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adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ÎNDEPLINIREA PLANULUI CÎMPULUNG :

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

PE ACEST AN LA TOII INDICATORII
bază puternică pentru o activitate )

economică superioară în
Pretutindeni, în industrie, con

strucții, agricultură. în cercetare și 
proiectare, în toate sferele de activi
tate, cronica întrecerii socialiste con
semnează în această perioadă fapte 
de muncă remarcabile. Cîteva dintre 
acestea rețin în mod deosebit aten
ția. Colectivul Combinatului de lianți 
Si azbociment din Fieni a realizat cu 
două luni mai devreme planul anual 
la producția de ciment și. totodată, 
a economisit aproape 4 milioane kWh 
energie electrică și 4 800 tone com
bustibil convențional. La rindul lor, 
minerii de la Rovinari au extras pes
te plan. în zece luni ale anului. 
230 000 tone lignit. De asemenea, 
colectivul Combinatului petrochimic 
din Pitești a realizat de la începu
tul anului o producție-marfă, peste 
prevederile planului, în valoare 
de peste 490 milioane lei, iar 
chimiștii din Turda, concomitent 
cu depășirea planului la producția- 
marfă. au obținut beneficii supli
mentare în valoare de peste 29 mi
lioane lei. Un alt colectiv prestigios, 
cel de la întreprinderea „23 August" 
din Satu Mare, a anunțat îndeplini
rea înainte de termen a planului la 
export pe întregul an. Sînt fapte de 
muncă desprinse dintr-un bilanț mult 
mai bogat, ele fiind rodul abnega
ției și dăruirii în muncă al colecti
velor din aceste unități, al aplicării 
consecvente a unor temeinice mă
suri tehnice și organizatorice privind 
mai buna folosire a capacităților de 
producție, organizarea judicioasă a 
producției și a muncii, întărirea or
dinii și disciplinei in muncă.

Există totuși un șir de unități in
dustriale unde rezultatele obținute 
în perioada care a trecut din acest’ 
an nu se situează la nivelul preve
derilor planului, înregistrindu-se res
tante la o serie de produse impe
rios necesare economiei naționale sau 
la unii indicatori calitativi, de efi
ciență. Tocmai de aceea. în perioa
da care a mai rămas pînă la sfirși
tul anului, printr-o intensă mobili
zare a energiilor creatoare ale oa
menilor muncii de către organizațiile 
de partid, printr-o muncă bine 
organizată și plină de răspundere, 
fiecare zi trebuie să fie transformată 
intr-o zi a rezultatelor maxime în 
producție, astfel incit in fiecare uni
tate economică — și cu atît mai 
mult în unitățile unde există res
tanțe — planul pe acest an să fie 
îndeplinit exemplar, la toți indica
torii cantitativi și calitativi.

. Desigur, in spiritul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul gene
ral al partidului, al cerințelor actua
le, un obiectiv major pentru înde-

plinirea căruia trebuie să se acțio
neze cu hotărîre și răspundere, atît 
in unitățile care au desfășurat pină 
acum o activitate corespunzătoare, 
cit mai ales in întreprinderile care 
au acumulat restanțe. îl constituie 
realizarea integrală, la toate sorti
mentele, a producției fizice. Toate 
produsele, toate sortimentele prevă
zute în plan au o destinație precisă 
în mecanismul echilibrat al econo
miei naționale și, de aceea, fabrica
rea lor la nivelul prevederilor de 

este o necesitate imperioasă, 
lași timp, după cum se știe,

potrivit noilor reglementări adoptate 
de conducerea partidului privind 
perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, a sistemului de 
retribuire a muncii și de repartiție a 
veniturilor oamenilor muncii, pro
ducția fizică constituie elementul de
terminant în stabilirea veniturilor 
oamenilor muncii. Iar planul la pro
ducția fizică poate fi considerat în
deplinit numai in condițiile în care 
s-au fabricat integral toate sortimen
tele prevăzute și, cu prioritate, cele 
destinate exportului.

în acest context subliniem impor
tanța cu totul deosebită pe care o 
are realizarea integrală a prevederi
lor la producția de cărbune, petrol, 
gaze naturale, minereuri și energie 
electrică — produse de bază, fără de 
care nu poate fi concepută buna 
desfășurare a producției în celelalte 
ramuri ale economiei naționale. 
Toate unitățile din aceste sectoare 
dispun de o bază tehnică și mate
rială puternică, de oameni destoinici, 
cu o bună pregătire profesională. 
Esențial este ca in aceste unități să 
se asigure folosirea rațională, cu 
randament maxim a mijloacelor teh
nice din. dotare, o temeinică organi
zare a producției, mobilizarea puter
nică a forțelor umane, astfel incit in 
perioada care a mal rămas pină la 
sfirșitul anului să se realizeze zi de 
zi însemnate sporuri de producție, să 
se recupereze rămînerile in urmă.

Cu aceeași consecvență și răspun
dere este necesar să se acționeze 
pentru lichidarea restanțelor și înde
plinirea integrală a planului la pro
ducția fizică și în celelalte ramuri 
ale industriei : metalurgia, construc
țiile de mașini, chimia, industria ma
terialelor de construcții, industria 
ușoară. Faptele atestă că hotărîtoare 
sint, în această privință, stăruința 
cu care se va acționa în fiecare uni
tate pentru utilizarea deplină a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor. în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru 
organizarea judicioasă 
secții și ateliere, la

a activității în 
fiecare loc de

<
Bărbații care

brăzdează cîmpiile
cu nuri

In cîmpia teîeormăneană 
acolo unde tinerețea învață 

să stăpînească pămîntul

Brigada de tineri care 
lucrează la canalul magis
tral. aici, pe șantierul de 
irigații de la Viișoara- 
Nord. face o pauză. Le 
sclipesc pe frunți boabe de 
sudoare.

Fețe curioase se întorc 
spre cel care s-a instalat 
pe taluz. ca să-l vadă toți.

— Te privește și ochii lui 
parcă întreabă : „Ia să ve
dem. băiete, ce poți tu să 
faci ? Ești bun la ceva ? 
înalt cit mine ești.’vînjos 
ești — se vede cit de colo. 
Te uiți însă la sapă cam 
strimb, cam dintr-o parte. 
Ce să-i faci, sapa-i sapă’, 
nu-i excavator, dar și de 
ea este nevoie dacă vrei 
să dai viață cîmpului. De- 
abia in rindul doi vin ex
cavatorul și lansatorul. 
Băiete. împrietenește-te cu 
sapa, adică împrieteneș- 
te-te cu pămîntul și atunci 
vei fi prieten și cu mine !“ 

Tinărul care povestea 
avea un zîmbet in colțul 
buzelor, ochi hazoși și-și 
bătea umerii cu palmele 
așa cum face șeful de echi- 
oă Ștelan T. Ion, pe care-1 
imita, atunci cînd are el de 
tinut un discurs brigadieri
lor nou sosiți. Si am dorit 
să-l cunoaștem pe acest șef 
de echipă — zidar si dul
gher — care. aici. în mij
locul Cimpiei Române, iși 
primenește mereu echioa 
cu noi și noi promoții de 
brigadieri, imprietenindu-i 
cu pămintul. Mărturisim că 
și pe noi ne-a privit, la 
început, scrutător. Dar i-am 
luat-o înainte cu întrebă
rile și l-am 
cîteva cline, 
trecutul lui.

^acest trecut

întors, pentru 
cu fata spre

Și-a privlț 
cu oarecare

anul viitor
muncă, pentru respectarea riguroasă 
a programelor de aprovizionare teh- 
nico-materială și de cooperare inter- 
uzinală.

Realizarea integrală și Ia un inalt 
nivel calitativ a producției destinate 
exportului se înscrie. în această pe
rioadă de sfirșit de an. ca o adevăra
tă prioritate a priorităților. îndepli
nirea planului la export trebuie să 
constituie, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o preocupare stă
ruitoare, de zi cu zi, a organizații
lor de partid, a tuturor colectivelor 
din întreprinderi, a fiecărui om al 
muncii, aceasta fiind o condiție 
hotărîtoare pentru desfășurarea co
respunzătoare a activității noastre 
economice și pentru dezvoltarea ge
nerală a țării. Nici un moment nu 
trebuie pierdut din vedere că sarci
nile de plan la export pot fi conside
rate îndeplinite numai atunci cind 
întreaga producție prevăzută a fost 
livrată și încasată ; numai producția 
livrată, și încasată înseamnă export 
finalizat. Iată de ce acum, cînd ne 
mai despart doar cîteva săptămini de 
sfirșitul anului, este necesar, mai 
mult decît oricind, ca fn fiecare în
treprindere să se asigure lansarea cu 
prioritate în fabricație a produselor 
destinate exportului, iar la realizarea 
acestora să fie repartizați cei mai 
buni muncitori, tehnicieni și specia
liști. urmărindu-se zilnic stadiul în
deplinirii planului la export.

Corespunzător exigențelor formula
te de conducerea partidului, ale au- 
toconducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare. o atenție maximă 
trebuie acordată in această perioadă 
creșterii mai accentuate a eficientei 
economice. Este o cerință primor
dială a etapei actuale de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, sub
liniată stăruitor de secretarul general 
al partidului; este o cerință impusă da 
realizarea unei calități noi. supe
rioare in toate domeniile de activita
te. Tocmai avîndu-se în vedere aces
te înalte imperative, recent. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat și aprobat o serie 
de programe de excepțională în
semnătate pentru creșterea mai ac
centuată a eficientei economice și 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregii activități economice.

De bună seamă. înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor actuale in acest 
domeniu impune ca. în toate unită
țile economice, la fiecare loc de 
muncă să se acționeze cu răspundere

100 000 tone 
de cărbune în plus

Harnicii mineri de la între
prinderea minieră din Cimpu- 
lung — Argeș au raportat un 
succes remarcabil : extragerea 
din carieră și subteran a 100 000 
tone cărbune peste plan. Este 
rodul muncii desfășurate de ei 
cu dăruire și abnegație, al fo
losirii cu randament înalt a 
zestrei tehnice din dotare, al 
întăririi ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de producție. Tot 
aid a fost îndeplinit mai devre
me planul anual de investiții, 
activitate ce se realizează in 
bună măsură cu forțele proprii 
ale întreprinderii șl care a dus 
la intrarea in avans in exploa
tare a noi straturi de cărbune. 
(Gheorghe Cîrstea).

MUREȘ

Prin creșterea 
productivității muncii 

în județul Mureș, preocuparea 
stăruitoare pentru sporirea pro
ducției industriale și adaptarea 
structurii sale la noile cerințe 
ale dezvoltării economice s-a 
materializat. în perioada care a 
trecut din acest an. în realiza
rea unei prddueții-mârfă supli
mentare în valoare de aproape 
200 milioane lei. între altele, au 
fost livrate suplimentar econo
miei naționale 559 tone mașini șl 
utilaje pentru industria ușoară, 
produse ale industriei electro
tehnice in valoare de 11 milioa
ne lei. 550 tone carbid. 4,6 mili
oane cărămizi și blocuri cera
mice. importante cantităti de 
cherestea și produse prelucrate 
din mase plastice. De remarcat 
că întregul spor de producție a 
fost obținut prin creșterea pro
ductivității muncii, care a înre
gistrat o depășire de 2 240 lei pe 
fiecare lucrător. (Gheorghe 
Giurgiu).

BRAȘOV

Iile STEFAN
(Continuare in pag. a Il-a)

cu prilejul manifestării „Tineretul României dorește pacea"

uimire (a mărturisit chiar 
el) „pentru că nu prea am 
avut timp, nici chef să mă 
pierd in hățișurile anilor 
care au zburat 1“

— Păi. de ce hățișuri — 
am zis noi cu mirare — că 
ești de virstă mijlocie, o 
spune întreaga dumitale 
înfățișare.

— Dacă ziceți, așa să fie, 
nu vă contrazic, dar eu am 
învățat meseria la stăpîn, 
cind erau boierii în floarea 
lor. M-au purtat pașii pe 
la multe construcții — am 
ridicat și blocuri în Bucu
rești, dar mai mult mi-a 
plăcut să rămîn în preajma 
pămintului, în cîmbie, fie 
aici în Teleorman, fie spre 
Giurgiu, fie spre Brăila ori 
spre Bărăgan. Peste tot am 
pus umărul la construcțiile 
cu specific agricol.

tlcll externe românești, al cărei strălucit ar
hitect șl constructor sînteți dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Noi, participant la marea manifestare pen
tru pace a tinerilor, studenților și copiilor din 
România socialistă, intr-o deplină unitate de 
gind și de simțire, dăm glas, în numele tinerei 
generații a patriei, profundei admirații și ade
ziunii entuziaste la strălucitele dumneavoastră 
inițiative și acțiuni inspirate de un autentic 
umanism revoluționar, de înaltă răspundere 
privind destinele omenirii, consacrate apărării 
celui mai scump drept al ființei umane, al 
popoarelor, dreptul la viață, la libertate. Ex- 
prlmind recunoștința vie pentru politica acti
vă, dinamică și constructivă, de pace, înțele
gere și colaborare cu toate națiunile, pe care 
o promovați cu consecvență și înaltă princi
pialitate, tînăra generație a patriei este ani
mată de convingerea fermă că aceasta serveș
te in cel mai înalt grad Intereselor șl cerin
țelor vitale ale poporului român, ale tuturor 
popoarelor de a trăi la adăpost de amenința
rea unei conflagrații nucleare nimicitoare, de 
a-și putea consacra energiile cauzei progre
sului, civilizației, clădirii unul viitor mai bun 
și mai fericit pe planeta noastră.

Tînăra generație a României socialiste are 
privilegiul de a se naște, de a se bucura, de 
a păși în viață într-o țară stăpînă pe soarta 
sa, în care fiecare an și, îndeosebi anii în
scriși în perioada deosebit de fertilă pe care 
cu mindrie o numim „Epoca Ceaușescu", au 
însemnat o continuă și impetuoasă ascensiu
ne a României pe coordonatele muncii și 
creației pașnice, ale înfloririi multilaterale a 
patriei, pe calea socialismului și comunismu
lui. Sintem beneficiarii dlrecțl al grijii calde, 
părintești, pe care o manifestați permanent 
pentru vlăstarele tinere ele patriei, pentru ca 
noi, tinerii, să avem cele moi buhe condiții de 
viață, de învățătură, de muncă, pentru a de
veni constructori devotați ai socialismului și 
comunismului în România.

Intruchipînd năzuințele cele mai fierbinți 
ale întregii noastre națiuni, ale tinerel sale • 

'generații, dumneavoastră, mult Iubite șl stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați cîștlgat un 
înalt prestigiu pe plan Internațional ca mili
tant activ, neobosit pentru împlinirea nobilelor 
obiective ale umanității, de dezarmare, destin
dere, securitate, colaborare și pace.

Vibrantele dumneavoastră apeluri la res
ponsabilitate, la adoptarea, pînă nu va fi 
prea tîrzlu, de acțiuni concrete de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nucleară, la con
tinuarea și consolidarea procesului de destin
dere, securitate, colaborare și pace, la opri
rea amplasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, la retragerea șl distru
gerea celor existente au avut o profundă re
zonanță pe plan mondial, demonstrînd încă 
o dată caracterul realist, constructiv al poli-

iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
In ultimul timp, liniștea și pacea popoarelor 

se văd tot mai amenințate de escaladarea ac
celerată a cursei înarmărilor, îndeosebi a în
armărilor nucleare. In fața acestei situații, de
osebit .de grele, de îngrijorătoare, care pune 
sub semnul întrebării însăși existența, în con
tinuare, « civilizației umane, strălucitele dum
neavoastră Inițiative, acțiunile neobosite pen
tru dezarmare șl pace își dovedesc eu și mal 
multă pregnanță actualitatea, înalta lor va
loare, Importanța deosebită pentru salvarea 
omenlrfl, a tinerei generații de ororile unei 
catastrofe nucleare. Tineretul patriei noastre, 
angajat cu întregul său elan, împreună cu 
întregul nostru popor, In măreața operă a 
făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României, respinge cu hotă
rîre planurile care vizează aruncarea omenirii 
într-un nou război, spune un NU hotârit in
stalării unor noi arme nucleare cu rază medie 
de acțiune tn Europa, pronunțîndu-se pentru 
retragerea șl distrugerea celor existente, pen
tru încetarea cursei înarmărilor și trecerea 
nefntîrzlatâ la dezarmare, In primul rind la 
dezarmare nucleară.

Vă încredințăm solemn, mult Iubite și stima
te tovarășe secretar general, că tînăra noas
tră generație va milita'și în continuare pentru 
eliminarea războiului, pentru dezarmare si va 
acționa cu consecvență pentru unirea efortu
rilor tinerilor de pretutindeni în vederea edi
ficării unei lumi pașnice, o Independenței, co
laborării și progresului.

In spiritul hotărirllor Congresului al XII-Ie« 
șl Conferinței Naționale ale P.C.R., al mobili
zatoarelor chemări șl îndemnuri pe care ni 
le-ați adresat, noi, tinerii, studenții și copiii 
patriei noastre — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - luînd ca pildă vie 
minunata dumneavoastră activitate revolu
ționară, consacrată bunăstării și fericirii în
tregii noastre națiuni, vă asigurăm că vom în
văța șl vom mund necontenit pentru a ne 
forma ca viitori constructori ai socialismului șl 
comunismului în România.

încrezători în triumful rațiunii, în destinul 
luminos al popoarelor, urmind neîncetat 
exemplul dumneavoastră de militant ferm 
pentru binele umanității, reaflrmind adeziunea 
deplină, entuziastă, la strălucitele inițiative de 
dezarmare și pace, Uniunea Tineretului Co
munist, Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizația Pionieri
lor vor face totul pentru unirea forțelor revo
luționare, progresiste șt democratice ale 
tinerei generații de pretutindeni In lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și pace, pentru o lume mal bună șl mal 
dreaptă pe planeta noastră.

Linie automată 
de prelucrare 

a blocului motor 
pentru autoturisme
Constructorii de agregate teh

nologice din cadrul Intreprinde- 
■ rii de autocamioane Brașov au 

expediat spre Pitești primele 
două secțiuni ale noii linii teh
nologice de prelucrare a blocului 
motor pentru autoturismele 
„Dacia". Proiectată de un colec
tiv al I.C.S.I.T. Titan București, 
noua linie este formată din 
9 secțiuni automate care însu
mează 76 de agregate cu un to
tal de 116 unități de lucru. 
Capacitatea de prelucrare a li
niei este de 190 000 blocuri mo
tor pe an. Noutatea pe care o 
prezintă, in comparație cu li
niile executate pînă acum tot 
aici, la Brașov, constă in con
cepția tehnică’ și tehnologică 
modernă, ceaa ce îi permite să 
prelucreze o gamă mai largă de 
blocuri motor atît pe benzină, 
cit si pe motorină. (Nicolae 
Mocanul.

65 DE ANI DE

Nimic nu a rămas în cumpănire 
Eroii țării trec mereu prin ani ; 
Unirea este-n cuget și-n simțire 
intruchipînd popor de suverani.

La trei fîntini aceeași temelie 
Dintr-un izvor de singe legămînt 
Păstrat ca pe-o columnă ca să fie 
Un neam la veghea vieții pe pămint.

Unirea-nseamnâ azi statornicie 
Și unitatea-ntregului popor, 
înseamnă demnitate, omenie, 
Prezent deschis cu pace-n viitor.

„Unirea — națiunea a făcut-o I" 
Pe rostu-adevăratei așezări 
In August unitatea a-mplinit-o 
Partidul — ctitorul acestei țări.

PARTICIPANȚII LA MANIFESTAREA 
TINERETUL ROMÂNIE! DOREȘTE PACEA

Și dintre toate con- 
care 
mai

strucțiile acestea, 
ți-au rămas la inimă 
mult ?

— Greu de răspuns. Toa
te-mi sint dragi, dar mai 
de seamă le socotesc pe 
cele din preajma comunei 
Pietroiu. din Bărăgan. A- 
colo am născut noi. din 
Borcea, puzderie de rîuri 
și le-am urcat pe cimnie. 
schimbîndu-i acesteia chi
pul. punînd-o la lucru. Ze
cile de mii de hectare iri
gate acolo sint parte din 
cele aproaoe două milioa
ne și jumătate de hectare 
amenaiate dună 1965. des
pre care amintește tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— Și cum rămine cu hă-

Dion’sîe ȘINCAN
(Continuare in pag. a V-a)

STATULUI

Pavel PEREȘ

Unire — unita
Istoria ni-i vis de libertate 
Și de Unire-n veac deschizător 
Luceferi vii sint satele durate 
Pe tot meleagul nostru tricolor

LA FĂURIREA

București, 12 noiembrie 1983. Marele marș al tineretului și copiilor pentru pace șt dezarmare (Relatări în pagina a lîl-a)

NATIONAL 
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UNIREA TRANSILVANIEI 
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ISTORICA ÎNFĂPTUIRE 
A POPORULUI NOSTRU

Ample manifestări științifice 
și cultural-educative 

dedicate Unirii
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PRODUCTIVITATEA, CALITATEA, EFICIENȚA
- obiective majore, esențiale în dezbaterea 

adunărilor generale ale oamenilor muncii 

Propuneri și soluții judicioase pentru creșterea 
mai substanțială a productivității muncii

Colectivul întreprindeți! de echi
pament hidraulic din Rîmnicu 
Vilcea este format în marea majo
ritate din tineri. De aceea au im
presionat plăcut maturitatea și se
riozitatea cu care oamenii muncii 
de aici au dezbătut în adunarea 
generală probleme deosebit de im
portante ale activității economice, 
în centrul dezbaterilor s-a aflat o 
sarcină cu totul deosebită ce revine 
întreprinderii în viitorul an : creș
terea accentuată a productivității 
muncii, ca principală cale prin care 
se va realiza dublarea producției. 
Firesc, s-a plecat de la realizările 
la acest indicator pe primele 10 
luni ale acestui an — care se si
tuează cu 4,4 la sută peste nivelul 
prevăzut, deși, comparativ cu anul 
trecut, s-a prevăzut o creștere cu 
aproape 80 la sută a productivității 
muncii. Cei care au luat cuvîntul 
au analizat cu chibzuință și spirit 
de răspundere fiecare obiectiv din 
programul unic de măsuri politico- 
organizatorice, tehnico-economice șl 
de creștere a productivității muncii 
— supus dezbaterii — aducindu-i 
îmbunătățiri importante prin nu
meroase propuneri și sugestii.

