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RĂSPUNS MUNCITORESC LA ÎNSUFLEȚITOARELE CHEMĂRI

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Am încheiat o nouă și rodnică săptămînă dc lucru. De pe întreg cu
prinsul patriei, colectivele dc oameni ai muncii raportează remarcabile
realizări in toate domeniile dc activitate. Pe măsură cc ne apropiem dc
Congresul al XIII-lea al partidului, panoul de onoare al întrecerii socia
liste devine tot mai bogat.
Prezcnți in mijlocul unor colective fruntașe, corespondenții „Scinteii"
ne-au transmis și ieri numeroase vești despre tot atitea fapte ale hărniciei
și abnegației muncitorești.

lizate peste prevederile planului.
Un frumos succes pe care colecti
vul de aici il dedică apropiatului
piese de schimb din Botoșani a ' Congres al XIII-lea al partidului.
fost solicitată să livreze suplimen-ț
tar mai multe electropompe pentru
bazinul carbonifer al Gorjului. A
două zi, același colectiv a primit o
cerință similară expresă de la Cen
trala Canalul Dunăre — Marea
Neagră. După alte două zile — un
apel asemănător de pe un mare
șantier de irigații al Iașiului. Cele
trei solicitări au fost dezbătute
în adunările generale pentru dări
de seamă și alegeri ale organizații
lor de bază ale partidului. Hotărîrea comuniștilor de aici: toate cele
trei comenzi vor fl onorate'la timp.
— Pentru a-și respecta cuvintul
dat — ne spune corespondentul
nostru, Silvestri Ailenei — colecti
vul secției, electropompe a declarat
.săptămînă de lucru — „Săptămînă
record" și în loc să realizeze supli
Dar această pompă cu numărul
mentar 25 electropompe, așa cum
10 000 mai are o semnificație : ea
s-au angajat, muncitorii de aici au
a „rotunjit"
la 3 000 000 numărul
rotunjit" Ia
depășit și această... depășire, cu
pompelor de injecție realizate in
încă 7 electropompe. încurajați de
această
întreprindere,
unde în
această creștere fără precedent a
urmă cu numai 30 de ani se fabri
productivității muncii, colectivul
cau... cuie. în prezent, aici se rea
întreprinderii botoșănene a decis
lizează zeci și zeci de tipuri de
acum ca toate săptămînile rămase
pompe de injecție pentru motoare
pînă la Congresul al XIII-lea al
de la 23 la 4 000 cai putere. Și mai
partidului să fie „săptămîni record"
este de reținut faptul că, intr-o
in producție, pentru a raporta înal
singură
lună din acest an, se reali
tului forum al comuniștilor reali
zează o producție de 20 de ori mai
zarea peste plan a 1' 300 electro
mare decit acum trei decenii in
pompe, 25 tone mașini și utilaje
tr-un an intreg. După cum ne spu
pentru industria ușoară și 75 tone
nea directorul întreprinderii, dr.
de piese turnate din fontă.
ing. Laurențiu Doinaru, potrivit
La rindul său, Constantin Că
indicațiilor
date de secretarul ge
prar» ne transmite de la întreprin
neral al partidului, urmează ca. în
derea de mecanică fină din Sinaia:
foarte scurt timp, unitatea să pro
— în dimineața zilei de 22
ducă de două ori mai mult decit in
septembrie.
am
fost martorul
prezent și la cel mai inalt nivel
realizării pompei de injecție cu nu
.
tehnic și competitiv.
mărul 10 000. Toate 10 000 sint rea-

Recorduri ale săptămînjj întreprinderea de utilaje și

Veste bună și de la Brașov, de
unde ne transmite Nicolae Mocanu :
— Mă aflu la întreprinderea
„Hidromecanica", unde la mijlocui acestui an, din motive inde
pendente de colectivul muncitoresc
de aici, se înregistrase o neindeplinire a planului la sortimentul turbosuflante pentru supraalimentarea
motoarelor diesel rapide. La sfîrșitul primei decade din luna au
gust, colectivul secției prelucrări,

Activitate rodnică
pentru îndeplinirea planului
la producția fizică

TRANSPORTUL

condusă de inginerul Petre Gârbacea, s-a angajat să recupereze în
cel mai scurt timp cele 1 500 turbosuflante restante. Muncitorii și
maiștrii secției au lucrat și lu
crează cu o impresionantă dăruire
și abnegație, hotărînd ei înșiși să
organizeze și schimburi prelungite,
ceea ce a permis ca de la 11 august
și pină azi, simbătă, 22 septembrie,
să fie executate 1 000 din cele 1 500
de turbosuflante restante. Ba, mai
mult, în această perioadă s-a reușit
să se realizeze un adevărat record
al creșterii productivității muncii,
indicator care a ajuns să fie cu 90
la sută mai mare față de 1980. Tot
odată, trebuie să subliniem și fap
tul vrednic de toată lauda că oa
menii de la „Hidromecanica" s-au
angajat ca pină la sfîrșitul lunii
octombrie să recupereze integral și
restul de 500 turbosuflante, astfel

încît în zilele Congresului al
XIII-lea al partidului să poată raporta nu numai îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii, ci și depă
șirea lui la produsele necesare și
solicitate de economia națională.

Produse noi, de înaltă
tehnicitate. Prezent. ieri> 13 Intreprinderea mecanică din Sibiu,
corespondentul nostru Nicolae Brujan ne anunță :
— Colectivul de oameni ai mun
cii de aici raportează realizarea
unor noi tipuri de mașini-unelțe de
înaltă tehnicitate. Intre noutățile
de ultimă oră se numără presa de
100 tone/forță, utilaj de mare com
plexitate tehnică destinat industriei
de autoturisme, industriei electro
tehnice și altele. Printr-un pro
ces automatizat de prelucrări,
noul utilaj elimină operațiile ul
terioare de finisare a pieselor.
Au fost realizate, de asemenea,
mașini de injecție pentru piese din
mase plastice cu armături metalice,
solicitate de industria electrotehni
că și electronică.
— La Combinatul metalurgic din
Cimpia Turzii — intervine Marin
Oprea — au fost elaborate noi
mărci de oțeluri inoxidabile, s-au
realizat noi sortimente de sîrme
pentru industria electronică și elec
trotehnică, electrozi de sudură, ca
bluri pentru benzi transportoare.
De la întreprinderea de țevi din
Roman ne transmite Constantin
Blagovici :
— Au fost introduse in fabricație
noi tipuri de țevi pentru cazane de
înaltă presiune, pentru industria
chimică și pentru industria de au
toturisme. Chiar în această săptămină, colectivul de aici a început
fabricația unui nou și important
reper pentru forajul de mare adincime și cel marin.
De la întreprinderea de utilaj
greu din Craiova, coresponden-

Petre POPA
(Continuare în pag. a V-a)

întrebării stăruitoare dacă relațiile
dintre state trebuie guvernate de
forță ori de negocieri, doctrina și
practica României socialiste i-au
dat. prin gîndirea și activitatea
neobosită a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, un răspuns clar, fără
echivoc, categoric în favoare^
negocierilor, a dialogului. Ex
presie a vocației tradiționale a
poporului român de a trăi in
pace cu celelalte popoare si.
deopotrivă. întruchipare a esenței orînduirii pe care o
construiește, a unității indi
solubile dintre politica internă
și cea externă a statului nos
tru. activitatea internațională
a României este străbătută,
ca un fir roșu, de grija con
secventă a secretarului gene
ral al partidului, președintele
Republicii, pentru asigurarea
în lume a climatului de.secu
ritate. bună conviețuire și co
operare de care are nevoie
munca pașnică a poporului
nostru, a tuturor popoarelor.
Rezultat al ținui laborios pro
ces de investigare științifică și
de interpretare responsabilă,
realistă, despovărată de preju
decăți. modele . preconcepute
ori servituti dogmatice, a
tendințelor majore și contra
dicțiilor ce domină evoluția
mondială,
opțiunea
pentru
dialog, pentru negocieri se re
găsește ca o metodă fun
damentală. promovată neabă
tut de diplomația românească,
drept unică modalitate a solu
ționării problemelor ce apar,
în mod firesc, in relațiile din
tre state. Astăzi, această opți
une își găsește motivații noi.
tot mai convingătoare.în cerin
ța categorică ce stă în fata
statelor de a întreprinde tot
ce e posibil pentru a
bara
cursul deosebit de primejdios
al vieții internaționale, im
pulsionat în special de cursa
irațională ' ă înarmărilor- nucleare, de ascuțirea competiției pen
tru zone de influentă si dominație.
de agravarea
confruntării
între
blocuri, de creștere^ generală a stă
rii de' incord,are. Oprirea cursului
spre confruntare și război, reluarea
și continuarea politicii de destinde
re, asigurarea păcii au devenit pro
blema fundamentală a epocii noas
tre, problema care nu iși poate afla
soluționarea decit la masa tratati
velor : .acesta este mesajul generos.
profund umanist, al volumului recent
. apărut in Editura politică. în care
sint reunite texte din vasta operă
teoretică a secretarului general al
partidului referitoare la SOLUȚIO
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poate fi urgentat prin folosirea mai bună a forțelor
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la încărcarea și depozitarea produselor
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în aceste zile, mecanizatorii, coo
peratorii, specialiștii, alți oameni ai
muncii din agricultură deouri efor
turi susținute pentru a stringe cit mai
repede . și pune la adăpost roadele
acestei toamne.
Din informațiile sosite la ziar re
zultă că multe județe au încheiat de
pe. acum strîngerea florii-soarelui,
fasolei cultivate în ogor propriu,
principalele forțe mecanice și uma
ne fiind concentrate acum, la recol
tarea porumbului, cartofilor, sfeclei
de zahăr, legumelor și fructelor. Po
trivit datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
pină in seara zilei de 21 septembrie
floarea-soarelui a fost strinsă in
proporție de 89 la sută din supra
fața cultivată, fasolea în ogor propriu — 95 la ,sută, cartofii de toam
nă — 58 la sută.
Succesul campaniei de toamnă este
strins legat de transportarea in timp
scurt și depozitarea in cele mai bune
condiții a tot ceea ce au rodit ciih.pul,
grădinile de legume, viile și livezi
le. Pentru că recoltarea nu poate fi

0 concepție profund umanistă privind
necesitatea soluționării prin tratative
a problemelor internaționale

considerată încheiată decît atunci
cind toate aceste roade au fost de
pozitate în silozuri și magazii orii
livrate fabricilor prelucrătoare. Toa
te acestea impun ca transportul să
fie bine organizat, astfel incit tot ce
se culege în cursul unei zile pină seara
să ajungă la bazele de recepție Sau
la locurile de depozitare din unită
țile agricole.
Deși la.unele culturi agricole cu
lesul este abia la început, au și fost
create decalaje intre cantitățile re
coltate și cele transportate. Astfel,
în județele Mureș, Arad, Cluj. Bo
toșani, Bihor. Iaîomița se află pe
cimp cantități mari de sfeclă de za
hăr. De asemenea, in județele Bo
toșani. Suceava. Covasna si Harghita
stau in grămezi — pe cimp sau la
centrele de preluare — mii de tone
de cartofi. Si in grădinile de legu
me sint cantități apreciabile de pro
duse care trebuie să ajungă, în timp
scurt la piață in vederea aprovizio
nării populației sau la fabricile de
conserve spre a fi prelucrate.

O atare situație se datorează în
principal neajunsurilor in organiza
rea muncii la încărcarea și descăr
carea mijloacelor de transport, ceea
ce face ca multe camioane sau
tractoare cu remorci să efectue
ze zilnic un număr redus de curse.
Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că în ziua de 20
septembrie indicele de utilizare -a
mijloacelor de transport a diferit
mult de la un județ la altul. Dacă
in județul Brăila s-au realizat, în
medie, cite 3,3 curse pe zi, iar in ju
dețul Brașov — 3,6 curse, în alte ju
dețe acest indice a fost foarte scă
zut : Bacău și Bihor — 1,5, Buzău
— 2, Botoșani — 2,2, Giurgiu — 2,5,
Călărași — 2,7. Sint fapte care de
monstrează că există reale posibili
tăți ca, prin folosirea la întreaga ca
pacitate a mijloacelor de transport,
în fiecare zi să fie livrate cantități
mai mari de produse. Aceasta impu
ne, între altele, ca la fiecare trac
tor să se atașeze două remorci și cite
o remorcă la fiecare camion, ca toa
te acestea să fie încărcate la capaci
tatea maximă și să se evite stațio
nările la descărcat.
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Sub semnul de pace al viselor noastre,
Ei poartă în inimi căldură și dor,
Și poartă de grijă, sub bolțile-albastre,
Destinului nou al acestui popor.

*
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Sub semnul de pace întors către lume,
Din porțile noastre deschise firesc,
Ei dau strălucire și vîrstă și nume
Acestor cuprinsuri de gînd românesc.

George ȚÂRNEA
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Meseria lor e noul

în livezile județului Dîmbovița a început culesul merelor

Stăteam nu demult de re cu care mă confruntam.
că „Nicolina" le-a fost
Dar. firește, nu aceasta era
vorbă, la întreprinderea de
multora dintre ei. încă din
perdele ^i tricotaje ..Șire
si este problema cea mai
fragedă copilărie, loc de
tul" din Pașcani, după ce importantă ; nu exprima
muncă.
scoală.
familie,
tocmai vizitasem atelierul
rea în cuvinte mai mult
casă. Povestesc foarte fru
de creație, cu o tinără
sau mai puțin potrivite,
mos. adesea captivant. in
inspirate, sugestive, ci amuncitoare de la această
tr-un limbai frust, pito
unitate de elită a indus
devărul însusi al faptei.
resc. care te incită si-ti
triei noastre ușoare, citiva
Un adevăr ce nu acceptă
provoacă spiritul. Cuvinte
le au miez si căldură. Am
ani la rînd fruntașă pe * sintagma spirit revoluțio
retrăit de mai multe ori
ramură. distinsă de trei
nar ca o simplă formulă.
ori consecutiv cu Ordinul
Muncii clasa I. Amabila
mea gazdă. Tereza Blăjuț.
îmi spunea că. fără îndo
Preocupări statornice pentru perfecționarea
ială. unul dintre ..secrete
le succeselor colectivului
profesională și modernizarea produselor
de aici esțe vocația noului.
în întreprinderi ieșene
..In ramura noastră — îmi
mărturisea — ideile noi
se... învechesc uneori in
citeva săptămini. Compe
ca o etichetă, ci o conține
ascultîndu-i. întîmplări. etiția e dură, neiertătoare,
pisoade de o rară- vibrație
exigentele
pieței externe ca ne o forță motrice. Co
lectivul
întreprinderii
păssufletească, umană, de au
mereu crescînde. si stiti că
tentic patos si romantism
cănene. • creație a anilor
mai greu este să te menții
revoluționar, de adevărat
noștri, este foarte tinăr. iar
in frunte, decit să ajungi
dramatism.
specific de
vocația noului, s-a zis. si
acolo. Prestigiul se cuce
altfel epopeii construcției
pe bună dreptate, e apana
rește in ani si ani si se
unei
lumi
noi.
Episoade
jul
tinereții.
Dar.
oricum,
poate pierde într-o zi. A
care se încarcă, derulinaceasta nu explică, nu mo
căuta, a inova permanent,
du-se. de o valoare simbo
tivează nici pe departe
a crea ceva original este
lică. ialonind de ■ fanf un
totul...
si trebuie să fie si la noi
drum, un drum al prefa
îmi amintesc de un dia
un fapt de producție obiș
cerilor din temelii, al în
log cu unul dintre' expe
nuit
de serviciu, dacă
noirilor profunde, socialis
rimentați!
meșteri
ai
,..Nivreți". O confesiune si o
te. Unul dintre acești oa
remarcă j totodată atit de colinei". ' 11 invitasem să
meni minunați, care a fost
spontane, de sincere, din rememoreze într-o emisiu
multă vreme cazangiu. îmi
radiofonică ceva din
colo de orice orgoliu si de ne
spunea odată cu o candoa
biografia sa. Știam, a șa
orice modestie de circum cum știu' si alti confrați ai
re ce-i lumina si-i înnobi
stanță. incit m-am întrebat
la fata că meseria de ca
mei. că biografia ’ lui si a
,ce-as mai putea adăuga eu
altor tovarăși ai săi se
zangiu e dificilă, .cere nu
spre' a mă menține la ni
confunda, cum se snune
numai o temeinică pregă
velul puterii de convinge
îndeobște, cu cea a . uzinei.
tire si măiestrie, dar si

■

.
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soluționarea diferendelor dintre state
reprezintă, în concepția secretarului
■general al partidului, așa cum reiese
din textele selectate, o necesitate
obiectivă, o cerință vitală a epocii
pc care o străbatem, un imperativ
al progresului omenirii. Abordată
atotcuprinzător în perspectiva edifi-r
cării unei noi ordini internaționale
ce consacră ca valori fundamentale
ale relațiilor dintre state pacea s,i
cooperarea internațională, opțiunea
în' favoarea rezolvării negociate a
litigiilor răspunde, in concepția ror
mânească. nevoii majore a afirmării
și consolidării legalității internațio
nale ca scut de nădejde, ca garan
ție a securității popoarelor. Potrivit

forță, rezistentă fizică, o
meserie grea, bărbătească,
dar e cea mai frumoasă
din lume, a tinut să mă
asigure nu fără o reținută
mindrie. Se întîmplase să
citesc doar cu citeva zile
în tirmă niște mărturii ale
unui celebru scriitor con
temporan. laureat al Pre
miului Nobel pentru lite
ratură. Marele' romancier
îsi incheia monologul afirmind că profesia sa. scri
sul adică, e cea mai fru
moasă din lume. Simplă
coincidentă, desigur. Dar
o coincidentă revelatoare.
Sint înclinat să cred că o
astfel de credință, o astfel
de convingere se află prin
tre condițiile sine qua non
ale realizării performantei
si ale împlinirii unei vieți
de om.
Multi . dintre reputații
muncitori si maiștri ai
..Nicolinei" au la activul
lor un sir lung de Promo
ții de ucenici. M-am între
bat : cum si in ce măsură
le-a folosit experiența lor
în munca de pedagog ? Ce
se mai potrivește cu nive
lul tehnicii
actuale din
ceea ce era acum 30. 20 de
ani sau chiar acum un de
ceniu ? CunoscindU-i. ascultindu-i. am inteles că
nu e vorba numai de ni-

Constantin CORO1U
(Continuare în pag. a IV-a)

acestei concepții generoase, afirmairea legalității internaționale constiltuie, in esență, preeminenta incon
testabilă a dialogului și a dreptu
lui asupra forței, ea este sinonimă
cu echitatea internațională ridicată
la rangul de principiu suprem al
vieții mondiale, cu recunoaș
terea nevoii vitale de dialog,
de colaborare pe temeiul ega
lității depline în drepturi â
tuturor statelor. De aceea rest
pingerea dictatului si a forței
ca modalitate de desfășurare ă
relațiilor dintre state si pro
movarea neabătută a negociejrilor constituie unul din prin
cipiile de bază, una din mari
le idei directoare ce caracteri
zează întreaga politică externă
a României socialiste. „Viața,
evenimentele
din
ultimul
timp — subliniază tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — au
pus încă o dată cu putere in
evidentă necesitatea de a face
totul pentru eliminarea forței
și a amenințării cu forța din
relațiile internaționale, pentru
soluționarea tuturor probleme
lor dintre state numai si nu
mai pe calea tratativelor în
spiritul Înțelegerii și păcii. Noi
avem convingerea că nu exis
tă probleme care să nu poată
fi rezolvate pe cale pașnică,
dacă se pornește de Ia drep
tul fiecărui popor de a se dez
volta liber si independent, fără
nici un amestec din afară. Oricit de dificile și oricît de în
delungate ar fi tratativele, ele
sînt de preferat și sint infinit
mai bune decit soluțiile mili
tare, care — așa cum arată
realitatea — provoacă întot
deauna mari daune si sufe
rințe popoarelor".
Avind drept punct de pleca
re recunoașterea marelui ade
văr că războaiele — după cum
dovedește istoria — nu pot
duce la solutionarea defi
nitivă si globală. a problemelor și
că astăzi forța nu mai poate con
stitui un instrument al impunerii
pozițiilor proprii pentru rezolvarea
litigiilor.
concepția
președintelui
României consideră tratativele drept
singura alternativă în măsură să
ofere răspunsuri realiste, de perspec
tivă. intereselor generale ale po
poarelor privind pacea. Este impe
rios necesar ca statele să respecte
angajamentul pe care și l-au asumat

ProS. univ, dr.
Mircea NICOLAESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea mecanică
Mîrșa — puternică unitate con
structoare , de mașini, a reali
zat de la începutul anului și
pină in prezent o producție-marfă
suplimentară în valoare de 60 mi
lioane lei. De remarcat că in a-

Ei poartă pe umeri fîntîna de pîine
Și dragostea țării o poartă în piept,
Din palmele lor se îndreaptă spre mîine
Priveliștea vie a drumului drept.

Ei poartă sub timple lumina dreptății
Și-n vatra fierbinte a timpului dens,
Prin\iață se leagă de visul cetății
Clădindu-i întregul de roade și sens.

