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ORIECTIVELOR ECONOMICO - SOCIALE

Ne mai desparte puțin timp de sfîr- 
șitul acestui an și începutul primu
lui an al noului cincinal 1986—1990, 
care — așa cum prevăd documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului 
— va marca intrarea României so
cialiste într-o etapă superioară de 
dezvoltare, caracterizată prin accen
tuarea creșterii economice intensi
ve, prin afirmarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului nostru 
popor.

Pe baza hotăririlor adoptate de 
forurrțul comuniștilor, a orientări
lor, indicațiilor și sarcinilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, or
ganele și organizațiile de partid, de 
la toate nivelurile, au adoptat pro
grame și planuri concrete, cuprinză
toare pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor care le stau în față. în 
centrul activității tuturor organelor 
și organizațiilor de partid se află 
și trebuie să se afle realizarea in 
cele mai. bune condiții a acestor 
hotărîri și programe, aplicarea tu
turor măsurilor necesare spre a se 
asigura, zi de zi, concentrarea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii pen
tru îndeplinirea integrală, la toți in
dicatorii, a planului pe acest an și 
pregătirea temeinică, sub toate as
pectele, a condițiilor tehnico-mate- 
riale și organizatorice necesare în
făptuirii planului pe anul viitor.

Partidul nostru comunist a deve
nit un adevărat partid de masă, 
care numără peste 3,5 milioane de 
membri, din care muncitorii repre
zintă aproape 56 Ia sută. Prin ■ cele 
aproape 73 de mii organizații de 
bază ale sale, partidul asigură 
unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului popor la în
făptuirea programelor de dezvoltare 
multilaterală a țării, este prezent in 
toate sectoarele vieții economice și 
sociale, îndeplinindu-și cu suc
ces rolul de centru vital al so
cietății noastre. Așa cum a sub
liniat în repetate rînduri tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rolul poli
tic conducător al partidului nu este 
o noțiune abstractă, el se realizează 
prin activitatea de zi cu zi a fiecă
rei organizații de partid, a fiecărui 
comunist, la locul de muncă, prin 
exemplul de abnegație și dăruire în 
îndeplinirea hotăririlor partidului și 
legilor țării, prin afirmarea puterni
că a spiritului militant, revoluționar 
de muncă și luptă. Iar criteriul pri
mordial de apreciere a activității 
organizațiilor de partid, a fiecărui 
comunist, a capacității lor de orga
nizare și mobilizare a forțelor îl 
reprezintă rezultatele concrete, efec
tive ale colectivelor de muncă în 
îndeplinirea sarcinilor economice.

în spiritul înaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al 
partidului și la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., apare cu pregnanță nece
sitatea întăririi muncii po!itico-or- 
ganizatorice desfășurate atît în sec
toarele care au constituit obiectul

analizei șl măsurilor ferme adopta
te — al producției de energie elec
trică și extracției de cărbune, 
transporturilor și turismului — cit 
și în toate celelalte ramuri șl uni
tăți economice. Concluzii importante 
în acest sens se impun pentru activi
tatea tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, de la cele județene 
Dină la organizațiile de partid din 
unități, din centrale și ministere. 
Este evident că față de situația 
creată în sectoarele energetic, ex
tracției de cărbune, transporturilor, 
turismului, o mare răspundere re
vine și comitetelor județene de 
partid, organelor și organizațiilor 
de partid din unitățile ramurilor 
respective, inclusiv celor din mini
sterele de i’esort. Ele trebuie să si
tueze în centrul întregii lor activi
tăți realizarea neabătută a planului

nile referitoare la exploatarea și în
treținerea instalațiilor, spre a se asi
gura astfel functionarea la para
metri stabiliți și în condiții de si
guranță desăvirșită a centralelor 
electrice, realizarea integrală a pro
ducției de energie electrică planifi
cate.

Sarcini importante în această pri
vință revin organelor și organizații
lor de partid, consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile producătoare de 
utilaje și echipamente energetice, de 
piese de schimb necesare sectorului 
energetic. Lor le revine îndatorirea 
de mare răspundere de a mobiliza 
toate forțele de care dispun pentru a 
sprijini cîț mai substanțial eforturile 
energeticienilor, asigurind realizarea 
și livrarea integrală, la termen și 
Ia înalt nivel calitativ a tot ceea ce 
este necesar pentru ca fiecare unita

În spiritul exigențelor revoluționare, 
al înaltei responsabilități comuniste

la toți indicatorii, aplicarea cu înalt 
spirit de răspundere a. tuturor pro
gramelor adoptate și a măsurilor 
stabilite în acest spop, promovarea 
fermă a ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă în vederea înde
plinirii ireproșabile a obligațiilor în
credințate, întărirea spiritului de 
exigență, de intransigență revoluțio
nară față de tot ceea ce stinjenește 
activitatea normală și munca pentru 
obținerea rezultatelor scontate, exer
citarea unui riguros control c)e 
partid, . însoțit de sprijinul nece
sar pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor partidului și legilor țării 
în fiecare unitate și compartiment 
de muncă, pentru perfecționarea 
continuă a organizării și conducerii 
întregii activități economice.

în lumina măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., organelor și organizațiilor 
de partid din unitățile sistemului 
energetic național le revin sarcini 
deosebite. întreaga lor activitate po- 
litico-organizatorică și educativă, 
toate formele și metodele muncii pe 
care le folosesc trebuie să plaseze 
in centrul preocupărilor de zi cu zi 
explicarea sensului major al măsu
rilor ferme adoptate de conducerea 
partidului în acest sector de însem
nătate vitală pentru economia națio
nală, concomitent cu mobilizarea co
muniștilor, a întregului personal 
muncitor, indiferent de funcția deți
nută, la îndeplinirea în mod necon
diționat a obligației de a respecta 
cu strictețe prevederile Decretului 
prezidențial privind instituirea stării 
de necesitate și a regimului militari
zat în unitățile din Sistemul energe
tic național, dispozițiile privitoare 
la efectuarea organizată a schimbu
lui de muncă, normele și instrucțiu

te din sectorul energie! electrice, în 
primul rînd centralele pe cărbune, 
să lucreze la capacitatea planificată 
și să livreze în întregime energia 
electrică necesară economiei națio
nale.

In unitățile miniere, organele și 
organizațiile de partid au înalta în
datorire de a acționa pentru spori
rea producției de cărbune energetic 
prin ridicarea randamentelor în 
abataje și cariere, folosirea cît mai 
deplină a capacităților existente j ș.i utilajelor din dotare, pregătirea din 
timp. » noi cîrnpur! de exțracție, li
vrarea ritmică și de calitate ă dă?" 
bunelui. Aceștia gînt factori de cea 
mai mare însemnătate pentru asigu
rarea stocurilor necesare funcționă
rii la parametri'superiori a centra
lelor pe cărbune, iar competența 
și stăruința ce se cer dovedite de 
organizațiile de partid și consiliile 
oamenilor muncii în soluționarea 
problemelor tehnice, de organizare 
și de conducere se cer însoțite de 
acțiuni ferme, politice și organiza
torice, pentru înlăturarea hotărîtă a 
deficiențelor serioase manifestate în 
domeniul extracției cărbunelui, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, a răspunderii cadrelor, la 
toate eșaloanele, pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor de măsuri 
stabilite în combinatele și întreprin
derile miniere in scopul creșterii 
producției de cărbune energetic.

De' bună seamă, în efortul lor de a 
livra mai mult cărbune termocentra
lelor electrice și uzinelor de cocsifi
care, minerii simt nevoia de a fi mai 
bine sprijiniți de unitățile producă
toare de complexe și utilaje miniere 
pentru explqatările din subteran și 
de la suprafață, de piese de schimb 
necesare pentru executarea la timp

și de calitate a reparațiilor. Organi
zațiile de partid din aceste unități 
au datoria de a acționa cu perseve
rență, de a mobiliza puternic forțele 
colectivelor de . oameni ai muncii 
pentru a răspunde prompt solicită
rilor minerilor. Tot în acest scop a 
devenit necesar ca organele de 
partid din județele unde se află uni
tăți miniere sau care au întreprin
deri producătoare de utilaje și piese 
de schimb destinate sectorului car
bonifer să colaboreze strîns in so
luționarea problemelor, implicind 
direct în acest sens conducerile cen
tralelor industriale și ministerelor de 
resort. Comitetele județene de partid 
nu trebuie să mai admită sub nici 
un motiv încălcarea disciplinei de 
plan, experimentarea la nesfîrșit a 
unor utilaje și echipamente miniere, 
tărăgănarea rezolvării diferitelor 
probleme care se ridică în acest do
meniu.

înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
stabilite recent de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. vizează 
nu numai creșterea producției de e- 
nergie electrică și a extracției de 
cărbune. Măsurile luate pentru asi
gurarea funcționării ireproșabile a 
sistemului energetic național, condi
ție de bază a desfășurării normale 
a activității economice și sociale, se 
cer însoțite pretutindeni de gospo
dărirea cit mai judicioasă a resurse
lor energetice. Pornind tocmai de la 
această cerință imperioasă, organele 
și organizațiile dfe partid, antrenînd 
organizațiile de masă și obștești, au 
datoria să acționeze pentru desfă
șurarea unei puternice și largi ac
țiuni politice, educative menite să 
asigure în fiecare județ, localitate și 
unitate economică aplicarea cu fer
mitate a tuturqț măsurilor necesare . 
pentru reducerea cit mai ..substanția
lă a consumurilor energetice, pen
tru recuperarea și refolosirea ener
giei, pentru a se pune capăt, în mo
dul cel mai drastic, oricăror forme 
de risipire a acesteia.

Măsurile ferme adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., sarcinile stabilite de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și concluziile ce 
decurg din acestea au deplină vala
bilitate și pentru alte sectoare ale e- 
conomiei naționale decît cele exami
nate, pentru alte ministere, pentru 
organizațiile de partid din toate do
meniile de activitate, de la orașe si 
de la sate. Iată de ce în toate mi
nisterele. în toate județele trebuie să 
se tragă maximum de învățăminte si 
să se asigure îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planurilor si progra
melor in fiecare domeniu de activi
tate. pentru realizarea hotăririlor 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului. Pretutindeni. în toate 
unitățile și ramurile industriale, în 
unitățile agricole se cere să fie asi
gurată o organizare temeinică a ac-
(Continuare în pag. a II-a)

TOATE NOILE OBIECTIVE ENERGETICE 'l

In funcțiune la termen i
Nu există, la ora actuală, sar

cină mai importantă pentru 
constructori și montori, pentru 
energeticieni și furnizorii de 
utilaje decît aceea de a acționa 
susținut și bine organizat, in
tr-un climat de ordine desăvîr- 
șită și înaltă diciplină în mun
că în vederea terminării și pu
nerii rapide în funcțiune a tu
turor obiectivelor energetice 
planificate pentru acest an. In 
lumina hotăririlor stabilite la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pe șantierele din acest 
domeniu a fost reanalizată cu 
exigență și spirit critic activita
tea desfășurată pînă acum, sta- 
bilindu-se cu operativitate pro
grame cuprinzătoare de măsuri 
și grafice mobilizatoare de 
lucru, menite să ducă într-un 
timp scurt la recuperarea com
pletă a rămînerilor în urmă 
acumulate în lunile anterioare.

Se poate aprecia că, in pre
zent, caracteristica dominantă a 
activității desfășurate pe șan
tierele energetice o constituie 
ampla conoentrare. de forțe 
umane și mijloace tehnice, 
subordonate accelerării ritmu
lui lucrărilor de construcții- 
montâj. Au fost adoptate mă
suri cuprinzătoare vizînd asigu
rarea integrală a forței de 
muncă, aprovizionarea ritmică, 
în flux continuu, cu materia
lele de construcții necesare, s-a 
stabilit o conlucrare strînsă cu 
furnizorii pentru livrarea neîn- 
tirziată a utilajelor tehnologice.

Firește, aceste măsuri nu tre
buie privite decît ca un punct 
de plecare în inițierea altor 
acțiuni, în funcție de situația 
existentă De fiecare șantier în 
parte, care să determine orga
nizarea perfectă a tuturor com
partimentelor de lucru, crește

rea spiritului de răspundere, 
de la șeful de șantier pînă la 
ultimul muncitor.

Nici una din sarcinile stabi
lite să nu fie amînată pentru 
mai tîrziu, nici o problemă 
care apare nu trebuie lăsată în 
suspensie, pentru că ziua urmă

toare ridică exigente și mal. 
mari, pune probleme noi, nece
sită eforturi suplimentare. Nu
mai acționînd în acest mod pot 
fi înlăturate cu hotărîre nea
junsurile semnalate pînă acum 
în activitatea desfășurată pe 
șantierele energetice.

Cum sint respectate aceste exigente ? — iată tema raidului 
nostru (ce-I publicăm în pagina a IlI-a) pe două șantiere ale 
unor importante obiective energetice :

El Centrala electrică de termoficare din Giurgiu
H Șantierul Uzinei electrice Govora

Oamenii de stiintă de 
pretutindeni, care au me
reu sub lupă globul pă- 
mîntesc. sînt unanimi în 
părerea că un strat de 
pămint fertil de numai 20 
centimetri se plămădește 
în lungul a 2 000—7 000 de 
ani ! Orologiul cosmic are 
„orele" sale de socotire a 
timpului care galopează 
prin univers. Așadar, fări- 
ma de humus în care azi 
germinează recoltele de 
grîu. porumb, orz. soia, 
sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui. merele si strugu
rii, . vine de departe și a 
ajuns pînă în prezent 
rezistînd agresiunilor na
turii — îngheț-dezgheț, 
vînturi, ploi, revărsări de 
puhoaie, secete pustii- 

. toare, la care, nu o 
dată, s-a asociat și agre
siunea omului. Conștientă 
ori inconștientă. Iată mo
tivația pentru care, de ani 
buni, specialiștii în „bu
cătăria" Terrei avertizează 
asupra adevărului potrivit 
căruia solul planetei se 
degradează constant si cu 
„viteză alarmantă".

