăm pentru-nfrățire, pace, muncă, pîine
sub cerul omeniei și-al dreptății I
Punîndu-ne și inima și gîndul
în a garoafei roșie culoare,
întîmpinăm a țării înălțare,
pe-ai țării președinte-ntîmpinindu-L I

MIKLOS Lâszlo
în românește de Victor TULBURE

cristuru secuiesc
Intr-o anumită măsură, ’
istoria vechiului oraș tran
silvan Cristuru Secuiesc
— Harghita prezintă asemănări cu cea a Odorheiului sau a altor ora
șe locuite și de secui.
Bogat ținut, dar săraci oa
meni — spuneau documen
tele vremii. în anii ’60 ai
secolului trecut, învățatul
Orbân Balazs scria cu amărăciune : „Minunate ne
sint legendele, prețioase ne
sînt vestigiile istorice, de
o rară frumusețe peisaje
le, bogat ne este subsolul,
harnici și pricepuți
ne
sint oamenii, dar sîntem
săraci. Nu avem putință
de afirmare pentru că ne
lipsește ceea ce ne trebuie
ca pîinea cea de toate zi
lele : industria".
Cum arată Cristuru Se
cuiesc azi ?
— Este orașul redimensionărilor, ne răspunde pri
marul localității, tovară
șul Pakot Iosif. Oraș al
redimensionărilor
socia
liste care au cuprins înteaga noastră țară. Putem
afirma cu certitudine că,
la noi. această etaoă a în
ceput în anul 1971. cînd
ne-a vizitat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Era în
tr-o zi de august,
cînd
secretarul general al parti
dului nostru ne asigura că
aici, la Cristuru Secuiesc,

vor fi amplasate noi ca
pacități de producție. Cu
vintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, rostite atunci,
au devenit fapte. Datorită
fondurilor de investiții alo
cate de statul nostru, dato
rită muncii indîrjite a cristurenilor, ajutați cu gene
rozitate de specialiști din
întreaga țară, orașul nos
tru a fost racordat la
sursa marilor prefaceri
socialiste ale acestor ani
fără seamăn în istoria
sa. Rind pe rînd au
fost construite unități in
dustriale și agroindustriale
moderne : o filatură de
fibre și sfori, o fabrică de
încălțăminte, una de mobi
lă, o întreprindere avicolă
cu o capacitate anuală de
5 800 tone de carne,
uh
complex de creștere
și
îngrășare a' porcilor, un si
loz pentru cereale. La în
ceputul lunii noiembrie a
fost pusă în funcțiune pri
ma fabrică de
nutrețuri
combinate de pe aceste me
leaguri, cu o capacitate anuală de peste 60 000 tone
de furaje. Cristuru. Secu
iesc a fost însă racordat
și la industria „de vîrf“ a
țării. Recent a intrat în
probe tehnologice, cu trei
luni înainte de termen, în
treprinderea de oteluri spe
ciale forjate. Iată acea
„piine“ de care vorbeau ca

„Umăr la umăr"

de un vis îndepărtat înain
tașii noștri — industria 1
Potențialul economic al orașului a crescut de peste
cinci ori, numărul locurilor
de muncă s-a dublat.
Cum trăiesc azi cristurenii ? Numai în ultimii doi
ani au fost construite peste
600 apartamente noi. Stra
da Mare care întretaie ur
bea a devenit intr-adevăr
mare, dar și frumoasă prin
construcțiile ce-o mărginesc,
îmbinare inspirată a tradi
ționalului cu modernul. Ga
ra veche și-a dublat capa
citatea ; a fost construită o
nouă stație de captare a
apei potabile ; o
nouă
școală generală și-a des
chis porțile ; poduri noi
arcuiesc peste rîurile Tîrnava Mare și Geoagiu.
Semnele noului se văd pre
tutindeni : vechile zidiri ale
spitalului orășenesc, casei
copilului, liceului industrial
și multe altele au trecut prin
ample lucrări de moderni
zare la care au participat
mii și mii de cetățeni. Nu
mai în ultimii doi ani lo
cuitorii orașului, români și
maghiari, au efectuat lu
crări de peste 33 milioane
de lei. Mîndria acestor oa
meni, care-și iubesc urbea
înfrumusețind-o și întine
rind-o, pornește tocmai de
la acel sentiment al parti
cipării lor nemijlocite la

F.D.U.S. în circumscripția
gospodărirea ei.
Despre
munca lor și a tuturor ce
respectivă: extinderea rețe
lorlalți locuitori ne-au vor
lei de canalizare și apă po
tabilă,
modernizarea stră
bit cu mîndrie în
aceste
zilor șl trotuarelor pe o
zile cetățeni ca Vasile
distanță de 10 kilometri, aStoica și Borsos Gabor, Iozsa
menajarea de noi spații co
Magda și Alexandru Turcu,
Toma Lazăr și Nagy De
merciale pe o suprafață de
600 mp. „în ce privește vii
nes. Semnificativă este ex
torul apropiat, a adăugat
presia care a revenit în con
interlocutoarea, cu sigu
vorbirile cu fiecare din ei,
ranță că vom avea «umă
atît în limba română, cit
și în limba maghiară : ,.Noi
rul aproape», adică vom
participa nemijlocit pe șan
avem umărul mereu atierele unor obiective de in
proape ! Cei care-i cunosc
teres obștesc cum sint :
pe cristureni știu că nu e
vorba de o zicală „de zile > platforma de găini ouătoare
mari", ci de un fapt real al
a întreprinderii «Avicola»,
cu o capacitate de 50 mi
zilelor noastre : adevărata
lioane ouă pe an, construi
frăție între cetățenii pa
rea unei ferme de iepuri de '
triei noastre unice. Este
casă, cu o capacitate de
climatul moral în care tră
I 200 tone carne pe an, în
iesc și muncesc astăzi cristreținerea și înfrumusețarea
turenii.
noilor cartiere... La toate
într-una din aceste zile
acestea — «umărul aproa
de noiembrie am asistat la
pe». Al tuturor cetățenilor
una din intîlriirile-dezbatere
beneficiari ai unui aseme
între candidații F.D.U.S. la
nea oraș ca al nostru in
alegerile în consiliile popu
care mult visata putință de
lare și cetățeni. Bilanțul
afirmare a devenit o rea
realizărilor din ultimii doi
litate
vie. Pentru toți ce
ani constituie o adevărată
tățenii lui, români și ma
oglindă a hărniciei și pri
ceperii locuitorilor. Dar tot
ghiari".
atît de pregnantă este hotăAșa arată astăzi Cristuru
rîrea cetățenilor orașului de
Secuiesc, văzut prin în
a participa la înfăptuirea
făptuirile oamenilor lui,
numeroaselor propuneri fă
prin viitoarele înfăptuiri.
cute de ei înșiși zilele aces
tea. Enumerăm citeva din
I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"
ele,' furnizate de candidata

Orașul Moinești, modernă așezare în care tiâiesc și muncesc harnici petroliști

Satul românesc pe drumul civilizației
Există in viata societății
noastre socialiste niște soroace cind se purcede la
un bilanț al celor înfăptui
te de obștea cetățenească
pînă atunci și a ceea ce
năzuiește această obște să
înfăptuiască de aici incolo.
Este un act de răspundere
civică de mare importan
ță. Fiecare dintre noi ne
simțim datori să participăm
la pregătirea unei bune
desfășurări a fazelor ce
preced ziua sorocită, pen
tru ca finalitatea ei, in
ceea ce are pozitiv si con
structiv, să se reverse asu
pra tuturor cetățenilor.
Un asemenea soroc este
ziua de astăzi, 21 noiem
brie, zi în care se vor ale
ge
deputății
consiliilor
populare. întreaga țară tră
iește o stare de efervescen
tă. S-au ținut adunări, s-au
ascultat opinii, s-au făcut
propuneri, s-a arătat ce s-a
realizat pină acum de către
consilii și ce ar trebui să
se realizeze in viitor de
cei ce vor avea cinstea de
a fi aleși în viitoarele con
silii. verigi însemnate în
aparatul complex al bunei
gosoodăriri a țării.
Sînt implicată în efer
vescența comunei Comana,
din apropierea București
lor. loc unde petrec o mare
parte a timpului dedicat
scrisului. Satul e o fami
lie mare. Cine trăiește în
el e cuprins de viața lui.
de grijile lui, de succesele

anume se preconizează a pomi fructiferi și duzi,
se înfăptui in viitor de că pentru viermi de mătase.
tre consiliul popular, au Vă invit la primăvară la
răsărit' sclipiri in ochii lui: pădurea noastră de stejar.
„un iaz de peste 280 hec Am aclimatizat viermi de
tare, pe un teren impropriu mătase aduși din China,
agriculturii. în scopul folo Lungi și groși cit degetul,
sirii raționale a fondului și trăiesc pe frunzele de
funciar"; un lac de acumu stejar. Răsună pădurea de
lare de 2 000 hectare (folo ronțăitul lor. Anul acesta
sind balta Comanei) de am predat 600 kg de gogoși.
unde vom avea apă pentru Și năzuim ca să nrimim
irigare, exploatare piscico premiul I la „Cintarea
lă și o bază nautică. Și 60 României", avem cor de
de apartamente, cu maga- maturi și copii și orches
tră de mandoline — anul
acesta am primit un pre
miu mai mic.
Insemnări de Ioana POSTELNICII
Sigur. înșirarea celor ce
s-au înfăptuit și celor ce
mul locuitorilor, vecinii zine la parter. Și centrală sînt în plan să se înfăp
tuiască nu s-a sfîrșit aci.
mei. cînd asfaltul s-a aș telefonică automată.
ternut peste drumul no— Tovarășe Ciocoveanu. Nu vor rămine doar vorbe,
roios sau prăfos (după tot ce-mi spui, apropie Co căci am văzut ce sînt în
anotimp) ce trecea prin , mana de oraș, exclam în stare să facă harnicii oa
meni din Comana care are
fața caselor și de veselia suflețită.
ce ne-a cuprins cind pri
— Bineînțeles, îmi răs peste 6 600 de alegători in
ma țirîitură de apă a iz punde. Avem de pe acum cele cinci sate (Vlad Țeneș,
bucnit din conducte. Rînd instituții importante in sat. Grădiștea. Fălăștoaca. Bupe rînd au răsărit magazi Inspectorat silvic județean, deni și Comanal. S-au pro
ne alimentare, de articole Oficiu de gospodărire a pus 43 de candidați și vor
metalice, textile, frizerie și apelor. I.C.S., adică „Com fi aleși 21, cei mai buni
coafor, prestări de diferite bustibilul". care servește din cei mai buni.
Însuflețiți de simțămînservicii, o modernă fabrică întreg județul Giurgiu.
de piine care aprovizionea Toți lucrătorii acestor ser tul patriotic, de dragostea
ză și alte sate împrejur. Și, vicii. împreună cu lucrăto pentru locul în care trăiesc,
bineînțeles, au răsărit în rii de la prestări diferite, de dorința de mai bine
satele comunei Comana oameni din sat. funcționari pentru ei și pentru copiii
școli noi, cu 10 clase, cele etc. au dat o mină de aju lor. noile consilii populare
vechi, cu pereții coșcoviți tor membrilor cooperativei vor antrena pe toți locuito
și podelele găurite, rămî- agricole la strinsul și livra rii la zidirea mai deoarQ V
nind doar o amintire.
rea de produse la fondul de a casei lor, care este satul,. ,. '
Am avut o convorbire cu stat, in termenele stabilite. în așteptarea ceasului cînd
primarul comunei Comana.
această casă se va numi
— Și mai departe ?...
La întrebarea mea, ce
— Vom planta 4 000 de oraș.
sau insuccesele lui. sub
toate aspectele. Ochii mei
au văzut cite s-au înfăp
tuit în cursul a nu mai
mult de cinci ani cind nu
exista șosea asfaltată ca să
lege citeva sate in șir de
șoseaua principală București-Giurgiu, nu exista’lu
mină electrică, nu existau
canalizare, trotuare și cite
altele, în cele cinci sate care
țin de comuna Comana.
îmi amintesc cum m-am
lăsat cuprinsă de entuzias-

Harta vie a țării
Pe cînd în Carpații de
sud se tăiau prin piatră tu
neluri pentru o legendară
cale ferată, pe harta tării
se trăgeau deja linii, și
încă de pe atunci un punct
însemna o nouă așezare,
un nou oraș, avind alături,
sub munți ori în plină
cimpie, puternica pompă —
inima de reinviorare a
locurilor — combinatul in
dustrial — așa incit dese
nul de pe-o hartă a însem
nat. de fiecare dată, și o
schimbare văzută pe tot
mai tînăra înfățișare a pla
iurilor noastre românești,
în acești ani, harta tării a
fost mereu într-o perma
nentă mișcare in toate de
taliile și ce fior adine în
cerci atunci cînd știi ce-a
fost și ce este pe-o potecă
oarecare — călătoria fiind,
cum spunea unul dintre
sublimii noștri deputați,
marele critic George Călinescu, „o lecție vie de is
torie". El dorea alegerile
de azi. „Căci nimeni, scria
el în „Tribun^ poporului"
de acum 38 de ani, n-are
să mă convingă că țăranul
cu un pogon va trimite li
ber in adunarea deputaților pe moșierul cu 84 000 de
pogoane și muncitorul de
fabrică, mînjit pe față cu
funingine, pe patronul al
bit cu pudră". Timpuri, zi
cem noi. depărtate, dar cu
atit mai adine e sentimen
tul pe care-1 încercăm
acum, cînd țara a dobîndit, prin partidul ei comu
nist, o putere de neînchi
puit. care-a dus întregul
popor pe culmea spre care
urcă.
Nimic mai adevărat că o
călătorie prin țară poate

fi „o lecție vie de istorie",
cum tot așa nimic mai
adevărat poate fi faptul că
'harta țării e mereu vie,
mișcătoare.
La Huși, de exemplu,
Aneta Slivneanu, primări
ța, îmi arată harta orașu
lui și a împrejurimilor și
tot astfel se întimplă pe
toată coborîrea din Moldo
va, la Pădureni sau la
Puiești și, apoi, la Greaca,
lingă Dunăre, și pe urmă
la Vîlcea, sub munți, și

însemnări de
apoi la Tirgoviște. pe Valea
Ialomicioarei, unde Con
stantin Gib, directorul în
treprinderii agricole de stat
care poartă numele orașu
lui voievodal, întinde harta
celor 100 de kilometri pătrați pe raza cărora se află
fermele de care răspunde,
și eu pot cuprinde cu pal
ma toate dealurile adunate
sub privirile noastre : aici
e ferma niftnărul 1 unde
creștem bovine din rasa
brună de Austria, aici e
bazinul pentru nutrii, aici
vom face ferma numărul...,
aici construim o șosea,
aici un pod... Harta, tulbu
rător, se mișcă. E numai o
părere ?
Realizez metafora ajungînd la București, la Comi
tetul de partid al sectoru
lui 1, cind stau de vorbă
cu tovarășii secretari Ma
ria Săvescu și Ion Gheorghe
Mihai despre candidații
în alegerile din noiem
brie. Mă aflam acolo cu
George Bălăiță, directorul
editurii „Cartea Româ-