NAREA PE CALE PAȘNICA A DI
FERENDELOR DINTRE STATE.
Proiectată de exigentele timpurilor
noastre drept cheie de boltă a re
zolvării problemelor apăsătoare ale
vieții internaționale, recurgerea nu
mai la negocieri, la tratative, pentru

ceastă perioadă au fost realizate în
premieră 10 tipuri de utilaje de
mare randament, între care bul
dozerul de 360 CP și remorca agri
colă RM 23 de 5 tone, cu un volum
de încărcare de 20 mc. (Nicolae
Brujan, corespondentul „Scinteii").

gîndi în viitor

Zilele trecute am
recitit cu incințare in
tr-o revistă săptăminală un mai vechi arti
col al lui G. Călinescu despre 23 August.
Era o adeziune po
litică la un eveni
ment crucial din is
toria noastră și la
perspectivele deschi
se de acea zi care
ne-a marcat funda
mental pe toți. M-am
gindit cu o invidie
neascunsă că rindurile acelea constituiau
de fapt un model de
aderare a unui artist
la o faptă grandioasă,
înscrisă cu litere de
aur in curgerea nesfîrșită a timpului pe
acest pămint româ
nesc. Am același sen
timent în ziua cind
bat la mașină un sa
lut adresat „Directivelor Congresului al
XIII-lea al Partidului
Comunist Român cu
privire la dezvoltarea
economico-socială
a
României in cincina
lul 1986—1990 și orientările de perspec
tivă pină in anul
2000“. recent publicate in proiect.
Nu e un lucru nou
a gindi în viitor și mi
se pare că ne-am gbișnuit cu aceste pro
grame, pe tare le și
ducem la capăt, după
bicuro o dovedesc
lanțurile strălucite de
pină acum. Revoluția
venea după o ne
rioadă
politică din
care demagogia nu
lipsise și proiectele
rămineau numai
pe
hîrtie. A trebuit să
un
guvern
al
vină
muncitorilor și țăra
nilor ca să ne demon
streze că se poate și
altfel. Cel puțin ul
timii 20 de ani au în
cununat cu brio pro
misiunile și, iată, vă
amintesc numai : că
peste 80 la sută din
populație s-a
mutat
în locuințe noi ! Mi
se pare fabulos ! Par
că aud vocile hîriite
de la posturile cu
noscute de radio care
cirteau cu o veselie
nătingă pe seama acestor angajamente ;
aș dori să-i văd pe
acei domni fugari pri
vind orașele noastre
noi. Metroul. Canalul.
Transfăgărășanul ; nzinele noastre.
va

poarele noastre,
avioanele ce
zboară
sub cerul unei Patrii
harnice și să-i intreb : Cum e ? Tot
comupropagandă
nistâ ? Tot potemkiniade ? Cum e cu cele
1 550 de obiective in
dustriale, și ele o rea
litate fizică la ora de
față, rod al muncii
neobosite
a clasei
noastre muncitoare ?
,Cum e cu cele 5 600
de tehnologii noi date
în exploatare in in
dustrie și agricultu
ră ? Cum e cu recol
tele record in anii
cind clima ne joacă
feste, dar pămîntul tot
rodește și încă cum ?
Totdeauna s-a spus
că avem o țară bo-

de Eugen BARBU
gată. dar poporul nu
o simțea, pentru că
tot ce se scotea, din
lut, din ape, din mine
lua drumul
străină
tății ; cu alte cuvinte
ii îmbogățeam pe al
ții. A.cum. la vedere
sint toate. Patria arată altfel, au dispă
rut bordeiele ;
totul
s-a modernizat, de la
magistralele noi ce
străbat așezările ur
bane la teatrele nou
construite ; de la car
tierele albe ce împo
dobesc peisajul pină
la siluetele politehni
cilor, în. care zeci de
mii de studenți
în
vață ; de la policli
nicile mindre pînă la
grădinile și centrele
urbanistice,
gîndi te
după ultimele modele.
Programul
acesta,
pentru că un program
sint Directivele, va fi
înfăptuit, o știm acum
toți. Ca scriitor, nu pot
decît să mă bucur că
voi avea prilejul de a
cînta aceste mindre
realizări
viitoare.
Nu-mi
este
greu
să-mi imaginez cana
lele de irigație care
vor uda ogoarele în
fiecare zi. nemaiaștoptindu-se mila ploi
lor ; e lesnicios să as
cult în imaginație su
netul electronic al uzi
nelor fantastice ce stau
deocamdată numai pe

planșele arhitecților ;
pot să asigur pe cine
vreți că vom călători
cu noile vase fluviale
co. sint încă in con
strucție în porturije
noastre ; mi-am
și
cumpărat în
mintea
mea biletul de metrou
care mă va purta in
jurul Bucureștilor pe
sub pămint. Văd deja
noul Centru civic al
Capitalei noastre și
bulevardul ' proiectat,
vegheat de statui. în
sunetul ' schelelor pe
care le înălțăm in fie
care minut, eu visez
la noul aspect al așe
zărilor noastre din
anul 2000. Norocoșii
care vor apuca acei
ani își vor aminti cu
înduioșare de rindurile noastre
încăr
cate de speranțe și nu
ne vor mai numi vi
sători. Am devenit, și
cred că și eram, o na
țiune de constructori,
minați de o ambiție
benefică pentru a îm
podobi acest colț de
lume cu tot ce născo
cește mai
minunat
creierul uman. Să lă
săm artele să cinte 1
Nu mă simt numai un
martor la această ti
tanică întrecere cu zi
lele ce trec ; sînt lin
gă muncitorul din uzinele ce arată ea
niște statii aerospațiale, mă aflu lingă
tractoristul ce stră
bate uriașa
cimpie
română ca un impărat al griului ; culeg
rodul viilor cu harni
cii viticultori ; stau
lingă cei ce sapă sub
străzi
bulevardele
subterane de mîine.
Nimic nu mă oprește
să fiu alături de cei
de pe mări, călătorind
cu vapoare construite
la Galați sau Con
stanța.
Avem o Patrie mindră, avem un Partid
care
a
demonstrat
forța lui de neînvins,
avem o clasă munci
toare demnă de admi
rat ; avem un mare
Conducător în t ovarășu1
Nicolae
Ceaușescu, care ne arat'ă drumul biruințe
lor viitoare. Să-1 ur
măm cu aceeași cre
dință și devotament,
să punem umărul la
marele triumf al so
cialismului pe acest
Pămint...
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ADUNĂRILE ȘI CONFERINȚELE

DE ÎNALTĂ SEMNIFICAȚIE UMANĂ:

DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

„Tinerețe - Sănătate - Pace"

— moment important în întărirea spiritului
revoluționar, în perfecționarea activității
organizațiilor de partid
Alegerile organelor conducătoare de partid
au intrat în faza în care adunările și conferin
țele de dare de seamă au loc în paralel. Ele
se desfășoară în aceiași spirit de lucru, de analiză exigentă, critică și autocritică a ac
tivității desfășurate pînă în prezent, de evaluare
atentă a experienței pozitive. De asemenea, avînd ca repere pentru activitatea viitoare pro
iectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea,
ele
stabilesc
măsuri
politico-organizatorice

complexe menite să asigure creșterea capaci
tății organelor și organizațiilor de partid de a
soluționa mai bine, mai eficient sarcinile deo
sebit de importante ce le revin în etapa ur
mătoare.
Și în adunările și conferințele ce fac obiec
tul relatărilor noastre, ca și în toate cele des
fășurate pînă în prezent, comuniștii și-au ex
primat in unanimitate adeziunea totală, elabo-

Rezultatele în producție - criteriu
de apreciere a răspunderii comuniste
Dacă cineva ar fi venit după pre
zentarea dării de seamă la confe
rința de partid de la întreprinde
rea „Timpuri noi“ din Capitală,
care a menționat la începutul ei
succint realizările acestui reputat
colectiv muncitoresc, nu ar fi aflat
că întreprinderea a obtinut în ul
timii ani. cu constantă, succese în
realizarea prevederilor de plan
omologate prin locurile fruntașe
obținute în întrecerea pe ramură si
prin distincțiile conferite. Pentru
că ceea ce a caracterizat atît da
rea de seamă a comitetului de
partid, cit si desfășurarea dezbate
rilor a fost spiritul de înaltă com
bativitate comunistă.
Evident, cum era si de așteptat,
delegații la conferință care au luat
cuvintul s-au referit la o serie de
aspecte diverse din activitatea co
muniștilor. abordînd sarcinile ce
revin întreprinderii privind crește
rea nivelului calitativ: al produc
ției si sporirea productivității mun
cii în lumina proiectului de Direc
tive ale celui de al Xlll-lea Con
gres al partidului.
Astfel, axate pe problemele de
fond ale producției, intervențiile
delegatilor au fost însoțite de pro
puneri de îmbunătățire a proiectu,lui de hotărîre. Cu referiri precise
la sectoarele în care lucrează, co
muniștii Constantin Marin (prelu
crări mecanice). Nicolae Popișteanu (sculărie) si Dan Roman (tur
nătorie) au criticat deficientele in
ceea ce privește îngrijirea si între
ținerea mașinilor si utilajelor, res
pectarea disciplinei tehnologice, asistenta tehnică, folosirea integra
lă a timpului de lucru, calificarea
personalului muncitor etc. Maturi
tatea politică a organizației de
partid de la ..Timpuri noi“ si-a gă
sit o puternică ilustrare în faptul
că cei care au luat cuvintul au le
gat problematica economică de sti
lul si metodele de muncă ale orga
nelor de partid. De pildă. Petre
Giagiac (secția montai) s-a referit
la strădaniile comitetului de partid
din secția respectivă pentru ridica
rea conținutului tematic al adună
rilor generale ale organizațiilor de
bază, la creșterea responsabilității
comuniștilor în îndeplinirea sarci
nilor încredințate, la forța exemplu
lui comunist de înriurire a conștiin

ței celorlalți oameni ai muncii. Co
munistul Constantin Ciobanu (scu
lărie) a pornit in evaluarea acti
vității organizației de partid din
secția sa de la cerința formulată
de tovarășul Nicolae Ceausescu
potrivit căreia munca de partid tre
buie apreciată în primul rind după
rezultatele obținute în producție.
Prin prisma acestor exigențe, vor
bitorul a corelat succesele și lipsu
rile din activitatea secției cu stilul
și metodele de muncă ale organi
zației de partid, insistind asupra
necesității
întăririi
răspunderii
personale a comuniștilor față de
îndatoririle și sarcinile care le re
vin — răspundere care să fie su
pusă permanent controlului organi
zației de bază prin rapoartele pe
riodice ale comuniștilor
Dacă cei mai mulți comuniști
s-au oprit cu critica la nivelul sec
țiilor. ceea ce reprezintă, desigur,
un minus al calității dezbaterilor,
tinărul comunist loan Ștefan a
criticat preocuparea insuficientă ce
se manifestă la nivelul comitetu
lui de partid, al conducerii între
prinderii față de calificarea tine
rilor muncitori, remarcînd în spe
cial lipsa de concordantă între pre
gătirea teoretică și cea practică si
făcînd totodată propuneri judicioa
se in această privință.
Adunările și conferințele pentru
dare de seamă și alegeri trebuie să
constituie, așa cum a cerut se
cretarul general al partidului, pri
lejul pentru un larg schimb de
experiență, de popularizare a for
melor și metodelor care au condus
la obținerea unor rezultate supe
rioare. Or, sub acest aspect, con
ferința organizației de partid de la
„Timpuri noi“ a rămas deficitară.
Ar fi fost necesar ca între criticile și autocriticile formulate și
relevarea noului, a căilor si meto
delor prin care au fost obținute
rezultatele pozitive să. existe un
echilibru mai pronunțat. De aseme
nea, în sublinierea necesității pro
movării noului, a ridicării gradu
lui de calificare, a introducerii
cuceririlor tehnico-științifice s-au
făcut apeluri îndeosebi la munci
tori, trecîndu-se cu oarecare ușu
rință peste îndatoririle personalu
lui tehnic și ingineresc de a se afla
in primele rinduri în lupta pen
tru afirmarea progresului tehnic.

rînd și hotăriri proprii în acest sens, față de
hotărirea Plenare) C.C. al P.C.R. din 27 iunie
a.c. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Congresul al Xlll-lea în funcția
de secretar general al partidului. Este o op
țiune politică în care comuniștii văd garanția
sigură a îndeplinirii însuflețitoarelor perspec
tive prefigurate în Programul
partidului
de
înaintare a României pe drumul comunismului.

în ansamblu, conferința organi
zației de partid de la întreprin
derea „Timpuri noi“ a adus do
vada certă a maturității politice a
comuniștilor de aici, a hotăririi

lor ferme de a înscrie în viitor
rezultatele muncii lor pe ■ coordo
nate superioare.

Constantin VARVARA

Spiritul critic - atribut esențial
al muncii de cercetare științifică
în secția 250 a Institutului de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru utilaje miniere și
mașini de ridicat si transportat din
Timișoara își desfășoară activi
tatea cel mai tînăr colectiv de
proiectanți și cercetători — colectiv
constituit ca urmare a orientărilor
și indicațiilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind asimilarea în țară, în cadrul pro
gramului prioritar de dezvoltare a
bazei energetice și de materii pri
me. a unor utilaje miniere com
plexe, de înalt randament.
Iată de ce adunarea generală a
comuniștilor tfe aici s-a desfășurat
sub semnul unei înalte exigente și
responsabilități vizind modul în
care au fost îndeplinite obiectivele
și sarcinile stabilite dș conducerea
partidului. Cu atît mai mult cu cit
ea avea loc după recenta întilnire
a secretarului general al partidului
cu făuritorii
utilajelor
miniere,
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut din nou comuniștilor de aici,
specialiștilor din producție, cerce
tare și proiectare ca. printr-o per
manentă conlucrare, să realizeze
noi utilaje, care să asigure o înal
tă productivitate în subteran și în
carierele de suprafață, să ușureze
munca minerilor.
„Puternic mobilizați de îndem
nurile și orientările tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU — subli
nia inginerul comunist Ion Negruțiu — am reușit intr-un timp rela
tiv scurt să întocmim și să predăm
spre execuție documentația tehnică
pentru o seamă de utilaje realizate
pentru prima dată in tară. Și putem
afirma cu mîndrie că unele, cum
sint combina de abataj, susținerea
mecanizată de abataj sau excava
torul ESRC-130. se situează la ni
velul celor mai bune utilaje simi
lare fabricate în lume. Dar cerin
țele sint mult mai mari. Iată de
ce trebuie să acționăm cu hotărire
pentru înlăturarea unor lipsuri și
neajunsuri care s-au făcut simtite
uneori in activitatea noastră si care,
firește, au dus la apariția de gre

șeli in proiecte sau în punerea în
funcțiune a utilajelor la beneficiari,
în acest sens propun ca hotărirea
pe care o vom adopta să prevadă
obligativitatea exercitării unui con
trol permanent de către biroul
organizației de bază asupra modu
lui de repartizare a sarcinilor pro
fesionale în cadrul colectivelor și
atelierelor, astfel ca la toate nive
lurile să se asigure o participare
corespunzătoare în raport cu pre
gătirea si experiența fiecărui co
munist".
în același spirit al întăririi răs
punderii în muncă au vorbit în
adunare și comuniștii Ovidiu Pe
trescu, inginer. Livia Ignea, econo
mist, Ion Pascaru, inginer, și alții.
Ei s-au referit la necesitatea ca in
viitor birourile organizației de
bază și conducerea secției să
manifeste o preocupare sporită
față de pregătirea profesională și
politică a tinerelor cadre de cerce
tători și proiectanți, al căror aport
la transpunerea in viață a obiec
tivelor cuprinse în proiectul de
Directive ale Congresului al XIIIlea va trebui să fie hotăritor.
Evidențiind faptul că realizările
de pină acum relevă maturitatea
profesională, capacitatea de creație
și puterea de muncă a cercetători
lor si proiectantilor. dar. totodată,
și mările rezerve de care dispune
colectivul acestei secții, comunis
tul Vasile Antonovici, directorul
institutului, membru al acestei or
ganizații de bază, arăta că „pentru
înfăptuirea sarcinilor mari încre
dințate cercetătorilor timișoreni de
secretarul general al partidului este
absolut necesar ca întreaga activi
tate a comuniștilor, a tuturor spe
cialiștilor de aici să fie pătrunsă
de un puternic spirit revoluționar
militant, să se desfășoare pe coor
donatele unei permanente stări de
autodeuășire. ale unei pregătiri
profesionale și politice de inaltă
calitate".

„Scînteii"

Conlucrarea cu cetățenii - sursă inepuizabilă
de idei și soluții gospodărești
Din activitatea Comisiei pentru comerț,
aprovizionare, industrie mică și prestări
de servicii a municipiului Deva
registra la fața locului o serie de
aspecte semnificative ale modului
în care funcționează rețeaua comer
cială si de prestări servicii : în co
merț — buna aprovizionare a uni
versalului „Ulpia", dar și unele in
suficiențe in privința ofertei de le
gume și fructe din : Piața Centrală ;
in servicii — operativitatea marochinerilor atelierului de pe strada
Dr. Petru Groza (care au reparat o
geantă in 20 de minute, în loc de o
zi, cind li s-a solicitat aceasta), dar
și ciudatul sistem de tarife practi
cat la unele ceasornicării
(într-un
loc, pentru repararea unei pendule
s-au cerut 300 de lei, dacă sintem
particulari, și 2—3 mii de lei dacă
pendula este a unei instituții !).
Aceste și alte asemenea aspecte
am abordat în discuția cu deputatul
Adrian Iordache — prin optica im
plicării in problemele de comerț și
servicii a comisiei permanente al
cărei președinte este încă din anul
1982 :
— Comisia noastră (ne-a spus) se
ocupă de comerț, aprovizionare, in
dustrie mică și prestări servicii. Po
trivit Legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, comisia
permanentă
studiază
problemele
privind realizarea planului de dez
voltare a economiei locale și buge
tului local și menține un contact
nemijlocit cu cetățenii, astfel incit
in orice moment să poată aviza sau
chiar propune — in funcție de in
teresele generale — proiectele de
hotăriri și de decizii ce urmează a
fi supuse dezbaterii și aprobării co
mitetului executiv. în această idee,
se intelege că ne-am spus și ne spu
nem cuvintul asupra tuturor planu
rilor de extindere și diversificare a
rețelei comerciale și de prestări. în

Blocurile de locuințe din centrul municipiului Deva dispun la parter de
numeroase unități de alimentație și deservire
Foto : S. Cristian
privința aspectelor sesizate însă,
trebuie făcută diferențierea între
sarcinile și atribuțiile comisiilor
permanente si echipelor de control
obstesc al oamenilor muncii.
— Să înțelegem că o comisie per
manentă nu are și sarcini de con
trol ?
— Ar fi greșit să se înțeleagă așa
ceva. Comisia
permanentă contro
lează activitatea organelor locale de
specialitate ale administrației de
stat, a unităților economice și insti
tuțiilor subordonate consiliului popu
lar, precum și modul in care acestea
aplică dispozițiile legale și hotărîrile comitetului executiv, înaintînd
propunerile ce șe impun. Desigur,
cind în timpul controalelor sau in
contactele noastre cu cetățenii pe
teren constatăm și manifestări nega
tive, lipsuri sau carențe, le sesizăm
conducerilor unităților respective.

♦

Sub acest generic se va desfășura,
în acest an, intre 23 și 29 septem
brie, „Săptămîna Crucii Roșii", ma
nifestare cu o bogată și îndelungată
tradiție, de profunde
semnificații
umanitare.
Acțiunile ce se vor desfășura, pe
plan central și la nivelul tuturor co
mitetelor și
comisiilor de Cruce
Roșie, se vor înscrie in contextul
general cu care întregul nostru po
por, strîns unit în jurul partidului,
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, intimpină cel
de-al Xlll-lea Congres al partidului,
în atmosfera de puternică emulație
patriotică, de increderc în viitor pe
care o inspiră Hotărirea privind
realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu în funcția supremă de
secretar general al partidului, în
strădania unanimă de a se obține
rezultate remarcabile in toate dome
niile de activitate. Aceste acțiuni vor/
reflecta contribuția pe care organi
zațiile de Cruce Roșie o aduc la
înfăptuirea politicii sanitare a parti
dului și statului nostru, modul cum
sint transpuse în viață prețioasele
indicații și orientări cuprinse în Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
adresat Congresului Crucii Roșii
din septembrie 1983 cu privire la ri
dicarea calității întregii activități
consacrate sănătății populației, dez
voltarea spiritului de întrajutorare
umană, apărarea cauzei păcii pe
planeta noastră.
Pentru îndeplinirea acestor nobi
le deziderate. Consiliul Național, co
mitetele și comisiile de Cruce Ro
șie și-au concentrat- eforturile in
direcția acordării unui sprijin mai
substanțial instituțiilor sanitare și
de ocrotire socială în organizarea
acțiunilor profilactice cu largă cu
prindere de masă, pentru identifica
rea și prevenirea factorilor nocivi
care afectează sănătatea publică,
pentru creșterea nivelului de cultură
sanitară al oamenilor muncii, in spe
cial al tinerei generații, pentru for
marea acesteia in spiritul responsa
bilității față de sănătatea, proprie și
a colectivității, pentru dezvoltarea
spiritului de solidaritate și întraju
torare umană. întregul activ al
Crucii Roșii aduce mulțumiri pentru
sprijinul prețios de care se bucură
din partea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate politică și știin
țifică a contemporaneității.
Cu sprijinul permanent al organe
lor și organizațiilor de partid și prin
tr-o colaborare strinsă cu instituțiile

de stat, cu organizațiile de masă și
obștești, Societatea de Cruce Roșie
folosește o gamă largă de forme și
mijloace specifice, de propagandă și
educație sanitară, care să stimuleze
creșterea interesului pentru însușirea
normelor .de igienă și prim ajutor, să
răspundă preocupărilor de sănătate
ale populației, aspirațiilor tinerei ge
nerații. între aceste manifestări, sim
pozioanele, colocviile, conferințele,
diferitele concursuri cu public, abordind o tematică diversă de sănătate,
galele de filme, participarea la emi
siunile stațiilor de radioamplificare,
afișele, pliantele și broșurile de popu
larizare și-au dovedit din plin audien
ța la public, fiind apreciate de popu
lație. Ele au fost axate în principal
pe teme ca : „Este mai ușor să previi
boala decit s-o vindeci", „Copii mulți
și sănătoși pentru tinerețea națiunii",

Dr.

Lidia

ORĂDEAN

președinta Consiliului Național
al Societății de Cruce Roșie

„Sănătate prin viață rațională și ali
mentație științifică", „Factorii de
risc și bolile cardiovasculare", „Com
baterea abuzului de alcool, tutun și
medicamente", „Bătrînețea nu este o
boală" etc.
Răspunzind interesului din ce in ce
mai mare al populației față de pro
blemele de sănătate. Consiliul Na
țional al Crucii Roșii a tipărit și
difuzat, numai în perioada 1975—1984,
37 de titluri de manuale și broșuri,
18 pliante, 50 afișe și afișele. 8 fotoexpoziții, într-un tiraj total de aproa
pe 10 milioane exemplare, un număr
însemnat dintre acestea fiind traduse
și in limbi ale naționalităților conlo
cuitoare.
în ultimii zece ani; Consiliul Na
țional a realizat 28 filme de scurtmetraj — documentare didactice și
artistice — care, multiplicate în peste
1 000 de copii, au fost puse gratuit la
dispoziția comitetelor și comisiilor
de Cruce Roșie pentru a fi folo
site in activitatea educativ-sanitară pe care o desfășoară. La aceste
filme, realizate de profesioniști, se
mai adaugă și cele 100 filme de scurtmetrai realizate de comitetele jude
țene ale Crucii Roșii, in colabora
re cu cinecluburile de amatori și
prezentate in cadrul celor 4 ediții de
pină acum ale Festivalului filmului
de amatori, cu tematică de sănătate.