Judecind lucrurile din 
acest unghi de vedere 
planetar, strategia conser
vării pămintului. „avuția 
cca mai de preț a națiunii 
noastre", strategie cristali
zată în Programul de trans
formare a naturii patriei, 
elaborat la inițiativa 
secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se în
fățișează ca una dintre 
cele mai îndrăznețe si no
vatoare acțiuni. Acțiune de 
anvergură, a cărei substan
ță fundamentală este dată 
de grija fată de inestima
bilul tezaur — glia patriei. 
Este. în fond, grija pentru 
valorile perene ale acestui 
neam si mărturisește pa

RECOLTA
și depozitată 

pînă la ultimul Efobtl
Aceasta este acum marea răspundere 

a comuniștilor de la sate, 
a tuturor lucrătorilor ogoarelor

Sînt zile de toamnă tîrzie în care eforturile oamenilor muncii din agricultură, ale orga
nizațiilor de partid de la sate trebuie să se îndrepte în totalitate spre încheierea în cel mai 
scurt timp a absolut tuturor lucrărilor agricole. Volumul de muncă este, desigur, mai mic, 
dar timpul este foarte înaintat și tocmai de aceea grija de căpetenie a fiecărui lucrător din 
agricultură trebuie să fie acum strîngerea recoltei pînă la ultimul kilogram, pînă la ultimul 
bob, pentru ca absolut nimic să nu se piardă, să nu se risipească. In acest scop este nevoie 
nu numai de participarea activă a tuturor forțelor din agricultură, ci și de un temeinic con
trol asupra modului în care se desfășoară recoltarea, cum este organizat transportul produ
selor pentru ca, subliniem, absolut întreaga recoltă să fie strînsă și depozitată în cele mai 
bune condiții. '

In ordinea de prioritate, eforturile trebuie îndreptate acum spre următoarele lucrări:

® STRÎNGEREA ÎNTREGII PRODUCȚII DE 
PORUMB, ORGANIZAREA TRANSPORTĂRI! 
RAPIDE A ACESTEIA, FĂRĂ NICI UN FEL DE 
STAGNARE, SPRE BAZELE DE RECEPȚIE Șl 
DEPOZITE. Oriunde mai sînt de recoltat lanuri de 
porumb este necesar să fie mobilizate la cules toate 
forțele disponibile. In acest scop, pe lingă o mai largă 
participare a locuitorilor satelor, este nevoie ca mij
loacele mecanice de recoltare să fie utilizate la 
întreaga capacitate, creîndu-se toate condițiile pentru 
funcționarea lor neîntreruptă pe tot parcursul zilei. 
Cerința intensificării ritmului de recoltare este cu atît 
mai imperioasă în acele județe în care pe cîmp se 
află incâ suprafețe destul de mari de porumb necuies. 
Este vorba, îndeosebi, de unitățile agricole din județele 
Timiș, Călărași, Ialomița, Teleorman, Arad,z Giurgiu, 
Galați, Satu Mare și Caraș-Severin.

@ TRANSPORTUL FĂRĂ ÎNTÎRZIERE ATÎT AL 
RECOLTEI DE PORUMB, AL SFECLEI DE 
ZAHĂR, CÎT ȘI AL CELORLALTE PRODUSE 
impune să fie mobilizate absolut toate mijloacele 
proprii ale unităților agricole, atelajele de pe teritoriul 
comunelor, precum și toate celelalte mijloace de 
transport din localități și din județe, asigurîndu-se în 
acest scop o mai bună repartizare a acestora în 
funcție de nevoile reale din fiecare unitate agricolă și 
consiliu agroindustrial, astfel îneît ÎN CURSUL 
ZILEI DE AZI Șl DUMINICĂ CEA MAI MARE 
PARTE A PRODUCȚIEI SĂ FIE TRANSPOR
TATĂ Șl DEPOZITATĂ. In mod obligatoriu, în 
fiecare unitate să se asigure utilizarea la capacitatea 
maximă a acestor mijloace sporite, prin mobilizarea 
unui număr mai mare de oameni atît în cîmp, la 
încărcare, cît și la locurile de depozitare.

® RESPECTAREA STRICTĂ A GRAFICELOR 
DE LIVRARE A SFECLEI DE ZAHĂR trebuie 
să fie urmărită zi de zi și oră de oră, astfel Incit 
timpul de la recoltare pînă la expedierea spre fabrici 
să fie redus la minimum, evitîndu-se în acest fel pier
derile de materie primă, îndeosebi de zahăr. Cu toată 
fermitatea trebuie să acționeze în acest sens comitetele 
Județene de partid din acele zone in care, din cauza 
nerespectării graficelor de recoltare, fabricile de zahăr 
din Calafat, Podari, Țăndărei, Urziceni, lanca, Giurgiu, 
Timișoara sînt obligate să funcționeze sub capacitatea 
stabilită.

© Pentru a avea garanția unor recolte de cereale 
păioase lo nivelul planificat este de datoria conduce
rilor unităților agricole, organelor agricole SĂ 
VERIFICE CU TEMEINICIE MODUL IN CARE 
A FOST RESPECTAT PLANUL DE INSĂMIN- 
ȚĂRI SI, IN FUNCȚIE DE STAREA CLIMATICĂ 
DIN FIECARE ZONĂ, SĂ SE STABILEASCĂ

MĂSURILE NECESARE PENTRU A ORGANIZA 
ACOLO UNDE ESTE NEVOIE APLICAREA ÎN 
CONTINUARE A UDĂRILOR PENTRU RĂ
SĂRIREA PLANTELOR.

@ Deosebit de important este acum ca, o dată cu 
încheierea recoltării și a transportului produselor din 
cîmp, în fiecare unitate agricolă să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru LIVRAREA ÎNTREGII 
PRODUCȚII PREVĂZUTE LA FONDUL DE 
STAT Șl LA FONDUL DE AUTOAPROVIZIO- 
NARE. Recoltele obținute in acest an trebuie să 
asigure condițiile necesare unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare, precum și satis
facerea celorlalte ceri/ițe ale economiei naționale, 
sporind în acest fel contribuția agriculturii Ia ridicarea 
bunăstării întregului popor, la dezvoltarea generală a 
patriei.

© Acum, cînd, practic, însămînțările de toamnă au 
fost terminate, de cea mai mare însemnătate este 
SĂ SE ASIGURE PRETUTINDENI EXECUTAREA 
ARĂTURILOR ADÎNCI DE TOAMNĂ ÎN PE
RIOADA PREVĂZUTĂ ȘI ÎN CONDIȚIILE DE 
CALITATE , STABILITE. Pentru încheierea acestei 
lucrări, pină cel tîrziu la 15 noiembrie este necesar ca 
toate terenurile să fie eliberate operativ de resturile 
vegetale și arate grabnic, prin organizarea muncii 
mecanizatorilor în două schimburi, de zi și noapte. 
Pornindu-se de la necesitatea asigurării tuturor condi
țiilor pentru obținerea unor recolte superioare, se 
recomandă ca arăturile să fie executate la adîncime 
mai mare. In același timp trebuie trecut cu mai multă 
hotărîre la executarea lucrărilor de afînare în profun
zime a solului în conformitate cu programele stabilite 
pentru fiecare zonă și județ în parte. O dată cu 
arăturile, trebuie definitivate acțiunile de organizare 
a teritoriului în sole mai mici, care permit executarea 
unor lucrări de nivelare, o mai bună folosire a 
pămîntului.

@ In zootehnie, o serie de lucrări stringente - 
STRÎNGEREA Șl INSILOZAREA RESURSELOR 
FURAJERE, PREGĂTIREA PENTRU IARNĂ A 
ADĂPOSTURILOR ș.a. - trebuie efectuate fără 
întirziere, astfel incit în toate fermele să se asigure 
condiții cît mai bune pentru creșterea și îngrijirea 
animalelor în anotimpul friguros, pentru sporirea în 
continuare a efectivelor și producțiilor animaliere. Con
comitent cu menținerea la pășunat a animalelor cît 
timpul mai este bun, este nevoie să se acționeze cu 
toate forțele pentru strîngerea grabnică a tuturor 
furajelor grosiere și a celorlalte nutrețuri existente încă 
in cîmp și să se asigure depozitarea lor corespunză
toare. O atenție deosebită trebuie acordată realizării 
planului de montă și gestație, aceasta constituind una 
din condițiile hotărîtoare pentru creșterea efectivelor 
in anul 1986 și dezvoltarea in continuare a zootehniei.

In agricultură este încă mult de lucru în această perioadă. Ceea ce se cere în mod deo
sebit acum organizațiilor de partid de la sate, consiliilor populare, cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unități este să activeze cu fermitate pentru a asigura mobilizarea tuturor 
locuitorilor din comune pentru strîngerea și punerea la adăpost a întregii recolte și pregătirea 
temeinică a producției agricole din anul viitor.j UN J^ALITAm ȚĂRII

• reportaje. • însemnări- •

triotismul fierbinte, pildui
tor.

Cum se înfățișează. în 
ochii contemporanilor, te
merara si vasta operă de 
combatere a eroziunii so
lului — una din direcțiile 
principale din Programul 
de transformare a naturii 
patriei ? Vom înțelege mai 
bine acest lucru dacă vom 
numi direct realitatea 
moștenită la 23 August 
1944 : zero hectare cu ame

ziunii solului cerea mari 
energii, mari eforturi fi
nanciare. De unde, cine era 
dispus să le facă în con
textul social de atunci ?

Răbdător, pămîntul a aș
teptat un timp prieten lui. 
un timp aliat de nădejde 
în lupta necruțătoare pen
tru conservare si supravie
țuire în fata efectelor dis
trugătoare ale naturii. Eli
berarea pămîntului de bo
lile care-i storceau fertili

Pâmînturi 
renăscute

najări pentru combaterea 
eroziunii solului ! Cei mai 
în vîrstă mai. poartă cu ei 
in memorie. ca un vis 
urit. imaginea dezolantă a 
păminturilor aride lăsate 
în voia „naturalei nepă- 
sări". cum se exprima Pa- 
nait Istrati.

Unde erau ochii care să 
vadă rănile pămintului. 
urechile care să audă gea
mătul lui de suferință ? 
Am fi nedrepți dacă n-am 
recunoaște că au existat 
Si atunci minți lucide, oa
meni care, legați de glia 
românească, au avertizat 
asupra acestor rele. în 
discursul de recepție la 
primirea în Academie, re
putatul savant Gheorghe 
Ionescu Sisesti avertiza cu 
gravitate asupra degradă
rii solului agricol din 
România. Semnal de alar
mă fără ecou. Nu-i mai 
puțin adevărat că între
prinderea unor eficiente 
măsuri de stopare a ero

tatea a început cu'evul de 
tară nouă în care Româ
nia a intrat în urmă cu 
peste patru decenii. Și 
astfel. în 1965. statistica 
consemna și pe acest front 
de luptă deschis de Partidul 
Comunist Român, aproape 
200 000 de hectare amena
jate antierozional. In nu
mai două decenii, suprafa
ța creste la peste 3 000 000 
de hectare. Sînt anii unei 
ofensive de proporții fără 
precedent. Ofensivă care — 
potrivit Programului na
tional de transformare a 
naturii patriei — va fi în
trecută prin desfășurarea 
de forte prezente si viitoa
re. pentru ca la borna 
anilor ’90 suprafața supusă 
acestei autentice chirurgii 
pedologice la scară națio
nală să însumeze peste 5 
milioane de hectare.

Am străbătut în ultimii 
ani fostele coline „de cre
tă" ale Dobrogei. fostele 
dealuri golașe din Moldo-

va si zonele _ subcolinare 
ale Carpaților "de miazăzi 
ori vestici. Suișuri si cobo- 
rișuri ale pămîntului ro
mânesc. adevărate maree 
terestre unde cu tenacita
tea proprie oamenilor a- 
cestei epoci se instaurează 
verdele fertilității in locul 
rănilor de cîndva De teri
toriul păminturilor sterile. 
O muncă intr-adevăr tita
nică schimbă geografia fi
zică a tării după o strate
gie complexă, cuprinzătoa
re. îndrăzneață. Experiența 
Perienilor — loc unde dea
lurile slab productive ale 
Vasluiului au fost pur si 
simplu remodelate. sculp
tate. apte de recolte nici- 
cind visate — este genera
lizată pe întreaga tară, la 
indicația secretarului gene
ral al partidului. Se poate 
afirma cu mîndrie că s-a 
creat o scoală românească 
de combatere a eroziunii 
solului. Certificatele ei de 
atestare ? Merele de Bistri
ța ori de Argeș sau Caraș- 
Severin. Strugurii de Dea- 
lu Mare ori Dealu Bujo
rului. Recoltele de pline dc 
pe terasele Dîmboviței, 
lașiului, Constanței, Vran- 
cei. Tulcei. Vîlcei. Oltului. 
Bacăului... Locuri unde 
brîul carpatic a fost „re- 
machetat". „reconstruit" de 
mina omului si pus astfel 
să lucreze pentru om.

O imensă rețea de poli
goane experimentale „tip 
Perieni". răspîndită pe în
treg teritoriul patriei, tes
tează necontenit metode si 
soluții de protecție a pă- 
mîntului. Originalitate si 
eficientă — iată ideile care 
au cîștig de cauză în aces
te statii-pilot. unde nămîn- 
tului i se ia continuu

Iile TĂNASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

Lecția 
realității

Un drum către coloanele is
toriei economiei românești au 
făcut in prima parte a lunii 
septembrie cițiva tineri creatori. 
Județul ales pentru organiza
rea „Taberei de documentare 
și creație a C.C. al U.T.C1" (a- 
flată deja la a V-a ediție), cu 
sprijinul redacției „Scinteii ti
neretului", a fost în acest an 
unul din inima tării. Hunedoa
ra. Grupul de scriitori, cineaști, 
muzicieni tineri, încă aflați pe 
diferite trepte de afirmare, de 
la poetul cu cîteva poezii pu-

ÎNSENINĂRI

blicate pînă la autori de volu
me tipărite, a putut vizita in 
perioada de desfășurare a „Ta
berei" mari obiective economi
ce, locuri scumpe, legate de de
venirea ființei noastre naționa
le ; au participat- la intilniri cu 
membri ai cenaclurilor din ju
deț, cu cititorii. De mare folos 
au fost, apoi, întîlnirile cu per
sonalități ale presei și literatu
rii române contemporane. O 
dovadă in plus a interesului cu 
care a fost intîmpinată această 
frumoasă inițiativă a C.C. al 
U.T.C. a constituit-o și prezen
ta in mijlocul tinerilor creatori 
a unor redactori ai unor publi
cații de prestigiu : „Scinteiă". 
„Tribuna", „Vatra", „Ramuri" 
.și. evident. „Scinteiă tineretu
lui".