lin iii iHi.viisi: immiikmh mim iwunirea pianmi pe mi
electrică au fost mai mici decit cele
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
normate cu 2,1 la sută.
listă pe zece luni din acest an de către colective fruntașe de oameni ai
Locul II : întreprinderea de ex
muncii din întreprinderi industriale, transporturi și comerț, prpeum și din
ploatare portuară Constanța, aparcentrale industriale.
ținind Ministerului Transporturilor
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
și Telecomunicațiilor.
realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii
Locul III : întreprinderea de ex
socialiste, la -sfirșitul lunii octombrie *) pe primele locuri se situează :
ploatare portuară Constanța, aparcil și la export, 0,9 la sută la pro
ÎN DOMENIUL
ținînd Ministerului Industriei Con
ducția netă, 1,6 la sută la benefi
FORAJULUI SONDELOR
strucțiilor de Mașini.
cii ; consumurile de materii prime
DE ȚIȚEI ȘI GAZE
ÎN DOMENIUL
și materiaie au fost mai mici decit
Locul I : Schela de foraj Mediaș
COMERȚULUI INTERIOR —
cele normate cu 3,6 la sută, iar cele
cu 356,3 puncte.
ÎNTREPRINDERI
de energie electrică și combustibili
Principalii indicatori de plan au
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
cu 3,7 la sută.
fost depășiți cu : 6,9 la sută la son
Locul II : întreprinderea de con
Locul I: întreprinderea de ali
de terminate din foraj, 6,3 la sută
fecții Baia de Arieș, județul Alba.
mentație publică Tg. Jiu cu 327
Ia viteza de lucru la forajul de cer
Locul IM : întreprinderea de con
puncte.
cetare geologică, 13,9 la sută la vo
fecții Baia Mare.
Principalii indicatori de plan au
lumul producției normate ce revine
fost depășiți cu : 5,3 la sută la des
pe o persoană ; depășiri de plan au
IN INDUSTRIA BERII,
facerile de mărfuri cu amănuntul.
mai fost obținute la beneficii ; cos
SPIRTULUI, AMIDONULUI,
13.1 la sută la producția proprie, 5,3
tul lucrărilor de foraj efectiv reali
APELOR MINERALE
la sută la volumul desfacerilor de
zate a fost mai mic decit cel pla
ȘI TUTUNULUI
mărfuri
pentru un lucrător depă
nificat cu 1,3 la sută; consumu
șiri de plan au mai fost obținute la
Locul I : întreprinderea de bere
rile de materii prime și materiale
beneficii ; cheltuielile de circulație
București cu 1124,9 puncte.
au fost mai mici decit cele planifi
la 1 000 lei vinzare au fost mai mici
Principalii indicatori de plan au
cate cu 4.8 la sută, iar cele de
combustibili și energie electrică cu
7.1 la sută.
Locul II : Schela de foraj . Tg.
Ocna.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIBRE
decît cele planificate cu 13,6 la sută,
fost depășiți cu : 23,6 la sută la pro
ȘI FIRE SINTETICE
iar nivelul fondului de retribuire la
ducția fizică, 8,2 la sută la produc
ȘI ARTIFICIALE
1 000 lei desfacere cu 3,8 la sută.
ția-marfă vîndută și încasată, 22,9
Locul I : Combinatul de fibre ar
Locul II : întreprinderea comer
la sută la productivitatea muncii,
tificiale Brăila cu 598,8 puncte.
cială de produse alimentare și ali
20,2 la sută la livrările la fondul
Principalii indicatori de plan au
mentație publică Alba Iulia.
pieței ; depășiri de plan au mai
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
Locul III : întreprinderea de ali
fost obținute la producția netă, ex
ducția netă, 0,6 la sută la producția
port și beneficii ; cheltuielile totale , mentație publică Bacău.
fizică, 1 la sută la producția-marfă
la 1 000 lei produoție-marfă au fost
ÎN DOMENIUL
vîndută și încasată, 1,4 la sută la
mai mici decit cele planificate cu
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE
productivitatea muncii ; depășiri de
17,6 la sută, iar cele materiale cu
ȘI
PRESTĂRI
ÎN CONSTRUCȚII
plan au mai fost realizate la export
16 lă sută.
și beneficii ; consumurile de mate
Locul I : întreprinderea de con
Locul II : întreprinderea de spirt
rii prime și materiale au fost mai
strucții, reparații, administrare loOzun, județul Covasna.
mici decit cele normate cu 0,7 la
cativă Foișor — București cu 816,3
Locul III : întreprinderea de țiga
sută.
puncte.
rete București.
Locul II : Combinatul de fibre
Principalii indicatori de plan au
sintetice Șăvinești.
fost depășiți cu : 17,4 la sută la în
ÎN DOMENIUL
Locul III : Combinatul de fibre
TRANSPORTURILOR NAVALE
casări din activitatea de producție
sintetice Iași.
și prestări de servicii, 19,1 la sută
ȘI AERIENE
la producția de construcții-montaj,
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de avia
16,1 la sută la volumul lucrărilor de
ție utilitară București cu 424,9
Locul I : întreprinderea de con
întreținere, reparații curente și
puncte.
fecții și tricotaje București cu 478
prestări în construcții, 16,1 Ia sută
puncte.
Principalii indicatori de plan au
la prestări servicii pentru populație.
fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
Principalii indicatori de plan au
13,3 la sută la beneficii ; cheltuieli
ducția netă, 7 la sută la volumul
fost depășiți cu : 2,8 la sută Ia pro
le totale la 1 000 lei producțifeactivității și la venituri, 6 la sută
ducția fizică, productivitatea munprestații au fost mai mici decit cele
la productivitatea muncii, 9,5 la
planificate cu 0,4 la sută, iar cele
sută
la
utilizarea
mijloacelor
de
•) Indicatorii privind produc
materiale cu 24,2 la sută ; consumu
transport ; depășiri de plan au mai
ția netă, productivitatea muncii,
rile de materii prime, materiale,
fost obținute la beneficii ; consu
costurile de producție și benefi
combustibili și energie electrică au
ciile sint calculați pe nouă luni.
murile de combustibili și energie
fost mai mici decît cele normate. ’

Locul II ; întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare locativă Giulești-București.
Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare locativă Timișoara.
ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Covasna cu 991,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția netă, 8,5 la sută la producția-marfă și prestările de servicii,
6,1 la sută la prestări servicii pen
tru populație ; depășiri de plan au
mai fost obținute la beneficii și ex
port ; cheltuielile totale la 1 000 lei
producție-marfă și prestări servicii
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 2,9 la sută, iar cele mate
riale cu 3,4 la sută.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Caraș-Severin.

REZULTATE PE 10 LUNI ALE ANULUI
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Arad.
INDUSTRIA METALURGICĂ —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială de
produse refractare Brașov cu 285
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,7 la sută la pro
ducția netă, 3 Ia sută la producțiamarfă vindută și încasată, 6,8 la
sută la productivitatea muncii, 11,1
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale Ia 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decît cele planificate
cu 1,3 la sută, iar cele materiale cu
1,8 la sută.
INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTRONICĂ
ȘI ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de
echipament special București cu
455,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,6 la sută la pro
ducția netă, 1,1 la sută la producția
fizică, 3 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, 6,9 Ia sută la
productivitatea muncii ; depășiri de

plan au mai fost obținute la export
și beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mal
mici decît cele normate cu 1,3 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 3,1 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații și
automatizări București.
INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică București cu 638 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,3 la sută la pro
ducția netă, 14,4 la sută la produc
ția fizică, 3,8 Ia sută la producțiamarfă vindută și încasată, 8,6 la
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute
la export și beneficii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 4,6 la sută, iar cele mate
riale cu 6,5 la sută.
ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb București cu 445,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția- fizică, 1,8 la sută la produc
ția netă, 4,1 la sută la export, 2,3
la sută la productivitatea muncii,
3,2 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale
au fost mai mici decît cele norma
te cu 4,4 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 6,5
la sută.
Locul II: Centrala cimentului
București.
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei
bumbacului București cu 211
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 0,6 la sută la pro
ducția netă, 0,3 la sută la export,
0,6 la sută la producția fizică, 0,5
la sută Ia productivitatea muncii, 1
la sută, la beneficii, 5.2 la sută la li
vrările la fondul pieței ; consumu
rile de -materii prime și materiale
au fost, mai mici decît cele norma
te cu 0,4 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 1 la
sută.
Locul II : Centrala industriei mă
tăsii, inului și cinepii București.
(Agerpres)

nească", voind să contri deputatul face o legătură
buim la citeva acțiuni cul directă între el și cetățeni.
turale organizate sub cu Deputății noștri sînt de
pola marilor evenimente toate profesiile : muncitori,
de la acest sfîrșit de an tehnicieni, ingineri, profe
privind îndeosebi revistele sori, medici — dar eu le-aș
literare, cartea. Firesc, e- spune : locuitori ai cartie
venimentul de la 21 noiem rului cutare sau cutare.
brie a captat discuția și cei Deputatul știe unde e ne
doi secretari desfășoară în voie de un parc, de o gră
fața noastră o hartă. Harta diniță pentru copii. Demo
municipiului
București. crația dă sens și valoare
Clipa e din nou nebănuită. faptei chiar aici.
Tînărul secretar Ion Gheorîn acest mod simplu șl
ghe Mihai are însă acest frumos. Atit la oraș, cit și la
sat.
Ieșind din sediu, un soa
Vasile BÂRAN
re înalt de toamnă ni
se arată, și sub lumina lui
părea să se desfășoare
gest care pe noi. vechi re harta aceea văzută pretu
porteri, ne uimește. Ne tindeni în țară : ce este și
arată doar un singur sec cum va fi unul sau altul
tor, sectorul 1. Cum este dintre locurile pe care le
și cum va fi. Ne arată știm ? Pretutindeni se con
chiar o singură circum struiește. pretutindeni oa
scripție, 19, Buzești — menii sînt cu gindul la vii
nume istoric, nume care tor, pretutindeni, la noi.
vine în mod sigur de la oamenii.au această dorință
Frații Buzești, căpitani de de a face viața semenilor
pe timpul lui Mihai Vi mai ușoară, schimbînd în
teazul, și harta se mișcă și același timp chiar chipul
totul pare a fi altfel, car țării. mereu infrumusetierul Buzești, devenind în țîndu-1.
fata noastră un fel de cen
Spunea tovarășul Nicolae
tru al Capitalei. Vor fi și Ceaușescu
într-o memora
sînt, bineînțeles, o mie și bilă
:
..Omul
una de zile, ba chiar o mie sfințeștecuvîntare
E modul
și una de nopți de gind și esențial delocul".
a gindi al po
de muncă, trebuie demo
român, nimic nu se
late vechi clădiri, trebuie porului
face
fără
muncă,
ginzidite noi clădiri, trebuie dire. fără pasiune.fărăHarta
construite străzi — un în tării,
din sus din Moldova,
treg edificiu va lua locul din sus
Maramureș,
acestui cartier ce nu va din jos de din
Dunăre și de
mai semăna cu ceea ce la Mare e lamereu
De
este. Bineînțeles că sint ne mult, de mii de anivie.
există
cesare investiții din partea
statului. Dar se cere aici și ea, și o redescoperim me
reu, tot astfel cum mereu
munca deputatului..„
Tinărul
secretar
Ion ne redescoperim pe noi îri1
Gheorghe Mihai îmi spune:

La Petroșani s-a dat în folosință
un modem magazin universal

în centrul orașului
Petroșani a fost con
struit și dat în folo
sință marele și mo
dernul magazin uni
versal „Jiul". Noul edi
ficiu, cu linie arhitec' tonică modernă. însu
mează o serie de so
luții noi și dispune de
o suprafață comercia
lă de peste 8 400 mp,
din care 5 780 mp re
prezintă sălile de vin

zare care asigură prac
ticarea unor forme
eficiente de comerț —
expunerea liberă a
mărfurilor și auto
servirea.
Acest important obiectiv comercial, dat
în folosință Dentru
mineri și familiile
lor, reprezintă incă o
dovadă a preocupării
conducerii partidului

nostru pentru îmbu
nătățirea calității vie
ții tuturor oamenilor
muncii din munici
piul Petroșani, pentru
buna aprovizionare și
servire
a acestora
cu produse alimentare
si industriale. (Sabin
Cerbii).
Foto : Ștefan .
Nemecsek

Noi construcții de locuințe
GALAȚI. în acest an, în ju
dețul Galați au fost construite
circa 3 800 apartamente, prin
cipala pondere deținînd-o cele
executate de trustul județean
de construcții (aproape 3 500 apartamente). Au fost date în
folosința oamenilor muncii noi
blocuri în diferite cartiere gălățene, în comunele Fundeni, Rediul
și altele, precum și în municipiul
Tecuci. Un număr de apartamente,
îndeosebi în centrul siderurgic, au
fost realizate de întreprinderea de
construcții, montaje și reparații si
derurgice Galați. (Dan Plăeșu,
corespondentul „Scinteii").

MUREȘ. Spațiul locativ al satelor
județului Mureș a sporit în actuala

legislatură cu 950 apartamente con
fortabile. înălțate după proiecte
care pun în valoare tradițiile arhi
tectonice locale și cu materiale de
construcții din zona localităților, de
cele mai multe blocuri de locuit au
beneficiat cu precădere specialiș
tii din localitățile Sîngeorgiu de
Mureș, Ungheni, Iernut, Cristești,
Ernei, Miercurea Nirajului, precum
și lucrătorii din alte 30 de sate ale
județului, care au prestat munci
voluntar-patriotice in valoare de
peste 40 milioane lei. Totodată, uni
tățile comerciale și de prestări de
servicii construite in perioada men
ționată cu larga participare a cetă
țenilor însumează o suprafață de
4 387 mp. (Gh. Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").
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PLINIRILE UNUI MA
Tot mai multe locuințe noi pentru oamenii muncii

A crescut numărul marilor localități din tara unae doua treimi sau
chiar o jumătate din populație locuiește în apartamente noi. Nume
roase locuri au devenit de nerecunoscut. Ca, de exemplu, peisajul
de mai sus care completează bulevardul Tomis din Constanța. Un „frag
ment" din planul de peste un milion de locuințe prevăzut pentru
perioada 1981—1985. Sau ansamblul arhitectonic al hotelului „Moldova"
i din Bacău. Cu doi ani în urmă, nici o imagine, nici cealaltă nu existau.

O nouă civilizație a satului

Privește in jur, citito
rule, in crice parte a țării
te-ai afla. Cite din pei
sajul diurn devenite azi
familiare nil existau in
urmă cu aproape trei ani,
cind ai votat ultima bară,
decît in cifre de plan, in
agende de lucru sau abia
se înfiripau, odată cu pri
ma cupă de excavator ? !
Acum, la sfîrșit de man
dat electoral, toate acestea"au devenit realitate
concretă, rodul muncii
pline de abnegație a fie
căruia, a întregului nos
tru popor. Ele constituie
'o istorie vie a acestor ani,
istorie imposibil de redat
în toată plinătatea ei.
încercăm
totuși să
frunzărim . file ale aces
tei istorii.

începem chiar cu ziua
cind întreaga țară se pre
zenta la urne spre a-și
desemna aleșii în organele
puterii de stat: O 9 mar
tie 1980 : Intră în produc
ție, chiar în ziua alegeri
lor, cu întreaga capacita
te, moderna oțelărie a în
treprinderii navale de
elice din Galați. ® 21 mar
tie : începe să producă
Fabrica de porțelanuri
din Dorohoi, care sporește considerabil producția bunurilor ide consum. © La uzinai bucureșteană „23 August' a
fost produsă prima locomotivă diesel-electricâ
de 1500 CP, adevărată uzină pe roți. ®
în județul Dolj se ame
najează cea mai mare
plantație compactă de
pomi fructiferi, pe o
suprafață de 2 000 hecta
re, improprii agriculturii.
Roadele ei se vor afla pe
mesele noastre încă înain
te de viitoarele alegeri. ©
23 martie : A intrat în
probe tehnologice primul
laminor continuu de cu
pru din orașul transilvan
Zalău. Alte sute de oa
meni intră în cîmpul
muncii, alte sute de fa
milii iși sporesc venituri
le. © 15 aprilie : Munici
piul Rimnicu Vîicea are o
nouă sursă de apă, pro
venind- din captarea rîului Olănești. ® 23 aprilie:
Pleacă în cursă inaugu
rală primul transportor
marin frigorific construit
la Galați — „Polar-7“.
Prezența lui pe oceanele
lumii va contribui mult, la
aprovizionarea țării cu
poște. O în comunele botoșănene Bucecea, Trușești și ' Sulița au fost
construite primele blocuri
cu cite 16 apartamente.
© 8 mai : Activitate
educativă intensă in noua
și moderna clădire a

Casei științei și tehnicii
pentru tineret din Rîmnicu Vîicea. © La Oradea
a fost dat în folosință un
bloc al pensionarilor (car
tierul Iosia nord). ® 28
mai : La Sfintu Gheorghe
s-a construit al 10 000-lea
apartament, iar la Sibiu
s-a inaugurat o autogara
modernă. © 31 mai : A
intrat în funcțiune tron
sonul de cale ferată dublă

