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în spiritul orientărilor formulate la Congresul al XIII-lea de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
EXPERIENȚA UNITĂȚILOR FRUNTAȘE

generalizată in întreaga agricultură!
în această perioadă de puternică 

mobilizare a întregului popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său 
neabătută 
formulate 
Ceaușescu 
încheierea

; XIII-lea
■ muncii din agricultură acționează cu 
i dăruire și responsabilitate pentru 
' încheierea grabnică a tuturor lucră
rilor' agricole pe care le mai au de 
executat in cîmp, asigurind în ace
lași timp condițiile necesare desfă
șurării in cele mai bune condiții a 
activității în zootehnie. Pe deplin 
conștienți de sarcinile mari și com
plexe ce revin agriculturii în ulti
mul an al actualului 
cini străbătute de ce
rința fundamentală a 
dezvoltării și mai 
puternice a acestei 
ramuri de bază ia e- 
conomiei naționale — 
lucrătorii ogoarelor 
nu precupețesc în a- 
ceste zile nici un e- 
fort pentru a răspun
de prin fapte înflă- 
căratei chemări a 
secretarului general 
al partidului adresa
te țărănimii de a se 
angaja cu toată ho- 
tărîrea pentru în
făptuirea cu fermita
te a noii revoluții a- 
grare, pentru reali
zarea, încă în anul 
1985, a unor producții 
față de cele obținute in acest an.

în concepția partidului nostru, a 
•ecretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu, noua 
agrară constituie un proces complex, 
de natură tehnică și economico-so- 
cială, care, trebuie. șă ducă ațit la 
transformarea generală a oamenilor 
ce lucrează în această ramură, a 
modului lor de muncă, de viață și 
de gindire, cit și la ridicarea pro
ducțiilor agricole 
rior. Evidențiind 
cinile ce stau în 
actuala etapă, în 
la Congresul al 
dului tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că noua revoluție agrară 
are ca obiectiv principal dezvoltarea 
intensivă a 
unor recolte 
această bază a contribuției 
turii ia ridicarea nivelului 
al poporului, la dezvoltarea 
lă a țării.

Este cit se poate de 
că agricultura noastră s 
a ajuns la o asemenea 
cantitativă din toate punctele de 
vedere, incit sint asigurate condiții
le ca fiecare unitate agricolă, fie
care județ să obțină producții mult 
mai mari decît cele realizate pînă 
acum în toate sectoarele, fără ex
cepție.

O dovadă concludentă a marilor 
posibilități de care dispune această 
ramură a economiei naționale sint 
producțiile vegetale și animale obți
nute de unitățile fruntașe. Așa cum 
evidenția secretarul general al parti
dului eu prilejul sărbătoririi „Zilei 
recoltei", o serie de unități au rea
lizat in acest an la gnu și orz pro
ducții de peste 8 000 kg la hectar, iar 
la porumb — 20 000 kg și chiar pe£- 
te 26 000 kg știuleți. Există, de ase
menea, unități care in acest an au 
obținut recolte mari și la alte cul
turi : sfecla de zahăr, cartofi, floa- 
rea-soarelui, legume, fructe și stru
guri, in condiții climatice mai puțin 
favorabile și pe terenuri neirigate. 
Totodată, in numeroase ferme zo
otehnice se realizează producții me
dii de 4 000—5 000 litri lapte, sporuri 
mari de creștere in greutate la ani
malele puse la îngrășat.

De bună seamă, rezultatele bune

general, pentru realizarea 
a obiectivelor economice 

de tovarășul Nicolae 
în cuvîntarea rostită la 
lucrărilor Congresului al 
al partidului, oamenii

cincinal — sar-

și foarte bune obținute de unitățile 
agricole fruntașe demonstrează in 
mod convingător că, acolo unde se 
acționează cu întreaga răspundere, 
în spirit de ordine și disciplină, unde 
se aplică cu strictețe tehnologiile, 
cuceririle științei agrotehnice și se 
face totul pentru folosirea eficientă 
a pămîntului, a bazei tehnico-mate- 
riale, se obțin recolte bogate în 
orice condiții de climă. Mai presus 
de orice, aceste recolte de vîrf sînt 
rezultatul unei munci tenace, bine 
organizate, a unei activități care de
monstrează că oamenii muncii din 
aceste unități gindesc și acționează 
cu toată răspunderea, în spirit revo
luționar, pentru a-și îndeplini 
mai bine sarcinile ce le revin 
creșterea producției agricole.

cit 
în

Noua revoluție agrară are ca o- 
biectiv principal dezvoltarea intensi
vă a producției, obținerea unor re
colte record, sporirea pe această bază 
a contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU

mult sporite

tovarășul 
revoluție

ia un nivel supe- 
exigențele și sar- 

fața agriculturii în 
Raportul prezentat 
XIII-lea al parti-

producției, obținerea 
record, sporirea pe 

agricul- 
de trai 
generă

evident 
socialistă 

acumulare

Preocupîndu-se stăruitor de impri
marea unui puternic dinamism in 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii, de realizarea obiectivelor noii 
revoluții agrare, care înseamnă, îna
inte de toate, producții vegetale și 
animale superioare, secretarul gene
ral ai partidului a indicat ca experi
ență unităților fruntașe să constituie 
adevărate puncte de referință pentru 
toți lucrătorii din agricultură în
efortul și perseverența lor de a ob
ține rezultate și mai bune. în 
această ordine de idei, hotărîtor este 
ca experiența unităților fruntașe să 
fie nu numai studiată 
ci mai cu seamă să se 
toată fermitatea pentru 
în întreaga agricultură, 
mult, în această etapă 
noii revoluții agrare, cind, începînd 
chiar de anul viitor, se va trece la 
extinderea pe scară largă a sistemu
lui intensiv de cultură, precum și a 
tehnologiilor înaintate din domeniul 
zootehniei, valorificarea experienței 
înaintate a unităților agricole frun
tașe dobîndește o însemnătate ma
ximă. Experiența înaintată se con
stituie, în fond, în cea mai eficientă 
investiție care poate pune în valoare 
în cel mai înalt grad potențialul 
productiv al pămîntului, resursele de 
dezvoltare a zootehniei, printr-un 
efort în plus de gîndire, de orga
nizare, de bună gospodărire. Ea oferă 
oamenilor muncii din agricultură, 
dacă este larg cunoscută și aplicată

în amănunt, 
acționeze cu 
aplicarea ei 
Cu atît mai 
a înfăptuirii

TELEORMAN

VALEA JIULUI

Cărbune 
peste prevederi

Minerii Văii Jiului, ferm ho- 
tărîți să înfăptuiască mărețele 
hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului nos
tru, s-au angajat într-o înșu- 
flețitoare întrecere socialistă în 
vederea extragerii unor canti
tăți cit mai mari de cărbune 
cocsificabil și energetic. Prin 
extinderea tehnologiilor avan
sate, creșterea productivității 
muncii in abataje, întărirea or
dinii și disciplinei, minerii din 
Paroșeni au extras peste pre
vederi, in luna noiembrie. 4 269 
tonă cărbune, minerii din Lu- 
peni — 4 089 tone, cei din Pe- 
trila — 2 455 tone, iar minerii 
din Lonea — 596 tone cărbune, 
în fruntea întrecerii din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului se 
află minerii din Paroșeni care, 
de la începutul anului și pînă 
în prezent, au dat peste plan 
49 000 tone cărbune. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

fe: ■

«»» ««i
u,,h tăi

■

Istorie
Dunărea, 

dincolo de 
Fier, pe o porțiune 
cițiva zeci de kilometri 
incluzind și Drobeta— 
Turnu Severin, ce spec
tacol grandios, deopotri
vă geologic și istoric ! 
S-ar putea alcătui un în
treg catalog de opere și 
autori — Plutarh și 
Strabo nefiind. așa cum 
s-ar crede, primii — care 
s-au încumetat a-l 
descrie, intr-adevăr, de 
la Drobeta—Turnu Seve
rin Dunărea iți apare ca 
martoră și totodată ca 
întruchipare vie și ma
iestuoasă a mileniilor, ca 
o garanție neclintită, dar 
nu și lipsită adesea de 
învolburări a viitorului. 
Nicăieri in altă parte ur
mele clasicității romane 
nu sint in număr mai 
mare și mai reprezenta
tive ca aici, Tabula Tra- 
iana și ruinele podului 
construit de legendarul 
Apolodor din Damasc, o- 
cupind primul loc. Mai cu 
seamă în fața Podului, 
reconstituit, în machetă, 
cu migală și fante
zie de către cercetă
torii muzeului loccțl, am 
zăbovit de multe ori cu 
admirație pentru gran
doarea cuprinsă în sche
ma riguroasă a propor
țiilor ce aveau să-i asi
gure dăinuirea în 
dar, de ce n-aș 
risi-o, și cu o undă 
nostalgie la gindul că 
privesc o realitate, ca să 
spun așa, in vitro. Mi-ar 
fi plăcut să fiu martor 
direct al 
înălțării 
construcții, 
vor fi fost 
albia lor dintotdeauna cel 
puțin pe durata ridicării

dincoace 
Porțile

fi 
de 
de

timp, 
mărtu- 

de

alcătuirii și 
impunătoarei 
cind apele 

înturnate din

în funcție de condițiile specifice din 
fiecare unitate, din fiecare zonă, un 
model de acțiune pentru a face 
ogoarele mai roditoare, a folosi mai 
eficient mijloacele mecanice, a aplica 
cu rezultate tot mai bune tehnologiile 
moderne de cultivare a pămîntului și 
de creștere a animalelor. Cu deplin 
temei se poate afirma că experiența 
unităților fruntașe reprezintă grăun
tele cel mai prețios al agriculturii, 
din care poate rodi, dacă este semă
nat într-un teren fertil, recolte bo
gate în toate zonele și județele țării.

Agricultura noastră dispune de tot 
ce este necesar din punct de vedere 
tehnic, de cadre competente de spe
cialiști, de numeroși mecanizatori și 
cooperatori care stăpînesc sistemul 
intensiv de cultivare a pămîntului, 

de creștere a anima
lelor. Tocmai de a- 
ceea, generalizarea 
experienței pozitive 
a. unităților fruntașe 
trebuie să se trans
forme pretutindeni 
dintr-un deziderat 
într-o acțiune prac
tică, permanentă, în- 
tr-o muncă concre-' 
tă desfășurată acum, 
în cîmp, pentru pre
gătirea viitoarei re
colte și în sectoarele 
zootehnice, unde este 
nevoie să fie extinse 
cu rezultate mai 
bune tehnologiile noi 
de preparare și ad
ministrare a nutrețu- 

de important este ca,rilor. Deosebit — .
pretutindeni, să fie cunoscute temei
nic elementele de tehnologie, metodele 
de organizare și pîrghiile de cointere
sare care au generat producții mari în 
unitățile agricole fruntașe, precum și 
rezultatele unităților de cercetare din 

■ agricultură. Un bun prilej -pentru 
cunoașterea și însușirea a tot ce 
este valoros în experiența unităților 
fruntașe îl constituie cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic de masă, 
aflate în plină desfășurare în această 
perioadă.

Evident, răspunderea pentru gene
ralizarea experienței unităților frun
tașe revine, deopotrivă, organelor ju
dețene de partid și agricole, ministe
rului de resort, organizațiilor de 
partid de la sate, unităților de 
cercetare științifică din agricultură. 
Prin întreaga activitate desfășurată 
în acest sens trebuie să se urmă
rească cunoașterea și aplicarea rigu
roasă a elementelor de tehnologie pe 
care Ie recomandă experiența unită
ților fruntașe și cercetarea agricolă, 
astfel ca pe această bază și prin 
munca stăruitoare și plină de răs
pundere a oamenilor muncii din 
agricultură să se realizeze producțiile 
superioare, vegetale și animale, pre
văzute pentru ultimul an al actualu
lui cincinal.

Economii 
de materii prime 

și energie electrică 
în perioada care a trecut din 

acest an, colectivele de muncă 
din industria județului Teleor
man au diminuat consumurile 
planificate cu 884 tone metal și 
peste 6,2 milioane kWh ener
gie electrică. Cele mai însem
nate economii s-au obținut la 
întreprinderea de rulmenți, 
întreprinderea de aparataje și 
accesorii și Fabrica de prefa
bricate din beton din Alexan
dria, întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industrie 
alimentară și 
mecanică de 
din Roșiori de 
remarcat este 
ceste economii 
condițiile realizării unei pro
ducții fizice suplimentare în 
valoare de peste 286 milioane 
lei. (Stan Ștefan, coresponden
tul „Scînteii").

BIHOR

Frumosul centru, reînnoit, al municipiului Pitești Foto : Agerpres

MARI RĂSPUNDERI IN PROMOVAREA
PROGRESULUI TEHNIC

în strînsă concordanță cu cerințele modernizării

întreprinderea 
material rulant 
Vede. Demn de 
și faptul că a- 
s-au obținut în

Suplimentar — 
importante cantități 

de produse
Cu hotărîrea fermă de a în

deplini ritmic sarcinile 
acționînd stăruitor în 
organizării superioare 
ducției, îmbunătățirii 
de folosire a timpului i 
și utilajelor, oamenii 
din industria județului ____
înscriu în ampla întrecere so
cialistă succese de preștigiu, 
livrind suplimentar însemnate 
cantități de produse de primă 
importanță pentru economia 
națională. în perioada care a 
trecut din acest an, minerii au 
extras peste 1 prevederi1 din sub
teran și cariere 82 mii tone 
lignit, energeticienii au reali
zat peste sarcina planificată 
242 milioane kWh energie elec
trică pe bază de cărbune, pe
troliștii au produs peste cotele 
stabilite mai bine de 100 mi
lioane mc gaze libere și aso
ciate, precum și aproape 500 
tone uleiuri minerale. S-au li
vrat, de asemenea, în plus, 3 700 
tone alumină, produse de me
canică fină în valoare de 6,7 
milioane lei, mașini-unelte în 
valoare de aproape 26 milioane 
lei, confecții textile în valoare 
de peste 200 milioane lei. Toa
te aceste sporuri au fost obți
nute în 
creșterii 
Cu cele 
prezintă

de plan, 
direcția 
a pro- 

indic-elui 
de lucru 

muncii 
i Bihor

principal pe seama 
productivității muncii, 
mai bune rezultate se 

r_______ colectivele de la „E-
1-ectrocăntrale" Oradea, între
prinderea minieră Voivozi, în
treprinderea de confecții și în
treprinderea „înfrățirea" din 
Oradea. (loan Laza, corespon
dentul „Scînteii").
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și creșterii eficienței producției
Congresul al XIII-lea al P.C.R. a 

adoptat documente de excepțională 
însemnătatexe dau o perspectivă lu
minoasă înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism a patriei 
noastre. Ele poartă amprenta stră
lucitei personalități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar în
cercat și făuritor al României mo
derne de azi, care slujește cu ne
țărmurit devotament interesele su
preme ale întregului popor. De a- 
ceea, actul istoric al reinvestirii to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului a fost trăit de comuniștii, 
de toți oamenii muncii din institu
tul nostru cu imensă satisfacție*  și 
mîndrie patriotică, avînd convinge
rea nestrămutată că aceasta repre
zintă garanția supremă a înfăptuirii 
neabătute a istoricelor hotărîri adop
tate la Congresul al XIII-lea pentru 
progresul și înflorirea patriei, pen
tru înaintarea fermă a României 
spre zările luminoase ale comunis
mului.

Magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața 
Congresului, celelalte documente a- 
doptate pun în evidentă- că intrarea 
patriei noastre într-o fază nouă, su
perioară a progresului său economi- 
co-social va fi marcată puternic de 
creșterea rolului științei și tehno-» 
logiei în toate domeniile de activi
tate. Prin programul de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pe 
perioada 1986—1990,
conducerea directă 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucită personalitate a 
vieții noastre politice și științifice, 
eminent om de știință, prestigios 
savant de largă recunoaștere și 
prețuire internațională, se atribuie 
întregului detașament al celor ce 
muncesc pe tărimul științei și teh
nologiei importante răspunderi în 
ansamblul dezvoltării forțelor de 
producție, în creșterea și perfecțio
narea bazei tehnico-materiale a so
cietății, în promovarea susținută a 
progresului tehnico-științific în toa
te domeniile economiei naționale, în 
intensificarea în continuare a facto
rilor calitativi, de eficiență ai dez
voltării economice.

în deplin consens cu cerințele 
dezvoltării și modernizării unor im-

portante ramuri ale economiei na
ționale, sarcini deosebit de impor
tante revin și colectivului Institutu
lui de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru sectoare cal
de. în acest sens, de un real și deo
sebit de prețios sprijin pentru îmbu
nătățirea activității noastre sint in
dicațiile și sarcinile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul numeroaselor întîlniri cu specia
liști din domeniul cercetării științifi
ce și proiectării, ca și cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate în unități 
industriale și institute de cercetare 
din Capitală și din țară.

Criticile pe deplin întemeiate fă
cute de secretarul general al parti
dului specialiștilor din sectoarele 
calde, ca și măsurile formulate, în
deosebi cu prilejul recentei vizite de 
lucru în întreprinderi din Capitală 
și în. institutul nostru, precum și la 
Conferința organizației de partid a 
municipiului București, ne-au de
terminat să ne analizăm mai apro
fundat activitatea și să ne mobili
zăm mai puternic forțele de care 
dispunem pentru a lichida neajun
surile, pentru a ne aduce o contri
buție mai substanțială, potrivit ce
rințelor actuale, la modernizarea ra
pidă a tuturor sectoarelor calde.

Pe baza analizei întreprinse în 60 
de întreprinderi asupra activității 
din sectoarele calde, s-au întocmit 
programe, coordonate de Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo-

gie și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, programe care 
prevăd măsuri concrete privind îm
bunătățirea tehnologiilor, moderni
zarea sectoarelor calde, perfecționa
rea activităților de 
nere în funcțiune a 
tre întreprinderi 
funcții de furnizor 
și întreținerea utilajelor, îmbunătă
țirea calității materialelor utilizate 
în turnătorii, reducerea consumurilor 
de materiale, combustibili și energie 
electrică etc.

în înfăptuirea acestor sarcini, răs
punderi deosebite revin specialiști
lor din institutul nostru, care tre
buie să-și aducă o contribuție mult 
mai mare Ia rezolvarea probleme
lor concrete din întreprinderi și, 
totodată, să asigure creșterea efi
cienței activității de cercetare și in
ginerie tehnologică. Astfel, la între
prinderea „23 August", din Bucu
rești, prin profilarea pe o produc
ție de serie a motoarelor mari, con
tribuim la modernizarea turnătorii
lor și forjelor în vederea creșterii 
tehnicității și a gradului de mecani
zare și automatizare a producției. 
Sintem, de asemenea, angajați în

realizare și pu- 
utilajelor de că- 
specializate cu 
general, precum

Inq. Mircea DRAGUIIN 
director al Institutului de cercetare 
științifica și inginerie tehnologică 
pentru sectoare calde

(Continuare în pag. a III-a)

elaborat sub 
a tovarășei Marele exemplu

poporului

și prezent la Porțile de Fier II
pilonilor de 
cind mașini 
din generația 
lor, apucau și 
schele mari 
granit, minuite și ajutațe 
de puzderie de construc- 
tori-ostași, in timp ce in
ginerul arhitect urmărea 
pe planurile lui mersul 
lucrărilor...

Ei bine, pot spune 
am văzut și mi-am 
semnat toate acestea 
carnetul meu de 
ter. De două ori pe 
parcursul a nici două de
cenii : cu prilejul înălță
rii barajului hidrocentra
lei Porțile de Fier I și, 
recent, în aceste zile, 
fiind martor al lucrărilor 
preliminare de închidere 
definitivă a Dunării la 
Ostrovul Mare și la por
nirea unora din marile 
agregate ale hidrocentra
lei Porțile 
Avînd sub 
șui albiei 
veșnicului 
Ostrovul 
simțit 
constructorii Podului 
Traian și, ca și ei, cu
prins de elanul civilizator 
ce însoțea' asemenea e- 
pocale construcții. Și am 
avut acest sentiment mai 
cu seamă urmărind febri
la activitate a tinerilor 
din cadrul Șantierului 
național al tineretului de 
aici. Dimensiunile aces
tei mărețe opere, pe 
parcursul aproape a pa
tru ani, se exprimă sin
tetic astfel : pe uscat și 
sub apele Dunării au fost 
excavate peste 13 milioa
ne metri cubi de balast și 
marnă. La centrale, ba
raje, ecluze și construcții 
adiționale au fost turna
te în jur de două milioa
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Porțile de Fier II. Momentul probelor la pupitrul de comandă al ecluzei românești 
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ne metri cubi de beton 
de diferite mărci. Armă
tura metalică folosită 
pentru consolidarea o- 
biectivului depășește 
75 000 tone oțel. Lucră
rile de protejare a malu
rilor și albiei au impus 
folosirea a aproape 400 000 
metri cubi piatră de 
carieră. Hidroagregatele, 
împreună cu celelalte uti
laje și instalații, 
mează 50 000 de 
Toate materialele 
lajele de mai sus 
puse zi de zi in operă de

insu- 
tone... 

și uti- 
au fost

către constructori, cu 
viziunea întregului din 
final, cu ardoarea patrio
tică, liantul construcției 
fiind in ultimă instanță 
tocmai elanul lor revolu
ționar pus in slujba pa
triei, a partidului. Cu 
demnitate și mândrie au 
raportat realizările lor 
Congresului XIII, secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul 
programului cutezător de 
independență energetică 
a țării.

in mai puțin de 
decenii, Dunărea a 
de citeva ori inturnată 
din albia ei multimilena
ră. Admirind această 
nouă și impresionantă 
ctitorie contemporană, 
descoperi totodată o emo
ționantă apropiere 
opera romanilor de 
două mii de ani și 
ce se înfăptuiește 
in această porțiune a Du
nării.

două 
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ceea 

astăzi
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Fac parte din riadul 
slujitorilor artei și 
culturii socialiste, artă 
și cultură care in a- 
cești ani au înscris un 
progres considerabil, 
ca dealtfel toate. do
meniile vieții materia
le și spirituale a pa
triei. Congresul al 
XIII-lea al partidului 
a făcut acest strălucit 
bilanț al realizărilor 
poporului roman, a 
adoptat documente de 
o excepțională însem
nătate pentru dezvol
tarea noastră in con
tinuare, in următorul 
cincinal și pină in anul 
2000. Dînd expresie 
sentimentelor de înal
tă stimă și prețuire 
ale tuturor comuniști
lor români, ale între
gului popor, Congresul 
a relevat rolul deose
bit pe care-l are 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in stabili
rea direcțiilor de vii
tor, in mobilizarea și 
conducerea întregului 
popor spre noile trep
te de progres, a adus 
un cald omagiu celui 
pe care, suflet in su
fletul neamului său, 
partidul și poporul 
l-au ales in fruntea 
mersului nostru îna
inte, la cirma destine
lor națiunii noastre, 
hotărite să-l urmeze 
cu abnegație pe dru
mul spre culmile civi
lizației socialiste și co
muniste. Secretarul 
general al partidului 
nostru întruchipează 
in marea sa persona
litate cele mai înalte 
trăsături ale poporului 
nostru, setea lui de 
dreptate, omenia, spi
ritul cutezător ce-l ca
racterizează consti
tuind un măreț exem
plu pentru fiecare fiu 
al țării.

Sint 
calitate 
la 
dat 
tru 
lui
m funcția supremă de 
secretar general al 
partidului. Este aceas
ta garanția că tot ce 
s-a adoptat la Congres 
se va înfăptui întoc
mai, spre binele și fe
ricirea 
patriei 
liste.

Viața 
și de miine, așa cum 
o proiectăm acum, 

^constituie pentru ori-

mindru că, în 
de delegat 

Congres, mi-am 
direct votul pen- 
realegerea iubitu- 
nostru conducător

poporului, a 
noastre socia-

noastră de azi

ce creator izvorul bo
gat, generos al unor 
creații pentru împlini
rea cărora nici 'un e- 
fort nu este prea 
mare. Patria noastră, 
poporul, constructorii 
socialismului și comu
nismului merită din 
plin o artă trainică, de 
înaltă valoare, năzuind 
să redea in bronzul 
monumentelor erois
mul cu care se clădeș
te o țară nouă — iată 
idei și îndemnuri cu
prinse în magistralul 
Raport al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o- 
rientări față de care 
noi toți, creatorii ță
rii, ne exprimăm de
plina adeziune cu con-

binte, prin cutezan
ța sa revoluționară, 
prin spiritul său vizio
nar, a înscris milenara 
noastră patrie pe or
bita unor 
epocale, nevisate 
înaintași, 
noastre, 
lucrărilor 
sînt dedicate de 
ceea găsirii acelor 
mijloace capabile să 
redea cit mai emo
ționant valoarea de 
simbol a legăturii 
partidului, a dbndu- 
cătorului său cu 
masele largi, cu în
tregul popor, legă
tură care stă la baza 
tuturor realizărilor și 
victoriilor noastre. 
Din această unitate

realizări 
de 

Gindurile 
proiectele 

noastre
a-
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vin tăria noastră, a
tuturor, puterea cu
care ne gindim și ne
făurim prezentul
viitorul.

Trăim o epocă de
renaștere, o epocă in

vingerea că numai ast
fel, crelnd pentru po
por, împreună cu po
porul, vom izbuti să 
dăm naștere unor o- 
pere durabile, străbă
tute de patosul revolu
ționar al epocii noas
tre. Avem datoria de 
a crea in continuare 
lucrări de artă care 
să exprime cit mai 
fidel epoca pe care o 
trăim, lucrări i 
sate maselor 
populare, creații 
dicate partidului 
conducătorului 
personalității sale, ale 
cărei trăsături în
truchipează cele mai 
alese virtuți ale 
porului, in persona
litatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se 
oglindesc poporul, 
țara întreagă ce-l ur
mează cu convinge
rea nestrămutată că 
astfel iși asigură
împlinirea proprii
lor ei năzuințe, a ce
lor mai cutezătoare 
visuri. De aceea, 
cretarul 
partidului 
devenit in 
cărui om 
țări un 
lucitor, 
xemplu 
ment, 
pusă în 
a fericirii oamenilor. 
Avem 
cirmaci 
nelor 
conducător care, prin 
patriotismul său fier-
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tru făurirea unor 
pere care să 
peste 
chiar 
Una 
opere 
por, la îndemnul 
sub conducerea 
tidului, 
Nicolae 
este canalul
— Marea Neagră, in 
asemenea mărețe 
dificil ale 
mulul noi 
forța creatoare a 
bertății d'obîndite 
prețul atîtor 
ficii presărate 
lungul întregii 
tre istorii.
exemplu pe care ni-l 
dă poporul, liber și 
stăpln pe soarta sa, 
capabil de asemenea 
opere grandioase, 
constituie izvorul ne
pieritor al vitalității, 
al încrederii în 
priite ;
făptuirii 
potrivit 
noastre 
torul și 
cestei uriașe 
tușări de energii,

- aspirații și 
niri creatoare 
partidul nostru, 
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acțiunea neobosită 
secretarului său 
neral, căruia 
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA H0TĂR1RIL0R CONGRESULUI AL Xffl-LEA
- PUTERNICA MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR

ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ ^^9
Raportul prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XlII-lea al partidului reprezintă, 
prin întregul său conținut, un am
plu și cuprinzător program de mun
că pentru toți comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate. Din 
acest document programatic de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică am reținut în mod deosebit 
accentul care se pune pe creșterea 
mai accelerată a eficienței economi
ce, întrucît, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, societa
tea socialistă nu se poate dezvolta 
decît pe baza unei înalte eficiențe 
și rentabilități în toate domeniile.

întreprinderea noastră dispune de 
o bună experiență in privința valo
rificării superioare a resurselor ma
teriale, de un colectiv cu o înaltă 
calificare, hotărît să îndeplinească 
neabătut sarcinile ce îi revin din 
hotăririle adoptate de marele forum 
al comuniștilor români. în urma 
orientărilor și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru întreprinse 
în județul Cluj, împreună cu tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. am întocmit un 
program de asimilare în fabricație a 
unor repere și piese care valorifică 
superior materiile prime și materia
lele, unele din acestea foarte costi
sitoare. aduse din import. Totodată, 
am aplicat -și extins noi tehnologii 
de vîrf. am îmbunătățit activitatea 
unor secții și am luat măsuri pentru 
creșterea nivelului de calificare și 
specializare al personalului muncitor.

Sîntem singurii producători din țară 
de piese metalice sinterizate și, toc
mai de aceea, am extins numărul 
produselor și reperelor fabricate 
prin această tehnologie la peste 900. 
Numai în acest an, prin aplicarea 
sinterizării am asimilat în fabricație

corpuri de bujii. în urma extinderii 
acestei tehnologii la fabricarea a 4 
tipuri de bujii auto, am economisit 
în acest an 40 tone metal. Tehnolo
gii noi, care valorifică superior ma
terialele și energia, aplicăm și la 
fabricarea altor produse, cum sînt

Consumuri mai reduse de materii 
prime și energie prin aplicarea 
largă a tehnologiilor moderne

52 de produse noi pentru industria 
constructoare de mașini. Această teh
nologie asigură un indice de folosire 
a metalului de 90—95 la sută, ceea 
ce determină importante economii de 
metal.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
și măsurile luate pentru extinderea 
fabricării corpurilor de bujii prin 
extruziune. Așa, bunăoară, dacă prin 
metoda clasică de prelucrare prin as- 
chiere se realizau dintr-o tonă de 
metal 8 000 corpuri de bujii, acum, 
prin extruziune, se fabrică din 
aceeași cantitate de metal 24 000

magneții permanenți turnați, contac
tele electrice, sîrmele din wolfram 
și molibden folosite în industria 
electrotehnică. Unele din aceste teh
nologii au fost elaborate în colabo
rare cu Institutul de chimie și Insti
tutul politehnic din Cluj-Napoca, 
economisind în felul acesta circa 50 
tone metal, 730 000 kWh energie elec
trică și 141 000 metri cubi gaze na
turale.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, cum prevăd do
cumentele adoptate de Congresul al 
XlII-lea, întregul colectiv al unită

ții va căuta în continuare noi solu
ții pentru valorificarea superioară a 
resurselor materiale și energetice, 
în momentul de față se află in curs 
de realizare o investiție pentru mă
rirea capacității sculăriei, astfel in
cit să se asigtfre întregul necesar 
de scule, dispozitive și verificatoa
re speciale pentru aplicarea tehno
logiilor moderne, neconvenționale. 
Reorganizarea sculăriei va per
mite extinderea capacității de fa
bricare a pieselor sinterizate me
talice cu 40 la sută, asimilarea în 
fabricație a unor repere noi pentru 
autovehicule, tractoare și mașini 
agricole, avioane și alte domenii ale 
industriei constructoare de mașini. 
De asemenea, vom extinde acțiunea 
de recondiționare și refolosire a scu
lelor. obținînd pe această cale im
portante economii de oțel. în fine, 
s-au luat măsuri pentru aplicarea 
pe: scară cit mai largă a unor noi 
tehnologii, care vor asigură diver
sificarea producției și valorificarea 
superioară a metalului.