Tinerii scriitori participant! 
la „Tabăra de documentare și 
creație" au stabilit astfel con
tacte concrete cu oamenii mun
cii. au cules materiale și re
zultatele. adică publicarea mul
tor pagini interesante, sint con-

Petre DOMȘA
(Continuare în pag. a II-a)
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ÎN SPIRITUL EXIGENȚELE REVOLUȚIONARE, AL ÎNALTEI RESPONSABILITĂȚI COMUNISTE 

întărirea muncii politico - organizatorice a organelor și organizațiilor 
de partid - cerință esențială în înfăptuirea obiectivelor economico-socialeStil de muncă dinamic, dăruire, ordine și disciplină în activitatea fiecărui comunist

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat în repetate rînduri necesitatea 
ca organele și organizațiile de 
partid să-și perfecționeze stilul și 
metodele de muncă, să imprime în
tregii activități politico-organizatorice 
un conținut concret și eficient, a 
cărui unitate primordială de măsură 
s-o constituie faptele, rezultatele ob
ținute in Îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

O asemenea cerință ne apare și 
mai clar acum cînd Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a sta
bilit măsuri cu caracter deosebit 
pentru creșterea producției de cărbu
ne și energie electrică. în spiritul 
exigențelor formulate de conducerea 
partidului, noi am analizat cu răs
pundere activitatea desfășurată pe 
acest an în plenara comitetului de 
partid cu activul. Analiza a pus în 
evidență că rezultatele muncii colecti
vului nostru, deci și ale comuniști
lor, nu se ridică la nivelul prevede
rilor planului. întreprinderea minieră 
Horezu se prezintă pe 9 luni cu im
portante restanțe la producția de 
cărbune, restanțe generate atît de 
cauze obiective (intîrzierea lucrărilor 
la calea ferată Popești—Alunu a 
impus în continuare utilizarea mij
loacelor de transport auto pentru 
expedierea cărbunelui și acestea nu 
au acoperit întotdeauna cerințele), 
cit și de cauze subiective : Reasigu
rarea unei ordini și discipline exem
plare, care, dacă s-ar fi manifestat 
la toate nivelurile, de la cadre de 
conducere pînă la muncitori, ar fiFermitate și exigență, maximă răspundere, spiritde inițiativă Ia fiecare Ioc

Măsurile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru 
înfăptuirea programului de realizare 
a producției de energie electrică pe 
acest an au generat și în rindurile 
colectivului nostru un, înalt spirit de 
angajare revoluționară muncitoreas
că in îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Imediat după publicarea De
cretului prezidențial privind institui
rea stării de necesitate și a regimu
lui militarizat în unitățile din siste
mul energetic național, comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
au inițiat o largă acțiune de cunoaș
tere șl însușire de către fiecare ener- 
getician a prevederilor decretului, 
precum și a măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în același timp, a avut loc o 
analiză comună,,efectuată „de comi
tetul de partid' și consiliul' oameni
lor’'' '• muncii, Hi' eâdtii'l 'căreia"s-au 
■stabilit noi acțiuni politico-organi
zatorice de Îmbunătățire •și" perfecțio
nare a activității, de urmărire mai 
perseverentă, punct cu punct, a rea
lizării programului de trecere la acti

diminuat influența greutăților apă
rute.

De bună seamă, faptul că nu s-a 
realizat în permanență o puternică 
mobilizare de forțe, că despre asigu
rarea ordinii și disciplinei mai mult 
s-a vorbit decît s-a acționat, arată 
că și in stilul și metodele de muncă 
ale comitetului de partid, ale organi
zațiilor de bază au existat deficiențe 
serioase. Cea care le-a însumat pe 
toate constă in aceea că multă 
vreme atît comitetul de partid, cit 
și birourile organizațiilor de bază 
s-au mulțumit să accepte această si
tuație, să admită greutățile invocate 
de factorii cu munci de răspundere 
ca fiind de neînlăturat.. A fost o 
eroare în stilul nostru de muncă pe 
care, în plenara cu activul de partid, 
am reconsiderat-o, stabilind măsuri 
politico-organizatorice menite să în
tărească rolul politic conducător al 
organizațiilor de partid la fiecare loc 
de muncă, să crească răspunderea 
comuniștilor față de îndeplinirea sar
cinilor de plan, față de activitatea 
de ansamblu a unității.

N-am să mă opresc asupra tu
turor măsurilor cuprinse în planul 
adoptat cu acel prilej — el conține 
măsuri atît pentru intensificarea 
muncii de educație, cit și pentru în
tărirea vieții de organizație, ca fac
tori hotărîtori pentru creșterea răs
punderii comuniștilor față de înde
plinirea sarcinilor de plan — ci am 
să înfățișez cîteva măsuri vizînd in
tegrarea mai organică a activității de 
partid în rezolvarea problemelor eco
nomice. In primul rînd, am stabilit 

vitatea de iarnă, a măsurilor de în
tărire a spiritului de ordine și dis
ciplină Ia fiecare loc de muncă din 
termocentrală.

Comitetul de partid, împreună cu 
cele 14 birouri ale organizațiilor de 
bază au stabilit și propus conducerii 
tehnice a termocentralei repartiza
rea în conducerea tuturor formați
ilor de lucru și în toate punctele 
cheie, de importanță vitală pentru 
buna desfășurare a procesului de 
producție, a celor mai buni comu
niști, oameni cu o temeinică pregă
tire profesională și o bogată expe
riență în producție. Astfel, in frun
tea formațiilor de lucru de la repa
rații .benzi transportoare și mașinile 
de încărcat din gospodăria de căr
bune, in secția termomecanică, la 
reparații cazane și mori, la reparații 
turbine se află acum comuniști des
toinici, cu multă, inițiativă și spirit 
organizatoric : maiștrii și maiștrii 
specialiști Francisc Kiss," Aurel Hei* 
ța, Mircea Marc, Gheorghe Cazaeu, 
Liviu Coroiu și loan Anghel. Ca 
efect direct a] aplicării acestor mă- 

ca toate cadrele de conducere — de 
la nivel de formație și pină la direc
torul întreprinderii — să informeze 
zilnic birourile organizațiilor de bază 
și biroul comitetului de partid asu
pra evoluției activității de extracție 
a cărbunelui. De asemenea, am sta
bilit ca în toate adunările de partid 
— indiferent de ordinea de zi pe 
care o au — comuniștii din conduce
rea sectoarelor sau formațiilor de 
lucru cu sarcinile nerealizate inte
gral să prezinte rapoarte și să soli
cite măsurile necesare pentru îndrep
tarea situației. Comitetul de partid 
și-a propus, de asemenea, ca la sfîr- 
șitul fiecărei zile — după orele de 
program — să inițieze un scurt „co
mandament" de analiză a producției 
de cărbune.

Am insistat, după cum se vede, pe 
măsuri cu caracter de informare 
operativă, pentru ca, pe această 
bază, să stabilim modalități politice 
și organizatorice, tot operative, pen
tru îndreptarea lucrurilor. Acest stil 
de muncă, dublat de o temeinică 
organizare a întregii activități de 
partid — de la planificarea muncii 
și pînă la mai buna organizare și 
repartizare a forțelor pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan — va fi în 
măsură, sintem siguri, să sporeas
că capacitatea comitetului de partid, 
a organizațiilor de bază în asigurarea 
unei producții superioare de cărbu
ne, în livrarea ei in mod ritmic către 
termocentrale.
Ion ROȘIANU
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea minieră Horezude munci
suri, s-au efectuat lucrări de mal 
bună calitate la reparația capitală a 
grupului energetic nr. 1, s-au între
prins importante lucrări de îmbună
tățire a activității in cele două tu
nde de dezgheț, unde au fost racor
date ventilatoarele de recirculație a 
gazelor de la blocul 5—6 la colectoa
re de gaze calde pentru ridicarea 
temperaturii in tunele de la 65 grade 
la 80 grade C, ceea ce va determina 
scăderea perioadei de staționare a 
vagoanelor în tuneluri.

Trebuie să spunem însă că, deși 
termocentrala Mintia-Deva livrează 
în sistemul energetic național cea 
mai mare cantitate de energie elec
trică dintre termocentralele pe căr
bune din tară, totuși, ea continuă să 
înregistreze fluctuații în producerea 
energiei. Dacă la începutul acestei 
sfiptămini am atins o capacitate de 
1 000 și chiar 1 020 MW, miercuri și 
joi aceasta a scăzut din nou cu 200. 

■ MW.' Este urmarea diffitnențdlbr ce 
le înregistrăm uneori la cazane și 
mori, datorită nerespectării graficu
lui de reviail și reparații, precum și 

calității mai slabe a cărbunelui ce-1 
primim in unele perioade. Iată de 
ce organizația noastră de partid, 
trăgînd concluziile de rigoare, va mi
lita pentru perfecționarea stilului și 
metodelor sale de muncă, pentru ca 
fiecare comunist, indiferent de func
ția pe care o deține, să acționeze cu 
maximă răspundere, cu dăruire, să 
fie exemplu de disciplină și spirit de 
organizare, în așa fel incit, prin 
unirea energiilor' întregului colectiv 
într-un singur șuvoi, să asigurăm 
funcționarea perfectă, la capacitatea 
maximă, a fiecărui grup energetic 
al termocentralei.Concordanța deplină între vorbă și faptă, cinstea și corectitudinea - atribute ale atitudinii înaintate, revoluționare

Pentru recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii de la 
Autobaza de transporturi auto 
din Baia Sprie, comitetul de partid, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii, a propus spre dezbatere 
și aprobare un program complex 
de măsuri tehnico-organizatorice și 
politico-educative, elaborat in lu
mina hotăririlor adoptate în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., menite să asigure 
sporirea eficienței activității noastre 
economice, reducerea substanțială a 
cheltuielilor de transport. Subliniem 
în mod deosebit faptul că aceste 
măsuri vizează obiective precise in 
fiecare compartiment al activității 
politico-organizatorice și educative, 
fiind orientate atit spre întărirea 
ordinii și disciplinei, sporirea exi
genței față de îndeplinirea îndatori
rilor, cit și spre aplicarea imediată 
a unor soluții tehnice menite să 
ducă la traducerea în viață a sarci
nilor stabilite de conducerea parti
dului. Corespunzător acestui pro
gram, ne-am propus ca in adunările 
generale, cu prilejul discuțiilor in
dividuale cu comuniștii, in cadrul 
dezbaterilor de la invățămîntul poli
tic, ca și la întîlnirile săptăminale 
ale „școlii personalului", să supu
nem permanent examinării modul 
concret în care fiecare comunist, 
fiecare om al muncii își îndeplinește 
sarcinile de plan și cu ce rezultate 
din punctul de vedere al eficienței.

Avind în vedere că șoferii din au
tobaza noastră au puncte de lucru 
la mai mulți beneficiari din județ și 
din țară (exploatările miniere Baia 
Sprie, Șuior, Hcrja, întreprinderea 
minieră Motru, Șantierul Ovidiu de 
la canal), comitetul de partid acțio
nează pentru cunoașterea și genera
lizarea celor mai bune metode de 
folosire a mijloacelor de transport, 
de reducere a timpilor de încărcare 
și descărcare a autovehiculelor, de 

.scurtare a. distanțelor de transport., 
in . vederea reducerii ■ continue a 
cheltuielilor de. transport și- creșterii;

. eficienței economice.
O asemenea situație a determinat ■ 

comitetul de partid să-și adapteze 
mai bine activitatea acestor exigen
țe ; ne-am propus ca periodic să

Pregătirile de iarnă efectuate, asi
gurarea stocurilor de cărbune, activi
tatea politico-organizatorică pe care 
o vom desfășura in vederea întăririi 
ordinii și răspunderii în muncă la 
toate eșaloanele ne dau convingerea 
fermă că în acest an energeticienii 
de la Mintia-Deva vor furniza siste
mului energetic național cantități 
sporite de energie electrică, vor 
răspunde prin fapte măsurilor stabi
lite de conducerea partidului.

Constantin NEAG
secretar al comitetului de partid 
de la Termocentrala Mintia-Deva

constituim colective din rîndul mem
brilor comitetului de partid și al 
consiliului oamenilor muncii care 
să se deplaseze pe o perioadă mai 
lungă, o săptămînă-două, la locurile 
de muncă ale comuniștilor, ale șo
ferilor, pentru a le cunoaște proble
mele, pentru a conlucra cu organi
zațiile de partid din unitățile eco
nomice în care acționează, în vede
rea orientării activității acestora 
spre obiectivele stabilite.

Evident, comitetului nostru de 
partid îi revin sarcini complexe 
pentru traducerea în viață a măsu
rilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Folosind 
toate formele consacrate în stilul și 
metodele noastre de muncă — dez
baterea temeinică și permanentă a 
problemelor eficienței transporturi
lor în adunările generale de partid, 
prezentarea de rapoarte de către 
comuniști asupra modului in care 
se încadrează personal în normele 
stabilite în acest sens, organizarea 
de schimburi de experiență, inițierea 
de dezbateri pe tema : „Eficiența 
muncii noastre în lumina faptelor", 
orientarea propagandei vizuale și a 
învățămîntului de partid spre înde
plinirea acestor sarcini ș.a. — vom 
pune accentul pe intervențiile ope
rative ale organizațiilor de partid în 
analizarea și rezolvarea oricărei pro
bleme care condiționează reducerea 
cheltuielilor de transport, fără a aș
tepta acumularea unor neajunsuri, 
cum se mai intîmplă uneori, pentru 
ca abia apoi să se intervină.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de la Autobaza din Baia Sprie sint 
hotărîți să nu precupețească nici un 
efort pentru a transpune în viață, 
cu cea mai mare răspundere și exi
gență, măsurile stabilite de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
asigurînd folosirea cit mai judicioa
să a mijloacelor tehnice aflate în 
dotare și reducerea continuă, cit 

‘ măi șubstarîțială, a.. . cheltuielilor; de 
trail sport.- . " " ,Vi

Conșîariîin MORARII 
secretar al comitetului de partid 
de la Autobaza din Baia Sprie, 
județul Maramureș

(Urmare din pag. I)

tivității. să fie exercitate o conduce
re competentă si un control riguros, 
astfel ca programele stabilite si sar
cinile ce izvorăsc din ele să fie în
deplinite Ia timp gi in întregime.

In ce privește activitatea organelor 
și organizațiilor de partid din mi
nistere și centrale, acestea trebuie 
să-și examineze intr-un profund spi
rit critic și autocritic, revoluționar 
modul in care au reușit să înscrie 
problematica majoră a ministerului 
sau centralei pe agenda de lucru, fe
lul in care se asigură manifestarea 
spiritului de răspundere in munca 
de zi cu zi a specialiștilor , ridica
rea calității și competenței sprijinu
lui acordat conducerilor colective din 
unitățile subordonate. Organizațiile 
de partid au îndatorirea de a urmări 
îndeaproape generalizarea și aplica
rea oricăror metode înaintate de lu
cru, a căror eficiență este validată 
de practică, de a combate în același 
timp orice tendințe de a se lua an
gajamente formale, de a se recurge 
la justificări. A analiza cu înaltă 
exigență cum acționează specialiștii, 
cadrele de conducere din minister 
sau centrală pentru aplicarea în cele 
mai bune condiții a orientărilor și 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului, a programelor pe care le 
au de înfăptuit, a hotăririlor de 
partid și legilor țării reprezintă o 
problemă ce trebuie să se afle per
manent pe agenda de lucru a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid.