„In cei doi ani care au trecut de 
la intrarea în funcțiune a între
prinderii noastre — arăta inginerul 
Ștefan Pădureanu, șeful atelierului 
de proiectare — s-a schimbat ra
dical structura producției, ajungind 
de la repere simple, fără mari pre

Problemele înnoirii și diversificării producției 
nu și-au găsit locul cuvenit în dezbateri

Este un fapt recunoscut că la 
întreprinderea de utilaj minier de 
la Fiiipeștii de Pădure, procesul de 
ridicare a nivelului tehnic si cali
tativ al producției, impus de dez
voltarea și modernizarea sectorului 
carbonifer, dar așteptat cam de 
multă vreme, a început să dea re
zultate. Unitatea a beneficiat în 
ultimul timp de sprijinul necesar 
pentru dotarea atelierelor cu ma
șini și utilaje de înaltă tehnicita
te ; s-au primit fonduri importan
te pentru extinderea unor hale și 
secții — lucrări de investiții care 
se realizează in prezent. In felul 
acesta, colectivul de aici a putut 
eă-șT organizeze producția oe prin- 
rcioii noi. moderne, să renunțe in 
mare parte la tehnologiile de lu
cru perimate.

..Acest salt în înnoire si moder
nizare — s-a subliniat in darea de 
seamă prezentată în adunarea ge
nerală — a determinat vizibile re
zultate pozitive în muncă. Astfel, 
pe cele 10 luni ale acestui an s-au 
realizat planul productiei-marfă. în 
condițiile creșterii simțitoare a 
productivității muncii, precum și 
alți indicatori de plan". Dar sarci
nile de producție pentru anul vii
tor sint mult mai importante, mai 
mobilizatoare, mai ales sub aspectul 
înnoirii și modernizării utila jelor mi
niere fabricate. Din păcate, nici in 
darea de seamă, nici in dezbateri. 

GALAȚI : Importante sporuri de producție fizică
Hotăriți să-și îndeplinească in bune condiții planul pe acest an. oame

nii muncii din industria județului Galați raportează că producția-marfă 
industrială .a fost îndeplinită cu un spor in valoare de peste 600 milioane 
lei, întreaga creștere fiind obținută pe seama ridicării productivității 
muncii. S-au înregistrat importante cantități suplimentare de produse : 
peste 6 640 tone laminate finite pline, 256 tone sîrmă din oțel trasă la 
rece, circa 860 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, aproape 140 
tone utilaje tehnologice pentru industria alimentară, circa 3 270 mc pre-, 
fabricate din beton armat, 19 000 mp țesături, 352 tone ulei comestibil șl 
altele. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

IAȘI: Energie electrică peste prevederi
Ca urmare a creșterii gradului de siguranță in funcționarea tuturor 

agregatelor, a reducerii numărului de opriri la instalații și a eliminării 
avariilor, oamenii muncii de la întreprinderea „Elecțrocentrale" din Iași 
înscriu în graficele întrecerii noi și importante realizări. Astfel, de la 
începutul anului și pină în prezent, ei au reușit să pulseze peste pre
vederi in rețeaua sistemului energetic național 25,5 milioane kilowați-oră 
energie electrică. Acest succes a fost obținut în condiții de eficiență ridi
cată a activității întreprinderii, materializată, intre altele, in economi
sirea a 130 tone combustibil conventional și reducerea consumului in In
stalațiile proprii cu peste 380 000 kilowați-oră energie electrică. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scînteii").

tenții în execuție, la piese și sub- 
ansamble de mare complexitate, 
multe constituind noutăți sub as
pect tehnic. Mă nemulțumește insă 
faptul că, uneori, se observă o oare
care reținere față de introducerea 
curajoasă a noului. Bunăoară, noi 
am schimbat tehnologia la cilindrii 
hidraulici, introducînd bachelitarea 
capacelor în vederea prevenirii

La întreprinderea de echipament 
hidraulic din Rîmnicu Vîlcea

scurgerilor de lichide. Șeful atelie
rului de montaj, inginerul Liviu 
Mureșan, continuă totuși să aplice 
vechea tehnologie. Or, pentru de
montarea cilindrilor necorespunză
tori se pierde timp și, ca urmare, 
se înregistrează un randament mai 
scăzut".

Alți participant! la dezbateri s-au 
referit, in cuvîntul lor, la alte două 
probleme prioritare de care depinde 
sporirea productivității muncii : 1) 
introducerea pe scară mai largă a 
mecanizării ; 2) asigurarea cu dia
pozitive și scule specifice pentru 
executarea operațiunilor cu grad 
ridicat de prelucrare și precizie. 
..Se simte tot mai acut nevoia rea
lizării prin autoutilare și a insta

acest imperativ al producției anu
lui 1984 n-a avut locul cuvenit.

Cei mai multi vorbitori — șefi 
de secție, maiștri, ingineri, munci
tori de înaltă calificare — s-au 
ocupat aproape in exclusivitate de 
probleme de organizare, de unele 
lipsuri in aprovizionarea tehnico- 
materială. Si cite ar fi fost de 
spus. Au încercat, e drept cam 

La întreprinderea de utilaj minier 
din Fiiipeștii de Pădure

timid, unii vorbitori să aducă în 
dezbatere esențialul : „Trebuie să 
existe o corelare perfectă între 
sectoarele de cercetare, proiectare 
si sculărie si sectoarele prelucră
toare, incit toate matrițele, dis
pozitivele. sculele necesare noilor 
prototipuri să fie realizate în tim
pul ootim" — argumenta maistrul 
Ion Ene. Despre neajunsurile in 
organizarea sectoarelor de concep
ție. tehnologice a vorbit — mai 
vag. este drept — și subinginerul 
Marian Matei, de la atelierul de 
hidraulică. El a observat lipsa de 
asistență tehnică în aplicarea teh
nologiilor noi. în deslușirea docu
mentației pieselor si subansamble- 
lor in atelierele de prelucrare. Si 

lării unor benzi transportoare pe 
liniile de montaj" — sublinia. în 
cuvîntul său, lăcătușul Ion Stăni- 
șor. Tot în acest sens, subliniind 
cerința autodotării atelierelor cu 
dispozitive de ridicat și alte meca
nisme. s-au pronunțat și maiștrii 
Alexandru Iosif și Nicolae Dezro- 
bitu, ing. Vasile Preoteasa, lăcătu
șul Dumitru Matei și alții. La rin- 

dul lor, ing. Gheorghe Berezovschi, 
Doru Drăgan ș.a, au demonstrat in 
mod concret de ce este absolută și 
neîntîrziată nevoie de dispozitive 
și scule suple care să poată fi ma
nevrate rapid, mai ales la mașinile 
de prelucrări mecanice cu comandă 
numerică, la celelalte utilaje de 
mare randament.

Important este fapttfl că. pentru 
soluționarea efectivă a acestor pro
bleme, in adunare s-au stabilit 
imediat sarcinile ce revin ateliere
lor de proiectare și, implicit, de 
prototipuri și scule pentru revizui
rea documentațiilor și asimilarea 
unor SDV-uri. Concluzia dezbate
rilor a sintetizat-o, în fond, ing. 
Octavian Fota, directorul între

aceasta din cauză că cercetarea și 
proiectarea sint întrucîtva rupte 
de sectoarele de execuție. Dar. de 
fapt. în adunare nu si-a spus pă
rerea nici un cercetător, nici un 
proiectant.

După adunare discutăm cu to
varășul Gheorghe Popa, inginerul- 
șef cu pregătirea fabricației si teh
nica nouă, de la care aflăm că în

1984 întreprinderea trebuie să do
vedească că este în stare — și el 
consideră că va fi — să construias
că utilaje de minierit dintre cele 
mai moderne, care să satisfacă 
cerințele celor mai exigenti bene
ficiari. Mai mult, trebuie să se 
iasă neapărat la export cu produ
sele fabricate aici. Dar despre 
acest lucru, despre măsurile si ac
țiunile ce trebuie întreprinse, nici 
el nu si-a spus cuvîntul în adu
narea generală.

La rîndul său. tovarășul Ion Ef- 
timie. secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii, ne-a spus că ar 
fi, fost bine ca in adunarea gene
rală să fi fost ridicate o serie de 

prinderii : „Nivelul productivității 
muncii pe care îl putem atinge 
anul viitor ne oferă temeiul să so
licităm centralei de resort supli
mentarea sarcinilor de producție cu 
cel puțin 80 de milioane lei. Dispu
nem de posibilități ca să ne asu
măm asemenea sarcini".

Din propunerile 
participanților la dezbateri:
• Conceperea și executarea unul 

agregat de roluire a corpurilor de 
acumulatori, măsură prin care se 
poate asigura creșterea producției, 
in 1984, cu cel puțin un milion lei;
• Realizarea prin autoutilare a 

unei linii tehnologice pentru mon
tarea cilindrilor hidraulici, precum 
și a unei instalații de sablare. pre
venind pe această cale pierderile 
de timp generate de executarea 
acestor operațiuni la diverși cola
boratori ;
• Generalizarea polideservirii, 

prin perfecționarea pregătirii pro
fesionale a muncitorilor, la mașinile 
de frezat și rabotat, precum și la 
cele de rectificat plan și rectificat 
rotund, care ar permite utilizarea 
mai bună a timpului de lucru și 
creșterea, pe această bază, a pro
ductivității muncii.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

probleme legate de calificarea unor 
muncitori și maiștri, a unor teh
nologi și tehnicieni. Cu atît mai 
mult, cu cit la sculărie si în sec
toarele de realizare a noilor tipuri 
de complexe mecanizate de aba
taj (CMA-4, CMA-PL) se obser
vă neajunsuri legate de familiari
zarea oamenilor cu tehnica mo
dernă. Este nevoie deci ca de ur
gentă să se organizeze cursuri de 
ridicare a calificării. Totodată, este 
necesar să se acționeze pentru 
formarea unui centru de documen
tare tehnică bine dotat în uzină și 
să se. asigure o mai strînsă colabo
rare cp institutele de cercetări din 
tară.

Concluzia care se desprinde este 
că. dacă judecăm lucrurile prin 
prisma cerințelor esențiale ale 
producției anului viitor, adunarea 
generală nu și-a atins scopul. Dar 
problemele rămîn si este necesar 
ca în continuare comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii, 
prin consultarea largă a muncito
rilor si specialiștilor, să asigure 
aplicarea celor mai potrivite mă
suri pentru îndeplinirea în cele 
mal bune condiții a sarcinilor de 
plan privind Înnoirea si diversifi
carea producției.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea de tractoare Miercurea Ciuc, un nou lot de produse este pregătit pentru livrare
, Foto : Agerpres

Timpul rece — un motiv în plus pentru

ÎNCHEIEREA FĂRĂ ÎNTÎRZIERE
A LUCRĂRILOR AGRICOLE

In județul Hunedoara s-au încheiat arăturile adinei
Oamenii muncii din unitățile 

agricole socialiste din județul Hu
nedoara au încheiat efectuarea 
arăturilor adinei de toamnă pe în
treaga suprafață planificată.

In telegrama adresată cu această 
ocazie C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R. se 
spune : Ferm hotăriți să înfăp
tuiască în cele mai bune condiții 
sarcinile și orientările ce ni le-ați 
dat privind sporirea producției

Prin hună organizare — viteze zilnice sporite
în județul Vaslui a fost concen

trat un număr sporit de tractoare 
la efectuarea arăturilor de toamnă. 
Constătind că in multe unități a- 
ceastă lucrare este întirziată, co
mandamentul județean pentru a- 
gricultură a adoptat operativ o se
rie de măsuri suplimentare pentru 
intensificarea ritmului de lucru. „A- 
ceste măsuri și-au dovedit imediat 
eficienta — ne spune inginerul Mi
hai Butnaru. directorul generat al 
direcției agricole județene. Organi
zarea judicioasă a muncii în două 
schimburi, extinderea în majorita
tea unităților a schimbului de 
noapte, dar mai cu seamă urmări
rea permanentă. în unități, a mo
dului in care se desfășoară arătu
rile au avut drept rezultat mărirea 
vitezei de lucru în ultimele zfle de 
la 5 500 hectare la 7 400 hectare. 
Dealtfel, pină vineri seara pe an
samblul județului au fost arate 
89 000 hectare, reprezentind 74 la 
sută din suprafața prevăzută".

La arături, în schimbul doi — mai
Terminind printre primele recol

tarea culturilor tirzii, unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Valu lui Traian, Castelu și Cerna
vodă, situate pe linia mediană a ju
dețului Constanța, se află acum la 
loc de frunte și la executarea ară
turilor de toamnă. Pină in diminea
ța zilei de 11 noiembrie, aceste uni
tăți au efectuat această lucrare pe 
85—87 la sută din suprafața plani
ficată. Cu totul alta este situația 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Pantelimon, Horia 
și Cogealac, situate la extremitatea 
de nord a județului, unde pină la 
aceeași dată au fost arate numai 
44—50 la sută din suprafețele pre
văzute. Datorită unor asemenea că
minari in urmă, care de fapt se în
registrează si in alte unități agri
cole. pe ansamblul județului s-a 
arat doar 68 ia sută din suprafața 
planificată.

„Secretul" fruntașilor Ia arat II 
aflăm de la directorul S.M.A. Valu 

agricole și realizarea prevederilor 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, lucrătorii ogoare
lor și-au concentrat eforturile pen
tru efectuarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare și de ridicare a 
potențialului productiv al pajiștilor 
naturale, pentru transportul și 
aplicarea întregii cantități de în
grășăminte organice din fermele

Numeroase unități, între care în
treprinderile agricole de stat Bir- 
lad. Fălciu, Zorlenl, Huși, Vaslui, 
Vetrișoaia. cooperativele agricole 
guletea. Negrești. Al. Vlahuță. Bog- 
dănița. Popeni. Todirești. Bozia.

VASLUI

Gri vița și altele, au și Încheiat a- 
răturile adinei de toamnă. In co
muna Suletea. de exemplu, prin 
mobilizarea tuturor forțelor — co
operatori. elevi, alți oameni ai 
muncii — terenurile gu fost elibe
rate rapid de resturi vegetale. Caj 
urmare, s-a creat din timp front 
de lucru tractoarelor, care au arat 
toate cele 900 hectare.

Tocmai pentru că se poate lucra 
mai repede, așa cum demonstrează 
unitățile fruntașe, și pentru că 

lui Traian, ing. Ion Toma : „Noi am 
început arăturile imediat ce s-au 
încheiat recoltarea și însămînțările, 
iar de la 28 octombrie am reparti
zat Ia această lucrare 80 la sută 
din tractoare. De asemenea, cu toa-

CONSTANȚA

te cele 85 de tractoare care lucrea
ză Ia arat am organizat lucrul în 
două schimburi, realizind zilnic o 
viteză de peste 400 hectare. Ca ur
mare, avem toate condițiile să în
cheiem grabnic arăturile pe întrea
ga suprafață de 8 063 hectare".

In contrast însă, în Consiliul a- 
groindustrial Cogealac. din totalul 
de 242 de tractoare aflate in do
tarea stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii, numai 75 sint reparti
zate la arat, iar schimbul doi este 

zootehnice. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu exigență și res
ponsabilitate comunistă în scopul 
valorificării eficiente a bazei 
tehnlco-materiale a agriculturii 
hunedorene, sporindu-ne, astfel, 
contribuția Ia înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, la înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

timpul este foarte înaintat, joi. co
mitetul județean de partid a luat 
operativ noi măsuri pentru realiza
rea unui ritm și mal accelerat la 
arături. în toate unitățile rămase in 
urmă la arat, cum sint cele din 
Blăgeștl, Bogdănești. Viișoara. Vin- 
derei. Lunca Banului, Murgeni, Pu- 
iești. Zăpodeni, Tanacu ș a., au fost 
trimise peste 480 tractoare cu plu
guri din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste care au încheiat a- 
răturile. Pentru’grăbirea lucrărilor, 
acolo unde era necesar, au fost 
concentrate suficiente forte umane 
Ia . eliberarea de coceni a. celor a- 
proape 4 000 hectare și la transpor
tul acestora cu atelajele in unități 
<WT‘lă mărginea solelor. S-au creat 
astfel condiții ca mecanizatorii să 
lucreze cu randamente sporite la 
arat.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

multe tractoare!
organizat pe numai 35 de hectare, 
îl întrebăm pe directorul S.M.A.- 
ului. ing. Constantin Grosu, dacă le 
lipsește forța de muncă sau moto
rina. „Nu. nici vorbă — ne răspun
de dînsul. Avem motorină și ne-au 
venit în ajutor 36 de tractoriști de 
la alte unități, dar sint probleme cu 
eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor și transportul producției 
de pe suprafețele recoltate. Din a- 
ceastă cauză. Ia T.A.S. Cogealac a- 
răturile pe cele 4 400 hectare au 
Început abia săptămina aceasta".

Prin urmare, eliberarda terenuri
lor de resturile vegetale si organi
zarea mai bună a muncii mecani
zatorilor constituie principalele 
direcții in care trebuie să se acțio
neze stăruitor în vederea terminării 
în cel mai scurt timp a arăturilor 
adinei de toamnă.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Utilizarea rațională, economisirea severă a gazelor naturale atît de 
consumatorii din industrie, cit și de cei casnici constituie, așa cum s-a 
subliniat la Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere șl alți oameni 
ai muncii din industria petrolului, o obligație de prim ordin a colecti
velor din unitățile economice și a populației. Un rol deosebit in asigu
rarea corespunzătoare a consumatorilor, în stabilirea Cu maximă opera
tivitate a măsurilor ce se impun pentru economisirea gazelor naturale 
revine Dispeceratului național de gaze naturale. Tovarășul ing. NE- 
CULAI IONESCU, director tehnic la Dispeceratul național de gaze, ne 
prezintă citeva din măsurile care se întreprind in vederea gospodăririi 
judicioase a gazelor naturale.

— In primul rînd trebuie să pre
cizez. ne spune interlocutorul, că 
pentru satisfacerea in mai bune 
condiții a consumatorilor. în planul 
pe acest an s-a prevăzut o sporire a 
extracției de gaz metan si gaze aso
ciate. Dealtfel, pentru sporirea pro
ducției de gaze naturale, care consti
tuie o importantă resursă de hidro
carburi a tării, avind o însemnată 
pondere in balanța de materii prime 
si energetică, se află în curs de în
făptuire un program prioritar pentru 
realizarea unei producții suplimenta
re. peste prevederile cincinalului, de 
10 miliarde mc. Conform acestui pro
gram, pe lingă extinderea lucrărilor 
de cercetare geologică și punerea in 
exploatare a noi structuri gazeifere, 
se află în diferite faze de realizare 
investiții care contribuie la îmbună
tățirea sistemului național de trans
port și distribuție a gazelor. In ceea 
ce privește îndeplinirea sarcinilor de 
plan, atit unitățile din cadrul Cen
tralei gazului metan, cît și trusturile 
de foraj și extracție au realizat în 
acest an nivelul de producție pla
nificat.

In perioada care urmează, odată 
cu răcirea vremii, nivelul produc
ției urmează să sporească, lucrările 
de nunere în funcțiune a noi sonde, 
finalizarea unor capacități de com
primare și a noi conducte de trans
port asigurind livrarea, din resurse 
proprii, a circa 2 milioane mc/zi 
gaze naturale in plus față de nivelul 
realizat în luna ianuarie 1983,

— Se poate trage concluzia că sint 
întrunite condițiile pentru alimenta
rea în bune condiții a consumatori
lor din economie in perioada care 
urmează ?

— Sistemul național de transport 

al gazelor este dimensionat la pa
rametri prescriși pentru a putea 
acoperi nevoile de consum raționale

O importantă cerință economică la ordinea zilei:

GAZELE NATURALE - utilizate rațional, sever economisite!
ale sectoarelor industrial, public și 
individual. Dar nu trebuie să ne
glijăm faptul că, în ultimii ani, nu
mărul consumatorilor a sporit, iar 
în perioada de iarnă, la nivelul În
tregii țări, se înregistrează un con
sum mediu zilnic mai mare cu circa 
40 la sută față de perioada de vară. 
In municipiul București, creșterea 
ajunge chiar la 50 la sută. Este 
evident că în aceste perioade de 
virf de consum, sistemul de trans
port și distribuție este supus unor 
solicitări deosebite. Aceste variații 
de consum le cunoaștem, și produc
ția de gaze de care dispune dispece
ratul, la care se adaugă înmagazi- 
nările de gaze, pot să acopere ni
velul solicitărilor. Complicații apar 
însă atunci cind unii consumatori 
depășesc repartițiile de gaze, ceea 
ce poate determina un dezechilibru 
între sursele disponibile și necesi
tățile generate de consum. In aceste 
cazuri se înregistrează scăderea pre
siunii de alimentare pe întreaga 

rețea, iar acest „șoc de decompre- 
sie" mărește in lanț risipa și la cei
lalți consumatori, prin reducerea 
randamentelor de ardere.

— Au fost dese cazurile in care, 
în cursul iernii trecute, s-au înre
gistrat depășiri ale repartițiilor 7

— Trebuie să precizăm că lista 
unităților care ne-au creat probleme 
este destul de lungă. Cu toate asi
gurările pe care le-am pfimit la 
începutul sezonului rece că toate mi
nisterele și unitățile se vor încadra 
în nivelul repartițiilor, au apărut 
perturbații in sistemul de distribu

ție și transport datorate depășirii 
consumurilor planificate de gâze na
turale. O serie de mari consumatori, 
intre care Combinatul siderurgic 
Galați, întreprinderea textilă Bo
toșani, combinatele de celuloză și 
hirtie Brăila și Suceava. întreprin
derile de zahăr Buzău șl Tg. Mureș, 
întreprinderile de autocamioane și 
„Rulmentul" din Brașov, Combina
tul de utilaj greu din Cluj-Napoca, 
nu s-au încadrat in repartițiile sta
bilite inițial, grevind asupra func
ționării in bune condiții a sistemu
lui de distribuție a gazelor in pe
rioadele de virf de consum.