Cezar IOANA
corespondentul

CONSILIILE POPULARE ÎȘI PREZINTĂ EXPERIENȚA

La comitetul municipal de partid,
tovarășa Ileana Mitroi, secretar cu
probleme sociale, ne-a prezentat pe
larg și cu amănunte — ceea ce. apoi,
avea să ne și arate pe teren, cu o
mîndrie lesne de înțeles — rezultate
le in ce privește extinderea și îmbu
nătățirea din ultimii ani a rețelei co
merciale si de prestări servicii aflate
la dispoziția locuitorilor Devei. Dez
voltarea edilitară intensivă a orașu
lui și înfrumusețarea lui evidentă au
determinat și adaptarea activității
comerciale atît în noul centru civic,
cit șl in noile cartiere.
în baza și în spiritul schiței de sis
tematizare aprobate pentru acest
municipiu, reședință a județului Hu
nedoara, s-a asigurat o rețea comer
cială și de servicii rațional amplasa
tă și bine înzestrată, cu un număr
suficient de unități de servire, distri
buite în raport cu numărul și densi
tatea populației, dimensionate după
calcule economice bine fundamen
tate. Așa se face că, în prezent, Deva
dispune de o rețea care se apropie
sensibil (pînă la a se confunda în
unele cazuri) de parametrii prevăzuți
pentru anul 1985 : 552 mp la 1 000 de
locuitori (plan 1985 : 565 mp). Se
distinge, în acest ansamblu, Comple
xul comercial central, de peste 6 000
mp, prin, a cărui dare în folosință s-a
reușit o mai bună aprovizionare nu
numai a zonei din inima orașului, ci
și a întregului municipiu.
La rîndul lor, prestările de ser
vicii
s-au
dezvoltat considerabil,
atît prin extinderea celor existente,
cit și prin înființarea altora noi.
Valoarea prestărilor de servicii pen
tru populație a crescut, astfel, la
Deva, de la 3 366 lei pe locuitor in
anul 1980 la 5 759 lei in anul 1984.
Cutreierind orașul, am putut în

„SÂPTÂMÎNA CRUCII ROȘII* - SUB O DEVIZĂ

iar în cazuri deosebite le ridicăm
în z fața comitetului executiv și, nu
o dată, chiar în fața sesiunii consi
liului popular municipal.
— La consiliul popular, și în alte
locuri, pot fi auzite cuvinte de lau
dă la adresa activității comisiei pe
care o coordonați, a experienței și
inițiativelor sale. Ați putea numi
cîteva dintre aceste experiențe și
inițiative ?
— în primul rind, aș menționa că,
deși în general ne îndeplinim bine
atribuțiile,
încă este mult loc de
mai bine și in munca noastră. în
același
timp, aș dori să subliniez
conștiinciozitatea și pasiunea ce ca
racterizează
activitatea
fiecărui
deputat din comisie. Altfel nu și-ar
găsi timp pentru a se interesa
de o problemă sau alta, altfel nu
și-ar îndeplini atît' de prompt și de
bine sarcinile. în privința expe-

Spitalul din Satu Mare

una din modernele unități sanitare construite
in ultimii ani

riențelor și inițiativelor, poate că
ele se desprind mai ușor din modul
in care ne organizăm munca...
...Interlocutorul nostru ne-a făcut,
in continuare, o relatare amănun
țită din care am reținut următoarele:
...Pentru a putea avea o viziune de
ansamblu asupra domeniilor — de
la producție pină la desfacere — această comisie (care se ocupă de co
merț. aprovizionare, industrie mică
și prestări de servicii) se ocupă și de
agricultură, cuprinzind în raza ei de
activitate unitățile producătoare din
raza municipiului Deva.
... Pentru a putea acoperi în cu
noștință de cauză o arie largă de
probleme, fiecare dintre cei 9 deputati ce alcătuiesc comisia este specia
list in cite un domeniu.
... Pentru a putea face fată sarci
nilor complexe ce stau in făta comi
siei. la activitatea acesteia sint atrași
și cetățeni, oameni ai muncii din di
verse sectoare ale vieții sociale. Fie
care din cei 9 deputați și-a consti
tuit cite un colectiv de lucru. Cu
ajutorul acestui activ voluntar, de
putății efectuează si intocmesc dife
rite studii (la solicitarea- consiliului
popular sau din inițiativa comisiei)
si cunosc in permanentă pulsul pie
ței. pulsul serviciilor publice etc. De
exemplu, la un moment dat. comisia
a receptat — prin numeroasele sale
„antene" cetățenești—o serie de se
sizări critice privind funcționarea
serviciilor publice — ca. de pildă,
cazuri repetate de lipsă a solicitudi
nii față de clienți. neasigurarea cu
piese de schimb pentru repararea
articolelor electrocasnice si de uz
gospodăresc, lucrări de calitate ne
corespunzătoare la unele unități de
reparații încălțăminte, curățătorii,
remaiat ciorapi ș.a. Din proprie ini
țiativă, comisia permanentă a întoc
mit un material bine documentat și
argumentat pe care i-a înaintat con
siliului popular municipal cu propu
nerea de a se organiza o analiză
multilaterală a sectorului serviciilor
publice. Analiza a avut ca bază de
discuție chiar materialul întocmit de
comisie. Și s-au luat măsuri care, ul
terior. și-au dovedit eficienta.
... Referitor la programul de acti
vitate. ni se relatează că întreaga co
misie se întîlnește cam o dată pe
lună : totuși. în caietul de procese
verbale sint consemnate numai cite
patru ședințe pe an. de regulă cite
una din trei în trei luni.
— Fapt este că nu trece lună să nu
ne vedem, de obicei în ultima joi, cu
sau fără ordine de zi. în ultima lună
a fiecărui semestru facem autoana
liza muncii si întocmim planul pe
semestrul care urmează privind di
verse aspecte si sarcini din domeniul
de care se ocupă comisia noastră.
Destul de des ne dăm întilniri de

lucru chiar la o unitate sau alta din
perimetrul acestei problematici. De
pildă, intr-o zi am convocat comisia
la cooperativa agricolă din comuna
subordonată Șoimus. Ne-am intere
sat aici de problemele producției,
apoi am vizitat și citeva I.L.F.-uri.
Așa am putut întocmi un cuprinză
tor si documentat material analitic
' privind modul în care se desfășoară
Si producția, si transportul, si vinzarea produselor agroalimentare. Ma
terial care, bineînțeles, a condus —
prin consiliul popular — la măsurile
de îmbunătățire cuvenite. '
— Ca președinte al comisiei per
manente. participați și la ședințele
comitetului executiv al consiliului
popular municipal ?
— De fiecare dată. Iar la sesiuni
sint prezenți, de obicei foarte activ,
toți membrii comisiei, in calitatea lor
de deputați.
— Ce-ați dezbătut, ca să dăm încă
un exemplu, la ultima ședință a co
misiei ?
— Următoarele materiale : Stadiul
îndeplinirii planului economico-social în profil teritorial și modul în
care se îndeplinesc angajamentele in
întrecerea socialistă ; Programul de
creștere a efectivelor de bovine și
ovine în gospodăriile populației pină
în anul 1990 ; Informarea asupra aplicării legii sistematizării, pe baza
controalelor efectuate de comisia
permanentă specializată pe acest do
meniu ; Modul de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamatiilor si
cererilor cetățenești, precum și a
problemelor ridicate în semestrul
înt'ii. La fiecare punct au luat cuvin
tul doi-trei dintre c.ei 9 deputați.
— Rezumind. in ce constă activita
tea curentă a comisiei ?
— Colectăm opinii și propuneri cetătenești pe diverse teme (stabilite
de consiliul popular ori reieșite din
discuțiile cu cetățeni), întocmim ra
poarte și corapoarte în sesiuni, avi
zăm proiecte de hotăriri si decizii,
participăm la toate adunările cetă
țenești (în care informăm si ne in
formăm). urmărim îndeplinirea hotărîrilor adoptate care privesc sec
toarele de care ne ocupăm, iar anual
prezentăm dări de seamă asupra ac
tivității noastre în fata organului ce
ne-a ales — consiliul popular muni
cipal (ultima analiză de acest fel da
tează din martie 1984 — in comitetul
executiv).
... Am insistat asuora unor amă
nunte pentru că — fiind vorba de ocomisie deosebit de activă, si cu.deo
sebi te rezultate — experiența si me
todica ei sperăm să fie de folos si
altor comisii permanente. Atît din
Deva, cit și din alte localități asemă
nătoare.

Gheorqhe MITROI

Una dintre principalele sarcini în
credințate organizației noastre prin
Legea privind asigurarea sănătății
populației este realizarea, in cola
borare cu Ministerul Sănătății și Mi
nisterul Educației și învățămîntului,
a acțiunii de instruire a oamenilor
muncii in probleme de acordare
corectă a primului ajutor. Există un
program comun de acțiune care pre
vede instruirea pină in anul 1985 a
tuturor cetățenilor țării, începind cu
cei de virstă școlară. Acțiune de
mare amploare, in curs de desfășu
rare, activitatea de instruire a popu
lației in probleme de prim ajutor a
cerut și cere în continuare eforturi
deosebite, fizice și materiale, iar re
zultatele , obținute pină în prezent
reprezintă rodul muncii pasionate,
pline de dăruire a cadrelor sanitare
și didactice, a numerosului activ vo
luntar al Crucii Roșii, al sprijinu
lui efectiv primit din partea organe
lor și organizațiilor de partid, a
conducerilor întreprinderilor și insti
tuțiilor.
însumind peste jumătate de milion
de femei și bărbați, in cea mai mare
parte tineri și tinere, membrii celor
peste 100 000 formațiuni sanitare vo
luntare ale Crucii Roșii — grupe
sanitare și posturi de prim ajutor —
reprezintă o forță care contribuie
efectiv, alături de cadrele sanitare, la
transpunerea în viață a măsurilor
privind asigurarea igienei la locurile
de muncă, instruirea pe probleme de
prim ajutor. îndeplinirea sarcinilor
social-umanitare.
Crucea Roșie acordă o atenție
aparte activităților desfășurate in
rîndurile tineretului, întregul efort
inscriindu-se ca o contribuție speci
fică la creșterea și educarea unui ti
neret viguros, sănătos — fizic și
mental — crescut in spiritul muncii
și al dreptății, al idealurilor de pace,
colaborare și prietenie cu toate po
poarele. Activitățile pe care Crucea
Roșie le organizează în școli, îm
preună cu cadrele sanitare și cele
didactice, și-au format o frumoasă
tradiție, antrenind anual, in desfă
șurarea lor, de la faza de masă si
pină la cea republicană, peste 3 mi
lioane de elevi.
Printre preocupările sale de bază.
Societatea de Cruce Roșie și-a în
scris o serie de activități menite si
sensibilizeze populația față de unele
probleme de sănătate și de ocrotire
socială, să dezvolte, in colaborare cu
alți factori educaționali, spiritul de
omenie și solidaritate umană. Pro
centul dc peste 87 la sută de singe
recoltat pe cale onorifică, procent
care situează țara noastră pe un loc
fruntaș in lume in acest domeniu >i
la care tineretul nostru contribuie
cu multă generozitate, a permis sal
varea a mii de vieți omenești afla
te in pericol.
Paralel cu eforturile depuse in
slujba ocrotirii sanitare și sociale a
cetățenilor patriei noastre. Societa
tea de Cruce Roșie din România își
îndeplinește cu hotărîre atribuțiile
ei umanitare pe plan international.
Aeționind in spiritul principiilor po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru, aplicind cu consecvența
indicațiile secretarului general al
partidului, președintele
Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Societa
tea româna de Cruce Roșie s-a
manifestat de-a lungul anilor ca o
prezență activă în relațiile sale cu
celelalte organizații
similare de
Cruce Roșie si Semilună Roșie,
precum și cu organismele internr
tionale ale Crucii Roșii, militir.
Pentru întărirea continuă a solidari
tății cu toate forțele progresiste îna
intate ale omenirii în lupta pentru
pace, pentru făurirea unei lumi mai
bune și mai_ drepte pe planeta noas
tră. De pildă, Crucea Roșie română a
organizat, împreună cu Uniunea Ti
neretului Comunist si cu Liga So
cietăților de Cruce Roșie și Semilună
Roșie, in cursul anului 1984, la
Costinesti.
Conferința
europeană
de tineret a Crucii Roșii sub deviza
„Participare — Dezvoltare — Pace"
care precede „Anul Internațional
al Tineretului". Reuniunea de la
Costinești a adoptat un Apel că
tre cea de-a Il-a „Conferință mon
dială a Crucii Roșii pentru pace'î, ale
cărei lucrări s-au desfășurat intre
2—7 septembrie, anul acesta, in Fin
landa și Suedia, apel care a dat glas
hotăririi milioanelor de tineri, mem
bri ai Crucii Roșii de pe conti
nentul european, de a milita pentru
pacea, înțelegerea și colaborarea din
tre popoare în întreaga lume.
Cu convingerea că manifestările
ce vor avea loc in „Săptămina Crucii
Roșii" din acest an vor marca un re
viriment in intreaga noastră activi
tate și conștienți de sarcinile : tot
mai mari ce ne revin din amplul
program de făurire a socialismului
și comunismului în patria noastră
ne exprimăm certitudinea că cei pes
te 7 milioane de membri de Cruce
Roșie, întregul activ voluntar vor
aduce o contribuție tot mai mare la
■activitatea nobila de apărare a sănătății oamenilor — bunul cel mai
de preț al unui popor, la cauza men
ținerii și consolidării păcii — impe
rativul fundamental al zilelor noas-

MUREȘ. Apartamente
peste pfan
Desfășurind larg întrecerea
socialistă in intimpinarea Con
gresului al Xlll-lea al partidu
lui. lucrătorii Trustului de an
trepriză generală constructiimontaj Mures au predat „la
cheie" în perioada care a trecut
din acest an 1 553 de aparta
mente. cu 120 de apartamente
mai mult fată de planul la zi.
Cele mai multe blocuri au fost
construite în municipiile Tirgu
Mures si Sighișoara, in orașele
Reghin. Tîrnăveni, Luduș si Sovata. în prezent, constructorii
mureșeni depun eforturi susți
nute pentru finalizarea înainte
de termen a altor 1 304 de apartamente din Planul ne acest
an, din care 440 se află în sta
diu de finisai, iar celelalte in
diferite stadii'de execuție. De
ramarcat că, in ultimele patru
decenii, numai in municipiul
Tirgu Mures au fost înălțate aproape 50 000 de apartamente,
pe harta orașului anărind noile
și modernele cartiere „1848",
„Tudor Vladimirescu", „7 No
iembrie". „Aleea Carpati" si al
tele. adevărate „orașe in oraș".
(Gh. Giurgiu, corespondentul
„Scinteii")
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
Pentru a asigura semănatul la timp
și în cele mai bune condiții

PE PRIMUL PLAN
SĂMÎNTA DE CALITATE!
Au început însămîntările de toam
nă. lucrări ce se vor intensifica mult
în zilele următoare. .Se pune între
barea : au unitățile agricole sămintă
de griu. orz și secară in cantitățile
prevăzute, corespunde ea cerințelor,
de calitate ? După cum sîntem in
formați la direcția de specialitate
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, au fost asigurate
semințe cu însușiri biologice supe
rioare în cantităti mai mari decît în
ceilalți ani. și există chiar o re
zervă importantă. Pentru ca insămințârile să se poată încheia la
termenele . prevăzute, se impune ca
semințele respective să ajungă cit
mai devreme ' în unitățile agricole.
Legat de această acțiune se ridică
trei probleme.
1. TRANSFERUL DE SEMINȚE
INTRE JUDEȚE. Pentru o mai bună
amplasare a soiurilor și înmulțirea
unor semințe din categoria elită, si
superelită. este necesar ca unele
cantităti de semințe să fie trimise
dintr-un județ în altul.
Această
operațiune este întîrziată. asa cum
rezultă și din următorul tabel care
arată cantitățile de semințe ce tre
buie trimise în alte județe :
Județul

Brăila
Dolj
Constanta
Olt
Arad

s?rîu

orz

de livrat
tone

de livrat
tone

5 743
4 556
1 700
1 413
1 100

400
320
430
983
—

2. EFECTUAREA
ANALIZELOR
DE LABORATOR. A mai rămas de
analizat o cantitate de aproximativ
100 000 tone griu. intirzieri mai mari
inregistrîndu-se in județele Boto
șani, Cluj, Mureș, Satu Mare și
altele.
3. PRELUAREA SEMINȚELOR DE
LA CENTRELE
SPECIALIZATE.
Pină la 20 septembrie, potrivit date
lor furnizate de întreprinderea ■ de
semințe, din cele 244 000 tone griu,
repartizate pentru a fi livrate de la
centrele' județene
de
semințe,
unitățile agricole au ridicat 35 000
tone ; din 73 000 tone orz: — 44 000
tone, im- din 11 000 tone orzoaica —
5 550 tone. Preluarea griului de
sămintă este întîrziată in județele
Călărași, Mureș,.' Timiș, Vîlcea și
altele.
Corespondenții noștri județeni au
adresat reprezentanților unor organe
agricole următoarele întrebări :

• DE CE A INTÎRZIAT PRE
LUAREA SEMINȚELOR DE LA
CENTRELE SPECIALIZATE ?
O CE ÎNTREPRINDEȚI PEN
TRU CA TOATE UNITĂȚILE SĂ
Intre cît mai repede în
POSESIA SEMINȚELOR NECE
SARE ÎN CAMPANIA AGRI
COLA DE TOAMNĂ?
Iată răspunsuri din trei județe :
BIHOR. Inginerul Teofil Gal. di
rectorul direcției agricole județene :
„La această dată, întreaga sămință
de orz se află în unitățile cultiva
toare. iar la cea de secară din 950
tone au fost asigurate 700 tone,
în ce privește griul, din cele 15 400
tone prevăzute a fi insămintate. aproape 9 500 tone se găsesc in co
operativele agricole si întreprinde
rile agricole de stat. întirzierea pre
luării semințelor se datorează lipsei

temporare a carburanților necesari
mijloacelor de transport. Pentru a
grăbi preluarea semințelor am re
actualizat graficele de livrare în
sensul că cea mai mare parte. vor
fi transportate prin C.F.R. Distri
buirea lor se face centralizat, pe
consilii agroindustriale, sub coor
donarea directă a inginerilor-șefi
din consiliile agroindustriale, utilizindu-se
atelajele și
mijloacele
auto. Multe unități au de acum in
depozitele proprii toate cantitățile
de semințe necesare pentru cultiva
rea suprafețelor prevăzute. Tinind
insă seama că livrarea; semințelor se
află in plină desfășurare și că ac
țiunea trebuie să se încheie pină la
25 septembrie, am solicitat consili-

Date care pun în evidență
necesitatea urgentării
transferului de semințe
între județe
și preluării lor de către
unitățile agricole
ilor populare să urmărească zi de zi
modul în care unitățile cultivatoare
respectă graficele de pyeluare a se
mințelor, pentru ca semănatul să se
poată desfășura cu toate forțele. Se
impune a fi urgentat și transferul de
semințe din alte, județe. Avem de
primit încă 270 tone orz din jude
țele. Călărași, Teleorman, Olt și Con
stanța ; 561 tone grîu-elită și super
elită din județele Timiș. Mehedinți.,
Iași, Călărași. Satu Mare, Argeș, Te
leorman și Dolj, precum și 35 tone
secară din județul Suceava, cantități
pe ;care Ie. așteptăm să. ajungă re
pede în județul nostru, spre a putea
fi preluate de unitățile agricole. Un
lucru e limpede : nu-i timp de pier
dut. irisămînțările de toamnă bat la
ușă". (loan Laza. corespondentul
„Scînteii").
BOTOȘANI. Gheorghe Mureșan,
director adjunct al direcției agricole
județene : „De la început vreau' să
fac precizarea că. pentru cele peste
100 000 hectare ce vor fi însămințate in. această, toamnă cu orz și
griu. mai bine de două. treimi din
cantitatea necesară de semințe a
fost ..asigurată de unitățile . cultiva
toare. în ce privește preluările de la
centrul județean, vineri s-a înche
iat livrarea seminței de orz. iar din
•cantitatea de aproape. 7 000 tone sămintă de griu s-au preluat aproape ’
.1 500 tone. întîrzierea se datorează'
mai ales nouă, celor din conducerea
direcției agricole județene. Am aștep

tat din partea ministerului nostru so
luționarea unor probleme, cum ar fi
cele legate de repartizarea unor so
iuri din categorii biologice superioa
re de griu. Ca atare, n-am putut
începe această acțiune decît in ziua
de 19 septembrie.
Pentru a grăbi
preluarea semințelor, la centrul de
semințe din Botoșani s-au amenajat
18 puncte de livrare, iar la cele din
Dorohoi, Trușești și Ungureni — cile
9—12. Prin folosirea rațională a mij
loacelor de transport s-au preluat
zilnic 550—600 tone de semințe, ceea
Ce garantează încheierea' acțiunii cel
tirziu la sfirșitul săptămînii viitoare.
In această perioadă vrem să distri
buim și cele 800' tone de sămință
elită, și superelită, pe care n-am •pri
mit-o încă de la centrele județene
Brăila. Iași. Cluj, Gorj și Arad. Cît
privește, centrul nostru județean,
și-a onorat toate contractele de li
vrări pentru județele Vaslui. Neamț,
Bacău și Bistrița-Năsăud. (Silvestri
Ailenei, corespondentul „Scînteii").
DOLJ. Potrivit repartiției Intre- prinderii pentru contractarea, con
diționarea și ambalarea semințelor
București, cu numărul 7 611 din 6
septembrie . 1984, județul Dolj tre
buie să asigure, pentru 20 de județe,
circa 5 000 tone semințe de.griu din ca
tegoria elită. La această dată, în
treaga cantitate de sămință este
pregătită si are' buletine de analiză.
Pină la 20 septembrie au fost expe
diate județului ’Cluj 250 tone din
1 000 tone, județului Harghita — 200
tone din 400 tone, județului Vîlcea
— 150 din 460 tone, iar județului
Satu Mare i s-a expediat întreaga
cantitate de 200 tone prevăzută. Referțtor la această problemă, ingine
rul Constantin Grigorașcu.
șeful
Centrului pentru contractarea se
mințelor Dolj, ne-a spus : „Nu se
pune problema că nu se va trimite
întreaga cantitate de semințe repar
tizată. ci doar urgentarea livrării ei.
Potrivit graficelor pe care le-am
întocmit, s-a stabilit ca intr-o săptămină să fie expediată întreaga
restanță de peste
4 000 tone. Noi
avem nevoie de o capacitate zil
nică de transport de 650 tone. Or.
Regionala C.F.R. Craiova ne-a asi
gurat in ultimele două-trei zile nu
mai 250 tone capacitate. Sîntem pre
gătiți să ne achităm de obligațiile ce
le avem fată de cele 20 județe ale
tării, asa cum am livrat la timp cele
1 150 tone sămintă de orz. 40 tone
feămință de secară și 95 tone sămintă de triticale".
La 25 septembrie in județul Dolj
se va. declanșa insămințarea griu
lui. E posibil ca pină la această
dată toată sămință să ajungă ia uni--.
tă'ți ? ..Pentru județul Dolj trebuie
șă asigurăm 12 966 tone semințe —
ne spune șeful centrului. Pină acum
unitățile au ridicat abia 3 400 tone.
Sperăm ca pină la 25 septembrie
toate unitățile să-și procure sămință
repartizată". (Nicolae Băbălău, co
respondentul „Scînteii").

In concluzie, trebuie subliniat că situația transferului de semințe
între județe nu poate fi considerată satisfăcătoare atit timp cit impor
tante cantități nici nu au fost expediate
beneficiarilor, iar organele
agricole din unele județe nu respectă repartițiile date de ministerul de
resort. De asemenea, se impune ca in fiecare județ să se acționeze mai
energic pentru ca toate unitățile agricole să intre cit mai repede in
posesia semințelor necesare. Aceasta constituie o îndatorire de mare răs
pundere a direcțiilor agricole județene, a cadrelor de conducere și spe
cialiștilor din unitățile agricole. Insăniînțările au început si de aceea
sint necesare măsuri urgente ca toate semințele să ajungă repede acolo
unde este nevoie de ele.