Sarcini de mare răspundere revin, 
in această etapă, organelor si orga
nizațiilor de partid de la sate, comu
niștilor chemați să facă totul pentru 
strîngerea fără nici o pierdere a re
coltelor și depozitarea lor în condiții 
corespunzătoare, pentru realizarea 
lucrărilor de însămînțări de toamnă 
în condiții de calitate ireproșabilă, 
pentru asigurarea dezvoltării conti
nue a producției cerealiere si anima
liere. Aceasta cu atît mai mult cu cit 
si in agricultură, activitatea din acest 
an a evidențiat, ne lingă numeroase 
experiențe bune, o seamă de neajun
suri, de tendințe inadmisibile de pre
zentare deformată a realității, de 
neducere la îndeplinire a măsurilor 
adoptate, de nerespectare a normelor 
agrotehnice, cu repercusiuni nedorite 
în rezultatele muncii.

întrucit in perioada octombrie— 
noiembrie, în toate organizațiile de 
bază, pină la cele municipale inclu
siv, au loc adunări anuale pentru 
dări de seamă, organele locale de 
partid au datoria de a asigura pre
gătirea și desfășurarea acestora în 
așa fel incit să determine întărirea 
muncii politico-organizatorice, ridi
carea ei la un nivel calitativ supe
rior, spre a imprima activității de 
partid o eficientă sporită. întreaga 
desfășurare a muncii politice do 
masă, toate mijloacele acesteia să 
fie astfel orientate incit să contri
buie în mod direct la explicarea 
șj ințcleger,ea în profunzime a sar- 

. epuior și obiectivelor din fiecarq u- 
riit’ate, din fiecare domeniu, la cu- 

■ noâșterea și depășirea oricăror difi
cultăți și neajunsuri, pe scurt, la ri
dicarea nivelului de pregătire politi
că și ideologică a comuniștilor, ca 
factor al exercitării rolului lor activ, 

dinamic în viața colectivelor din care 
fac parte.

în conformitate cu prevederile 
statutului partidului, indiferent de 
funcția pe care o au, de locul de 
muncă unde lucrează, comuniștii au 
datoria să acționeze cu fermitate si 
perseverență, cu devotament și răs
pundere maximă pentru înfăptuirea 
întocmai a hotăririlor de partid și a 
legilor tării, punind mai presus de 
orice interesele majore ale dezvoltă
rii economico-sociale a patriei. Ei 
trebuie să fie permanent un exem
plu de acțiune revoluționară, de 
dăruire, de preocupare pentru buna 
organizare, ordine și disciplină, de 
cinste și corectitudine in întreaga lor 
activitate, să manifeste intransigență 
față de lipsuri, față de orice tendin
ță de denaturare a realității, de pre
zentare deformată a acesteia, de 
neraportare a situației reale, să fie 
promotori fermi ai noului in toate 
sectoarele de activitate.

O însemnătate esențială revine 
îmbunătățirii stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, pentru ca ele să asigure 
în toate unitățile o temeinică acti
vitate de organizare, de repartizare 
a forțelor, de cuprindere a tuturor 
sarcinilor, pentru finalizarea acțiuni
lor pe care le intreprind, a progra
melor pe care le au de îndeplinit, 
în acest context, este necesar să se 
analizeze cu toată exigența modul 
în care s-a acționat pentru îmbina
rea mai bună a răspunderii colec
tive cu răspunderea personală, pen
tru creșterea și mai puternică a răs
punderii personale în muncă a fie
cărui comunist, indiferent de func
ția ce o deține. O atenție deosebită 
se cere acordată permanent, nu nu
mai in . cadrul adunărilor de partid, 
modului în care se respectă indica
țiile conducerii partidului de a se 
încredința fiecărui comunist sarcini 
concrete și obligația statutară a a- 
cestuia de a raporta periodic in fata 
organelor și organizațiilor de partid 
despre modul cum le-a îndeplinit.

Comitetele județene de partid, or
ganele și organizațiile de partid tre
buie să tragă toate învățămintele 
din modul in care s-a acționat pen
tru realizarea planului și a progra
melor adoptate pentru diferite sec
toare și să militeze cu toată hotă- 
rirca pentru instaurarea unui înalt 
spirit de răspundere, ordine și disci
plină. care să asigure îndeplinirea 
exemplară, cu cinste si devotament, 
a sarcinilor ce stau in fata fiecărui 
colectiv, a întregii societăți in etapa 
actuală.

Perfecționîndu-și necontenit acti
vitatea politico-organizatorică, inlă- 
turind hotărit neajunsurile ce se mai 
fac simțite, organele și organizațiile 
de partid iși vor afirma și mai pu
ternic rolul lor politic conducător in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, de la orașe și de la sate, ca
pacitatea de a conduce, mobiliza si 
uni eforturile comuniștilor, ale oa
menilor muncii din toate unitățile 
pentru încheierea cu rezultată Cit mai 
bune a planului pe-acest an. pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a tării 
stabilite de istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Pe teme de sezon: UNITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE A FONDULUI LOCATIV,

FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU SOLICITĂRILE CETĂȚENILOR (III)

Instalație de termoficare - la ora probelor practice
Măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, in 

domeniul producției și gospodăririi energiei, prevederile recentului De
cret prezidențial privind activitatea din sistemul energetic național impun 
intensificarea acțiunilor de natură să asigure reducerea consumului de 
energie, recuperarea și refolosirea acesteia, introducerea unei ordini și 
discipline ferme in toate sectoarele de activitate.

Așa cum este prevăzut in decretul prezidențial, răspunderi importante 
pe această linie revin consiliilor populare și cetățenilor, care au obliga
ția să ia măsuri ferme in vederea încadrării stricte in normele de consum 
stabilite. Cu atit mai mult in aceste condiții, paralel cu măsurile gospo
dărești de folosire chibzuita a energiei, pe care fiecare cetățean este 
dator să le ia de urgență in propria locuință, este deosebit de impor
tantă pregătirea in bune condiții a fondului locativ pentru sezonul rece, 
in vederea reducerii consumului energetic.

Acest subiect □ fost abordat in anchetele precedente („Scînteia" nr. 
13 411 și 13 417) în care ne-am referit la modul curp unitățile de spe
cialitate ale cooperației și ale întreprinderilor de gospodărie comunală 
se ocupă de pregătirea de Iarnă a fondului locativ, - respectiv de lu
crările pentru etanșeizarea încăperilor, a blocurilor de locuințe, în ve
derea eliminării oricărei pierderi’ de căldură din apartamente. In rin
durile de față ne vom opri la un alt aspect al pregătirilor pentru iarnă, 
anume la lucrările de revizie și reparare a instalațiilor de încălzire, cu 
exemplificări din județele Brașov, Vaslui și Ialomița.

BRAȘOV :

Lucrările de revizie — 
încheiate

Pentru Încălzirea apartamentelor 
racordate Ia rețeaua de termoficare 
a județului funcționează peste o 
sută de centrale și puncte termice, 
de unde agentul termic este trans
portat în locuințe printr-o întinsă 
rețea de conducte.

— în momentul de față, lucrările 
de revizie sint încheiate — ne spune 
Ion Radu, directorul I.C.R.A.L. Bra
șov — instalațiile de termoficare a- 
flindu-se acum la ora probelor prac
tice. Pornind de la experiența iernii 
trecute, in acest an am început lu
crările de revizie mult mai devreme, 
incă de la 15 martie, și, pe baza unui 
program detaliat, pe fiecare locali
tate, pe fiecare cvartal de locuințe, 
au fost revizuite toate componentele 
sistemului de termoficare.

Concret, pentru redarea experien
ței, ce anume s-a făcut ? Mai întii 
au fost revizuite cazancle, schimbă
toarele de căldură și electropompcle 
din centralele și punctele termice, 
inlocuindu-se acele componente uza
te, deteriorate. Apoi, au fost revi
zuite canalele și conductele dc ter
moficare, inclusiv racordurile de la 
subsolurile blocurilor, înlocuindu-se 
porțiunile uzate și evacuîndu-se apa 
care băltea. De asemenea, s-a făcut 
spălarea mecanică a tuturor calori
ferelor din blocuri, iar acolo unde 
s-au constatat fisuri s-a procedat la 
remedierea ori la înlocuirea elemen
telor. Prin toate aceste operațiuni 
s-a putut asigura — așa cum a re
zultat din primele probe efectuate — 
mărirea randamentului termic al ca- 
zanelor și al instalațiilor componen
te cu aproape 10 la sută față de anul 
trecut.

O altă acțiune aflată in plină des
fășurare în județul Brașov în spiri
tul măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și 
decretul prezidențial privind proble
mele energetice are in vedere veri
ficarea instalațiilor dc termoficare 
din apartamente. Echipe mixte, al
cătuite din reprezentanți ai 
I.C.R.A.L. și ai asociațiilor de loca
tari merg din locuință in locuință și 
verifică modul de funcționare al in
stalațiilor (operațiunea se face pe 
cartiere, în condițiile încărcării — 
de probă — a conductelor cu agent 
termic). Cu acest prilej se urmăreș
te înlăturarea eventualelor defec
țiuni, indieîndu-se totodată locatari
lor măsurile pe care trebuie să le 
ia in vederea conservării cit mai 
bune a căldurii în locuințe : etanșei
zarea încăperilor, înlocuirea geamu
rilor sparte, montarea unor ferestre 
suplimentare etc.

VASLUI :

Multe certitudini, 
dar și multe incertitudini

Avînd în vedere neajunsurile ma
nifestate anul trecut, comitetul exe
cutiv al consiliului popular jude
țean a luat din timp măsurile nece
sare pentru mai buna pregătire de 
iarnă a instalațiilor de termoficare. 
între acestea, cea mai importantă 
măsură privește accelerarea con
strucției centralei termice pe cărbu
ne din municipiul Vaslui. Concret, 
care este stadiul acestor pregătiri ?

...Pe șantierul centralei termice 
sint concentrate în aceste zile forțe 
sporite. Constructorii, montorii și 
instalatorii dau zor pentru finaliza
rea cit mai grabnică a lucrărilor. 
Investiția avea termen inițial de pu
nere în funcțiune — octombrie 1984.

Dar, din cauza nelivrării la timp a 
utilajelor de către furnizori, s-a in- 
tirziat mult.

— Dacă în două săptămîni furni
zorii și-ar onora contractele, am pu
tea pune in funcțiune cel puțin două 
cazane — precizează inginerul Dorin 
Ivana, directorul centralei.

— Ce unități nu și-au îndeplinit 
angajamentele luate prin contracte ?

— Cu toate demersurile noastre 
stăruitoare, sint întreprinderi care 
mai au și acum, după un an, însem
nate restanțe. Combinatul de utilaj 
greu Cluj-Napoca nu ne-a livrat mai 
multe cazane de 10 gigacalorii/h și 
furniturile la părțile specifice, în
treprinderea de pompe „Aversa" 
București (pompe de evacuare a zgu
rii și cenușii, tip BT), I.U.M.U.M. 
Baia Mare (motoarele de la conca- 
soare), I.C.M.E. București și I.P.A. 
Slatina (cabluri), I.U.T. Bistrița (fil
tre ionice, rezervoare de aer compri
mat, cisterne). Facem și pe această 
cale un apel tovărășesc către condu
cerile unităților respective pentru a 
urgenta expedierea tuturor utilajelor 
prevăzute.

...Există, așadar, incertitudini în 
ceea ce privește intrarea in funcțiu
ne a centralei termice urbane. A- 
ceasta va avea consecințe de neîn
lăturat pentru locuințele din Vas
lui ?

— Nu, căci începind Încă din pri
măvară am luat măsuri de rezervă, 
pentru asigurarea condițiilor de în
călzire a întregului fond de locuințe 
din județ — ne spune loan Lupu, 
inginerul-șef al întreprinderii jude
țene de gospodărie comunală și lo- 
cativă. Aceste măsuri se referă atit 

.la verificarea și punerea în stare de 
funcțiune a tuturor centralelor și 
punctelor termice existente, a con
ductelor și caloriferelor, cit și -,1a 
pregătirea tuturor apartamentelor. 
Pe baza unui plan judicios, detaliat 
pe municipiile Vaslui și Birlad, pe 
orașele Huși și Negrești am revizuit 
toate centralele termice și rețelele 
de termoficare din județ. Totodată, 
au fost executate izolații ,1a terase
le de pe blocuri și au fost reparate su
prafețele radiante de la instalațiile 
afectate de gerul din iarna trecută. 
Cinci centrale termice au fost tre
cute pe combustibil solid și au fost 
executate lucrări de etanșeizare și 
izolare la conductele de transport. în 
același timp au fost curățate caza- 
nele, s-au revizuit pompele, instala
țiile de lumină și forță din centrale, 
a fost înlăturată apa din subsolurile 
unor blocuri.

— Ce măsuri s-au luat pentru spo
rirea randamentului centralelor ?

— La toate centralele termice s-au 
executat și instalat, cu forțele în
treprinderii, prcîncălzitoare cu ser
pentină. Prin aceasta, consumul de 
combustibil pe fiecare injector se 
diminuează cu 12 litri pe oră, spo
rind totodată numărul gigacaloriilor 
produse. De asemenea, în spiritul

măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. ne 
preocupă găsirea unor soluții de mă
rire a eficienței instalațiilor termice, 
în acest scop avem in vedere insta
larea unor pompe speciale ne circui
tul primar, care vor duce la crește
rea presiunii fluidului pe conducta 
principală, inclusiv la arzător. Pen
tru exploatarea corectă și eficientă 
a centralelor a fost sectorizat teri
toriul orașelor pe zone, am perfec
ționat pregătirea fochiștilor.

Și din punct de vedere organiza
toric avem pentru acest an o nouta
te : s-au constituit în fiecare locali
tate dispecerate speciale (la care ce
tățenii se pot adresa și telefonic), 
unde echipe speciale sint pregătite 
să intervină prompt pentru remedie
rea oricărei defecțiuni apărute la in
stalațiile de încălzire.
IALOMIȚA :

Cu sprijinul direct 
al cetățenilor

în județul Ialomița, din cele rela
tate de factorii de răspundere de la 
unitățile locale de întreținere și 
gospodărire a fondului locativ, ca și 
din cele constatate pe teren, la lata 
locului, rezultă că lucrările do pre
gătire a instalațiilor de încălzire din 
apartamente sint la ora actuală in 
bună măsură încheiate. încă din 
primăvară a început aici verificarea 
punctelor și centralelor termice, a 
vanelor si a canalelor în care sint 
montate conductele de abur. Toate 
au fost revizuite și reparate, iar 
acolo unde a fost cazul instalațiile 
au fost înlocuite. Caloriferele din 
blocuri au fost reparate si spălate, 
iar un număr de blocuri au fost 
racordate la o conductă specială de 
canalizare în vederea eliminării apei 
din subsoluri (care contribuia la 
pierderea căldurii). S-au înlocuit, de 
asemenea, dalele de la canalele ter
mice.