— Știm că există reglementări 
precise și severe asupra modului de 
utilizare rațională a gazelor naturale. 
Ce întreprind unitățile de distribuție 
pentru încadrarea în repartiții a 
unităților care încalcă disciplina de 
consum 7

— Sancțiunile la care recurgem 
împotriva acestor unități merg pină 

la oprirea alimentării cu gaze natu
rale. Dar în cazul unităților cu foc 
continuu, așa cum sint majoritatea 
celor din metalurgie și chimie, în
treruperea ’ alimentării poate avea 
consecințe tehnice grave. Și tocmai 
asemenea unități nu se Încadrează 
in consumurile planificate. Pa
radoxal, cei care depășesc constant 
repartițiile sint „apărați" de sancțiu
nea cea mai severă. Iată de ce mă
surile de încadrare in repartiții tre
buie luate în primul rînd de specia
liștii din unitățile respective, dar, 
in unele cazuri, deși există soluții 

corespunzătoare, aplicarea lor se ter
giversează nejustificat. Multi consu
matori au găsit înțelegere la forurile 
lor de resort, care au procedat frec
vent la modificarea și suplimentarea 
cotelor alocate prin plan. Mari nea
junsuri a provocat sistemului de 
transport și distribuție practica 
redistribuirii cotelor de gaz intre 
unitățile aceluiași minister, care a 
îngreunat un control mai eficient și 
întîrzie disciplinarea unităților con
sumatoare de gaze.

— Reducerea vîrfurilor de consum 
constituie un obiectiv de mare în
semnătate. Ce posibilități există in 
acest sens, ce se întreprinde pentru 
punerea in practică a soluțiilor exis
tente ?

— Ca și in cazul sistemului ener
getic național, în sistemul de trans
port și distribuție a gazelor naturale 
asigurarea consumurilor în perioa
dele de virf necesită eforturi tehnice 
și materiale deosebite. Iată de ce, 

pentru a se evita scoaterea necon
trolată din funcțiune a unor consu
matori importanți, la care procesele 
tehnologice reclamă condiții riguroa
se de presiune și debit, aplatizarea 
vîrfurilor de consum constituie una 
din principalele sarcini ale Dispece
ratului național de gaze. Măsurile care 
s-au întreprins, intre care elabora
rea unor programe de lucru ale agre
gatelor mari consumatoare in afara 
perioadelor de virf, programarea 
reviziilor și reparațiilor capitale la 
instalațiile mari consumatoare in 
cursul trimestrelor I și IV, asigura

rea funcționării Instalațiilor cu regim 
mixt de utilizare a combustibililor, 
ar trebui să conducă, față de anii 
anteriori, la o scădere a cererii de 
gaze in perioadele de virf. Dar si
tuația existentă in prezent nu fruc
tifică rezervele mari existente pe 
ansamblul economiei pentru reduce
rea consumurilor de gaze, în gene
ral, șl în perioadele de virf. în 
special.

M-aș referi numai la marile eco
Nota redacției. Problemele aduse în discuție de interlocutor sint 

Intr-adevăr de o maximă importanță ți soluționarea de urgență a acestora 
se impune cu atit mai mult cu cît gazele naturale — resursă epuizabilă 
de hidrocarburi — asigură o parte însemnată din necesarul de materii 
prime și energetice al țării. Reducerea consumului de gaze naturale, 
gospodărirea judicioasă a acestora nu trebuie să fie o acțiune de cam
panie, înscrisă pe lista priorităților doar în sezonul rece, lată de ce 
invităm oamenii muncii, specialiștii din diferite domenii de activitate 
să-și exprime in coloanele „Scinteii" opinii și propuneri legate de utili
zarea și gospodărirea eficientă a gazelor naturale.

Convorbire realizată de Dan CONSTANTINI

nomii care se pot obține prin îm
bunătățirea randamentelor de ardere. 
Tipurile de arzătoare fabricate în 
ultimii ani în țară au randamente 
de ardere comparabile cu cele mai 
bune performanțe atinse pe plan 
mondial. Asigurarea unor arzătoare 
cj parametri funcționali superiori 
reprezintă insă numai prima ăon- 
diție, e drept, absolut necesară pen
tru reducerea consumului de gaze 
folosite drept combustibil. In ultimă 
instanță, consumul depinde de felul 
cum sint exploatate arzătoarele, de 
măsurile luate in flecare întreprin
dere pentru eliminarea risipei, recu
perarea energiei refolosibile. Iată 
de ce se impune, în primul rînd, ca 
arzătoarele să fie dotate cu instala
ții automate de reglare a amestecu
lui de aer și gaz metan, iar pentru 
îmbunătățirea randamentului termic 
este necesar să nu se piardă in at
mosferă căldura rezultată și să se 
recupereze, totodată, energia refolo- 
sibilă a gazelor de ardere. Or, con
troalele pe care le întreprindem la 
consumatori pun în evidentă mari 
Carențe in dotarea cu aparatură de 
automatizare și de control al arderii 
si cu instalații de recuperare a căl
durii reziduale. Deși asemenea dotări 
au costuri reduse si nu necesită re
pere din import, majoritatea consu
matorilor ignoră aceste mari posibi
lități de economisire a gazelor.

Utilizarea rațională a gazelor na
turale constituie o cerință de excep
țională însemnătate și rezolvarea 
problemelor de fond ale acțiunii de 
economisire a acestei materii prime 
de mare valoare economică nu tre
buie sub nici un motiv aminată.

(Urmare din pag. I)
și fermitate pentru reducerea mal 
accentuată a consumurilor materiale 
și valorificarea superioară a resurse
lor de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil, pentru creșterea 
mai susținută a productivității mun
cii, înnoirea, modernizarea și ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru recuperarea și 
utilizarea intr-o măsură tot mai 
mare a resurselor materiale refolosi
bile, pentru întronarea unui riguros 
spirit gospodăresc in folosirea mij
loacelor tehnice, materiale și finan
ciare. a părții din avuția națională 
Încredințată de societate fiecărui co
lectiv spre administrare. Realizarea 
unei eficiente economice superioare 
in întreaga activitate productivă con
stituit. în fond, esența-esențelor nou
lui mecanism economico-financiar, a 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice a întreprinde
rilor. *

Acum, cind bătălia pentru realiza
rea planului pe cel de-al treilea an 
al cincinalului a intrat intr-o etapă 
decisivă, măsura reală a înțelegerii 
mature, responsabile a sarcinilor de 
mare însemnătate ce stau in fața 
colectivelor de oameni ai muncii o 
dau. înainte de toate, fantele. Valoa
rea fiecărei zile oină la sfîrșitul anu
lui sporește mult tocmai datorită 
sarcinilor imoortante care mai sint 
de realizat. De aceea, pretutindeni, 
in toate unitățile economice, printr-o 
puternică mobilizare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de către 
organizațiile de partid, este absolut 
necesar să se acționeze cu respon
sabilitate, cu înalt spirit de inițiativă 
și dăruire în muncă, astfel incit fie
care zi să fie o zi a rezultatelor ma
xime in producție. în scopul realizării 
exemplare a sarcinilor cantitative și 
calitative ale planului pe acest an. 
Aceasta este în interesul dezvoltării 
economiei naționale, al nostru, al tu
turor 1
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RĂSPinNZlND CB ENTUZIASM CHEMĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, APELULW FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

Tineretul României socialiste și-a reafirmat, alături de întregul popor, 
voința nestrămutată, angajamentul ferm de a face totul pentru 

apărarea dreptului suveran al popoarelor la pace, la viață
PESTE 100 000 DE TINERI Șl COPII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ AU PARTICIPAT IERI LA GRANDIOASA MANIFESTARE „TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - APELUL- - - - - - - - - - - - - - —
airesat organizațiilor naționala, regionale și internaționale de tineret din Europa 
cu care Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România și Organizația Pionierilor întrețin relații de colaborare
Tineri și tinere din Europa !

în actualele împrejurări internaționale, cînd 
Europa a devenit un imens arsenal ,de arme 
atomice, cînd urmează să se amplaseze, în acest 
an, noi rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, cînd viața întregii planete este ame
nințată, noi, tinerii și copiii României socialiste, 
participanți la ampla manifestare „Tineretul 
României dorește pacea", adresăm organizațiilor 
de tineret și copii din toate țările europene, 
indiferent de orientările politice și filozofice, 
apelul nostru fierbinte de a se angaja cu toată 
energia și elanul tineresc, acum cind nu este 
încă prea tirziu, în lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru eliberarea popoarelor și a 
tinerei generații de spectrul amenințării nu
cleare, pentru salvarea păcii și asigurarea 
dreptului fundamental al popoarelor la liber
tate și independență, Ia viață.

Sprijinim cu hotărîre propunerile șl iniția
tivele profund constructive, realiste și respon
sabile avansate de România, de președintele 
Nicolae peaușescu, privind realizarea dezarmă
rii, și în primul rind a celei nucleare, edifi
carea unui climat trainic de pace, securitate și 
cooperare în Europa și în întreaga lume, cu 
convingerea că acestea corespund pe deplin 
intereselor vitale ale generațiilor tinere din 
România, ale tinerilor de pretutindeni, dorinței 
lor de a învăța, de a munci și trăi într-o lume 
fără războaie, a înțelegerii intre popoare, a 
independenței și progresului tuturor națiunilor.

Noi, tinerii României socialiste, considerăm că, 
In momentul de față, problema crucială pentru 
Europa o constituie eliminarea pericolului am
plasării pe continent a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, a intensificării cursei înarmă

Uniunea 
Tineretului Comunist 

din Republica 
Socialistă România

rilor. a primejdiei războiului, in primul rind a 
celui nuclear, care amenință existența popoare
lor europene, a tuturor popoarelor lumii, însăși 
civilizația umană.

Nici o rațiune nu poate justifica politica de 
înarmare, adoptarea de noi programe de am
plasare și desfășurare a armelor nucleare. Este 
convingerea fermă a tineretului român că 
oprirea cursei înarmărilor, luarea de măsuri 
eficiente și energice de dezarmare, și in primul 
rînd de dezarmare nucleară, constituie singura 
alternativă rațională, care ferește omenirea de 
pericolul războiului nuclear nimicitor.

Cunoaștem bine faptul că, in prezent, în tinip 
ce sute de milioane de copii și tineri cad 
victime nevinovate foametei, bolilor, subdezvol
tării, cursa aberantă a înarmărilor înghite sume 
fabuloase, influențind direct nivelul de viață al 
oamenilor, al tinerilor, privind milioane și mili
oane de copii și tineri de cele mai elementare 
condiții de pregătire și educație, de muncă și 
viață.

Iată de ce vă chemăm, dragi tineri și tinere 
din Europa, să acționăm in strinsă unitate 
pentru :

— oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete și efective de dezarmare, și in 
primul rind de dezarmare nucleară, la reali
zarea unui echilibru militar nu pe calea acumu
lărilor de noi armamente, ci prin reducerea 
celor existente Ia un nivel cit mai scăzut ;

— oprirea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retragerea și dis- 
tiugerea celor existente, continuarea tratativelor 
privind rachetele cu rază medie de acțiune pină 
la realizarea unui acord ;

— eliminarea forței și tensiunii din relațiile 
internaționale, soluționarea tuturor problemelor

litigioase numai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative ;

— reducerea cheltuielilor militare și folosirea 
sumelor astfel eliberate pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, pentru a asigura copiilor și 
tinerilor dreptul la muncă, la educație, Ia pre
gătire profesională și culturală ;

— utilizarea cuceririlor științei și tehnicii 
exclusiv in slujba păcii și progresului, nu a 
distrugerii și războiului ;

— succesul Conferinței pentru încredere și 
dezarmare in Europa, chemată să contribuie Ia 
reducerea încordării internaționale, la reluarea 
procesului destinderii, la dezvoltarea sentimen
telor de prietenie, stimă și încredere intre 
popoare.

In pofida situației internaționale complexe, a 
pericolelor care amenință viața și munca pașnică 
a popoarelor, noi, tinerii din Republica Socialistă 
România, sintem convinși că tînăra generație 
din întreaga lume, unindu-și acțiunile cu toate 
forțele păcii, poate să contribuie la oprirea 
evoluției periculoase a evenimentelor, să impună 
adoptarea de măsuri concrete care să ducă la 
eliminarea pericolului războiului, la înfăptuirea 
dezarmării, la salvgardarea păcii.

Tineri și tinere din Europa, să ne ridicăm 
cu toate forțele la lupta pentru făurirea prezen
tului și viitorului nostru de pace și bunăstare !

Să nu acceptăm ca viețile noastre, ale părin
ților, fraților și surorilor noastre să fie distruse 
de un război nuclear nimicitor !

Să acționăm împreună pentru edificarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei lumi a păcii și progresului, a 
securității și colaborării intre toate popoarele 
globului 1

Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști 

din România

Organizația Pionierilor 
din Republica £ 

Socialistă România

---------- □LKIj'JAKl ------
adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite

Stimate domnule Javier Perez de Cuellar,
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a face cunoscut 

participanților Ia actuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. textul acestei scrisori în care reprezentanții 
a peste 6 milioane de tineri, muncitori, țărani, inte
lectuali, studenți și copii din Republica Socialistă 
România, reuniți în cadrul unei ample demonstrații de 
masă pentru a-și exprima dorința de a trăi în pace și 
securitate, dind glas voinței întregului tineret român, 
adresează un apel înflăcărat Organizației Națiunilor 
Unite de a-și intensifica acum, mai mult ca oricind, 
eforturile în direcția opririi cursei înarmărilor, a eli
minării pericolelor unui nou război mondial nimicitor, 
pentru garantarea păcii in Europa și in întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că Organizația Națiunilor 
Unite, care prin insăși Carta sa și-a fixat ca obiectiv 
principal „să izbăvească generațiile viitoare de flagelul 
războiului", trebuie să aibă un rol mai activ și o con
tribuție mai eficientă la determinarea si accelerarea 
procesului de menținere a păcii și securității interna
ționale. răspunzînd obiectivelor și scopurilor funda
mentale pentru care a fost creată.

Tineretul României socialiste privește plin de îngri
jorare viitorul planetei noastre. De-a lungul istoriei, 
lumea nu a fost nicicind atit de împovărată ca acum 
de cheltuieli militare, nu a dispus de arme atit de per
fecționate și nu a fost niciodată mai amenințată de 
distrugerea totală.

Noi, tinerii, nu dorim să fim ultimii supraviețuitori 
ai planetei. Știm că problema fundamentală a zilelor 
noastre este dezarmarea, șl in primul rind cea nu
cleară, preîntîmpinarea războiului și apărarea păcii. 
Știm că există soluții in această privință, că numeroase 
categorii de oameni, tineri și bătrini. bărbați și femei, 
personalități din lumea intreagă, popoarele planetei le 
cer și Ie propun. Este timpul ca glasul acestora să fie 
auzit și luat in considerare.

Susținem intru totul poziția României, concepția,

Participanții

București, 12 noiembrie 1983.

aprecierile și propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind înfăptuirea dezarmării, asigurarea 
păcii, destinderii și colaborării internaționale, prezen
tate la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
in apelurile din mesajele adresate președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iuri Andropov, 
și președintelui S.U.A., Ronald Reagan. Cerem să se 
facă totul pentru a nu se ajunge la amplasarea de noi 
arme nucleare în Europa, să se acționeze pentru re
tragerea și distrugerea celor existente, astfel incit Eu
ropa să nu devină o torță nucleară. Sprijinim propu
nerea de creare in cadrul O.N.U. a unui organism 
internațional învestit cu dreptul de a controla și in
specta realizarea întocmai a măsurilor de încetare a 
cursei înarmărilor și de dezarmare, precum și propu
nerea privind înființarea unui organism special pentru 
bune oficii, mediere și conciliere, care să acționeze în 
direcția prevenirii apariției de noi confruntări armate 
și a soluționării pașnice, pe calea tratativelor, a ori
căror probleme dintre state.

Ne exprimăm satisfacția pentru interesul pe care 
O.N.U. îl acordă tinerei generații, prin desemnarea 
anului 1985 ca An Internațional al Tineretului sub de
viza „Participare, dezvoltare, pace", și dorim ca aceas
tă generoasă inițiativă să demonstreze in mod real și 
concret grija, față de tineret, fată de viitorul acestuia.

Este timpul ca O.N.U. să devină o tribună reală a 
voinței de pace a națiunilor, unde să triumfe glasul 
rațiunii. în ce ne privește, noi, tinerii din România, 
împreună cu tinerii din întreaga lume, cu toți oamenii 
de bună credință, cu toate popoarele, dorim să ne 
facem cunoscută voința noastră de a trăi in pace și în
țelegere cu toate națiunile.

Tineretul României socialiste, profund angajat in 
activitatea de dezvoltare economică și socială a natriei, 
pentru fericirea și prosperitatea poporului român, cere 
ferm și prin această scrisoare, adresată participanților 
la cea de-a 38-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
ca, prin adoptarea în acest înalt forum a unor măsuri 
și hotăriri concrete, să fie garantat, respectat și apărat 
dreptul fundamental al omului, dreptul la viață.

la manifestarea „Tineretul României 
dorește pacea"

în București a avut lot, sîmbătă 
12 | noiembrie, un eveniment cu pro
funde "seftiriificații politibe,dă pu
ternică vibrație patriotică.

„Tineretul României dorește pacea" 
— sub această deviză s-a desfășurat 
o impresionantă manifestare pentru 
pace a reprezentanților tinerilor și 
copiilor de pe tot cuprinsul țării. Mii 
de tineri — muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi și studenți — și-au 
dat întîlnire în Capitală pentru a 
exprima deplina și entuziasta lor 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
pentru a da glas sentimentelor de 
deosebită apreciere față de străluci
tele inițiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Ampla manifestare, organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizația 
Pionierilor, ce răspunde Apelului 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a constituit un nou prilej 
pentru milioanele de tineri și copii 
ai României socialiste de a-și expri
ma recunoștința fierbinte față de 
grija părintească a partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
toți tinerii patriei, pentru strădaniile 
sale neobosite consacrate edificării 
unei lumi a păcii, destinderii și în
țelegerii între popoare.

Grupurile de tineri veniți din ju
dețe, împreună cu reprezentanții ti
neretului bucureștean, au format o 
impresionantă coloană de peste 
100 000 de demonstranți, Ia care s-au 
alăturat numeroși cetățeni ai Capi
talei, animați de aceleași nobile sen
timente, de a apăra bunul cel mai de 
preț al omenirii — viața. Demon
stranții au străbătut bulevardele 
centrale, îndreptîndu-se apoi spre 
Palatul sporturilor și culturii.

Cei care au luat parte Ia acest 
marș — expresie a voinței unanime 
de pace a tineretului, a întregului 

popor român — purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, drapele ale 
patriei si partidului, lozinci expri- 
mînd protestul față de escaladarea 
tot mai periculoasă a cursei înarmă
rilor, cerînd încetarea competiției 
militare, renunțarea la planurile de 
instalare a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, retrage
rea și distrugerea celor existente, 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară. Pancartele purtate de 
tineri, lozincile scandate neîntrerupt 
ilustrează deplina angajare a tinerei 
generații în lupta pentru edificarea 
unei lumi ferite de spectrul unui 
nou război, totala lor adeziune la 
importantele acțiuni și inițiative ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
cind înfăptuirea dezarmant și. instau
rarea unui climat de destindere și în
țelegere între toate popoarele lumii: 
„Ne -poâftir^fătre pacd^tt^'MtlaT 
Partidul, Ceaușescu, România!", „Ne 
mindrim cu tot ce face Ceaușescu 
pentru pace!", „Tinerii doljeni cer cu 
hotărire eliberarea omenirii de coș
marul unui nou război!", „Tinerii 
hunedoreni sint hotăriți să lupte pen
tru apărarea păcii, bunul cel mai de 
preț al omului!", „Tinerii județului 
Harghita spun un NU hotărit ampla
sării de noi rachete in Europa!", „DA 
retragerii și distrugerii celor exis
tente!", „Tineretul din județul lași 
se ridică cu toată hotărirea împotri
va politicii de continuare a înarmă
rilor!", „Tinerii județului Constanța 
cer încetarea oricărei demonstrații de 
forță din viața internațională!", „Ti
neretul din Satu Mare dorește si 
trăiască, să muncească și să învețe in 
pace!".

Pe întregul traseu parcurs, zecile 
de mii de tineri și copii au exprimat, 
in numele tinerei generații a Româ
niei, hotărîrea fermă de a acționa, 
împreună cu întregul nostru popor, 
cu tineretul din întreaga lume, pen
tru a determina oprirea iraționalei 
curse a înarmărilor, pentru a-și im
pune voința nestrămutată da a trăi, 
munci și învăța în condiții de liniște 
și pace, la adăpost .de amenințarea 
unui război nuclear pustiitor.

La Palatul sporturilor și culturii s-a 
desfășurat, în continuare, o impre
sionantă adunare a participanților la 
marșul tineretului și copiilor.

Pe frontispiciul sălii se afla por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de drapelele patriei și 
partidului, sub care era înscris : 
„Ceaușescu — România — Pace".

în deschiderea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care a arătat, printre altele : 
„Participăm astăzi la o nouă și sem-* 
nificativă manifestare care se înscrie 

în rîndul marilor acțiuni din tara 
noastră consacrate păcii și dezarmă
rii si în cadrul căreia exprimăm 
sentimentele de înaltă mindrie pa
triotică și adeziune deplină ale tu
turor tinerilor patriei, pionieri și 
uteciști — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — față 
de eforturile statornice și străluci
tele inițiative și acțiuni de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, izvorîte din năzuin
țele perene ale poporului român, de 
înțelegere și cooperare internațională, 
ce poartă amprenta unui autentic 
umanism revoluționar, a unei pro
funde cunoașteri a problemelor lumii 
contemporane. Regăsim în inițiativele 
și propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în prestigioasă activitate 

“desfășurată ' de~pr®ședintele Republi-- 
cii Socialiste România — a subliniat 
în continuare vorbitorul — un veri
tabil program al păcii și dezarmării, 
o contribuție remarcabilă la rezol
varea marilor imperative ale contem
poraneității. pătrunse de conștiința 
unei înalte responsabilități pentru 
viitor, pentru soarta întregii umani
tăți. Iată de ce dorim să exprimăm, 
și cu acest prilej, in numele tinerei 

■generații a patriei, profunda noastră 
gratitudine și recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu, marele 
făuritor al României contemporane, 
împreună cu angajamentul nostru 
solemn de a-i urma minunatul exem
plu, mărețul indemn și vibrantele 
chemări pentru înfăptuirea Întocmai 
a marilor programe de dezvoltare 
socialistă și comunistă a patriei, de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, de a făuri națiunii 
noastre un viitor fericit, liber și in
dependent. De la această tribună a 
luptei tineretului român pentru pace 
dăm expresie angajamentului solemn 
și unanim al tinerei generații a țării 
de a munci, a învăța și crea pentru 
a înfăptui neabătut hotăririle Con
gresului al XH-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Să facem totul — a arătat în în
cheiere vorbitorul — pentru întă
rirea unității de acțiune a tinerilor 
de pretutindeni, a organizațiilor lor 
pentru pace, pentru libertate, pen
tru viață !“. z

Au luat apoi cuvîntul Poliana 
Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Benone Pă- 
iuș, secretar al comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea „Vulcan" din Bucu
rești, studenta Elisabeta Jobbagy, 
vicepreședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 

din centrul universitar Cluj-Napoca, 
Petre Buică, mecanizator, secretar 
al biroului organizației U.T.C. de la 
Stațiunea de mașini agricole Brîn- 
ceni. membru al biroului Comitetu
lui județean Teleorman al U.T.C., 
Edgar Ottschofski, elev la Liceul de 
matematică-fizică „Nicolaus Lennau" 
din Timișoara, pioniera Doina Chi
riaș, comandant de detașament la 
Școala generală nr. 156 București, 
Tudor Mohora, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

în cuvinte pline de înflăcărare 
ți patos revoluționar, vorbitorii și-au 
demonstrat dorința de a trăi lntr-o 
lume a păcii și colaborării, o lume 
fără arme și războaie, exprimind 
profunda lor gratitudine față da 
statornica și neobosita activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu desti
nată salvgardării păcii, eliminării 
pericolului de război, Încetării 
cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, edificării unui viitor 
pașnic și prosper pentru toate po
poarele.