PRODUCTIVITATEA MUNCII - LA MIVEUIL MĂRII TEHNICE A ÎNTREPRINDEM
în ultimul an. în structura mijloa
celor de producție ale Combinatului
metalurgic din Tulcea nu au avut loc
schimbări deosebite. Baza tehnicomaterială a rămas in ■ general ace
eași. deși unele modificări s-au mai
făcut, dar — după cum vom vedea
— nu datorită unor noi
investiții
masive. Și.' totuși. în activitatea eco
nomică a acestei unități au interve
nit schimbări radicale.
Practic, in
ultimele ltini, datorită depășirii sub
stanțiale a tuturor indicatorilor de
plan, combinatul s-a situat cu regu
laritate printre fruntașii în întrece
rea socialistă pe ramură. Iar ceea ce
atrage
si
mai
mult atenția este
faptul că revi
rimentul produs
se bazează pe
creșterea rapidă
a productivității
muncii, adică pe
îmbunătățirea re
zultatelor la unul
din indicatorii la
care anul trecut
nu se .stătea, toc- '
mai bine. Mai e-;
xact. in cele opt
luni caic au tre
cut din acest an,
planul la produc
tivitatea muncii n
fost depășit cu 1,6
la sută, pe aceas
tă bază obținîndu-sc importante
sporuri <ic pro
ducție. De fapt,
întreaga produc
ție suplimentară
de 8 900 tone silico-mangan
și
200 tone siliciu
tehnic — realiza
tă de la începu
tul anului — s-a
obtinut pe seama
creșterii producmuncii.
tivitătii
Acestea sint și
motivele centru
care ne-am propus să ne referim mai oe larg
la măsurile luate
Si acțiunile intreprinse de colecti
vul acestei unități
indhstriale pen
tru sporirea pro
ductivității mun
cii.

pentru însămînțări
Foto : S. Cristian

începutul a
fost făcut prin
perfecțio
narea orga- ------------------irizării muncii. Nu mai departe decit anul
trecut, in combinat , se discuta mult
despre cauzele rezultatelor mult di
ferite obținute
zilnic de cele trei
schimburi de lucru. Se discuta, daț
problema continua să rămînă nerezolvatâ. în aceste condiții, nivelul
de îndeplinire a planului oe ansam
blul combinatului era .sub cel. al ce
rințelor și posibilităților existente.
— țn urma analizelor .efectuate/ ,rprecizează inginerul Cristian Boian-,
giu,, directorul combinatului — s-a
ajuns la concluzia că trebuie să re
partizăm mai bine forțele pe cele
trei schimburi. Dacă în schimbul I,
majoritatea cuptoarelor de feroali
aje realizau numărul stabilit de șar
je. în schimbul de noapte, randa
mentul cuptoarelor scădea la jumă
tate. Reorganizînd schimburile de
lucru, repartizind mai' bine specia
liștii și muncitorii cu experiență pe
toate schimburile — deci fără să se
suplimenteze forța de muncă pe an
samblul combinatului — s-au obți
nut randamente asemănătoare pe
întreaga durată a zilei. S-a reușit
chiar ca, uneori, în schimburile II
și III să se toarne mai muite șarje
de feroaliaje decit in primul schimb,
ale cărui realizări nu s-âu diminuat
față de perioadele anterioare, ceea
ce, în mod
normal, a determinat
dintr-o dată creșterea substanțială a
productivității tîjuncii.

influența negativ nivelul productivi
tății muncii consta în . frecventele
întreruperi accidentale
apărute în
funcționarea utilajelor și instalați
ilor. Iată insă că, incepind din luna
iulie, opririle
accidentale -au fost
eliminate aproape cu desăvirșire. Și
aceasta datorită măsurilor luate pen
tru întărirea răspunderii specialiști
lor. a tuturor muncitorilor pentru
respectarea eu strictețe a proceselor
tehnologice și a graficelor de execu
ție a lucrărilor de reparații și între
ținere a instalațiilor. Anul trecut, la
secția nr. 2 de feroaliaje, bunăoară,
se înregistrau cele mai multe ore de
opriri accidentale. Acum, situația
este cu totul alta. Ca urmare a con
stituirii unor, echipe specializate de
întreținere, repartizate pe grupe de
cuptoare și pe schimburi, graficele
de revizii și reparații sint respectate
întocmai, iar opririle accidentale au
dispărut practic din rapoartele zilni
ce de lucru.
— Pe baza unui program întocmit
in fiecare lună, in care se iau in
calcul orele programate de funcțio
nare a cuptoarelor si necesitățile
producției, dar și timpul de care e
nevoie pentru efectuarea unor repa-

60 la sută din produse sînt noi și modernizate
Ce spun faptele? în primul rînd,
pentru ca producția să decurgă nor
mal. iar fluxurile de fabricație să fie
cit mai flexibile si deci adaptabile
la cerințele beneficiarilor interni si
partenerilor externi, s-aii luat măsuri
în vederea eliminării locurilor înrîuste in sectoarele primare si de
montai. Citeva exemple sint conclu
dente in acest sens. Mașinile și utila
jele complexe lansate in fabricație
in ultimii ani au in componenta lor
multe eleirîente sudate. în această si
tuație. capacitatea atelierelor exis
tente nu mai corespundea cerințelor
producției. Atunci. la propunerea
muncitorilor, a fost reorganizată în
treaga activitate de sudură și con
strucții metalice, s-au înființat ate
liere noi. s-au modernizat, cele vechi,
în același timp, la turnătorie s-au
.introdus rame tipizate si plăci de
formare în coordonate, s-au tipizat

cutiile modelelor, ceea ce a determi
nat, creșterea cu 10 la sută a produc
tivității muncii și, implicit, reducerea
ciclului de fabricație.
Trecerea de la producția de mașini-unelte clasice la cea de mașiniunelte speciale a pus probleme deo
sebite și în organizarea pregătirii fa
bricației. Execuția propriu-zisă a acestor mașini, multe dintra ele uni
cat. a
impus asigurarea
unor
SDV-uri diverse și de mare tehni
citate. realizarea unor standuri de
probă pentru încercarea elementelor
electronice si hidraulice etc. Drept
urmare, compartimentul de pregăti
re a fabricației a fost complet reor
ganizat și s-au înființat grupe de
specialiști pe probleme: programare,
proiectare și execuție a sculelor si
dispozitivelor speciale, pregătire teh
nologică la cald si rece etc.
înnoirea și modernizarea produc

Valoroasa experiență a colectivului
Combinatului metalurgic din Tulcea

in creșterea substanțială a productivității muncii

LA ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRĂȚIREA" ORADEA.

Un fapt se impune cu pregnantă
atenției celui care trece mai frec
vent prin halele 'de producție ale în
treprinderii „înfrățirea" Oradea: în
noirea și modernizarea permanentă
a mașinilor-unelte fabricate. în pre
zent, circa 60 la sută din mașinileuneltc ieșite pe poarta unității sint
noi și modernizate. Pe fondul aces
tui efort continuu de perfecționare a
activității se cuvine remarcat si fap
tul că. in cele opt luni care au tre
cut din acest an. planul la producția
fizică a fost depășit cu peste 24.3
milioane lei, planul fiind îndeplinit
nu numai valoric, ci și in structura
sortimentală stabilită. „Pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne
revin, precizează ing. Emil Mărgi
nean, directorul întreprinderii, s-a a.sigurat din timp o temeinică pregă
tire a producției, o bună organisare
a muncii".

instalațiilor. Drept rezultat, în acest
an. în condițiile depășirii planului
de producție, s-a obținut o econo
mie de 700 tone de minereu de mangan și 50 tone pastă pentru forma
rea electrozilor".

SIMPLU Șl EFICIENT

La toate utilajele — ran
damente superioare prin
mai buna lor întreținere și
exploatare. O a doua cauză care

în cooperativa agricolă Fîntinele, Județul Teleorman, mecanizatorii pregătesc terenul

acum rșfolosită în proporție de 60
la sută. reducindu-se substanțial
consumul de minereu de mangan.
Numai in acest an'au fost recupe-'
rate și valorificate pe această cale
peste 24 000 tone de zgură. Totodată,
in felul acesta se asigură un indice
extracție a manganului din mi
Tehnologii de fabricație de
nereu de 80 la sută, cu șase procente
mai
mare decît cel planificat. Monoi, concepute de specialiș
dernizind instalațiile ele la cuptoarele
tii unității. ”Be PreSatirea cores
de siliciu metalic, după o concepție
proprie, producția a crescut cu circa
punzătoare a rețetelor de fabricație
25 la sută, asigurîndu-se în același
— ține să ne spună maistrul Mihai
timp și sporirea substanțială a pro
losub — depind foarte mult ritmi
ductivității muncii.
citatea producției și calitatea feroDar noate cel
mai ilustrativ exemplu
centru
modul în care
metalurgist» din
Tulcea au înțeles
să acționeze în
vederea soluțio
nării
cu forte
proprii a nroblemelor cu care se
confruntă si de
care depinde creș
terea rapidă a pro
ductivității mun'cii se referă la
extinderea
me
canizării lucrări
lor la halele de
producție. Citeva
exemple sint con
cludente in acest sens. De curind. prin adap
tarea unei ma
șini care stătea
nefolosită în hala
de fabricație, in
locul alimentării
manuale s-a in
trodus un sistem
mecanic de ali
mentare a cup
toarelor cu masă
carbonică. Apoi,
chiar zilele tre
cute. specialiștii
din combinat au
definitivat
pro
iectele
pen ’ru
mecanizarea tur
nării feroaliaielor, urmind ca în
citeva luni să fie
montate utilaje
le necesare, ast
fel că producti
vitatea muncii va
spori cu 15 la
sută.
Fără îndoială,
rezultatele obtinute de metalurgistii tulceni nu
se situează la ni
velul maxim al
posibilităților : ele
pot si trebuie să
aliajelor, deci implicit și nivelul pro
fie îmbunătățite. Valoarea lor dobînajută între ele Ca efect al acestui
dește însă alte dimensiuni dacă le ra
ductivității muncii.
Orice greșeală
mod de organizare a.muncii, a cres
portăm la greutățile întimpinate nu
în dozarea cantităților de minereuri
cut «("cantitatea de piese de schimb
introduse
in
cuptor
poate
determina
mai departe decît in primele luni ale
executate in atelierul mecanic al
anului, cind se lupta din greu nu pen
rebutarea șarjelor, diminuarea pro
unității. Demn de relevat este fap
tru depășirea planului, ci pentru în-,
ducției și a randamentului în mun
tul că. pentru fiecare utilaj și insta
deplinirea lui — și aceasta fără să
că". Toate aceste neajunsuri sint
lație aflate in funcțiune, există un
se reușească întotdeauna. Experien
acum prevenite - printr-o desăvîrșită
stoc suficient de piese de schimb,
ța acestei unități dovedește, o dată
ceea ce permite remedierea în timp
ordine și disciplină la fiecare loc de
rmai
mult, că‘.depășirea oricăror greu
•foijrte scurt a' oricărei, defecțiuni'
o muncă,-' prin perfecționarea te'hnolo-,;:
tăți •— am spune inerente. în proce
Mai mult, decit atît, prin întărirea
giilor de fabricație. Numai ih acest
sul, muncii —.istă-înainte de toate.în
spiritului de,răspundere alJmeteni■ an, _cadrele
... ..... tehnice
:
din combinat au
Oilor, ă crescut și interesul acestora
’ conceput și aplicat
JJîî'.bt ciiiei tehnologii ' hotărirea propriului colectiv, a fie
cărui muncitor și specialist de a ac
pentru a-și pune mai bine in va
noi pentru producerea unor feroali
ționa neabătut, pentru perfecționarea
loare cunoștințele lor profesionale,
aje cu valoare metalurgică ridicată,
propriei activități. Este numai unul
în acest sens, se cuvine să mențio
cum ar fi : feromanganul afinat, fe
din exemplele care demonstrează că
roaliajele pentru fonte cu grafit vernăm că. odată cu executarea repara
, micular. ferosiliciu pentru produce
în fiecare unitate există mari rezer
țiilor. la cuptoarele de la secția nr. 1
rea tablei de transformator. De fapt, • ve de creștere a productivității mun
de feroaliaie s-au efectuat si o serie
inițial, prin îmbunătățirea tehnologi
de lucrări de modernizare a acestora,
cii și că trebuie acționat cu toată
în. scopul sporirii randamentului de
ilor de lucru s-a urmărit reintrodu
hotărirea, așa cum a subliniat în re
cerea in circuitul productiv a unor
extracție a metalului. „Prin montarea
petate rînduri secretarul general al
noi resurse secundare. Ca atare, a
unor pereți de închidere în zona su
partidului, pentru punerea lor mai
perioară a cuptorului — ne spune
fost elaborată o nouă tehnologie de
inginerul
Cantemir Gafar — pro
rapidă în valoare.
producere a feromanganului, folo
ductivitatea muncii a sporit cu '20 la
sind ca materie primă și zgura.
Neculai AM.IHULESEI
sută și, in același timp, s-au îmbu- ■ Practic, zgura rezultată din procesul
corespondentul „Scînteii"
nătățit parametrii de ' funcționare a
de fabricație a feroaliajelor este

rații de calitate — ne spunea mais
trul Vasile Mocanii — utilajele sint
reparate și revizuite periodic, asigurindu-se in felul acesta și o bună
ritmicitate a .producției. Mecanicii,
electricienii au acum in primire un
anumit număr de cuptoare și răs
pund atît de întreținerea, cit și de
repararea lor. în felul acesta, a dis
părut modul pompieristic de lucru
al echipelor -de reparații, iar mese
riașii au posibilitatea să pregătească
din timp, in mod corespunzător fie
care intervenție. Totodată, atunci
cind apar lucrări ce necesită un vo
lum mare de muncă, echipele se

ției au impus în același timp și apli
carea unor tehnologii noi. de preci
zie ridicată și înaltă productivitate.
Faptul qă pentru realizarea mașinilor
recent asimilate in fabricație. 'S-au
folosit soluții constructive la nivelul
tehnicii mondiale evidențiază compe
tenta muncitorilor și specialiștilor din
întreprindere, eficienta cursurilor ile
perfecționare profesională tinute cu
concursul unor cadre de la institute
le politehnice Timișoara și Cluj-Na
poca, precum și de la Institutul de
invățămint superior din Oradea. Dar
poate ceea ce este si mai important,
măsurile luate pină acum și care vor
fi luate în continuare asigură cadrul
și condițiile necesare bentru înnoirea
și modernizarea permanentă a pro
ducției.

loan LAZA
corespondentul

„Scînteii"

GAZUL DE CĂRBUNE
— înlocuitor al gazului metan
în actualul cincinal si în perspec
tivă. un obiectiv de o deosebită im
portantă pentru dezvoltarea si di
versificarea bazei energetice a tării,
pe care secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu,
l-a subliniat în repetate rînduri. îl
constituie accelerarea procesului de
folosire a cărbunilor inferiori si eco
nomisirea. pc această bază, a hidro
carburilor utilizate actualmente in
centralele electrice si termice. Este
o cerință prioritară pentru tara
noastră, o acțiune de mare amploa
re, care impune atît intensificarea
eforturilor specialiștilor din dome
niul conceperii, proiectării si con
strucției de echipamente energetice,
cit si mai strînsa colaborare cu uni
tățile industriale pentru aplicarea în
practică a rezultatelor cercetării.
O experiență deosebită in această
privință — care poate si trebuie să
fie generalizată — există de acum
la întreprinderea română de . pîslă
si postavuri tehnice din București,
unde începînd din luna septembrie
s-au înlocuit mai mult de două
treimi din consumul de gaz metan
cu cărbune... gazeificat.

De unde a pornit ideea ?
De mai bine de doi ani. la
Institutul de cercetare științifică
si inginerie
tehnologică pentru
echipamente energetice din București
(I.C.S.I.T.E.E.) s-a realizat o instalatie-pilot experimentală pentru gazeil'icarea cărbunelui. Realizarea apar
ține unui colectiv de Specialiști din
cadrul institutului, care pe baza
cercetărilor efectuate au elaborat
soluții tehnologice noi., perfecționate
si eficiente de valorificare a cărbu
nelui prin gazeifieare.
— Se știe că tehnologia de gazeificare a cărbunelui nu este nouă,
ne spune inginerul Valeriu Anghel,
sef de laborator în cadrul institutu
lui. Ea se aplică in lume si în tara
noastră de mai multă vreme. Nou
tatea rezultatelor obținute de colec
tivul nostru constă in faptul că am
reușit să, gazeificăm cărbunele infe
rior. lignitul cu putere calorică scă
zută. de genul celui din bazinul
minier al Olteniei. Instalația reali
zată si care funcționează la între
prinderea română de oislâ si posta
vuri tehnice din București gazeifică
tocmai acest cărbune inferior. Prin
punerea la Punct a soluției tehnice
si construirea acestei instalații, de
numite gazogen. am înfăptuit una
din sarcinile stabilite de tovarășul
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prileiul vizitei
de lucru de anul trecut în institu
tul nostru. Atunci s-a hotărît, ca. pe

baza cercetărilor proprii, să se trea
cărbunelui — circa 400 kg pe oră —
că în cel mai scurt timp la realiza / si pină la evacuarea zgurei. O maL
rea de gazogene pentru uz indus
gazie de cărbune asigură un stoctrial. Si iată că. în mai puțin de un
tampon pentru citeva zile de func
an. sub coordonarea Comitetului
ționare a instalației. Este utilizat
municipal de partid București, acest
cărbune din orice zonă a tării, cu
obiectiv a fost îndeplinit.
o putere calorică între 1 400 si 2 000
kcal pe kg. Instalația a fost proiecj
Eficiența noii surse de tată de I.C.S.I.T.E.E. si Institutul de
studii si proiectări energetice din
energie. Pentru a vedea ce avan- București, iar montaiul a fost efec
tuat
de Trustul antrepriză generală
taie prezintă noua tehnologie, ne-am
de construcții-montaj „Vulcan".
deplasat la beneficiarul primei in
stalații de gazeifieare a cărbunelui
inferior din tara noastră. în curtea
Posibilitățile de generali
întreprinderii de nîșlă si postavuri
zare
3 noii tehnologii sint deose
tehnice, atenția ne este atrasă de o
bit de mari si variate. Dealtfel. în
momentul de fată. în portofoliul de
proiecte al Combinatului de utilaj
greu din Cluj-Nanoca există docu
mentații pentru patru tipodimensiuni de gazogene. ..Omologarea gazogenului cu diametru de 1 200 mm,
de tipul celui de la întreprindere'a
română de pîslă și postavuri tehnice,
atrage după sine posibilitatea omo
logării tipului imediat următor, cu
diametrul de 1 500 mm — ne spune
ing. Mircea Popovici. din cadrul
I.C.S.I.T.E.E, Omologările instala
țiilor mai mari, cu diametre de 2 600
construcție aparent simplă, suplă si
Si 3 600 mm. vor fi făcute la între
chiar cochetă : gazogenul.
prinderile ce le -vor achiziționa.
— Este poluantă instalația de gaExistă deja în construcție la Fabri
zeificare a cărbunelui ? — ne adre
ca de zahăr din Zimnicea un gazo
săm directorului întreprinderii, ingi
gen de mare dimensiune. Gazul ast
nerul I°n Petrescu.
fel obținut va fi folosit pentru în
— Iese puțin fum la început, când
treținerea arderii cărbunilor la cen
se pornește instalația, ne precizează
trala termică de ia existentă, econointerlocutorul, dar nu mai mult de
misindu-se astfel -mari cantităti de
ci t de la un foc de lemne. în rest,
hidrocarburi lichide. Același lucru
procedeul este cit se poate de ..cu
se are în vedere si la termocentrala
rat". Aceasta deoarece gazeificarea
de la Doicesti. De asemenea, un ga
nu se fade prin arderea cărbunelui,
zogen dp mai mică 'dimensiune a
ci prin distilarea lui. proces din
fost contractat de Asociația intercare rezultă oxidul de carbon si hi
cooperatistă din comuna Linia, ju
drogenul. adică gazele combustibile
dețul Buzău, care va arde gazul de
pe care le captăm si lc ardem.
cărbune direct în cazanele tip „Me— Ce avantaie prezintă noua sur 4 talicâ".
să de energie ?
Intrarea în funcțiune a gazogenu
— în primul rînd. noua instalație
lui de la întreprinderea română de
reprezintă o adevărată „sondă" de
pislă si postavuri tehnice din Bucu
gaze, aflată în curtea întreprinderii,
rești constituie încă o dovadă că.
care ne asigură oricînd, dar mai ales
prin găsirea unor soluții tehnologice
iarna — cind, se știe, presiunea
adecvate,
cărbunele poate Înlocui cu
gazelor scade mult — un de
succes consumul de hidrocarburi.
bit constant de gaze. Probele teh
Așadar. începutul a fost făcut. Este
nologice șt de omologare la annecesar însă ca această nouă tehno
durantă a gazogenului au demon
logie să fie extinsă si generalizată
strat că putem asigura cu această
cit mai grabnic, astfel incit să se
instalație TO la sută din necesarul de
treacă la folosirea pe scară largă a
gaze al întreprinderii. în perioada
cărbunilor inferiori în cît mai multe
de vară, cind utilizăm un singur
întreprinderi, economisindu-se în
cazan, procentul crește cu sută la
felul acesta cantităti cit mai mari
sută.
de hidrocarburi.
Privim cum funcționează instala
ția de gazogen. Practic, este complet
Vlaicu RADU
mecanizată., începind cu alimentarea

în confruntare
creatoare cu
periuțele economiei)
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• Dezbateriidfeplogîce» literar-artisticeade istorie

REMARCABILE REALIZĂRI
In întrecerea socialistă

ISTORIA PATRIEI
-carte de învățătură, de educație patriotică
Sub acest titlu, coloanele ziarului nostru au
găzduit in numărul 13 012 din 24 iunie a.c. opihiile unor cadre didactice universitare și mu
zeografi privitoare la căi și modalități de spo
rire a aportului școlii, a instituțiilor muzeale la
cunoașterea istoriei patriei, la însușirea marilor
sale lecții și învățăminte și, prin aceasta, la în
tărirea sentimentului de dragoste și atașament

față de patrie șl popor al generațiilor de azi,
la creșterea responsabilității lor față de pre
zentul și viitorul țării. Publicăm astăzi alte trei
asemenea opinii, care pun în relief, în lumina
marilor exigențe formulate in cuvîntările secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, experiențe și preocupări ale unor
factori educaționali în vederea creșterii forței

Fiecare acțiune muzeală o întîlnire de neuitat cu istoria
Gheorghe Angliei : Cu justificat
temei s-a subliniat în dezbaterea an
terioară că în zilele noastre muzeul
reprezintă una dintre instituțiile cele
mai adecvate realizării pe un plan
superior a procesului instructiv-educativ, cu deosebire a formării și dez
voltării unor vii și puternice senti
mente patriotice. într-adevăr, dispunînd de vastul patrimoniu original
creat de poporul nostru de-a lungul
veacurilor, muzeul poate să influen
țeze puternic acest proces, să creeze
vizitatorului o stare emoțională su
perioară celorlalte genuri de activi
tăți cultural-educative, cu trainic
impact asupra conștiințelor.
Pentru noi, cei ce lucrăm la Mu
zeul Unirii din Alba lulia, un viu în
demn în acest sens l-a reprezentat
vizita întreprinsă în această vară
în muzeu de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, și tovarășa Elena
Ceaușescu. aceasta fiind cea de-a
patra vizită în instituția noastră în
ultimii 19 ani — expresie a prețuirii
pe care secretarul general, al partidu
lui o acordă istoriei patriei, luptei
poporului român pentru unitate și
independentă și, deopotrivă, institu
țiilor muzeale ca păstrătoare ale pa
trimoniului nostru national.
încurajat de această cinstire, co
lectivul Muzeului Unirii este preo
cupat permanent să îmbunătățească
expozițiile de bază, pentru ca aces-.
tea să trezească în inima și con
știința vizitatorilor trăiri adinei, o
profundă înțelegere a strînsei legături
dintre trecut, prezent și viitor. Spre
a face cit mai larg cunoscut patri
moniul muzeului, organizăm în per
manentă. la sediu și în afara lui,
expoziții temporare de istorie, artă
plastică, artă populară etc. Pentru a
asigura o permanentă prospețime și
noutate expozițiilor de bază organi
zăm schimburi de expoziții cu mu
zeele din alte orașe și județe. Astfel
de expoziții au fost organizate cu
teme diverse, între care amintim :
„Cercetări arheologice din centrul
Transilvaniei",, „Mprmîntul princiar
dacic de la Cugir", „Portul popular
din Munții Apuseni" etc.
Avînd în vedere că vizitatorii cei
mai frecvenți ai muzeului și ai expo
zițiilor temporare sînt elevii de
toate vîrstele, ne preocupăm să
adecvăm ghidajul în muzeu ,1a pre
gătirea și vîrsta fiecărui grup. în același timp, folosim mereu mai mult
sala de proiecții cu care este dotat
muzeul, selectînd pentru proiecții cele
mai reprezentative aspecte din istoria
poporului român, precum și aspecte
privind istoria orașului Alba lulia
și monumentele sale.

După cum se știe, anul acesta se
împlinesc 200 de ani de la marca
răscoală țărănească condusă de
Horia, Cloșca și Crișan. Relevarea
importanței deosebite a acestui eve
niment. ce a zguduit din temelii orinduirea feudală, exqrcitind o profun
dă înrîurire asupra întregii evoluții
a situației țărănimii si a întregii
populații românești din Transilvania,
asupra întăririi conștiinței sale na
ționale. reprezintă coordonata majo
ră a activității noastre in toată această perioadă.
De peste 10 ani. împreună cu Casa
pionierilor, am organizat un cerc al
prietenilor muzeului, ale cărui acti
vități se desfășoară sub forma unor
lecții în muzeu, excursii la monu
mente. lucrări practice în laboratoa
rele muzeului, efectuarea de ghidaje,
în cetate, la elevi de vîrsta lor. parti
ciparea la săpăturile arheologice pe
șantierele muzeului. Șantierele ar
heologice de la Alba lulia, Zlatna și
Teleac constituie o adevărată școală
de educare patriotică, întrucît pe
lingă lucrările propriu-zise de cerce
tare. arheologii desfășoară cu elevii
acțiuni demonstrative de recuperare
a patrimoniului, discuții cu caracter
științific și educativ, precum și mani
festări de genul expunerilor, expo
zițiilor. evocărilor, excursiilor etc.
Ne străduim să ținem, de aseme
nea. o legătură continuă si calificată
cu forurile de conducere județene și
municipale ale U.T.C.-ului și pionie
rilor, cu Clubul tineretului, casele de
cultură, căminele culturale, prin care
organizăm cicluri de conferințe și
expuneri, mese rotunde, sesiuni si
simpozioane științifice cu scopul de
a ne extinde mereu aria de activita
te pe tot cuprinsul județului și
chiar în afara lui.
Ne preocupăm permanent să cu
noaștem preferințele tinerilor și să
căutăm forme noi de activitate prin
care să răspundem acestor preferin
țe. în felul acesta ne apropiem ti
nerii și sperăm să ne creăm un foar
te larg cerc de vizitatori permanenti
âi muzeului, prin ei influentînd și
alte categorii de vizitatori. Nu ne
glijăm contactul permanent cu oa
menii muncii din întreprinderi, in
stituții. organizații obștești etc., pen
tru care organizăm manifestări cul
tural-educative la locul de producție.
Tot mai mult, muzeul constituie o
gazdă primitoare pentru evenimente
importante din viața tineretului, pio
nierilor si școlarilor, cu ocazia primi
rilor în organizația de pionieri și
U.T.C.. manifestări pe care le pre
gătim din timp, incercînd să confe
rim mai multă solemnitate momen
tului. pentru ca tinerii să-1 păstreze
mereu viu în amintire.