Colectivul întreprinderii noastre 
este hotărît ca, prin perfecționarea 
tehnologiilor existente și aplicarea 
altora noi, prin întărirea răspunderii 
pentru gospodărirea judicioasă și va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale și energetice, să înfăptu
iască exemplar sarcinile ce îi revin 
din documentele Congresului al 
XlII-lea al partidului.

Inq. HERTL Carol
directorul întreprinderii „Sinterom" 
din Cluj-Napocq

Arăturile de toamnă - încheiate ueimirziai!
Pină în seara zilei de 2 decembrie, potrivit datelor furnjzate de 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost efectuate 
arături de toamnă pe 3 592 400 hectare, reprezentind 89 la sută din su
prafața prevăzută. Unitățile agricole din județele Mehedinți, Argeș, 
Vilcea, Gorj, Sălaj, Alba, Sibiu, Covasna, Bistrița-Năsăud, Maramureș 
și sectorul agricol Ilfov au încheiat această lucrare. Chiar in aceeași 
zonă agricolă există județe care au încheiat arăturile de toamnă, in 
timp ce altele mai au de executat această lucrare pe suprafețe mai 
mari sau mai mici. Iată, concret, în tabelul de mai jos, care este sta
diul executării arăturilor în județele din zona a doua, în seara zilei 
de 2 decembrie.

înnoirea permanentă și calitatea produselor 
-preocupare a întregului colectiv

întreprinderea de confecții din 
Bacău a devenit astăzi unul din 
marii furnizori de articole de îmbră
căminte realizate într-o gamă largă 
pentru toate virstele și preferințele. 
In halele mari și moderne, înzes
trate cu mașini de înaltă productivi
tate, se fabrică la ora actuală nu 
mai puțin de 1 500 de modele de 
confecții pentru bărbați, femei și co
pii, începind cu lenjerie, jachete și 
mantouri, pină la bluzoane și imper
meabile, intr-un mare număr de po
ziții coloristice, cu garnituri și or
namente, potrivit solicitărilor bene
ficiarilor din țară și partenerilor de 
peste hotare. Peste 70 la sută din 
producția întreprinderii băcăuane 
este livrată la export în numeroase 
țări ale lumii. Șefa atelierului de 
creație, inginera iăefteria Potoroacă, 
ne spunea : „De ța'‘ințejțuțul anuluj 
și îpină acum, Colbctivul nostru a 
realizat mai bine de’1?300 de: modele 
noi pentru fondul pieței și pentru 
export. în prezent, peste 80 la sută 
din volumul de marfă care se reali
zează în unitatea noastră o repre
zintă produsele noi". Maistrul Con
stantin Ghenade, împreună cu mun
citorii specialiști Maria Toma, Pavel 
Minea și ceilalți oameni din atelie
rul de creație pregătesc o colecție 
de 110 modele noi de confecții, care 
va fi prezentată la contractările pen
tru primul semestru al anului ce 
vine. Aflată de față, tovarășa Natalia 
Mihăilă, secretar adjunct al comite
tului de partid, una din muncitoarele 
fruntașe din întreprindere, a ținut 
să precizeze că la realizarea noilor 
modele de îmbrăcăminte s-a urmă
rii obținerea unei linii moderne, ele
gante, care să le facă nu numai fru
moase, ci și durabile.

— în Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XlII-lea al partidului se subli
niază cerința ca fiecare colectiv de 
întreprindere să acționeze ferm pen
tru ridicarea calității și competitivi
tății produselor românești pe piața 
internațională. Noi am acționat și 
vom acționa cu și mai multă perse
verență în această direcție. Desigur, 
adaptare^ la cerințele producției mo
deme, la solicitările partenerilor de 
peste hotare și beneficiarilor noștri

tot mal exigenți nu este o problemă 
deloc simplă și nici ușor de rezol
vat — ne spune inginerul Aristide 
Silvestru, directorul întreprinderii. 
Pentru aceasta am fost nevoiți să în
locuim unele mașini vechi cu altele 
care să execute mai multe operați

duse în valoare de circa 50 milioa
ne lei. Planul producției fizice a fost 
realizat la toate sortimentele, fabri- 
cîndu-se in plus circa 200 000 confec
ții. Este de subliniat faptul că tot 
acest spor de producție a fost obținut 
în condițiile unei eficiențe economice

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII BACĂU

uni, să modernizăm tehnologii de 
fabricație, să specializăm oamenii, 
să reorganizăm depozitele de pro
duse finite și să îmbunătățim condi
țiile de livrare a confecțiilor. Toate 
aceste lucrări le-au executat și le 
execută cei mai buni muncitori, a- 
devărați specialiști, cei care au do- 
bîndit experiență și care țin la pres
tigiul întreprinderii.

Afirmațiile directorului le-am re
găsit concretizate pe întregul flux 
tehnologic din fiecare secție de pro
ducție. începind de la masa de croit 
și pină la ambalarea mărfurilor, oa
menii de aici au ca primă preocu
pare realizarea de produse de cali
tate superioară, „extra" și „lux". In
ginera Angela Chișpan, șefa serviciu
lui C.T.C., ne-a informat că între
prinderea n-a mai înregistrat de 
multă vreme nici un refuz de cali
tate. Este urmarea firească a faptu
lui că aici fiecare muncitor a de
venit un controlor al propriilor pro
duse pe care le realizează. Nici un 
produs nu iese pe poarta fabricii 
dacă nu este de calitate superioară, 
în acest scop, în întreprindere s-a 
format o puternică opinie de masă, 
oamenii țin foarte mult la marca fa
bricii lor. Și este firesc să fie ast
fel, intru.nt beneficiarii din țară, ca 
și partenerii de peste hotare solicită 
confecții tot mai frumoase. Preten
țiile clientilor impun mobilitatea 
profilului și structurilor tehnologice.

Practic, întreprinderea din Bacău 
poate realiza astăzi tot felul de con
fecții textile, in cantități tot mai 
mari. Mărturie stau succesele de 
pină acum. în perioada care a tre
cut din acest an și pină acum au 
fost realizate și livrate beneficiafi- 
lor, peste prevederile planului, pro

ridicate. Cheltuielile materiale Ia 
1 000 de lei producție-marfă au fost 
reduse cu 21 lei, obținîndu-se pe a- 
ceastă cale o economie de 12,6 mi
lioane lei. Este rezultatul preocupă
rilor permanente ale oamenilor de 
aici pentru valorificarea superioară 
a materialelor textile refolosibile, 
pentru creșterea gradului de utiliza
re ' ă țesăturilor și reducerea conti
nuă a consumurilor specifice. "•

Rezultate deosebite au fost înre
gistrate în această perioadă și în 
domeniul exportului. Inginerul Con
stantin Țurcanu, directorul comer
cial al Centralei industriei confecții

lor Bacău, preciza că întreprinderea 
și-a onorat toate contractele înche
iate cu partenerii externi, planul pe 
acest an fiind realizat la 1 decem
brie, creîndu-se astfel posibilitatea 
ca pină la finele anului să fie li
vrate suplimentar la export mărfuri 
în valoare de 2 milioane dolari. O 
dovadă în plus că partenerii externi 
sint mulțumiți de calitatea produselor 
și de promptitudinea cu care între
prinderea din Bacău își onorează con
tractele o constituie și faptul că pla
nul la export pentru primul trimes
tru al anului 1985 este acoperit încă 
de pe acum în întregime cu co
menzi.

Sînt date și fapte care vorbesc 
despre hărnicia acestui colectiv, des
pre hotărîrea sa fermă de a acționa 
cu răspundere și elan revoluționar, 
in spiritul exigentelor formulate. de 
tokarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XlII-lea al partidului, pen
tru a încheia acest an cu rezultate 
cit mai bune și a pregăti temeinic 
producția anului viitor.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

In secția lenjerie a întreprinderii

r— j Ș93J993L DE LA
„Ne angajam să dăm țării 

cit mai mult țiței"
Comuniștii, întregul colectiv de 

muncă de la Schela de producție 
petrolieră Pecica, județul Arad, au 
luat cunoștință, cu adincă satisfac
ție și încredere fermă în viitorul 
iuminos al patriei, de conținutul 
Raportului și al celorlalte documen
te dezbătute și aprobate de cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Comupist Român. Animați de 
cele mai alese sentimente de mîn- 
drie patriotică, trebuie să spunem 
că acest program clar al activității 
noastre de construcție socialistă 
— la baza căruia stă gîndirea 
profund științifică, cutezătoare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
deschide calea unor noi și lumi
noși ani de prefaceri, de muncă 
avîntată pentru continua dezvol
tare a patriei.

Desigur, asemenea tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii, și noi, 
petroliștii arădeni, am dezbătut cu 
toată atenția documentele respecti
ve și am analizat sarcinile care ne 
revin pentru a da țării cit mai mult 
țiței și a contribui astfel la dez
voltarea continuă a bazei energe
tice a țării. Putem spune că și pină 
In prezent în schela noastră s-au 
obținut rezultate satisfăcătoare : 
fată de planul la zi avem un plus 
de producție de peste 4 926 tone la 
țiței și peste 2 680 000 mc la gaze 
comerciabile. De asemenea, ne-am 
preocupat să dăm în funcțiune cit 
mai multe sonde noi — de la în
ceputul anului și pină acum am pus 
în funcțiune 35 asemenea sonde. 
După cum se poate observa, deși 
colectivul nostru de sondori e încă 
tinăr, iar schela funcționează abia 
de un an și jumătate, hărnicia și 
munca plină de dăruire a tuturor

sondorilor au dus la rezultate cu 
care ne mîndrim.

Cunoscîndu-ne bine forțele, ne 
angajăm să acționăm cu și mai 
multă răspundere pentru a da țării 
cit mai mult țiței. în acest sens, 
vom acționa pentru creșterea nu
mărului de formații de probe în 
funcție de necesitățile mereu cres- 
cînde ale schelei și vom grăbi pu- 
herea in funcțiune a unor noi 
obiective aflate în construcție : 
două parcuri de separatoare, o sta
ție de compresoare, o stație de pre- 
decantare și injecție cu apă ș.a. Ne

vom strădui, de asemenea, să dăm 
în funcțiune cit mai multe sonde 
noi și să acționăm in vederea creș
terii randamentului la cele exis
tente. Avem in față imaginea clara 
a unui program de muncă bine de
finit, pe care sîntem hotăriți să-l 
înfăptuim cu cinste. Dorim ca fap
tele noastre de muncă să constituie 
și ele expresia totalei noastre ade
ziuni față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XlII-lea, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă- 
zind în aceasta garanția viitoarelor 
succese ale poporului nostru pe 
calea libertății și propășirii patriei.

Ion CAUC
maistru la Schela de producție 
petrolieră Pecica, județul Arad

„Totul depinde de munca
noastră"

Am urmărit cu emoție firească 
desfășurarea lucrărilor Congresului 
și am citit cu multă atenție și noi, 
oamenii muncii de la coopera
tiva agricolă de producție „Ștefan 
Vodă" din comuna cu același nume, 
județul Călărași, Raportul și cele
lalte documente adoptate. Și, cum 
era normal, ne-a interesat îndeobște 
partea referitoare la dezvoltarea 
agriculturii, a zootehniei. Am 
discutat, noi între noi, apoi cu 
conducerea cooperativei, și ne-am 
clarificat asupra a ceea ce avem de 
făcut ca toate treburile să meargă 
mult mai bine. Și am ajuns la con
cluzia că putem să facem în așa fel 
ca tot ce se prevede referitor la 
noi, cooperatorii agricoli, să devină 
faptă. Dispunem pentru asta de 
bune condiții : întreaga suprafață 
a cooperativei noastre, de 2 960 ha, 
este amenajată pentru irigat prin 
canale deschise, în sistemul de as-

persiune. E un lucru bun și avem 
destule temeiuri ca în viitor să 
modernizăm această lucrare și să 
înlocuim motopompele prin stații 
de punere sub presiune. Așa vom 
reduce, după cum ne recomandă 
conducerea de partid, și cum am 
înțeles și din documente, consumul 
de combustibil.

Ei bine, pe această suprafață de 
care vă spuneam, am reușit în acest 
an să realizăm 4 000 kg grîu și 2 400 
kg floarea-soarelui la hectar, 38 
tone sfeclă, 25—30 tone tomate la 
hectar. Asta se datorează faptului 
că 80 la sută din lucrările efectuate 
în cooperativa noastră sînt meca
nizate, că pentru combaterea buru
ienilor am făcut trei, patru prașile 
manuale, că am folosit 200 kg în
grășăminte chimice la hectar.

N-aș putea spune sus și tare că 
rezultatele de care vă pomeneam

sînt dintre cele mai grozave. Dar 
cred în sufletul meu, așa cum cre
dem toți cooperatorii din Ștefan 
Vodă, că ceea ce se prevede in Di
rectivele Congresului al XlII-lea se 
poate îndeplini. Și iată de ce : așa 
cum ziceam mai sus, terenurile 
noastre sînt în sistem irigat. Așa 
că au nevoie de cantități mari de 
fosfor și azot. De astă dată, prin 
direcția generală a agriculturii din 
județul nostru, avem asigurată în
treaga cantitate de ingrășăminte 
chimice, noi străduindu-ne, încă 
de pe acum, pentru anul care 
vine, să completăm necesarul cu 
îngrășăminte organice. Asta ne 
face să credem că ne vom înca
dra prevederilor în domeniul pro
ducției vegetale și chiar vom în
registra depășiri la unele producții 
medii : la grîu circa 5 000—6 000 kg, 
la orz in jur de 7 000 kg, la porumb 
cam 10 000—15 000 kg boabe la hec
tar. Și credința asta a noastră are 
la bază munca fiecăruia dintre noi 
și cultivarea științifică a pămîn- 
tului.

în ce privește zootehnia, trebuie 
să spun că pentru cele 800 capete 
de bovine avem deja asigurată o 
puternică bază furajeră : 1 300 kg 
lucernă pe cap de vacă, 4 000 tone 
siloz masă verde, 4 000 tone gro
siere.

Prin furajarea și îngrijirea co
respunzătoare a animalelor am reu
șit să obținem 2 600 litri lapte pe 
cap de vacă, 3 kg de lină de la o 
oaie și sperăm să obținem în cinci
nalul ce urmează 3 000—3 500 litri 
lapte de la o vacă și 5 kg lină de 
la fiecare oaie. Dar asta tine de 
felul cum vom munci, de hărnicia 
noastră, de hotărîrea nu numai de 
a ne încadra unor prevederi, după 
mine foarte realiste, ci de a le pă
trunde rostul și temeinicia.