Adjud Bacău. ® 8 iulie:
Primii spectatori aplaudă
primul spectacol la Teatrul muncitoresc PiteștiNord. © 9 iulie : Intră în
funcțiune fabrica de mobilă de la Pucioasa. în
curînd produsele ei vor
completa oferta magazi
nelor, vor intra în cămi
nele oamenilor, © 21 iulie:
Municipiul Pitești, ca și
celelalte patru orașe ale
județului Argeș (Cîmpulung, Curtea de Argeș,
Costești și Topoloveni),
își acoperă în întregime
cheltuielile din resurse
proprii. De asemenea, 47
din cele 94 comune ale
județului se autofinanțează. G 20 ianuarie 1981 :
La Bistrița intră în func
țiune noua filatură de
lină. © 18 februarie :
Reprezentanții Consiliultîi

tară, dovadă suplimen
tară a grijii partidului și
statului pentru mineri. ©
29 decembrie : în pre
zența tovarășului Nicolae
Ceaușescu, se inaugurea
ză noul tronson al me
troului din ' București. ©
10 ianuarie 1982 : Becleanul, cel mai tînăr
centru metalurgic al țării,
s-a îmbogățit cu noi
blocuri de locuințe. O 18
februarie : la Tîrgu Jiu,
Rovinari, Motru, Turceni,
Mătăsari și Tirgu Cărbunești se construiesc anul
acesta 4 300 apartamente,
cămine pentru nefamiliști
cu 1 816 locuri și cantine
pentru 1 300 persoane. ®
14 martie: Complexul ho
telier „Internațional" din
Capitală — in stadiul fi
nisărilor. ® 13 mai : Co
operativa agricolă de pro
ducție Năruja din județul
Vrancea a obținut intr-un
an venituri de peste 10
milioane lei datorită împletiturilor din răchită,
Exemplu in ceea ce pri
veste posibilitățile indusjtriei mici. 6 19 mai : “
O
suprafață de 600 hectare
din București, foste spatii
virane, a fost pentru prima dată cultivată cu le
gume și cartofi de către
cetățeni. © 20 mai : In
dustria mică din județul
Tulcea dă anual o productie de peste un miIiard lei. ® 25 mai : Toate unitățile miniere maramureșene dispun de
gospodării-anexă. O 28
mai : Intră în funcțiune
noua linie ferată electri
ficată Pașcani — Verești.
® 27 august : Rîul Șiret
a fost mutat pe o nouă
albie in punctul Galbeni.
0 19 noiembrie : ajunul
alegerilor de deputați în
consiliile populare. O in
formație sosită la redac
Intre care și. Bucureștiul, ție anunță un fapt edili
să dispună de instalații tar ..oarecare": a fost pre
pentru incinerarea restu dat „la cheie" cel de-al
rilor menajere în scopul 500-lea apartament în oobținerii energiei termice rașul Lupeni și se lucrea— echivalentul a 26 000 . ză intens pentru termina
încă în acest an. a al
tone de combustibil con rea.
vențional pe an. 0 13 sep tor 400 apartamente. Dar
acest
fapt „oarecare" în
tembrie : Prima cupă de
excavator pentru con seamnă că numărul apar
construite în
struirea noului ansamblu tamentelor
ultimii doi ani numai la
de locuințe din Botoșani Lupeni.
așezare modestă,
— Grivița II, cu 1 550 a- se va ridica
Ia 1 800.
partamente. G 25 octom
enumerarea ajun
brie : Noua platformă de geAici,
„la
.
zi".
Nu
se între
foraj marin „Orizont" a rupe' insă. Pentru
și
plecat spre mare. O 12 rul realizărilor este căneîn
noiembrie : Ziarele fac un trerupt. Oricît de nume
calcul bazat pe date cer roase ar fi împlinirile
te : în 1931, doi din trei noastre, ele nu constituie
cetățeni ai Focșaniuluî decît un început pe calea
locuiesc în apartamente
către culmile ci
noi. ® 20 decembrie : S-a continuă
vilizației socialiste, pe
încheiat prima etapă a ter- calea vie a edificării so
moficării Văii Jiului, im cialismului și comunis
portantă realizare edili- mului pe pămintul patriei.

popular Timișoara anunță
că, în 1981, bugetul muni
cipiului nu numai că va
fi echilibrat, dar va avea
și un excedent de aproa
pe 15 000 000 Iei. 0 24
martie : La Brăila s-a dat
în folosință modernul
spital județean cu o ca
pacitate de 700 ’ paturi.
® 30 iulie :■ Se elaborează
proiectele pentru ca în acest cincinal, 11 orașe,

cbasaBVSBEaanaMaMMMMHMi

Condițiile civilizației moderne s-au încetățenit în ■ viața materială
și spirituală a satului românesc. In numeroase comune, alături de
tradiționala casă țărănească se înalță blocuri dotate cu confort mo
dern. Dar și casa țărănească îmbracă straiul nou al civilizației, după
cum se-vede și din această imagine din comuna Păltinoasa, județul
Suceava.
,

Marile resurse ale micii industrii
>■
■

1
I '•

ILij

Puternic impulsionată de Investițiile alocate de stat in acest cincinal
985 producția- circa 7 miliarde lei - mica industrie își va spori în I*""
marfă a bunurilor de consum cu peste 60 la sută, asigurind prin
aceasta substanțiale venituri populației.

In perioada acestui man
dat a început aplicarea prin
cipiilor autoconducerii
și
autoaprovizionării
teritoria
le. Larga antrenare a cetă
țenilor, stimularea activității
productive în gospodăriile
populației, identificarea
și
punerea în valoare a tot mal
multe suprafețe de pămînt
nefolosite, inclusiv spații in
travilane, terenuri virane, par
cele din jurul blocurilor și-au
arătat din ce în ce mai mult
roadele. Concomitent,
pe
baza programelor de autoaprovizionare-teritorială ferm
stabilite, a fost stimulată pro
ducția în unitățile agricole.
Deși aplicarea principiilor
autoaprovizionării poate fi
considerată, încă, la început.

Extinderea rețelei comerciale

Vînzârile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist au sporit
in anul 1981 cu 4,3 la sută față de anul anterior, iar prevederile pe
anul acesta arată o nouă creștere - cu 4,6 la sută. La zestrea cinci
nalului trecut, exprimată intr-o sporire a spațiilor comerciale cu aproape
2 milioane mp, numai anul acesta mai adaugă o creștere a rețelei
cu 318 000 mp suptafață utilă. Totodată, numeroase magazine existente
au fost modernizate.

Un sfert din populația țării învață

Societatea noastră asigură condiții minunate pregătirii tinerilor
pentru muncă și viață. In anul 1981, doar unul din cei doi ani
și jumătate ai mandatului care expiră, au fost date în folosință 1849
săli de clasă, 6 481 locuri in ateliere-școală, 18 194 mp spații pentru
invățămîntul superior.

Cu grijă pentru sănătatea omului

La sfîrșitul anului trecut, asupra sănătății cetățenilor patriei vegheau
41 60C medici și 133 600 cadre medicale medii. Printre dotările man
datului ce se incheie, se află și spitalul cu 700 paturi din fotografie,
inaugurat la Drobeta-Turnu Severin săptămina trecută.

Principiile 1 autoaprovizionării, principiile bunilor gospodari

Se modernizează căile de comunicații
Nicicînd ca in anii noștri vocația
de constructor a poporului român nu
s-a manifestat cu atita fervoare.
Construim orașe. Construim albii noi
de riuri, scurtînd drumul apelor spre
mare. Nile marcăm anii, lunile, zilele prin adevărate monumente de
hărnicie în flecare localitate. Construim ddurabil, pentru noi șl pentru viitoi>rime. lată una din „urmele" acesl>tor ani care înfrumusețează
Capitalai : noul pod Grant.

Pagină realizată de
Laurențiu DUTĂ

Fotografii de :
Sandu Cristian, Eugen
Dichiscanu și Agerpres
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• In fiecare Întreprindere, in

fiecare gospodărie,

ECONOMII MAXIME DE ENERGIE!
• PLANUL PE 1982 SĂ FIE REALIZAT EXEMPLAR,

IN TOATE UNITĂȚILE, LA TOȚI INDICATORII!
LA TERMOCENTRALA ROVINARI:

Ce măsuri s-au întreprins,
cum se acționează pentru creșterea
producției de energie electrică
*

/

Sini de la sine înțelese răspunde
rile mari ce revin în această peri
oadă energeticienilor de la Rovinari
— unde funcționează una dintre cele
mai puternice termocentrale ale ță
rii — pentru asigurarea neîntreruptă
a cantităților de energie electrică ne
cesare pentru bunul mers al activi
tății în toate sectoarele vieții economico-sociale. Este și motivul pentru
care secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indi
cat să se execute aici un complex
de lucrări pentru punerea la punct și
modernizarea grupurilor energetice
în vederea creșterii fiabilității în ex
ploatare și funcționării constante in
sezonul friguros. Or, deși ne aflăm
în pragul iernii, cînd nevoile de
eneTgie sînt din ce în ce mai mari,
termocentrala de la Rovinari nu s-a
înscris încă la nivelul sarcinilor pre
văzute, inregistrînd în continuare
mari fluctuații de producție. Asupra
cauzelor acestei situații și mai ales
a măsurilor ce trebuie adoptate, a
problemelor ce se impun a fi solu
ționate de urgență în vederea spori
rii randamentului agregatelor ener
getice, ne-am oprit în convorbirea cu
tovarășul ION DĂNAȘEL, președin
tele consiliului oamenilor muncii al
întreprinderii „Electrocentrale" Rovi
nari.

— Vă rugăm, pentru început, să
prezentați stadiul realizării producți
ei pe luna in curs.
— în 19 zile din luna noiembrie
am livrat în sistemul energetic na
țional 219 230 MWh, cu 173 320 MWh
mai puțin față de nivelul sarcinilor
de plan, ceea ce corespunde unei pu
teri medii zilnice de circa 500 MW în
loc de 833 MW cît este stabilit. Fără a
mai lua în seamă nerealizările cu
mulate în timpul anului, această
restanță echivalează, după un calcul
estimativ, cu cantitatea de energie
necesară pentru alimentarea a cinci
unități de talia Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Tirgu Jiu pe
timp de aproape un an.

— Avînd in vedere că s-au execu
tat o bună parte din lucrările progra
mate pentru pregătirea sezonului de
iarnă, de ce nu s-au qtins nivelurile
de producție prevăzute T
— Am început luna noiembrie cu
cinci grupuri în funcțiune din șase,
înregistrînd o putere ridicată, de
peste 800 MW. Dar după cîteva zile
au apărut, neprevăzut, defecțiuni
complexe la rotoarele generatoarelor
de la blocurile 2 și 6 care au scos^'
din circuit cele două capacități timp
de peste 15 zile. La aceasta se adaugă
puterea calorică scăzută a cărbune
lui ou care s-a alimentat termocen
trala, de numai 1 367 kcal/kg. Aceasta
a făcut ca și grupurile rămase în ac
tivitate să funcționeze la o sarcină
scăzută. Considerăm că defecțiunile
menționate se datoresc mai ales’unor
elemente de construcție — pentru că
ansamblul lucrărilor de reparații, re
vizii și pregătiri pentru sezonul de
iarnă asigură creșterea stabilității și
siguranței în exploatare a blocurilor

'

și instalațiilor energetice. Important
este însă ca, paralel eu eforturile
pentru repunerea în funcțiune a gru
purilor 2 și 6, să intensificăm ritmul
de execuție la lucrările restante.
— Care sînt aceste lucrări 1
— Programul menționat prevede
127 de măsuri, din care 72 au fost
finalizate, iar 20 sint in curs de rea
lizare. La înfăptuirea lor participă
importante forțe atît proprii, cit și
ale unor unități și șantiere din cadrul
Ministerului Energiei Electrice și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de'
Mașini. Cele mai importante forțe
sint concentrate la introducerea gră
tarului post-ardere și modernizarea
grupului 3, de 330 MW, în vederea
creșterii fiabilității acestuia în ex-

CTTEVA CONDIȚII
ESENȚIALE;
• Terminarea în cel
mai scurt timp a
lucrărilor de re
parații și de mo
dernizare a gru
purilor energe
tice
® Asigurarea func
ționării tuturor
agregatelor la înr
treaga capacitate
® Un sprijin mai
susținut din par
tea minerilor pen
tru creșterea sto
cului de cărbune
necesar pe timpul
iernii
ploatare șl a reducerii consumului
de păcură. Prin aplicarea unor mă
suri de ultimă oră este posibilă în
cheierea acestei acțiuni la data de 29
noiembrie. Se acționează intens pen
tru efectuarea 'reparațiilor curente
și reviziilor la celelalte grupuri și in
stalații. Sînt însă restante unele in
vestiții și lucrări in cadrul uzinei de
combustibil, între care : punerea' în
funcțiune a doi concasori la stația de
concasare nr. 2 ; executarea canali
zărilor,' a drumurilor de acces în
gospodăria de cărbune ; montarea in
stalațiilor de încălzire și de ridicat ;
încheierea lucrărilor la injecția a
doua de alimentare separată a blocu
rilor 3 și 4. Este vorba de lucrări

I
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Reținep' atest calcul!

care, în contextul unor măsuri mai
ample, vizează mărirea capacității de
depozitare și îmbunătățirea alimen
tării cu cărbune. Termenul de dare
în funcțiune a acestor obiective este
depășit. Dar, deși s-au terminat lu
crările și s-au montat utilaje noi la
stiva nr. 3, este încă nesoluționată
tehnic rotirea la mașinile de scos
cărbune, livrate de întreprinderea
mecanică Timișoara. Soluționarea
acestei probleme solicită prezența de
urgență in termocentrală a specialiș
tilor întreprinderii furnizoare.
— Indiscutabil, realizarea sarcini
lor prevăzute pentru această etapă
este condiționată prioritar de livra
rea de către minerii din zonă a can
tităților de cărbune stabilite, tn con
diții de calitate corespunzătoare. Este
asigurat stocul necesar pentru o
funcționare ritmică ?
— Trebuie să spun că, deși nd apropiem de „vîrful" de iarnă, stocul
nostru de cărbune s-a diminuat: de la
circa 650 000 tone la sfîrșitul lunii oc
tombrie la 470 000 tone în prezent, cu
toate că este prevăzut ca, pînă la în
cheierea lunii în curs, acesta să ajungă la peste 800 000 tone lignit. în
ultimul timp nu s-au livrat cantită
țile zilnice stabilite — de circa 30 000
tone, iar cărbunele primit continuă
să prezinte un grad mare de granulație și umiditate, precum și corpuri
metalice. Pe lingă cerințele sublinia
te anterior, se impune cu stringență
să facem front comun în acțiunea de
îmbunătățire a calității cărbunelui —■
condiție de bază a creșterii randa
mentului și stabilității în funcționarea
blocurilor energetice.
In acest sens aminteați ți de și
nele măsuri de „ultimă oră“...

— Da, chiar în aceste zile, la indi
cația conducerii partidului și cu spri
jinul ministerelor, ni s-a acordat un
ajutor special prin trimiterea unor
formații de muncitori și specialiști
— peste 120 de oameni — din toate
unitățile furnizoare de echipament
energetic, în vederea soluționării operative a problemelor pe care le
avem de rezolvat. Aceștia ne sprijină
concret atît la întreținerea și repara
rea echipamentelor proprii, cît și la
impulsionarea execuției lucrărilor de
bază : înlocuirea rotoarelor și repu
nerea grabnică in funcțiune a grupu
rilor 2 și 6 ; încheierea acțiunii de
modernizare a grupului 3 ; termina
rea reparației blocului 4 ; executarea
reviziilor la toate blocnrile oprite din
diferite motive. Pe acest fond, colec
tivul nostru este preocupăt de elimi
narea deficiențelor proprii și întărirea
ordinii și disciplinei in toate puncte
le de lucru, creșterea răspunderii în
exploatarea, supravegherea și întreți
nerea instalațiilor, aplicarea unui re
gim ferm de reducere a consumuri
lor tehnologice, astfel îneît să creăm
toate premisele creșterii producției
de energie electrică la nivelul cerin
țelor actuale ale economiei naționale.

'

Convorbiră

reolizotâ

Dumitru PRUNA

A intrat In funcțiune
instalația de cracare
catalitică de la Borzești

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

de

corespondentul „Scinteii"

Pe platforma industrială a
Combinatului petrochimic Borzesti. simbătă a intrat în pro
ducție instalația de cracare ca
talitică. Rod al eforturilor conju
gate ale constructorilor și chimiștilor de pe valea Trotușului,
noua instalație, proiectată într-o
concepție modernă de Institutul
de inginerie tehnologică si pro
iectare in industria chimică, este
realizată in întregime cu uti
laje executate în tară.
Ranortînd acest succes. în te
legrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de Comitetul județean Bacău ri"
P.C.R.. se spune : Sîntem fc.rm
hotărîti să realizăm în. cel mai
scurt timp atingerea parametri- ,
lor. proiectați la noua capacita
te de producție, fapt ce ne va
permite să obținem un înalt
grad de valorificare a țițeiului,
asa cum ne-ati indicat cu pri
lejul vizitei de lucru pe care
ati făcut-o la acest mare obiec
tiv. Ne angajăm. tovarășe
secretar general, că vom depune
tn continuare eforturi susținute
pentru, a ne îndeplini în mod
exemplar sarcinile ce ne revin
din hotărîrile partidului nostru,
pentru a intîmpina cu noi suc
cese marile evenimente politice
ale anului — Conferința Națio
nală a partidului și a 35-a ani
versare a proclamării Republicii.

Dacă reducem cu NUMAI 10 LA SUTĂ
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ
la locurile de muncă și acasă
Putem realiza, în cele 40 de zile care
au mai rămas pînă la sfîrsitul anului,
O ECONOMIE TOTALĂ DE PESTE
800 MILIOANE kWh,
adică tot atîta energie electrică cît
produc în această perioadă termocen
tralele de la Mintia-Deva și Oradea la
un loc.
*
Dar posibilitățile de economisire a
energiei electrice în fiecare întreprindere,
în fiecare gospodărie sînt mult mai mari.
în permanență, zi de zi, să avem în
vedere că
SURSA CEA MAI BUNĂ DE ENERGIE
ESTE ECONOMISIREA El!

Cum puteți reduce consumul de energie
in locuința dumneavoastră
lato cîteva masuri recomandate de specia
liști, aplicabile imediat în orice locuință :
® Iluminatul să fie folosit doar în perioada
de utilizare efectivă a încăperilor.
® Să se extindă iluminatul local, folosîndu-se aplice, veioze, lămpi de masă, lam
padare.
© La lustrele cu mai multe corpuri să se
asigure aprinderea, deci și folosirea, separată
a fiecărui corp.
• Să se stingă lumina în timpul cînd se
vizionează emisiunile de televiziune.
• Să nu fie utilizate pentru încălzire su
plimentară radiatoare, plite sau calorifere
electrice. Reamintim, de asemenea, că este
strict interzisă - abaterile fiind sancționate cu

amenzi contravenționale - conectarea la rețea
a boilerelor și radiatoarelor între orele
6,30-10,30 și 17-22, adică in perioadele de
solicitare maximă a sistemului energetic na
țional.
® In lunile de iarnă, beneficiindu-se de
frigul natural, să se renunțe, pe cît posibil, la
foiosirea frigiderelor.
® in toate blocurile să se asigure în mod
obligatoriu iluminatul automat pe casa scări
lor, reglat corespunzător.
• Să se urmărească atent întreținerea în
bună stare de funcționare a tuturor instala
țiilor electrice și a aparatelor electrocasnice.
© Să se renunțe în totalitate la iluminarea
curților, grădinilor, balcoanelor, în general a
oricăror spații exterioare.