La majoritatea lucrărilor efectuate, 
o importantă contribuție au adus 
cetățenii. S-au evidențiat in mod 
deosebit locatarii din blocul D 3, 
unde majoritatea sint oameni ai 
muncii la Combinatul de Îngrășă
minte chimice din Slobozia. Aceștia 
au lucrat nu numai la executarea 
ooeratiilor de revizie a instalațiilor, 
dar si la reconditionarea unor pie
se. O contribuție importantă au 
adus-o si membrii asociațiilor de 
locatari nr. 2. 5. 14 și 23 din Slobo
zia. ca si locatarii din Urziceni și 
Fetești; care au ajutat efectiv la 
finalizarea lucrărilor pregătitoare a 
fondului locativ pentru sezonul rece.

Anchetă realizată de 
Mihai IONESCU 
Petru NECUEA 
Și Mihai V1ȘOIU 
corespondenții „Scinteii"

Informații turistice
Numeroase hanuri, hoteluri și cabane amplasate In 

locuri de o frumusețe aparte, pe cele mai diferite 
trasee sau in stațiuni balneoclimaterice oferă condiții 
de cazare și masă, intr-o ambianță reconfortantă in 
orice sezon. Vă recomandăm cîteva dintre acestea :

® Hanul Monteoru clin județul Buzău dispune de 
condiții bune de tratament balnear și pentru agre
ment. El oferă cazare in camere confortabile, cu în
călzire centrală.

© Hanul Cheia, județul Prahova, din stațiunea cu 
același nume, dispune de 250 de locuri cazare și 
restaurant.

Informații si rezervări de locuri pentru serii com
plete sau pentru citeva zile se pot obține de la Agen
ția de turism COOP, care funcționează în holul casei 
de bilete a Sălii Palatului (București, strada 13 De
cembrie nr. 26, telefon 14 52 09).

Lecția 
realității

(Urmare din pag. I)

vins. nu vor înțîrzia să apară. Iată, 
pe scurt, caseta tehnică a unei am
ple manifestări, bine organizată. Iar 
amplitudinea desfășurării stă nu nu
mai în numărul și varietatea puncte
lor de interes întîlnite, ci și in posi
bilitățile oferite pentru cunoașterea 
în profunzime a realității românești. 
In profunzime și în mod direct. A 
fost, de fapt, o lărgire de orizont, o 
acumulare de impresii, o adîncire a 
cunoștințelor despre un domeniu sau 
altul, și nu o excursie de deconectare, 
chiar dacă multi dintre participant! 
se aflau în concediul lor de odihnă. 
Pentru că „vizitatorii" aveau deja 
ptopria lor experiență, o viziune for
mată asupra peisajului contemporan, 
grupul fiind alcătuit in exclusivitate 
din oameni ferm angajați în puncte 
fierbinți ale prezentului : , muncitori 
de pe șantier și din fabrici, proiee- 
tanți, gazetari, ingineri și economiști, 
profesori. Dar lecția istoriei, sus. sus 
la Sarmizegetusa Regia și receptată 
intr-un amurg solemn după un urcuș 
ca un pelerinaj : scinteierile oțelu
lui in „oalele uriașe" ale Combinatu
lui hunedorean : ruina conservată ue 
malul Cernei a primului furnal-de 
pe pămîntul românesc la Toplița in 
ținutul Pădurenilor ; întreprinde
rea mecanică Orăștie, aflată intr-o 
fază de dezvoltare accelerată pe lo
cul fostelor mici ateliere ; și iar, go
runul lui Horea la căpătiiul Iancului 
și al generalilor săi. toate acestea 
sint elemente — și diversificate dar 
și unificatoare — ale unui real ce 
trebuie asumat spiritual și retopit in 
creațiile viitoare, rodul de suflet și 
minte cu care orice scriitor este în
datorat patriei sale.

Unele dintre zonele de mare inte
res alo Hunedoarei nu au putut fi 
cunoscute in acest scurt timp. Am 
privit astfel de la depărtare rețelele 
de forță ale termocentralei de la 
Mintia și am ascultat doar dialoguri 
despre un teatru popular de la Pane; 
n-am ajuns in Valea Jiului și cred 
că una din taberele viitoare acolo se 
va organiza : se va trece cu altă oca
zie prin satul lui Vlaicu. Cele văzute 
au stirnit interesul spre căutare, au 
condus la dorința reîntoarcerii, la 
prospectarea ținuturilor de suflet, la 
permanenta redescoperire a pămin- 
tuiui țârii, minunată și mereu tre
buitoare însușire a timpului pe 
care-1 trăim.

Meșterii satuluiț
J Sub ochii noștri, in 
\ acest timp care este al 
l nostru, crește și in- 
' florește țara. O dala cu 
( noul chip al orașelor, 
’ ne incintă privirea si 
inima satele. Adunate 
pe aripa unui curs de 
riu, printre dealuri 
molcome, in zări de 
cimpie sau in pitorești 
văi carpatine, satele 
patriei ne întîmpină 
pretutindeni — măies
tre oglinzi ale hărni
ciei și frumuseții — 
cu tot ce le-au confe
rit și le conferă, prin

ț

ț

generații, munca, ta- 
l lentul și iscusința oa- 
; menilor, a meseriași-, meuuur, a meseriuși- 
) lor satului mai întii 
l și-ntii.
J .Oamenii satelor aduc 
l orașul sub fereastra
i lor, in casa lor, inte- 
I grindu-l peisajului pi- 
i toresc și conferindu-i 

aerul aparte, inconfun- 
dabil, al acelor vetre 
de lumină unde s-au 
născut doinele și pli
nea generațiilor, te
zaurul de cinste, ome
nie și frumusețe care 
în anii noștri cunoaște 
determinante înnoiri 
și îmbogățiri. Uneltele 
înaintașilor lui Brân- 
cuși sint încălzite, ală
turi de noile unelte, 
de strîngerea de mină 
a sute de mii de oa
meni.

Acest cadru optim 
afirmare a satu- 
românesc determi- 
o profundă emula- 
printre săteni. Se

\ 
\ 
\

\
I
I

ț

I£
de 
lui 
nă 
tie . 
afirmă gospodari, ini
țiative. Munca tuturor 
înflorește satul, iar in 
cununa acestor împli
niri recunoaștem în
totdeauna munca vred
nică, iscusită a mește
rilor și meseriașilor de 
la sate. Despre nevoia 
de a crește asemenea 
meșteri, pentru me
serii vechi și noi —

dar deopotrivă actua
le — cu o bună pre
gătire, ne vorbește cu 
pasiune, într-o scri
soare trimisă „Scin
teii'1, Vasile Rogojan, 
om de 
Bistriței 
lui, finut 
iscusința 
săi, unde 
morilor acționate da 
ape prilejuiește pro
iecții ale unor cerințe 
de astăzi : „Se vorbeș
te adesea de folosirea 
micilor rîulete de la 
sate și a forței viatu
lui. Pentru aceasta, 
însă, sint necesare nu 
numai agregate, ci șt 
oameni care să le pună 
in f uncțiune și. să le 
repare la nevoie. Or, 
in momentul de față 
meseriile specifice sa
tului s-au restrins. 
Unde e fierarul care 
să repare fierul de 
plug, sapa, coasa și 
alte unelte trebuin
cioase gospodăriilor 
sătești? Dar nu numai 
de fierar este nevoie 
la sat, ci și de tîmplar, 
croitor, zidar, dulgher, 
pantofar, electrician, 
sobar, tinichigiu. vop
sitor. Cînd e nevoie de 
ei se aleargă adesea 
la oraș...", iar alții ne 
scriu despre nece
sitatea prezentei unor 
meșteri pricepufi în 
repararea televizoare
lor, mașinilor de spă
lat șl altor asemenea 
bunuri specifice satu
lui românesc de azi.

intre spațiul de in
tensă rememorare a- 
fectivă pe care ni-l 
deschide „antologia de 
arhitectură rurală" tlin 
vecinătatea lacului He
răstrău, șl amplul pro
gram de modernizare 
și sistematizare a sa
telor, se deschid ori
zonturi in care mina

pe plaiurile 
și Năsăudu- 
renumit prin 

oamenilor 
amintirea

( 

și inima meșterilor J 
sint chemate să așeze l 
repere-alfa ale frumu- < 
seții și utilității. Sul) ț 
generoasa inriurire a i 
orașului, se asigură ? 
fiecărei localități pro- ț 
duse si servicii care le i 
apropie treptat de cele * 
mai bune condiții so- l 
cial-culturale. In a- 1 
ceasta constelație a ț 
urbanizării, își păs- l 
trează întreaga semni- ’ 
ficatie vechile meserii, i 
E drept că acestea sint ! 
de obicei profesate de 1Ioameni mai in virstă, 
că o dată cu trecerea 
lor către bătrinețe, 
ici-colo tot mai arar 
se aud sunetul cio
canului pe nicovală, 
foșnetul rindelei... Lin
gă rodnica operă for
mativă a liceelor agro
industriale, intilnite 
astăzi pretutindeni 
unde nevoile agricul
turii socialiste le cer. 
ar fi binevenită — si . 
părerea unor fii ai sa- 1 
telor care au scris re- ?

a- )dacției confirmă 
ceasta opinie — crea
rea unor cursuri pro- 
fesionale, cu menirea i 
de a pregăti noi pro- . 
moții de meseriași ai 1 
satelor. Noi sau trudi- 1 
tionale, aceste meserii ’ 
au nevoie de oameni ț 
iscusiți, cu o cit mai i 
bună calificare, cu > 
dragoste de sat, dor- i 
nici de proprie înte- J 
meiere în vatra șl ros- ț
turile satului. Vedem l 
în aceasta un posibil » 
argument uman al ne
întreruptei afirmări 'a 
satului nostru, cu tot 
ce are el specific și 
durabil, pe coordona
tele de progres si civi
lizație pe care, o dată i 
cu tara, este chemat J 
să întîmpine viitorul. i

Mihal k
NEGUEESCU
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raia electrică de termoficare
din Giurgiu

de specialiști ai 
urmăresc la fața 
furnizoare reali- 
utilajelor a fost

ji trecut de la șe- 
jjPolitic Executiv al 
r platforma Centra- 
jjjmoficare din Giur- 

cu toată hotărirea, 
* inaltă exigență, de 
onă pentru imbună- 

întregii activități, 
p eforturile tuturor 
_ constructorilor și 
5ost concentrate în 
jjncipale. Este vorba, 
^urarea tuturor con- 
^i organizatorice ne- 
pii la parametrii ma- 
snă siguranță a celor 
energetice, aflate in 
«sumînd o putere in- 
g MW. în al doilea 
jjîază susținut pentru 
^imului lucrărilor de 
jjtaj la grupul nr. 3 de 
51V aflat in plină con-

In ultimele zile, activi- 
f .rucții-montaj la grupul 
„cut o îmbunătățire ra
mate punctele de lucru 
jj atmosferă de maximă 
forțelor pentru recupe
ratelor datorate ritmului 
(jesatisfăcător înregistrat 
p precum și întîrzierilor 
h unor utilaje. Pe baza 
pim riguros, elaborat în 
]/ririlor stabilite de Comi
tă Executiv și a prevede- 
ratului prezidențial, con
lucrează cu prioritate la 

gUlui, la corpul buncărelor 
p'bune, la turnul de capăt 
ș|de pompe, la închiderile 
n permită desfășurarea nor- 
rptregii activități și în ano- 
tjee. Bunăoară, formația con- 
4 maistrul Ion Rădulescu a 
printr-o organizare exempla- 
rjncii, să scurteze termenul 
cjiție la partea metalică de la 
tide capăt cu două luni. în 
a, spirit de Înaltă exigență 
acrească, de ordine și discl- 

I pîcționează și formațiile con-
, die maistrul Gheorghe Nada și

iirul Mihai Ciovei, care lucrea- 
zj stația de pompe.

j aflat că noile grafice de exe- 
f ci asigură front larg de lucru 
f.' p<u montajul utilajelor de bază r . , , ,. .. . ,

I 
I f / 1

I ■

șj celorlalte echipamente într-un 
fi tehnologic strîns, impus de ro
dii pe faze și de desfășurarea pro- 
bir hidraulice. Ca urmare, și la 

Jintaj a fost imprimat un ritm de 
Iiru rapid. Forțele sînt concentrate 
la turbină și la circuitele din sala 
rnșinii. O atenție cu totul deosebită 
sț acordă lucrărilor de la sistemul de 
ptesiune a cazanului de care depinde 
începerea. probelor hidraulice.

Peste tot se muncește cu spor, 
asigurindu-se o calitate ireproșabilă 
lucrărilor, de o complexitate mai 
mare decît la celelalte două grupuri, 
într-adevăr, 
îmbunătățit 
constructiv 
cazanul de 
duce în final la creșterea randa
mentului. siguranței în exploatare 
si a fiabilității acestui nou agregat 
energetic. 1

Pentru aceasta, în spiritul preve
derilor Decretului prezidențial, au 
fost luate măsuri tehnico-organiza- 
torice speciale. Astfel, comanda
mentul special constituit pentru 
acest obiectiv de investiții urmă
rește și analizează, oră de oră, des
fășurarea fiecărei lucrări și ia mă
suri operative pentru înlăturarea din 
mers a eventualelor neajunsuri. De 
asemenea, grupul 
beneficiarului care 
locului în uzinele 
zarea și livrarea 
completat cu noi cadre, bune cunos
cătoare ale caracteristicilor fiecărui 
utilaj. Tot pe acest șantier s-a con
stituit, de asemenea, o permanență 
a proiectanților care urmăresc apli
carea corectă a prevederilor din pro
iecte și rezolvă operativ orice omi
siuni.

De asemenea, pe șantier sînt apre
ciabile eforturile făcute în ultimele 
zile de către uzina „Vulcan" Bucu
rești pentru onorarea obligațiilor le
gate de livrarea cazanului și solu
ționarea operativă a cererilor de 
livrare a unor echipamente de com
pletare. Astfel 95 la sută din com
ponentele cazanului au și sosit pe 
șantier în ordinea montajului. Un 
asemenea spirit de solicitudine este 
așteptat și din partea colectivului 
întreprinderii de utilaj tehnologic 
din Tîrgoviște pentru a livra, în cel 
mai scurt timp, o serie de armături 
de completare necesare la finalizarea 
lucrărilor de montaj de la circuitele 
de apă și abur.