Gheorqhe PETCU 
cooperator, comuna Ștefan Vodă, 
județul Călărași

Județul Suprafața de arat Suprafața arată
- în hectare - - în procente -

Argeș 53 160 100
Gorj 29 101 100
Mehedinți 68 310 100
Vilcea 22 081 100
Vrancea 49 208 99
Caraș-Severin 42 026 97
Bacău 63 008 95
Prahova 50 438 93
Dîmbovița 62 165 90
Galați 136 969 90
lași 120 655 87
Satu Mare 93 367 82
Bihor 108 763 79
Vaslui 119314 78
Botoșani 134 182 TI
Neamț 65 710 71

Cerința esențială care se desprinde din analiza datelor prezentate 
în tabel este ca în județele care mai au suprafețe mari de arat să 
se acționeze energic in vederea eliberării de resturi vegetale a tere
nurilor, iar tractoarele să fie folosite ziua și noaptea, în două schim
buri, pentru ca această lucrare să se încheie peste tot în cel 
mult două zile. Cum se acționează practic pentru finalizarea acestei 
lucrări de mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari în anul 
viitor ? Iată ce ne relatează corespondenții noștri din cîteva județe.

La început consemnăm cum se 
muncește în unitățile agricole din 
județul Iași, unde se execută acum 
arături pe ultimele suprafețe. Cores
pondentul nostru, Manole Corcaci, in
formează că, în cursul săptăminii 
trecute, prin folosirea mai bună a 
tractoarelor, a mijloacelor auto și 
atelajelor, precum și a forței de 
muncă, lucrătorii ogoarelor din ju
deț au redus substanțial rămînerile 
în urmă la eliberarea terenului, 
precum și la arăturile adinei. Din 
datele furnizate de direcția agricolă 
județeană reiese că pină în seara zi- 
lei de 2 decembrie in județul Iași 
s-au .efectuat arături adinei pe 87 
la sută din Suprafețele prevăzu
te. Se apreciază că, printr-o mo
bilizare și mai accentuată a tu
turor mijloacelor mecanice, în urmă
toarele două zile această lucrare se 
va încheia pe întreaga suprafață 
planificată de 120 655 , hectare. Cu 
cele mai bune rezultate la arături se 
înscriu cooperatorii și mecanizatorii 
din consiliile agroindustriale Cior- 
tești, Tîrgu Frumos, Holboca, Scîn- 
teia, Ciurea și Mircești. Se lucrează 
cu hărnicie și la transportul și apli
carea de îngrășăminte organice. Ast
fel, cantitățile de gunoi de grajd că

rate în cîmp pină acum se cifrează 
la aproape 300 000 tone, ceea ce re
prezintă o depășire a prevederilor la 
zi cu 47 la sută.

Corespondentul nostru din județul 
Vaslui, Petru Necula, ne transmite că, 
la indicația comandamentului agricol 
județean, trei sferturi din numărul 
tractoarelor din dotare sînt folosite 
acum la arat în schimburi prelun
gite. Zi și noapte, sub supravegherea 
specialiștilor, peste 2 000 de trac
toare. răstoarnă brazdă adîncă pe te
renurile ce vor fi însămînțate în 
primăvară. Alături de mecanizatori, 
cu d’eoșebîtă ’ răspundere lucfbază 
peste 500 de.'oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale. Datorită 
bunei organizări a muncii, în majori
tatea unităților agricole din con
siliile agroindustriale Banca, Negrești, 
Fălciu, Murgeni, Ivănești, suprafețele 
arate sînt cu mult peste media jude
țului.

Timp de o zi și o noapte am 
urmărit cum se lucrează în consi
liul agroindustrial Ștefan cel Mare, 
unde întotdeauna arăturile rămîneau 
în urmă, iar producțiile nu erau co
respunzătoare. La C.A.P. Bălteni, de 
exemplu, un mare număr de coope
ratori erau mobilizați la stringerea 
și transportul cocenilor. Două for

mații, însumind 18 tractoare, sub 
supravegherea atentă a șefului sec
ției de mecanizare și fermierilor, 
erau concentrate pe două mari sole 
la arat in apropierea satului. Deși 
are o suprafață de 1 660 hectare de 
arat, cooperativa agricolă Delești 
este pe punctul de a încheia lucra
rea. Aici s-a lucrat zi și noapte neîn
trerupt. Seara, întunericul era spin
tecat de farurile celor 11 tractoare 
conduse de mecanizatori destoinici, in 
mijlocul cărora se aflau cadrele din 
conducerea comunei.

Lucrîndu-se in acest fel, în două 
schimburi, iiua și noaptea, cu un 
număr sporit de tractoare, pe întreg 
județul au fost executate, pină du
minică seara, arături adinei pe 78 la 
sută din cele aproape 119 314 hectare. 
Este necesar să fie sprijinite mai 
îndeaproape unitățile agricole în care 
această lucrare e rămasă în urmă — 
Puești, Vaslui, Bîrlad și Crasna — 
astfel ca peste tot arăturile să se 
încheie la termenul prevăzut.

în unitățile agricole din județul 
Mureș — relatează corespondentul 
nostru, Gheorghe Giurgiu .— se ac
ționează energic pentru încheierea 
arăturilor adinei. în acest scop se 
lucrează atît ziua, cit și noaptea. Din 
cele spuse de Mircea Radu, inginer- 
șef al Trustului S.M.A. Mureș, rezul
tă că la. această lucrare sînt folo
site circa 3 000 tractoare cu care se 
ară zilnic peste 6 000 hectare. Ca 
urmare, pînă în seara zilei de 
2 decembrie au fost executate ară
turi pe 87 042 hectare, reprezentind 
91 la sută din suprafața prevăzută.

Acolo unde insă munca a fost bine 
organizată, iar specialiștii se află 
permanent în mijlocul mecanizatori
lor, realizările sînt superioare mediei 
pe județ. Este, intre altele, cazul uni
tăților agricole din consiliile agroin
dustriale Reghin, Tîrnăveni, unde 
arăturile s-au incheiat sau se fac pe 
ultimele suprafețe.

Un exemplu despre modul respon
sabil în care se acționează în aceste 
zile la arat ni-1 oferă și coopera
torii și mecanizatorii din consiliul 
agroindustrial Iernut. „Cooperatorii 
de aci și-au produs ca, în anul vii
tor, să obțină recolte mari — afirmă 
Valentin Catarig, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial. Pentru a- 
ceasta se execută arături de cea mai 
bună calitate, iar terenul este fertili
zat cu cantități mari de gunoi de 
grajd. Și, după cum se vede, meca
nizatorii respectă adincimea de 
28—30 cm stabilită, introducînd sub 
brazdă toate resturile vegetale". Dar 
nu' numai aici, ci și-în cooperativele 
agricole Cuci, Sălcud și Gucerdea nrte-so 
catiizatorii executau arături fără greș 
pînă la marginea drumului și a ca
nalelor, ceea ce oferă garanția că la 
semănat nici o palmă de teren nu 
va fi irosită.

întrucît timpul este înaintat, este 
absolut necesar ca lucrările să fie 
grăbite și în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Sighișoara, 
Zau de Cîmpie, Luduș, unde mai sînt 
de executat arături adinei pe mari 
suprafețe. Cu mijloacele tehnice de 
care dispun și printr-o bună orga
nizare a muncii, este pe deplin po
sibil și necesar ca, peste tot în județ, 
arăturile să fie încheiate neintîrziat.

PECETEA OMULUI CONTEMPORAN,
PE CHIPUL NOU AL ORAȘELOR ȚĂRII

Frumos oraș este Timi
șoara! De fiecare dată cind 
o vezi iți arată alte si alte 
frumuseți — dăruite de na
tură sau create de mina 
omului.

Orașul vechi (de fapt, 
ceea ce lumea s-a obișnuit 
să numească impropriu 
„oraș vechi") si-a păstrat 
parfumul medieval, chiar 
dacă â fost supus unor evi
dente lucrări de restaurare 
și întinerire. Cel puțin zi
durile cetății istorice, mar
tore fidele ale celor 772 de 
ani atestați ai acestei sta
tornice așezări românești, 
ca și cunoscuta Piață a 
Unirii au fost puse mai 
bine în valoare, căpătind 
înfățișări noi — în tonul 
și în stilul celor străvechi, 
dar noi. Interesantă și 
reușită a fost și ideea res
tauratorilor de a conferi 
un caracter funcțional a- 
cestor locuri înfrumusețate, 
care adăpostesc acum și 
îmbietoare magazine, cofe
tării și unități de alimen
tație publică. în același 
timp, au fost restaurate și 
dezvoltate toate muzeele 
din localitate.

Orașul nou, cel cu ade
vărat nou. crește văzind 
cu ochii. înconjurînd in 
cercuri concentrice, de la 
an la an mai multe, partea 
știută a Timișoarei. Fiind
că, în anii socialismului, 
mai ales in acest cincinal, 
la Timișoara, ca în toate 
localitățile tării — s-a con
struit și se construiește 
mult, foarte mult. „Explo
zia industrială" a acestui 
oraș, care și așa era o ci
tadelă industrială, a fost 
însoțită — firesc și nece
sar — de „explozia urba
nistică". în jurul cartiere
lor vechi sau in prelun
girea acestora au fost înăl
țate cartiere noi. ele însele 
cit niște orașe. Sugestiv, 
pentru proporția noilor 
construcții față de vechiul 
oraș, este faptul că ele cu
prind astăzi tot atîția Jo- 
cuitori cit toată Timișoara 
in anul 1944. Nu mai puțin 
decît 4 000 de apartamente 
se construiesc anual la Ti
mișoara. planul fiind de
pășit mai in fiecare an cu 
cite 100—200 de aparta
mente. Ca o confirmare, in 
1983 orașul a primit pre

miul intii pe tară în do
meniul construcțiilor de lo
cuințe. Iar in pas cu ridi
carea edificiilor noi, cu 
dezvoltarea edilitară, „ca
pitala bănățeană" și-a des
chis larg și și-a pus la 
punct toate intrările pe șo
sea, dinspre toate direcții
le. astfel incit, pe măsura 
ce te-apropii și pătrunzi în 
ea. jti iese în cale tot mai 
impunător frumosul. Și 
efortul constructiv va con
tinua la Timișoara, in spi
ritul Directivelor celui 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, care — în ca
drul politicii de imbunătă-

nume monotonie (pe care 
Timișoara o asimilează cu 
greutate și cu concesii 
făcute esteticului), ar pune 
și mai pregnant în valoare 
noile blocuri și cartiere, 
sporindu-se astfel frumu
sețea unei localități care 
se vrea frumoasă si ■pen
tru gustul și pretențiile se
colului următor.

în al doilea rîrțd. Timi
șoara ar putea fi și mai 
frumoasă dacă arterele ei 
stradale, noi sau Vechi, nu 
ar mai deveni atît de des, 
cu o insistență demnă de 
o cauză mai bună, șantiere 
pentru tot felul de lucrări

Frumoasa
Timișoara poate fi 
si mai frumoasă

fire in permanență a calită
ții vieții, a condițiilor de 
locuit ale populației — pre
văd construirea a 750 000 de 
apartamente, in întreaga 
țară, pe parcursul anilor 
1986—1990.

Este frumoasă Timișoara 
noilor construcții. Dar ti
mișorenii — exigenți și 
scrupuloși, cum îi știm, 
gospodari de vază și oa
meni „cu gust", cum li s-a 
dus vestea — sînt de pă
rere că urbea lor dragă ar 
putea, si va trebui, să fie 
și mai frumoasă. Cum ?

în primul rind. prin stră
dania arhitecților care con
cep noile clădiri și cartie
re, a constructorilor care 
le înaltă și le finisează. 
Sistematizarea este bine 
gindită și bine înfăptuită 
— in spiritul legii, conform 
schiței dezbătute public și 
aprobate de forurile com
petente. Execuția este 
temeinică, este trainică, 
mulțumind, în general, pe 
beneficiari, pe cetățenii 
orașului. Mai multă fante
zie arhitecturală, mai mul
tă diversitate cromatică șl 
de stil ar evita însă o a-

edilitare întîrziate cu sau 
fără motiv. Aproape că- a 
devenit regulă in acest 
oraș — o regretabilă și evi
tabilă regulă — ca. după ce 
constructorii au predat un 
cartier nou și locatarii lui 
s-au mutat în apartamente, 
să apară „spărgătorii" de 
străzi : ori pentru telefoa
ne, ori pentru canalizare, 
pentru tennoficare. pentru 
introducerea energic1 elec
trice, pentru cine mai știe 
ce.

Desigur, unele dintre a- 
ceste lucrări pot fi necesa
re. inevitabile. De aceea 
sint și aprobate. Numai că, 
in mod normal, și aceste 
lucrări edilitare trebuiau 
încheiate odată cu darea 
în folosință a noilor car
tiere (dacă nu chiar mai 
devreme), nu să fie negli
jate la timpul cuvenit și să 
fie deschise cine știe cind. 
în alte localități — din 
tara noastră, din alte tari 
— se procedează altfel : 
pe zona desemnată con
strucțiilor se sapă și se 
așază conductele pentru 
apă. gaze și canalizare, se 
instalează cablurile electri

ce și pentru telefoane ; Ia 
fiecare se lasă afară cite 
un capăt cu care, după în
cheierea construcției, se 
face racordul și. la sfîrșit. 
totul e gata cu adevărat. 

'La Timișoara, pînă la data 
documentării noastre, fuse
seră efectuate numai 50 de 
lucrări din cele 77 planifi
cate; în schimb, se deschi
sese front pentru alte 23 de 
lucrări suplimentare si se 
executaseră 550 de inter
venții neplanificate.

De ce sint aprobate ase
menea lucrări suplimenta
re ? — am întrebat la sec
torul de gospodărie comu
nală și locativă al Consi
liului popular municipal ? 
Pentru că, fiind indispen
sabile orașului, sintem ne
voiți să le aprobăm — ni 
s-a răspuns. Altfel zis, în
treprinderile care nu-și fac 
datoria cind trebuie „for
țează mina" factorilor de 
decizie, care n-au cum să 
nu aprobe și să lase cetă
țenii fără apă sau fără 
telefon, lumină electrică.

' gaze, canalizare.
Dar pentru a determina 

asemenea întreprinderi 
să-și achite la timp obli
gațiile de plan există un 
instrument foarte eficace : 
legea. Iar aceasta cu
prinde prevederi lim
pezi și categorice, care 
interzic deschiderea lucră
rilor de instalații edilitara 
după încheierea construc
țiilor (se fac excepții nu
mai cind apare un obiectiv 
neprevăzut în planul initial 
sau în cazul unor avarii 
apărute Ulterior) și care 
stabilesc sancțiuni cores
punzătoare pentru fiecare 
contravenție de genul celor 
de mai sus. De ce nu este 
folosit acest instrument 
legal ?

Este nevoie, prin urmare, 
ca Direcția de arhitectura, 
și sistematizare, construc
torii, gospodăria comunală, 
însuși consiliul popular 
municipal să facă tot ce pot 
face, fiecare în parte, dar 
și împreună, pentru ca fru
moasa Timișoară. dezvol- 
tîndu-se si înflorind în 
continuare, să devină și 
mai frumoasă, mereu mai 
frumoasă. Se poate !

Gheorghe M1TRO1

l
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Felicitări adresate

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul realegerii in funcția 

de secretar general al P.C.R.

Pentru organele și organizațiile de partid însușirea în profunzime de 
către comuniști, de către toți oamenii muncii a conținutului documen
telor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, pregătirea unui solid 
fundament de propulsare a energiilor in vederea înfăptuirii mobiliza
toarelor obiective stabilite de mărețe forum al comuniștilor constituie în 
prezent sarcina lor primordială. In acest sens, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la încheierea lucrărilor Congresului 
spunea : „Avem încă multe de făcut pentru a încheia acest an cu rezul
tate cit mai bune, pentru pregătirea și realizarea in bune condiții a pia
nului pe 1985, astfel incit cincinalul al 7-lea să-1 încheiem cu rezultate 
chiar superioare față de ceea ce am apreciat in Raportul prezentat in 
Congres. Să trecem incă de pe acum la pregătirea temeinică a noului 
cincinal!“.