CÎMPU LUI NEAG. 100 000 tone cărbune

peste prevederi
Colectivul de oameni ai
muncii, participanții la lar
ga acțiune de întrajutorare
muncitorească „Huilă —
Cîmpu lui Neag“ din Valea
Jiului raportează obținerea
unui important succes in
întrecerea pentru a da pa
triei mai mult cărbune :
realizarea peste prevederile
de plan pe acest an a 100 000
tone cărbune cocsificabil.
Această realizare se datorește intensificării activită
ții da extracție a cărbunelui

în carieră, bunei organizări
a muncii în schimburi pre
lungite, folosirii utilajelor
la întreaga capacitate. Manifestînd
o
preocupare
susținută pentru creșterea
producției de cărbune, acest harnic colectiv a im
pulsionat și lucrările de
descopertare, la care s-a executat un volum de peste
280 000 mc steril, ceea ce
asigură un front de lucru pe
timp de două luni. (Sabin
Cerbul.

Zile de activitate intensă pe toate șantierele de investiții ale metalur
giei. Acum, toate eforturile sint concentrate cu prioritate asupra obiecti
velor și capacităților productive cu termene de punere in funcțiune pină
la sfîrșitul acestui an; Caracteristica dominantă a preocupărilor construc
torilor și montorilor : deschiderea rapidă a unor largi fronturi de lucru,
ritm accelerat de montare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, pre
gătiri stăruitoare pentru începerea neintirziată a probelor tehnologice.
Cum se materializează aceste eforturi ? — aceasta este tema investigații
lor noastre pe șantierul Combinatului metalurgic din Tulcea.

LA COMBINATUL METALURGIC TULCEA

Constructorul, montorul și beneficiarul
poartă deopotrivă răspunderea
pentru terminarea lucrărilor
Combinatul metalurgic Tulcea a în
registrat, de la începutul anului,
restanțe apreciabile la producția fizi
că de feroaliaje. In afara unor defi
ciențe care țin de buna organizare a
muncii și de aprovizionarea ritmică
cu materii prime, trebuie spus că o
bună parte din aceste restanțe se da
toresc nepunerii in funcțiune la ter
menele planificate a unor capacități
de producție. Astfel, încă de anul tre
cut trebuia să înceapă să producă cel
de-al cincilea cuptor de feroaliaje, cu
o capacitate anuală de 27 000 tone,
precum și un cuptor pentru pro
ducerea siliciului tehnic. Or. nici
pînă astăzi cuptorul de feroaliaje
nu a intrat în funcțiufie, iar cel

pentru producerea siliciului abia a
început să producă.
Care este stadiul lucrărilor pe
șantier ?
De remarcat faptul că, datorită
lipsei de utilaje și a asistentei teh
nice, lucrările la cuptorul pentru
producerea siliciului au început abia
în acest an. Printr-o mobilizare exem
plară a tuturor forțelor de pe șantier,
lucrările de construcție și de montaj
au fost încheiate insă intr-un ter
men foarte scurt.
La cuptorul nr. 5 de feroaliaje,
lucrările au fost multă vreme aban
donate. Cu un an in urmă, con
structorii și montorii s-au retras
de pe acest șantier. Motivul ?

Datorită defectării transformatoru
lui de 55 MVA de la unul din
cuptoarele aflate in funcțiune, trans
formatorul de la cuptorul nr. 5 a fost
luat și pus în locul celui defect, iar
cel avariat a fost trimis la reparat
la Combinatul siderurgic Galați.
Acum transformatorul a fost reparat
și urmează să fie adus la Tulcea. în
acest timp, constructorii șl montorii
au retras toate forțele de pe șantier
considerînd că mai este vreme sufi
cientă pentru a executa lucrările
restante pină se repară transforma
torul. Numai că transformatorul a
fost reparat, în timp ce pe șantier au
rămas destule de făcut. Este vorba
în primul rînd de montarea celor
patru benzi de alimentare a cuptoru
lui de la cota 27, fără de care cup
torul nu poate fi pornit.
O altă lucrare care condiționează
punerea în funcțiune a cuptorului de
feroaliaje este executarea instalației
de epurare. Inginerul Ivan Prodan,
șeful șantierului T.M.U.C.B., ne-a
spus că lipsesc aproximativ 60 000 de
inele de susținere a sacilor de desprăfuire. iar tovarășul Mihai Danielescu, șeful serviciului investiții de
Ia combinatul metalurgic, susține că
o parte din inele se află pe șantier,
dar nu are cine să le monteze.
Nici la celelalte cuptoare de fero
aliaje de la uzina nr. 2, puse in func
țiune in urmă cu aproape doi ani, nu
au fost finalizate instalațiile de epu
rare. Silozul, buncărele și elevatoa
rele nu sînt încă terminate. Acum
procesul de producție la cuptoarele
aflate în funcțiune se poate desfășura
numai
cu
improvizații
făcute
de muncitorii din combinat.
La halda de zgură, care condițio
nează de asemenea funcționarea con
comitentă a celor cinci cuptoare, lu
crările sint mult rămase in urmă. E
drept, aici au lucrat mereu cîțiva oa
meni, dar nu în număr suficient pen-

tru a asigura un ritm corespunzător
de lucru și punerea în funcțiune la
termen. Mai sînt de executat zidul
de sprijin și liniile C.F. în ritmul în
care se lucrează acum, prima etapă,
care înseamnă asigurarea capacității
de depozitare a zgurii, nu va fi gata
nici în acest an, deși termenul de
punere în funcțiune a expirat de
un an.
La uzina de produse magneziene,
lucrările de investiții, tn linii mari,
sînt încheiate. Totuși, uzina nu lu
crează la întreaga capacitate. Mo
tivul? Din septembrie 1981 se tot dis
cută despre cele șase amestecătoare
care nu funcționează. Efectul? Res
tanțe serioase la producția fizică de
produse magneziene. Pe lista lu
crărilor urgente și neexecutate pe
această platformă Industrială se mal
înscrie și laboratorul pentru contro

lul calității produselor. Clădirea este
începută de un an și nu e termi
nată, iar analizele de calitate se
efectuează în spații improprii.
Un lucru este cît se poate de evi
dent. Toți factorii implicați in exe
cutarea lucrărilor de investiții la
acest important obiectiv economic au
partea lor de răspundere. Unitățile
de construcții-montaj nu au forțe su
ficiente pentru efectuarea lucrărilor
planificate și încearcă tot felul de
justificări. Grupul de șantiere Tulcea
al Trustului de construcții industriale
Brăila, de pildă, are un deficit de
forță de muncă pentru lucrările pla
nificate de peste 100 de muncitori.
Beneficiarul nu a predat toate uti
lajele la timp la montaj, iar la cup
torul nr. 5 a descompletat instala
țiile. Proiectantul. în loc să rezolve
problemele care se ivesc, nu apare

cu lunile pe șantier. Se poartă Încă
discuții îndelungate, fiecare aruncă
vina asupra altuia, nerecunoscindu-și
partea sa de vină, iar lucrările stag
nează.
Economia națională are nevoie de
feroaliaje, de produse magneziene.
Esențial este acum ca toți factorii
care poartă răspunderea realizării lu
crărilor de investiții de aici să pună
umărul și să rezolve problemele de
care depinde punerea in funcțiune a
tuturor capacităților de producție.
Iată de ce comitetul județean de par
tid, Ministerul Construcțiilor Indus
triale, Ministerul Industriei Metalur
gici trebuie să intervină cu fermita
te și să pună capăt situației existen
te pe acest șantier.

Neculal AM1HUEESE1
corespondentul „Scinteii"

INSTANTANEE DE PE ȘANTIERE
® Lucrătorii Trustului de Instalații-montaje din
Brașov au stabilit adevărate recorduri de producție pe
șantierele noilor capacități de la întreprinderile „Alu
mina" din Oradea și „Refractara" din Aștileu. Pe
lingă măsurile organizatorice adoptate pentru intensi
ficarea ritmului de montaj, reține atenția .aplicarea
unor soluții originale de montare rapidă, precisă și in
deplină siguranță a utilajelor grele la înălțime.
• Eforturi insistente, rezultate notabile înregistrate
de numeroși furnizori de utilaje. Dintre cele mai re
cente realizări : intreprinderiie pentru construcții de
mașini din Bocșa, Reșița și Oțelul Roșu, care au livrat
suplimentar peste 700 tone de utilaje tehnologice
necesare finalizării unor investiții din industria meta
lurgică.

planul pe 11 luni
30 de unități
din județul Harghita
Puternic mobilizate de vibran
tele apeluri ale F.D.U.S.. colec
tivele de oameni ai muncii, ro
mâni și maghiari, din 30 de
unități economice ale județului
Harghita cinstesc alegerile de
deputați In consiliile populare
de la 21 noiembrie prin îndepli
nirea, înainte de termen a pla
nului producției fizice pe 11 luni
din acest an. Avansul de timp
cîștigat va permite acestor co
lective să realizeze pină la fi
nele lunii o producție suplimen
tară in valoare de peste 130 mi
lioane lei. Printre unitățile care
și-au înscris numele la panoul
de onoare al fruntașilor se nu
mără întreprinderea minieră
Bălan, întreprinderea minieri
Harghita, „Salina Prald". înt
prinderea de fier Vlăhita. între
prinderea de matrițe și piese
din fontă Odorheiu Secuiesc si
întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi
ferate Miercurea-Ciuc. (L D.
Kiss).

32 de unități
din județul lași

TOATE INVESTIȚIILE ACESTUI AN - NElNTlRZIAT PUSE IN FUNCȚIUNE!
AZI, ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ

Au îndeplinit

• Dispută îndelungată Intre Trustul de construcții
din Oradea și întreprinderea metalurgică pentru me
tale neferoase din Tiaia Mare. Beneficiarul a intirziat
să elibereze un amplasament din incinta întreprinderii
metalurgice Ferneziu, motiv pentru care constructorul
a intirziat și el să înceapă o serie de lucrări. Altfel
spus, constructorul și beneficiarul nu s-au ințeles cine
să fie al doilea, că primul nu vrea să fie nici unul.
Curios lucru, dacă ținem seama că, pină de curind,
colaborarea dintre ei a mers foarte bine.
• Promisiuni neonorate de către furnizori, restanțe
substanțiale pe o serie de șantiere. Desprindem dintr-o
lungă listă de furnizori care încalcă disciplina con
tractuală : întreprinderea metalurgică Aiud, întreprin
derea de utilaj chimic Făgăraș, Combinatul de utilaj
greu din Iași, întreprinderea „Balanța" din Sibiu. Cind
vor da curs unitățile amintite propriilor angajamente ?

Desfășurind o largă Întrecere
socialistă in cinstea Conferinței
Naționale a partidului, pînă în
prezent colectivele de-muncă din
32 de întreprinderi și unități
economice din județul Iași șl-au
Îndeplinit sarcinile de plan la
principalii indicatori de produc
ție pe 11 luni ale anului. Suc
cesul a fost înregistrat îndeosebi
pe seama creșterii productivității
muncii. Se estimează ca pînă la
sfîrșitul lunii noiembrie aceste
unități fruntașe să obțină peste
prevederi o producție-marfă in
valoare de peste 360 milioane
lei. (Manole Corcaci).

30 de unități
din județul Timiș
Hotărîte să intimpine Confe
rința Națională a partidului și a
35-a aniversare a proclamării
Republicii cu realizări deosebite
in activitatea productivă, colec
tivele de oameni ai muncii —
români, germani, maghiari, sirbi
si de alte naționalități — dintr-un număr de 30 de unități
economice din județul Timiș ra
portează îndeplinirea inainte de '
termen a sarcinilor de plan la
indicatorul productie-marfă in
dustrială pe 11 luni din acest
an. Succesul are la bază valo
rificarea superioară a materiilor
prime și materialelor, mai buna
utilizare a capacităților de pro
ducție. a timpului de lucru și a
forței de muncă, extinderea me
canizării și automatizării pro
ceselor de producție, introduce
rea în fabricație a unor tehno
logii noi și modernizate. Avan
sul de timp cîștigat va permite
acestor unități economice timișene să producă și să livreze
suplimentar economiei naționa
le, pină la finele lunii noiem
brie. produse in valoare totală
de peste 608 milioane lei. (Cezar
Ioana).
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VIZITA DELEGAȚIEI ADUNĂRII POPORULUI
A REPUBLICII ARABE EGIPT
relațiile de colaborare româno-egiptene reprezintă un exemplu de bune
raporturi intre două tari. în care ro
lul hotăritor îl au întilnirile si con
vorbirile la nivel înalt.
în continuare, parlamentarii egip
teni au fost oaspeții Institutului po
litehnic din Capitală.

Simbătă dimineața, delegația Adunării Poporului a Republicii Arabe
Egipt, condusă de Soufy Abou Taleb,
președintele Adunării, a vizitat în
treprinderea bucureșteană „23 Au
gust". Oaspeților le-au fost prezen
tate profilul și evoluția uzinei, ni
velul tehnic al producției, condiții
le de muncă și de viață ale celor ce
lucrează în această unitate indus
trială.
Pe parcursul vizitării secțiilor de
locomotive și motoare, șeful delega
ției parlamentare egiptene a arătat
că această uzină este cunoscută in
tara sa pentru locomotivele si fabri
cile de ciment livrate, evidențiind că

★

Cu prilejul vizitei în țara noastră
a delegației parlamentare din Repu
blica Arabă Egipt, condusă de Soufy
Abeu Taleb, președintele Adunării
Poporului, ambasadorul Egiptului la
București. Mohamed Wafik Hosny, a
oferit un dineu.

PROGRAMELE 1 ȘI 1
8,00 In zi de sărbătoare.
8,45 De strajă patriei
9,15 Cîntec mîndru pentru țară. Muzi
că populară
10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
PROGRAMUL 1
13,00 Album duminical
18.30 Micul ecran pentru cel mici. Tara
votează pentru viitorul nostru.
Cîntece și versuri
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. Ziua alegerilor — sub
semnul unității indestructibile în
jurul partidului, al secretarului
său general
19.30 Cîntece de veselie de pe întreg cu
prinsul țării
19.45 Un cîntec pentru țara mea. Emi
siune de muzică ușoară
20,15 Fiii
n'.stlc : „Pe firul apei". O
proi icție a Studioului de film . TV
realizată In colaborare cu Centrul
de
producție
cinematografică
„București"
,
21,40 Telejurnal. Alegerile — eveniment
de însemnătate deosebită în viața
țării
22,00 Intilnire cu opera șl opereta
22.30 Crizantema de aur — seară de ro- 0
manțe
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14,25 Teatru TV. „Milne, cu mare dra
goste...". Scenariu pentru televi
ziune de Iile Tănăsache ,
15.45 Desene animate
16,10 Carnet cultural
16,35 Album coral

17,10 Serata muzicală TV. Muzica româ
nească și coordonatele culturii eu
ropene. Colaborează Zoe Dumltrescu-Bușulenga
19,00 Telejurnal. Ziua alegerilor — sub
. semnul unității indestructibile in
jurul partidului, al secretarului său
general'
19.30 Telerama
20,00 Serata muzicală TV (continuare)
21,40 Telejurnal. Alegerile — eveniment
de însemnătate deosebită în viața
tării
22,00 Romanțe și cîntece de voie bună
22.30 Meridianele cîntecului
23,00 închiderea programului

LUNI, 22 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune în limba maghiară
1001 de seri ’
închiderea programului
Telejurnal
Țara a votat !
Tezaur folcloric
Panoramic economic. Priorități în
economie în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului
21.30 Roman foileton : „Docherii". Epi
sodul 4
22,00 Telejurnal

15,00
15,05
17,50
18.00
20,00
20,20
20.30
21,00

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului. Aleșii
sînt izbînda ce vine din popor
15.30 Gală tinerilor concertiști. Timișoa
ra, ediția 1982 (I)
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor. Liviu Rebreanu — un mare scriitor realist
21,00 Recital Valentin Gheorghiu
21.30 Meridianele cîntecului
22,00 Telejurnal

® SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT
FOTBAL : Steaua — Universitatea Craiova 1—3
Universitatea Craiova s-a revanșat
intr-un anume fel pentru semieșecul
din fața echipei Dinamo. Ieri, la
București, Universitatea a învins net
pe Steaua, cu 3—1 (2—1), dar mai
net decît arată acest scor, urcînd pe
treapta a treia în clasamentul gene
ral. Să nu conteze însă prea mult
craiovenii pe meciul de la Bucjirești
ca „o repetiție generală" înaintea ce
lui de la Bordeaux. E drept, ieri au
jucat la București mai bine decît la
ei acasă, situația insă le-a fost mult
ușurată de jocul întimplător al adver
sarului. Să mai observăm că, de la

prima schimbare de jucători (Iovan
cu Barbu). Steaua a rămas cu o linie
de trei mijlocași, in opoziție cu aceea
craioveană — Bălăci, Donosc, Beldeanu, Țicleanu — foarte puternică,
element ce a influențat, dealtfel, evoluția meciului, dindu-1 complet pe
mina Universității. Dintre craioveni,
șă-1 mai evidențiem pe Cămătaru,
Care, printre alte realizări tactice, a
marcat un gol foarte frumos, de par
că Sameș, „păzitorul" lui, ar fi fost
pe banca rezervelor.
Azi, de la ora 14. se vor juca cele
lalte opt partide ale celei de-a XVI-a
etape.