Istoria locală - statornic prezenta
în lecțiile noastre
Dumitru Botar : Valorificarea is
toriei locale în lecții este, după opinia mea, un aspect asupra căruia
multe cadre didactice trebuie să re
flecteze foarte serios. întrucît dacă
nu se realizează acest lucru se pier
de un binevenit prilej de a intensi
fica latura emoțională educativă, pa
triotică a activității sale.
Se știe că practic nu există locali-

tate în care amintirea unor fapte sau
eroi să nu fie fixată în granit sau
în bronz. în fata lor. în prezența
lor. atenția elevului poate fi captată
mult mai bine, elevii convingîndu-se
astfel de autenticitatea faptelor rela
tate,. simtindu-se solidari cu acei eroi
sau acele evenimente pe care le
nemurește monumentul sau casa me
morials respectivă. Crearea unei stări

de penetrație în conștiințe a fiecărei intilniri cu
istoria - in muzee, in cadrul activităților școla
re, la locuri și monumente istorice. Iși. împărtă
șesc opiniile tovarășii GHEORGHE ANGHEL, di
rector al Muzeului Unirii din Alba lulia, DU
MITRU BOTAR, director adjunct al Liceului agro
industrial din Caracal, EMIL GROZA, secretar al
Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.

emoționale este evidentă, ea depinzînd desigur și de tactul și măiestria
profesorului care prezintă eveni
mentul. Mindria că este fiu al unor
locuri pe care s-au scris cu singe
dirzenia si eroismul nostru îl va de
termina pe elev, să citească mai mult,
să revină pe aceste locuri — adevă
rate pagini de istorie în piatră.
Aceste lucruri pot fi realizate atît
în cadrul orelor de clasă prin pro
gramarea unor lecții la fața locului
(în căzui de fată, la monumentul con
sacrat revoluției de la 1848. la Casa
memorială „Iancu Jianu" sau la
Muzeul de istorie), dar mai ales în
cadrul cercului de istorie din scoală,
care oferă, după opinia mea. cele mai
largi posibilități de cunoaștere și va
lorificare a elementelor de istorie
locală. Mă gîndesc chiar că se poate
alcătui o tematică a cercului numai
pe baza elementelor de istorie loca
lă, iar din acest punct de vedere orașul Caracal oferă o paletă diversă
de probleme ce pot face obiectul te
matic al unui cerc de istorie. De
aceea, nu intîmplător am
stabilit
pentru cercul nostru de istorie ,,Vasile Maciu" de la liceul agroindus
trial o asemenea tematică menită să
completeze lecțiile din manual. Din
tre temele de dezbatere, în
acest
sens aș putea aminti : „Haiducia in
țările române — Iancu Jianu" ; „1848
pe meleagurile Romanaților"; „Ca
racalul și Unirea din 1859“ ; „Nicolae
Titulescu — deputat de Romanați".
Dezbătînd prima temă — haiducia
ca fenomen social-istoric — ne-am
deplasat la Casa memorială „Iancu
Jianu" din localitate, unde elevii au
avut posibilitatea să vadă o serie de

documente, arme sau obiecte care au
aparținut vestitului haiduc. Relatindu-le o serie de fapte dip viața
lui. elevii au înțeles mai limpede că
haiducii erau apărători ai poporului,
dirji luptători împotriva exploatării
și asupririi. Ne-a fost prezentat
acolo textul baladei lui Iancu Jianu,
pe care elevii l-au ascultat pur și
simplu înmărmuriți. Văzusem pe
chipul lor o solemnitate aparte,
mărturie a unor vii trăiri emoțio
nale. Interesul elevilor a fost confir
mat concret peste circa o lună, cînd
elevii mi-au adus Ia scoală cinci
variante ale baladei lui Iancu. culese
de ei din satele Romanatiului. pe
unde hălăduise cîndva vestitul hai
duc. După lecturărea lor, în cadrul
orei de clasă, concluzia că Iancu
Jianu a fost un vrednic luptător
pentru dreptate, care și-a săpat
adînc făgaș în inima poporului, s-a
desprins mai ușor, mai clar.
Cu alt prilej, ne-am deplasat la
„Casa Titulescu" din localitate. După
ce li s-a vorbit despre momentele
principale ale vieții și activității
ilustrului nostru diplomat, despre
activitatea depusă pentru apărarea
intereselor țării, a bunului cel mai
de preț al omenirii — pacea, ne-am
oprit apoi mai mult asupra perioa
dei în care el a fost deputat al ju
dețului Romanați. Elevii au părăsit
casa hotărîți să caute și să găseas
că eventuale mărturii care să ateste
prezența lui pe aceste
meleaguri.
Nu după mult timp au fost depis
tate cartea lui de vizită în calitate
de deputat de Romanați, o fotografie
din 1912. cînd a fost ales ca deputat
al acestui județ, un discurs al lui
către învățătorii din Romanați etc.

Ctitoriile prezentului socialist izvor al mîndriei și demnității noastre
Emil Groza : Ne desfășurăm acti
vitatea intr-un județ încărcat de
istorie și. deopotrivă, vatră de mă
rețe înnoiri socialiste — a căror cu
noaștere directă contribuie la for
marea. unor puternice sentimente de
mindrie patriotică, de1 ătașitnficnt
față de patrie. Tocmai de aceea, or
ganizațiile noastre de • tineret sint
preocupate să pună cit mai larg in
valoare aceste locuri istorice, mîndrele ctitorii ale prezentului prin ac
tivități cu puternică rezonanță în
inimi și în cugete. Organizăm astfel
periodic intilniri ale tineretului cu
istoria la Costesti. în Valea Jiului,
în cursul căroră, în ambianta unor
locuri fremătînd de istorie, sînt sus
ținute spectacole evocatoare, ce
omagiază trecutul și cintă prezentul
nostru efervescent. Au fost inițiate
și se bucură de o mare afluență dru
mețiile turistice la monumente —
prilejuri de a evoca evenimentele
sau oamenii pe care le imortalizea
ză monumentele, de a reconstitui
prin vers și cintec inspirat clipe de
glorie și lumină ale trecutului natio
nal. și astfel de a trăi momente de
elevare sufletească, de conectare vie
a prezentului cu lupta înaintașilor.
Asemănătoare ca modalități de
realizare sînt și acțiunile cicloturis
tice. Ele vizează cunoașterea unor
locuri și itinerare istorice, martore
ale unor momente de seamă ale tre
cutului național. Astfel, la Brad,
Țebea și Vața genericul unei ase
menea acțiuni a fost „Drumuri ale
moților lui Iancu", prilejuind cunoaș
terea unor locuri in care s-au dat
bătălii in vremea revoluției de la
1848, a unor monumente pe care
urmașii le-au înălțat spre a nemuri
faptele lui Avram Iancu și ale tri

bunilor săi. O altă acțiune desfășu
rată la Hațeg și Sarmi^egetusa a
vizat, cum o arată și genericul —
„Pe drumurile străbătute de daci și
de romani" — cunoașterea vesti
giilor istorice. care vorbesc despre
epocă începuturilor poporului nostru,
atestînd vechimea și dăinuirea noas
tră, neîntreruptă in vatra: dacică
străbună. O altă acțiune cicloturistică
a avut drept obiectiv locuri cu rezo
nanță în istoria mișcării muncitorești
din județul Hunedoara, Petroșani și
Luperii.
Pentru cunoașterea înfăptuirilor
prezentului socialist, organizăm sis
tematic drumeții tematice.: „De la
cărbune la cocs". „De la minereu la
laminate" — urmărind prin traseele
alese drumul materiilor prime către
marile întreprinderi prelucrătoare, că
tre combinatele din Hunedoara și
Călan. Sint. totodată, ocazii de a cu
noaște mai profund transformările
pe care Ie-a cunoscut fiecare dintre
zonele județului, chipul nou al așe
zărilor din această parte a tării.
Firesc, ne preocupă acum, cînd s-a
creat o bună tradiție acestor ma
nifestări, să fie fructificate în între
gime
valențele
lor
formative ;
aceasta Inseșrrmă nu. numai să fie
cunoscute expet și profund locurile
istorice ale județului, ci si ca aceste
acțiuni să lase urme de neșters în
inimi și conștiințe, să ducă la în
țelegerea înălțimii de gînd șl faptă
a înaintașilor, la cerința ca generația
tînără de astăzi să preia ștafeta
muncii si dăruirii fără preget pentru
tară, pentru demnitatea sa.
Anchetă

realizată

de

Silviu ACHIM

încheiem. astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea so
cialistă. oe cele oot luni care au trecut din acest an. de către colec
tivele fruntașe de oameni ai muncii din industrie, transporturi si te
lecomunicații. circulația mărfurilor, precum si din centralele indus
triale.
Ca urmare a rezultatelor obținute si a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor nrevăzuti în criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfîrsitul lunii august *) pe primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprindere^ filatura
tie fire „Melana", județul Boto
șani. cu 376,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția fizică. 8,3 la sută la produc
ția netă. 1.8 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan
au mai fost înregistrate la export
si productia-marfă vîndută si în
casată : cheltuielile totale la 1000
lei productie-marfă au fost mai
mici decit cele planificate cu 2.7
la sută, iar cele materiale cu 1.1
la sută.
Locul II ; Combinatul de fibre
sintetice „Săvinesti". județul Neamț,
cu' 296.5 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

veluj pe care-1 ating la un
moment dat tehnica, teh
nologia. forțele de produc
ție. ci si. in mare măsură,
de experiența de neinlocuit a unei deveniri, care
trebuie cunoscută, asuma
tă de către cei tineri. Noi,
comuniștii, știm că a înnoi
presupune a înlătura ce
este
învechit.
ce
nu
mai
corespunde
condi
țiilor si cerințelor prezen
tului. dar si a continua
ceea ce se dovedește trai
nic. valoros. Noua calitate
nu se naște din goluri.
Experiența, așadar, fie si
numai prin valoarea ei
psihologică, prin dimensiu
nea ei educativă e o teme
lie. O confirmă chiar pei
sajul industrial ieșean din
anul 40 al istoriei noi a
patriei, un tablou a cărui
cuprindere si ale cărui pro
porții erau de nebănuit nu
mai departe decît cu 20—
25 de ani în urmă. El a
fost posibil si datorită acu
mulărilor anterioare.
între „Nicolina" si Com
binatul de utilai greu, de
exemplu, e o întreagă is
torie.
Numindu-le.
am
menționat, s-ar putea soune. polii. Imensa „pasăre
albastră" nlanînd cu gratie
între colinele Iașiului. acest
mare obiectiv al industriei
românești a pornit si s-â
nutrit din tradiția ..Nicoli
nei". Faptul că nucleul de
început de muncitori si
tehnicieni ai combinatului
s-a constituit din cei mai
exoerimentati meșteri ai
„Nicolinei". ea însăsi afla
tă astăzi la un grad înalt
de modernizare, mi se pare
pe deplin probant. Sigur,
complexitatea utilajelor si
a produselor de la C.U.G.
a cerut si cere cadre noi.
pregătite in domenii ine-

Xistente înainte la Iași si
nu numai la Iași, de cea
mai rafinată gindire si ca
lificare. Comuniști de pres
tigiu recunoscut in indus
tria ieșeană, cum sint de
pildă otelarii Octavian Tănase si Virgil Sandu de la
Otelăria
electrică.
unul
dintre cele mai importante
si mai pretențioase sectoa
re ale combinatului, nu au
înaintași la Iași. Nici ei Si
nici maistrul turnător Emil
Bilan, specialist in turna
rea otelului sub vid. a că

suță de tone. între care
cilindri de laminor sau ci
lindri pentru fabricile de
hirtie. Astăzi, la școala lor.
căci ei sînt dintre aceia
care fac scoală in cel mai
propriu sens, al cuvintului.
în domeniul oe care-1 ilus
trează cu pasiune exem
plară si cu pricepere, aici,
sub zidurile străvechi si
patinate de istorie ale Cetătuii, se creează nu doar
otelurile superioare, ci si
oameni superiori. Fără ex
periența si învățătura lor.

Meseria lor e noul
rui activitate presupune,
pe lingă o riguroasă știin
ță. fler si ochi de artist,
ochiul său care, asa cum
îi place să remarce uneori,
descoperă în complicatele
prefaceri
din instalațiile
speciale în care se plămă
dește otelul de excepțio
nală puritate, cu fiecare
sariă. imaginea tulburătoa
re a universului cu puz
deria de sori, planete, ste
le si fealaxii. Un poet al
materiei care trăiește cu
bucurie gravă. intr-un mod
care e numai al lui si oe
care multi artiști de pro
fesie l-ar putea invidia,
sentimentul, fiorul cosmo
sului. La fel. Gheorghe
Gust, care a revenit pe
meleagurile sale natale, in
Moldova, de oe vechile
vetre ale metalului româ
nesc — Otelul Roșu. Hu
nedoara. unde a lucrat
multi ani — si conduce
acum, la Combinatul de
utilai greu din Iași, sec
ția de forjare a pieselor
grele, secție unde sînt mo
delate piese gigantice de o

fără griiq, si 'conștiința lor.
si. nu in ultimul rînd. fără
intuiția, talentul, tactul lor
pedagogic e greu sâ-ti re
prezinți creșterile viitoare
ale combinatului, impresio
nantă Cetate a industriei
patriei, care in final va
avea, si aceasta in condi
țiile unei înzestrări tehnice
la nivel mondial. 25 000 de
muncitori de înaltă califi
care. tehnicieni si ingineri.
Am scris odată si-mi face
plăcere să repet că aseme
nea oameni lucrează, oregătindu-i pe alții, si în
contul multor cincinale
viitoare, care vor fi înno
bilate. chiar dacă indirect,
de dăruirea si iscusința
lor.
îmi vin în minte foarte
multe figuri de comuniști
oe care-as putea să-i evoc
în această ordine de idei.
La întreprinderea metalur
gică. cea mai
veche din
zona industrială a metro
polei moldave în care se
află acum zeci de uzine,
lucrează reputatul maistru
Cornel Coiocaru. admira
bil profesionist, confrun-

tîndu-se
necontenit
cu
noul, dar continuînd si o
mare experiență. Cariera
sa însumează aproape 30
de ani. Cînd discuți cu to
varășii lui de muncă iti
dai seama că numele său
e un adevărat reper orofesional și etic, o certituaiue. o garanție. Nu nu
mai din punctul de vedere
al problemelor oe care le
ridică in fiecare moment
producția, dar si. asa. psi
hologic. imi spunea un co
leg al său. Stefan Ungureanu. specialist de mare
clasă, a început Prin a fi
ucenic al „Nicolinei". A
învătat. a aiuns -inginer,
are faima de a fi primul
student-inventator al Poli
tehnicii ieșene. Este inginerul-sef al întreprinderii
de masini-agregat si masini-unelte speciale.
Un
bărbat tinâr. unul dintre
aceia fără de care aoroaoe
nu-ti ooti imagina tehnica
de virf statornicită si la
Iași dună Congresul al
IX-lea al partidului. Dacă
as fi întrebat ce înseamnă
personalitate, aș răspunde
prin a cita în primul rînd
nume de asemenea oameni.
Vorbeam mai înainte de
însemnătatea
psihologică,
sufletească a prezentei lor.
într-adevăr. e tonic să știi
că ei se află acolo.'la lo
cul lor de creatfe si de
veghe. Parcă simpla lor
prezentă iti dă încredere,
siguranță, pentru că le cu
noști capacitatea, pentru
că prestigiul lor se înte
meiază exclusiv oe fante,
oe valoare. Pentru că ei
sint mereu primii care se
implică, coniugînd direct,
in fascinantul spectacol al
muncii, verbele a innoi si
a continua. Destine de oa
meni a căror traiectorie se
înscrie armonios in marele
destin al patriei...

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană do
poștă si telecomunicații BistrițaNăsăud cu 442,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4.9 la sută la vo
lumul activității de postă si te
lecomunicații. 5,2 la sută la volu
mul de activitate ne o persoană :
depășiri de Plan au mal fost ob
ținute la beneficii : cheltuielile la
1 000 lei venituri au fost mai mici
decît cele planificate cu 5.8 la
sută.
Locul II : Direcția județeană de
postă si telecomunicații Iași cu 341
puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și., telecomunicații Neamț cu
319.1 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR - ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Rîmnicu Vîlcea cu
393,3 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 6,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul.
19,6 la sută la producția proprie,
8.1 la sută la volumul desfaceri
lor de mărfuri pe lucrător : depă
șiri de plan au mai fost obținute
Si la beneficii : cheltuielile de cir
culație la 1 000 lei desfacere au
fost mai miei decît cele planifi
cate cu 6,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de alimentatie publică Oradea cu 371
puncte.
Locul III : întreprinderea de alimentatie publică Bacău cu 339.6
puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local Timiș cu
1 247,8 puncte.
Principalii indicatori de nlan au
fost, depășiți cu : 29.2 la sută la
veniturile brute din activitatea de
transport călători si marfă. 29.6 la
sută la productivitatea muncii. 32,3
la sută la numărul de călători
transportați ; depășiri de olan au
mai fost obținute la producția netă
si beneficii ; cheltuielile totale la
•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție si be
neficiile sint calculați pe sânte
luni.

DE LA C. E. C.
Fără îndoială că dezvoltarea
continuă a procesului de
econo
misire in țara noastră este strins
legată și puternic stimulată de
drepturile și avantajele de
care
beneficiază toti depunătorii la
C.E.C.
în afara avantajelor
specifice
fiecărui instrument de
economi
sire orin care depunătorii la C.E.C.
iși păstrează economiile bănești
personale, aceștia beneficiază
Și
de un avantaj general izvorit din
insăși Constituția tării care pre
vede :
„Dreptul
de proprietate
personală este ocrotit de lege. Pot
constitui obiect al dreptului
de
proprietate personală veniturile
și economiile provenite din mun
că...". Pe . această bază, un avan
taj acordat tuturor depunătorilor
este garanția statului asupra su
melor depuse la C.E.C., asupra dobînzilor și cîștigurilot obținute.
Garantarea de către stat a eco
nomiilor
depuse la C.E.C.
în
seamnă asigurarea restituirii oricind a șumelor depuse pe libre
tele de economii, in conturile cu
rente
personale,
pe obligațiuni
C.E.C. cu cîștiguri, ca și pe alte
instrumente de economisire, la
cererea persoanelor
îndreptățite
să încaseze sumele respective.
Depunătorii la C.E.C. au dreptul
să dispună timp nelimitat nu nu
mai de sumele depuse, ci și de dobinzile și cîștigurile obținute, acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobînzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea
fiind adăugate anual la soldul de
punerilor. Astfel, dobînzile pro
duc la rîndul lor alte dobînzi.

CENTRALE INDUSTRIALE —
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești cu 460,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.9 la sută la
producția fizică. 6.J la sută la productia-marfă vîndută si încasată.
1.8 la sută la volumul de Pregă
tiri miniere. 2.5 la sută la pro
ductivitatea muncii : depășiri de

Locul I : întreprinderea de con
fecții Dorohoi, județul Botoșani, cu
826 punctePrincipalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13.8 la sută la
producția fizică. 6.9 la sută la productia-marfă vîndută si încasată.
12.2 la sută la. livrările de mărfuri
la fondul pieței : depășiri de plan
au mai fost obținute la export și
beneficii : consumurile de materii
prime si materiale de bază au fost
mai mici decjt cele normate cu ,2.4
la sută, iar cele de energie elec
trică si combustibili cu 1.3 la' sută.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani, județul Vrancea. cu
590.7 puncte.
Locul III : întreprinderea de
confecții „Steaua roșie" — Sibiu
cu 430.1 puncte.

® st a a
(Urmare din pag. I)

1 000 ]ei venituri brute au fost mai
mici decît cele planificate cu 26.8
la sută, iar cele materiale cu 31,2
la sută ; consumul de carburanți si
energie electrică a fost mai mic de
cît cel normat cu 16 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport loca] Bacău cu
1 180 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Ialomița
cu 1 143 puncte.
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13,00
13,05

15,00
9
•
18,50
19,00

Teleșcoală
Almanahul familiei
De strajă patriei
Viața satului (parțial color)
Muzica pentru toți
Lumea copiilor
Telefilmoteca de ghiozdan : „Ra
cheta albă" (color). Episodul 6
Telex
'Album duminica! (parțial color).
Din cuprins :
umor și
muzică,
desene
animate,
antologie
de
versuri
Telesport. Fotbal :
Steaua — Rapid
Sportul
studențesc — Dlnamo.
Transmisiune directă de la Sta
dionul „23 August"
1 001 de seri
Telejurnal (parțial color)

INDUSTRIA CHIMICA

Locu] I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică — București cu 845,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,7 la sută la
producția fizică, 6,6 ia sută la producția-marfă vîndută și încasată,
7.8 la sută la producția netă, 4,6
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export, beneficii si livrările
de mărfuri la fondul pieței : chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
tie-marfă au fost mai mici decit
cele planificate cu 1,3 la sută, iar
cele materiale cu 0,9 Ia sută.
Locul II : Centrala industrială
de rafinării și petrochimie Ploiești
cu 10.2 puncte.

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII

Panoul fruntașilor
pe opt luni ale anului
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă si beneficii : cheltuie
lile totale la 1 000 lei productiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 3,5 la sută, iar cele
materiale cu 3,8 la sută. .
Locul II : Centrala sării si ne
metaliferelor București cu 440
puncte.
Locul III : Centrala minereurilor
Baia Mare cu 299.8 puncte.
INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de
produse refractare Brașov cu 354,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,6 la sută la
producția netă. 3,9 la sută la productia-marfă vîndută si încasată.
4.8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute, la beneficii ; consumurile
de materii prime si materiale de
bază au fost mai mici decit cele
normate cu 11 la sută, iar cele la
energie electrică si combustibili cu
5.9 la sută.
Locul II : Centrala industrială si
derurgică Galatj cu 77.8 puncte.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI
Locul I : Centrul national al in
dustriei aeronautice române Bucu
rești cu 255 puncte.
Principalii indicatori de nlan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută la
producția netă. 0,5 la sută la pro
ducția fizică. 4,7 la sută la pro
ductivitatea muncii : depășiri de
Plan au fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai rhici de
cît cele planificate cu 1.4 la sută,
iar cele materiale cu 6,5 ia sută.

INDUSTRIA DE MAȘINIUNELTE. ELECTROTEHNICA
SI ELECTRONICA
Locul I : Centrala industrială de
echipament special București, cu
586,3 puncte.
Principalii indicatori de Plan au
fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția fizică, 7,5 la sută la productia-marfă vîndută si încasată.

19.20 Cîntarea României
19,55 Film artistic :
„Din
nou
îm
preună" (color). Producție a Ca
sei de filme cinci
21.20 Pe aripile muzicii (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

8.30
0,00
9.30
10,00
11,15
11.45
O

7.7 la sută la producția netă. 2,8
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri de Plan au mai fost ob
ținute la export si beneficii : chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
tie-marfă au fost mai mici decit
cele planificate cu 1,4 la sută, iar
cele materiale cu 2,7 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații si
automatizări cu 250.2 puncte.
Locul III : Centrala industrială
de mașini si utilaie pentru indus
tria ușoară cu 71.8 puncte.