într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm tineresc și de
plină angajare patriotică, partici
panții au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Me
sajul tinerei generații a României 
socialiste, prin care se exprimă 
hotărirea fermă a întregului tineret 
al patriei de a milita neabătut pentru 
Înfăptuirea exemplară a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, a indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Mesajul a fost prezentat de tova
rășul Dinu Drăgan, secretar al C.C. 
al U.T.C.

în continuarea adunării, tovarășa 
Ioana Lăncrăjan, secretar al C.C. al 
U.T.C., a dat citire Scrisorii adresate 
ds participanții la manifestarea „Ti
neretul României dorește pacea" 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite.

în încheiere, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a prezentat Apelul adresat 
organizațiilor naționale, regionale și 
internaționale de tineret din Europa, 
cu care Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și Orga
nizația Pionierilor întrețin relații de 
colaborare, expresie a dorinței de a 
întări solidaritatea cu tinerii de pre
tutindeni, de a acționa uniți pentru 
apărarea păcii pe planeta noastră.

Fotografii de Sandu CRISTIAN și Eugen DICHISEAM!
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ÎNVÂȚÂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

DIVERS
Noi descoperiri 
la Sarmizegetusa

$i în acest an au continuat să
păturile arheologice efectuate de 
specialiști din Cluj-Napoca și 
Deva la Sarmizegetusa. Intre al
tele, au fost scoase la iveală 
vestigiile unui vechi templu. 
Este vorba de o clădire situată 
in apropierea unui atelier de 
sticlărie. Au fost descoperite, de 
asemenea, o serie de morminte, 
citeva sute de opaițe, numeroa
se monede din argint și bronz, o 
brățară subțire din aur, fibule 
și alte obiecte. Adăugîndu-se ce
lor existente, acestea se consti
tuie in tot atitea mărturii și 
mesaje despre infloritoarea și 
renumita așezare a iluștrilor 
noștri strămoși.

Performantă... 
eoliană

După nouă luni de funcționa
re, originala instalație eoliană 
pentru scoaterea apei de 
mare adincime, concepută 
specialiști 
exploatare 
cercetarea 
caprinelor 
stanța, a

ia 
de 
înromâni și aflată

la Institutul pentru 
și creșterea oilor și 
de la Palas — Con- 

____ înregistrat o primă 
performanță: cu ajutorul viatu
lui s-au extras pină in prezent 
2 000 metri cubi de apă de la 
adincimea de 110 metri. Si a- 
ceasta, in condițiile in care via
turile din vara și toamna anu
lui in curs n-au fost deloc priel
nice. Apa este adunată în per
manență intr-o hidrosferă de 80 
metri cubi. Hidrosferă se află la 
înălțimea de 24 metri și de aici 
apa este dirijată — prin cădere 
— spre consumatori, tn prezent 
se fac pregătiri pentru echipa
rea Instalației și cu un hidroge
nerator. El va fi acționat prin 
căderea apei din hidrosferă și 
va produce energie electrică 
pentru iluminat.

Ora exactă
Pe frontispiciul halei centrale 

de la întreprinderea de mașini- 
unelte din Bacău a fost montat 
un ceas electronic de dimen
siuni puțin obișnuite: fiecare ci
fră are o înălțime de.„ 80 de 
centimetri!

Orologiul, care funcționează... 
ca ceasul, este opera unui co
lectiv de specialiști din secția 
mecano-energetică a unității, 
condus de inginerii Marian Cîr- 
jan și Constantin Petrescu,

Ceasul se poate vedea și „citi" 
de la o distanță de cițiva kilo
metri. Nu mai există nici un 
motiv pentru vreun eventual în- 
tîrziat de la. progrdmul de lucru 
să mai spună că n-a văzut cit 
este ora sau că i-a stat... ceasul.

I Punct de atracție
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- mai puternic angajat în educarea revoluționară a oamenilor muncii, 
in soluționarea problemelor activității productive

Noul an de învățămint a început 
de curind. Desfâșurindu-se sub 
semnul înaltelor exigențe formulate 
în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ,1a Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia în fata întregii acti
vități politico-educativ.e. dezbaterile 
din învătămîntul de partid sînt 
chemate să înscrie o contribuție 
sporită la educarea revoluționară a 
maselor, la cultivarea hotărârii tu
turor oamenilor muncii de a înfăp
tui exemplar, politica partidului. în 
acest context, evaluarea exigentă a 
activității depuse pînă acum, con
tinuarea și îmbogățirea experienței 
pozitive constituie o condiție fun
damentală a perfecționării de an
samblu a muncii politico-ideologice, 
a învătămîntului de partid cu precă
dere. De aceea, am adresat acum, 
la începutul anului de învățămint, 
cîteva întrebări unor directori și 
directori adiuncti ai cabinetelor Ju
dețene și al municipiului București 
pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă.

1. Ce intenționați să întreprindeți 
pentru a spori contribuția învățăntin- 
tului politico-ideologic la dezbaterea 
și soluționarea problemelor concrete 
ale activității productive ?

Dan Cruceru, Cabinetul municipal 
București. De curînd, în cadrul Cabi
netului pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă al municipiului 
București funcționează Laboratorul 
privind perfectionarea aplicării nou
lui mecanism economico-financiar. 
Aici se organizează periodic dezbateri 
între specialiști cu scopul de a găsi 
soluții la diferite probleme eco
nomice. De pildă, dezbaterea referi
toare la introducerea noilor tehno
logii neconvenționale în industria' 
construcțiilor de mașini a fost pre
cedată de organizarea unei expoziții 
și de proiectarea a două filme 
documentare care prezentau date 
ilustrative privind avantajele noilor 
tehnologii. Principalele concluzii au 
fost apoi amplu discutate cu propa
gandiștii, cu o serie de cadre de 
partid din domeniul respectiv, pen
tru ca ele să poată fi temeinic 
cunoscute și dezbătute apoi cu 
cursanții la invățămîntul politico- 
ideologic. în mod asemănător s-a 
procedat și la dezbaterea privind căi 
și mijloace de economisire a ener
giei electrice în industria construc
țiilor de mașini. ’

Emanoil Uțescu, Cabinetul jude
țean Dolj. De anul trecut la noi se 
folosește cu bune rezultate o metoda 
pe care o vom extinde in anul 
acesta. Cursanților li se indică din 
timp anumite probleme pe care le 
studiază si le analizează la nivelul 
locurilor de muncă sau al unității. 
Unii, de pildă, urmăresc modul in 
care se realizează indicatorul pro
ducție netă sau fizică, alții cum se 
acționează pentru reducerea consu
murilor specifice sau cum sînt 
folosite mașinile șl utilajele aflate 
în dotare. Beneficiind de observații 
și propuneri concrete, dezbaterile 
sînt astfel mult mai vii. mai dina
mice. soldîndu-se adeseori cu solu
ții. cu măsuri de îmbunătățire a 
muncii. , - - —

Ioan Toma, Cabinetul județean Ba
cău. Anul acesta acționăm pentru

legarea mai strinsă a tematicii de 
studiu la preocupările diferitelor co
lective. De pildă, pentru invățămîn- 
tul politico-ideologic din zona mi
nieră sau petrolieră majoritatea te
melor sînt axate pe problemele dez
voltării producției de cărbune și 
țiței, instituirea ordinii și disciplinei 
In aceste sectoare de mare impor
tantă etc. La fel procedăm și în 
unitățile constructoare de mașini, in 
cele ale industriei ușoare, ale co
merțului etc. în felul acesta asigu
răm cadrul necesar dezbaterii și 
aprofundării problemelor specifice 
și. totodată, implicăm mai mult 
comitetele de partid în buna -orga
nizare si desfășurare a invățămîn-

ar fi Combinatul petrochimic Midia- 
Năvodari, Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Centrala atomoelectrică, 
șantiere de irigații. Fiecare din aces
te unități are probleme specifice. 
Pornind de aici am intocmit progra
me proprii pentru desfășurarea . in- 
vățămintului ideologic, cu teme 
adecvate, atît din domeniul econo
mic, cît și din domeniul social-uman. 
Am in vedere probleme de discipli
nă, de răspundere, de închegare și 
sudare a colectivelor.

în mod firesc, am căutat să pre
gătim și propagandiștii tot în această 
viziune. Pregătirea lor s-a făcut pe 
platforme, cu participarea cadrelor 
de conducere din unitățile respecti-

Opinii ale unor directori de cabinete pentru 
activitatea ideologică și politico-educativă

tulul. Curînd vom organiza un 
schimb de experiență cu secretarii 
de partid și unii propagandiști inti
tulat „Rolul consiliului de educație 
politică și cultură socialistă în coor
donarea unitară a activității politico- 
ideologice in vederea îndeplinirii 
sarcinilor economice ce revin colec
tivelor".

2. Cum acționați pentru pregătirea 
mai temeinică a propagandiștilor ?

Dan Cruceru. în toamna aceasta 
pregătirea propagandiștilor a început 
cu o expunere-dezbatere pe pro
blemele cuprinse în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Man
galia. insistîndu-se cu deosebire asu
pra înțelegerii cerințelor spiritului 
revoluționar, angajant, în etapa ac
tuală.

Este limpede că problemele legate 
de generalizarea acordului global, de 
perfecționarea noului mecanism eco
nomico-financiar vor ocupa o pon
dere deosebită în cadrul tuturor 
cursurilor de învățămint. Prin ur
mare. am căutat să lămurim in 
timpul pregătirii propagandiștilor di
ferite probleme legate de perfec
ționarea sistemului de retribuire. 
Am invitat specialiști din ministere 
și alte organisme centrale care au 
clarificat atit unele probleme teo
retice. cit și unele aspecte ținind de 
aplicarea practică, concretă a noilor 
măsuri.

în perioada următoare intențio
năm să continuăm această pregătire 
la nivelul sectoarelor și al marilor 
întreprinderi.

Doresc să subliniez totodată și ne
cesitatea pregătirii mai temeinice a 
propagandiștilor in dofneniul teore
tic. în acest sens, la nivelul Capita
lei funcționează un seminar inter- 
disciplinar intitulat „Confruntări de 
idei în gîndirea contemporană", ale 
cărei dezbateri axate pe teme ac
tuale cum ar fi noțiunea de progres 
social, umanismul în lumea de azi 
etc. sînt tipărite și difuzate la 
punctele de documentarei

' Costache Tudor, Cabinetul .jude- 
: tean ConstHhțfil în județul nostru 
j există citeva unități mari, aflate în 
l| e&rTStranra 'sau de'“8nnmr”date in 
funcțiune, unde colectivele muncito
rești sînt în curs de formare, cura

ve. A avut loc, astfel, un dialog 
deschis pe probleme economice, dar 
și pe o serie de aspecte legate de 
ordine Și disciplină, răspunderea in 
muncă, comportare etc.

Ioan Toma. Anul acesta atît în in
dustrie, cit și în agricultură pregă
tirea propagandiștilor s-a făcut pe 
mari unităjțî economice, cpnsilii uni
ce agroindustriale și, acolo unde s-a 
putut, chiar pe forme -de studiu. în 
municipiul Bacău și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej am întocmit un pro
gram de instruire pe timp de un an 
de zile, urmînd ca el să se realizeze 
pe grupuri de unități cu profil ase
mănător. Pentru comerț, construcții, 
școli s-au întocmit programe sepa
rate.

în felul acesta vom putea continua 
și sistemul de dezbateri deschise la 
care să participe propagandiști din 
unitatea respectivă sau din cele 
asemănătoare ca profil.

3. Ce întreprindeți pentru a imprima 
dezbaterilor un caracter viu, dinamic, 
pentru a răspunde dorinței cursanți
lor de a se informa cu tot ceea ce 
apare nou ? v

Ioan Lunean, Cabinetul județean 
Timiș, Pentru toate cele 52 de teme 
recomandate am întocmit bibliogra
fii. venind astfel in sprijinul propa
gandiștilor și cursanților. Sînt insă 
între acestea o serie de teme cum 
ar fi perfecționarea sistemului de 
.retribuire a muncii, studiul istoriei 
.ca fundament al oricărei activități 
educative, formarea convingerilor 
materi?.li.st-stiiihțifice a maselor etc. 
pentru care am întocmit un mate
rial ajutător mult mai bogat. Iată, 
de pildă, Ia prima temă amintită, pe 
lingă unele consultații și articole 
teoretice apărute în presa centrală 
sau întocmite de noi, am pus la 
punct un set de planșe cu calcule 
concrete pe categorii de oameni ai 
muncii specifice județului, pe care 
le-am difuzat la punctele de docu
mentare din unitățile productive. 

■ în mod asemănător nm procedat și 
la celelalte teme, oferind propagan- 

rtHștHwr raff material documentar 
adecvat (diapozitive, planșe, gra
fice etc.).

în legătură cu problemele de or
din metodic, vreau să menționez că 
încă de anul trecut am intocmit un 
curs de metodică privind specificul 
muncii educative, desfășurate cu 
adulții. Este în fond rezultatul unor 
dezbateri care au reunit specialiști 
din învățămint, cercetare, propagan
diști cu experiență, activiști, pe teme 
cum ar fi : accesibilitatea cunoștin
țelor aprofundate in -cadrul invăță- 
mintului politico-ideologic, exigen
tele dezbaterii, cerințele expunerii 
în fața adulților, forme și metode 
de stimulare a discuțiilor etc. Anul 
acesta intenționăm să continuăm 
asemenea dezbateri, urmărind cu 
deosebire procesul de formare a 
conștiinței morale și juridice a ma
selor.

loan Ispas, Cabinetul județean Bu
zău. Redactăm trimestrial un caiet 
metodic dedicat propagandiștilor și 
agitatorilor. Pe lingă materialele care 
se referă la activitatea economică a 
județului, el cuprinde și o serie de 
dezbateri, schimburi de experiență 
privind formele și metodele folosite 
în invățămîntul politico-ideologic, in 
activitatea educativă în general. Este 
demn de semnalat că aceste materiale 
eu caracter metodic sînt scrise de 
propagandiștii înșiși, caietul metodic 
prilejuind in felul acesta un util 
schimb de opinii privind metodele 
de stimulare a dialogului, de acti
vizare a discuțiilor.

Concomitent, caietul metodic mai 
conține bibliografii și recomandări 
tematice pentru invățămîntul poli
tico-ideologic. Numărul care va apă
rea în curînd este consacrat aproape 
în întregime diferitelor probleme le
gate de buna desfășurare a invăță- 
mîntului.

De asemenea, Întocmim periodic 
un documentar pe care il trimitem la 
punctele de documentare, .care în
fățișează o serie de realizări din ac
tivitatea economico-socială, de obiec
tive din industrie, transporturi, agri
cultură. La fiecare început de an 
tipărim un set de materiale ce de
taliază sarcinile ce decurg din pla
nul economico-social pe anul in 
curs.

Dan Cruceru. întocmim de mai 
mult timp un caiet metodic pentru 
propagandiști, aflat la numărul 19. 
Aceste caiete cuprind materiale pe 
profil semnate de activiști, propa
gandiști, Specialiști, . De asemenea, 
publicăm broșuri metodice în spri
jinul educației juridice, ateiste etc. 
Am instituit măsura ca de anul 
acesta să ne întâlnim lunar Ia nive
lul sectoarelor cu responsabilii 
punctelor de documentare pentru a 
face din acestea adevărate foruri de 
perfecționare metodică a învătămîn
tului politico-ideologic, a activității 
educative in ansamblu.

Paul DOBRESCU

Băile Felix : hotelul „Belvedere"

Două stațiuni de renume : Băile Felix șl 
Băile Herculane

în această perioadă, 
stațiunile Băile Felix 
și Băile Herculane o- 
feră condiții dintre 
cele mai bune pentru 
tratament și odihnă. 
Ambele sînt indicate 
in afecțiuni reumatis
male, afecțiuni gine
cologice. neurologice 
periferice, boli de nu
triție și metabolism.

Cele două stațiuni 
beneficiază de factori 
naturali de cură cu o 
inaltă valoare tera
peutică, de instalații 
moderne de' tratament 
și'personal medical cu 
innită calificare,

în ambele stațiuni, 
se poate petrece și un 
concediu agreabil, ele 
fiind situate in zone

de un pitoresc aparte, 
cu un climat blind și 
posibilități multiple de 
agrement.

Biletele pentru cele 
două stațiuni se gă
sesc la agențiile și fi
lialele oficiilor jude
țene de turism, pre
cum și la cele ale 
I.T.H.R. București,

Anotimpul rece și reactivarea 
unor afecțiuni digestive

Este un fapt cunoscut, în special de către persoanele suferinde, că 
toamna devin mai frecvente crizele de ulcer și, în general, in acest ano
timp, se reactivează afecțiunile digestive. Am solicitat explicații in legă
tură cu acest fenomen, precum și recomandările de specialitate, tovară
șului doctor docent Toma NICOLAESCU, șeful compartimentului Clinic 
de la Institutul de fiziologie normală și patologică „D. Danielopolu" din 
București.

Cu trei ani In urmă, la Chilia, 
în Delta Dunării, a fost găsit pe 
stradă un pui plăpind de peli
can. Se rătăcise de „frații" lui. 
Fusese rănit la un picior si nu 
mai putea să zboare.

Găsindu-l, lucrătorii de la coo
perativa de producție, achiziții 
șl /desfacere a mărfurilor 
Chilia l-au îngrijit cum 
priceput, i-au oblojit rana, 
vindecat-o, A fost găzduit 
tr-un țarc. Atit de mult s-a obiș
nuit cu noua lui „casă" și cu 
noul mod de a trăi, incit n-a 
mai dat semne de plecare spre 
împărăția de ape si stuf a Deltei. 
A crescut mare și voinic, ca toți 
pelicanii, devenind acum un 
punct de atracție pentru toată 
lumea.

din 
s-au 
i-au 
in-

Din te miri ce
Micii păpușari de la Școala 

populară de artă din orașul Ro
șiori de Vede si-au ciștlgai o 
mare audiență. Sub indru marea 
profesoarei Elena Lulu llie. cei 
30 de copii dau friu liber cailor 
lor năzdrăvani și. însoțiți de 
Ilene Cosinzene si Feți Frumoși, 
au prezentat și prezintă pe sce
nele județului spectacole pe care 
le pregătesc cu dăruire și miga
lă. Nu intimplător au obținut 
laurii ultimei ediții a Festivalu
lui national ..Cintarea Româ
niei". Minuind cu iscusință pă
pușile de catifea, dind viată po
veștilor și basmelor de neuitat 
ale copilăriei, el ist incintă co
legii de generație, )

Dacă le consemnăm aici ispra
va, o facem și pentru faptul că 
micii mari artiști din Roșiori de 
Vede isi meșteresc singuri mi
nunatele lor păpuși.

Una zicea, 
alta făcea

Ixi școala de șoferi amatori din 
Galați, Lucian Jechiu trecea 
drept un instructor foarte exi
gent. Adeseori se încrunta spre 
învățăceii de la volan, apostro- 
fîndu-i:

— De cite ori să-ți spun să 
nu apeși prea tare pe accelera
ție? Ce, vrei s<t ajungi un vite- 
zoman?

Așa. zicea instructorul — și zi
cea bine.

Dar una zicea (la școală) și 
altfel proceda el insuși (pe șo
sea). Apăsa pe accelerație pină 
nu mai putea, făcînd adevărată 
cascadorie printre obstacolele ie
șite in cale. Deunăzi, cind a fost 
surprins circulind cu mult pes
te viteza legală, am aflat, că in
structorul nu era la primul ra
liu de acest fel. Mai avea pe 
permis încă 5 (cinci) ștampile 

. radar.
Ce poți să mai zici față de is

prăvile unui astfel de instruc
tor... neinstruit?

La școală cu elt

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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cinema
0 Lovind o pasăre de pradă : SCALA 
(il 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 1.5,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15, MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18:
20.15.
0 Haiducii Iul Șaptecai î TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11: 13,15; 15.39:
17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : DACIA 
(50 33 94) — 9; 12; 16; 19.
0 Balul de sîmbâtă seara : MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
0 Căruța cu mere : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15.30: 17,45; 20, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. 
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, MIORIȚA (14 27 14) - 
9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Misterele Bucureștilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30; 17,30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Sfirșitul nopții : MUNGA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30;
18,30.
0 Baloane de curcubeu — 19,30, Co
losul din Rhodos — 14; 16.45 : PRO
GRESUL (23 94 10).
O Detectivul Toma : SALA MICA A 
PALATULUI — 10: 12.
O Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18: 20.
0 Cîntecul e viața mea : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 
20.
0 Program de desene animate — 9- 
11; 13; 17.13, Aleargă cu mine — 15; 
19,15 : DOIN A (16 35 38).
0 Fata care vinde flori : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17.30: 19,45.
0 Călătorul cu cătușe : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Limita dorințelor — 19.30, Polițistul 
ghinionist — 15,30; 17,30 : PACEA
(60 30 85).