în cîteva rînduri
® Sala Victoria din Ploiești a găz
duit dubla intilnire de handbal din
tre selecționatele de juniori și ju
nioare ale României și R.D. Germa
ne. In ambele partide au terminat în
vingătoare formațiile românești : la
masculin cu 26—24 (9—8), iar la femi
nin cu 17—15 (7—6).

• P - tadionul „Jawaharlal Nehru"
din D'
în prezența a 75 000 de
spectator., a avut loc festivitatea de
deschidere a ■ celei de-a 9-a ediții a
Jocurilor sportive asiatice, la care
participă 4 600 de concurenți și
concurente din 33 de țări. Jocurile au
fost deschise de președintele Repu
blicii India, Giani Zail Singh, la fes
tivitate fiind prezenți primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, și Juan
Antonio Samaranch, președintele
Comitetului Internațional Olimpic.
Prima medalie de aur a competi
ției a fost cucerită de halterofilul
Cai Jungcheng (R. P. Chineză), cla
sat pe primul loc la categoria 52 kg
— stilul „smuls", cu 107,500 -kg, re
zultat ce constituie un nou record al
jocurilor.
In concursul de natație, înotătorii

japonezi au stabilit două noi recor
duri ale competiției, prin Kaori
Yanase — 2’06”36/100 la 200 m liber
femei și Hiroko Nagasaki — 2’36”
18/100 in proba masculină de 200 m
bras.
La polo pe apă, reprezentativa In
diei a învins cu 14—4 formația Hong
Kongului, iar selecționata R.P. Chi
neze a întrecut cu 25—2 echipa Ku
weitului.

• în cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Iugo
slaviei, de la Split, proba feminină
pe echipe a fost cîștigată de selecțio
nata R.P. Chineze, care. în finală, a
învins cu 3—2 formația U.R.S.S. în
semifinale, echipa R.P. Chineze a în
trecut cu 3—0 reprezentativa Româ
niei. Turneul masculin a revenit echipei R.P. Chineze, învingătoare în
finală cu 3—2 asupra formației Iugo
slaviei.
/

• Campionatul U.R.S.S. la fotbal a
fost cîștigat la această ediție de
echipa Dinamo Minsk, care a totalizat
47 puncte, fiind urmată în clasament
de Dinamo Kiev cu 46 puncte.

A apărut: Almanahul „LUCEAFĂRUL” - 1983
A apărut, în excelente condi
ții grafice, Almanahul revistei
„Luceafărul" — 1983, o „carte"
din al cărei sumar cităm : „O
zi a conștiinței naționale",
„Există o generație Labiș !“;
„Dosare deschise", „Un poemcentenar : «Luceafărul»", „75 de
ani de la înființarea Societății
scriitorilor români", „File din
epopeea marii uniri ,a români
lor", Rebreanu, Arghezi — ine
dit, „Marin Preda — delimitări
de generație", „Povestiri cu hai
duci : Tunsul", „Proză de Fănuș Neagu", „Un basm româ
nesc ajuns «best-seller» în sec.
al XVI-lea", „Mapamond", „Po
vestiri polițiste". Fotbal : „Un
campionat mondial al decepții
lor ?“ ș.a.

© INVENTARUL GHE
ȚARILOR. Cercetătorii sovie
tici au procedat la o nouă in
ventariere a ghețarilor din Oceanul planetar, utilizînd datele
observațiilor făcute de la bor
dul sateliților artificiali ai Pămintului și ale explorărilor
submarine efectuate de stațiile
în derivă „Polul Nord". Volu
mul anual mediu astfel evaluat
al ghețarilor plutitori depășește
35 000 de kilometri cubi. Aceas
ta echivalează cu întreaga Mediterană dacă ar fi înghețata
pină la fund. S-a constatat, tot
odată, că mările emisferei nor
dice produc de trei ori mai
multe ghețuri decit Antarctica.

® PASAGERI PENTRU
NAVETA SPAȚIALĂ ? Con‘

ducerea N.A.S.A. examinează in
prezent posibilitatea de a auto
riza pasageri la bordul viitoare
lor zboruri ale navetei spațiale.
S-a aflat că ziariști, viitorologi,
scriitori și cîntăreti și-ar fi de
pus de acum candidatura pentru
a ocupa în viitor un loc la bor
dul
navetelor
„Columbia",
„Challenger", „Discovery" și
„Atlantis". Fiecare navetă dispu
ne de șapte locuri, din care pa
tru vor fi ocupate, la fiecare
zbor, de astronauți. Conform
unor reprezentanți ai N.A.S.A.,
este probabil ca șase pînă la opt
locuri pe an să fie oferite even
tualilor pasageri începînd din
1984 sau 1985. Pentru a Încerca
să stabilească criteriile selecțio
nării acestora, N.A.S.A. urmează
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La București s-au încheiat, simbă
tă’. lucrările celei de-a IV-a sesiuni
a Comisiei mixte româno-peruane
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice bilaterale.
în cadrul sesiunii au fost conve
nite noi acțiuni menite să conducă
la sporirea și diversificarea schim
burilor de mărfuri pe baze reciproc
avantajoase, la dezvoltarea cooperă
rii industriale si tehnice in domenii
de interes comun. Aceste măsuri au
fost consemnate în protocolul sesiu
nii. semnat, la încheierea lucrărilor,
de președinții celor două părți in co
misie — Ion Constantinescu,- adjunct
al ministrului industriei de mașiniunelte. electrotehnică și electronică, și
Jose Pablo Moran, ambasador, subse
cretar de stat pentru probleme eco
nomice și' integrare în Ministerul Re
lațiilor Externe al Republicii Peru.
De asemenea, conducătorii celor două
delegații au semnat Acordul intre
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul Republicii Peru în
domeniul asigurărilor- sociale .

O delegație de juriști din Republi
ca Zambia, condusă de ministrul afacerilor legale și procuror general,
Gibson Gerald Chigaga, ne-a vizitat
tara în perioada 13—20 noiembrie.
Juriștii zambieni au avut convor
biri la Ministerul Justiției. Procu
ratura Generală. Tribunalul Suprem,
Asociația Juriștilor, precum șl la Fa
cultatea de drept a Universității
București și la unități de justiție și
procuratură clin Capitală și județele
Buzău si Ialomița. Cu acest prilej,
au fost abordate probleme privind as
pecte ale sistemului juridic și le
gislativ din tara noastră, organizarea
unităților din sistemul justiției,
procuraturii și altor organe cu atri
buții judiciare, modul de aplicare a
legislației economice românești în or
ganizarea și funcționarea unităților
industriale.
Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice. social-culturale și turistice
din București și din alte orașe ale
tării.
(Agerpres)

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Nicolae Constantin se eliberează din
funcția de ministru al comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, urmind a primi alte însăr
cinări.
Tovarășul Vasile Pungan se elibe
rează din funcția de consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, ministru secretar de stat, și se
numește in funcția de ministru al co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 21
noiembrie, ora 20 — 24 noiembrie, ora
20. în țară : Vremea va fi schimbătoare
cu cer temporar noros. Vor cădea ploi
și burnițe slabe Izolat. Vîntul va sufla
moderat cu intensificări în estul țării.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 3 și 7 grade, izolat mai
coborîte în depresiuni. Temperaturile
maxime vor oscila între 4 și 14 grade,
local mai ridicate. Ceață slabă diminea
ța și seara.

SINAIA — Pregătiri pentru „sezonul alb“
(Redeschidem din nou o
Sîntem atît de familiari man" — o confirmă întru circa 20 km, de o instalație
modernă de b,ob și un nu "paranteză. Experiența sta
zați cu Sinaia incit avem totul.
Dar întreaga bază mate măr important de cabane țiunii Sinaia, privind intro
impresia că...... știm totul"
despre ea, că nu mai avem rială de care dispune Sinaia — însumind peste 1500 ducerea tichetelor valorice
ce noutăți afla de la un an cunoaște o adevărată ope locuri — situate chiar în a- — formă deosebit de avan
tajoasă de servire a turiș
la altul. Această imagine rație de întinerire și mo ceastă zonă.
— O stațiune care aspiră tilor, prin care aceștia cișeste imaginea obișnuinței. dernizare. Numai în ultimii
Pentru că, in realitate, Si 3 ani (1980—1982) s-au alo la o confruntare pe plan tigă timp și au posibilita
naia — așa cum și-au pro cat importante fonduri de european ca potențial tu tea să se simtă neingrădiți
pus cei care răspund de la buget, dar mai ales din ristic trebuie să-și propună de programe și ore fixe —
destinul ei — se află, de propriile beneficii, in va eforturi pe măsură și în a trecut cu bine examenul
cițiva ani încoace, intr-un loare de peste 45 000 000 lei. domeniul imbunătățirii ca practicii. Iar rezultatele șt
economice șt sociale sînt
permanent proces de înnoi pentru efectuarea unor am lității serviciilor.
— Obligatoriu. Știm acest net pozitive. Este cazul ca
re. Un proces al cărui obiec ple lucrări de reparații ca
tiv final îl constituie situa pitale și curente, care au lucru și sîntem permanent și această experiență să
rea „perlei"1 Bucegilor — ca Cuprins practic aproape în preocupați de realizarea a- treacă „granița" Văii Pra
bază materială, ca poten treaga bază materială ; ho cestui deziderat. Argumen hovei, să fie generalizată,
țial turistic și de practica teluri. vile, cabane. Sinaia te ? Am introdus din 1976 spre a fi îmbrățișată și de
re a sporturilor de iarnă — ultimilor 10 ani este o Si- un sistem de servicii pc alte stațiuni).
la nivelul unor renumite > naie în întregime înnoită — bază de tichele valorice
Ultima întrebare : cu ce
stațiuni montane din Eu
noutăți întimpină Sinaia
ropa.
turiștii în „sezonul alb" ?
Ce pași s-au mai făcut in
Am primit un răspuns
această direcție ? Prin ce Argumente pentru generalizarea detaliat
din care am reți
s-a apropiat și se apropie
unor
utile
experiențe
turistice
nut
citeva elemente de larg
Sinaia de nivelul marilor
interes. întreaga bază ma
stațiuni internaționale ?
terială este pregătită pen
— Nu e greu de dat răs
iarnă. Eforturile au fost
punsul — ne răspunde to ca bază materială, ca mo care, pe lingă faptul că o- tru
concentrate în mod deose
varășul Ion SOăunaș, direc bilier, ca dotare generală. feră turistului posibilitatea bit
pe -încheierea lucrărilor
(Aici este locul să des ’de a nu fi legat de locul
torul Oficiului județean de
alimentare cu apă a ca
turism Prahova; Sinaia dis chidem o paranteză și să și ora mesei (pe baza aces de
balelor
„Babele", „Caraipune in prezent de o bază reținem — fapt deloc de tor tichete puțind minca, Iii
și „Piatra Arsă" —
materială de cazare care, neglijat — că operația de alegere, in oricare unitate a man"
înseamnă că un de
ca număr de locuri (peste reîntinerire a stațiunii na noastră), constituie și un ceea ce vechi
de mulți am
5 000), o situează in rîndul a fost susținută numai cu examen de permanentă tes ziderat
fost realizat. De aseme
stațiunilor de mărime me investiții de la buget, ci, tare a ospitalității persona anea.
toate
piftiile
aflate in
die din Europa. Iar ca intr-o bună măsură, prin lului nostru, a calității ser
Bucegilor, pe lingă
structură — 45 la sută in alocarea unor sume impor viciilor oferite. Anul aces platoul
suprafețelor, au
hoteluri de categoria I, 39 tante din beneficiile pro ta, de pildă, stațiunea noas extinderea
fost curățate, reparate și aIa sută în vile și case de prii. Ceea ce dovedește tră a primit in cele 10 luni menajate,
astfel incit în se
odihnă și 16 la sută in ca spiritul de buni gospodari peste 400 000 de turiști.
de iarnă ’83 ele 'se1
bane — răspunde posibili al celor care răspund de Chestionarele completate de zonul
vor prezenta puse la punct
tăților de a satisface cele destinele stațiunii. Și care aceștia, alte forme de son sub
aspectele. Mijloa
mai diverse cerințe ale tu știu șl au înțeles că efortul daj făcute, arată că turiștii cele toate
de transport pe cablu
riștilor. Dacă avem in ve propriu pentru menținerea apreciază în mod deosebit — care
măsoară în total in
dere stadiul de la care s-a unei stațiuni la parametrii această formă de practica
montană a Sinaiei
pornit (pină în 1974. cind a de confort necesari este cel re a serviciilor de masă. zona
km — se află in
împlinit vîrsta de 100 de mai important. Iar aici, la Ca să fim siguri că nu com peste 10 urmind
ca pină la
ani. Sinaia arăta. în linii Sinaia, există din acest promitem o idee nouă, am revizie,
data de 15 decembrie să fie
mari, ca la începuturile punct de vedere o expe luat măsuri de reașezare a complet
gata
pentru
startul
dezvoltării ei), aceste cifre riență care ar merita să fie formațiilor pe unități, în ve in sezonul de iarnă ’83.
In
spun multe. Dar nu spun cunoscută de toate unitățile derea omogenizării, de șco ventarul
centrelor de închi
larizare, atit în cadrul în riat materiale
totul. Nu spun, de pildă, că de turism din țară).
sportive a
numai în ultimii ani s-au
— Preocupările
noastre treprinderii, prin cursuri de foșt revăzut și completat
și
construit noi hoteluri de pentru modernizarea stațiu scurtă durată, cit și prin s-au
măsuri ca pină la
nivel international — ..Mon nii la structurile de bază centrul de perfecționare al data luat
deschiderii
sezonului
tana", „Sinaia", „Silvia" ; — cazare și alimentație pu Ministerului Turismului, a să fie permanent îmbogă
iar un altul se află in con blică — s-au corelat in mod tuturor cadrelor care intră, țit. Actualul inventar poate
strucție : că o bună parte fericit cu valorificarea po în contact cu turiștii. Fără asigura
-echioament
din clădirile vechi, cu o tențialului turistic și spor a spune că am epuizat toa ^comolet zilnic
partial) pen
deosebită valoare arhitec tiv al zonei montane in te căile de îmbunătățire a tru circa sau
5 000 de turiști.
tonică („Păltiniș", „Carai- care este situată stațiunea. calității serviciilor, ne aflăm
...Așadar, iarna poate sosi.
man“, „Palas" ș.a.), sînt su E suficient să spunem că — o demonstrează aprecie
puse unui program de in prezent „zona de polari rile turiștilor, atît străini, Iar Sinaia o întimpină la
restaurare, devenind ade zare" a turiștilor dispune cit și români — pe un drum înălțime nu numai ca si
vărate „bijuterii" ale turis de o adevărată rețea de bun. Pe d.rumul unei cali tuare geografică, ci și ca
mului. Afirmația nu este mijloace de transport pe tăți a serviciilor în continuă gazdă. O gazda la care os
exagerată, aprecierile tu cablu, care leagă Sinaia de creștere de la un an la al pitalitatea și spiritul gospo
prin două tronsoane tul. Pentru că și calitatea,'
riștilor care au făcut cu Bucegi
diferite, instalații de tele- cum bine se știe, nu este dăresc sint și ele la mare
noștință cu primele două schi, pirtii pentru sportivi o noțiune statică. Mereu altitudine.
din hotelurile-restaurante de performanță, avansați și trebuie să-ți propui mai
— „Păltiniș" și Carai- Începători, care totalizează bine.
Constantin PRIESCU

teatre
B Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Examenul — 10; Romulus cel
Mare — 15; Bilumcna Marturano —
19,30; (sala Atelier) : Act venețian —
10,30; Inocentul — 16; între patru ochi
— 20; (sala'mică a Palatului) : Gim
nastică sentimentală — 15; 19.
B Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor și comentator : Pe
tru Andriesci — 11; „Cîntece de dra
goste — cîntece de vitejie". Alexan
dru Mica și formația orchestrală di
rijată de Cornel Pană — 18.
H Opera Română (13 18 57) : Crăiasa
zăpezii, Petrică și lupul — 11; Răpirea
din serai — 19.
Bl Teatrul de operetă (14 80 11) : Ope
reta cîntă, rîde și dansează — 10,30;
Violete de Parma — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 10; Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut nimic
— 15; Gin-Kummy — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna —
10,30;
Barbul Văcărescul și Occisio Gregorii
— 19.
E Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 10,30; Ca frunza
dudului — 19,30.
E Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 11; Fluturi, fluturi —- 20.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 10,30; N-am timp —
19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) ; Micul infern — 10; Idloata
—, 19,30; (sala Studio) : Omul care
facb minuni — 10,30; Scoica de lemn
— 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10; Or
dinatorul — 15; Povestea unei iubiri
— 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 11; Vorba Iul Tănase — 19,30.
(sala Victoria, 50 58 65) : Stela, stelele

și Boema — 15; Funcționarul de la
nomenii — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Somnoroasa aventură — 11; Spectacol
de folclor evreiesc — 18,30.
B Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ritmurile tinereții — 16; Cîntăm cu drag la oameni buni — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
B Circul București (110120) : Zoocirc — 10; 16; 19,30.
B Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Aventurile lui Plum-Plum — 11; (salâ
Teatrului „Ion Vasilescu") : Șoricelul
și păpușa — 11.
B Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19,30.

cinema
B Rămîn 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 Concurs : FAVORIT (45 31 70) — S’;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA
-(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
K Orașul văzut de sus : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
£8 Maria Mirabela : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 16; 18; 20.
B Ultimul cartuș : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,45.
B Femeia din Ursa Mare : DACIA
(50 3 5 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
ARTA (21 31 86) — 13,30; 15,45; 18; 20.
E9 Mica romanță j ARTA — 9; 11,15.
S Prea tineri pentru riduri : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
G 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 (11 48 03).
B I se spunea „Buldozerul45 : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.