9,00 Formații artistice participante în
Festivalul
national
„Cîntarea
României"
9,30 Viața culturală
9,50 Bucuriile muzicii
10,30 Teleenciclopedia
11,00 Din țările socialiste
11,25 Scena și ecranul
12,05 Viata economică
12,35 Panoramic liric
13,45 Invățămînt—calitate—eficientă
14,00 Muzică ușoară românească
14.20 Din lumea științei
14.50 Patru decenii de muzică
româ
nească
15.50 40 de ani de istorie nouă. Emi
siune realizată la expoziția „Dez
voltarea economică și socială
a
României"

Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb — București cu
190.4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,6 la sută la
producția fizică. 0,7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii. 1 la sută la livrările de măr
furi la fondul Dietei ; consumu
rile de materii prime și materiale
de bază au fost mai mici decit cele
normate cu 2,9 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibil cu
2.2 la sută.
Locul II : Centrala materialelor
de construcții — București cu
188.5 puncte.
INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala mecanică și
de articole casnice — București cu
268 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 0,7 la sută la
producția fizică. 0,8 la sută la productia-marfă vîndută și încasată.
5.5 la sută la beneficii și 8,6 la
sută la livrările de mărfuri la fon
dul pieței: consumurile de materii
prime și materiale de bază au fost
mai mici decît cele normate cu 1.4
la sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 3.5 la sută.
Locul II : Centrala .pielăriei, cau
ciucului si încălțămintei — Bucu
rești cu 237.1 puncte.
Locul III : Centrala linei — Bucu
rești cu 95,2 puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Lecui I : Centrala „Delta Dună
rii" Tulcea eu 1 008 puncte.
Principalii indicatori de Plan au
fost depășiți cu : 22 la sută la pro
ducția fizică, 17,2 la sută la productia-marfă . vîndută si încasată.
34.4 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri de plan au mai
fost obținute și la producția netă,
exDort si beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei productie-marfă au
fost mai mici decît cele planificate
cu 3 la sută, iar cele materiale cu
13.5 la sută.
Locul II : Centrala producției si
industrializării tutunului — Bucu
rești. cu 419,5 puncte.
Locul III : Centrala industrială
de morărit. decorticat. panificație
si produse făinoase — București cu
335.8 puncte.

TRANSPORTURI
ȘI TELECOMUNICAȚII
Locul I : Centrala industrială de
reparații auto cu 416,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7.1 la sută la pro- .
ducția fizică. 5,4 la sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la producti
vitatea muncii; depășiri de planau ,
mai fost înregistrate la export; con
sumurile de materii prime si ma
teriale de bază au fost mai mici
decît cele normate cu 6.5 la sută,
iar cele de energie electrică si
combustibili cu 4,4 la sută.
Locul II : Centrala mecanică de
material rulant cu 361,4 puncte.
(Agerpres)

Desene animate
Instantanee
Serată muzicală TV
Ctitorii cu care ne mindrlm
Telejurnal
Telerama
Seară de muzică românească
Generația deceniului patru al li
bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21,30 România pitorească
21.50 Telejurnal

16,05
16.50
17,00
18.40
19.00
19.20
19.50
20.40

LUNI, 24 SEPTEMBRIE

20.00 Telejurnal
20.20 Țara 'întreagă
întimpină
Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. Ac
tualitatea în economie
20,35 Patrie, eternă frumusețe. Muzică
și versuri patriotice și revoluțio
nare
20.45 Noi și copiii noștri
20.55 Invătămînt—calitate—eficientă
21,15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-știlntific
22.20 Telejurnal (parțial color)
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O concepție profund umanistă privind necesitatea
soluționării prin tratative a problemelor internaționale
(Urmare din pag. I)
prin semnarea Cartei O.N.U. si a
nenumărate alte documente interna
ționale că nu vor recurge la tortă
sau la amenințarea cu torta, că vor
utiliza numai negocierile, dialogul
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase. în concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Întreținerea și
cultivarea unui climat favorabil întilnirilor factorilor de decizie, faci
litarea și promovarea comunicării,
dialogului. între state. utilizarea
căilor pașnice capătă valoarea de
îndatorire fundamentală a guverne
lor fată de propriile popoare și fată
de întreaga omenire ; folosirea nu
mai a negocierilor reprezintă o res
ponsabilitate de la care nu se poate
sustrage nici un conducător de stat,
fără a se expune verdictului im
placabil al istoriei. Acest deziderat
simbolizează astăzi năzuințele cele
mai fierbinți ale întregii omeniri,
năzuințe cărora trebuie să li se dea
conținut real in activitatea pracr
tică de zi cu zi, să se acționeze ast
fel incit dorința de dialog să devină
realitate vie prin comportamentul
statelor. Proces îndelungat și dificil,
sensibil marcat de practicile ana
cronice. imperialiste, de dominație
și dictat la care unele state nu re
nunță cu ușurință, negocierile oferă,
așa cum se relevă în textele selec
tate. posibilități de inestimabilă va
loare. virtuți certe de a facilita cu
noașterea si aprofundarea proble
melor in litigiu. Prin insăsi desfășu
rarea lor, tratativele reduc spațiul de
manifestare a stărilor de izolare, di
vizare. generatoare de suspiciuni și
neînțelegeri. Negocierile, ca unică
modalitate de rezolvare a proble
melor litigioase, dau curs exigen
telor destinderii ca stare de convie
țuire a statelor, se constituie într-o
practică ce oferă posibilități neli
mitate pentru a deschide calea unor
relații stabile între state, bazate pe
dreptate, egalitate .și
cooperare,
prielnice luării in considerare a in
tereselor legitime ale parteneri
lor. cultivării încrederii reciproce
și respectului mutual.
Facilitînd dezbaterea și dialogul,
pe temeiul egalității suverane a sta
telor, metoda negocierilor are, in vi
ziunea românească, o valabilitate
globală. Nu există probleme in lume

cărora tratativele să nu le ofere ca
drul prielnic de abordare și solu
ționare. Concepția
președintelui
Nicolae Ceaușescu deschide, prin
această subliniere, largi direcții prac
ticii negocierilor și atrage atenția
asupra posibilităților dialogului apli
cat nu numai la unele domenii ori
probleme singulare, bilaterale ori zo
nale, ci și la problemele globale, tot
mai numeroase ale zilelor noastre
și care, intr-un fel sau altul, gene
rate de multiplele și complexele con
tradicții mondiale, întrețin și ampli
fică posibilitățile confruntărilor. Re
vine ca un laitmotiv al chemării la
rațiune și dialog cuprinsă in ideile
secretarului general al partidului ne
cesitatea abordării eficiente,
printratative, a dezarmării, in
primul
rind a celei nucleare, demararea ne
gocierilor globale asupra noii ordini
economice internaționale, continua
rea amplului proces al tratativelor
privind securitatea și cooperarea în
Europa — drept alternative la con
fruntare, ca modalități eficiente de
a opri, restrînge și elimina treptat
cauzele recurgerii la forță.
Secretarul general al partidului
identifică și dezvoltă cerințe și sen
suri noi pe care exigențele epocii
contemporane le pun in fața practi
cii negocierilor. Cbncepția și prac
tica românească promovează ideea
atît a dreptului, cit și a obligației,
deci a responsabilității tuturor gu
vernelor de a promova dialogul, de
a-1 impulsiona, indiferent în ce zonă
apare primejdia agresiunii, a ame
nințării independenței statelor. Ofe
rind și in această privință o pildă de
incontestabilă autoritate etică și po
litică, România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu au acționat
și acționează în mod ferm pentru
oprirea escaladării conflictelor, îm
bogățind teoria și practica negocie
rilor cu idei noi, cutezătoare, ce s-au
dovedit a avea o mare capacitate de
deschidere a drumului spre pace. In
acest spirit, România, președintele
Ceaușescu au relevat in permanență
că „situația din Orientul Apropiat
constituie o parte a problemelor
complexe ale lumii contemporane"'
și au depus eforturi deosebite pen
tru ca părțile implicate să depășeas
că neîncrederea ce s-a acumulat, să
renunțe la. calea armelor și să ne
gocieze, deoarece principala răspun

Sosirea in Capitală a președintelui Camerei Comunelor
a Marii Britanii
Simbătă a sosit în Capitală Ber
nard Weathefill. președintele Came
rei Comunelor a Marii Britanii,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. face o vizită in tara noas
tră.
La sosire, ne aeroportul Otopeni,

dere pentru găsirea unor soluții via
bile — revine fără îndoială guver
nelor și popoarelor care trăiesc in
această parte a lumii...".
Lectura volumului pune in lumină
atenția deosebită, responsabilă și
principială acordată prevalării ne
gocierilor și creării condițiilor pen
tru inițierea dialogului și in cazul
conflictului dintre Irak și Iran, al
conflictelor, focarelor de tensiune și
problemelor litigioase din Asia de
Sud-Est si de pe întregul continent
asiatic, a tuturor problemelor lăsate
moștenire de îndelungata dominație
colonială în Africa. în același sens,
al promovării responsabilității între
gii comunități internaționale pentru
a determina un curs tot mai larg
spre negocieri se afirmă și inițiati
vele românești privind crearea unui
organism special in cadrul O.N.U.,
urmărind să implice mai activ și mai
responsabil organizația în
direcția
organizării tratativelor și soluționă
rii problemelor dintre state numai
pe această cale, precum și încheie
rea unui tratat general de interzice
re a forței și a unei declarații pri
vind soluționarea numai pe cale paș
nică a diferendelor dintre state.
Potrivit concepției românești, stră
lucit întruchipată in opera teoreti
că și acțiunea practică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, negocierile, ofe
rind posibilități reale de soluționare
'întrebărilor pe care multiplele pro
bleme grave existente in viața in
ternațională le pun tuturor statelor
— indiferent de mărime, orinduire,
dezvoltare economică și socială —
fac tot mai necesară democratiza
rea relațiilor internaționale, partici
parea activă a tuturor statelor la gă
sirea soluțiilor. Acționind neobosit
pentru instaurarea unui»climat de
mocratic autentic în viata inter
națională,
concepția
românească
pornește de la faptul, subliniat în
repetate rinduri de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că „soluționarea proble
melor cu care se confruntă astăzi lu
mea face necesară participarea acti
vă la viața internațională a tuturor
statelor, fără deosebire de mărime,
de forță militară sau orinduire so
cială. Acordăm o atenție specială ro
lului pe care il au țările mici și mij
locii. avind in vedere că ele sint, de
regulă, obiectul folosirii forței, al
imixtiunilor in treburile interne. Nu

subapreciem în nici un fel rolul pe
care-1 au in viața internațională ma
rile puteri, dar noi considerăm că
problemele ce preocupă astăzi ome
nirea nu mai pot fi soluționate doar
de cîteva state, oricit de mari ar
fi ele".
Este meritul deosebit al tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a fi se
sizat necesitatea imperioasă a im
plicării tot mai active a popoarelor
în promovarea negocierilor ca mo
dalitate unică de soluționare a gra
velor probleme ce amenință pacea,
de a fi relevat rolul nou, deosebit,
ce revine opiniei publice ca întru
chipare a dreptului firesc al popoa
relor de a determina guvernele să
negocieze în loc de a se inarma, de
a se amenința și a se confrunta.
„Viața demonstrează că popoarele
dispun de forța necesară pentru a
asigura respingerea politicii de do
minație imperialistă, pentru a putea
impune o politică nouă, dar aceasta
presupune unitate, solidaritate, pre
supune să se facă totul pentru so
luționarea problemelor litigioase pe
calea tratativelor", arată secretarul
general al
partidului.
încrede
rea . in capacitatea dialogului con
structiv între state si popoare de
a elimina treptat, dar sigur, războiul
din lume se constituie intr-un ge
neros mesaj de pace și bună convie
țuire pe care națiunea română, prin
glasul și activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îl adre
sează tuturor popoarelor lumii.
Făurind o doctrină logică, coeren
tă a relațiilor internaționale, axată
pe promovarea largă a negocierilor,
a dialogului, și excluderea definitivă
a forței din viața mondială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu desfă
șoară neabătut o diplomație activă,
dinamică, ‘îndrăzneață, care conferă
țării noastre un inegalabil prestigiu
internațional, întemeiat pe virtuțile
profund umaniste ale concepției ce-i
stă la bază, pe sprijinul unanim al
întregului nostru
popor, pe forța
orînduirii pe care o edifică. Dimen
siunea universală a acestei politici,
a mesajului românesc în sprijinul
tratativelor și dialogului dă glas nă
zuinței tuturor popoarelor, a tuturor
locuitorilor Terrei de a salva bunul
cel mai de preț al omenirii, pacea,
condiție a vieții și civilizației.

SEZON PRELUNGIT PE LITORAL,
CU TARIFE REDUSE

oaspetele a fost salutat de Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale, de deputati.
Era prezeni PhiliD McKearney,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.
(Agerpres)

Cronica zilei
Simbătă, tovarășul Marin Enache,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit pe Kapolyi Laszlo, ministrul
industriei din R.P;- Ungară, care â fă»
cut o vizită in țâra noastră.
in cursul întrevederii au 'fost evi
dențiate cu satisfacție bunele ra
porturi de colaborare ce se dezvoltă
intre cele două țări in diferite sec
toare industriale. în spiritul convor
birilor și înțelegerilor la cel mai
înalt nivel. A foșt relevată dorința
reciprocă de a se găsi noi căi și mo
dalități care să ducă la extinderea
și aprofundarea in continuare a co
laborării economice bilaterale în do
menii de interes comun.
Ministrul industriei din R.P. Un
gară a avut, în aceeași , zi, convorbiri
cu tovarășii Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. Alexandru
Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și elec

Activitate rodnică
(Urmare din pag. I)

tul nostru Nicolae Băbălău ne co
munică :
— Săptămîna care se încheie a
fost o săptâmină a premierelor in
dustriale — ne-a informat ingine
rul Constantin Popeci, directorul
unității. A fost livrată la export o
presă hidraulică monoetajată de
1956 tone/forță, agregat complex,
realizat, de asemenea, în premieră
pe țară. Și tot în această săptămină, a luat drumul Combinatului
de celuloză și hîrtie din orașul Dej
cel dinții tambur infășurător de
mare randament. Au fost executa
te, tot in premieră pe țară, și s-au
expediat cu două săptămini înainte
de termen toate subansamblele de
performanță pentru o mașină de
mare complexitate tehnică și cu co
mandă numerică aflată in execuție
la Bacău, fapt pentru care colecti
vul craiovean a primit o telegramă
de felicitare.

tronică, și Petre Preoteasa, ministrul
industriei construcțiilor de mașini.
La întrevederi a luat parte Miklos
Barity, ambasadorul R.P. Ungare la
București.
★
Simbătă dimineața a sosit într-o
vizită in portul Constanța navașcoală italiană „Amerigo Vespucci".
în aceeași zi. conducătorul marșu
lui, căpitanul de rangul întii Ronca
Alessandro, insoțit de un grup de
ofițeri italieni, a făcut vizite proto
colare primarului municipiului Con
stanța și comandantului Marinei
Militare.
'La Monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o coroană de
flori din partea oaspețilof.
Au fost prezenți Benedetto Santarelli. ambasadorul Italiei in țara
noastră, și colonel Luigi Fantuzi,
atașatul militar, aero și
naval al
Italiei la București.
(Agerpres)

Litoralul continuă să-si primeas
că oaspeții dornici de un seiur re
confortant. cu condiții de cazare,
masă si odihnă dintre cele mai
bune. Este important de reținut
faptul că. începind cu data de 16
septembrie, se aplică mari reduceri
de tarife. Astfel, o pensiune com
pletă (cazare si masă in hotel și
restaurant de categoria I) costă 75

de numai, 70 metri patrați, ciți erau
în 1980. Concomitent cu extinderea
și modernizarea spațiilor de vinzare a mărfurilor, se manifestă o
permanentă preocupare pentru per
fecționarea formelor de comerț,
pentru mai buna servire a popu
lației. Asa cum ne spunea tovarășul
Marin Iordăchescu, directorul în
treprinderii comerciale de stat metalo-chimice — Craiova, in acest
an s-a specializat aproape in între
gime rețeaua comercială a acestui
sector. în Craiova ființează in pre
zent unele din cele mai reprezenta
tive unități specializate in vinzarea
cadourilor și a obiectelor de po
doabă („Colierul" și „Diadema"),
precum și cel mai mare magazin cu
autoservire de cosmetice-parfumerie. Dealtfel, nu cu mulț timp in
urmă, din inițiativa. Ministerului

lei pe zi de persoană, fată de 123
lei. tarif practicat in lunile iulieaugust. Si incă un avantaj : cei
care cumpără bilete de odihnă de
la agențiile si filialele oficiilor ju
dețene de turism si ale întreprin
derii de turism, hoteluri si res
taurante București beneficiază și de
o reducere de 25 la sută la ta
riful de transport pe calea ferată.

Comerțului Interior, la Craiova s-a
organizat un utiljschimb de expe
riență, cu participarea reprezentan
ților din numeroase județe, tocmai
pe această temă a specializării și
expunerii de mărfuri.
în acest an se împlinesc aproa
pe două decenii de la înființarea
I.C.S. metalo-chimice. Marin Ior
dăchescu, care conduce această în
treprindere încă de la începuturi, a
ținut să precizeze că pe vremea
aceea nu erau decit 32 de unități,
iar in prezent numărul acestora a
aiuns la 185, cu o suprafață comer
cială de aproape 35 000 metri pătrați. In acest an, in cartierul
Brazda lui Novac s-a dat in folo
sință un modern magazin general
denumit „Util", cu cinci raioane
specializate in mărfuri electrocasnice, electrice, chimice, menaj și
uz gospodăresc. Pină la sfirșitul
anului, in zona centrală a Craiovei,
se va da în folosință cel mai mare
magazin de piese auto-velo-sport
din municipiu. (Nicolae Băbălău).

Edificii sociale noi, mo
derne Din municipiul Vaslui, lo
calitate care a cunoscut, după Con
gresul al IX-lea al partidului, o
dezvoltare economică și urbanistică
fără precedent, Fetru Necula ne
transmite :
— După cum ne-a informat as
tăzi directorul întreprinderii antre
priză județeană de construcțiimontaj, inginerul Emil Cojocaru,
întreprindere care a ridicat din te
melii noul Vaslui, colectivul de
aici a înregistrat in aceste zile două
succese deosebite : în modernul
cartier „Gară" au fost încheiate lu
crările de construcție a tuturor an
samblurilor de locuințe prevăzute
și s-au dat in folosință primele 200
de apartamente din noul cartier
„Traian", care va avea în final
2 400 de apartamente. In momentul
de față, peste 80 la sută din vaslu
ieni locuiesc in apartamente noi,
confortabile.
Din orașul Blaj, unde a fost dat
în folosință un modern spital oră
șenesc cu 250 paturi și policlinică,
ne transmite Ștefan Dinică :
— Noul spital, pus acum la dis
poziția
oamenilor
muncii
din
această frumoasă așezare, urbană,
precum .și a locuitorilor din zona
Tirnavelor, asigură o asistență sa
nitară de calitate și condiții dintre
cele mai bune de refacere a sănă
tății și recpperare a forței de mun
că. în acest cincinal — ne-a spus
directorul Direcției sanitare a ju
dețului Alba, medicul Liviu Vulcu
— a mai fost dat in folosință un
spital orășenesc de aceeași capaci
tate și cu policlinică in orașul Ocna
Mureș, iar la Cimpeni se află in
construcție un nou edificiu de să
nătate asemănător, de care vor be
neficia oamenii din Țara Moților.

cinema
© Dreptate în lanțuri :
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20. GLORIA(47 46 75) —
9; 11,15;
13,30;
15,45; 18;
20.15,
VICTORIA
(16 28 79) — 9.30; 12; 14.30: 17; 19.30.
® Johny Larsen (..Zilele filmului danez“) — 8,30; 10,45; 13, Banda lui Ol
sen — 15;
17;
19;
21 :
STUDIO
(59 53 15).
© Imposibila
iubire :
GRI VITA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
© Surorile : CIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Emisia
continuă :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17.45; 20.
® Salutări de ,1a Agigea :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Prea
cald
pentru
luna
mai :
TIMPURI
NOI
(156110)
— 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Săptămîna nebunilor : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
® împușcături
sub
spînzurătoare :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
©Jazz ’20: SCALA (11 03 72) —
9;
11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.
O Dragostea și revoluția : CENTRAL
(14 12 24) — 9 ; 11,15; lă,30; 15,45; 18;
20.
© Runda 6 : PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 17,30; 19,30.
Q Călina roșie : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20.
O Aventurile lui Babușcă — 9; 11: 17,
Un petic de cer — 13; 15; 19 : DOINA
(;6 35 38).
O Undeva, cîndva : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20,15.
© Șeherezada :
LUCEAFĂRUL

NICOLAE

(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Yankeii : LUMINA (14 74 16) — 9;
12,15; 16; 19.
© Cineva ca tine ; FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Q Locotenent
Cristina :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11 ; 13: 15; 17; 19.
@ Marfă
furată :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.
0 Cuscrii : FEROVIAR (50 51 40) — 9;
li; 13,15; 15.30; 17,45: 19,45.
• I se spunea „Buldozerul" : EXCEL
SIOR (65 49 45)
—
9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Lupii mărilor : ARTA (21 31 86) —
9; 11: 13; 15; 17,15: 19,30, la grădină
— 20,15. COSMOS
(27 54 95) — 9.30;
11,30: 13.30; 15,30: 17,30; 19,30.
© Războiul stelelor : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
O Campionul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Vizită ia domiciliu : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20.
© Gemenii în vacanță :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19.30.
© Prindeți și neutralizați :
FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 17,30; 19.30.
© Omul
și
fiara :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12: 16; 19.
© Trandafirul
sărat,:
VIITORUL
(10 67 40) — 15.30; 17,30; 19.30.
® Polițist sau delincvent : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17.15: 19,30.
© Legenda
călărețului
singuratic :
MUNCA (21 50 97) - 15; 17,15:
19.30.
© Căpitanul răzbunării :
MODERN
(217101) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Detașament cu misiune specială :
FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30;
19,30.
© Cagemusha : UNION (13 49 04)
—
10; 13; 16; 19.
© Rocky II :
GRĂDINA
AURORA
(35 04 66) — 19.45.
© 3G de ore : GRADINA
CAPITOL
(16 29 17) - 19.45.
© îmi sare țandăra : GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.

© Par si impar : GRĂDINA
RIA (47 46 75) — 20.

GLO

teatre
© Teatrul
Național
(14 71 71. sala
mică) : A douăsprezecea noapte
—
10;
Poveste din
Hollywood — 15;
Caligula — 19,30; (sala
,,Ion Vasilescu“, 12 27 45) : Comedie de
modă
veche — 19,30; (sala Atelier) : Intre
patru ochi (amînat din 9 IX) — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra'*
(sala Schitu
Măgureanu
(14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19.
® Teatru] de Operetă (14 80 11) : Lăsați-mă să cînt — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un
balansoar — 10,30; 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie —
11;
Stop pe auto
stradă — 20. 6
® Teatru] „Nottara44
(59 31 03, sala
Magheru) :
Idioata — 19,30;
(sala
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
@ Teatru] Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34) : Arta
conversației —
10;
Parola — 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tânase44
(15 56 78, grădina Boema) :
Vacanță
cu... cîntec — 19,30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment
și film — 19,30; (sala Savoy,) : Băia
tul cu... sticleți — 19,30.
© Teatru] „Țăndărică4* (15 23 77) ; O
fetiță caută un cîntec — 11; Nocturn
— carte de vizită — 20,
(sala ..Ion
Vasilescu") : încotro,
căluțule ? —
11.
© Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 10: 15.30: 19.
© Estrada armatei (13 60 64.
grădina
de vară C.C.A.) ; Atenție... estrada in
emisie — 17; Estrada în croazieră —
19,30.

CEAUȘESCU

Cuvîntare la marea adunare populară din municipiul
Timișoara cu prilejul vizitei de lucru în județul Timiș
și al deschiderii noului an de învățământ 1984-1985
15 septembrie 1984

Editura pontică

Grandioasă imagine a profundelor
transformări din anii construcției

socialiste, un puternic îndemn
pentru noi împliniri
Un adevărat șuvoi viu de oameni din toate județele țării continuă
să se indrepte și in aceste zile spre pavilioanele ce găzduiesc marea ex
poziție „Dezvoltarea economică și socială a României". Cravate roșii cu
tricolor sau oameni în puterea vîrstei. unii cu timple cărunte, zăbovesc
in fața standurilor, măsurind cu mindrie gloriosul drum parcurs de în
tregul popor de la acel nepieritor 23 August 1944, cu deosebire în perioada,
de neasemuită rodnicie în istoria patriei, de după Congresul al IX-lea
al partidului, care a inaugurat „Epoca Ceaușescu". în cele ce urmează
continuăm sâ prezentăm cîteva din opiniile exprimate de vizitatori.