0 Rubedeniile î CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
0 Atenție ia gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10.45; 12.30; 14.15; 16,15: 18,15;
20.15. EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
0 Marea hoinăreală : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20. 
0 Hercule cucerește Atlantida : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13.30:
15,45: 18; 20.
0 Dubiu delict : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20.15.
0 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12.30; 16; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 12; 16; 19.
0 Drumul spre victorie : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17.30; 20,
GRI VITA (17 08 58) — 9; 11,30: 14;
16.30: 19. CIULEȘTI (17 55 46) — £;
11,30; 14: 16.30; 19. TOMIS (2149 16) — 
9; 11.45: 14.30; 17,15; 20.
0 Cariera mea strălucită : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18: 
20.
0 Corleone : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15.30: 17.30; 19.30.
0 Domnul miliard : FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30: 17.30; 19,30.
0 Albinuța : COTROCENI • (49 48 48) — 
15; 17.15: 19.30.
0 Elvis: POPULAR (35 15 17) — 9:
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național <14 71 îl, sala
mică) : o scrisoare pierdută — 10;
Coana Chirița — 15; Titanic vals — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescti" 
<15 00 75. Ateneul Rornân) : „Reverbe
rații" — cinci secole de muzică și 
poezie — 11; Recital de saxofon : Da
niei Kientzy (Franța) — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Spărgăto
rul de nuci — 11; Boema — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și paiele fermecate — 11; Secre
tul lui Marco Polo — 19.

* Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 10; Mobilă și du
rere — 15; Luna dezmoșteniților — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : O zi 
de odihnă — 10; Liniște, ne privim in 
ochi — 15; 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10; Maestrul și Margareta — 
18.
* Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Po
litica — 10: Necunoscuta șl funcțio
narul — 15; Șoareci de apa — 19,30.
0 Teatru! de comedie <16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30; 
Peți toarsa — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31.03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 10:
(sala Studio) : )Acești îngeri triști — 
10,30: Trăsura la scară — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10; Șap
te martori — 19; (sala Giulești. 
13 04 85) : Cocoselui neascultător — 
10: Opinia publică — 18.
0 Teatrul satlrlc-muzicai ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo at 
ll-lea — 16; Doctore, sînt al dv. — 
19.30: (sala Victoria, 50 58 65) : Frumo
sul din pădurea zăpăcită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
<13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10.30; Ghiocei... mărgăritare — 19.
0 Teati-u! „Ion Vasilescu- (12 27 45) : 
Ucu-Uitucu — 10: Piatră la rinichi — 
19.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan și smoking — 11; Clntați 
cu mine un cintec — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10,30; 
Hoțul de vulturi — 19.
0 Teatrul „țăndărică" (15 23 77) ; 
Bu-Ali — 10; 12; (sala Batiștei) : Ti
grul purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 11.
0 Circul București (1101 20) : Popeye. 
marinarul și corabia veseliei — 10; 
16; 19.30.
0 Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are euvintul — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(13 72 59) : Suflete tari — 19.

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 

cu cîștiguri
Spiritul de economie, un atribut 

al cumpătării și înțelepciunii omu
lui, a pătruns astăzi in rîndurile 
populației de la orașe și sate.

Cele peste 21,5 milioane de li
brete de economii existente în pre
zent asupra cetățenilor constituie o 
dovadă elocventă in acest sens. 
Este bine cunoscut faptul că în do
rința de a satisface cit mai deplin 
interesele depunătorilor, Casa de 
Economii și Consemnațiunl și-a di
versificat instrumentele de econo
misire și gama de avantaje pe 
care le acordă celor care își în
credințează banii spre păstrare la 
C.E.C.

Depunătorilor care doresc ca 
sumele lor să sporească prin cîști- 
guri. in bani, Casa de Economii și 
Consemnațiuni le oferă — alături de 
alte instrumente de economisire — 
libretul de economii cu cîștiguri. 
Depunătorii care utilizează acest 
libret de economii beneficiază de 
importante cîștiguri din dobînda 
anuală de 4,5 la sută care se 
acordă prin trageri la sorți trimes
triale.

La o tragere la sorți trimestrială 
se acordă la fiecare 1 000 de librete 
cite 20 ciștiguri în bani, intre 
250 la sută și 25 la sută, calculate 
față de soldul mediu trimestrial al 
libretelor ieșite ciștigătoare. Ciști- 
gul maxim acordat la depunerile 
pe aceste librete are o valoare de 
50 000 de lei.

Este important de reținut că 
dreptul de incasare a ciștigurilor in 
bani il au titularii libretelor de 
economii cu ciștiguri, care au un 

. sold mediu trimestrial de cel puțin 
20 de lei.

Libretele de economii cu cîștiguri 
se emit de oricare unitate proprie 
C.E.C. și de oficiile poștale auto
rizate.

— Reactivarea sau exacerbarea u- 
nor suferințe digestive în timpul 
toamnei ține de mediul extern, dar 
și de sensibilitatea unor persoane în 
perioada trecerii de la un sezon la 
altul. In ceea ce privește mediul ex
tern, numeroase cercetări efectuate 
în țara noastfă și in alte țări au pus 
în evidență existența unei legături 
directe între variațiile mari sezonie
re (ale presiunii atmosferice, inten
sității vîntului, variației temperaturii 
etc.) și starea-de sănătate. în anii in 
care toamna sau primăvara sînt mal 
tîrzii sau mai timpurii, ulcerul în 
special devine mai frecvent în aceas
tă perioadă. De pildă, într-unul din 
anii trecuți, cind ianuarie a .fost o 
lună de adevă
rată primăvară, 
am constatat că 
ulcerul a fost mai 
frecvent în acea 
lună și nu în 
martie, cum se 
Tntirtiplă de obi
cei. Pe lingă fac
torii meteorolog 
gici intervin și factori Individuali 
genetici. După cum se cunoaște, anu
mite funcții ale organismului au o 
desfășurare ciclică stabilită în de
cursul zecilor de mii de ani. Bună
oară, la oamenii care trăiesc 
in zona temperată, unde există 
deci primăvară și toamnă, reacti
vările apar mai aleâ in aceste sezoa
ne, pe cind la ecuator și in zona 
tropidală ele sint posibile în tot 
timpul anului.

— Ce alte elemente pot interveni 
în declanșarea suferințelor tubului 
digestiv ?

— Din categoria factorilor de me
diu extern fac parte și alimentele. 
Toamna este anotimpul cind oamenii 
consumă multe fructe bogate in za- 
haruri și legume rădăcinoase cu con
ținut ridicat de celuloză : dar aceste 
alimente pot determina disproporțio- 
narea elementelor nutritive, ceea ce 
scoate stomacul și, în general, tubul 
digestiv din obișnuințele lor. Apari
ția afecțiunilor gastrice este favori
zată și de solicitări mai deosebite sau 
mai mari, specifice’ sezonului toam
nei : reluarea activității după înche
ierea concediului de odihnă sau a 
vacanței școlare etc.

— In aceste cazuri, cum trebuie 
prevenită sau intirziată apariția 
ulcerului ?

— în primul rînd, persoanele care 
știu că au această reactivitate sezo
nieră sau cele care au linul din pă
rinți ori frați cu asemenea afecțiuni, 
trebuie să fie mai atente, in special 
in sezoanele de trecere și mai ales 
toamna. Pentru ■ prevenirea recidivei 
sau a instalării bolii, se recomandă 
ordonarea programului de viață, a 
raportului dintre muncă și odihnă 
sau relaxare. Alt element esențial il 
constituie ritmicitatea 'meselor, res
pectarea orelor de masă și participa
rea afectivă : omul nu trebuie să 
mănînce în grabă sau pentru a satis

face in' mod formal o necesitate a

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

organismului, cl din plăcere, Încet, ca 
să ii priască, cum se spune atît de 
înțelept in vorbirea populară. Să se 
evite în această perioadă alimentele 
care rămîn mult timp in stomac (care 
conțin celuloză), și în general con
servele, alimentele prăjite, condimen
tele. Efectele itooive ale fumatului și 
alcoolului sint incontestabile : prin 
exagerarea secreției acide, sint favo
rizate mult recidivele de ulcer. Fu
matul și consumul de alcool pe sto
macul gol sint atit de dăunătoare 
incit constituie adevărate „expe
riențe ulcerogene".

— Pînă acum nu v-ați referit la 
medicamente, ce rol le revine in pre
venirea acestor afecțiuni?

— Nu m-am 
referit la medica
mente pentru că 
ele sînt abia pe 
al treilea plan, 
comparativ cu ț
celelalte măsuri 
de prevenire..._cis 
trebuie luate.
Oricum, persoa

nele bolnave sau predispuse la
ulcer trebuie să ia neutralizantul
sau antiacidul recomandat de me
dic. în cazul apariției unor su
ferințe care perseverează in cursul 
zilei și al nopții timp de cîteva zile, 
este necesară consultarea neîntârzia
tă a medicului.

— Intrucit și colitele au o largă 
răspindire, ce recomandați pentru 
prevenirea lor?

— Așa-zisele colite sînt suferințe 
Intestinale determinate de o reacti
vitate crescută a intestinului sau de 
deficiențe apărute la anumite vîrste, 
mai ales după 40—50 ani. Toamna pot 
apărea modificări ale sucurilor sau 
fermenților digestivi, care pot fi 
exacerbate din cauza creșterii sensi
bilității nervoase și a răsunetului a- 
cesteia asupra intestinului. Desigur, 
intervine și alimentația de toamnă, 
așa cum arătam mai înainte. Mulțl 
oameni cred că intestinul este un 
simplu organ de trecere, dar, in rea
litate, acesta are o structură extraor
dinar de complexă,, are funcțiupi 
endocrine și nervoase vitale. -La fi
ziologia digestiei contribuie atit' en- 
zimele sau fermenții, cit si flors 
microbiană bogată, existentă in in
testin (circa 500 familii de microbi). 
Microbii sint capabili să digere cees 
ce nu au putut digera enzimele, 
transformind alimentele in vederea 
eliminării normale. Cea mai utilă re
comandare pentru prevenirea sau 
combaterea suferințelor de colon, de
venite tot mai frecvente, este de a 
consuma tărițe de griu. care sint bo
gate in fibre șl vitamine. Dar aceas
ta nu este o recomandare de „sezon". 
De aici și o cerință care se impune: 
producerea in cantitate suficientă de 
către industria de panificație a sor
timentelor de piine cu tărițe de griu.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

0 DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE 0 DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE 0

Acuzat
— indiferentismul

O serie de faote petrecute la întreprin
derea de contractare, achiziționare si păs
trare a produselor agricole Constanța și 
la silozurile din Casicea si Ciocirlia. sub
ordonate ei. vin să confirme, incă o dată, 
că acolo unde' spiritul critic se moleșește, 
unde scade combativitatea, unde sint uita
te sau ignorate normele eticii și echității, 
care prevăd o atitudine activă din partea 
fiecăruia față de apărarea avutului obștesc, 
acolo se instaurează un climat stătirt.. viciat, 
in care iși pot face nestingherit jocul ele
mentele necinstite. Sint fapte care ilus
trează, incă o dată, cit de necesare sint 
reaudierea fermă a indiferentismului. în
tărirea spiritului de răspundere, manifes
tarea concretă și continuă a exigentei co
muniste, atitudinea constant responsabilă 
a oamenilor muncii ca producători si pro
prietari al valorilor materiale.

Se reclamă un mare prejudiciu cauzat 
în numai doi ani. Dar nu întreprinderea a 
sesizat prima paguba. Reprezentanții ei 
n-au observat că aveau loc sustrageri de ce
reale intrate în fondul centralizat al statului, 
cu un regim riguros de evidentă și mișcare, 
cu destinații precis determinate prin nor-

!

mele de organizare. Cum de s-a putut ca 
zeci de tone de cereale să fie expediate 
ilegal la celălalt capăt al țării fără ca fac
torii răspunzători din intreprinderea păgu
bită să hu tresară măcar ?

Ignorîndu-se în totalitate formele legale 
de gospodărire a cerealelor, s-au creat plu
suri in gestiune prin vicierea analizelor de 
laborator ale probelor de produse aduse de 
unitățile agricole din zonă. ' Procesul a 
inculpat doar cițiva funcționari vino- 
vati direct de pagubele produse. Dar, unde 
au fost ceilalți ? Ceilalți au fost pre
zent! cu numele, dar n-au fost. întot
deauna, prezenți cu conștiința. Cele mai 
frapante împrejurări au fost acelea in care 
infractorii consemnau în acte că livrează 
„măturătură", „gozuri", dar livrau benefi
ciarilor lor particulari, sub privirile întregu
lui colectiv, cereale boabe si spărtura de 
boabe. „Intrucit B. Zechi mi-a spus că tn 
vagon, din dispoziția inculpatului Constan
tin Vergile, a încărcat spărtură de cereale, 
deși actele erau pentru gozuri diferite, eu 
am refuzat să semnez no,ta de predare 
susmenționată", va declara, probabil min- 
dru de precauția sa, merceologul Oancea 
Ion, ascultat ca martor. Dar livrarea 
frauduloasă s-a comis și fără semnătura sa.

Si" mai semnificativă pentru existența 
unui microclimat moral viciat este 
soarta celor care au încercat să aibă o ati
tudine mai fermă. Iată un exemplu relatat

de martori : in noaptea de 15 spre 16 fe
bruarie 1981. pe la ora unu și jumătate ( !) 
șeful silozului Ciocirlia, C, Vergile, s-a 
prezentat la siloz cu un partener de afaceri 
din județul Suceava, amindoi beți cuc. In 
această stare, C.V. a intocmit un ordin de 
livrare de ‘„gozuri" către cooperativa re
prezentată prin companionul său de pahar 
și i-a cerut operatorului I. Lutfi să încarce 
vagonul, dar nu cu gozuri, ci cu produse 
mai de valoare. Operatorul a refuzat, șeful 
silozului l-a bruftuluit strașnic, operatorul 
și-a menținut refuzul și. atunci, șeful bețiv 
și infractor l-a izgonit de la locul de mun
că, amenințindu-1 că-I va schimba din 
funcție. Livrarea frauduloasă a avut loc 
sub privirile aplecate cu lașitate ale 
celorlalți oameni prezenți in schimbul de 
noapte. Era de așteptat ca in ziua urmă
toare să se aprindă toate resorturile mo
rale și organizatorice ale locului de mun
că. să se taie in carne vie. să se ceară in 
public scuze omului cinstit care fusese 
alungat și sâ fie izgonit, dat pe mina au
torităților. șeful abuziv. Dar nu s-a intim- 
plat așa. incit infractorii și-au continuat 
„opera", în vreme ce indiferenții din jur 
au continuat să „nu-i observe".

O dezbatere fermă, soldată cu măsuri 
concrete, exemplare, apare ca necesară in 
unitățile respective, un adevărat proces al 
indiferentismului, după „procedura de ur
gență" și cu „acuzator" — întregul co
lectiv.

Prețul
nesăbuinței...

I se spunea ..Selina". Nu se știe de ce. 
Poate, printr-o derivație de la astrul nopții, 
de la „Selena". La 18 ani. o asemenea ex
plicație ar fi foarte firească. La 18 ani, de 
fapt la orice virstă. e insă cu totul nefiresc 
să te afli in starea in care se afla ,.Selina" 
in noaptea de 30 spre 31 mai. la materni
tatea „Giulești". după o cursă dramatică, 
trecută pe la doua spitale rurale la care, 
in mod obiectiv nu i se putea face nimic 
și hiunsă. cit s-a putut de repede, pe masa 
de operație. La 18 ani. la orice virstă. e 
nefiresc, de asemenea, să ajungi in postura 
de a face destăinuirile pe care le-a făcut 
în dimineața următoare reprezentanților 
legii. Le-a relatat, intr-o extrem de tîrzie 
trezire la realitate, .fapta necugetată pe care 
a comis-o-cu ajutorul unei alte femei. îm
potriva moralei, impotriva normelor legale, 
împotriva vieții. împotriva ei insăsi. A po
vestit. cu amarnice regrete, cum n-a vrut 
sâ ducă sarcina la capătul ei firesc, cum cu 
ușurință a acceptat să cunoască o „moașă" 
pricepută la avorturi, a descris cum arată 
acea persoană — „o femeie in virstă. de 
vreo 60 de ani. o cheamă Anișoara" — și 
cam pe unde locuiește.

Răsfoind dosarul acesteia — Lașcu Ana, 
zisă Anișoara — am reținut, involuntar, 
citeva amănunte, destul de importante, 
neștiute de „Sellna" nici în dimineața des
tăinuirilor.

Nu știa că „moașa" nu era și n-a fost In 
viața ei „moașă", ci o „doftoroaie" cu trei 
clase primare.

Nu știa că n-are 60 de ani, ci... 81 I
Nu știa câ „binefăcătoarea" mai fusese 

condamnată de 4 ori pentru întrerupere 
ilegală a cursului sarcinii unor femei. Nu. 
știa că ultima condamnare fusese de 6 ani 
închisoare, pentru Câ unul din avorturi se 
soldase cu moartea „pacientei". Instanța 
considerase câ față de virstă înaintată a 
inculpatei — pe atunci avea ?3 de ani — 
pedeapsa va fi suficientă. Singura concluzie 
pe care a tras-o insă „doftoroaia" a fost 
urcarea tarifului : de la "00 la 1 000 lei.

Dacă ..Selina" ar fi știut aceste elemente, 
poate că n-ar fi luat condamnabila hotărire. 
$1 n-ar fi ajuns, pe patul de spital, in si
tuație de extremă urgentă, fără a se sti 
dacă va supraviețui. Căci a trebuit sâ fie 
apoi transportată la un al patrulea spital, 
și mai specializat, pentru a se desfășura 
acolo, sub terapie intensivă, lupta finală 
cu moartea.

Si nu știa că, în pofida celor mai compe
tente eforturi, nu va mai trăi decît trei 
zile. Acționînd impotriva normelor etice si 
legale, a acționat împotriva vieții, a ei în
săși.

Serqiti ANDON
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UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA

- ISTORICĂ ÎNFĂPTUIRE A POPORULUI NOSTRU

Ample manifestări științifice și cultural-educative dedicate Unirii

TELEGRAME EXTERNE

încheierea vizitei ministrului de externe 
al României in Finlanda

în organizarea secțiilor de lim
bă. literatură si arte ale Academiei 
Republicii Socialiste România și a 
Academiei de științe sociale și po
litice a avut loc în aula ACADE
MIEI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA sesiunea științifică cu 
tema „Ideea de unitate — perma
nență a culturii naționale". în co
municările prezentate de academi
cieni, conducători șl membri din 
instituții de invățămînt și cercetare 
au fost reliefate modalitățile speci
fice prin care limba, literatura și 
artele, cultura națională in ansam
blul ei, au exprimat unitatea și 
continuitatea poporului român pe 
întreg teritoriul patriei, au servit 
cu fidelitate afirmarea identității 
etnice și spirituale a poporului 
român.

La DEVA a avut loc simpozionul 
Științific interjudetean cu tema 
„Unitate si continuitate istorică in 
sud-vestul Transilvaniei", dedicat 
celei de-a 65-a aniversări de Ia 
făurirea statului național unitar 
rcmân. La lucrări au luat parte 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid, cadre univer
sitare din București. Cluj-Napoca 
Si Sibiu, cercetători, muzeografi, 
cadre didactice din București, din 
județele Arad. Alba. Cluj. Sibiu, 
Timiș, Mureș. Bihor și Hunedoara. 
Au fost prezentate comunicările ; 
„Lupta de veacuri a poporului ro
mân pentru libertate socială și 
națională, pentru independentă si 

, păstrarea ființei naționale" de
Radu Bălan, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. „Istoria României in con
textul istoriei universale" de prof, 
univ. dr. Ni-colae Ciachir. „65 de 
ani de la Unirea Transilvaniei cu 
Romania" de dr. Vasile Netea, 
„Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe- 
.•ialistă din August 1944 — piatră 
de hotar a istoriei noastre" de dr. 
George Protopopescu. In secțiunile 
simpozionului au fost prezentate 
ilte 60 de comunicări științifice.

La Casa de cultură din Deva a 
avut loc vernisajul expoziției foto- 
documentare cu tema „Lupta po
porului român pentru unitate si 
independentă națională. pentru 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia". (Sabin Cerbu).

La ALBA IU LI A s-a deschis fes
tivalul național de poezie „Cartea 
Unirii", dedicat celei de-a 65-a ani
versări a făuririi statului național 
unitar român, organizat de Uniu
nea scriitorilor, Comitetul de cul
tură și educație socialistă al jude
țului Alba și Asociația scriitorilor 
din Sibiu. Manifestările, la care 
participă scriitori din București,

Brașov, Cluj-Napoca. Craiova. Si
biu, Timișoara, Tirgu Mureș și Iași, 
care au debutat cu un moment e- 
vocator găzduit de Sala Unirii din 
localitate, cuprind întilniri cu pu
blicul în localitățile Alba Iulia, 
Blaj, Aiud, Cugir, Galtiu, Sebeș, 
Galda de Jos, Șard. (Ștefan Dinieă).

Centrul de studii și cercetări de 
Istorie și teorie militară organizea
ză în aceste zile în unități si co
mandamente un simpozion consa
crat Unirii de la 1 Decembrie 1918. 
Dintre temele referatelor prezenta
te consemnăm: „Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia și sem
nificația ei istorică". „Ecoul Unirii 
Transilvaniei cu România in presa 
vremii". La Casa armatei din 
Sibiu a fost prezentat simpozionul 
„Formarea statului național unitar 
român — legitate obiectivă a dez
voltării societății românești. încu
nunare a unor lupte de secole, a 
năzuinței românilor de pretutin
deni de a avea un stat unitar, in
dependent. de a trăi liberi in pace 
și colaborare cu vecinii, cu alte po
poare". Manifestarea a fost realizată 
cu sprijinul filialei Sibiu a Arhive
lor statului și al Muzeului Bru- 
kenthal.

Cu prilejul vizitei făcute la Mu
zeul Unirii din Alba Iulia, cadre 
militare din unitatea unde munceș
te ofițerul Constantin Neacșu s-au 
întilnit cu doi participanti la ma
rele act istoric de la 1 Decembrie 
1918.

La TIMIȘOARA a avut Ioc sim
pozionul omagial „Continuitate și 
unitate in istoria poporului român", 
organizat de Universitate, Muzeul 
Banatului și filiala locală a Socie
tății de științe istorice. Au partici
pat activiști de partid și de stat, 
cercetători științifici, istorici, mu
zeografi, cadre didactice universi
tare. oameni ai muncii din unități 
economico-sociale timișorene. Co
municările și referatele prezentate 
au relevat însemnătatea gloriosului 
act istoric al desăvirșirii unității 
naționale a statului nostru, lupta 
poporului român pentru libertate, 
unitate și independentă națională 
oglindită în opera secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ecoul interna
tional al unirii Transilvaniei cu 
România, contribuția maselor popu
lare din Banat la înfăptuirea idea
lului național de unitate, rolul pre
sei democrate bănățene in forma
rea conștiinței naționale, participa
rea naționalităților conlocuitoare la 
procesul făuririi unității politico- 
statale a tării, marile transformări 
revoluționare înfăptuite in patria 
noastră îh anii socialismului, sub 
conducerea P.C.R. (Cezar Ioana).