B Anna celor o mie de zile : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
B Pădurea nebună: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
fii Cîteva zile din viața lui Oblomov :
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.
B Portretul soției pictorului : GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Teheran ’43 : GIULEȘTI x(17 55 46)
9; 12; 16; 19.
B Incendii și locuri pîrjolite : 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 A fost chemată și clasa a V-a :
«CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B 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 :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, MELODIA (12 66 88) — 9; 12;
16; 19.
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 : COTROCENI (49 48 48) — 14; 16; 18: 20.
B Sub
patru
steaguri :
TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 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.
M Bunul meu vecin Sam : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,30; 13.45: 16.45; 19,45.
B Sphinx: MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
H Un saltimbanc la Polul Nord :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

să organizeze un seminar la Cap
Canaveral. Persoanele selecțio
nate pentru zbor vor trebui să
se supună unui antrenament
timp de două luni.

© BOABE DE GRÎU

DE ACUM 3 000 DE ANI.
Arheologii chinezi au descope
rit, cu prilejul efectuării unor
săpături în locuri unde specia
liștii presupuneau că au existat
așezări omenești foarte vechi,
boabe de grîu a căror vîrstă este
de nu mai puțin de 3 000 de ani.
Odată cu ele au fost scoase la
lumină și numeroase arme și
obiecte utilizate in viata de zi
cu zi a oamenilor din epoca de
piatră.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A

Excelenței Sale Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban .
Cea de-a 39-a aniversare a cuceririi independenței de stat a Republicii
Liban îmi oferă deosebita plăcere de â vă adresa' calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire pețsonală, de pace și prosperitate poporului
libanez prieten.
Doresc succes deplin eforturilor pe care le consacrați realizării unei largi
reconcilieri naționale, garantării independenței, suveranității, unității și inte
grității teritoriale a Libanului, reconstrucției țării și asigurării liniștii' și
bunăstării poporului lbanez.
îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de strînsă conlucrare
dintre România și Liban se vor dezvolta tot mai mult in anii care vin atit
pe plan bilateral, cit și în viața internațională, în interesul popoarelor român.,
și libanez, al cauzei generale a păcii in Orientul Mijlociu, in Europa și în
întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul libanez aniversează as
tăzi împlinirea a 39 de ani de la
memorabilul act al proclamării in
dependentei naționale, care a pus
capăt dominației străine si a des
chis o nouă pagină in istoria frămîntată a tării sale. Stat mic, cu
o suprafață de numai 10 400 kmp
și o populație de circa 3 milioane
de locuitori. Libanul a cunoscut in
perioada ce a urmat evenimentului
de la 22 noiembrie 1943 o dezvolta
re rapidă, care a permis lichidarea
moștenirii coloniale și transforma
rea sa intr-unui dintre cele mai
înfloritoare centre economico-financlare ale Orientului Mijlociu.
In ultimul deceniu insă, ca rezul
tat al Izbucnirii unor grave con
flicte interne care au dus la sîngeroasele lupte din anii 1975—1976,
cursul pozitiv în dezvoltarea socie
tății libaneze a fost întrerupt, țara
a suferit mari pierderi materiale și
umane. Intervenția armată a Israe
lului din vara acestui an. care a
avut ca rezultat distrugerea aproa
pe totală a Beirutului de vest, de
vastarea unor întregi localități,
pierderea a zeci de mii de vieți
omenești, au sporit considerabil
acest tragic bilanț.
în prezent, deși situația generală
continuă să rămină deosebit de
complicată, Israelul refuzînd să-și
retragă trupele, poporul libanez în
cearcă să șteargă rănile războiului,
să grăbească procesul normalizării
vieții interne. La Beirut și in alte
localități se lucrează intens la în
lăturarea ruinelor provocate de
război, o serie de întreprinderi in
dustriale. instituții, magazine și-au
reluat treptat activitatea. Guvernul

Omenirea și perspectivele energetice
in următoarele decenii
„Interdependențe crescînde la nivel mondial aduc la ordinea zilei noi
probleme care, la rindul lor, nesesizate la vreme pentru a putea fi puse
sub control, pot deveni nucleul unor tensiuni internaționale. Problema
energiei, apărută la începutul anilor ’70, pare a evolua tocmai in această
direcție. Ea a luat naștere în proceSul trecerii rapide de la sisteme na
ționale de alimentare cu energie la un sistem energetic mondial bazat
pe rezerve de hidrocarburi precis localizate geografic. Totodată, a coritribuit la aceasta creșterea vertiginoasă a consumului energetic global" —
scrie „Le Courier de l’UNESCO", din care reproducem in continuare :
Pornind de la această stare de fapt,,
„în momentul declanșării primei
crize a petrolului, zona Golfului aco
Institutul internațional pentru anali
perea aproape 20 la sută din necesa
ze de sistem (IIASA) a întocmit un
rul mondial. Cea mai mare parte a
amplu studiu în care analizează po
sibilitățile dezvoltării la nivel mon
producției țărilor O.P.E.C. lua drumul
dial a diferitelor surse de energie și
Europei occidentale, S.U.A. și Japo
armonizării, pe o perioadă mai mare,
niei. Astăzi. 8 ani mai tîrziu, nu pot
a cererii și ofertei in acest domeniu.
fi trecuți cu vederea următorii trei
Un pas important l-a constituit cla
factori : 1) consumul mondial de ți
sificarea celor peste 160 de țări ale
ței stagnează la nivelul atins în
planetei in 7 zone, în funcție de sis
1973/74. 2) Sursele de energie alter
temul economic, gradul de dezvoltare
native încă nu au putut prelua rolul
și rezervele proprii de energie. Eco
pe care țițeiul l-a jucat pînă in 1973,
nomiile dpț piață ale Americii de
de factor ieftin de impulsionare a
Nord, economiile planificate ale ță
creșterii economice. 3) Economia
rilor socialiste, țările O.E.C.D. minus
mondială se află într-o fază de creș
S.U.A. și Canada — toate aceste trei
tere încetinită, fiind confruntată cu
zone alcătuiesc un grup. Un alt grup
grave crize structurale și dificultăți
îl formează țările în curs de dezvol
crescînde în procesul diviziunii inter
tare, cu 4 zone : America Latină, ță
naționale a muncii.
Experiența trecutului ne învață că
rile bogate în petrol din Orientul Mij
trecerea la o nouă formă de energie
lociu și Africa de nord, un conglo
reclamă, la scară mondială, mai mul
merat din țări africane șl sud-est asiatice și țările cu economie socialis
te decenii. înlocuirea lemnului cu
tă din estul Asiei.
cărbunele, iar mai tîrziu a cărbunelui
cu țițeiul ca surse principale de ener
Ținîndu-se seama de stadiile dife
gie, a corespuns unor intervale de
rite de dezvoltare, au fost delimitate
timp de mai' bine de jumătate de
pentru fiecare din cele 7 zone geogra
secol. în toate aceste cazuri, proce
fice tendințe de dezvoltare și, pe baza
sul acestei treceri a beneficiat de
acestora, necesarul probabil de ener
pe urma unei creșteri economice ac
gie. Au fost stabilite, de asemenea,
celerate și a unui cost mai scăzut
potențialele de zăcăminte, precum și
al noii forme de energie.
posibilitățile de exploatare a surse
Din mai multe puncte de vedere,
lor noi și regenerabile de energie.
asigurarea unei alimentări satis
Toate aceste, date însumate contu
făcătoare cu energie va avea de inrează potențiale globale ale unor re
tîmpinat dificultăți'. în primul rînd,
surse energetice exploatabile și tot
din cauză că populația globului se
odată posibile succese ale unor eaflă in faza celei mai rapide creșteri
forturi reunite în următoarele dece
din istoria sa. De la prima criză a
nii. Cu mijloacele tehnice existente
petrolului, populația planetei noastre
astăzi și la nivelul costurilor de pro
a crescut cu 400 milioane oameni,
ducție la energie în vigoare, doar o
care vor ajunge în următorii ani la
treime din rezervele exploatabile
maturitatea necesităților lor materi
sînt accesibile.
ale. Șl chiar în condițiile unei dimi
Chiar și calcule sumare arată că
nuări severe a numărului mediu de
nu fiecare din cele 7 zone și-ar pu
copii pe familie, populația Terrei se
tea acoperi necesarul de energie din
va dubla în următorii 50 de ani.
resurse proprii. în cazul multora, do
Cel mai- spectaculos spor demogra
tarea cu surse clasice — țiței, gaz,
fic va fi înregistrat, desigur, in țările
cărbune
— este insuficientă, iar sur
lumii a treia, unde și necesarul esele noi sau regenerabile — șisturi
nergetic va spori continuu, în vede
bituminoase, energie solară, nucleară
rea satisfacerii necesităților materi
etc. — nu pot fi extinse în ritmul
ale, economice și de infrastructură.
necesar. Pornind de la o atare situa
Pentru aceasta, oferta de energie ar
ție, accesul liber la sursele de ehertrebui să înregistreze un salt in ur
gie ale Terrei — eventualitate luată
mătoarele decenii, tendință ce se află
în considerare de studiul IIASA
la antipodul celei actuale, de stag
—
apare aproape ca o necesitate. în
nare a potențialului global de ali
pofida acestor supoziții optimiste, ba
mentare cu energie. Această stagzate pe o largă colaborare internațio
re are însă mai multe cauze ; țările
nală în scopul soluționării problemei
tradiționale producătoare de petrol
energetice, studii mai amănunțite re
și-au redus producția, -avînd în ve
dere rezervele limitate de care dis
levă că și în intervalul următorilor
pun ; în unele țări, o serie de capa
50 de ani energia va constitui un
cități de producție au fost închise ;
factor restrictiv pentru dezvoltarea
exploatarea cărbunelui nu a putut fi
economică a omenirii. Solicitarea este
extinsă corespunzător, comparativ cu
atît de mare față de fiecare din sur
anii 1973—1974. în pofida măririi pre
sele posibile de energie în parte,
țurilor la petrol șl gaz, iar progra
incit posibilitatea alegerii cade de la
mele energetice nucleare au suferit,
în ultimii ani, în majoritatea țărilor,
sine : fiecărei surse de energie tre
o tergiversare.
buie să 1 se acorde toată atenția".

• EFECTELE NEFAS
TE ALE ALCOOLULUI.
ține fac ca rugina să se trans
forme în... antirugină.

principalii dușmani ai obiectelor
și construcțiilor metalice este,
după cum se știe, rugina. De
multă vreme oamenii de știință
caută mijloace eficiente de luptă
împotriva ei. Au fost realizate
zeci de varietăți de substanțe
anticorozive. Specialiștii bulgari
au fabricat o astfel de substanță
care transformă rugina intr-un
grund rezistent peste care se
aplică vopseaua. Amestecul de
acid fosforic, tanin și alte sub
stanțe chimice pe care le con

• BRAZILIA VA AVEA
PROPRIII SATELIȚI. Du?ă
U.R.S.S.. S.U.A., Franța, China,
Mărea Britanie. India si Japo
nia. Brazilia va fi cea de-a opta
țară care va dispune de sateliți
proprii. Ea intenționează ca,
începînd din 1987, să lanseze
patru sateliți: primii doi vor lua
fotografii ale solului, iar ceilalți
vor fi destinați telecomunicații
lor. Se scontează ca prin utili
zarea sateliților să se poată
realiza cartografierea amănunțită

intenționează să elaboreze un plan
de reconstrucție a tării pe o pe
rioadă de cinci pină la opt ani,
care presupune un uriaș efort fi
nanciar.
Opinia publică din tara noastră,
care a manifestat întotdeauna sim
patie si solidaritate cu lupta pen
tru libertate, independentă și in
tegritate teritorială a poporului li
banez. a urmărit cu îngrijorare
gravele evenimente petrecute in
ultimii ani în această tară. Româ
nia. care a condamnat cu fermita
te acțiunea agresivă a Israelului
Împotriva Libanului, consideră că
trebuie intensificate eforturile pen
tru o soluție pe calea tratativelor,
prin mijloace pașnice, care să ducă
la retragerea trupelor israeliene de
pe teritoriul libanez, realizarea unei
înțelegeri intre toate forțele socialpolitice din Liban, și asigurarea
independentei, suveranității și in
tegrității teritoriale a Libanului.
Fără indoialâ. infăptuirea acestor
obiective este strins legată de rea
lizarea unei reglementări globale,
juste și durabile a conflictului din
Orientul Mijlociu, ceea.ce presupu
ne retragerea trupelor israeliene
din teritoriile arabe ocupate, recu
noașterea drepturilor legitime ale
poporului palestinian — inclusiv
dreptul de a-și crea un stat pro
priu, respectarea independentei tu
turor statelor din zonă.
Reafirmindu-și solidaritatea cu
cauza dreaptă a poporului libanez,
poporul român iși exprimă convin
gerea că relațiile tradiționale româno-libaneze se vor dezvolta, in
continuare, in interesul ambelor
țări și . popoare, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.

„Le Courier de I UNESCO"

a imenselor zone de junglă din
Amazonia și Mato Grosso.

• RUGINA ÎMPOTRI
VA... RUGINEI. Unul dintre

LIBANULUI

Consumarea de alcool de către
femei gravide provoacă o* oprire
momentană a circulației în cor
donul ombilical și deci a alimen
tării cu oxigen a creierului fe
tusului — aceasta este concluzia
unor cercetări realizate de doi
specialiști americani de la Insti
tutul national pentru sănătatea
copiilor și dezvoltare umană.
Autorii cercetărilor afirmă că
ingerarea de alcool, chiar și în
cantități reduse, de către femeile
gravide cauzează fetusului per
turbări nervoase, mergînd pină
la întirzierea dezvoltării sale
mentale.

• UN NOU SIN
DROM: „COMPORTA
MENTUL DE UTILIZA
RE". Profesorul francez
Francois Lhermitte a anunțat
descoperirea unui nou sindrom,
numit „comportament de utili
zare". Profesorul a explicat că,
in cursul examenului medical,
simpla prezentare a celor mai
diverse obiecte este înțeleasă de
către anumiti pacienti drept un
ordin de a le lua si de a le
folosi. Dacă, de pildă. 1 se pre
zintă bolnavului, fără nici o re
comandare, un pahar si o sti
clă de apă, acesta. în modul cel
mai firesc, se va servi si va bea
fără să-i fie sete. Specialiștii
consideră că dezvăluirea meca
nismelor acestui sindrom, legat

de leziuni de diverse origini ale
lobilor frontali, va contribui la
o mai exactă înțelegere a func
ționării creierului.

© POMPE SOLARE.
Gullu Watu. în Indonezia, a fost
inaugurat recent un sistem fotovoltaic de pompare care poate
furniza apă potabilă pentru 6 000
de persoane. Este vorba de trei
pompe cu o capacitate totală de
zece metri cubi de apă pe oră.
extrasă de la adîncimi de pînă
la 46 de metri. Pompele sînt
acționate de un generator solar
cu o putere, maximă de 5,76
kilowați. Un sistem similar de
pompare a apei a fost instalat
la Pemuda, in vestul insulei
Sumba, iar un al treilea sistem
Ia Wee Muu. pe aceeași insulă,
unde penuria de apă constituie
o problemă din cele mai dificile

LA NAȚIUNILE UNITE
„O politică în consens cu năzuințele MANIFESTĂRI CONSACRATE
Adoptarea unei rezoluții privind extinderea
ANIVERSĂRII
REPUBLICII
poporului român, cu interesele păcii
colaborării in utilizarea pașnică
și colaborării în întreaga lume11
a energiei atomice
......