însemnările de față redau aspecte din cîteva unități argeșene privind 
modul in care organele și organizațiile de partid își pun în valoare capa
citatea lor politico-organizatorică, experiența acumulată pentru a răs
punde prompt acestui imperativ.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate și respectate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Am luat cunoștință cu profundă bucurie de realegerea dumneavoastră, 

de către cel de-al XlII-lea Congres al P.C.R., în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

în numele Comitetului Central al Partidului FRELIMO, al tuturor mili- 
tanților săi, precum și in numele meu' personal, vă adresăm cu deosebită 
satisfacție, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, felicitările noastre cele mai 
călduroase și frățești.

încrederea și prețuirea pe care militanții gloriosului Partid Comunist 
Român le-au învestit încă o dată în dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, rezidă în vitalitatea, dinamismul și abnegația pe care ați 
știut să le dedicați încă din tinerețe cauzei triumfului socialismului în 
România.

Marile și strălucitele rezultate obținute de către Republica Socialistă 
România în construirea unei societăți socialiste înaintate sînt indisolubil 
legate de gîndirea și acțiunea inovatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Sub conducerea sa,' poporul român a cunoscut anii cei mai rodnici în 
edificarea socialismului, materializați în mari înfăptuiri economice, sociale 
și culturale, în continua ridicare a nivelului de viață al oamenilor muncii 
români.

Este legitimă deci mîndria pe care o simt comuniștii români în special, 
și poporul' român în general, pentru iubitul și stimatul lor conducător 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, întruchiparea celor mai înalte virtuți ale na
țiunii române.

Avem certitudinea că, sub conducerea sa. noi și tot mai mari victorii vor 
continua să încununeze munca maselor muncitoare din țara dumneavoastră, 
în îndeplinirea hotărîrilor adoptate de al XÎII-lea Congres al partidului, 
pentru al cărui mare succes vă adresăm, de asemenea, cele mai calde 
felicitări.

Convinși că tradiționalele relații de prietenie și solidaritate dintre Parti
dul FRELIMO și Partidul Comunist Român șe vor întări continuu spre 
binele, prosperitatea și fericirea popoarelor noastre, al păcii și socialismului, 
vă rog să primiți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincerele noastre 
urări de succes in îndeplinirea înaltelor dumneavoastră funcții, împreună 
cu urările noastre de sănătate și viață îndelungată.

Cu înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,

Președintele Republicii Populare Mozambic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului 
Comunist Român, ne face plăcere să vă transmitem, in numele nostru și 
al conducerii Partidului Baas Arab Socialist, cele mai calde felicitări pentru 
înalta încredere manifestată de Partidul Comunist Român prieten.

Ne reafirmăm grija pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
fructuoasă dintre partidele și popoarele noastre. ‘

Cu deosebită considerație,
SADDAM HUSSEIN

Secretar general al Comandamentului Regional Irakian 
al Partidului Baas Arab Socialist

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Co

munist Român de către cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, vă prezint, in numele Comitetului Central al Mișcării noastre de 
eliberare națională, S.W.A.P.O., precum și în numele meu, cele mai 
călduroase si frățești urări și felicitări, vă doresc să aveți mereu sănătate 
deplină, tărie și succese pe mai departe in măreața dumneavoastră activi
tate, în tot ceea ce întreprindeți pentru pacea și prosperitatea poporului 
român și a întregii urtiănitjți, precum,, și in viața, dumneavoastră personală.

, Folosesc acest prlbȚ ca, îrtcă o dată, să Vă exprim profunda rtoastrâ 
apreciere pentru sprijiniți' și ajutorul, consistent pe care îl acordați’luptei 
noastre juste și legitime împotrivă colonialismului, apartheidului, segregației 
rasiale și exploatării din țara noastră, Namibia, pentru libertate și inde
pendentă națională.

Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist 
Român dă noi asigurări mișcării noastre de eliberare națională și poporului 
luptător că solidaritatea și excelentele relații cu Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român se vor dezvolta continuu.

Vă rog să primiți, stimate țctvarășe secretar general, asigurările celei 
mai înalte considerații.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

Promovarea progresului tehnic
(Urmare din pag. I) Cu toate rezultatele obținute, sîn

modernizări similare la întreprinde
rile „Semănătoarea", „Vulcan" și 
„Timpuri noi" din Capitală, între
prinderea de vagoane Arad, între
prinderea „Balanța" din Sibiu, în
treprinderea de osii și boghiuri Balș 
și altele.

Totodată, institutul nostru, prin 
activitatea sa de cercetare, proiec
tare și producție, contribuie în mod 
direct la realizarea unor obiective 
din programele prioritare în dome
niile energetic, nuclear, utilajului 
minier și petrolier, in domeniile ae- 
rotiautic, naval ș.a. Analizînd sta
diul fiecăreia din cele 40 de tehno
logii pe care trebuie să le elabo
răm în cadrul acestor programe, am 
acționat prin măsuri ferme, care vor 
duce în cel mai scurt timp la recu
perarea unor întîrzieri.

Pornind de la sarcinile ce ne revin 
In domeniul sectoarelor calde, de la 
prevederile referitoare la creșterea 
contribuției cercetării științifice în 
soluționarea problemelor ce vizează 
economia de energie electrică șl 
combustibil, specialiștii noștri se im
plică în mod nemijlocit în rezolva
rea concretă, in întreprinderi, a 
acestor probleme. Astfel, pentru a 
se reduce consumul de energie, la 
cuptoarele electrice cu arc, de un 
tip constructiv mai vechi, avînd pînă 
la 10 tone capacitate, am realizat, 
în colaborare cu specialiști de la In
stitutul de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru industria 
electrotehnică, o instalație moder
nizată de acționare a electrozilor, so
luție care asigură o economie de 
energie electrică de pînă la 10 la 
sută. Instalația a fost încercată la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște și, pe baza rezultatelor 
obținute, se va extinde la încă 32 
cuptoare din țară, printre care cele 
de la întreprinderile „23 August", 
„Grivița roșie" și „Vulcan" din Ca
pitală. Această acțiune va duce la 
economisirea unor cantități însem
nate de energie. Avem, de aseme
nea, soluții pentru reducerea con
sumului de combustibil. 

tem pe deplin conștienți că, in spi
ritul hotărîrilor adoptate de Congre
sul al XlII-lea al partidului, trebuie 
să ne implicăm mai hotărît, să ac
ționăm cu mai multă operativitate 
și eficiență pentru soluționarea unor 
probleme majore ce se ridică în uni
tățile economice în ce privește ca
litatea utilajelor din sectoarele cal
de, asigurarea materialelor pentru 
turnătorii, ridicarea gradului de me
canizare și automatizare a procese
lor tehnologice în vederea sporirii 
mai substanțiale a productivității 
muncii. Sîntem însă deciși să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru a 
ne spori contribuția la rezolvarea 
acestor probleme.

Mari răspunderi revin colectivului 
nostru în realizarea sarcinii exprese 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul vizitei făcute în 
întreprinderi din București și la 
Conferința organizației municipale 
de partid ca, în maximum doi ani, 
sectoarele calde din Capitală să fie 
modernizate, automatizate și meca
nizate, pentru ca ele să constituie 
un model pentru toate sectoarele 
calde din țară. Este o sarcină de 
deosebită importanță, care se înca
drează în prevederile documentelor 
adoptate la Congresul al XlII-lea al 
partidului cu privire la mecanizarea, 
automatizarea și robotizarea produc
ției. De asemenea, vom acționa cu 
stăruință și răspundere pentru ca 
sarcina stabilită cu prilejul recentei 
vizite de lucru a secretarului gene
ral al partidului în institutul nostru, 
de a realiza cele două module de 
turnătorii, să fie îndeplinită în mod 
exemplar, la un înalt nivel tehnic, 
astfel ca institutul nostru să devină 
cu adevărat o unitate de cercetare 
și de producție.

Comuniștii,-toți oamenii muncii din 
institutul nostru sint hotăriți să ac
ționeze cu fermitate și spirit revo
luționar pentru realizarea în bune 
condiții a multiplelor și complexelor 
sarcini ce le revin din documentele 
adoptate de Congresul al XlII-lea al 
partidului.

L XÎII-LEA 
fiecărei 
comunist

CU PROMPTITUDINE Șl INIȚIATIVĂ

De la însușirea conținu
tului documentelor Con
gresului la inițiative mun
citorești pentru aplicarea 
[qj.^ Activitatea colectivului de 
muncă al Antreprizei de construc
ții hidroenergetice Argeș este le
gată de unul din marile obiective 
economice strategice ale partidului, 
și anume, așa cum se arăta și în 
Raportul prezentat Congresului de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime — condiție hotărî- 
toare pentru progresul întregii e- 
conomii". Iată de ce comitetul de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază de la această unitate au con
siderat necesar ca, imediat după 
prezentarea Raportului și în zilele 
următoare după încheierea lucră
rilor marelui forum al comuniști
lor, să desfășoare o susținută acti
vitate de popularizare a documen
telor Congresului, folosind în acest 
scop căi și mijloace diverse — 
propaganda vizuală, agitatorii, a- 
dunările generale de partid, dezba
terile în diferite organisme din 
sistemul democrației muncitorești 
etc. Paralel cu acțiunile de popu
larizare a documentelor Congresu
lui, comitetul de partid a reexami
nat prioritățile muncii politico-or- 
ganizatorice și a hotărît că în mo
mentul de față se impune concen
trarea principalelor forțe, a comu
niștilor cu experiență politică și 
profesională, a celor mai compe
tente cadre în verigile cheie ale 
producției. „Pentru noi, punctul 
fierbinte al producției în această 
ultimă lună a anului este hidro
centrala de 64 MW de la Clăbucet 
de pe rîul Dîmbovița. Pentru a 
răspunde chemării secretarului ge
neral al partidului de a încheia cu 
bune rezultate activitatea din anwl 
acesta am inițiat o serie de măsuri, 
printre care redistribuirea sarcini

Concursul profesional al tinerilor muncitori tipografi 
„Cartea de aur"

în zilele de 1 și 2 decembrie, în 
organizarea Comitetului Uniunii 
sindicatelor din presă, poligrafie și 
edituri și a Centralei industriale po
ligrafice, a avut loc faza finală a 
concursului tinerilor muncitori tipo
grafi dotat cu trofeul „Cartea de 
aur". Această acțiune a constituit o 
întrecere profesională pasionantă 
între cei peste 100 tipografi, câști
gători âi fazei pe întreprinderi, în 
meseriile de zețar, linotipist, tipâri- 
tor tipar înalt, tipar plan și legător 
de cărți. La capătul celor două zile 
de întreceri, juriul concursului a

De curînd, s-a dat în folosință 
în Tirgu Cărbunești un nou com
plex hotelie/ și de alimentație pu
blică „Gilort". Este primul hotel 
amplasat în această zonă pito
rească. Datorită confortului și bu
nelor servicii pe care le oferă, el 
a fost solicitat, chiar de la inaugu
rare, de numeroși turiști. Clădirea, 
frumoasă și originală ca stil ar
hitectonic, este dotată cu mobilier 
gorjenesc. La recepție există un 
punct de desfacere bine aprovizio
nat cu produse de cosmetică, 
parfumerie și artizanat. Hotelul 
dispune de camere cu 2 și 3 pa
turi și este dotat cu mobilă de ste
jar încrustată cu motive popu
lare, fiecare cameră fiind prevă
zută cu aparat de radio și tele
vizor. Restaurantul are o capaci
tate de 80 locuri, braseria 120 
locuri, terasa 200. Tapiseria scau
nelor este executată de ves
tiți meșteri din Tismana. Co

lor de partid potrivit noilor ce
rințe, folosirea mai puternică a ac
tivului de partid, sprijinirea iniția
tivelor muncitorești — ne spunea 
secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ion Zarzără. Efectele a- 
cestor măsuri nu s-au lăsat aștep
tate. Astfel, formațiile conduse de 
comuniștii Dan Zamfirescu, Gri- 
gore Gheorghe, Ștefan Neagoe și 
Ilie Gheorghe de la atelierele cen
trale ale antreprizei din Pitești au 
livrat în aceste zile hidrocentralei, 
în devans, patru instalații și două 
platforme cu indici superiori de 
betonare. Un colectiv condus de 
inginerul Dumitru Ene s-a remar
cat prin inițiative deosebite, pro- 
punînd și aplicînd soluții inge
nioase pentru urgentarea lucrărilor 
de încheiere a betonării inelelor 
de la aducțiunea principală pe o 
lungime de 600 de metri. Prin 
muncă plină de dăruire, uneori cu 
eforturi deosebite, învingînd ob
stacole dificile, constructorii antre
prizei au obținut un succes remar
cabil: o producție suplimentară de 
134 milioane lei și în același timp 
o bună bază de plecare pentru vii
toarele performanțe.

Cîmp larg afirmării nou
lui. Anul 1982 a însemnat pentru 
colectivul Combinatului petrochi
mic Pitești momentul maturității 
cînd, pentru prima oară, combina
tul se înscria cu realizări peste 
plap, iar 1983, anul confirmării de
pline a acestei maturități. Cu un 
personal cu 20 la sută mai mic de- 
cit în 1981, colectivul de aici a ob
ținut o producție cu 41 la sută mai 
mare, petrochimiștii consemnînd 
depășiri la toți indicatorii. A mai 
rămas mai puțin de o lună pînă 
la încheierea anului în curs și co
lectivul combinatului se află deja 
în avans față de plan cu o produc
ție în valoare de peste un miliard 
de lei, raportînd, totodată. înde
plinirea în întregime a sarcinilor

consemnat următorii cîștigători : 
linotip : Ion Scarlat — întreprin
derea poligrafică „13 Decembrie 
1918“ București ; tipar înalt : Tiberiu 
Coroianu — întreprinderea poligrafi
că Cluj-Napoca ; zețărie — Virgil 
Cimpoacă ; tipar plan — Ion Budăre; 
legător cărți — Marcel Diaconescu 
— toți trei de la întreprinderea po
ligrafică „Oltenia" — Craiova.

Trofeul, transmisibil, „Cartea de 
aur" a fost cîștigat de echipajul care 
a reprezentat în concurs întreprin
derea poligrafică „Oltenia" — Cra
iova. .

fetăria din cadrul complexului are 
laborator propriu și execută și co
menzi pentru populație.

în județul Gorj sînt cunoscute 
și alte unități, care constituie a- 
trăgătoare popasuri pentru turiștii 
atrași de frumusețile acestor 
locuri. Astfel, Hanul Tismana este 
amplasat în localitatea cu același 
nume, de la poalele Munților Vîl- 
canului (drumul național Tirgu 
Jiu — Baia de Aramă). O bună 
găzduire o oferă și Hotelul Pațîn- 
gul din localitatea Novaci, pe șo
seaua Rîmnicu Vîlcea — Tîrgu Jiu. 
La un kilometru de localitatea Baia 
de Fier, într-o pajiște de la poa
lele Munților Paring, lingă Peș
tera Muierilor, un apreciat loc de 
popas este Cabana Peștera Mu
ierilor. Cabana oferă cazare și 
masă într-o zonă deosebit de fru
moasă.