în județul MUREȘ au avut loc 
ample manifestări politico-educati
ve și cultural-artistice desfășurate 
sub genericele „Lupta seculară a 
poporului român pentru unitate și 
independență națională", „Actul 
Unirii de la 1 Decembrie 1918 —
măreață realizare și încununare a 
aspirațiilor și luptei de veacuri ale 
poporului nostru pentru eliberare 
națională și unitate statală", „Suc
cesele obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului. în fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate". Cu acest prilej, în 
sala „Mihai Eminescu" din Sighi
șoara s-a desfășurat o manifestare

omagială, organizată de cadrele di
dactice și elevii liceului „Joseph 
Haltrich", din localitate, în cadrul 
căreia au fost prezentate expune
rile „Unirea in literatură". „Atitu
dinea sighișorenilor față de Unire" 
și „Unirea în conștiința poporului 
român". (Gh. Giurgiu).

La Palatul culturii din PITEȘTI 
s-a desfășurat simpozionul „De la 
Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 la România socjalistă de as
tăzi". Au fost evocate profunda 
semnificație a actului unirii de 
acum 65 de ani în istoria poporului 
nostru, contribuția locuitorilor me
leagurilor argeșene la făurirea sta
tului național unitar român, trans
formările înnoitoare survenite în 
viața politică, economică și social- 
culturală a României și a județului 
Argeș, în anii construcției socia
liste și, îndeosebi, în ultimii 18 ani, 
de cînd la conducerea partidului și 
a țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în aceeași zi. la Biblio
teca județeană a avut loc vernisa
jul expoziției omagiale „Unirea 
românilor de la 1 decembrie 1918 
oglindită în cărți și documente de 
arhivă".

* în ciclul manifestărilor omagiale 
dedicate aniversării a 65 de ani de 
Ia făurirea statului national unitar 
român. Biblioteca județeană din
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ORADEA a găzduit cea de-a 7-a 
ediție a sesiunii de comunicări 
„Bihor — momente, instituții, per
sonalități". Participanții — Istorici, 
cadre didactice universitare, mu
zeografi. din București, Cluj-Napo
ca. Oradea. Beiuș. orașul Dr. Petru 
Groza. Salonta — au evocat con
tribuția bihorenilor la înfăptuirea 
memorabilului act al Unirii de la 
1 Decembrie 1918. mutațiile pe care 
le-a cunoscut în anii socialismului 
viața economico-socială a acestor 
străvechi plaiuri românești. Cu 
acest prilej a avut loc vernisajul 
expoziției documentare „Unirea de 
la 1918 în cărți și periodice", iar co
rul „Camerata Felix", dirijat de 
prof. Avram Geoldeș, a susținut un 
emoționant concert coral omagial, 
(loan Laza).

La Liceul militar „Mihai Vitea
zul" a avut Ioc o sesiune de refe
rate și comunicări cu tema „Unirea 
este actul energic al întregii na
țiuni". în cadrul acesteia au fost 
evocate lupta seculară a poporului 
pentru unitate și independență na
țională, rolul maselor populare în 
înfăptuirea marelui act istoric de 
la 1 Decembrie 1918. Participanții 
la manifestare au vizitat apoi Mu
zeul Unirii din Alba Iulia.

La Casa armatei din Pitești â 
fost organizată o întîlnire a cadre
lor militare și familiilor acestora 
cu directorul Muzeului județean 
Argeș, care a vorbit despre „Idea
lul unității și libertății poporului 
român în opera înaintașilor". „Uniți 
șl demni în vatra strămoșească 
milenară !“ s-a intitulat montajul 
literar-muzical prezentat de elevii 
Școlii militare de maiștri și sub
ofițeri „Gheorghe Lazăr".

„Unitatea și independenta națio
nală — deziderate de secole ale po
porului român", „Contribuția mara
mureșenilor la realizarea actului 
istoric de Ia 1 Decembrie 1918", 
„Partidul Comunist Român — ste
garul luptei pentru unitate, inde
pendență națională și pace" — au 
fost temele unor comunicări pre
zentate de cadre didactice, muzeo
grafi, activiști de partid în cadrul 
simpozionului de la BAIA MARE. 
(Gheorghe Susa).

La biblioteca județeană BRASOV 
un mare număr de oameni ai mun
cii au audiat expunerea acad. Ște
fan Pascu privind semnificația 
Unirii înfăptuite acum 65 de an>. O 
expunere similară a fost tinută fn 
fata unui mare număr de student! 
și cadre universitare din localitate 
de către dr. Gheorghe Zaharia. di
rector adjunct al Institutului de

studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. La bibliote
ca județeană și-"u dat întîlnire si 
pionierii membri ai cenaclurilor și 
cercurilor de literatură din școlile 
brașovene, care au omagiat actul 
unirii prin prezentarea unora din
tre creațiile lor literare dedicate 
acestui important eveniment. (Ni
colae Mocanu).

în județul IAȘI au loc in între
prinderi, instituții și la sate ample 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate unirii, 
între acestea se înscrie expoziția de 
carte cu tema „Permanența ideii 
de unitate in istoria românilor", 
organizată la Palatul culturii de 
Biblioteca județeană „Gheorghe 
Asachi". Un colectiv al bibliotecii a 
realizat și o amplă bibliografie 
care cuprinde peste 700 titluri de 
cărți referitoare la evenimentele de 
la 1 Decembrie 1918.

La Liceul de arte „Octav Băncilă" 
din Iași a avut loc simpozionul cu 
tema „Memoria pămîntului româ
nesc". urmat de un program artistic, 
la Liceul „Mihai Eminescu" — con
cursul „File de luptă, file de isto
rie a patriei pentru unire", iar la 
Liceul industrial „Nicolina" o seară 
de poezie și muzică intitulată 
„Omagiul Unirii". (Manole Corcaci).

La casele de cultură, cluburile 
muncitorești și căminele culturale 
din județul SIBIU au avut loc sim
pozioane cu tema „1 Decembrie — 
zi memorabilă in conștiința po
porului român" — la Mediaș și in 
comuna lacobeni, expunerile „Uni
rea de la 1918“ prezentată la în
treprinderea de piese auto d'n Si
biu și „Participarea maselor de oa
meni ai muncii din județul Sibiu la 
actul Unirii" — la întreprinderea 
„Independenta". „Unitate și conti
nuitate națională" — la Biblioteca 
„Astra" din Sibiu". (Nicolae Brujan).

La BACĂU a avut loc simpozio
nul intitulat „Lupta pentru inde
pendență și unitate național-statală 
— trăsătură fundamentală a isto
riei românilor. P.C.R. — stegarul 
luptei poporului român pentru 
apărarea independenței, integrită
ții și, suveranității țării". Activiști 
de partid, cadre didactice univer
sitare, oameni de știință, muzeo
grafi au prezentat comunicări pri
vind importante etape din istoria 
poporului nostru, momente ale 
unirii oglindite în literatură și arta 
plastică. Totodată, au fost reliefate 
mutațiile politice, economice și so
ciale produse în tara noastră in 
anii edificării societății socialiste 
și îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului. (Gheorghe 
Baltă).

HELSINKI 12 (Agerpres). — Sim
bătă 6-a încheiat vizita oficia
lă în Finlanda a tovarășului Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

în cadrul' schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, mi
nistrul de externe român și Paavo 
Vaeyrynen. ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, au evidențiat 
preocuparea ambelor părți fată de în
răutățirea raporturilor dintre state, 
creșterea tensiunii și a confruntării 
în lume si au subliniat necesita
tea de a se depune toate eforturile 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, asigura
rea păcii în întreaga lume.

O atenție deosebită a fost acorda
tă situației din Europa, exprimin- 
du-se preocuparea față de perspec
tiva apropiată a amplasării noilor ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul unor state vest- 
europene Si s-a subliniat necesitatea 
imperioasă a opririi amplasării de 
noi rachete, trecerii la retragerea și 
distrugerea celor existente.

Cei doi miniștri au evidențiat fap
tul că este necesar să se facă totul 
pentru realizarea unei înțelegeri în
tre Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii.

Ei au fost de acord că mai este 
încă timp să se convină o soluție care 
să evite amplasarea de noi rachete 
nucleare, să înceapă procesul de eli
berare a Europei de arme nucleare 
cu rază medie de acțiune și tactice.

Cei doi miniștri au reafirmat impor
tanta pe care o prezintă încheierea

cu succes a reuniunii de la Madrid, 
convenirea prin consens a convocă
rii conferinței consacrate măsurilor 
de creștere a încrederii și securității 
și de dezarmare în Europa, precum 
și organizarea unui șir de reuniuni 
viitoare care asigură continuitatea 
procesului inițiat la Helsinki. în acest 
context, s-a evidențiat importanta 
pregătirii și bunei desfășurări a con
ferinței pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare in 
Europa, care este menită să contri
buie — cu participarea tuturor sta
telor de pe continent — la oprirea 
acumulărilor de armamente și trecerea 
la măsuri efective de dezarmare. în 
primul rînd de dezarmare nucleară.

Miniștrii de externe au arătat în
semnătatea soluționării pașnice, ne 
cale politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, a tuturor stărilor de în
cordare dintre state.

Cei doi miniștri au evidențiat ne
cesitatea de a se întreprinde pași ho- 
tărîți în direcția lichidării subdez
voltării. a edificării unei noi ordini 
economice Internationale, de a se 
adopta măsuri concrete care să asi
gure reluarea procesului dezvoltării 
economice în țările în curs de dez
voltare.

Miniștrii de externe ai României șl 
Finlandei au reafirmat dorința co
mună a celor două țări de a intensi
fica colaborarea lor în direcția conso
lidării păcii și colaborării internațio
nale. pentru întărirea rolului O.N.U. 
și al altor organisme internaționale 
în soluționarea principalelor proble
me ale lumii contemporane.

Convorbiri economice româno-polone
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 

Varșovia a fost semnată înțelegerea 
între Ministerul Industrializării Lem
nului și Materialelor de Construcții 
din România și Ministerul Economiei 
Forestiere și Prelucrării Lemnului din 
R.P. Polonă, privind colaborarea eco
nomică si tehnico,științifică în dome
niile industriei de prelucrare a lem
nului. industriei de celuloză si hirtie. 
precum si al mașinilor si utilajelor 
pentru silvicultură și în industria de 
prelucrare a lemnului.

Aflat în vizită în R.P. Polonă, mi

nistrul industrializării lemnului si 
materialelor de construcții. loan Fie
rea, a avut convorbiri cu Waldemar 
Kozlowski, ministrul economiei fo
restiere și prelucrării 'lemnului, si 
Stanislaw Kukuryka. ministrul con
strucțiilor și industriei materialelor 
de construcții, privind dezvoltarea. în 
continuare, a colaborării româno-po
lone în domeniile respective.

Ministrul român a fost primit de 
Zbigniew Szalajda. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone.

In sprijinul soluționării pe cale politică a situației 
din America Centrală

O rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

BULETIN RUTIER
General al Miliției. Direcția circulație)e la Inspectoratul

ind una din principalele artere 
ire de tranzit cu Moldova, dru- 
național n>r. 2 București — Bu- 
— Focșani cunoaște aproape in 
nmsul zilei valori de trafic ridi- 
. Starea bună a părții carosabile, 
um și semnalizarea rutieră mo- 
ă instituită pe această rută per- 
o circulație în condiții optime, 
:ovirșitoarea lotr majoritate, par- 
anții la circulație respectă regu- 
de circulație. Din păcate, unii 

ani de pe raza localităților stra
ta de acest drum, cu toate cș 
eficiază de trotuare, nu le folo- 
intotdeauna. Nu de puține ori — 

osebi in partea a doua a zilei, 
ă lăsarea întunericului — depla- 
■a lor pe partea carosabilă a plat- 
lei drumului a determinat a- 
area acestora de către autove- 
ile ai căror conducători auto nu 
avui, posibilitatea să-i observe și 

ferească la timp. Din această 
tă, mal mult de 25 la sută din to- 
1 accidentelor produse pe aceas- 
irteră se datorează abaterilor să- 
ite de pietoni, dar sint localități 
le proporția ajunge la 48—50 la 
i. Riscul acestor deplasări impru- 
te crește considerabil, mai ales 

a<_ m, cind carosabilul șoselei este 
uneori alunecos, iar vizibilitatea se 
diminuează din cauza ceții. In a- 
ceeași situație se află și unii condu
cători de vehicule cu tracțiune ani
mală sau bicicliștii care circulă pe 
șosea după lăsarea întunericului sau 
a ceții, fără a avea vehiculele sem
nalizate corespunzător cu surse de

lumină și elemenți catadioptri re- 
flectorizanți. Există însă în multe 
locuri preocupare pentru echiparea 
regulamentară a mijloacelor de de
plasare. In orașul Rimnicu Sărat, de 
exemplu, și în localitățile rurale din 
zonă, proporția bicicletelor echipate 
este de peste 90 la sută. Și nu întîm- 
plător, în ultima perioadă, accidente 
cu bicicliști și căruțași în condiții de 
vizibilitate redusă — frecvente in alte 
locuri — nu s-au mai comis aici de 
multă vreme.

Circulația cu viteze excesive a 
unor conducători auto frecvente pe 

.aeesst drum, unii mergînd chiar cu 
100—120 kilometri pe oră, neadec- 
varea vitezei la trecerea prin locali
tăți, potrivit condițiilor concrete me- 
teorutiere, abordarea în forță a curbe
lor, depășirile neregulamentare, a- 
dormirea la volan, generată de călă
toriile lungi, obositoare — tot atiția 
factori de risc pentru siguranța tra
ficului.

Faptul că pe acest itinerar există 
multe asemenea zone pe care, in a- 
numite perioade ale zilei, circulația 
este redusă, nu trebuie să constituie 
pretexte pentru rularea cu viteze ex
cesive. In comuna Coșereni, de 
exemplu, cel de la volanul autoturis
mului 16-B-3 273 circula cu viteză 
excesivă în spatele unui alt autove
hicul. în momentul în care acesta a 
fost frinat, el a virat brusc spre 
dreapta, pentru a nu intra în coli
ziune. în aceste împrejurări, s-a iz
bit de un pom, provocînd pierderea 
vieții a două persoane aflate in ma
șină.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat, prin con
sens, o rezoluție cu privire la situația 
din America Centrală. Rezoluția con
damnă „actele de agresiune comise 
împotriva suveranității, independen
ței și integrității teritoriale a state
lor din regiune". Ea exprimă preo
cuparea profundă cu nrivire la 
atacurile lansate din afara teritoriu

lui Republicii Nicaragua împotriva 
acestei țări, pierderile continue de 
vieți omenești și distrugerile din 
Salvador și Honduras.

Documentul cere tuturor statelor 
să se abțină de la orice operațiuni 
militare vizind să exercite presiuni 
care ar afecta eforturile grupului da 
la Contadora pentru promovarea ne
gocierilor în vederea soluționării po
litice a situației din regiune.
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LA FOTBAL - O VICTORIE PREȚIOASĂ:

România-Cipru 1-0 în preliminariile Campionatului european
Pe stadionul „Tsirion" din Limas

sol s-a desfășurat simbătă meciul 
dintre reprezentativele Ciprului și 
României, contind pentru grupa a 
5-a preliminară a campionatului eu
ropean de fotbal. Fotbaliștii români 
au obținut o prețioasă și deplin me
ritată victorie, cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul înscris în minutul 
77 de Boloni.

Meciul a purtat amprenta mizei, 
cele două puncte puse în joc fiind 
deosebit de prețioase pentru forma
ția română în cursa pentru califi
carea. la turneul final de anul viitor, 
din Franța. în fața unei echipe foar
te active, care a luptat cu ardoare, 
fotbaliștii români au acționat cu 
răbdare și calm, punindu-și in va
loare superioritatea tehnică, prin- 
tr-un joc elaborat, pentru a contra
cara apărarea supraaglomerată a 
gazdelor.

Puținele faze de gol ale partidei 
au aparținut în majoritate echipei

române : min. 23 — șut Bb’.oni din 
lovitură liberă și gol, dar anulat de 
arbitru pentru un ofsaid la Cămă- 
taru ; min. 30 — lovitură cu capul a 
lui Cămătaru, cu boltă, dar peste 
bară ; min. 32 — ratare Coraș, care 
a șutat imprecis dintr-o poziție fa
vorabilă.

După pauză, acțiunile formației 
noastre ciștigă în claritate, ocaziile 
bune de a marca anunțind inevita
bilul gol. în minuthl 57, Klein a șu
tat bine, ca și Hagi în minutul 60, 
cind portarul Constantinou a res
pins cu dificultate. în minutul 77, la 
o fază prelungită de atac a formației 
noastre, balonul ajunge pe partea 
stingă la Klein, trimis de Țicleanu, 
urmează o pătrundere pină în apro
pierea liniei de fund a terenului, 
centrare, și, din apropiere. Boldni 
trimite cu capul în plasa porții lui 
Constantinou, înscriind singurul gol 
ăl meciului.

Arbitrul Ronald Bridges (Țara Ga
lilor) a condus următoarele formații : 
România : Lung — Rednic, Al. Ni
colae, Ștefănescu, Ungureanu, Bdldni, 
Klein, Mulțescu (min. 46 Hagi), 
Țicleanu, Coraș (min. 72 Gabor), Că
mătaru ; Cipru : Constantinou — 
Miamiliotis, Erotocritou, Pangearas, 
Kezos, Ținghis, Iangudâkis, Savidis, 
Fotise (min. 80 Dimitriou) — Kounas 
(64, Mavris).

După acest meci, clasamentul gru
pei a 5-a europene se prezintă ast
fel — 1. Suedia — 11 puncte (gola
veraj plus 9) ; 2. România — 11 
puncte (golaveraj plus 6) : 3. Ceho
slovacia — 7 puncte ; 4, Italia — 3 
puncte ; 5. -Cipru — 2 puncte.

Din această grupă au mai rămas 
de jucat următoarele partide : Ce
hoslovacia — Italia (16 noiembrie) ; 
Cehoslovacia — România (30 noiem
brie) ; Italia — Cipru (22 decem
brie).

LA RUGBI - JOC EXCELENT, SUCCES DE RĂSUNET

România - Tara Galilor

iț i‘. i1' ’

LONDRA t Congresul P. C. din Marea Britanie
LONDRA 12 (Agerpres). — La Lon

dra s-au deschis, sîmbătă, lucrările 
celui de-al 38-lea Congres al Parti
dului Comunist din Marea Britanie. 
Participă peste 330 de delegați, care 
examinează problemele majore ce 
confruntă în prezent Marea Britanie 
și sarcinile ce decurg pentru activi
tatea comuniștilor britanici.

în deschiderea congresului a rostit 
o cuvîntare Gordon McLennan, se
cretar general al partidului.

în raportul Comitetului Executiv 
se subliniază că, în perioada de doi 
ani care a trecut de la ultimul con
gres, lupta pentru asigurarea păcii și 
împotriva creșterii șomajului deține 
rolul hotăritor in activitatea parti
dului.

A APARUT;

„Revista română de studii internaționale’* 
nr. 5(67) 1983

Din sumar : „Politica puterii și 
zonele de influență in relațiile in
ternaționale" (Victor Duculescu, 
Ioan Mircea Pașcu) : „Cu privire 
la motivația economică a dezar
mării" (Marian Chirilă) ; „Mișcarea 
de nealiniere și unele chestiuni 
privind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale" (Bozidar 
Franges) ; Simpozion ADIRI : „400

de ani de la nașterea lui Hugo 
Grotius".

Revista mai cuprinde rubricile : 
Jurisprudents română de drept al 
comerțului internațional, Recenzii, 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — Revue Roumaine d’Etu- 
des Internationales — cu articole 
în limbile franceză, engleză șl 
rusă.

Spectacole ale Teatrului Mic
La invitația Comandamentului 

Șantierului național al tineretului 
din bazinul carbonifer Motru. Tea
trul Mic a prezentat, la Tirgu Jiu 
si la Motru. spectacolul „Niște ță
rani". după romanul lui Dinu Săra- 
ru. in fata a peste 2 000 de specta-

în bazinul carbonifer Motru
tori, care au primit cu căldură ne 
artiștii bucureșteni Mitică Popescu, 
Valeria Seciu. Carmen Galin. Nico
lae Pomoje. Dinu Manolache și alții. 
După-amiezele. in matineu, nume
roși tineri au luat parte la recitalul 
..Baladă cotidiană". susținut de 
Anda Călugăreanu și Nicu Alifantis.

De ieri. încă o pagină strălucită, 
încă un moment de vîrf în palmare
sul devenit (de mai multă vreme !) 
de notorietate internațională al rug- 
biștilor români. La București, pe cel 
mai mare stadion al tării, in compa
nia unei selecționate celebre pe plan 
mondial, bravii noștri rugbiști au fă
cut din nou un joc exceptional, de 
inaltă clasă, eforturile lor fiind încu
nunate cu o victorie răsunătoare : 
24—6 cu Tara Galilor. Această dem
nă. poate cea mai puternică, repre
zentantă a rugbiului britanic (galezii 
au cucerit în ultimii 14 ani de 7 ori

Bărbați care brăzdează cîmpiile
(Urmare din pag. I)
țișurile anilor, parcă așa 
spuneai...

— Ia, o vorbă acolo, a- 
runcată cu părere de rău 
că timpul trece repede. Da’ 
acuma, de cind lucrez nu
mai cu tinerii, lucrurile 
s-au îndreptat bine. Vin 
copiii ăștia hotăriti să in- 
virtă sapa, sint puși pe lu
cruri mari. Au inimă mul
tă. Mă așez in fruntea lor 
și-i îndrum : „uite așa se 
face mortarul, nu te feri, că 
nu mușcă, iar dacă te mur
dărești cu el. te sueli di- 
Seară ; așa se montează 
schela, n i te supăra, ia-o 
pe îndelete, chibzuit. înva
ță cum se sprijină lemn pe 
lemn ca să te tină si tu 
să ridici pe lingă schelă zi
dul stației de pompare !“. 
Le pun tesla și mistria in 
mină și-i invăt să alerge 
încet in construcție, ca să 
facă treabă de ispravă. 
Dacă ar putea, dacă ar fi 
după voia lor. întregul sis
tem de irigații, de zeci de 
mii de hectare, cit stă în

răspunderea lor aici, la 
Viișoara-Nord, ar trebui 
6ă-l dăm gata in doi timpi 
și trei mișcări. Gindul e 
bun, mă foarfecă și pe 
mine, dar pină ii vezi fapt 
trebuie să înveți să-ți 
ștergi sudoarea.