Se înțelege că, în lumina sarcini
lor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv, accelerarea ritmului de 
lucru constituie o cerință prioritară 
pentru șantierul Grupului nr. 3 de 
50 MW din Giurgiu. Dar nu trebuia 
uitat că menținerea, și in sezonul 
rece, a imul ritm de lucru rapid este 
condiționate în mare măsură de 
livrarea ritmică a tuturor utilajelor. 
Spunem aceasta, deoarece, în ulti
mele luni, s-au acumulat restanțe în 
livrarea unui important volum de 
utilaje energetice. Este vorba de 
cele 6 grupuri de alimentare cu căr
bune a cazanului — furnizor., I.U.T. 
Bistrița — de cele 8 bare capsulate 
de 6 kV cu 28 de tronsoane al căror 
termen de livrare a expirat în luna 
septembrie — furnizor I.C.P. Băilești 
— de unele echipamente ale turbo- 
generatorului — furnizor I.M.G.B. — 
și altele. După cum am văzut 
Ia fața locului, prin măsurile
luate în ultimul timp, realizarea sta
diilor fizice prevăzute la lucrările de 
construcții a creat condițiile necesare 
lărgirii frontului de montaj. Or, se 
știe că montajul nu poate fi realizat 
fără utilaje. Iată de ce este impe
rios necesar ca și furnizorii de uti- 
laie să ia măsuri ca pe șantierul 
termocentralei din Giurgiu să so
sească neîntîrziat toate echipamen
tele care condiționează accelerarea 
în continuare a ritmului lucrărilor 
și, deci, conectarea intr-un timp cit 
mai scurt a acestui important obiec- , 
tiv la sistemul energetic național.

ALBA : Producție fizică
suplimentară

Acțiunile si măsurile luate pen
tru intensificarea activității produc
tive în vederea îndeplinirii exem
plare a planului pe acest an se ma
terializează in importante sporuri 
la producția fizică. Realizările din 
.ultima perioadă au făcut ca. pe 
ansamblul economiei iudetului. pro
ducția fizică suplimentară obținută 
de la începutul anului să reprezin
te 3 400 tone otel. 47 tone cupru în 
concentrate. 48 tone plumb in con
centrate. 50 000 tone sodă calcinată. 
2182 metri cubi cherestea. 40 000 
metri pătrati covoare. 8 000 MWh 
energie electrică, porțelan menai în 
valoare de 14,8 milioane lei si alte 
produse. (Ștefan Dinică).

Pe șantierul Uzinei electrice Govora

După cum arată stadiile de exe
cuție atinse pină în prezent' la cel 
de-al 5-lea grup de 501 MW de la 
Uzina electrică Govora, s-ar putea 
trage concluzia că acest important 
obiectiv energetic va fi dat în ex
ploatare și racordat la sistemul ener
getic național în cursul acestui ultim 
trimestru al anului. O garanție în 
plus o dau concentrările masive de 
forțe și mijloace tehnice ale con
structorilor și montorilor la lucrările 
care condiționează direct punerea în 
funcțiune a noului obiectiv. De alt
fel, aceștia au terminat, practic, 
turbina și cazanul, principala preo
cupare constituind-o acum finaliza
rea lucrărilor de la gospodăria de 
cărbune șl traseele benzilor trans
portoare. s

— în spiritul sarcinilor ce ne re
vin din hotărîrile stabilite la recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — ne spunea to
varășul Constantin Dorobanțu, se
cretarul comitetului de partid — și noi, 
beneficiarul, acționăm cu exigență 
și responsabilitate pentru ca lucră
rile de bază să fie cit mai grabnic 
terminate. Printr-o temeinică orga
nizare și redistribuirea personalului 
muncitor, folosit Ia celelalte instala
ții aflate in exploatare, am reușit 
să asigurăm un număr de pes
te 80 electricieni, laboranțl AMC- 
iști, lăcătuși mecanici, precum și o 
serie de cadre tehnico-inginerești de 
specialitate, care verifică și testează 
echipamentele electrice, aparatura 
de automatizare și control, instala
țiile aferente mașinii de preluat căr
bune, ca și benzile transportoare și 
sistemele de sonorizare pe întregul 
traseu din gospodăria de cărbune și 
camera de comandă a grupului. Alte 
echipe, constituite din muncitorii 
noștri, definitivează circuitele pentru 
suflarea conductelor din sala mași
nilor și pregătesc circulația uleiului 
pentru turbină.

Concluzia ? Atit executantul lu
crării, cit și beneficiarul depun efor
turi susținute, bine corelate, pentru 
ca unul dintre cele mai mari obiecti
ve de investiții din județul Vîlcea 
ale actualului cincinal să fie racor
dat cît mai repede la circuitul pro
ductiv.

Investigațiile întreprinse pe șan
tier ne-au oferit, însă, posibilitatea 
să constatăm că aceste eforturi riscă 
să fie compromise dacă nu se iau 
măsuri imediate de înlăturare a unor 
greutăți. în primul . rind, mai sînt 
încă o serie de lucrări rămase în 
urmă, datorită unor neajunsuri în 
activitatea brigăzii „Energomontaj" 
si. într-un fel. a beneficiarului. Deși 
documentația a sosit in întregime, 
ce-i drept cu destulă întîrzier.e, 
membrii brigăzii amintite tărăgănea
ză încă finalizarea Îmbunătățirilor 
funcționale ce trebuie aduse cazanu
lui, așa cum s-a procedat și în ca
zul altor unități similare din țară, 
întîrziat este, de asemenea, rodajul 
benzilor transportoare din corpul 
buncărelor, al benzii de alimentare 
dintre gospodăria de cărbune și ca-

■ ■■

zan, al stației de pompe Bagger, elec- 
trofiltrului și ventilatoarelor de aer 
și gaz. La rîndul său. Antrepriza de 
construcții căi ferate Brașov, deși 
la un moment dat înregistra un 
apreciabil avans, intre timp a scă
zut ritmul de lucru și a rămas în 
urmă cu lucrările pentru asigurarea 
condițiilor de siguranță a circulației.

O altă categorie de probleme nere
zolvate constă in intirzierea cu care 
sînt livrate o serie de utilaje și echi
pamente indispensabile acestei in
vestiții. De la întreprinderea „Vul
can" București, de exemplu, n-au 
sosit conductele de legătură la su
papele de siguranță și pentru eșa- 
pare, iar de la întreprinderea de 
mașini grele București se așteaptă 
și acum să vină regulatorul de pre
siune și extractorul de gaze de la 
circuitul de hidrogen și bioxid de 
carbon. Inginerul Iosif Livadaru, 
șeful compartimentului investiții, ne 
arată un lung inventar de restanțe 
care cuprinde 
mai puțin 
fiate. Iată 
care pînă 
obligațiile 
in pericol 
punere în 
termoenergetic.

nici mai mult, nici 
de 22 pagini dactilogra- 
cîțiva dintre furnizorii 

acum nu și-au onorat 
contractuale și care pun 
respectarea termenului de 
funcțiune a acestui grup

• întreprinderea de utilaj tehno
logic din Bistrița a asigurat benzile 
pentru stația de alimentare cu căr
bune, dar a omis să fie la fel de 
promptă și cu predarea documenta
ției și, implicit, cu livrarea cuplaje
lor cu roți
• Uzina 

mas și ea 
tomată de 
ne, deși s-a angajat încă din vara 
acestui an că o va livra.

• De la întreprinderea „Nicolina" 
Iași se așteaptă, de asemenea, de 
luni de zile, primul lot de palane 
manuale, fără care, practic, nu se 
poate lucra în gospodăria de cărbune.
• Din șirul restanțierilor face 

parte și I.F.M.A. București care nu 
a livrat ascensorul de persoane pen
tru blocul grupului.

Concluziile se desprind de la sine. 
Toate problemele aduse în discuție 
trebuie soluționate neîntîrziat, fără 
nici o amînare. Nu există justificări 
nici pentru tărăgănarea unor lucrări, 
așa cum nu pot fi scuzați nici furni
zorii pentru datoriile lor de mult 
scadente. Important este. acum, la 
fiecare dintre factorii' răspunzători 
de soarta acestui obiectiv de investi
ții să-și reanalizeze cu răspundere 
activitatea desfășurată și să ia mă- 

' suri ferme și eficiente pentru depă
șirea neajunsurilor manifestate în 
propria activitate. Singurul criteriu 
după care poate fi apreciat dacă uni
tățile menționate și-au făcut sau nu 
datoria îl dau faptele, promptitudi
nea cu care își vor onora obligațiile 
restante.

dințate.
mecanică Crișcior a ră- 

datoare cu instalația au- 
prelevat probe de cărbu-

TEMEINIC PREGĂTITĂ! <n>
In „Scînteia" nr. 13 426, din 23 octombrie, am 

dezbaterii organizate de redacția ziarului nostru 
județean Suceava al P.C.R. pe tema pregătirii producției anului viitor. In 
intervențiile lor, participanții la dezbatere s-au 
citeva din rezultatele obținute în perioada care 
precum și la unele din acțiunile tehnice și 
pentru pregătirea cît mai temeinică a producției 
căm în continuare alte opinii pe această temă.

La dezbatere au participat : Constantin I. CONSTANTIN, secretar al 
Comitetului județean Suceava al P.C.R. ; Vasile CRISTEA și Remus 
CRĂCIUN, directori adjuncți Io Combinatul minier „Suceava" din Gura 
Humorului ; Adriana BEJAN, președintele consiliului oamenilor muncii, și 
Sofia SCRIPNIC, director tehnic la întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" 
din Suceava ; Gheorghe COZMA, directorul Filaturii de in și cinepă din 
Fălticeni ; Toader CONSTANTIN, președintele consiliului oamenilor muncii, 
și Ion CUȘNIR, director tehnic la Combinatul de fibre, celuloză și hirtie 
din Suceava ; Dumitru PARFENE, directorul întreprinderii de scule și 
subansamble de asamblare din

publicat prima parte a 
cu sprijinul Comitetului

referit, printre altele, la 
a trecut din acest an, 
organizatorice întreprinse 
anului 1986. Astăzi publi-

Rădăuți.

Aprovizionarea

tehnico-materială

- soluționată de urgență
încheierea anului 
o perioadă destul 
și este necesar ca 

producția anului

RED. : Pină la 
1985 a mai rămas 
de scurtă de timp 
pregătirile pentru
viitor să fie urgentate. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit pentru asigu
rarea bazei tehnico-materiale trebuie 
clarificate din vreme multe pro
bleme cu unitățile furnizoare. Care 
este deci stadiul incheierii contrac
telor de aprovizionare cu materii 
prime și materiale ?

Sofia SCRIPNIC : „Soluționarea 
tuturor problemelor de care depinde 
buna aprovizionare cu materii prime 
si materiale este o cerință deosebit 
de presantă, urgentă, determinată de 
situația existentă la ora actuală. S-a 
pus întrebarea care este stadiul în
cheierii contractelor de aprovizionare 
cu furnizorii de materii prime și 

ajungem acolo 
însă repartițiile 
materiale de la 
tricotajelor. Nu 
la această dată

la forurile noastre de resort și fur
nizorii de materiale, dar lucrurile în- 
tîrzie să se rezolve. Cum este posibil 
ca noi să încheiem pină acum con
tractele de desfacere pentru aproape 
întreaga producție planificată în anul 
1986, dar să nu primim încă repar
tițiile de materii prime și mate
riale ? Tocmai pentru faptul că aces
te probleme nu se rezolvă din timp 
apar și atîtea neajunsuri in aprovi
zionarea tehnico-materială".

Toți indicatorii de plan

bine fundamentați
RED. : Prin planul național unic 

de dezvoltare economico-socială, in 
anul 19S6 se prevăd sarcini deose
bit de mobilizatoare in privința 
creșterii productivității muncii, re
ducerii cheltuielilor de producție, ca 
și la alți indicatori calitativi, de efi
ciență. Ce măsuri s-au luat pentru 
îndeplinirea acestor sarcini și cum 
sint corelați in ansamblu indicatorii 
de plan ?

Adriana BEJAN : „Un obiectiv 
major al activității noastre în anul 
viitor il reprezintă creșterea mai ac
centuată a productivității muncii. De 
aceea, am întocmit din timp un pro
gram concret de măsuri pentru în
deplinirea acestui obiectiv. Printre

altele, am stabilit să reorganizăm 
activitatea de imprimat manual a 
produselor la toate secțiile de con
fecții și să extindem mecanizarea 
la o serie de operații, să ne dotăm 
cu incă 
cusut și 
filat, să 
cotat in
lucru, să eliminăm operația de bo
binat prin aprovizionarea cu fire in 
bobine.

Sarcini deosebite avem și în ce 
privește reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție. Toți oamenii 
muncii din întreprindere sint con
știent! de importanța și necesitatea 
îndeplinirii acestor obiective și ac
ționează de pe acum pentru înfăp
tuirea programelor de măsuri intoc- 
mite. Totuși, există unele necorelări 
între diferiți indicatori de plan, ceea 
ce ne creează multe probleme. Ast
fel, există o diferență destul de mare 
între valoarea tricotajelor prevăzute 
in plan și valoarea producției-marfă. 
într-un anume fel, de fapt, se re
petă situația din acest an, cind unii 
indicatori de plan nu au fost bine 
corelați. Este adevărat, Centrala 
industriei tricotajelor a făcut lunar 
unele modificări de plan, dar nu 
este normal să se procedeze așa. In
dicatorii de plan trebuie să fie bine 
fundamentați de la bun început, ast
fel ca din primele zile ale anului 
viitor să se poată lucra pe baza unor 
sarcini precise".