în fotografie : Hanul „Tismana", 
județul Gorj. 

anuale la export. Sînt succese care 
au determinat comitetul de partid 
să-și reexamineze principalele 
direcții de acțiune, în lumina do
cumentelor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, printr-o le
gare mai strinsă a sarcinilor 
curente cu cele de perspectivă. Ast
fel, pentru puternicul comparti
ment de cercetări, comitetul de 
partid și-a propus, potrivit accen
tului deosebit pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a pus la Con
gres pe promovarea progresului 
tehnlco-științific, să circumscrie 
activitatea de cercetare și proiec
tare pe coordonate mult mai largi, 
anume pe angajarea mai puternică 
a cercetătorilor de a deschi
de larg porțile afirmării nou
lui, de a transfera cu mai multă 
rapiditate cuceririle tehnico-știin- 
țifice din faza experimentărilor de 
laborator în coloanele instalațiilor 
din combinat în vederea ridicării 
calității și competitivității produ
selor. Promovarea noului nu repre
zintă numai un atribut al compar
timentului de cercetare și proiec
tare, ci o cauză a întregului co
lectiv. De aceea, comitetul de 
partid orientează dezbaterea sub 
diferite forme a documentelor Con
gresului în strînsă concordanță cu 
realitățile combinatului, cu expe
riența colectivului, în așa fel în- 
cît însușirea conținutului documen
telor să fie un act creator însoțit 
de sugestii, propuneri, inițiative vi- 
zînd, prin valorificarea inteligen
ței tehnice și competenței colecti
vului, accentuarea laturilor calita
tive ale producției.

Participarea responsabi
lă a tuturor comuniștilor la 
înfăptuirea hotărîrilor. L* *am 
găsit pe tovarășul Andrei Dulcă, 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de autoturis
me din Pitești, angajat într-o dis
cuție cu cîțiva secretari ai unor 
organizații de partid. Pe birou era 
desfăcut un ziar cu Raportul pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne-a arătat un 
pasaj subliniat. „Să vă citesc ce 
scrie aici : -Pornind pe noul drum, 
să fim conștienți că nimic nu se 
poate realiza fără muncă, fără e- 
forturi, fără consum de energie și 
inteligență creatoare, fără spirit 
revoluționar, devotament și abne
gație-'. Aceasta este și tema schim
bului nostru de păreri în contex
tul unei situații concrete din între
prindere. Potrivit indicației secre
tarului general al partidului, am 
trecut și noi la concentrarea fabri

• Teatrul Naționpl (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30: (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : între patru ochi 
(amînat din 27 XI) — 19.30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Maeștrii 
muzicii universale". Solist : Ștefan 
Ruha —- 19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 70 81) : 
Mam’zelle Nitouche —- 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de no

TT
fis

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Steaua (3—1 cu F.C. 

Bihor, la Oradea) și Dinamo (0—0 
cu Politehnica Timișoara, pe terenul 
acesteia) au făcut schimb de locuri 
în fruntea clasamentului după 15 • 
etape ale campionatului primei di
vizii la fotbal. Cele două cunoscute 
formații bucureștene totalizează 
același număr de puncte (24), dar 
Steaua are un golaveraj (35—9)
superior celui al dinamoviștilor 
(27—14). Schimb de locuri și la 
periferia clasamentului : Invingind 
pe Politehnica Iași (la Petroșani, cu 
2—0), Jiul a „predat" ieșenilor ulti
mul loc. în celelalte meciuri ale 
etapei, două rezultate de egalitate 
(A.S.A. Tg. Mureș — Gloria 0—0 și 
Chimia — Corvinul 1—1) și patru 
victorii ale gazdelor (Sportul stu
dențesc — F.C. Olt 2—0, F.C.M. Bra
șov — Universitatea 2—0, Rapid — 
S.C. Bacău 2—1, F.C. Baia Mare — 
F.C. Argeș 2—0), • Derbiul etapei 
următoare (Steaua — Universitatea 
Craiova) va avea loc cu trei zile mai 
devreme (joi, 6 decembrie) față de 
data inițială a etapei, aceasta pentru 
a se permite fotbaliștilor craioveni o 
mai bună pregătire inaintea partidei- 
retur cu Zelesnicear Sarajevo din 
turul trei al „Cupei U.E.F.A.". De
vansarea meciului Steaua — Univer
sitatea face deci imposibilă partici
parea selecționaților din cele două 
formații la jocul amical România — 
Grecia de miercuri, 5 decembrie, de 
la Atena.

RUGBI. S-a încheiat prima parte 
a campionatului diviziei A la rugbi. 
în cele mai importante meciuri ale 
ultimei etape a turului (derbiuri de 
tradiție în rugbiul nostru !) : Farul 
— Steaua 15—15 (la Constanța) și 
R.C. Grivița roșie — Dinamo 12—12 
(pe terenul din Parcul Copilului). 
Primele trei clasate la această oră : 
Steaua (26 puncte — 8 victorii și un 
rezultat de egalitate), Dinamo (24 p) 
și Farul (22 p). • Pînă la reluarea 
campionatului, echipa națională va 
avea un bogat program competițfonal. 
Mai intîi, la 16 decembrie, susține 
partida cu echipa Spaniei (la Ma
drid) în cadrul campionatului euro
pean — „Cupa F.I.R.A.", apoi trei 
jocuri amicale la Toulouse cu for
mații franceze și — examen foarte 
important — un turneu în Anglia, 
unde, între altele, va disputa partida- 
test cu reprezentativa țării-gazdă, la 
5 ianuarie 1Ș85, pe renumitul stadion 
londonez „Twickenham".

ȘAH. La Salonic, Olimpiada de șah 
se află înaintea ultimei runde. Ter- 
minind la egalitate (1.5—1,5) cu se
lecționata Angliei, echipa feminină 
a României a totalizat 25,5 puncte și 
ocupă locul al treilea în clasamentul 
general (după echipa U.R.S.S. — 
care, cu 30 p, și-a asigurat titlul — 
și Bulgaria, cu 25,5 p și o partidă 
întreruptă). în turneul masculin,

cației de subansamble și piese prin 
restrîngerea numărului de între
prinderi furnizoare. Am și obținut 
deja rezultate în îmbunătățirea a- 
provizionârii tehnico-materiale. 
Ne-am propus ca in anul Viitor să 
intensificăm această acțiune. Nu va 
fi ușor deoarece ea solicită într-un 
înalt grad capacitatea tehnică a co
lectivului nostru. Dar nici imposi
bil de realizat. Va fi nevoie însă 
ca organizațiile de partid să stabi
lească încă de pe acum sarcini 
concrete fiecărui comunist angajat 
în această acțiune, să întărească 
atît sprijinul acordat, cît și contro
lul îndeplinirii sarcinilor. Prin a- 
ceasta vom spori, așa cum ne cere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul 
conducător al partidului la fiecare 
loc de muncă".

Organizația de partid de la 
marea întreprindere piteșteană și-a 
dovedit, prin rezultatele obținute 
de colectivul de aici, capacitatea sa 
de a uni eforturile oamenilor mun
cii, de a-i mobiliza la îndeplinirea 
exemplară a prevederilor de plan. 
O mărturie o constituie și faptul 
că, în cinstea Congresului, între
prinderea a raportat realizarea a 
900 de mii de autoturisme de la în
ceputul fabricației.★

în cele trei unități argeșene ac
tivează organizații de partid pu
ternice, cu o bogată experiență po
litică. Ele au declanșat diverse ac
țiuni, atît pentru însușirea docu
mentelor celui de-al XlII-lea Con
gres, cît și pentru luarea de mă
suri practice. Se simte însă nevoia 
unei armonizări a acestora, cuprin
derii lor într-o viziune unitară, de 
ansamblu, ceea ce va permite fo
losirea judicioasă a tuturor forțe
lor. Antrenarea mai puternică a 
activului de partid, adaptarea te
maticii adunărilor generale la noile 
cerințe, revederea repartizării sarr 
cinilor, îmbunătățirea muncii de 
îndrumare și control în ceea ce pri
vește aplicarea hotărîrilor, func
ționarea ireproșabilă a organisme
lor democrației muncitorești sînt 
doar cîteva din formele și mijloa
cele muncii politico-organizatorice 
pe care organele și organizațiile de 
partid din întreprinderile indus
triale trebuie să le aibă în vedere 
în activitatea lor consacrată înche
ierii cu bune rezultate a acestui an 
și pregătirii temeinice a condițiilor 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice din anul Vii
tor, ultimul an al actualului cin
cinal.

Constantin VARVARA 
Gheorghe CtRSTEA
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înaintea rundei finale, în fruntea 
clasamentului : U.R.S.S. (38,5 p — 
virtual cîștigătoare), Anglia (34 p), 
S.U.A. (33 p), Ungaria (32,5 p), 
România (31 p), R.F. Germania, Iu
goslavia. Filipine (cîte 30,5 p), Bul
garia, Cuba (30 p) etc. In penultima 
rundă, echipa noastră a întrecut e- 
chipa Israelului cu 2,5—1,5.

GIMNASTICA. Victorii românești 
în concursul special pe aparate al 
competiției internaționale de gimnas
tică desfășurat in sala Wembley 
din Londra. Cristina Grigoraș — 
locul intîi ș la sărituri (19,325 p) 
și paralele (19.10 p), iar Valentin 
Pintea — locul intîi la sărituri 
(19,225 p). Cristina Grigoraș a mai 
ocupat locul doi la sol (18,95 p, la 
5 sutimi de prima clasată — ameri
cana Hamilton), iar Daniela Silivaș 
— locul trei la paralele (18,90 p) și 
bîrnă (19 p). în concursul masculin, 
Marian Rizan s-a clasat al doilea la 
cal cu minere (19,10 p).

NATAȚIE. Carmen Bunaciu a cîș
tigat două probe în prima zi a con
cursului internațional de înot de la 
Praga : 100 m spate (în 1’05”22/100) 
și 200 m mixt (în 2’30”14/100).

BOB. Debut promițător în noul se
zon pentru echipajul nostru Dorin 
Degan—Costel Petrariu. La concursul 
internațional de bob 2 persoane, dis
putat pe pîrtia olimpică de Ia Sa
rajevo și contînd pentru „Cupa Mon
dială", echipajul român a ocupat 
locul al treilea (cu 3’32”27/100 — în 
patru manșe), după S.U.A. (3’31” 
36/100) și Elveția (3’31”73/100).

Grupaj de
Ion DUM1TR1U

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 2 DECEMBRIE 1984

FAZA I
Extragerea I : 43 21 38 56 68 9 26 

63 50 46 7 18.
Extragerea a Il-a : 40 29 65 76 10 14

32 90 59 86 70 78.
Extragerea a IlI-a : 38 65 48 23 25

78 18 4 57 7 76 8.
Extragerea a IV-a : 24 21 69 31 1 83

37 70 26 79 47 41.
FAZA A Il-a

Extragerea a V-a : 50 79 81 84 31 72.
Extragerea a Vl-a : 76 18 66 85 

90 28.
Extragerea a VII-a : 14 45 48 33 

27 15.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 556 542 lei.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 28-a aniver

sări a creării Forțelor armate revo
luționare ale Republicii Cuba, amba
sadorul acestei țări la București, 
Rodney Lopez Clemente, și colonel 
Celso O. Hernandez, atașat militar, 
aero și naval, au oferit, luni, un 
cocteil.

Au luat parte Mihai Nicolae, ad
junct de șef de secție la C.C. a’ 
P.C.R., general-locotenent Gheorgh 
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Conferința națională 

a cercurilor științifice 

studențești
în centrele universitare București, 

Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, 
Petroșani, Tîrgu Mureș s-au desfă
șurat lucrările celei de-a XVII-a 
Conferințe naționale a cercurilor 
științifice studențești. Organizată 
sub egida Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului, manifestarea s-a înscris în se
ria acțiunilor de stimulare a partici
pării studenților la activitatea de 
creație științifică și tehnică din ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României".

Răspunzînd comandamentelor ac
tuale ale progresului economico-so- 
cial al României, cele peste 2 300 
lucrări prezentate în cadrul confe
rinței au abordat probleme priorita
re legate de dezvoltarea industriei, 
agriculturii, construcțiilor, trans
portorilor, comerțului, a activității 
sociale, științifice și culturale, ofe
rind soluții originale, eficiente, for
me și modalități noi de valorificare 
a potențialului de creație al tinerei 
generații universitare.

tv
15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc
15.30 Laureați ai Festivalului național 

.„Cintarea României"
15,45 Universul femeilor. Documentele 

Congresului al XlII-lea — mobi
lizator program de muncă și ac
țiune

16,10 îndrumări tehnice pentru lucră
torii din agricultură

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color). înfăp

tuim , hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor

20,20 Actualitatea în economie. Faptele 
noastre de azi — temelia împlini
rilor de mîine. în spiritul hotă
rîrilor Congresului — mobilizare 
exemplară pe întregul front al 
producției materiale.

20,35 Teatru TV (color). „Mihai Vitea
zul" de Octav Dessila. Adaptarea 
pentru televiziune și regia artis
tică : Nae Cosmescu — ultima 

parte
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

„Săptămîna
*'• internațională 

a apicultorului”
în prima săptămînă a lunii de

cembrie se sărbătorește în întreaga 
țară „Săptămîna internațională a 
apicultorului". Cu acest prilej au 
loc numeroase manifestări — confe
rințe, simpozioane, expoziții apicole 
— în cadrul cărora se face bilanțul 
realizărilor în ceea ce privește spo
rirea familiilor de albine și a pro
ducției apicole. La această ediție a 
„Săptămînii internaționale a apicul
torului", Asociația crescătorilor de al
bine se prezintă cu realizări de sea
mă prin aceea că, față de anul pre
cedent, numărul familiilor de albine 
a crescut, iar producția apicolă a fost 
diversificată, realizîndu-se pe lîngă 
miere cantități importante de ceară, 
polen, propolis și alte produse api
cole necesare consumului intern, 
precum și pentru export.

Reduceri de tarife 
în stațiuni 

balneoclimaterice 
începînd cu data de 10 de

cembrie 1984 pînă la 28 februa
rie 1985, pentru stațiunile Băile 
Felix, Băile Herculane, Tușnad, 
Geoagiu Băi, Băile Olănești, Slă- 
nic Moldova, Singeorz băi, Pu
cioasa, Amara, Sovata, Vatra 
Dornei, Buziaș, Călimănești, 
Căciulata și Borsec se aplică 
reduceri de tarife la cazare cu
prinse între 20—25 la sută.

Pentru orice informații supli
mentare, precum și pentru 
procurarea biletelor în stațiu
nile menționate, solicitanții se 
pot adresa oficiilor județene de 
turism și întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 decembrie, ora 20 — 7 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în general rece, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea ninsori slabe, 
îndeosebi în sudul și estul țării. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări locale în sud-vestul țării, 
la munte și pe litoral, cu viteze de 
pînă la 55 kilometri pe oră. Tempera
tura aerului în creștere spre sfîrșitul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, mai scăzute în depresiunile in- 
tramontane, iar cele maxime între mi
nus 2 și plus 8 grade. Local se va 
produce ceață.

teatre 
iembrie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
riiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 18.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum ș-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu 
sticleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Vacanță muzicală — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în haz major — 
16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 15; Cenușăreasa — 18.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; 16; 
(sala din Piața Cosmonauților) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 
15.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 
19,30.

cinema
• Acordați circumstanțe atenuante: 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30;
15.45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 

<83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.
• O lumină la etajul zece : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood — 9: 11;
13; 17, Alo, aterizează străbunica — 
15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Zbor periculos : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Moara lui Călifar : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea: GÎULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14: 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Destine romantice : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Amurgul fîntînilor : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Singur de cart : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Micul dejun in pat : SALA MICA 
a Halatului — i7,i5; 20, timpuri 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Mexicul în flăcări ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15: 16; 19,15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia: PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Obiecte fermecate : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Sezon de pace la Paris : FLO
RE ASC A (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.