„Expoziția este o dovadă conclu
dentă a capacității creatoare a clasei
noastre muncitoare, a întregului
popor — ne spune Pavel Crăciun, șef
de atelier Ia. întreprinderea „Automecanica" din Moreni. Pentru mine,
ca muncitor cu înaltă calificare, ex
poziția înseamnă nu numai un prilej
de mindrie pentru realizările obținu
te in acești ani de muncă îndirjită,
ci și un adevărat îndrumar in acti
vitatea de viitor. Iată această mașină
de frezat vertical, cu consolă și cgp
rotativ „FV 40 NC", fabricată la
Cugir, care, ca și celelalte produse
expuse aici, înglobează un mare vo
lum de inteligență omenească." La ea
poți lucra în halat, alb chiar, cu o
productivitate incomparabilă față de
munca la mașinile obișnuite. Ceea ce
înseamnă că și muncitorul de astăzi
e altul, că muncitorul de mîine va
trebui să urce pe o treaptă și mai
înaltă a calificării. Miine. însemnînd
viitorul cincinal ale cărui jaloane
sint prefigurate în proiectul de Di
rective. Iar garanția sigură că tot ce
ne propunem vom înfăptui o consti
tuie realegerea, la Congresul al
XlII-lea,
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
în fruntea partidului,
propunere pe care o susținem cu în
treaga noastră hotărîre muncito
rească".
„Expoziția de față este o adevărată
«lecție deschisă, pe viu» de educație
patriotică, de mindrie pentru ce au
înfăptuit părinții sau frații mai mari
ai acestor copii — ne spune învăță
toarea Irina Mihăilă, din satul Sălcuța, județul Dîmbovița, venită îm
preună cu un grup de școlari. Copiii
mari, din clasa a VlI-a de la școala
. din sat, au zăbovit foarte mult asui pra machetelor de locuințe sătești.
Mulți dintre ei și-au făcut schițe de
Pe aceste machete.
I-am întrebat
pentru ce le. trebuie, iar răspunsul
a fost : «Pentru Sălcuța noastră».
Opțiune pentru . viitoarea meserie ?

vremea

CRAIOVA: Se dezvoltă și se diversifică
rețeaua comercială
Odată cu dezvoltarea urbanisti
că fără precedent a Craiovei a luat
amploare și rețeaua comercială,
factor important al ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii.
In anii luminoși ai socialismului,
numai in municipiul Craiova s-au
construit aproape 60 000 de aparta
mente amplasate in centrul orașu
lui — o adevărată perlă a arhi
tecturii românești — și in celelalte
zece cartiere ale Craiovei. Semnifi
cativ pentru dezvoltarea impetuoa
să a comerțului craiovean este fap
tul că numai in răstimpul care a
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului s-au dat in folosință
aproape 115 000 metri pătrati spații
comerciale. în cartierul „Craiovița
Nouă", bunăoară, suprafața comer
cială la mia de locuitori a ajuns in
acest an la 250 metri patrați, . față

A APĂRUT:

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 septembrie, ora 21 — 26
septembrie, ora 21. în țară : Vremea în
curs de răcire începind din nord-vestul țării. Cerul va fi predominant noros. Vor cădea ploi, care vor avea și
caracter de aversă, cantitățile de apă
depășind, pe alocuri, 20 litri pe metru
pătrat în 24 de. ore.
Vîntul va sufla
moderat, cu
intensificări
locale din
sectorul sud-vestic, la începutul inter
valului, apoi din nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 3
și 13 grade, mai ridicate pe litoral, cele
maxime între 14 .și 24 de grade,
mai
ridicate în primele zile în
sud-estul
țării. Pe alocuri, se va produce ceață,
în București : Vreme schimbătoare, cu
cerul temporar noros. Va ploua
sub
formă de aversă, Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 13 grade, cele maxime între
21 și 24 de grade, mai ridicate la în
ceputul intervalului.

INFORMAȚII SPORTIVE
La stadionul ,,23 August"

Azi, un iestival fotbalistic
interbucureștean
Echipele din Capitală — Dinamo,
Steaua, Sportul studențesc și Rapid,
situate pe locurile 1, 2, 4, 5 in clasa
mentul diviziei A, susțin astăzi pri
mele meciuri interbucureștene,
in
program cuplat, la stadionul „23 Au
gust".
în ordinea stabilită după locurile
echipelor in clasament, în deschi
derea cuplajului, de la ora 15, seva
juca partida Steaua—Rapid, iar. de
la ora 17, meciul vedetă Sportul stu
dențesc—Dinamo, la ambele întreceri
primele echipe
menționate
fiind
considerate „gazde" și, „organiza
toare".
în celelalte partide ale etapei a
IV-a : Universitatea Craiova—Poli
tehnica Iași, F.C. Argeș—Politehnica
Timișoara, F.C. Olt—Corvinul, S.C.
Bacău—A.S.A.. Gloria—Chimia. F.C.
Baia Mare—F.C. Bihor și Jiul—
F.C.M. Brașov. întilnirile vor incepe
la ora 17.

Ruqbi
Simbătă s-a disputat in Capitală
tradiționalul derbi al campionatului
republican de rugbi. intre echipele
Steaua si . Dinamo. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 34—23 (18—13) in
favoarea formației Steaua.

Baschet
Intr-un meci contînd pentru turul
preliminar al ..Cupei campionilor
europeni" la baschet masculin, la Tel
Aviv. formația locală Maccabi a în
trecut cu scorul de 143—43 echipa
cipriotă Achileas Nicosia.
învingătoarea din această întîlnire
va juca in primul tur al competiției
cu Steaua București, la 4 și 11 oc
tombrie.

Șah
Cea de-a 4-a partidă a meciului
pentru titlul mondial de sah dintre
marii maestri sovietici Anatoli Kar
pov si Gări Kasparov. întreruptă la
mutarea a 41-a, a fost continuată
simbătă si s-a terminat remiză, după
efectuarea a numai trei mutări, la'
propunerea lui Kasparov. Partida a
5-a va avea loc luni, cu piesele albe
urmind șă ioace Karpov, care, după
cum sc știe, conduce cu scorul de
1—0.

Sălcuța viitoare în viziunea lor? Și
una și alta. Dar mai ales îndemnul
lăuntric de a face ceva in viitor, care
să nu fie mai prejos decit înfăptui
rile actualei generații".
„Mi-am notat din panourile expo-

Opinii ale vizitatorilor
expoziției
„Dezvoltarea economică
și socială a României44
ziției cîteva cifre — ne spune Dumi
tru Grigore, maistru constructor din
Craiova. Iată-le : producția de ci
ment a țării a crescut in acești 40 de
ani de 70 de ori ; cea de prefabricate
din beton armat — de 20,4 ori. Ei
bine, toate aceste materiale se află
astăzi încorporate in sutele de mii de
apartamente noi din întreaga țară, in
locuințele moderne ale oamenilor
muncii. Sint craiovean și îmi place
să mă mîndresc cu noile construcții
ale municipiului meu. Dar mă bucur
atunci cind cineva, din oricare alt
oraș al țării, îmi relatează că și loca
litatea lui are cu ce se mîndri. în
seamnă că meseria de constructor e
de vază în țara asta. Iar citind pro
iectul de Directive îmi dau seama că
la sfirșitul cincinalului viitor vom
avea motive și mai temeinice să ne
mîndrim cu chipul și mai frumos al
localităților din întreaga țară. Mai
frumos, .mai trainic, mai confortabil
pentru omul muncii — iată obiecti
vele spre care ne îndrumă partidul,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adevă
rat ctitor de țară, a cărui realegere
în funcția supremă de conducere a
partidului o susținem din toată
inima".

„N-aș zice că excelez în reținerea
de cifre și date, ne precizează tova
rășul George Bardaș, pensionar, fost
căpitan de navă. Dar cele văzute aici
la expoziție nu-mi mai ies din
minte. Faceți socoteala : din 1945,
cind am intrat în marină, pină în
1984, capacitatea flotei noastre mari
time a crescut de 110 ori. în proiec
tul de Directive se arată că in cinci
nalul viitor transporturile maritime
vor crește cu 75—80 la sută, preluind
integral mărfurile de comerț exte
rior ce se derulează pe această cale.
Poți să nu te mîndrești? Și să nu
regreți un pic că nu ai cu 10-ț15 ani
mai puțin ?“.
„Un adevărat munte pe roți — ex
clamă tovarășul Gheorghe Gheorghe,
mecanic la I.T.A. București, in fața
giganticei autobasculante „DAC" cu
o capacitate de 11 tone, fabricată la
I. M. Mirșa-Sibiu. Și nu că as fi
un necunoscător al mașinilor, ba
dimpotrivă, cunosc multe din ele, de
cind am lucrat la construirea Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră. Cunosc
și mașinile străine. Dar cele româ
nești expuse aici dovedesc «pe viu»
că ele nu sint cu nimic mai prejos
decit modelele străine. Din contră,
sint chiar mai bune. Alta e mașina,
alții trebuie să fie și oamenii, viitorii
constructori ai canalelor, ai marilor
lucrări din cincinalul următor și
pină-n anul 2000. Iar printre acești
viitori oameni mă voi număra și eu".

...Idei ce prind contur în fața- stan
durilor și exponatelor acestei gran
dioase sinteze a drumului glorios
parcurs de întreaga națiune în cele
patru decenii care au trecut de la
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă. Idei dominate de mîndria de a
aparține unui popor liber, hotărit să
acționeze — sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a secretarului
său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, ctitorul României moder
ne — pentru ca tot ce astăzi este
prevedere a proiectului de Directive,
tot ce va hotărî apropiatul Congres
aî XlII-lea al partidului, miine să
devină faptă.
Opinii consemnate de

Laurențiu DUȚĂ

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„READERS DIGEST":

Este posibilă inteligența artificială ?
Intr-un articol consacrat perspecti
velor creării inteligentei artifi
ciale**, revista „Reader's Digest'*
scrie :
De pe acum, viteza de-a dreptul
halucinantă
a
supercomputerelor
este exploatată pentru proiectarea
avioanelor și a circuitelor inte
grate, pentru prospecțiunile petro
liere și miniere, cit
și pen
tru previziunile meteorologice, in
tr-un cuvint, pentru toate activități
le necesitînd o cantitate imensă de
calcule. In curind va veni, desi
gur, rîndul industriei constructoare
de automobile, de nave, al ingineriei
genetice și al previziunilor din do
meniul economiei.
Dintre cele 84 de supercomputere
aflate în funcțiune, unele comportă
peste 200 000 de „pastile" de siliciu
și pot efectua mai multe sute de mi
lioane de operații pe secundă. De
reținut că un ordinator
american
ultraperfecționat de tip Apple II,
cu o capacitate de 500 000 de ope
rații pe secundă, conține doar 31 de
astfel de „pastile" !
Cu toate acestea, pină Ia sfirșitul
secolului se preconizează punerea la
punct a unor mașini capabile nu nu
mai să „devoreze" cifrele intr-un
ritm mult mai accelerat, dar să și
dea dovadă de „inteligență". Adică
să judece cam ca ființele umane, in
special să perceapă informații vizua
le verbale sau gestice.
Referindu-se la preocupările exis
tente in acest domeniu in Japonia,
revista scrie : Programul anunțat
de către japonezi este orientat
in două direcții. Prima, cunoscută
sub denumirea de „Proiect național
de ordinatoare ultrarapide", eșalo
nat pe o perioadă de opt ani, cu
fonduri echivalente cu 200 milioane
de dolari, urmărește producerea de
mașini cu o viteză de calcul de o
sută pină la o mie de ori superioară
celei înregistrate de superordinatoarele americane actuale. A doua di
recție, adică „Proiectul de ordinatoa
re de generația a cincea", eșalonat
pe 10 ani și beneficiind de fonduri
de 500 milioane de dolari, este
axat pe „inteligența artificială".
Ofensiva americană se desfășoară
și ea în aceleași două direcții.
Cel mai ambițios proiect al „Socie
tății de microelectronică și de teh
nologie a calculatoarelor", fondată
anul trecut de 12 mari societăți ame
ricane, este un program de cercetare
de 10 ani privind „arhitectura" calcu
latoarelor. sistemele logice și „inte
ligența artificială".
Noua societate
va dispune de un buget anual de
circa 75 milioane de dolari. Este
vorba de o acțiune, după modelul ja
ponez. de asumare în comun a chel
tuielilor de cercetare științifică pe
termen lung, deloc uzuală in S.U.A.
Fiecare din firmele cofondatoare s-a
angajat să „împrumute" noii societăți
savariți și cercetători, urmind să be
neficieze, în schimb, de rezultatele
obținute. Rămîne, desigur, de văzut
dacă noul sistem se va dovedi viabil,
deoarece diferitele societăți sint, de
fapt, concurente pe „piața calcula
toarelor" și obișnuiesc să-și apere cu

strășnicie orice avantaj tehnic nou
dobîndit.
Pe de altă parte. ..Societatea de
cercetări asupra semiconductoarelor",
consorțiu care reunește 13 companii,
și-a propus să contracareze suprema
ția pe care Japonia și-a asigurat-o
de trei ani pe Piața mondială a
„pastilelor"
de
microprocesoare,
„memoria vie" a calculatoarelor, un
sector de bază al industriei semicon
ductoarelor. Spre deosebire de pri
mul consorțiu, acesta nu-si asumă
nici un fel de activități de cercetare
propriu-zisă. ci asigură doar finan
țarea celor efectuate în universități,
în sfîrșit „Agenția de cercetare
avansată", depinzind de Pentagon,
vizează, de asemenea, perfection a rea
supercalculatoarelor si „inteligenta
artificială.
Se construiesc de pe acum
computere care tin locul unor „experți" in diferite domenii de activi
tate. Astfel, o societate californiană
a pus la punct un program de
..diagnosticare" tehnică în domeniul
explorărilor petroliere, care oferă și
soluțiile corespunzătoare atunci cind
o instalație de forai se blochează la
o mare adincime. La orice astfel de
pană, calculatorul pune mai intîi
maiștrilor întrebări pertinente, apoi
trece la recomandări, insotite de
schite ce apar pe un ecran, la su
gestii privind modul de deblocare
a piesei defectuoase s.a.
Un program asemănător de sistem
logic destinat reparării locomotive
lor se află in curs de elaborare la
societatea ..General Electric". Cu
rind. programe de acest tip ar pu
tea fi puse la dispoziția altor sec
toare de activitate.
Sint de așteptat totuși, consideră
specialiștii, serioase dificultăți de în
dată ce se va încerca să se denăsească nivelul unui domeniu foarte
limitat de cunoaștere. Cel mai greu
va fi, desigur, să se confere ordina
toarelor canacitatea de a trage sin
gure învățăminte din propria expe
riență.
Perspectiva de a crea într-o bună
zi mașini înzestrate cu rațiune dă
de mult tîrcoale spiritului uman.
„Nu văd nici o limită pentru inteli
gența artificială, declara Herbert
Simon, laureat al Premiului Nobel,
profesor universitar de psihologie
informatică din Pennsylvania. Toate
mecanismele inteligentei umane sint
prezente în calculator. Pină la un
anume punct, mașina este de pe
acum capabilă să raționeze ca omul".
De fapt, nu e exclus ca în curind
să-și facă apariția un mare număr
de roboti înzestrați cu simțul tactil,
al mirosului si al vorbirii, capabili
deci să simuleze la fel de bine ca
pacitățile senzoriale ale omului, ca
si facultățile sale intelectuale.
De precizat totuși că domenii în
tregi ale gindirii umane. — voința,
afectivitatea, simțul măsurii etc. —
rămin deocamdată complet ir afara
domeniului de accesibilitate a cal
culatorului — încheie articolul din
„Reader’s Digest".

Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu,
România înregistrează realizări remarcabile, se afirmă
ca promotoare activă a păcii, Meserii si colaborării
AMPLE RELATĂRI SI COMENTARII ÎN PAGINILE PRESEI INTERNATIONALE
Mijloacele de informare în masă de peste hotare consacră spații largi
țării noastre, realizărilor de seamă obținute de poporul român în anii
de construcție a noii orinduiri, evidențiind totodată perspectivele pe care
le deschide amplul program de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate în patria noastră, trasat de proiectul Directivelor Congresului
al Xlll-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-socială a României
în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000,
coordonatele majore ale politicii interne și externe românești.

Proiectul Directivelor Congresului al Xlll-lea

al P. C. R. — un impunător program
de dezvoltare multilaterală a țării
Săptămînalul sovietic „EKONOMICESKAIA GAZETA", sub titlul
,,Republica Socialistă România —
Planuri de dezvoltare economică",
a informat, intr-un amplu articol,
despre proiectul de Directive, relevind : Sarcinile principale ale
viitorului cincinal constau în reali
zarea unei creșteri economice in
tensive. lărgirea, în continuare, a
bazei energetice și de materii pri
me. asigurarea unui r-aport optim
între industrie și agricultură, dez
voltarea intensivă a industriei, spo
rirea aportului agriculturii la crea
rea venitului național, intensifica
rea cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice, introducerea ac
celerată a progresului tehnic în
producție. Pentru necesitățile dez
voltării — arată revista — va fi
alocată o cotă de 30 la sută din
venitul national. Se prevede ca 85
la sută din sporul venitului național
să se realizeze pe baza creșterii
productivității muncii, ritmul mediu
anual de creștere a acesteia urmind
să fie de 10 la sută in industrie. Se
subliniază. în mod deosebit, necesi
tatea asigurării unei dezvoltări ar
monioase. echilibrate a tuturor ra
murilor economiei naționale.
Precizînd că se trasează ca sar
cini imediate extinderea bazei ener
getice si de materii prime în vede
rea asigurării in cit mai mare
măsură din resurse proprii a nece
sarului economiei, revista arată
că spre, aceasta sint orientate
principalele eforturi ale cercetării
științifice, tehnologice și însemnate'
investiții capitale.
In continuare sint citate preve
derile viitorului plan cincinal re
feritoare la creșterea investițiilor, a
potențialului, productiv al econo
miei și venitului național, subIiniindu-se că se trasează sarcina
de a fi luate toate măsurile pen

tru menținerea nivelului de trai
realizat și creșterea veniturilor
populației, a retribuției reale pe
măsura sporirii venitului national și
a productivității muncii, a dezvol
tării generale a societății.
în domeniul relațiilor economice
externe — precizează revista — se
Stabilește, ca sarcină principală,
realizarea unei balanțe comercia
le excedentare, care să asigure o
balanță de plăti activă. Potrivit
prevederilor, volumul comerțului
exterior va spori cu 41—45 la sută.
Exportul va Înregistra o creștere
de 52—56 la sută. România — se
subliniază in articol — va dezvol
ta si în viitor relațiile economi
ce cu toate statele. Se prevede am
plificarea. în continuare, a schim
burilor comerciale si a cooperării
cu toate țările socialiste, care vor
continua să dețină ponderea prin
cipală în comerțul exterior al tă
rii. România va acționa consecvent
pentru extinderea si adîncirea co
laborării economice si tehnico-stiintifice în cadrul C.A.E.R.. in in
teresul dezvoltării cconomico-sociale a fiecărei țări membre, al
edificării cu succes a noii orin
duiri. al întăririi prestigiului so
cialismului in lume.
Agenția sovietică T.A.S.S. a re
latat despre publicarea proiectului
de Directive, subliniind că sarci
nile de bază ale planului cinci
nal 1986—1990 sint realizarea unei
creșteri economice intensive, lăr
girea. în continuare, a bazei :energetice si de materii prime, spo
rirea contribuției agriculturii la
formarea venitului national, in
tensificarea cercetării științifice si
a dezvoltării tehnologice, precum și
menținerea nivelului de trai reali
zat si sporirea bunăstării materia
le si spirituale a întregului po
nor.

Poziții constructive în vederea înlăturării
pericolului nuclear, pentru pace

și dezarmare
rora se amplasează noile rachete
cu rază medie de acțiune și-au asumat o mare răspundere in fata
propriilor popoare, dar și în fata
tuturor națiunilor din Europa.
In continuare, este reluat pasajul
în care se evidențiază că România
acționează. în mod deosebit, pen
tru oprirea amplasării rachetelor
americane in Europa și pentru opri
rea realizării contramăsurilor nu
cleare anunțate. ca urmare, de
Uniunea Sovietică, pentru reluarea
tratativelor dintre Uniunea Sovie
tică si Statele Unite ale Amerieii
în vederea realizării unui acord
privind eliminarea totală a rache
telor cu rază medie de acțiune si.
în final, a tuturor armelor nuclea
re din Europa și din întreaga lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat — se arată în încheierea
relatării — că nu există nici un
fel de justificare pentru continua
rea experimentării și producerii de
noi arme nucleare în condițiile în
care fiecare parte poate să distru
gă de zece ori întreaga lume.
în interviul acordat ziarului
francez ..Le Figaro", președintele
Nicolae Ceaușescu a pledat pentru
desființarea concomitentă a ' celor
două pacte militare; Tratatul de la
Varșovia și N.A.T.O. — se subli
niază într-o corespondentă din
București publicată de „ZIARUL
POPORULUI" din R.P. Chineză.
Este evidențiată aprecierea
pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu potri
vit căreia împărțirea Europei în
blocuri militare și in blocuri eco
nomice nu corespunde intereselor
popoarelor Europei. Pentru prezen
tul și viitorul Europei este necesar
să se dezvolte o unitate mai puter
nică. o unitate nouă, bazată pc res

Relatînd despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară
din
municipiul Timișoara, cu ocazia
deschiderii noului an de învătămint.
agenția
CHINA
NOUĂ
subliniază că președintele Republi
cii Socialiste România a pus în
lumină marea răspundere în fata
propriilor popoare, dar și in fata
tuturor națiunilor din Europa,
asumată de statele pe teritoriul că
rora se amplasează noile rachete
cu rază medie de . acțiune. Tova
rășul Nicolae Ceausescu a eviden
țiat că este necesar ca statele, po
poarele europene să-și unească
eforturile și să participe direct la
realizarea
înțelegerilor
privind
oprirea amplasării noilor rachete si
distrugerea celor existente — ara
tă agenția. Președintele Nicolae
Ceaușescu a relevat că armele nu
cleare deja acumulate sint sufici
ente pentru a distruge de citeva
ori întreaga omenire și nu există
nici un fel de justificare pentru
continuarea experimentării și pro
ducerii de noi arme nucleare. Atunci
cind fiecare parte — si S.U.A. și
U.R.S.S. — poate să distrugă de
cite zece ori întreaga lume, nu se
mai poate pune. în nici un fel. pro
blema că un număr de cîteva sute
de rachete în plus sau în minus
poate afecta raportul de forțe din
tre cele două țări. Președintele
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
este necesar să se dea dovadă de
toată răspunderea pentru interesele
popoarelor, ale umanității.
în relatarea* agenției FRANCE
PRESSE consacrată cuvintării rostir
te 4a Timișoara se relevă că pre
ședintele Nicolae Ceausescu a de
clarat că statele pe teritoriul că

Totodată, presa de peste hotare reliefează noile luări de poziție ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu în ceea ce privește marile probleme ale
lumii contemporane, cuprinse în cuvîntări sau în interviuri acordate unor
ziare din străinătate. Sint puse în lumină demersurile de larg ecou in
ternațional ale conducătorului partidului și statului nostru vizînd înlătura
rea primejdiei nucleare, asigurarea viitorului pașnic al omenirii, înalta
răspundere manifestată pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor,
al popoarelor, la pace, la viață, la existență liberă și demnă.
pectul diversității orînduirilor so
ciale. dar care să pornească de la
interesele comune de a asigura po
poarelor europene independenta,
dezvoltarea economico-socială, bu
năstarea și pacea.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— se arată apoi in corespondența
publicată de „Ziarul poporului" —
a subliniat că venitul național al
României este în acest an de 32 de
ori mai mare decît în 1945. iar pro
ducția industrială — de peste 100
de ori. în ultimii 20 de ani a fost
alocată anual circa o treime' din
venitul național în scopul dezvol
tării. în același timp, s-au acordat
fonduri importante pentru crește
rea nivelului de trai al poporului.
Patru din cinci locuitori ai Româ
niei s-au mutat în locuințe noi.
într-un interviu acordat ziarului
francez „Le Figaro", președintele
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
pacea mondială este foarte grav amenintată ca urmare a cursei înar
mărilor. a înarmărilor nucleare, a
trecerii la amplasarea rachetelor americane în Europa și. ca urmare,
la contramăsurile luate de Uniunea
Sovietică — se arată în relatarea
agenției iugoslave TANIUG. Pre
ședintele României a subliniat că
problema fundamentală a epocii
noastre este de a opri cursa înar

mărilor, în primul rind a
celor
nucleare, de a impune dezarmarea,
retragerea armelor nucleare din
Europa și reluarea tratativelor din
tre Uniunea Sovietică și S.U.A. Ță
rile europene trebuie să-și asume
răspunderi mai mari în soluționa
rea acestor probleme. România s-a
pronunțat întotdeauna și se pro
nunță și acum pentru desființarea
concomitentă a celor două pacte
militare — Tratatul de la Varșo
via și N.A.T.O. Divizarea Europei
în blocuri militare și economice nu
este în interesul popoarelor de pe
continent.
Referindu-se la dezvoltarea economică a României și relații
le ei economice externe — rele
vă. în continuare, agenția Taniug — președintele Nicolae
Ceaușescu a subliniat că actua
la criză economică a afectat toa
te țările, iar politica monetară
și financiară internațională. îndeosebi rata excesiv de mare
a dobinzilor. a produs multe greutăti. mai ales tărilor in curs de
dezvoltare. în aceste condiții —
a
arătat președintele
Nicolae
Ceausescu — România a luat o
serie de măsuri pentru a asigura
continuarea activității economice si
depășirea influentelor crizei.