Remus CRĂCIUN : „Creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței 
economice reprezintă un obiectiv 
principal si pentru minerii din Gura 
Humorului. In acest scop, acordăm 
o deosebită atenție perfecționării 
tehnologiilor de extracție și de pre
parare a produselor miniere, astfel 
incit să asigurăm atit reducerea 
efortului fizic al oamenilor și creș
terea productivității muncii, cit și 
valorificarea superioară a metalelor 
din zăcăminte. Practic, avem foarte 
multe teme de cercetare și colabo
rări cu 18 institute de cercetări și 
proiectări pentru perfecționarea teh
nologiilor și adaptarea lor la con
dițiile specifice ale zăcămintelor din 
zona noastră de activitate. Totodată, 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție, in anul 1986 vom norma 
consumurile de materiale la 500 de 
repere. De altfel, și acțiunile între
prinse în acest an au ca rezultat, 
pină în prezent, reducerea consumu
rilor de materiale cu 8,5 milioane 
Iei".

două mașini industriale de 
69 de mașini de cusut-sur- 
modernizăm mașinile de tri- 
vederea măririi vitezelor de

În concluzie
Din cuvintul participanților la dezbatere rezultă că, In general, In între

prinderi s-au luat numeroase măsuri pentru pregătirea temeinică, din 
timp, a producției anului viitor. Intr-o serie de unități, la unele produse 
cu termene de livrare in primele luni ale anului 1986 și cu ciclu, mal lung 
de fabricație a și început să se lucreze. Totuși, există o serie de.intîrzieri 
în ce privește primirea repartițiilor și încheierea contractelor de aprovi
zionare tehnico-materială. lată de ce este necesar ca, in cel mai scurt 
timp, centralele industriale și ministerele de resort să soluționeze toate 
problemele ridicate de participanții la dezbatere și care condiționează in 
mare măsură buna pregătire a activității din anul viitor. Timpul este 
foarte înaintat șl, de aceea, nu se mai pot admite nici un fel de Intir
zieri, de tergiversări in emiterea repartițiilor și încheierea 
bază a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, In 
rezolvarea altor probleme care se ridică in întreprinderi. Revine, 
cadrelor de conducere din ministerele și centralele industriale de resort 
să dea dovadă de răspundere și operativitate in găsirea celor mai 
judicioase soluții și stabilirea de măsuri care să sprijine eforturile colec
tivelor din întreprinderi in pregătirea corespunzătoare a producției 
anului viitor.

materiale ? Pină să 
trebuie să primim 
de materii prime șl 
Centrala industriei 
este normal ca pînă
să avem emise repartiții numai pen
tru cîteva materiale de Întreținere. 
Se Înțelege deci de la sine că, deo
camdată, contractele de aprovizio
nare nu sint încheiate".

Ion CUȘNIR : „Intr-adevăr, stadiul 
încheierii contractelor de aprovizio
nare este cu totul nesatisfăcâtor 'și 
aceasta deoarece intîrzie emiterea re
partițiilor de materiale. Chiar și in 
prezent întîmpinăm multe greutăți 
în desfășurarea producției deoarece 
nu s-au asigurat din timp cotele ne
cesare de hîrtie pentru carton ondu
lat, acid sulfuric, hidroxid de sodiu, 
sulfură de carbon ș.a. Se pare însă 
că nu s-au tras concluziile necesare 
din neajunsurile care s-au făcut sim
țite in acest an, pentru ca ele 
nu se repete anul viitor".

Gheorghe COZMA : „Știm foarte 
bine că, la rîndul lor, furnizorii de 
materii prime și materiale trebuie să 
se pregătească din timp pentru ono
rarea contractelor încheiate. Cu toa
te acestea, forurile de resort întîr- 
zie in mod nejustificat și nepermis 
de mult emiterea repartițiilor. Nici 
în prezent nu avem asigurate 480 
tone fuior de in, ca să dau numai 
un exemplu, pentru producția aces
tui an. Am făcut tot felul de adrese

pe această

deci,

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii

grupul nr. 3 va fi mult 
din punct de vedere 
și tehnic. îndeosebi la 
aburi, ceea ce va con-

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii

Dezbatere realizată de Ion TEODOR, Radu BOGDAN

EXEMPLARA A PLANULUI LA EXPORTEALIZAREA
■■

Intr-una din secțiile 'întreprinderii de confecții 
Suceava

de conștiință și răspundere muncitorească

. Așadar, pe șantierele energetice se face puternic simțită hotărîrea 
fermă a constructorilor și montorilor de a redresa radical activitatea des
fășurată, de a asigura rapid condițiile cerute de punerea în funcțiune a 
noilor obiective și capacități. Totuși, pe alocuri, se observă încă tendința 
unor montori și furnizori, mai ales, de a tergiversa lucrările, de a înlocui 
intervențiile energice și imediate cu noi termene și promisiuni. O ati
tudine nejustificată șl criticabilă. Extrem de important este acum să nu 
se irosească eforturile și timpul în discuții sterile sau cu amînări păgu
bitoare, ci să se acționeze concret și sigur, prin măsuri cu eficiență ime
diată In vederea depășirii greutăților ce mai persistă. Cu toată claritatea 
trebuie să se înțeleagă că ritmul de montaj pe șantiere nu poate fi sporit 
fără aportul nemijlocit al furnizorilor, aflați acum in postura de restan- 
țieri. Ca atare, este de datoria colectivelor de oameni- ai muncii din aces
te unități să lichideze în cel mai scurt timp restanțele! acumulate.

REȘIȚA : Produse peste 
plan

Harnicul colectiv muncitoresc 
al întreprinderii de construc
ții de. mașini din Reșița, or
ganized mai bine activitatea pro- , 
ductivă, folosind la maximum uti
lajele și timpul de lucru, a reușit 
să onoreze in devans o serie de 
contracte față de numeroșii săi 
beneficiari. Planul producției fi
zice a fost substanțial depășit, in 
principal la utilaj chimic, sorti
ment la care de ia începutul anu
lui s-au livrat suplimentar peste 
200 tone. Cantități 
vrate în plus se 
la alte produse. (Ion

insemnate li- 
înregistrează și 

D. Cucu).

ALEXANDRIA : Panouri
pentrude comandă

cenîrale termoelectrice
Întreprinderea de panouri si ta

blouri electrice din municioiul Ale
xandria este 
Iii furnizori 
automatizare 
nologice din 
trice. în aceste zile, de aici au fost 
livrate in avans unităților energe
tice Craiova II si Paroșeni impor
tante loturi de panouri de comandă 
de mare complexitate. Colectivul 
întreprinderii este pe deplin mobi
lizat si acționează susținut pentru 
a onora la timp si chiar înainte de 
termen 
Ștefan).

unul dintre principa- 
de echipamente de 

pentru procesele teh- 
centralele termoelec-

toate contractele. (Stan

Pe un imens stativ înclinat si lipit 
de un perete de sticlă orientat spre 
partea nordică, pentru a nu se re
cepta nici o 
minii solare, 
nunchiuri de 
rate in cele 
Fiecare în parte, corespunzător unui 
anumit tip de colorant, este însoțit 
de o fișă tehnologică de calitate. în 
care sînt prevăzute toate baremele 
pe care trebuie să le îndeplinească 
un produs sau altul pentru a fi com
petitiv si pentru a răspunde întoc
mai clauzelor contractuale stabilite 
de comun acord cu partenerul ex
tern. „Numai in ceea ce privește 
rezistenta colorantului produs de noi 
— ne spune șefa laboratorului pen
tru finisarea colorantilor din cadrul 
întreprinderii „Colorom" — Codlea, 
Otilia Teianu — avem în vedere o 
mulțime de parametri : rezistentă la 
lumină, la umiditate, la frecare, la 
transpirație, la spălat, la călcat, la 
diferite temperaturi, la apă de mare 
si multe altele. Sectorului de fini
sai. din care face parte si labora
torul nostru, ii revine marea răs
pundere de a face ca fiecare colo
rant realizat in atelierele de fabri
cație propriu-zise, prin adaosuri și 
retusări de mare finețe, să fie adus 
la nivelul eșantionului dorit de be
neficiar".

Aveam să aflăm de la directorul 
întreprinderii „Colorom" din Codlea, 
inginerul Dorin Gagionea, că nu in- 
tîmplător in sectorul finisai lucrea
ză oameni de toată isprava, cu mul
tă experiență si pasionați de mese
ria lor. precum muncitorul Mihai 
Șologan. operatoarea Elena Mantea, 
maistrul principal Arnold Berger, 
care muncește în mod exemplar, cot 
la cot cu ceilalți.

— Pentru ei. pentru toți chimiștii 
noștri — ne spune directorul între
prinderii — grija permanentă fată 
de calitatea și competitivitatea pro
duselor noastre pe piața externă 
constituie o problemă de înaltă con
știință și răspundere muncitorească, 
revoluționară. Stă mărturie faptul 
că. de ani și ani de zile. întreprin
derea noastră nu a primit nici o

influentă directă a lu- 
se află orînduite mă- 
fire din bumbac colo- 
mai diferite nuanțe.

reclamatie si nici un refuz de ca
litate de la nici unul din numeroșii 
parteneri externi pe care-i avem.

Modul în care colectivul de oameni 
ai muncii de la ..Colorom" — Codlea a 
acționat și acționează pentru promo
varea unui export activ, prin onora
rea promptă, în condiții de înaltă 
calitate a 
reflectă in mod grăitor 
lor înaintată fată 
acestei sarcini prioritare, de cea mai 
mare importanță. Așa se face că 
planul la export revenit întreprinde
rii în perioada care a trecut din 
acest an a fost nu numai îndeplinit, 
ci si depășit. Realizare cu atit mai

contractelor încheiate, 
atitudinea 

de îndeplinirea

cu un efort fizic mal mare- colecti
vul atelierului nostru a muncit fără 
preget, cu multă energie si ambiție, 
iar efortul lui s-a materializat prin 
onorarea obligațiilor contractuale la 
țermenul prevăzut, așa cum am pro
cedat si procedăm întotdeauna.

O situație similară se crease si la 
cele două instalații de sulfonare. 
Aici însă, prin analiza și gîndirea 
cadrelor de specialiști, s-a acționat 
în alt mod. Conducerea întreprinde
rii a hotărît ca instalațiilor respec
tive să li se efectueze imediat re
parația capitală prevăzută pentru 
mai tîrziu. iar durata efectuării re
parației să fie cit mai scurtă. Dină

însemnări de la întreprinderea „Colorom"

meritorie dacă se are în vedere 
faptul că întreprinderea s-a con
fruntat in acest an cu o serie de 
greutăți, dar de fipcare dată, prin- 
tr-o exemplară mobilizare a tuturor, 
prin acțiuni si măsuri ferme ale 
organizației de partid si , conducerii 
unității, s-au găsit cele mai judi
cioase soluții pentru ca producția 
să-si urmeze cursul firesc si con
tractele la export să fie realizate in 
cele mai bune condiții.

— La un moment dat — ne spune 
inginera Victoria Drăghici, șefa 
atelierului de producere a betanaf- 
tolului. unul dintre produsele foarte 
solicitate de partenerii externi — 
ne-am văzut puși în fața unei si
tuații care risca să ducă la oprirea 
instalației într-o perioadă de maxi
mă solicitare. Această situație se 
crease ca urmare a neasigurării de 
către furnizor a soluției de sodă 
calcinată. Oprirea instalației ar fi 
însemnat dereglarea fabricației si a 
ritmicității în livrarea produsului la 
export. Am înlocuit soda calcinată 
cu un alt produs, dar cu aceleași 
proprietăți, din hidroxid de sodiu. 
Cu toate, că. în acest caz. a trebuit 
să executăm o serie de operațiuni

la asigurarea materiei prime. în 
acest scop, una dintre instalații a 
fost încredințată spre reparație co
lectivului atelierului mecanic central, 
iar cealaltă personalului de întreți
nere al atelierului. Prin buna orga
nizare a lucrărilor si dăruirea cu 
care s-a muncit, perioada de repa
rație a fost redusă la jumătate. Me
rite deosebite revin mecanicilor 
Emil Axenia. Adrian Pascal. Candet 
Solomon, maistrului loan Popa si 
subinginerului Palade Dumitraș.

Un caz petrecut în luna septem
brie pune si el in lumină atitudinea 
înaintată a colectivului de muncă 
al întreprinderii „Colorom". Des
pre ce este vorba ? Neprimirea 
la timp a uneia dintre materiile pri
me a pus sub semnul întrebării 
realizarea sarcinii la export pe luna 
trecută la unul 
mai importante, 
respectivă nu a 
lizat alt produs.
exportului se acumulase o restanță 
apreciabilă, care. în condițiile nor
male de lucru, nu mai putea fi re
cuperată. existînd riscul nerespec- 
tării unor termene de livrare către 
partenerii externi.

din atelierele cele 
Desigur, instalația 

fost oprită. A rea- 
Dar la cel destinat

— Biroul organizației de bază și 
conducerea atelierului — ne spune 
inginerul Marius Teianu, șeful bi
roului producție al întreprinderii — 
au stat de vorbă cu colectivul, de 
la om la om. pentru convingerea 
acestora că numai de ei depinde 
recuperarea restantelor. Și oamenii 
au înțeles acest lucru, actionind în 
spirit cu adevărat revoluționar. Un 
exemplu, din multe altele: operato
rul Gheorghe Mihai și-a aminat ple
carea în concediu și a muncit 
cu aceeași rivnă și spor ca întot
deauna.

O asemenea atitudine înaintată 
fată de interesele generale ale so
cietății îi este proprie și comunis
tului Palade Dumitraș. într-o sim- 
bătă după-amiază, după ce ieșise din 
schimb și tocmai voia să plece de 
acasă intr-o altă localitate, i s-a spus 
că s-a defectat pompa de apă de la 
o instalație importantă. Fără să stea 
o clipă pe gînduri. l-a luat de acasă 
și pe mecanicul de întreținere Doru 
Mocleasă. împreună au reușit, să 
remedieze defecțiunea, ciștigindu-se 
in felul acesta 12 ore de funcțio
nare a instalației cu care se realizau 
produse pentru export.

Angajați cu întreaga îor capacitate 
și inițiativă creatoare pentru înde
plinirea sarcinilor la export, munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderii „Colorom" 
caută 
de a 
ridica 
nivelul calitativ al produselor, com
petitivitatea lor. iar atunci cînd sînt 
puși în fata unor situații neprevă
zute, care ar putea afecta desfășu
rarea normală a producției, ei reu
șesc să găsească soluțiile cele mai 
bune. Sînt fapte de muncă, fapte ale 
hărniciei si răspunderii, ale pasiunii 
Si competentei. care dau măsura 
înaltei conștiințe socialiste a oame
nilor muncii 
atitudinii 
deplinirea 
export.

din Codlea 
și descoperă modalități noi 

comprima timpul, de a 
la cote și mai înalte

de la ..Colorom". a 
lor înaintate fată de în- 
exemplară a planului la

NIcolae MOCANU 
Petre POPA

Produse noi, de largă utilitate
la Fabrica de unelte și plase de pescuit Galați

Directorul Fabricii de unelte și 
piase de pescuit din Galați, ingi
nerul Ioan Vasiliu (de 3Q de ani Ia 
conducerea unității, om venit din 
Deltă, pasionat in ale pescuitului), 
ne vorbește despre activitatea aces
tui harnic colectiv de oameni ai 
muncii, in proporție de peste 80 la 
sută femei. Fabrica, extinsă și mo
dernizată in ultimii ani. produce 
unelte și materiale pentru pescuit 
in ape interioare, in Marea Nea
gră și pentru pescuitul oceanic. 
Mai nou. unității i s-a încredințat 
și realizarea sforii pentru balotat 
paie și furaje in agricultură, o. ac
tivitate deosebit de importantă, 
prin care se vizează înlocuirea 
sirmei, ceea ce înseamnă o impor
tantă economie de metal. Pentru a 
completa profilul fabricii gălățene. 
să amintim și de milioanele de saci 
pentru preambalat cartofi și ceapă, 
datorită cărora transportul și păs
trarea acestor legume se realizează 
în condiții mult mai bune. Fapt 
pentru care interlocutorul nostru 
face o paranteză, adresind și pe a- 
ceastă cale un apel către cei care 
manipulează acești saci șă aibă în 
vedere necesitatea recuperării și 
refolosirii acestora de mai multe 
ori. întrucit, cu prea multă ușu
rință, ei sînt legați neglijent de că
tre cei care ambalează marfa, iar 
apoi tăiați la întimplare in unită
țile de legume-fructe. făcîndu-i 
inutilizabili.