• Legenda călărețului singuratic :
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,13;
13.30; 15.45; 18; 20, FLACÂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Compania a 7-a sub clat de lună:
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. ,
• Afacerea Pigot : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12; 16,30; 19,30.
• Zică ce vor zice : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Dublu delict s FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Salamandra ; EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15 ;13,30; 15,45; 18; 20.

• Confidențe : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii: BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Drumul spre Rio î DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19.
• Asociatul : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Hanovra : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cîndva : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămîn cu tine : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Domnișoara Noorie : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
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Un imperativ arzător, o răspundere istorică: 

Oprirea amplasării noilor rachete in Europa, 
eliminarea tuturor armelor nucleare

„O situație deosebit de gravă s-a creat pe continentul euro
pean prin trecerea, la sfîrșitul anului 1983, la amplasarea rachete
lor nucleare americane cu rază medie de acțiune în unele state 
din vestul Europei și, ca urmare, trecerea la contramăsuri nuclea
re de către Uniunea Sovietică și unele țări socialiste din Europa. 
Considerăm necesar să se facă total pentru a opri realizarea aces
tor măsuri - și de o parte, și de alta”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Analiza științifică, de mare pro

funzime și strălucită clarviziune*  a 
evoluțiilor din viața internațională 
cuprinsă în Raportul prezentat 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pune în evidență drept unul din 
cele mai presante obiective ale ac
tualității — oprirea amplasării noi
lor rachete în Europa, eliminarea 
tuturor armelor nucleare din lume. 
Aprecierea secretarului general al 
partidului nostru, președintele 
României, în sensul că în ultimii 
ani s-a ajuns la o agravare fără 
precedent, că nicicînd de la termi
narea celui de-al doilea război 
mondial omenirea nu s-a aflat atît 
de acut confruntată cu pericolul 
unui nou război — care inevitabil 
s-ar transforma într-o catastrofă 
nucleară — pornește, în primul 
rind, tocmai de la situația deosebit 
de alarmantă creată în această pe
rioadă pe continentul european.

in fața unei unice alter
native. DuPă cum se ?tie> 13 
sfîrșitul anului 1983 s-a trecut 
la amplasarea noilor tipuri de ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în unele state din 
Europa occidentală și, ca urmare, 
la contramăsuri nucleare din partea 
Uniunii Sovietice și a unor țări so
cialiste din Europa. In acest fel, 
uriașelor arsenale nucleare exis
tente în spațiul geografic european 
li s-au adăugat noi arme perfec
ționate, cu o și mai mare precizia 

I și cu o viteză de deplasare sporită, 
1 capabile să atingă și să, distrugă 

orice oraș de pe continent, și de o 
parte și de cealaltă.

Evoluția evenimentelor în această 
perioadă de timp evidențiază cu 
puterea faptelor lipsa de temei a 
oricăror încercări de a se justifica 
această nouă escaladă a înarmări
lor. Așa cum pe bună dreptate sub
linia în Raport tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atunci cînd se dispune 
de arme nucleare în stare să dis
trugă de mai multe ori întreaga 
omenire nu se mai poate susține 
că un număr de cîteva sute de ra
chete în plus sau în minus ar 
afecta raportul de forțe între cele 
două părți. Mai mult, apare pe de
plin firească întrebarea : prin tre
cerea la instalarea de noi rachete 
vreuna dintre părți se simte oare 
în mai mare securitate? Răspunsul 
este categoric negativ. Dimpotrivă, 
așa cum se arată și în Raport, 
trecerea la amplasarea de noi ra
chete a deschis, prin înlănțuirea 
succesivă de măsuri și contramă
suri, calea unei și mai vertiginoase 
spirale a înarmărilor, cu toate con
secințele ce decurg de aici. Po
poarele continentului, in ansamblul 
lor, sînt mai amenințate ca ori- 
cind. Intensificarea cursei înarmă
rilor se află dealtfel la originea 
deteriorării grave a climatului po
litic în Europa, ca și pe plan 
mondial.

Pornind de la situația creată, de 
la răspunderea deosebită care re
vine în primul rînd celor două 
mari puteri nucleare, dar și tuturor 
guvernelor, șefilor de state, tutu
ror forțelor politice, secretarul ge
neral al partidului nostru a subli
niat din nou, de la înalta tribună 
a Congresului, necesitatea strin
gentă de a se opri amplasarea noi
lor rachete nucleare americane, ca 
și realizarea contramăsurilor de 
către Uniunea Sovietică și unele 
țări socialiste din Europa și a se 
stabili o dată limită pentru retra
gerea rachetelor amplasate pînă în 
prezent. în același timp, România, 
prin glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat din nou, 
cu toată claritatea, pentru nego
cieri intre Statele Unite ale Ame
rică și Uniunea Sovietică, în vede
rea realizării unui acord cu privire 
la armele nucleare, care să ducă 
la eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, a tu
turor armelor nucleare.

Noile convorbiri de la 
Geneva — un prim pas ne
cesar și așteptat, conso
le, desigur, un fapt pozitiv că, 
așa cum s-a anunțat, U.R.S.S. și 
S.U.A. au ajuns, chiar in zilele 
ce au urmat Congresului P.C.R., la 

k _________

un acord privind inițierea, la în
ceputul anului viitor, de noi con
vorbiri la Geneva în problema ar
melor nucleare și cosmice : „Salu
tăm faptul că, recent, Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Aineri- 
cii au căzut de acord să inițieze 
noi convorbiri in scopul realizării 
de înțelegeri reciproc acceptabile 
asupra întregului complex de pro
bleme referitoare la armamentele 
nucleare și cosmice1' — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în toastul rostit cu prilejul noului 
dialog la nivel înalt româno-elen, 
exprimînd speranța că aceasta „va 
constitui un factor important pen
tru dezarmare și pace".

Acordul la care s-a ajuns cu pri
vire la începerea de noi convorbiri 
la Geneva confirmă, o dată mai 
mult, justețea pozițiilor României 
socialiste, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care s-au pronunțat în 
permanență, neobosit și în modul 
cel mai stăruitor, pentru ase
menea convorbiri. Sînt cunoscute în 
acest sens demersurile îndelung re
petate ale șefului statului ro
mân, prin mesajele adresate 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
pentru oprirea, și de o parte și de 
alta, a amplasării noilor rachete — 
încă din primele zile cînd s-a tre
cut la instalarea acestora — pentru 
rev’enirea la masa tratativelor. In 
același timp.. încercînd să dinami
zeze și să ralieze eforturile comu
nității internaționale în această di
recție, țara noastră a inițiat o re
zoluție a Adunării Generale a 
O.N.U. care cheamă la oprirea mă
surilor de instalare a noilor ra
chete cu rază medie de acțiune tn 
Europa, la reluarea negocierilor. 
Pe aceeași linie s-au înscris mesa
jele adresate conducătorilor tutu
ror statelor semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, parlamentelor 
țărilor europene, S.U.A. și Canadei, 
alte acțiuni ce s-au bucurat de 
ecou pe plan european și interna
țional.

O opțiune fundamenta
lă, dictată de interesele u- 
manității. Hotărîrea privind ini
țierea de noi negocieri la Geneva 
constituie, fără îndoială, o dovadă 
de realism, de înțelegere ă marii 
răspunderi față de popoarele lumii 
pentru înlăturarea pericolelor grave 
ce le amenință existența. In con
cepția țârii noastre, tratativele în 
problema armelor nucleare repre
zintă un imperativ arzător al ac
tualității, care nu mai suferă nici 
o amînare. în fața alternativei unei 
noi escaladări a înarmărilor, care 
ar mări riscurile unui holocaust 
nuclear, negocierile in vederea 
unui acord care să ducă la oprirea 
instalării de noi rachete, a produ
cerii de noi arme și eliminarea tu
turor armelor nucleare reprezintă 
o opțiune fundamentală, dictata de 
rațiune, de interesele supreme ale 
întregii umanități.

Desigur, dosarele „eurorachete- 
lor“, ale altor arme nucleare, ale 
armelor cosmice sint complexe și 
complicate. Dar tot atît de adevărat 
este că la începerea tratativelor 
delegațiile Vor beneficia și de un 
voluminos dosar de propuneri 
în acest sens. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Congresul al XIII- 
lea, importante propuneri au fost 
formulate în ultimul timp de țările 
membre ale Tratatului de la Varșo
via. de tovarășul K. Cernenko, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem 
N.A.T.O., 
prezentat, 
propuneri 
desfășurării unui dialog pozitiv ; 
alte propuneri au fost prezentate 
de diferite state, de mișcarea ță
rilor nealiniate, de diverse orga
nizații politice — toate acestea ilus- 
trînd preocuparea de a se opri 
cursul periculos al evenimentelor 
spre o confruntare nucleară, de a 
se trece la măsuri de dezarmare.

Problema cea mai importantă 
acum este ca, pe baza propunerilor 
existente, să se treacă, în sfîrșit, la 
fapte, la prime măsuri concrete pe 
linia dezarmării. Așa cum nu o 
dată a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oricît de spinoase, de 
dificile ar fi, tratativele sint infinit

al U.R.S.S. ; țările 
președintele Reagan au 
de asemenea, o serie de 
care oferă posibilitatea 

unui dialog pozitiv ;

preferabile perspectivei unei con
fruntări militare, netnaivorbind de 
o confruntare nucleară, care ar 
duce inevitabil la distrugerea în
tregii omeniri, a înseși vieții pe 
Pămînt, la prefacerea planetei în- 
tr-un deșert de Cenușă radioactivă. 
Gravitatea excepțională a situa
ției existente astăzi impune să se 
manifeste voința politică efectivă 
de a se ajunge la un acord, ma
terializat în măsuri concrete. de re
ducere și eliminare a pericolului 
nuclear. S-ar putea spune că 
acum, cînd numărul rachetelor in
stalate pe continentul european 
este încă redus față de „progra
mele" prevăzute, este mai ușor să 
se poarte tratative, se mai poate 
încă ajunge la o înțelegere, decît în 
cazul în care se vor pune în aplica
re integral măsurile și contramăsu- 
rile anunțate. Mai mult ca oricînd 
se impune de aceea să se dea do
vadă de spirit constructiv și re
ceptivitate față de toate propune
rile, să fie constant prezentă do
rința ca, pe deasupra oricăror con
siderente, să prevaleze interesele 
supreme de pace și securitate ale 
tuturor popoarelor.

Problema rachetelor pri
vește toate statele Europei 
— și toate trebuie să-și 
asume răspunderea cores
punzătoare. într-adevăr, se 
poate spune că de ceea ce se va 
întreprinde acum, in lunile care 
urmează, poate să depindă soarta 
păcii în Europa, viitordl însuși ăl 
umanității. Din aceasta decurge .și 
marea răspundere ce revine facto
rilor politici, conducătorilor de 
guverne și de state. Este, desigur, 
evidentă responsabilitatea deosebi
tă a celor două mari puteri nu
cleare, Statele Unite ale Americii 
și Uniunea Sovietică, care dețin 
marea majoritate a armamentelor 
nucleare și a celorlalte armamente; 
în același timp, prin dimensiunea' 
și implicațiile sale, problema ar
mamentului nuclear in general vi
zează toate statele europene. în
treaga comunitate mondială. Avînd 
în vedere că rachetele cu rază me
die de acțiune privesc în primul 
rînd țările europene, este necesar 
ca statele de pe continentul nos
tru, în primul rînd țările din 
N.A-.T.O. și țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia, să parti
cipe, intr-o formă corespunzătoare, 
la realizarea unui acord privind 
eliminarea armelor nucleare din 
Europa. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XIII-lea, „atunci cînd 
este in pericol existența popoare
lor europene, țările continentului 
nostru nu pot fi numai spectatoa
re, așteptind rezultatul negocierilor 
dintre Statele Unite și Uniunea So
vietică. Ele trebuie să-și asume 
răspunderea corespunzătoare pen
tru apărarea popoarelor lor, pentru 
apărarea Europei de o catastrofă 
nucleară".

Europa, prin tot ceea ce repre
zintă, este leagănul unei strălucite 
civilizații, are o contribuție pri
mordială la Îmbogățirea tezaurului 
culturii universale. Și ea trebuie 
să rămînă patrimoniul comun al 
popoarelor europene, al popoarelor 
întregii lumi, de care este insepa
rabil legată prin comunitatea desti
nelor. Iar în numele acestui nobil 
și suprem ideal, nici un efort nu 
poate fi prea mare.

Acesta este sensul profund uma
nist al propunerilor formulate în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Qeaușescu la forumul su
prem al comuniștilor români, în 
Rezoluția Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. pentru oprirea amplasă
rii noilor rachete în Europa, pen
tru tratative în vederea eliminării 
tuturor armelor nucleare de pe 
continent. Propuneri întărite de 
angajarea fermă a României so
cialiste, a poporului român de a 
nu precupeți nici un efort, de a 
intensifica și întări conlucrarea cu 
celelalte popoare, cu celelalte state 
europene pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, astfel ca toate 
națiunile continentului să-și poată 
dedica forțele creației pașnice, fău
ririi în libertate a unui viitor fe
ricit și prosper.

Dumitru ȚINU J
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„Dialogul - singura cale de reglementare

a situației conflictuale
SAN JOSE 3 (Agerpres). — Dialo

gul constituie singura cale de regle
mentare a situației conflictuale din 
America Centrală — a declarat, 
într-un interviu acordat radiotelevi- 
ziunii din Costa Rica, fostul pre
ședinte al Venezuelei, Luis Herrera 
Campins, care a condamnat, totodată, 
orice tentativă de recurgere la forță 
sau la amenințarea cu forța în re
giune.

din America Centrală11
Luis Herrera Campins s-a pronun

țat pentru convocarea unei reuniuni 
la nivel înalt cu participarea state
lor centro-americane și a țărilor 
membre ale „Grupului de la Conta- 
dora" (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) în vederea „degajării 
unor formule de înțelegere și con
solidare a păcii în regiune".

în sprijinul soluționării 
problemei cipriote

NICOSIA 3 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a invitat pe liderii tuturor partide
lor politice ale comunității cipriote 
grecești să formuleze un răspuns la 
propunerile secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, vi- 
zînd soluționarea situației din Cipru. 
Aceste propuneri au fost avansate 
în timpul consultărilor separate avu
te la New York cu șeful statului ci
priot și cu liderul comunității turco- 
cipriote, Rauf Denktaș.

BERLINNOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE^
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PENTRU DEZARMARE ȘI PACE
Ample demonstrații pentru pace in Spania

MADRID 3 (Agerpres). — Ample 
demonstrații pentru pace și dezar
mare, la care au luat parte sute 
de mii de oameni, s-au desfășurat 
in Spania, informează agenția 
Reuter. Numai în capitala țării — 
Madrid — numărul participanților 
a fost de circa 500 000. Ei scandau 
„NU, N.A.T.O. cerind retrage
rea țării din această alianță mili-

tară, precum și evacuarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
spaniol.

Demonstrații similare s-au des
fășurat in numeroase alte orașe 
spaniole, printre care Barcelona, 
Valencia, Cadiz, Leon, Toledo, 
Jaen, Granada, Santander, Valla
dolid, Murcia și Las Palmas.