În spiritul unei înalte răspunderi
pentru destinele umanității
Ziarele japoneze ..THE DAILY
YOMIURI"
și
..THE
JAPAN
TIMES" au informat, pe larg des
pre'interviul acordat de președin
tele Nicolae Ceausescu cotidianu
lui francez „Le Figaro", relevînd
în mod deosebit pozițiile exprima
te de șeful statului nostru in pro
blemele dezarmării si securității.
A fost . subliniată aprecierea pre
ședintelui Nicolae CeauseScu cu
privire la marile pericole care
planează in prezent asupra Păcii.
Cotidianele japoneze reiau în ci
tat pasajul in care se evidenția
ză că problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a opri
cursa înarmărilor. în primul rind
a celor nucleare, de a impune
dezarmarea, retragerea armelor
nucleare din Europa și. in acest
cadru, si reluarea tratati velor din
tre Uniunea Sovietică si S.U.A.,
precum si asumarea unor răspun
deri mai mari de către țările eu
ropene in soluționarea acestor pro
bleme. avind in vedere că sînt în
pericol, in primul rind. existenta
si viata popoarelor europene.
De asemenea, este reliefată pre
cizarea
președintelui
Nicolae
Ceaușescu privind poziția Româ
niei in problema blocurilor mili
tare. Dunindu-se în lumină subli
nierea potrivit căreia tara noastră,
membră a Tratatului de la Varșo
via. s-a pronunțat constant pentru
desființarea concomitentă a celor
două blocuri militare — Pactul de
la Varșovia si N.A.T.O. — co.nsiderind că trebuie să se facă totul
pentru a se depăși etapa blocurilor,
care. în general, nu au fost ne
cesare niciodată, cu atit mai mult
astăzi.
„Președintele Ceaușescu se pro
nunță împotriva rachetelor și a
cursei înarmărilor" — este titlul
sub care, ziarul spaniol „EL PAIS"
a relatat despre interviul acordat
de președintele României ziarului
„Le Figaro". Cotidianul evidenția
ză aprecierea tovarășului Nicolae
Ceaușescu potrivit căreia pacea
lumii este grav amenințată de
cursa înarmărilor. în special de
amplasarea rachetelor americane
în Europa si de aplicarea măsuri
lor de răspuns adoptate, ca urma
re. de Uniunea Sovietică.
Evocînd impresiile deosebite pe
care i le-a lăsat participarea la
festivitățile
organizate în tara
noastră cu prilejul zilei de 23 Au
gust. președintele Republicii Isla
mice Pakistan, generalul Moham
mad Zia-ul Haq, a evidențiat, in
tr-un interviu acordat publicației
..THE PAKISTAN TIMES OVER
SEAS WEEKLEY", progresele re
marcabile obținute de România in
dezvoltarea sa generală, prin efor
turi susținute si printr-o planifica
re corespunzătoare. Președintele
Zia-ul Haq a relevat că succesele
cele mai mari au fost obținute in
ultimii 20 de ani. sub conducerea

înțeleaptă a președintelui Nicolae
Ceaușescu. care a asigurat dezvol
tarea independentă a României.
Referindu-se la momentele me
morabile ale vizitării Expoziției
„Dezvoltarea economică si socială
a României", șeful statului pakis
tanez a declarat că a 1'ost deose
bit de impresionat de progresele
înregistrate (Je România atit in in
dustria grea, cit si cea ușoară —
pr.ogrese ilustrate pregnant de ex
ponatele prezentate. Expoziția ofe
ră o amplă imagine a dezvoltării
social-economice a* României din
ultimii 40 de ani. cele mai fertile
realizări înregistr'indu-se în ulti
mele două decenii — a subliniat
șeful statului pakistanez. Principa
la concluzie din experiența româ
nească pentru Pakistan este bizui
rea pe forțe proprii — calea cea
mai bună pentru progresul si pros
peritatea națiunii.
Revista palestiniană „PALESTI
NE AL-THAWRA" a publicat o de
clarație făcută de Abdel Rahim
Ahmad, membru al Comitetului Executiv al O.E.P.. privind relațiile
dintre România si O.E.P.. în care
se arată : „între O.E.P. si Româ
nia există relații strînse. la nivel
înalt, „O reflectare a acestor relații
militante o constituie participarea
delegației palestiniene conduse de
tovarășul Yăsser Arafat la festivi
tățile celei de-a 40-a aniversări a
revoluției de eliberare sociala și na
țională. antifascistă și antiimperialistă din România.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, cu
prilejul intilnirii pe care a avut-o
cu Yasser Arafat, poziția Româ
niei de sprijinire a luptei poporu
lui palestinian, sub conducerea
O.E.P., unicul reprezentant ăl po
porului nostru. A confirmat, de asemenea, efortul continuu al Româ
niei pentru o pace bazată pe drep
tate. în Orientul Mijlociu.
Poporul palestinian nu va uita
niciodată sprijinul si ajutorul acordat de ponorul român. de Parti
dul Comunist Român, personal de
președintele
prieten.
Nicolae
Ceaușescu. cu al cărui rol excep
țional ne mindrim. O.E.P., poporul
palestinian, masele arabe dau o
inaltă apreciere rolului internatio
nal important al președintelui
Nicolae Ceaușescu si privesc cu
profundă simpatie realizările, mi
nunatului popor român".
Aceeași revistă a publicat o am
plă corespondență din București
consacrată relațiilor dintre Româ
nia si O.E.P., in care subliniază că
președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat. în cuvîntarea rostită la
Sesiunea solemnă de la 22 august,
sprijinul fată de Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei si fată de
lupta dreaptă pe care o duce po
porul palestinian pentru constitui
rea statului său independent.
(Agerpres)

LUPTELE DIN
SALVADOR.
Formațiuni de luptă ale Frontului
Farabundo Martj pentru Eliberare
Națională din Salvador au anga
jat in ultimele zile lupte cu tru
pele trimise împotriva lor în de
partamentele Usulutan si Cuscatlan. în cursul ostilităților. 12 mi
litari ai forțelor armate salvadoriene au fost uciși. Alte ciocniri au
fost consemnate in perimetrul San
Martin — Suchitoto si ne unele
tronsoane ale autostrăzii litoralu
lui.

sută a monedei naționale, coroa
na. Măsura, calificată ca o „ajus
tare temporară", a fost impusă, po
trivit reprezentanților Băncii Cen
trale a tării, de creșterea rapidă a
cursului dolarului pe piețele de de
vize internaționale.
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CEA DE-A DOUA FAZA A
TRATATIVELOR CHINO-BRITANICE
PRIVIND
PROBLEMA
HONG KONG-ULUI, începută in
iulie 1983, s-a încheiat, a anunțat
un purtător de cuvint al Ministe
rului de Externe al R.P. Chineze. El
a precizat că nu va mai avea loc o
altă rundă de negocieri, o declarație
comună in problema Hong Kongului urmind a fi parafată la 26 sep
tembrie, la Beijing, de către condu

"

... .
cătorii celor două delegații la con
vorbiri.

ALEGERILE pentru desemnarea
unei treimi din numărul total de
306 membri ai Camerei Reprezen
tanților a Marocului se vor desfă
șura la 2 octombrie, informează
agenția marocană de presă M.A.P.
Cei 102 deputati vor fi aleși prin
vot indirect de adunările locale si
reprezentanții organizațiilor profe
sionale. precizează agenția.

DEVALORIZARE MONETARĂ.
O nouă dovadă a instabilității mo
netare, determinată, de actualul
sistem monetar și financiar inter
national. o constituie măsura anun
țată simbătă de autoritățile norve
giene privind devalorizarea cu 2 Ja

CONFERINȚĂ
INTERARABĂ.
în capitala Algeriei au luat sfîrsit lucrările unei conferințe interarabe consacrata problemelor agri
culturii. la care au fost prezenti
delegați guvernamentali din 14
țări. Participantii s-au pronunțat
pentru lărgirea cooperării regiona
le în domeniul agriculturii. în ca
drul acțiunilor vizînd satisfacerea
din producție proprie a necesaru
lui de consum al populației țări
lor respective.

Ședința
» V Comitetului Executiv
al Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședință a 111-a
a Comitetului Executiv al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc, la care
au participat reprezentanții țărilor
în Comitetul Executiv, locțiitori ai
șefilor de guverne.
Din partea țării noastre a parti
cipat tovarășul loan Totu. viceprim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii
Socialiste România in C.A.E.R.
Comitetul Executiv a examinat
probleme legate de realizarea hotăririlor Consfătuirii economice la ni
vel inalt a țărilor membre ale
C.A.E.R., precum și materialele care
vor fi prezentate ședinței a XXXIX-a
a sesiunii consiliului, intre care in
formarea privind stadiul coordonării
planurilor economice pe 1986—1990,
acțiunile complexe de colaborare pe
termen lung in domeniul energiei,
combustibililor și materiilor prime,
perfecționarea organizării colaborării
multilaterale și a activității C.A.E.R.
în legătură cu împlinirea a 20 de
ani de la încheierea Convenției intre
C.A.E.R. și Guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia cu pri
vire la participarea acesteia la lu
crările organelor consiliului, s-a re
levat dezvoltarea cu succes a colabo
rării economice și tehnico-stiintifice
multilaterale, reciproc avantajoase
dintre Iugoslavia și țările membre
ale C.A.E.R., dintre organizațiile lor
economice și tehnico-științifice. S-a
subliniat că aceasta contribuie la
creșterea economiilor țărilor partici
pante și are largi perspective de dez
voltare in continuare.
Au fost examinate, de asemenea,
probleme curente ale colaborării eco
nomice si tehnico-științifice si ale
activității consiliului.
Ședința Comitetului Executiv s-a
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și colaborare tovărășească.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății. Sale
FAHD IBN ABDUL AZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite
RIAD
Aniversarea Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite îmi oferă plă
cutul prilej de a vă transmite, in numele poporului român și al meu per
sonal, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului
saudit prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul saudit ani
versează, la 23 sep
tembrie, Ziua naționa
lă, marcind cu acest
prilej împlinirea a 52
de ani.de la reunirea
diferitelor părți ale te
ritoriului actual in
tr-un singur stat, sub
numele
de
Arabia
Saudită.
Situată in regiunea
Asiei de sud-vest, Arabia Saudită ocupă
cea mai mare parte a
Peninsulei Arabia, avind o suprafață de
2 149 690 kmp
și
o
populație de aproxi
mativ 8 milioane lo
cuitori. Teritoriul său
este acoperit in pro
porție de 75 la sută de
deșert, sub care se gă
sesc imense
rezerve
de țiței, evaluate la aproximativ 170 miliar
de de barili. Aceste
resurse o situează pe
primul loc in rindul
exportatorilor
mon
diali și îi asigură ve
nituri anuale in va
loare de peste 100 mi
liarde de dolari, din
care o bună parte sint

folosite in scopul di
versificării economiei,
al creării unor noi sec
toare de activitate.
Astfel, in cadrul ac
tualului plan de cinci
ani (1981—1985), in
dustriei,
agriculturii,
transporturilor și ce
lorlalte sectoare eco
nomice le-au fost alo
cate circa 300 miliar
de de dolari, cu aju
torul cărora au fost
realizate numeroase obiective de primă im
portanță pentru eco
nomia națională: rafi
nării, uzine siderurgi
ce, conducte petrolie
re, întreprinderi ale
industriei ușoare etc.
Anul trecut, în aceas
tă țară au intrat in
funcțiune
cea
mai
mare instalație de de
salinizare a apei din
lume și unul din cele
mai mari aeroporturi
din Orientul Mijlociu.
Ca o expresie a dorin
ței de a da un impuls
și mai puternic acțiu
nii de valorificare a
resurselor naturale, anul acesta a luat fiin

Negocierile — singura cale de soluționare

a crizei din America Centrală
Declarațiile președintelui Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Intr-un interviu. pre
ședintele Mexicului, Miguel de la
Madrid Hurtado, a reafirmat că ne
gocierile reprezintă singura cale pen
tru soluționarea crizei din America
Centrală. El a subliniat că pacea
este indispensabilă pentru dezvolta
rea economică și socială a țărilor
centro-americane și a menționat că
sint necesare respectarea principiilor
suveranității și. independentei națio

nale. neamestecului în treburile in
terne. reglementării pașnice a dife
rendelor dintre state, precum și an
gajamentul tuturor părților de a nu
recurge la folosirea forței sau la amenintarea cu folosirea ei în relațiile
internaționale si de a nu pune la
dispoziție teritoriile lor
naționale
pentru acțiuni de destabilizare în
dreptate împotriva țărilor vecine.
Totodată, este necesar un acord care
să permită stoparea cursei inarmărilor in America Centrală.

Nicaragua sprijină inițiativa de pace

a „Grupului de la Contadora"
MANAGUA 22 (Agerpres). — Ni
caragua a acceptat. în totalitate, ver
siunea revizuită a „Actului de pace
in America Centrală", elaborat de
„Grupul de la Contadora", și a anun
țat că este dispusă să subscrie ime
diat la el. fără nici o modificare —
informează agenția Prensa Latina.
O scrisoare în acest sens a fost
adresată
președinților
Columbiei.
Mexicului. Republicii Panama si Ve-

nezuelei — țările membre ale „Gru
pului de la Contadora" — de către
Daniel Ortega Saavedra, coordona
torul Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua.
După Salvador și Honduras. Ni
caragua este a treia țară din Ameri
ca Centrală care s-a pronunțat în fa
voarea documentului elaborat la ini
țiativa „Grupului de la Contadora",
.adaugă agenția France Presse.

Pentru utilizarea în scopuri pașnice a tehnicilor
de modificare a mediului ambiant
GENEVA 22 (Agerpres). — Lucră
rile primei conferințe pentru exami
narea modului de aplicare a Con
venției privind interzicerea utiliză
rii tehnicilor de modificare a mediu
lui inconjurător în scopuri militare
sau alte scopuri ostile s-au încheiat,
la Geneva, cu adoptarea prin con
sens a unei declarații finale. în docu
ment se apreciază că to-ate statelepărți au respectat in mod fidel obli
gațiile asumate prin convenție și se
adresează un apel pentru ca la acest
instrument internațional să adere un
număr cit mai mare de state.

în același timp, declarația conține
unele măsuri concrete menite să per
mită aplicarea în practică a obliga
țiilor asumate, in special in ceea ce
privește cooperarea în vederea uti
lizării în scopuri pașnice a tehnici
lor de modificare a mediului am
biant.
Lucrările conferinței au prilejuit
sublinierea necesității adoptării unor
măsuri practice de natură să con
ducă la oprirea cursei înarmărilor și
realizarea dezarmării, in primul rind
în domeniul ‘nuclear, și reafirmarea
hotăririi statelor-părți de a continua
negocierile
internaționale
pentru
atingerea acestor obiective.

Dobînzile înalte și protecționismul împiedică
relansarea economică a țărilor în curs de dezvoltare
— relevă comunicatul reuniunii „Grupului celor 29”
WASHINGTON 22 (Agerpres). —
în cadrul reuniunilor pregătitoare
pentru adunarea anuală a Fondului
Monetar
Internațional și Băncii
Mondiale, la Washington s-au întru
nit miniștrii de finanțe ai țărilor
„Grupului celor 24“ (cuprinzind sta
te in curs de dezvoltare din Asia,
Africa și America Latină). In comu
nicatul dat publicității la încheierea
reuniunii, miniștrii s-au pronunțat
pentru un dialog echitabil între ță
rile creditoare si cele debitoare si
pentru o reformă a sistemului mo
netar și financiar international. Ei
au evidențiat, potrivit agențiilor in
ternaționale de presă, că actualul
sistem împiedică soluționarea pro
blemelor economice mondiale, in
special a celor care afectează țările
cel mai puțin dezvoltate.
Documentul exprimă îngrijorarea
țărilor in curs de dezvoltare fată <le
creșterea protecționismului. de in
stabilitatea monetară — în special a
dolarului — și fată de încetinirea
ritmului de creștere economică, așa
cum se anticipează pentru anul 1985.
El evidențiază necesitatea eliminării

barierelor protecționiste si a unui
sprijin efectiv din partea statelor
occidentale pentru rezolvarea pro
blemelor financiare ale țărilor în
curs de dezvoltare. Situația datorii
lor rărnine deosebit de serioasă, ea
agravindu-se in numeroase cazuri,
ca urmare a dobinzilor excesive,
subliniază comunicatul. Datoriile ex
terne si ratele înalte ale dobinzilor
au determinat enorme ieșiri de ca
pital din țările in curs de dezvolta
re. fonduri care ar fi trebuit să fie
utilizate pentru finanțarea proiecte
lor lor de progres economic și so
cial. Participantii la reuniune s-au
pronunțat pentru o abordare efecti
vă a problemei datoriilor. în direc
ția soluționării ei echitabile. ’Țările
industrializate trebuie să înțeleagă
că potențialul „lumii a treia" de a-și
depăși gravele dificultăți financiare
depinde în mod determinant de creș
terea exporturilor lor — se arată in
document, „Grupul celor 24“ subli
niind necesitatea unui acces sporit
pe piețele statelor industrializate al
produselor de bază provenind din
țările in curs de dezvoltare.

Noi represiuni sîngeroase
în Republica Sud-Africană
PRETORIA 22 (Agerpres) — Si
tuația rărnine încordată la exploa
tările aurifere din Republica SudAfricană. Agenția Reuter relatează
că in cursul nopții de vineri spre
simbătă s-au produs noi incidente
între lucrătorii de la mina West
Rand Consolidated, situată la 30 de

kilometri vest de Johannesburg, si
forțele de represiune. După mani
festații antiapartheid ale minerilor,
au fost chemate importante efective
ale poliției, care au deschis focul
împotriva demonstranților. Doi mi
neri de culoare au fost uciși și 104
răniți in timpul incidentelor.

ță Compania naționa
lă pentru industriali
zare, care își propune
realizarea pină in 1990
a unor mari obiective:
citeva combinate pe
trochimice, o uzină si
derurgică, o fabrică de
camioane ș.a.
Animat de senti
mente de prietenie
față de popoarele ara
be, față de toate po
poarele care au pășit
pe calea dezvoltării de
sine stătătoare, indi
ferent de orinduire
socială, poporul român
urmărește cu simpa
tie și interes efortu
rile poporului saudit
în direcția propășirii
țării, a dezvoltării economice, manifestindu-și dorința ca legă
turile prietenești româno-saudite, colabo
rarea
dintre
țările
noastre să
cunoască
o continuă dezvol
tare pe multiple pla
nuri, in interesul re
ciproc, al cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

Problema șomajului in
centrul dezbaterilor reuniunii
ministeriale a C.E.E.
DUBLIN 22 (Agerpres). — La Du
blin s-a încheiat reuniunea miniștri
lor pentru probleme sociale din ță
rile membre ale C.E.E., în cursu'
căreia au lost dezbătute măsur
destinate reducerii șomajului
care
se menține la cote ridicate pe an
samblul „celor zece". Astfel, la mij
locul lunii trecute, in țările membre
se înregistrau oficial 12,4 milioane
șomeri, dintre care cea mai mare
parte tineri și femei.
In cadrul dezbaterilor a fost re
cunoscută urgența unor măsuri des
tinate creării de locuri de muncă,
avindu-se in vedere că 4,3 milioane
persoane s-au aflat in ultimii trei
ani într-o stare de șomaj permanent,
transmite agenția Reuter.
La rindul ei', agenția
France
Presse informează că a fost adoptat
un document ce cuprinde măsuri
destinate reducerii discriminărilor
la care sînt supuse femeile pe piața
muncii. Participantii au subliniat
faptul că, pînă în prezent, diferitele
programe adoptate în țările membre
au fost insuficiente pentru înlătura
rea acestor discriminări, notează
A.F.P.

încheierea
Conferinței
Partidului Liberal
din Marea Britanie
LONDRA 22 (Agerpres). — La
Bournemouth s-au încheiat lucrările
Conferinței Partidului Liberal con
sacrate examinării și adoptării platformei-program a acestei formațiuni
politice de opoziție din Marea Bri
tanie. In discursul de închidere, li
derul liberal David Steel a arătat
că partidul său va acționa in con
tinuare in alianță cu Partidul So"
cial-Democrat pentru a obține un
număr cit mai mare de voturi la vi
itoarele alegeri legislative. El a exprimat critici la adresa politicii economice și sociale a guvernului con"
servator, propunind o serie de ma
suri destinate reglementării con
flictului de muncă din industria căr
bunelui din Marea Britanie, relevă
agențiile Reuter și France Presse.

Evoluția situației

din Liban
® Schimburi de focuri cu ar
mament greu în zona Beirutului
® întrevedere între președin
tele Amin Gemayel și secretarul
de stat adjunct al S.U.A. pentru
problemele Orientului Mijlociu
BEIRUT 22 (Agerpres). — Situația'
militară din zona muntoasă situată la
est de Beirut s-a degradat.* in noaptea
de vineri spre simbătă. După cum
transmite agenția France Presse,
s-au produs schimburi de focuri cu*
armament greu. în sectorul Souk El
Gharb, intre armata libaneză și mi
lițiile druze. Potrivit unui comuni
cat al armatei libaneze. în zonele re
zidențiale ale capitalei, unde se află
palatul, prezidențial și Ministerul
Apărării, s-a semnalat explozia mai
multor obuze. în cursul schimburi
lor de. focuri, care au încetat în zo
rii zilei, șase militari au fost răniți.
Pe de altă parte, agențiile Reuter
și France Presse anunță că a avut
loc o întrevedere între președintele
Libanului. Amin Gemayel. și Richard
Murphy, secretar de stat adjunct al
S.U.A. pentru problemele Orientului
Mijlociu. în legătură cu mijloacele
de prevenire a repetării unor noi
atentate de genul celui de la 20 sep
tembrie. soldat cu moartea a cel pu
țin 23 de persoane și rănirea altor
33. Tribunalul militar libanez a fost
însărcinat cu efectuarea unei anche
te și cu identificarea modalităților
de întărire a măsurilor de securitate
in jurul ambasadelor străine din
Beirut.
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