— Și învață ?
— învață ! Le strunesc 

nerăbdarea. Trebuie să fiu 
atent cu ei. să-și pună cen
turile de siguranță acolo 
sus. pe schelă, că le uită, 
din grabă ; trebuie să le 
drămuiesc și timpul de 
muncă, pentru că uită de 
ei și de faptul că și miine 
e o zi de muncă și trebuie 
să fie in stare să-i facă 
fată. Aici, și eu mai gre
șesc. citeodată, uit și eu, 
mai ales cind vine vremea 
probelor...

— De ce ? Probele con
stituie momentul cel mai 
plăcut. înseamnă că un 
tronson e gata de intrare 
în funcțiune.

— O fi„ dar știți, probele 
înseamnă examenul su
prem al muncii. Am săpat 
șanțurile, cu noroiul pină

la git (de-aia spun eu că 
excavatorul vine pe locul 
doi. citeodată, pentru că 
atunci cind terenul e moa
le sapa e in frunte), am 
lansat coloane de sute de 
mii de vedre cu brațele 
noastre (cind e moale pă- 
mîntul și-o iei înaintea lan
satorului mecanic. de-aia 
spun eu că și acesta vine, 
citeodată pe locul doi). Și 
apoi te dai de-o parte...

— Te dai de-o parte și 
de la stație se dă drumul 
la apă sub presiune si. 
dacă ai muncit cum tre
buie...

Ștefan T. Ion se uită cu
rios Ia noi. ne ascultă cu 
un zimbet șugubăț pe față.

— Și apa vine — zice el 
și dă din umeri voinicește 
— sint sute de mii de ve
dre (e incorigibil, nu spu
ne metri cubi să-l tai I) — 
și mai găsește o conductă 
slabă, că nu toate sint în
totdeauna cum s-ar cuveni, 
și-odată vezi că sare pină 
la cer și trîmba de apă 
vîjîie și... țin-te ! Atunci 
sintem una cu toții, și

... cu nuri
cei vîrstnici, și brigadie
rii, și uităm și de zi, și de 
noapte, și de noroi, și de 
apă, și rostuim necazul cu 
mîinile ' noastre... Măi. ce 
bucurie și mîndrie cind 
învingem ! Terminăm și ne 
petrece luna în drum spre 
tabără. bătînd pasul in 
front cu noi, cu sapa pe 
umăr. Și sapa ți se pare 
fulg. Șl merg și eu desculț, 
că-i mai ușor și mai bine, 
simți ce bun e pămîntul 
ud. ce forță zace in el și 
simți că-1 stăpinești. Mi-a 
spus mie unul dintre tineri 
treaba asta și mi-a venit 
să-l string în brațe ! Șan
tierul. tovaiășe, e ca un 
examen de bărbăție. înțe
leg lucrul acesta ori de 
cite ori imi scriu tinerii 
ăștia după ce și-au termi
nat stagiul, de-acolo, din 
laboratorul lor de fizică 
sau chimie, unde Învață, 
întrebîndu-mă cum merge 
șantierul și cum stau eu cu 
tinerețea.

— Și cum stai dumneata 
cu tinerețea ?

— Stau bine, să știți, că 
mă aflu în mijlocul ei 1

•
marele „Turneu al celor 5 națiuni") a 
venit la București cu gîndul firesc de 
a nu-și dezminți reputația, cu atit 
mai mult cu cît era vorba de primul 
meci-test al echipei României pe te
ren propriu cu o selecționată din Ma
rea Britanie. Această premieră mult 
așteptată de ambele echipe, de lumea 
rugbiului. a prilejuit afirmarea 
„15"-lui românesc, care — superior 
atit tehnic, cit și tactic — s-a aflat 
permanent la cirma jocului, condu- 
cind permanent și pe tabela de mar
caj.

Lansați în ofensivă imediat după 
fluierul de începere, tricolorii noștri 
s-au impus mai ales prin prestația 
excepțională a liniei de înaintași, a- 
proape de neegalat, deopotrivă in 
grămezile spontane și la repunerea 
balonului de la margine. Surprinși, 
galezii au făcut eforturi spre a echi
libra jocul, dar nu au reușit decit 
spre finalul primei reprize, cînd. de 
fapt, scorul — deschis de Paraschiv. 
prin transformarea unei lovituri de 
pedeapsă in min. 10 — ne era favo
rabil cu 7—0, în urma unei impetuoa
se pătrunderi a lui Carag-ea (și eseu 
splendid), la un balon de ur
mărire trimis de același Pa
raschiv. îh partea a doua a parti
dei, ai noștri sint mereu in terenul 
oaspeților. Jucătorii din linia de trei- 
sferturi devin mai activi, mai deciși, 
echipa în ansamblu capătă parcă noi 
forțe — și scorul crește continuu. La 
nici cinci minute după pauză. Ale
xandru transformă o lovitură de pe
deapsă, pentru ca pină la încheierea 
jocului, echipa noastră să înscrie o 
suită de eseuri spectaculoase. Punc
tăm astfel prin eseul lui Murariu

24-6
(min. 62, la o acțiune colectivă a 
înaintării) și Paraschiv transformă, 
apoi prin Aldea și Lungu. care, la 
capătul unor pase decisive si al unor 
curse splendide, reușesc flecare cite 
o încercare. Punctele oaspeților le-a 
realizat fundașul Evans, care a trans
format două lovituri de pedeapsă (în 
minutele 28 și 72).

Acest răsunător succes al rugbiului 
românesc a fost obținut în urma unui 
joc complet al celor 15 tricolori, 
echipa avînd o bună legătură intre 
compartimente. înaintarea, omnipre
zentă, cu regrupări pxcelente. mijlo
cașii, care au orientat tactic foarte 
bine echipa, și linia de trei sferturi, 
puternică și rapidă, au constituit ieri 
atuurile principale ale formației 
noastre. S-au remarcat in primul 
rînd Munteanu, Caragea, Murariu, 
Bucan, Paraschiv, Dumitru și Aldea. 
Lor, de fapt, tuturor celor 15 jucători 
care au contribuit la acest splendid 
succes li se cuvin calde felicitări. 
Felicitări, bineînțeles, șl antrenorilor 
Valeriu Irimescu și Teodor Rădu- 
lescu.

Arbitrul francez Jean-Claude Yche 
a condus următoarele formații : 
România : V. Ion — Fulcu. Lungu, 
Marghescu, Aldea — D. Alexandru
— Paraschiv — Rădulescu. Șt. Con
stantin, Murariu — Caragea, Dumi
tru — Pașcu. Munteanu. Bucan ; 
Țara Galilor : Evans — Titley, 
Ackerman, Bowen, Hadley — Dacey
— Giles — Brown, Butler, Pickering
— Shaw, Perkins — Eidman. James, 
Jones.

I. DUM1TR1U

Campionatele europene de judo pentru juniori
în prima zi a Campionatelor eu

ropene de judo pentru juniori, ce se 
desfășoară în orașul olandez Arn
hem, sportivul român Silviu Lazăr a 
avut o comportare frumoasă, intrînd 
in posesia medaliei de bronz la 
categoria 60 kg. La această categorie 
titlul a fost cîștigat de Axei Broege

(R.D. Germană), medalia de argint 
revenind lui Aii Hamihoev (U.R.S.S.), 
iar cealaltă medalie de bronz •*- lui 
Neil Ockersley (Marea Britanie).

La categoria 95 kg. victoria a fost 
obținută de Heidi Bielert (R.D. Ger
mană), iar la peste 95 kg a cîștigat 
Ghenadi Iaremenko (U.R.S.S.).

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
8.30 Almanahul familiei
9,00‘De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor • Teleftlmoteca

de ghiozdan : ,,Ivanhoe- — episo
dul 8 ’

13,00 Album duminical (parțial color)
17,35 Publicitate
17.40 Micul ecran pentru cei mici. Cin- 

tăm copilăria fericită
18,00 Film serial : Cervantes (color). 

Episodul 4
18,50 1091 de seri
19,00 Telejurnal (partial color)
19.20 Cintarea României. Spectacol rea

lizat în colaborare cu Comitetul 
culturii și educației socialiste al 
județului Galați

80.10 Telecinemateca (color). Ciclul : 
„Mari actori". „Sfirșitul cartului". 
Premieră pe țarii. Cu : Anthony 
Hopkins, Nathalie Delon. Robert 
Morley. Derek Bond. Regia : Eti
enne POrier

21.45 Varietăți muzicale
22.20 Telejurnal (partial color) • Sport 

• Avanpremieră săptămînală Tv

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonie
11,30 Muzică ușoară
13,00 Instantanee
12,15 Flori din floarea din grădină
12.45 Carnet cultural
13.10 Farmecul muzicii
14.40 Clubul tineretului
15.10 Teatru TV : ..î-t°rln'’ln“ de A-di 

Andrieș. Adanta-ea TV și regla ar
tistică Domnița Munteanu

16,05 O viață pentru o idee : Emil Ra- 
coviță (1868—1947)

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Noi documen

te filmografice (II)
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
21,00 Din marea carte a patriei
21,25 Jaz în nocturnă
22.20 Telejurnal
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PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară (par

țial color)
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Teleiurnal (parțial color) O Ac

tualitatea în economie
20.20 A patriei cinstire. Uniți sub tri

color
20.30 Orizont tehnico-științific
20,55 Roman foileton : „Rebecca" (co

lor). Ultimul episod
21.50 La zi în 600 de secunde
22,00 Tezaur folcloric
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15.00 Telex
15,05 Gala tinerilor concertiștl. Bacău 

lp83 (I)
15.35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început, de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Teleiurnal o Actualitatea In eco

nomie
20,20 Moștenire pentru viitor. Ideea uni

tății naționale, trăsătură definito
rie a literaturii române (II)

21,00 Arii din opere și operete
21.35 Publicitate
21,40 De pretutindeni. Ipoteze geogra

fice
22,05 Pagini camerale românești
22,30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 13 și 16 noiembrie. In țară : 
Vremea va fi rece, îndeosebi în primele 
zile. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe izolate, sub 
formă de ninsoare, iar spre sfirșitul in
tervalului și sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
ratura în creștere în a doua parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse

între minus 10 și zero grade, local mal 
coborîte în primele nopți, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade, mai 
ridicate în a doua parte a intervalului, 
în primele nopți se va produce îngheț 
la sol, iar spre sfirșitul intervalului, lo
cal, ceață. în București : Vremea va fi 
rece, îndeosebi in primele zile. Cerul 
va fi variabil, favorabil ninsorii slabe. 
Vântul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 8 și minus 4 grade, Iar cele ma
xime între 2 și 6 grade. Spre sfirșitul 
intervalului, dimineața, se va produce 
ceață. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).
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În semn de profund omagiu pentru remarcabila activitate politico-socială

a șefului statului român, pentru eforturile sale neobosite

consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte
dialosul uhmiîml, pacea si mihegibm in INIHA LUME

ÎNALTE distincții acordate 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de către Academia Anversană din Italia
ROMA 12 (Agerpres). — Președin

telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au 
fost conferite înalte distincții de 
către Academia Anversană din 
Italia, așezămint de cultură fondat 
în anul 1500.

Consiliul Academiei Anversane 
din Italia a decernat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Diploma de 
membru de onoare al Academiei 
Anversane, Diploma de merit și 
Medalia de merit, pentru remar
cabila activitate politico-socială, 
pentru deosebite contribuții pe tă- 
rîm social, artistic și cultural.

Prezentînd înaltele distincții în 
cadrul unei intilniri la sediul Am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia din Roma, președintele aca
demiei, prof. Armando Milonis, a 
arătat că. prin aceasta, consiliul 
academiei a ținut să omagieze 
personalitatea de mare prestigiu 

• internațional a președintelui Româ
niei, să sublinieze 
care o dă 
nism.

Relevînd 
^JEeaușescu

activitatea realizării bunăstării și 
progresului națiunii și poporului 
căruia îi aparține și” cu care se 
identifică, prof. Armando Milonis 
a subliniat, de asemenea, că acade
mia a ținut, totodată, să cinstească 
în acest fel activitatea vastă și 

.larg recunoscută a președintelui 
Ceaușescu pe plan mondial, fiind 
bine cunoscută poziția sa construc
tivă și activă pentru instaurarea în 
viața internațională a unei noi or
dini economice și sociale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Odată cu înaltele distincții, pro
fesorul Armando Milonis a prezen
tat și poemul intitulat „Carmen 
Saeculare". pe care l-a scris și l-a 
dedicat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în semn de profund 
omagiu.

Această poezie o mea cintâ 
Naturala geneză unitară 
Dintre România și Roma,

De aceea,
Tu, care conduci destinul 
Națiunii prietene,

Primește poezia pe care ți-o ofer 
solemn 

această poezie un cristalin 
omagiu 

contribuții, Operei tale 
sublime

Și He

înaltei

Pentru poporul român.

aprecierea pe
profundului său uma-

că președintele Nicolae 
și-a consacrat viața și

Pentru tine,
Iubite președinte Ceaușescu, 

Care din Roma eternă
Porți în subconștientul Intim, 

profund 
Focul sacru al adevărului peren,

lar cind, 1a schimbarea 
anotimpurilor, 

Cursul de neoprit al Timpului 
Va învălui orice memorie umană, 
Această Poezie a mea,

Iubite Președinte, 
Perenă »a pluti in aer
Pentru a reaminti Opera Ta 

sublimă, 
Cu numele drag care nu apune 
Cu numele Tău :

Nicolae Ceaușescu,

Încheierea reuniunii pregătitoare a Conferinței pentru măsuri Este necesară

de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa
HELSINKI 12 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au încheiat lucrările re
uniunii pregătitoare a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa. ce va începe, conform celor pre
văzute anterior, la 17 ianuarie 1984, 
la Stockholm — informează agenții-

le internaționale de presă. Reprezen
tanții celor 35 de state participante la 
C.S.C.E. au elaborat ordinea de zi, 
programul și alte prevederi cu carac
ter organizatoric, care să asigure o 
bună desfășurare a primei faze a con
ferinței.

o.n.u.: Pentru respectarea principiilor fundamentale
ale dreptului internațional

. NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).' 
— In Comitetul pentru probleme ju
ridice al Adunării Generale a O.N.U. 
se desfășoară dezbaterile asupra ra
portului Comisiei de drept interna
țional a O.N.U.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor. reprezentantul țării noastră a 
subliniat semnificația deosebită a 
felaborării unui cod al crimelor împo
triva păcii și securității omenirii, în 
contextul situației internaționale ac
tuale.

Viitorul cod al crimelor împotriva 
păcii și securității omenirii trebuie 
6a cuprindă toate încălcările legali
tății internaționale incrimmate prin 
instrumentele politico-juridice adop
tate pînă în prezent și să stabilească 
nu numai răspunderea statelor.' ci si 
a persoanelor juridice implicate in 
asemenea violări, a arătat reprezen-

tantul român. El a subliniat necesi
tatea elaborării intr-un ritm mai 
rapid a proiectului de convenție re
feritoare la răspunderea statelor, in
strument juridic de. importantă , ma
joră în situația internațională deo
sebit de încordată de astăzi.

Referindu-se la normele privind 
cooperarea statelor în domeniul ape
lor internaționale, reprezentantul ro
mân a subliniat că procesul de co
dificare în materie trebuie să se în
temeieze pe practica statelor, să con
corde riguros cu principiile funda
mentale ale dreptului international, 
care consacră drepturile suverane ale 
statelor asupra resurselor lor natu
rale. asupra apelor situate De terito
riile lor și să asigure, pe această 
bază, dezvoltarea largă a colaborării 
intre statele interesate.

apărarea unității 
mișcării palestiniene 

Comunicatul Conferinței 
organizațiilor regionale 

ale Mișcării 
de Eliberare Națională — 

„Al Fatah"
TUNIS 12 (Agerpres). — Comuni

catul Conferinței de la Tunis a or
ganizațiilor regionale ale Mișcării de 
Eliberare Națională — „Al Fatah" 
lansează ofițerilor și soldaților miș
cării palestiniene chemarea de a-și 
respecta angajamentele față de 
scopurile și obiectivele luptei națio
nale palestiniene și de a apăra uni
tatea O.E.P. — transmite agenția 
WAFA. Le adresăm apelul de g șe 
situa de partea conducerii legitime 
împreună cu frații lor militanti — se 
arată în comunicat, adăugîndu-se : 
Ne pronunțăm pentru unitatea miș
cării noastre, acum, cînd ducem lupta 
pentru apărarea legitimității O.E.P. 
și a independenței de decizie a pa
lestinienilor.

Participanții au adresat un salut 
președintelui Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat, „simbolul 
luptei de eliberare a populației pa
lestiniene".

Rezultatele obținute de România socialistă in toate domeniile vieții 
economice și sociale, rod al muncii pline de abnegație desfășurate de 
intregul popor, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, iți găsesc o bogată reflectare 
in presa de peste hotare. Este pusă in lumină, deopotrivă, intensa acti
vitate a României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, pentru edificarea 
unei lumi a păcii ți colaborării egale in drepturi.

Mijloacele de informare în masă 
de peste hotare, relatind despre re
centul dialog la nivel înalt româno- 
iugoslav — prilejuit de vizita ofi
cială de prietenie efectuată în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a tovarășului Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, împreună cu tovarășa Ștefița 
Șpiliak — au acordat atenție cuprin
zătorului schimb de opinii efectuat 
în probleme esențiale ale vieții 
internaționale. Este scos in relief 
faptul că cele două țări și-au reafir
mat hotărirea de a întări colaborarea 
pe plan International pentru soluțio
narea — în interesul păcii și al 
securității tuturor popoarelor — a 
problemelor complexe cu care este 
confruntată omenirea.

Relatind despre Declarația comună 
româno-iugoslavă — semnată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mika Șpiliak — AGENȚIA 
SOVIETICA T.A.S.S. se referă la 
pasajele în care este reliefată nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru pace și destindere,' la sprijinul 
exprimat de România și Iugoslavia 
față de inițiativele și propunerile 
menite să conducă la oprirea cursei 
înarmărilor. Se evidențiază că păr
țile s-au pronunțat pentru crearea 
unei zone lipsite de arme nucleare 
în Balcani.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak se pronunță cu hotă
rire pentru încetarea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente și pentru 
lichidarea tuturor armelor nucleare 
— scrie, la rindul ei, AGENȚIA 
CHINA NOUA. Referindu-se la De
clarația comună româno-iugoslavă, 
agenția adaugă că cele două părți 
s-au pronunțat pentru începerea, cît 
mai repede, de negocieri cuprinză
toare privind dezarmarea nucleară și 
convențională. Documentul exprimă 
hotărirea celor două părți de a ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea colaborării între țările balca
nice și pentru crearea de zone ale 
păcii și colaborării, lipsite de arme 
nucleare în Balcani. în Marea Medi- 
terană și in alte zone ale Europei.

De asemenea, agenția chineză ci
tează opinia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la necesitatea 
de a se respinge cu fermitate teza 
după care amplasarea noilor rachete 
va grăbi realizarea unei înțelegeri și 
va asigura pacea și securitatea, 
instalarea, noilor rachete nefăcind 
altceva decit să ducă Ia intensifi
carea și mai puternică a înarmărilor, 
să mărească și mai mult pericolul 
unui' război, al unei catastrofe nu
cleare.

Relatări despre dialogul româno- 
iugoslnv la nivel înalt au fost difu
zate, de asemenea, de agențiile inter
naționale ASSOCIATED PRESS, 
FRANCE PRESSE și REUTER.

La rindul său. ziarul polonez 
..RZECZPOSPOLITA" relevă că în 
Declarația comună româno-iugoslavă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mika Șpiliak s-au pronunțat 
ne-itru intensificarea, eforturilor în 
vederea opririi cursei înarmărilor.

pentru întreprinderea de acțiuni con
crete în domeniul dezarmării, au 
respins cu hotărire planurile de am
plasare în Europa a noilor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
s-au exprimat în favoarea creării de 
zone denuclearizate in Balcani și 
Mediterana, pentru lichidarea com
pletă a arsenalelor nucleare pe con
tinentul european.

Vibranta chemare la salvgardarea 
păcii, la înfăptuirea dezarmării — 
deziderat vital al intregi'i omeniri — 
conținută in cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la primi
rea de către conducătorul statului 
nostru, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participanților la Sim
pozionul internațional Pugwash este 
pusă în evidență de AGENȚIA TAN- 
IUG, din Iugoslavia. Relatind eve
nimentul, agenția citează cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Din 
Europa au pornit cele două războaie 
mondiale din acest secol. Trebuie să

ecoul dorinței puternic exprimate de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. de a elibera continentul 
european de arme nucleare. In cursul 
recentei intilniri româno-iugoslave 
la nivel înalt — scrie ziarul citat — 
președintele României, pronunțîn- 
du-se impotriva înarmărilor nucleare, 
a relevat că trebuie să respingem cu 
fermitate teza după care amplasarea 
noilor rachete va grăbi realizarea 
unei înțelegeri și va asigura pacea ; 
prin instalarea noilor rachete se în
calcă prevederile tratatului de nepro- 
liferare și se creează un precedent 
periculos care deschide, de fapt, 
calea proliferării armelor nucleare.

Ziarul „L’UNITA" subliniază însem
nătatea chemării conducătorului parti
dului și statului nostru de a se con
tinua negocierile pină la realizarea 
unui acord in ce privește rachetele 
cu rază medie de acțiune.

Propunerile românești de dezar
mare sînt reflectate in articolul pu
blicat de ziarul canadian ..THE 
CITIZEN", relevindu-se originalita
tea, caracterul constructiv al poziției 
României în această problemă. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adus 
o notă personală și eficientă la do
sarul dezarmării" — scrie ziarul ca
nadian. După ce citează din propu
nerile făcute de România, de pre
ședintele Nicolae. Ceaușescu, „The

Ample relatări și comentarii ale presei internaționale 
dedicate dezvoltării multilaterale a țării noastre, con
tribuțiilor de mare însemnătate ale președintelui său la 

soluționarea problemelor cardinale ale omenirii

facem totul pentru a nu mai porni 
și al treilea război mondial, care ar 
duce la distrugerea lumii".

Agenția iugoslavă se oprește, de 
asemenea, asupra pasajului din cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se exprimă dorința ca ape
lul pe care participanții îl adresează 
celor două blocuri militare, șefilor 
statelor deținătoare de arme nucleare 
să fie bine înțeles și reținut de șefii 
de stat și de guvern, și în primul 
rind de cele două mari puteri — 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii — pentru a face totul 
în vederea realizării unui acord la 
Geneva și opririi amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune.