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe• * «
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

BERLIN 3 (Agerpres). — Luni a 
început, în capitala R.D.G., ședința 
Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La ședință iau parte miniștrii a-

facerilor externe ai statelor parti
cipante la tratat.

Din partea țării noastre participă 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Apel la încetarea
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Îngrijorarea creseîndă față de spo
rirea pericolului unei conflagrații 
pustiitoare și necesitatea adoptării 
de măsuri concrete de dezarmare 
nucleară au stat în centrul dezba
terilor conferinței Comisiei inde
pendente pentru dezarmare și 
problemele securității, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Chi
cago. La reuniune au participat 
cunoscute personalități politice și 
obștești din 22 de țări.

Declarația finală dată publicită
ții cuprinde un apel la încetarea 
cursei înarmărilor și ocrotirea

cursei înarmărilor
ca-omenirii de consecințele unei 

tastrofe nucleare. Documentul con
ține o serie de propuneri — adre
sate guvernelor și opiniei publice 
internaționale — ce ar contribui la 
reducerea pericolului izbucnirii u- 
nui război nuclear. Printre acestea 
figurează realizarea unui morato
riu privind experimentarea arme
lor nucleare și a mijloacelor de 
transportare la țintă, precum și 
amplasarea de rachete nucleare. De 
asemenea, a fost propusă încheie
rea unui acord referitor la prein- 
timpinarea militarizării spațiului 
cosmic.

Sarcina cea mai urgentă — 
evitarea unei catastrofe atomice

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
în orașul Columbia, din statul Ca
rolina de Sud, s-au desfășurat lu
crările conferinței „Să preîntâmpi
năm un război nuclear", la care 
au. participat personalități politice, 
militari in retragere, reprezentanți

ai unor organizații democratice. 
Vorbitorii au subliniat, in cadrul 
acestui forum antirăzboinic ameri
can, că în prezent nu există o 
sarcină mai urgentă decît evitarea 
unei catastrofe nucleare.

Lucrările Conferinței de la Stockholm
• S-a hotărit crearea a două grupuri de lucru pentru examinarea 

detaliată a propunerilor formulate
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 

Conferința ’ pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarma
re în Europa a hotărit luni, prin 
consens, crearea a două grupuri de 
lucru, stabilind, totodată, programul 
de activitate al acestora pentru pe
rioada următoare. Pe baza deciziei 
adoptate, cele două grupuri, din care 
fac parte reprezentanții tuturor pelor 
35 de state participante la conferință, 
vor trece la examinarea detaliată a 
tuturor propunerilor pentru apropie
rea pozițiilor și negocierea unor 
acorduri cît mai substanțiale, accep
tabile tuturor.

Unul dintre grupuri va trata pro
punerile vizînd întărirea obligației 
statelor de a nu recurge la forță sau 
la amenințarea cu forța in raportu
rile lor internaționale; stabilirea unui 
sistem de informare, comunicare și 
consultări în probleme de încredere, 
securitate și soluționare a situațiilor 
de criză ; restrîngerea unor activi
tăți militare ea un pas spre reduce
rea forțelor armate și armamentelor 
în Europa.

Celălalt grup de lucru va analiza 
propunerile privind dezvoltarea și 
îmbunătățirea măsurilor de încrede
re prevăzute în Actul final de la 
Helsinki, din 1975, și anume notifi

carea prealabilă a unor activități mi
litare care, prin amploarea lor, afec
tează încrederea între state și invita
rea reciprocă de observatori care să 
asiste la aceste activități.

Propunerile prezentate de Româ
nia se găsesc în întregime incluse pe 
ordinea de zi a celor două grupuri 
de lucru.

Realizarea acordului asupra struc
turii și programului concret de lucru 
al conferinței, la care România a 
adus o contribuție importantă, a fost 
precedată, mai ales in ultima săp- 
tămînă, de ample dezbateri și intense 
convorbiri Neoficiale între delegații. 
Subliniind rolul însemnat care revine 
conferinței în efortul de reducere a 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, reprezentantul român 
a arătat că, în condițiile în care sta
tele participante s-au angajat să 
caute împreună mijloace practice de 
diminuare a riscului confruntării mi
litare, de consolidare a încrederii și 
securității și de trecere la negocieri 
de dezarmare, se impun negocierea 
și adoptarea în cadrul conferinței a 
unui ansamblu de măsuri concrete de 
încredere și securitate care să fie 
îpsoțite de o scădere a activităților 
militare în Europa.0 declarație a secretarului general 

Argentina
din Argentina. El a arătat că lupta 
pentru democratizarea vieții in
terne este indisolubil legată de 
lupta pentru pace în America La
tină și în întreaga lume. Athos 
Fava, a subliniat, de asemenea, în
semnătatea coeziunii tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste din 
Argentina in lupta pentru drepta
te socială și transformări cu ade
vărat democratice.

al P.C. din
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Participarea activă la lupta întregii 
omeniri progresiste pentru pace, 

■ împotriva pericolului unei catas- 
} trofe nucleare constituie sarcina 

principală a comuniștilor argenti
nieni — a declarat. la Buenos 
Aîres, secretarul general al P.C. 
din Argentina, Athos Fava, la în
cheierea Conferinței Naționale a 
Federației Tineretului Comunist

morții nucleare ! sub această deviză

..să fie Înlăturat pericolul
WORTH NUCLEARE!

*
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„Să fie înlăturat pericolul
s-a desfășurat la Haga un nou miting al luptătorilor pentru pace olandezi, 
care se ridică cu hotărire împotriva instalării de rachete cu rază medie 

de acțiune pe teritoriul țării
*
* 
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Neqocierlle libanezo-israeliene pentru retragerea armatei 
israeliene din sudul Libanului • Comunicat eqipteano — 

iordanian
BEIRUT 3 (Agerpres). — în loca

litatea libaneză Naqhoura s-a des
fășurat, luni, o nouă rundă în ca
drul negocierilor libanezo-israeliene 
la nivel de experți militari pentru 
retragerea armatei israeliene din 
sudul Libanului, transmit agențiile 
internaționale de presă.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea ședinței se arată că Li
banul a prezentat un plan privind 
desfășurarea armatei libaneze în 
sudul țării. Documentul include des
fășurarea de-a lungul frontierei su
dice libanezo-israeliene a unităților 
aparținind Forței Interimare a 
O.N.U. în Liban — UNIFIL, iar în 
interiorul regiunii, la sud de. flu
viul Litani (70 km de Beirxît), am
plasarea unităților armatei libaneze.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Luni au 
reiibuCnit 'ciocnirile în regiunea 
Al-Kharroub (situată la sud de Bei
rut) între milițiile creștine și druze, 
aceasta fiind a patra zi de confrun
tări între forțele rivale din zonă, 
transmit agențiile Reuter și Associa
ted Press, citind surse libaneze.

Totodată, se precizează că satele 
din zona incidentelor și portul Jiyeh 
au fost ținta mai multor tiruri de 
artilerie.

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat, luni, convorbirile din
tre președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, și regele Hussein al Iorda
niei, care a făcut o vizită oficială în

capitala egipteană, transmite agen
ția M.E.N. în comunicatul comun 
dat publicității, cele două țări subli
niază importanța convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
problema Orientului Mijlociu sub 
egida O.N.U. și cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Documentul relevă că Egiptul 
și-a exprimat sprijinul pentru propu
nerile avansate de Iordania și O.E.P. 
în scopul soluționării pe calea nego
cierilor a problemei palestiniene. 
Totodată, comunicatul condamnă po
litica israeliană în teritoriile araba 
ocupate.

ABU DHABI 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite, 
șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahayan, 
a apreciat că securitatea și stabili
tatea în regiunea Golfului trebuie 
menținute de țările din zonă, fără 
amestec străin și fără confruntare, 
într-un interviu radiodifuzat, citat de 
agenția FANA, el a reafirmat, tot
odată, poziția tării sale în problema 
Orientului Mijlociu, subliniind că o 
pace justă și durabilă în zonă nu 
poate fi realizată decît prin recu
noașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv drep
tul de a-și edifica un stat propritț, 
independent, în conformitate cu as
pirațiile și deciziile sale, precum și 
prin aplicarea rezoluțiilor Națiunilor 
Unite ce stipulează retragerea tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate.

DUBLIN
Reuniunea la nivel înalt a Pieței comune

DUBLIN 3 (Agerpres). — La Du
blin au început lucrările reuniunii la 
nivel înalt a Pieței comune, cea 
de-a treia din acest an. Pe agenda 
întrunirii figurează probleme con
troversate ale activității C.E.E., între 
care proiectul aderării Spaniei și 
Portugaliei la Piața comună, situa
ția bugetului, stabilirea nivelului 
producției la o serie de culturi agri

cole, activitatea instituțiilor C.E.E. 
Vor fi abordate și chestiuni ale ac
tualității politice internaționale.

în legătură cu aderarea celor două 
state iberice la C.E.E. există opozi
ții sau rețineri din partea unor sta
te membre care își văd concurate 
produsele lor agricole sau piscicole 
în cazul lărgirii Pieței comune.
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MANIFESTĂRI CULTURALE ROMÂNEȘTI. La Muzeul de'etnograf ie 
din Geneva a fost inaugurată o secție specială dedicată României in 
cadrul colecției universale de muzică populară. Cu hcest prilej, directorul 
muzeului, Louis Necker, a subliniat bogăția și varietatea valorilor mu
zicale populare românești, rolul și importanța acestora in patrimoniul 
culturii și etnomuzicologiei universale. Vorbitorul a remarcat relațiile 
tradiționale de colaborare dintre Elveția și România. O formație de 
muzică populară românească a prezentat un concert care s-a bucurat de 
succes. La rindul ei, televiziunea elvețiană# prezentat o emisiune culturală 
dedicată „personalităților care au influențat arta modernă contemporană", 
evoclndu-se in acest sens viața și opera unor prestigioși artiști români, 
intre care Constantin Brâncuși — „părintele sculpturii moderne".

SITUAȚIA DIN SALVADOR. 
Postul de radio „Venceremos" al 
Frontului Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.) a anunțat că unitățile 
sale au provocat pierderi serioase 
batalionului „Nonualco", aparținind 
celei de-a V-a brigăzi a armatei 
salvadoriene. De asemenea, forțele 
armatei au pierdut cel puțin 20 de 
oameni și importante materiale de 
luptă în cursul a două ambuscade 
organizate de F.M.L.N. în departa
mentul Morazan. în prezent, se, 
desfășoară lupte puternice în de
partamentele Usulutan, San Miguel 
și La Union din estul țării, preci
zează agențiile Prensa Latina și 
E.F.E.

CONFERINȚA. La Kabul s-au 
încheiat lucrările conferinței Orga
nizației de Solidaritate a Popoare
lor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.) con
sacrată problemelor instituirii unei 
noi ordini internaționale in dome
niul informațiilor. Au participat 
reprezentanți din 40 de țări, pre

cum și ai unor organizații interna
ționale. Tema centrală a acestei 
reuniuni a constituit-o importanța 
transformării mijloacelor de infor
mare în masă într-un instrument 
al păcii, prieteniei și dezvoltării.

INTÎLNIRE. în luna ianuarie va 
avea loc, la Delhi, o întîlnire la ni
vel înalt a șase țări de pe cinci 
continente — India, Argentina, 
Mexic, Grecia, Suedia și Tanzania 
-r la' invitația primului ministru 
indian, Rajiv Gandhi, pentru exa
minarea situației internaționale, 
informează agenția P.T.I. Această 
reuniune, arată agenția, are loc în 
continuarea apelului comun dat 
publicității, în luna mai, de pre
ședinții Mexicului, Argentinei și 
Tanzaniei și primii miniștri ai In
diei, Greciei și Suediei, prin care 
se evidențiază necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și tre
cerea la dezarmare, în primul rînd 
in domeniul nuclear.

ALEGERI. în Singapore vor 
avea loc, la 22 decembrie, alegeri 
generale — s-a anunțat oficial in 
capitala acestei țări. Primul minis
tru singaporez, Lee Kuan Yew, a 
cerut dizolvarea parlamentului la 
4 decembrie. Corpul electoral al ță
rii numără aproxirhativ 1,2 mili
oane de persoane, care urmează să 
se pronunțe asupra candidaților 
pentru cele 79 locuri în parlament.

DEFICIT. în primele zece luni 
ale acestui an. deficitul comerțului 
exterior al S.U.A. a ajuns la 105,5 
miliarde dolari, a anunțat’ Minis
terul Comerțului al S.U.A. Specia
liștii apreciază că pînă la sfîrșitul 
anului 1984 acest deficit poate 
ajunge la 134 miliarde dolari. Eco
nomiștii estimează că una din 
cauzele principale ale deficitului 
comerțului exterior american con
stă în menținerea unui curs prea 
ridicat al dolarului.

CREȘTERI DE PREȚURI ÎN AR
GENTINA. Cu 25 la sută au cres
cut în Argentina prețurile combus
tibililor și tarifele la transportul 
feroviar și urban și la serviciile 
comunale. De asemenea, s-au 
scumpit produsele alimentare și 
industriale. Comentînd aceste ma
jorări de prețuri, presa argentinia- 
nă subliniază că măsurile au fost 
luate în urma condițiilor economi
ce impuse de Fondul Monetar In
ternațional pentru acordarea de 
credite și reevaluarea termenelor 
achitării datoriei externe a țării.

I__

ÎNȚELEGERE. Compania japo
neză constructoare de automobile I
,.Mazda Motor Corp." a anunțat — 
în urma realizării unei înțelegeri 1
cu organismele americane de re- . 
sort — că va construi in statul 
Michigan, din S.U.A., o uzină de I 
asamblat autoturisme de mic litraj. 
Se așteaptă ca uzina să fie dată in I 
funcțiune în 1987, capacitatea ei 
fiind de 240 000 unități pe an.

CURSUL DOLARULUI a crescut 
luni la bursele occidentale in ra- I 
port cu celelalte monede. La Lon
dra, paritatea de schimb a lirei I 
sterline a ajuns la 1,19 dolari, față 
de 1,20 la sfirșitul săptaminii tre
cute, la Frankfurt pe Main cotația i 
dolarului a fost de 3,1 mărci, iar 
la Paris nivelul s-a fixat la 9,5 
franci pentru un dolar. Fără să fie 
spectaculoase, aceste creșteri con
firmă tendința de sporire în con- I 
tinuare a parității de schimb a mo
nedei americane. Pe de altă parte, I 
cursul aurului a scăzut la Ziirich 
și pe alte piețe ale metalului pre
țios, ca o reacție la creșterea pari- ■ 
tații dolarului. Nivelul prețului 
aurului s-a fixat luni la 328,55 do- * 
lari uncia, cel mai scăzut din ulti
mii doi ani.

O NOUA reuniune a reprezen
tanților guvernului și ai Centralei |
muncitorești boliviene (C.O.B.) s-a 
încheiat fără a se ajunge la un 
acord care să pună capăt grevei .
generale declanșate in urmă cu 
șase zile — transmite agenția •
E.F.E.

I
FESTIVAL. Cea de-a 42-a ediție ( 

a Festivalului internațional al fil
mului de la Veneția, care se va în
cheia la 6 decembrie, va fi mar
cată de acordarea trofeului „Leul 
de Aur" cunoscutului cineast ita
lian Federico Fellini, pentru în
treaga sa activitate regizorală, 
transmite agenția ANSA, citind un 
comunicat al Consiliului executiv 
al bienalei de la Veneția.
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