.............................. _____................ ______________ ....................................................................... /

____________

ROMÂNIA - ÎN COMENTARIILE PRESEI INTERNATIONALE
■
Ziare și reviste, posturi de rao'io și de televiziune din cele mai di
verse țâri ale lumii informează, in continuare, despre marile succese
obținute de poporul nostru in vasta operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, despre prestigiul de care se bucură pe
plan mondial România socialistă, politica sa externă consecventă de pace
și largă conlucrară internațională.
Ziarele sovietice „PRAVDA", „SOJTALISTICESKAIA INDUSTRIA" și
„SELSKAJA JIZN", ca Si agenția de
presă „NOVOSTI" și-au informat ci
titorii în legătură cu diferite aspec
te ale rfiuncii constructive a poporu
lui nostru, relatind despre construirea
unui important obiectiv industrial la
Brăila — fabrica de celuloză —, ac
tivitatea întreprinderilor și unităților
industriei locale la sate, despre rea
lizări în agricultură.
La rîndul său. ziarul „IZVESTIA"
scrie despre alegerile de la 21 no
iembrie. despre Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, mă
surile luate pentru perfecționarea
conducerii și organizării dezvoltării
economico-sociale.. adîncirea demo
crației socialiste. Sînt înfățișate eforturile tării noastre pentru dezvol
tarea bazei de materii prime și energetice. activitatea intensă din agricultură.

Revista bulgară „PLANOVO STOPANSTVO" consacră un amplu ar
ticol colaborării economice si tehnico-stiințifice dintre România și Bul
garia. relevînd că „dezvoltarea di
namică a economiilor naționale și.
mai cu seamă, a industriei a de
terminat o extindere, necunoscută în
trecut, a relațiilor internaționale ale
celor două țări, devenind o bază
pentru adîncirea continuă a partici
pării lor la diviziunea internaționa
lă a muncii".
„Relațiile economice și tehnico-știintifice dintre Bulgaria și România
— subliniază „Planovo Stopanstvo"
—' se dezvoltă pe o linie ascenden
tă. transformîndu-se in premise pen
tru rezolvarea unei serii de proble
me economice naționale, intr-un exemplu de colaborare internațională
rodnică și factor pentru întărirea co
laborării socialiste. De o importantă
hotăriioare pentru dezvoltarea rela
țiilor economice bulgaro-române sînt
orînduirea socială de același tip, ve
cinătatea geografică, prietenia-multi
seculară dintre cele două popoare, co
laborarea trainică dintfe P.C.B. și
P.C.R. si, inainte de toate. întîlnirile tradiționale și convorbirile din
tre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae
Ceausescu".
Publicația poloneză „POLITYKA"
citează aprecierile tovarășului Nicolae
Ceaușescu referitoare la importanta
realizare a agriculturii românești din
acest an — obținerea unei tone de
cereale pe locuitor, realizare ce se
înscrie în înfăptuirea noii revoluții
agrare.
O altă publicație poloneză. „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRACY", ilustrează, printr-un mare număr
dedate, dezvoltarea bazei de materii
prime energetice a tării noastre, eforturile ce se fac pentru descope
rirea și valorificarea resurselor de
petrol și gaze, cărbune și șisturi bi
tuminoase. Referindu-se la prevede
rile actualului cincinal în acest do
meniu. publicația apreciază că „vii
torul energeticii românești se bazea

ză. înainte de toate, .pe o mai am
plă utilizare a zăcămintelor de lig
nit. pe energia apelor și pe uraniu".
Este relevată activitatea în sfera energeticii nucleare, a valorificării po
tențialului hidroenergetic și se sub
liniază că pentru următorii ani se
prevede o schimbare fundamentală a
balanței de combustibil și energeti
ce : diminuarea utilizării hidrocarbu
rilor și creșterea considerabilă a pon
derii altor surse, inclusiv a energe
ticii nucleare.
într-o corespondentă din România,
publicată sub titlul „Orașul lui OVidiu", „EXPRESS ILUSTROWANY"
(R.P. Polonă), după ce prezintă as
pecte din istoria acestei vechi așe
zări. înfățișează bogata activitate a
portului Constanta, care ocupă un
loc important în realizarea importu
lui și exportului românesc.

dență că România este singura țară
din Esf și Vest care a redus cheltu
ielile militare în perioada 1979—1981.

, In cadrul emisiunii sale săptămînale „Actualitatea politică în lume".
RADIODIFUZIUNEA -CANADIANĂ
a făcut largi referiri la propunerile
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în
Europa și distrugerea celor deja in
stalate. Comentatorul canadian. s-a
referit, de asemenea, la propunerea
românească privind organizarea unei
reuniuni la nivel înalt a țărilor bal
canice. propunere ce se înscrie în
„procesul de făurire a unui climat de
încredere., în Europa".
Revista
de
largă
circulație
„AFRISCOPE", care apare la Lagos,
consacră un amplu spațiu României
socialiste.
Sînt prezentate formarea poporului
român pe teritoriul de astăzi al țării,
stabilitatea sa. originea limbii româ
ne, principalele momente istorice
din viața poporului nostru. Un loc
aparte este rezervat materialelor
care redau dezvoltarea politică, eco
nomică și socială a României în ul
timii 18 ani, evidențiază rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România. în con
ducerea destinelor tării in această pe
rioadă.

Sub titlul „Majoritatea candidaților provin din producție", ziarul
„NEUES
DEUTSCHLAND" scrie
deșpre pregătirea alegerilor de la
21 noiembrie, relevînd : „în cele
aproape 60 000 de circumscripții ale
României are loc o amplă dezbatere
democratică. In centrul ei se află
înfăptuirea hotăririlor celui de-al ,
Agenția italiană de presă „ROMA —
XII-Iea Congres al Partidului Comu
INFORMAZIONI", în articolul intitu
nist Român ; se discută despre con
lat „Cercetarea științifică și tehnolo
tribuția concretă a deputaților aleși
gică — Ia baza independenței Româ
și a cetățenilor la transpunerea în
niei". relevă că în planul de cerceta
practică a acestor hotărîri. Problema
re științifică, dezvoltare tehnolo
care reține atenția cetățenilor este
gică și introducerea progresului
cum poate fi ridicat. în lunile și anji
următori, prin activitatea . consiliilor
tehnic sint cuprinse programe specia
le menite să rezolve probleme urgen
populare, nivelul de trai material și
te privind mai ales materiile forime
cultural al poporului. Listele de can
și energetica.
didați prezentate de F.D.U.S. oglin
desc structura socială a societății
O amplă trecere în revistă a rezul-.
românești. Astfel, cea mai mare parte
țațelor obținute de poporul român in
a candidaților lucrează nemijlocit în
domeniile industriei și agriculturii
producție".
este publicată în ziarul italian „IL
Se arată, de asemenea, că „pe
DOMANI", care relevă că 23 August
lingă cetățenii de naționalitate româ
1944 „a deschis o nouă fază în. isto
nă sînt reprezentați. corespunzător
ria milenară a poporului român, ca
structurii populației, și cetățenii
racterizată de profunde transformări
aparținînd naționalităților conlocui
democratice, de realizarea indepen
toare. Remarcabil este faptul că nu
dentei și suveranității naționale și
mărul candidaților care n-au împli
de un indiscutabil progres economic
nit tncă 35 de ani continuă să
și social".
crească".
în articol se arată că „în mai pu
„O inițiativă românească pentru
țin de 40 ani România a înregistrat
.destindere și cooperare în Europa"
imense progrese : a fost realizată o
este titlul sub care ziarul belgian
economie puternică de tip socialist,
„DEMAIN LE MONDE" evidențiază
bazată pe proprietatea comună și
că „în ajunul reluării Conferinței
cooperatistă a mijloacelor de produc
pentru securitate și cooperare euro
ție. Astfel. România s-a transformat
peană de la Madrid, șeful statului
dintr-o tară agricolă într-o tară cu o
român a reînnoit apelurile sale pen
puternică industrie, dar și cu o agri
tru creareă unei Europe a securității
cultură
dezvoltată și în plin progres".
și cooperării, a unei Europe unite,
.' Un articol apărut în paginile zia
bazată pe diversitate, pe respectul
rului mexican „EL IIERALDO DE
sistemului social al fiecărui stat".
MEXICO" elogiază realizările de
De asemenea, se arată că „în ultimii
mare ținută științifică obținute de
17 ani, România s-a remarcat pe
țara noastră în domeniul medicinei.
plan internațional printr-o politică
nivelul cel mai înalt din lume rea
dinamică și originală, care este re
lizat în lupta împotriva fenomenelor
flectarea directă a voinței sale de
de ateroscleroză și prelungirea vieții
independență".
active a organismului uman. Se apre
In continuare se reliefează contri
sprijinul dat de conducerea sta
ciază
buția țării noastre la declanșarea
tului pentru dezvoltarea rețelei de
procesului de edificare a securității
clinici și sanatorii de geriatrie. în care
și cooperării în Europa, importanta
se întîlnesc oameni de pe toate me
pe care România o acordă realizării
ridianele lumii.
dezangajării militare și dezarmării
(Agerpres)
pe acest continent. Se scoate în evi

BERLIN'20 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate celei
de-a '35-a aniversări a proclamării Re
publicii, la Berlin, capitala R.D.G., a fost deschisă o. expoziție de artă
decorativă românească. Sînt prezefitate lucrări din creația artiștilor ro
mâni care abordează stiluri și mate
riale diferite — lemn, ceramică, sticlă, metal. tapiserie. Exponatele
sînt în
__ _____
marea ___
lor ____
majoritate
__ inspi___
rate din creația artistică populară
românească. La vernisaj au oarticipat Kurt Loffler. secretar de stat
în Ministerul Culturii, funcționari su
periori din instituții centrale de stat,
șefii unor misiuni diplomatice, ziariști, un numeros public. A fost prezent Gheorghe Tache, ambasadorul
țării noastre la Berlin.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— La încheierea dezbaterilor pe mar
ginea raportului anual al A.I.E.A.. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat,
cu 105 voturi pentru. 2 contra (S.U.A.
și Israel) și 25 de abțineri, o rezolu
ție prin care toate statele membre
sint chemate „să acționeze pentru o
colaborare internațională efectivă și
armonioasă în vederea realizării acti
vității Agenției Internaționale pentru
Energia Atomică și a îndeplinirii
stricte a mandatului său în ceea ce
privește promovarea utilizării ener
giei nucleare și aplicarea științei și
tehnologiei nucleare în scopuri paș
nice, întărirea asistenței tehnice și
cooperării pentru țările în curs de

în zonă liberă de arme nucleare
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — Grupul țărilor africane la
O.N.U. a prezentat, in cadrul dezba
terilor în problema dezarmării,
două proiecte de rezoluție prin care
cheamă la transformarea continen
tului african in zonă liberă de arme
nucleare și condamnă eforturile re
gimului rasist minoritar de la Pre
toria de a produce arma ■ atomică,
informează agenția Reuter.
Vorbind în numele țărilor africa
ne, delegatul Kenyei, Philip Jdbai,
■care a prezentat cele două proiec
te de rezoluție, a. deplins întărirea
mașinii militare a regimului de la
Pretoria și a subliniat că Consiliul
de Securitate trebuie să interzică
orice colaborare cu Africa de Sud
în domeniul nuclear. La rîndul său,

PENTRU ELIBERAREA GRECIEI DE SUB OCUPAȚIA FASCISTĂ

Proclamarea „Zilei mișcării de rezistență11
ATENA 20 (Agerpres). — Guvernul
grec al premierului Andreas Papan
dreii a întreprins recent o nouă ini
țiativă in direcția recunoașterii depli
ne a mișcării naționale de rezistență
din timpul celui de-al doilea război
mondial. După ce s-a procedat la re
cunoașterea juridică a mișcării, la in
stituirea dreptului' la pensii in fa
voarea veteranilor, guvernul socialist
elen a proclamat data de 25 noiem
brie ca „Zi a-mișcării de rezistență".
A fost aleasă această dată in semn
de rememorare a importantei opera
țiuni de război întreprinse de parti
zanii greci, al căror nucleu era repre
zentat de militanți comuniști și socia
liști, in ziua de 25 noiembrie 1942.
Este vorba de dinamitarea unui im
portant pod strategic de peste riul
Gorgopotamos, pe șoskaua Atena—

reuniunii ministeriale
a O.U.A
TRIPOLI 20 (Agerpres). — Delegațiile a 14 țări africane, din cele 45
prezente, au părăsit reuniunea ministerială a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) în urma unor diver
gențe privind reprezentarea Ciadului,
informează agențiile internaționale
de presă.
Retragerea acestor state a deter
minat, automat, suspendarea lucrări
lor, deoarece nu s-a mai realizat
majoritatea de două treimi necesară,
potrivit Cartei O.U.A., pentru desfă
șurarea reuniunii.
Obiectivul Consiliului ministerial
al O.U.A. îl constituia pregătirea
agendei de lucru a conferinței la ni
vel înalt a organizației, ce urma să
se deschidă marți la Tripoli.

Salonic. Acest drum reprezenta dealt
fel singura legătură terestră cu nor
dul Greciei și zona de nord a Bal
canilor.
Recunoscînd mișcarea elenă de re
zistentă, parlamentul țării afirma că
prin aceasta se aduce un elogiu și
recunoștință participanților, cunoscuți
și necunoscuți, la lupta de eliberare
de sub ocupația fascistă.

. .

I

COMUNICAT AUSTRIACO-CEHOSLOVAC. La Viena a fost dat
publicității comunicatul privind vi
zita oficială în Austria a președin
telui R.S. Cehoslovace, Gustav Husak, și convorbirile purtate cu pre
ședintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, și cancelarul federal,
Bruno Kreisky. In legătură cu evo
luția vieții internaționale, s-a subli-

niat necesitatea opririi cursei înar
mărilor, precum și a rezolvării con
flictelor internaționale pe calea negocierilor.

|

PREȘEDINTELE COMISIEI CEN
TRALE CONSULTATIVE A P.C.
CHINEZ, Deng Xiaoping, a avut,
simbătă. o intîlnire cu primul mi
nistru al Thailandei. Prem TinsuJanonda. in cursul căreia au fost
discutate probleme ale dezvoltării
relațiilor bilaterale, precum și aspecte ale situatiei din regiune.
ARMATA REGIMULUI RASIST
DE LA PRETORIA A SAVIRȘIT O
NOUA PROVOCARE la adresa Angolei. După cum a declarat minis
trul angolez al apărării, Padro
Marla Tonha, aviația sud-africană
a efectuat simbătă un raid de bom
bardament asupra localității Chicusse, din sudul Angolei. Ca urma
re a bombardamentelor, s-au înre
gistrat victime in rîndul populației
și mari pagube materiale.

VOLUM DE POEZIE ROMANEASCA 1N TRADUCERE MAGHIARA.
Recent, editura „Europa" din Budapesta a scos in traducere maghiară un
volum de poezii din creația tinărului poet român loan Alexandru, sub
titlul generic „Dragoste neprihănită". Volumul cuprinde o selecție de 64
poezii dintre cele mai reprezentative, in traducerea meșteșugită a scriito
rului de limbă maghiară din România, Kanyadi Sandor. Apariția volu
mului este considerată in țara vecină ca un eveniment literar merituos.
Uniunea scriitorilor din Ungaria și editura „Europa" au organizat, la Clu
bul scriitorilor. din Budapesta, o interesantă seară literară dedicată poe
tului român, la care a luat parte un public format din oameni de cultură,
scriitori, traducători, tineri, studenți.
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Un business...
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toare șl extractivă. O expresie eloc
ventă a preocupării manifestate pen
tru sporirea potențialului economic
al țării o constituie planul cincinal
de dezvoltare pe anii 1981—1985, în
cursul căruia vor fi construite un la
minor la rece în statul Trengganu,
o fabrică de ciment in statul Kedah,
un combinat de hîrtie și celuloză in
Kelantan, fabrici de aluminiu, rafi
nării de petrol, unități ale industriei
ușoare și alte întreprinderi, care vor
utiliza sursele de materii prime exis
tente in Malayezia. O atenție deo
sebită va fi acordată sporirii numă
rului unităților de prelucrare a cau
ciucului. a căror producție va crește
de două ori pînă la sfîrșitul secolu
lui. In 1985 se va prelucra In țară
peste 40 la sută din cauciucul pro
dus.
Odată cu dezvoltarea economică
generală a țării, importante schim
bări s-au produs in înfățișarea loca
lităților acesteia și, in primul rind,
a orașului Kuala Lumpur. Dacă
acum o jumătate de secol capitala
malayeziană avea doar 112 000 locui•tori, azi ea numără peste 1 milion
de persoane, infățișîndu-se ca o ade
vărată metropolă, in plină expansiu
ne. Alături de monumentele arhitec
tonice vechi și cartierele tradiționa
le din epoca colonială. Kuala Lumpur
etalează edificii impunătoare, în stil
modern, cum sint clădirea parlamen
tului. ridicată in 1963. Palatul Alb.
Muzeul Național, diferite instituții,
hoteluri, blocuri de locuințe. Impre
sionează in mod deosebit cele două
platforme industriale din apropierea
capitalei — Petaling Jaya și Bătu
Tiga — cu întreprinderile lor diver
sificate de prelucrare a principale
lor resurse naturale ale tării. Intr-un
cuvînt, Kuala Lumpur apare ca o
sinteză a prefacerilor importante pe
trecute în viata Malayeziei in cei 25
de ani care au trecut de la procla
marea independentei, ca o oglindă a
aspirațiilor fierbinți ale poporului
malayezian de pace, progres și
bunăstare. 1
Animat de sentimente- de caldă
prietenie si solidaritate față de po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul
român urmărește cu interes si sim
patie succesele obținute de poporul
malayezian pe calea făuririi unei
vieți noi. între Republica Socialistă
România și Malayezia s-au statorni
cit relații de prietenie și colaborare,
întemeiate pe' deplina egalitate in
drepturi și avantajul reciproc, relații
care cunosc un curs mereu ascen-

.