Ziarele italiene acordă o atenție 
deosebită inițiativelor românești in 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa. „Eurorachete : 
Imperativul unui acord", sub acest 
titlu, cotidianul „AVANTI" arată că 
„România ■ și președintele Nicolae 
Ceaușescu consideră necesar să se 
exploreze toate posibilitățile, pentru 
asigurarea succesului negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva". 
Dună ce se referă la o serie de as
pecte cuprinse in propunerile avan
sate de președintele României, ziârul 
italian subliniază: „Aceste propu
neri decurg din convingerea că nu 
trebuie neglijată nici o posibilitate 
pentru asigurarea succesului nego
cierilor de la Geneva și, împreună cu 
marile manifestări pentru dezarmare 
care se desfășoară în România, sint o 
mărturie a voinței de pace și colabo
rare a poporului român, angajat, 
alături de alte popoare, în eforturile 
consacrate edificării unei lumi 
conflicte și animozități".

„împotriva rachetelor cu rază 
die de acțiune — manifestări 
marșuri" este titlul sub cate un alt 
ziar italian, „PAESE SERA", se face

Citizen" subliniază apreoierea rea
listă, optimistă a țări; noastre, po
trivit căreia in abordarea problema
ticii dezarmării nu au fost epuizate 
toate posibilitățile de negociere.

Din Mesajul tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu adresat țărănimii coope
ratiste. lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat, mecanizatorilor 
și specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, cu prilejul 
„Zilei recoltei", AGENȚIA TANIUG 
(Iugoslavia) relevă că, deși condițiile 
climatice din acest an nu s-au do
vedit dintre cele mai favorabile, au 
fost obținute, totuși, o serie de re
zultate pozitive. Sint redate rezul
tatele bune obținute, chiar în aceste 
condiții, de diferite unități agricole 
de stat și cooperatiste, menționin- 
du-se, de asemenea, producțiile de 20

■ tone la hectar obținute la porumb in 
unele unități agricole.

Programele de mare însemnătate 
pentru progresul economic și social 
al țării noastre — aprobate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. in cadrul recentei ședințe des
fășurate sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român — 
ș-au aflat in atenția ziarului șovietic 
„PRAVDA". O corespondentă din 
București, inserată • de acest ziar, 
arată că au fost dezbătute și apro
bate proiectul de plan pe anul 1984 
și o serie de programe pentru 
voltarea economiei naționale, 
vindu-se că România continuă 
cesul de dezvoltare intensivă a 
nomiei naționale, indicatorii de 
ai proiectului de plan marcind 
teri importante față de 1983.

fără

me-
Si

OPRIREA AMPLASĂRII NOILOR RACHETE NUCLEARE

cerință primordială pentru apărarea păcii și a vieții popoarelor
„tn momentul de față, cea mai importantă problemă pentru 

Europa este de a se face totul, de a se mobiliza larg toate po
poarele, toate forțele și categoriile sociale, opinia publică mon
dială pentru a determina oprirea amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retragerea și distrugerea celor existente”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Așa cum a subliniat In repe

tate rînduri secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
omenirea străbate in prezent o pe
rioadă de încordare fără precedent, 
deosebit de gravă fiind situația crea
tă în Europa, unde s-a concentrat cea 
mai mare parte a mijloacelor de dis
trugere în masă, in primul rînd cele 
nucleare. în aceste condiții, sporirea 
armamentului nuclear face să creas
că primejdia unei noi conflagrații, 
cu riscuri incalculabile pentru în
treaga omenire.

Pe bună dreptate arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea cu 
prilejul primirii participanților la 
Simpozionul internațional Pugwash, 
ținut recent la București, că un al 
treilea război mondial care ar por
ni din Europa ar fi și ultimul, 
pentru că ar duce la dispariția între
gii lumi. Se poate spune că nicicind 
mai mult ca in momentul de față pa
cea mondială nu a fost atit de strins 
legată de pacea în Europa. Practic, 
existenta, destinele planetei sint le
gate, într-o măsură hotărîtoare, 
evoluțiile din Europa. Cu 
mult nu trebuie cruțat nici 
pentru a se opri escalada 
primejdioasă a înarmărilor 
pentru a se deschide 
perspectiva eliberării de amenințarea 
catastrofei atomice.

Este motivul pentru care România 
socialistă acordă acestei probleme o 
Însemnătate primo"dială si o atentie 
centrală, promovînd o politică baza
tă pe analiza obiectivă a realită
ții, o politică principială și construc
tivă, străină de orice teze pre
concepute sau unilateralități, consec
vent îndreptată spre soluționarea e- 
fectivă a acestei probleme 
a contemporaneității.

România socialistă a 
Cu toată limpezimea că. în 
cind încă de ne acum pe continentul 
nostru s-a acumulat o uriașă canti
tate de arme nucleare — peste 80 la 
»ută din arsenalele mondiale — in-

de 
atit mai 
un efort 
atit de 
nucleare, ■ 

umanității

cardinale
subliniat 
condițiile

stalarea de noi rachete va determina 
o si mai puternică intensificare a 
cursei înarmărilor, care și așa a 
atins un nivel fără precedent, va în
mulți in și mai mare măsură mij
loacele de distrugere nu numai a 
Europei, dar a întregului glob.

în numele intereselor vitale ale po
poarelor, România, prin glasul de 
înaltă autoritate al președintelui ei, 
a adresat tuturor statelor și popoare
lor lumii, desigur, în primul rind ce
lor două puteri care participă la 
negocierile de la Geneva — U.R.S.S. 
și S.U.A. — chemarea de a nu se 
cruța nici un efort pentru a se ajunge 
la un acord care să prevadă oprirea 
amplasării noilor rachete, trecerea la 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Este o chemare și un îndemn 
care răspund cerințelor și aspirațiilor 
tuturor popoarelor continentului, ale 
popoarelor întregii lumi, după cum 
atestă marile acțiuni și mișcări de 
masă care se desfășoară în Europa și 
pe celelalte continente.

Manifestînd un înalt simț al răs
punderii față de soarta și interesele 
fundamentale ale omenirii, secreta
rul general al partidului a con
damnat încercările de a justifica 
amplasarea rachetelor cu rază me
die de acțiune prin teza falsă 
că aceasta va grăbi realizarea 
unei înțelegeri și va servi păcii, a 
atras atentia că aceste încercări nu 
fac decit să abată atenția popoarelor, 
a opiniei publice de la primejdia 
deosebit de gravă pe care noile ra
chete o prezintă pentru Europa, pen
tru fiecare națiune o continentului. 
Dimpotrivă, a relevat cu toată clari
tatea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tocmai ținind seama de marea ame
nințare pe care o constituie noile ra
chete. trebuie să se spună deschis po
poarelor, întregii lumi că amplasarea 
acestora va accentua insecuritatea, 
va spori în și mai mare măsură 
riscul unui conflict atomic, cu urmări 
tragice pentru întreaga umanitate.

Dezarmarea, securitatea si pacea.

subliniază cu deosebită pregnanță 
secretarul general al partidului, nu 
se pot realiza prin introducerea de 
noi armamente distrugătoare, prin 
înmulțirea numărului de rachete. Un 
asemenea curs nu face decît să sub
mineze puternic securitatea mondia
lă, să pericliteze în cel mai înalt 
grad pacea lumii. Aspirațiile îndrep
tățite de liniște și pace ale popoare
lor, de înlăturare a 
cataclism nuclear se 
mai prin stabilirea 
militar la nivelul cel 
sibil al înarmărilor.
mai aceasta este singura cale cores
punzătoare dorinței arzătoare a po
poarelor de a trăi in pace, în sigu
ranță.

Pe bună dreptate, sublinia președin
tele României, că nu există nici o 
justificare pentru acceptarea ca un 
fapt împlinit a noilor rachete nu
cleare. Respingînd orice atitudine de 
pasivitate, de fatalism, această apre
ciere a secretarului general al parti
dului se constituie într-un puternic 
îndemn la acțiune politică responsabi
lă, pentru a se bara cît mai este timp 
cursa spre o catastrofă nucleară.

.în aceste condiții, însăși viața con
firmă profunda justețe a aorecieri- 
lor României, ale președintelui ță
rii, care a subliniat că acele state și 
guverne, 
acceptă 
asumă o 
propriile 
față de 
popoarele care nu areeptă instala-ea 
noilor rachete. Dat fiind că un con
flict nuclear ar afecta toate po
poarele, întreaga omenire, deciziile 
de amnlasare nu pot fi considerate 
ca probleme strict interne, ci, dimpo
trivă, ele privesc în mod vital toate 
statele Europei și lumii.

Gravitatea răspunderii pe care 
și-ar asuma-o guvernele și oamenii 
politici care acceptă amplasarea noi
lor rachete trebuie privită și sub 
alt unghi, de vedere. Ținîndu-se sea-

spectrului unui 
pot realiza nu- 
unui echilibru 
mai scăzut po- 
Aceasta și nu

acei oameni politici care 
amplasarea rachetelor iși 
mare răspundere față de 

popoare și, in același timp, 
celelalte popoare, inclusiv

ma de faptul că prin instalarea noi
lor rachete se încalcă în mod des
chis prevederile Tratatului de nepro- 
liferare a armelor nucleare, sem
nat în 1968, șe creează un precedent 
periculos, care deschide, de fapt, 
cale largă proliferării armamentului 
nuclear, cu toate 
calculabile ce

După opinia 
rile avansate 
alta in cadrul 
neva oferă posibilitatea ajungerii la 
un acord acceptabil pentru ambele 
părți și, în mod deosebit, pentru Eu
ropa, care nu are nevoie de noi ra
chete și, în general, de nici un fel de 
armament nuclear. In fapt, tocfnai 
pentru că problema rachetelor nu
cleare privește in primul rind țări
le europene, România consideră că 
aceste țări pot și trebuie <să fie mult 
mai active pentru a determina să se 
ajungă la o înțelegere corespunză
toare privind neamplasarea noilor 
rachete, retragerea și distrugerea ce
lor existente.

Toate acestea reprezintă coordona
te fundamentale care definesc pozi
ția clară și principială a României 
socialiste pentru eliberarea Europei 
de amenințarea rachetelor nucleare, 
cerință primordială a apărării păcii 
și civilizației mondiale. în acest spi
rit s-au desfășurat și se desfășoară 
pe intreg cuprinsul patriei, ca răs
puns la înflăcărată chemare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la Apelul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, marile mitinguri și adunări 
ale diferitelor categorii de oameni ai 
muncii, ale tineretului —■ ele înscri- 
indu-se ca tot atîtea mărturii grăi
toare ale neclintitei voințe, a unani
mei hotăriri a poporului român de a 
face totul pentru a înlătura spectrul 
distrugerii nucleare care apasă asu
pra întregii planete, pentru a apăra 
dreptul primordial al oamenilor, al 
tuturor popoarelor la viată, la dez
voltare pașnică. în același spirit, 
participanții la aceste mitinguri și 
adunări au adresat scrisori sl mesaie 
ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor state
lor europene, precum și Organizației 
Națiunilor Unite. în care cheamă la 
întreprinderea de acțiuni hotărîte 
pentru curmarea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, pen
tru înfăptuirea dezarmării și .asigu
rarea păcii.

Acționînd cu neslăbită vigoare în 
sprijinul cauzei păcii și dezarmării, 
poporul român dă, în același timp, o

consecințele in- 
ar decurge de aici.

României, propune- 
și de o parte și de 

negocierilor de la Ge-

înaltă apreciere rolului popoarelor, 
acțiunilor marilor mișcări care au loc 
în Europa, elocventă expresie a vo
inței maselor celor mai largi de eli
minare a tuturor armelor nucleare 
de pe continent.

în acest sens, o contribuție deo
sebită sint chemate să aducă parla
mentele, care, ca reprezentante ale 
popoarelor, ale opiniei publice, au 
datoria să acționeze cu și mai multă 
fermitate pentru a-și îndeplini răs
punderile ce le revin în fața po
poarelor, pentru a determina guver
nele să adopte măsuri in concordan
ță cu năzuințele vitale ale Întregii 
omeniri.

Tocmai in acest spirit. Marea 
Adunare Națională a Republici’ 
Socialiste România a adresat, în 
repetate rînduri, parlamentelor state
lor europene, guvernelor din țările 
întregii lumi apeluri solemne la in
tensificarea eforturilor pentru 
apărarea păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru înțelegere și co
laborare internațională. încă cu doi 
ani in urmă. Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste România 
chema, astfel,- la oprirea amplasării 
și dezvoltării noilor rachete în Eu
ropa, la eliberarea continentului de 
arma atomică, ca un imperativ de 
maximă însemnătate pentru popoare
le europene, pentru toate' popoarele 
lumii.

în același spirit, o delegație a Ma
rii Adunări Naționale a participat 
recent la întilnirea consultativă de 
la Sofia a președinților parlamente
lor din statele participante la Trata
tul de la Varșovia, care a adoptat 
un Apel către parlamentele statelor 
participante la Conferința pentru 
Securitate și cooperare în Eurona.

Animată de hotărirea fermă de a 
face tot ceea ce ii stă in putință pen
tru oprirea cursei sore prăpastie si 
salvgardarea bunurilor celor mai de 
nret ale omenirii, pacea, viata. 
România socialistă consideră că 
acum, mai mult ca oricînd, este im
perios necesar ca toate statele, gu
vernele, parlamentele, forțele social- 
po’itice cele mai largi de pretutin
deni. popoarele însele, ca adevăratele 
făuritoare ale istoriei, să-și înze
cească eforturile, să acționeze și mai 
energic, în tot mai strînsă unitate
pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare pe continent și pe întreaga
planetă, pentru făurirea -unei lumi 
mai bune și mai dreDte, a încrederii, 
înțelegerii și colaborării pașnice.

dez- 
rele- 
pro- 
eco- 
bază 
creș- 

__r_____ . Sint 
subliniate, de asemenea, prevederile 
privind accentuarea gradului de uti
lizare a capacităților de producție, 
creșterea exporturilor, reducerea 
consumurilor de materii prime și e- 
nergie, ridicarea productivității mun
cii, ca și cele ce privesc activitatea 
in sfera agriculturii.

Aspecte din realitatea socialistă 
românească sint evidențiate într-un 
articol inserat in paginile ziarului po
lonez „DZIENNIK LUDOWY", care 
redă aspecte ale peisajului urban 
contemporan din România. Autorul' 
descrie Craiova drept un oraș de o 
deosebită frumusețe. Este pusă în 
evidentă arhitectura modernă a con
strucțiilor din țara noastră.

Un supliment special dedicat 
României de publicația thailandeză 
„THE NATION REVIEW" contu
rează. prin ample articole și foto
grafii sugestive, aspecte ale transfor
mărilor intervenite in viața poporu
lui nostru in ultimele decenii.

Sint reliefate vasta activitate in
ternațională desfășurată de România 
pentru dezvoltarea relațiilor sale de 
conlucrare cu toate statele lumii, in
diferent de sistemul lor social, par
ticiparea tării noastre la eforturile 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale în interesul tuturor na
țiunilor. al destinderii și păcii. O 
contribuție remarcabilă in elabo
rarea politicii externe a României —

se subliniază — revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu, militant bine cu
noscut pentru pace și cooperare între 
națiuni.

Ca o exemplificare convingătoare 
a nivelului atins de industria Româ
niei. este descrisă activitatea rodni
că desfășurată de întreprinderea 
bucuresteană de mașini grele, care 
realizează o gamă largă de produse 
de înaltă tehnicitate destinate ener
geticii și altor sectoare industriale, 
menționîndu-se, în același timp, lar
ga recunoaștere internațională de 
care se bucură echipamentele reali
zate aici. Sint prezentate o serie de 
produse de Vîrf. ca si «forturile în
treprinderii bucurestene de a-si mo
derniza și diversifica continuu acti
vitatea.

Publicația thailandeză face cunos
cute. de asemenea, o serie de cifre 
referitoare la evoluția relațiilor e- 
conomice româno-thailandeze si la 
vastele posibilități oferite de baza 
turistică, in continuă dezvoltare, a 
tării noastre.

Cuvinte de înaltă apreciere pen
tru ceea ce se înfăptuiește pe pă- 
mîntul românesc întîlnim si intr-un 
articol publicat de ziarul ..EL dA- 
RABOBERO", din Venezuela. „Rea
lizările României în domeniile edu
cației. științei, tehnologiei, turismu
lui si sportului, progresele sale în 
industrie si agricultură, știință si 
artă, atitudinea sa în favoarea auto
determinării popoarelor, în sprijinul 
păcii sint realități care sporesc sta
tura si relevanta acestei țări De cele 
mai diverse scene mondiale", subli
niază ziarul citat. Referitor la isto
ria poporului român, se relevă că, 
„populînd un teritoriu armonios 
constituit, cu Carpatii în centru, 
brăzdat de afluenții Dunării infe
rioare. românii au fost, de la înce
puturile lor. un singur popor, cu for
me identice de viată, cu o limbă de 
o admirabilă unitate. Spiritualitatea, 
cultura, obiceiurile si aspirațiile au 
fost de secole semne uniforme pen
tru generațiile care, atît de îndelun
gată vreme, s-au succedat în acest 
spațiu geografic, din epoca lui Bure- 
bista și pînă în zilele noastre".

TELEVIZIUNEA VENEZUELEA- 
NA a prezentat filmul documentar 
„București — capitala României", 
iar ziarul „EL NACIONAL" relevă 
că, „în istoria sa bimilenară. Româ
nia înregistrează azi o înflorire cul
turală și artistică fără precedent, care 
s-a inițiat la scurt timp după term 
narea celui de-al doilea război moi 
dial". Se subliniază participarea tutu
ror cetățenilor la procesul cultural, 
demonstrindu-se cu cifre deplina ega
litate intre toți cetățenii patriei 
„pentru că în România socialistă 
cultura nu este un privilegiu al unui 
număr redus de persoane, ci o ga
ranție certă, la care au acces — fără 
nici un fel de restricții — toți cetă
țenii, în condiții de deplină egalita
te". Este evidențiată comunitatea 
spirituală cu poporul român a națio
nalităților conlocuitoare, exprimată 
„printr-un efort comun care cuprin
de toate domeniile muncii șl glndt- 
rii, de la cel social-culturai la cel 
literar și artistic și pină la cercetare, 
știință și tehnologie", arătindu-se că 
„această comunitate, frățească si so
lidară, ce inspiră Idealurile comune 
de dreptate și libertate, a creat po
sibilitatea atingerii unor valoroase 
obiective în creșterea materială, în 
bunăstarea socială".

Intr-un amplu articol intitulat 
„Omul și personalitatea sa in cen
trul politicii românești", publicația 
italiană „MESSAGGERO OROBICO". 
subliniind că „obiectivul fundamere 
tal al societății românești îl cons 
tuie realizarea unui nivel de trai t 
mai ridicat pentru om", evidențiază 
dezvoltarea viguroasă și echilibrată 
a forțelor de producție, a raporturi
lor de tip nou între membrii socie- 

. tății. raporturi bazate pe egalitatea 
reală în drepturi, cit și pe realizarea 
sarcinilor, „fericirea fiind rodul mun
cii, al eforturilor pe care trebuie să 
le depună întreaga societate pentru 
propriul său progres".

Publicația italiană evidențiază : 
„Numai dezvoltarea susținută a eco
nomiei naționale, bazată pe indus
trializare și pe organizarea unei a- 
griculturi moderne, a altor sectpare 
economice, a permis României să 
ajungă, într-o perioadă istorică re
lativ scurtă, de la stadiul de țară 
subdezvoltată la cel de țară în curs 
de dezvoltare, care dispune de o pu
ternică industrie și de o agricultură 

grad avansat de 
ln-

modernă, de un 
dezvoltare a științei, culturii și 
vățămîntului".

într-o corespondență difuzată 
AGENȚIA FRANCE PRESSE 
relevate caracteristicile giganticei 
construcții pe care o reprezintă Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, că și 
avantajele oferite de noua cale de 
comunicație. (Agerpres)
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Romulus CAPLESCU
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ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRILOR NUCLEARE. Sute de femei din Australia 
au participat Ia marșul de protest impotriva înarmărilor nucleare, care 
s-a încheiat cu înființarea unei „tabere a păcii" la baza militară ameri
cană de la Pine Gap, situată la aproximativ 25 kilometri distanță de loca
litatea Alice Springs, din centrul țării, relatează agenția Reuter.

INTÎLNIRE A STATELOR AFRI
CANE „DIN PRIMA LINIE". La 
Lusaka au Început sîmbâtă lucră
rile unei intilniri ia nivel înalt a 
statelor africane „din prima linie" 
— Angola. Mozambic, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe — la care 
participă și Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest. Lucrările reu
niunii sînt consacrate analizării si
tuației din sudul continentului afri
can, preocuparea principală consti- 
tuind-o impasul in care se află 
problema acordării independenței 
Namibiei.

TUNEL. Italia și Elveția urmează 
să construiască un tunel lung de 
7,2 km, destinat să faciliteze trafi
cul feroviar pe linia Milano — 
Chiasso — Basel. Noul tunel va fi 
paralel cu cel existent, din apro
pierea frontierei italo-elvețiene.

I

I ACORD. La Caracas a fost sem
nat un acord de cooperare între 

| Sistemul Economic. Latino-Ameri- 
I can (S.E.L.A) și Conferința Națiu

nilor Unite pentru Comerț și Dez- 
. voltare (U.N.C.T.A.D.) — transmit 

agențiile Prensa Latina și I P.S.
I Documentul prevede, între altele, 

elaborarea unor programe de coo-
I perare care să sprijine eforturile 
I pe care le fac țările din regiune 

pentru depășirea actualelor dificul- 
| tăți din economiile lor naționale.

CUTREMUR IN S.U.A. tn Cali
fornia (S.U.A.) s-a produs un nou 
cutremur de pămint, informează 
agenția United Press International. 
Epicentrul seismului, care a avut 
magnitudinea de 4,3 grade pe scara 
Richter, s-a situat la 80 km de 
Eureka. Nu s-au înregistrat victi
me și nici pagube materiale.

INUNDAȚII IN THAILANDA. 
Ploile puternice care au căzut in 
cea mai mare parte a teritoriului 
thailande'z, in ultimele săptămini, 
au provocat inundații, mai ales in 
zona capitalei țării, Bangkok. In a- 
cest oraș, transporturile rutiere sint 
serios afectate, multe case aflin- 
du-se in pericolul de a fi inundate. 
Se înregistrează, de la începutul 
calamităților pînă in prezent, peste 
30 de victime omenești.
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