CONVORBIRILE 1NTERCOMUNITARE DIN CIPRU care vor avea loc
săptămina viitoare vor include problema teritorială, după ce în sesiu
nile precedente au fost abordate probleme constituționale, informează
agenția cipriotă de știri, C.N.A. Hotăiîrea cu privire la continuarea con
vorbirilor a fost confirmată de negociatoiii principali ai comunităților
greacă și turcă din Cipru, Andreas Mavromotis și, respectiv, Urnit Onan,
în prezența reprezentantului O.N.U., Hugo Gobbi.

DELEGAȚIA ROMANĂ condusă
de Ion Rușinam, președintele Băncii
pentru agricultură și industria ali' mentară, a fost primită de Gu Mu,
membru al Secretariatului C.C. al
IP.C. Chinez și consilier de stat al
R.P. Chineze. In cadrul convorbirii
au fost evocate bunele relații exis
tente între partidele, țările și po
poarele român și chinez, dorința
comună de amplificare și diversifi
care a acestora, contribuția Băncii
române pentru agricultură și in
dustria alimentară și a Băncii agriIcole chineze la îndeplinirea înțe
legerilor la cel mai înalt nivel, din
aprilie 1982. Au fost prezenți Han
ILei, președintele Băncii agricole
chineze, și Florea Dumitrescu, am
basadorul României la Beijing.

delegatul nigerian, Gabriel Ijewere,
a atras atenția asupra capacității
regimului sud-african de a fabrica
arme nucleare, realizată cu con
cursul unor state occidentale.1 El a
criticat „incapacitatea manifestă a
Consiliului de Securitate de a lua
măsuri mai aspre împotriva Africii
de Sud, din eguza poziției, unora
dintre membrii ■ acestui organism,
care colaborează cu autorttA
.rfisiste din R.S.A.". Vorbitou^i ■». oy')nlat că țările africane, angaja, iz,, ntr-un amplu efort pentru consoli
darea independenței și progres so
cial-economic, resping cu fermitate
ideea utilizării energiei atomului în
scopuri contrare intereselor păcii și
dezvoltării pașnice a tuturor sta
telor.
a

ĂGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

|

dezvoltare și asigurarea eficientei
sistemului de garanții ăl agenției".
în legătură cu atacul israelian din
iunie 1981 asupra instalațiilor nuclea
re irakiene de la Tamouz. în docu
ment se subliniază că Adunarea Ge
nerală consideră că „amenințarea
Israelului de a repeta atacul său
armat împotriva instalațiilor nuclea
re, precum și orice alt atac împotriva
unor astfel de instalații constituie,
între altele, o serioasă amenințare la
adresa rolului și activităților Agen
ției Internaționale peritru Energia
Atomică în dezvoltarea și promovarea
-pe mai departe a utilizării energiei
nucleare în scopuri pașnice".

În favoarea transformării Africii

IN SEMN DE RECUNOȘTINȚĂ FAȚĂ DE CEI CE AU LUPTAT

al Malayeziei
furnizate anual, peste 40 la sută din
volumul producției mondiale. Cau
ciucul și cositorul aduc, împreună
cu uleiul de palmier, lemnyl și pe
trolul. 73 la sută din veniturile în
valută pentru bunuri de export. Ele
ocupă deci un loc preponderent in
economia națională, justificind intru
totul denumirea care se rdă adeseori
Malayeziei, aceea de „tară a cosito
rului și a cauciucului".
Deși dispune de asemenea mari
resurse naturale, poporul malayezian a trăit multă vreme intr-o stare
de adîncă înapoiere. Cauzele acestei
situații paradoxale ? Politica de jaf
și exploatare practicată de cercurile
colonialiste, care au stăpînit o lun
gă perioadă de timp peninsula Ma
lacca, rezervîndu-i rolul ingrat de
furnizoare de materii prime. In acea
perioadă, industria a fost complet
neglijată ; veniturile provenită din
extragerea cositorului și cauciucului
luau drumul străinătății.’ Odată cu
proclamarea independenței tării, la 31
august 1957. în viata poporului a in
tervenit insă o cotitură radicală. De
venind stăpin pe propriile sale des
tine. poporul malayezian s-a anga
jat cu toate forțele pe calea preface
rilor economice și sociale, reușind să
obțină o seamă de succese care au
șters. în bună măsură, urmele vechii
dominații coloniale. Deși cauciucul
și cositorul continuă să ocupe un loc
central în planurile de dezvoltare
economică, guvernul acordă o aten
ție deosebită promovării unor sec
toare noi pentru a se ajunge la crea
rea unei industrii naționale diversi
ficate și la ridicarea regiunilor ră
mase in urmă. Această orientare
pornește de la faptul că Federația
Malayezia. constituită in anul 1963,
este un stat multinațional, cu o struc
tură specifică și cu largi posibilități
de progres economico-social.
Federația se compune din Malaye
zia occidentală, care cuprinde sudul
peninsulei Malacca (Malaya), unde
trăiește 85 la sută din populația tării,
și Malayezia orientală, care înglo
bează teritoriile Sarawak și Sabah
din nordul insulei Kalimantan. Mă
surile amintite, și in special cele
adoptate după 1971. cînd' a fost
elaborată o nouă politică economică,
au dus la apariția de noi. obiective
economice (in sectoarele electronicii,
electrotehnicii, construcțiilor de ma
șini. rafinării petroliere s.a.). la creș
terea producției, la accentuarea ten
dințelor de instituire a controlului
statului asupra întreprinderilor și
companiilor din industria prelucră

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — La
centrul
cultural-educativ
„ABF"
din Stockholm, sub auspiciile Asocia
ției de prietenie SUedia-România. a
avut loc o seară culturală româ
nească. Cu acest prilej, publicistul
suedez Mats Linday a vorbit despre
dezvoltarea României în ultimele
două decenii. Expunerea a fost com
pletată cu prezentarea de diapozi
tive și a filmului ..Sărbători de pri
măvară la români".
La sediul central din Stockholm al
organizației studențești suedeze pentru schimburi culturale intemationale „Internationellt Kultur-Utbyte".
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei. Ilie Dorobantu. a prezentat
o expunere cu privire la poli
tica internă și externă a tării noas- •
tre. De asemenea, participants au
vizionat filmul „România — imagini
contemporane".

HELSINKI 20 (Agerpres); — La
Helsinki a fost organizată o seară
culturală. Au fost scoase în eviden
ță realizările obținute de România in
decursul, celor 35 de ani de la pro
clamarea Republicii, subliniindu-se
îndeosebi contribuția și inițiativele
secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele tării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru

însemnele progresului economic <
Oraș fondat acum 125 de ani, pe
locul unde căutătorii de bogății na
turale descopereau nebănuite resur
se de cositor, Kuala Lumpur a de
venit un secol mai tirziu capitala
unei țări care și-a cîștigat un ade
vărat. renume din valorificarea aces
tei mari avuții naționale : Malayezia (suprafața : 329 749 kmp ; popu
lația : 13 milioane locuitori) este cu
noscută astăzi ca principalul furni
zor de cositor al lumii, livrînd. circa
o treime din producția mondială.
Lingourile produse în fabric!le de
prelucrare a minereului (principalul
sector al industriei) sînt ’ exnortate
în zeci de țări. Ca rezultat al inten
sificării prospecțiunilor geologice,
apar noi rezerve de cositor.' cele des
coperite în 1974 la Kuala Langat
(305 000 tone) fiind printre cele mai
mari de pe glob. Dar locul Malaye
ziei pe piețele internaționale nu este
determinat numai de acest produs.
El este legat, de asemenea, de ex
tinderea fără precedent a unei cul
turi care, pînă în deceniul al optulea
al veacului trecut, era total necunos
cută pentru malayezieni. Este vorba
de arborele de cauciuc.
Adus dn 1877 din Brazilia acest,
produs al pădurilor latino-âmericane s-a aclimatizat perfect pe noile
meleaguri ale Asiei de sud-est. transformînd peninsula Malacca într-o
adevărată împărăție a arborelui
hevea. Plantațiile producătoare de la
tex. materia primă din care se ob
ține cauciucul natural, ocupă două
treimi din pămintul fertil al țării;
sute de mii de oameni și-au aban
donat îndeletnicirile tradiționale pen
tru a se angaja în operațiunea de
colectare și prelucrare a prețiosului
Jichid. Dimensiunile acestei schimbări. sînt confirmate de aspectul zo
nelor din imediata apropiere a ora
șului Kuala Lumpur. Cine părăsește
capitala malayeziană cu scopul de a
vizita alte localități zărește de o
parte și de alta a șoselelor nesfirșite plantații de hevea, cu arbori
imenși, purtînd sub crestăturile fă
cute pe trunchiuri recipiente de co
lectare a latexului. Aceste vase sînt
golite periodic de țăranii malayezieni
în bidoane și transportate apoi spre
centrele de achiziție și prelucrare.
Sectorul industriei prelucrătoare de
cauciuc are însă o capacitate destul
de redusă. Din totalitatea materiei
prime realizate pe .plantații, numai
4 la șută se prelucrează îfi tară. Res
tul este exportat sub formă brută.
Malayezia asigurind. cu cele circa
1 500 000 tone de cauciuc natural.

dezvoltarea colaborării intre state,
întărirea păcii și securității interna
ționale. pfentru înfăptuirea dezarmă
rii și asigurarea destinderii, pentru
excluderea războiului din viața
omenirii.
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Kuala Lumpur : imagine panoramică
dent. Schimburile de vizite și dele
gații la nivel guvernamental, con
vorbirile purtate șl înțelegerile con
venite au dus la amplificarea conlu
crării pe multiple planuri. în acest
sens este semnificativ faptul că în
timpul vizitei făcute la București de
ministrul afacerilor externe al Ma
layeziei (iulie 1982). ca și cu prilejul
sesiunii Comisiei mixte de coopera
re economică și tehnică româno-malayeziană. âu fost identificate noi
posibilități
pentru
intensificarea
schimburilor comerciale și cooperării
economice pe baza avantajului reci
proc. Ele au in vedere o serie de
domenii ca : explorarea, exploatarea
și prelucrarea petrolului și a gazelor
naturale, dezvoltarea bazei energeti
ce. industrializarea lemnului și trans
porturile. Ca o dovadă a largilor po
sibilități existente pentru adîncirea
cooDerării în producție, la începutul
acestui an. in localitatea Pekan a
fost inaugurată linia de asamblare a
autocamioanelor Roman-diesel.
In același timp, cele două țări co
laborează activ pe plan international,
inclusiv in .câdrul „Grupului celor
77“ și al mișcării de nealiniere, pen
tru înfăptuirea năzuințelor de pace,
progres și dezvoltare liberă a tuturor
popoarelor lumii.
Toate aceste realități vin să subli
nieze o dată in plus că. in pofida dis
tantelor care le separă. România șl
Malayezia se simt apropiate din
multe puncte de vedere, că dezvol
tarea lor economică impetuoasă ple
dează pentru găsirea unor noi forme
de conlucrare reciproc avantajoa

să. Dind expresie acestei năzuin
țe comune, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU declara cu prilejul
prezentării scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Malayeziei in
tara noastră : „Doresc să subliniez
cu satisfacție cursul ascendent al ra
porturilor româno-malayeziene pe
plan politic, economic și in alte do
menii de interes comun. Pornind de
la posibilitățile largi de diversificare
în continuare a acestor raporturi, în
deosebi pe plan economic, îmi ex
prim convingerea că, prin eforturi
comune, conlucrarea dintre țările
noastre va cunoaște dimensiuni și
mai largi, in interesul celor două
țări, al dezvoltării libere și indepen
dente a popoarelor român și înalayezian prietene".
Inscriindu-se intr-un asemenea
context, nu încape nici o îndoială
că vizita oficială de prietenie pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. o va efectua in Malaye
zia. la invitația Maiestății Sale Sultan
Haji Ahmad Shah Ibni Al-Marhiim
Sultan Abu Bakar, suveranul Ma
layeziei. și a Maiestății Șale Tuanku
Hajjah Afzan Binti Tengku Muham
mad. suverana Malayeziei. va marca
un moment de cea mai mare importanță în evoluția relațiilor de prie
tenie și colaborare ?omâno-malayeziene, contribuind la întărirea con
lucrării. dintre ’cele două țări și po
poare în interesul reciproc, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU
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S-a mai relatat, nu o dată, că in timp ce pe suprafața globului
bintuie criza, sub pămint lucrurile merg excelent. Sus - restrîngerea
activităților productive, falimente, întreprinderi care-și închid porțile;
dedesubt - prosperă noua industrie a construcțiilor. Nu pentru
parkinguri subterane sau metrouri, ci a adăposturilor. înarmare atomică
sus, apărare antiqtomică jos - simetria e perfectă.
Adăposturilor li se face o reclamă intensă, intr-un stil adeseori
țipător, cam ca la piață, de genul - în traducere liberă - „ia adăpostu’,
neamule! Că vine radioactiva și strică perspectiva! Tot amu', să ia
_ Ii-A___ ’’ I»»1" ..’
'
antiatomu
E drept, specialiștii și-au făcut datoria și au subliniat caracterul ilu
zoriu al protecției oferite. Demonstrind că locatarii vreunui adăpost
n-ar reuși decît să-și prelungească, puțin, agonia. Totuși, business is
business, afacerea adăposturilor continuă să înflorească la căldurica
gerurilor viscolite ale actualului climat politic internațional. Așa-i omul,
un incorigibil optimist. Sau pesimist.
...Business is business, dar și-n afaceri trebuie să existe decență...
Ceea ce a lipsit unor concerne care, cu prilejul unei expoziții
internaționale, și-au prezentat „marfa" — mostre de adăposturi antiatomice. Banal - numai că oferta nu s-a produs oriunde.
Ci la Tokyo, în Japonia.
Adică în singura țară din lume care a cunoscut prin propria ex
periență de viață (ce nepotrivit sună aci cuvîntul „viață!") ce înseamnă,
concret, războiul atomic.
Expresia populară spune „să nu vorbești de funie in casa spânzu
ratului". Adică nici măcar de vorbit, necum să se intre in casă și
să se elogieze frînghia - „e solidă, trainică și rezistentă I" A face
reclame adăposturilor atomice in Țara Hiroshimei și Nagasaky-ului e o
sfidare, este ca și cum supraviețuitorilor „Titanicului" li s-ar fi oferit
brelocuri de chei cu colac de salvare. Sau orfanilor ai căror părinți au
ars de vii în blocul turn din Los Angeles - medalioane “ignifuge, ga
rantate pentru identificarea resturilor carbonizate...
Gradul de protecție oferit este insă discutabil: adăposturile pre
zentate asigură mijloace de subzistență pentru două săptămîni - ori
japonezii cunosc bine, tot din experiență directă, că plesnitoarea de
la Hiroshima a continuat să producă victime chiar și la 10 și 20 și
30 de ani după explozie...
De asemenea, nu-s deloc ieftine - căci și frînghia subțire cu
cheltuială se ține. Tipul pentru uzul unei familii, cu sistem de epurare
a aerului și generator electric propriu costă 15 milioane de yeni
(555 000 de dolari); alt tip, mai popular, costă doar 13 milioane de
yeni (480 000 de dolari) și poate cuprinde 25 de persoane. (Oamenii-s
obișnuiți să călătorească inghesuiți în autobuze, așa că nu-i grav că
în adăpost ar sta ca sardelele).
Făcînd un calcul, așa cum cer afacerile, pentru a adăposti popu
lația ar trebui vreo 5 milioane de adăposturi, deci la prețul de 65—70
de trilioane! Iar la scara planetei s-or ajunge la cifre intr-adevăr astronomice, de ani-lumină financiari. E drept că și față de cele 200 000
de victime de Ia Hiroshima, azi capacitățile nucleare, ar permite
exterminarea a 260 miliarde de oameni - cît vreo 65 de globuri pămintești. Practic, ar fi mai convenabil de inchis întreg Pămîntul intr-un
adăpost, să se rotească acolo...
Deși cel mai ieftin ar fi eliminarea a înseși pericolelor, a bombelor,
ca și a adăposturilor.
S-ar realiza și o securitate reală, s-ar realiza și relansarea econo
mică sus, Io suprafața planetei.
Chiar dacă, dedesubt, ar ajunge la faliment negustorii care vînd
„frînghiile" acelea...
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