— Procedîndu-se in acest fel - — 
ne spune directorul fabricii — noi 
abia dacă mai prididim să facem 
saci, dovadă si creșterea cantita-

livă a comenzilor pe care le pri
mim an de an, in vreme ce prin 
unități comerciale sau in gospodă
riile cetățenilor se află un număr 
important de saci deteriorați.

In ceea ce privește profilul d< 
bază al fabricii, menționăm că aic 
sc confecționează pentru sectoru 
naval parime de diferite diametr 
și lungimi, precum și traule d 
pescuit. în urma unor studii ren 
lizate și a unei documentări 1 
fața locului, adică pe oceane, 
fost creat de către fabrică un nc 
tip de traul. cu o durată dublă c 
exploatare față de cel produs pir 
acum. Tot la fabrica din Galați 
confecționează și traule pentru pc 
cuitul in Marea Neagră, plasă 
pescuit pentru toate intreprinder 
de profil din tară, precum si pir 
necesară la realizarea de năvoa 
taliene, 
tifane, 
te'.e. Și 
ducție 
care a 
această 
ci. și depășit. Printre cei mai l 
nici membri ai colectivului de 
meni ai muncii de aici, fruntași 
tre fruntași, se află Margareta 
halache. Partena Constantinidis 
fia Deceanu. Paras chi va Șnr 
Elena Busuioc. Emil Banaga s 
tii. Cu astfel de oameni — hai 
întreprinzători, inventivi — si 
sele repurtate devin lesne dt 
teles, tar cele viitoare prind c 
de pe acum.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Sci

vintire, setei, ave. mre 
lăptașe, prostpvoale și 
încă ceva : planul de p 
prevăzut pentru perio 
trecut din acest an este 
oră nu numai indepli
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL FACTOR HOTĂRÎTOR ÎN EDUCAREA Șl PREGĂTIREA

TINERETULUI, ÎN PERFECȚIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Un program de practică studen
țească. riguros organizat si desfășu
rat. cu obiective precise, circumscri
se unei 
mai de 
tiei. cu 
partea 
permanentă, multilaterală între ca
drele didactice îndrumătoare si spe
cialiștii uzinei, un asemenea program 
de practică, din ce in ce mai frec
vent întilnit, are ecouri adinei atit 
in viața invățămintului, cit și a uni
tăților productive. Prin chiar proce
sul participării lor nemijlocite la or
ganizarea si desfășurarea fluxului de 
producție, studenții beneficiază de un 
larg sistem de referințe practice, 
indispensabil pentru însușirea pe 
baze temeinice a viitoarei lor profe
siuni. în vreme ce 
prin chiar faptul că 
captează eforturile 
creație ale viitu
rilor specialiști, 
beneficiază de 
noi izvoare ale 
gîndirii , tehnice 
novatoare, intă-

'rindu-și clima
tul autoperfecțio- 
nării. încă din 
primii ani, stu
denții primesc in 
perioadele de 
practică sugestii 
de teme care se 
vor regăsi pină 
tirziu intre preo
cupările lor de 
colectivele de cercetare si proiectare 
din întreprinderi apelează nu o dată 
la aportul tinerilor universitari ca 
la un factor complementar si autori
zat de perfecționare a producției si 
a muncii. Așadar, atit facultățile, cît 
si unitățile productive fac cTe regulă 
referiri la calitatea programelor de 
practică ale studenților ca la un 
fapt de însemnătate majoră, cu con
secințe adinei si durabile, căruia i se 
caută si i se oferă la fiecare dată po
sibilitatea de a fi reeditat, perma
nentizat. îmbogățit.

Din păcate, nu întotdeauna aseme
nea adevăruri sînt susținute de des
fășurarea firească a programelor de 
practică. Uneori slaba organizare si 
desfășurare a unui program de prac
tică îi anulează virtualele consecin
țe formative. il fac de nepercenut în 
universul învătămîntului. dar mai 
ales al producției, reducîndu-1 la un 
eveniment șters, fără ecou, adeseori 
chiar ignorat. Este si ceea ce am 
întîlnit, în urmă cu cîteva zile, la 
întreprinderea de mecanică fină din 
București. Aici, există o bună tradiție 
in privința colaborării cu facultăți de 
profil din București și din tară, an 
de an sute si sute de studenti vin 
la practică, inclusiv la cea de docu
mentare si la susținerea proiectului 
<le diplomă. Dar tocmai această bo
gată tradiție .și înaltă frecventă a 
studenților reclamă ca organizarea 
fiecărui nou program să se situeze la 
cote din ce în ce mai înalte. Altfel, 
semnificația practicii ca atare se 

• pierde în tumultul evenimentelor coti
diene. iar solicitudinea organizatori
lor. cît si a practicantelor se diminuea
ză reciproc, spre paguba, actuală, dar 
mai alles de perspectivă, atit a învă
tămîntului. cît si a producției.

' t- '

problematici cit mai largi si 
actualitate din sfera oroduc- 
o participare directă din 
studenților și o conlucrare

întreprinderile, 
miilocesc si 

de cunoaștere, de

că numai o asemenea 
rezultă dintr-o situa-

la 
re- 
or- 
am 
cu- 
pu-

Este evident 
pagubă dublă 
tie ca aceea întîlnită recent la între
prinderea amintită. Așa. de nildâ. in 
ziua anchetei noastre, nimeni de 
birou] de personal. învătămint. 
tribuire. în sarcina căruia revine 
ganizarea si controlul. cotidian, 
zice ceas de ceas al practicii, nu 
nostea cu precizie citi sau. cel
țin. dacă există studenti la nractică. 
deși era aproape de amiază si numai 
cu o zi înainte fusese elaborată o 
situație cu muncitorii uzinei care-si 
perfecționează pregătirea ca stu
denti. Dar. cum vom vedea ceva mai 
jos. între laturile aceluiași Droces de 
perfecționare a pregătirii, rareori se 
stabilesc aici corelațiile necesare.

în linsa unor informații nrecise. 
ne deplasăm însoțiți de tovarășul 
Gheorghe Chiran. șeful Biroului 
P.I.R.. in diferite secții ale uzinei.

aceasta n-au mai venit, probabil au 
terminat practica, dar sigur nu știu. 
Am citit ce-ati scris cindva despre 
un colocviu de practică desfășurat 
chiar acolo. în uzină, cu participarea 
studenților, cadrelor didactice si a re
prezentanților producției, cu dialog si 
dezbateri ample, utile tuturor. Să știți 
că la noi n-a fost așa ceva, nimeni 
nu ne-a cerut părerea. Și cred că ea 
ar fi avut oarecare utilitate 
cel puțin în mai,buna organizare, ne 
viitor, a practicii. Pentru că. asa cum 
se desfășoară ea acum, este de multe 
ori formală. Studenții stau mai mult 
grupați, nu participă, nu lucrează si 
nimeni nu le cere să consemneze 
ce-au făcut zilnic. Caietele de prac
tică sînt improvizații. E adevărat că 
unii dintre ei sini interesați. întrea
bă. cercetează, participă, după posi
bilitățile lor. la desfășurarea proce
sului de producție, dar de ce să fie

de U.T.C. In întregimea lor. pe baza 
afinităților spirituale profunde ne 
care le au cu asociațiile studenților 
comuniști. Oricum, ceva trebuie fă
cut. si încă urgent, pentru ca practi
ca studenților să fie reintegrată în 
actualitatea fecundă a întreprinderii.

O asemenea cerință de perfecționa
re este valabilă si in cazul întreprin
derii bucurestene de pompe ..Aver
sa". In ziua anchetei noastre, aici îsi 
desfășurau activitatea practică apro
ximativ 25 de studenti. grupa fill D. 
anul I. Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini din București. 
Pe șapte dintre ei i-am întîlnit in 
diferite ateliere ale secției de turnă
torie ; priveau cum se efectuau di
feritele operații. Sigur, fiind vorba 
de studenti din anul I s-ar putea in
voca o seamă de argumente care să 
justifice. mai mult sau mai 
atitudinea pasivă

Rezultate remarcabile, dar și practici
formale în. practica studenților

specialitate, iar asa. numai unii, și nu toți ?". între
bare legitimă. Ca si observațiile si 
propunerile inginerului Alexe Pîrvu, 
șeful secției de scule si dispozitive : 
„Azi n-au venit studenții, dar si 
de ar fi venit, n-ar fi făcut mare lu
cru. intre altele si pentru că maio- 
ritatea am văzut că nu știu să lu
creze pe mașini, deși sint absolvenți 
ai liceelor industriale. E adevărat că 
si celor care știu să lucreze nu le 
putem încredința mașini. n-avem 
de unde. Ar trebui totuși să avem 
cîteva în acest scop, ca studenti! să 
lucreze efectiv, nu doar să privească 
Ia munca altora. Si în colaborarea 
noastră cu cadrele didactice există 
loc de mai bine. Nu prea discutăm 
unii cu alții, profesorii se feresc de 
noi. noi de ei si nu e bine în primul 
rind pentru practica studenților, in 
reușita căreia cu totii sintem inte
resați".

Din păcate însă, nu întotdeauna 
asemenea concluzii își află aplicare 
practică, deși condiții există pentru 
aceasta. Cum aminteam, cu numai o 
zi înaintea anchetei noastre, la în
treprinderea de mecanică fină s-a ac
tualizat bilanțul studenților sera- 
liști : aproape 160 dintre muncitorii 
uzinei urmează cursurile serale 
învătămîntului superior ! Așadar, 
puțin 160 de virtuali sprijinitori 
clusiv ai practicii studenților. în
zul cînd între acești tineri si colegii 
lor de la cursurile de zi se stabilesc, 
cum ar fi si firesc, si necesar, strin- 
se raporturi de colaborare, de împli
nire a eforturilor consacrate deopo
trivă pregătirii temeinice, atît teore
tice, cit și practice. Apoi, uzina are 
circa 120 de ingineri in jurul vîrstei 
de 30 ani. care si ei ar putea fl mo
bilizați în buna organizare a practicii

unde, potrivit unor vagi mărturisiri, 
se presupunea că studenții s-ar afla 
la practică. Pină la urmă, studenții 
n-au putut fi depistați nicăieri si e 
Drobabil ca cei despre care se vorbea 
să fi trecut în zilele precedente prin 
secții si să-si fi încheiat programul 
de practică. Judecat insă dună ce a 
lăsat in urma lui. un asemenea pro
gram n-are. credem, prea multe însu
șiri de invidiat, cum rezultă si din re
latările reprezentanților producției cu 
care am stat de vorbă. Primul cu 
care facem cunoștință este Ing. Pe
tre Mihai, șeful atelierului de pro
iectare constructivă si tehnologică : 
„La noi vin îndeosebi studenti din 
anii IV si V. de la facultățile de 
T.C.M. și de Mecanică, studiază do
cumentația. elaborează unele proiec
te. I-am văzut in urmă cu cîteva zile, 
azi însă nu, s-ar putea să fie una 
din acele zile cînd ei rămîn la facul
tate ; în unele zile vin la practică, in 
altele nu. nu cunosc criteriile dună 
care se conduc, nu ne-a vorbit ni
meni despre ele. deși am mâi văzut 
din cînd in cind cite un cadru di
dactic îndrumător, care însă ne-a 
cam ocolit". Informații asemănătoa
re primim și în secția sculărie, de 
la Gheorghe Savu. șeful atelierului 
de prelucrări mecanice : „Astăzi ? 
Parc-am văzut cîtiva studenti. nu la 
noi. aici n-au venit, n-au mai venit 
de săptămîna trecută si nici nu știu 
dacă vor mal veni. Cind vin. vin 
fără să știm dinainte, la fel fac sl 
cînd pleacă, din care cauză cu greu 
putem planifica din timn o operație 
la care să participe si ei“. Maistrul 
Valeriu Pamfil, șeful atelierului de 
prelucrări plăcute, este și mai cate
goric : „Săptămîna trecută am- avut 
la practică vreo 20 de studenti. 
pare-mi-șe de la T.C.M. ; săptămîna . studenților, ca de altfel organizațiile

ale 
col 
in- 
ca-

Pe scena teatrului - realitățile contemporane
Omul a fost dintotdeauna obiecti

vul central al marii literaturi și 
este deci firesc ca și dramaturgia 
actuală de valoare să se axeze pe 
sondarea dimensiunilor ce definesc 
universul; ce structurează profilul 
spiritual al omului contemporan. 
După cum este, de asemenea, firesc, 
(gindindu-ne nu numai, în genere, 
la rolul formativ al artei sau la 
tradiționalul militantism al teatru
lui nostru, ci mai ales la misiunea 
asumală de artă în societatea noas
tră), ca textele destinate scenei și 
transfigurările lor spectaculare să 
contribuie, la rindul lor, la forma
rea omului unei concepții înaintate : 
să favorizeze cristalizarea unei vi
ziuni asupra lumii izvoritâ din ma
terialismul dialectic și istoric, să 
cultive încrederea în rolul și resur
sele omului de a stăpini legitățile 
naturii și societății, să stimuleze 
resursele, energiile sale revoluțio
nare și nu în ultimul rind să con
tribuie la îmbogățirea universului 
său sufletesc, a resurselor sale de 
sensibilitate.

Prin ceea ce are mai bun, mai 
peren, literatura dramatică româ
nească a ultimilor ani se caracteri
zează prin afirmarea fermă, pu
ternică, decisă a valorilor morale 
iutentice, pozitive ale lumii noastre, 
iste o literatură ai cărei eroi iradia- 
ă o puternică forță modelatoare.
Aceasta este literatura spre cara 

-a îndreptat cu 
mgul anilor, și 
in Timișoara, 
alele" tinere ale 
atut, de primă scenă și importan- 

vatră de cultură, in anii socialis- 
ului. Si trebuie să spunem de la 
oeput că acest punct fundamental 

programului său de activitate 
'e și cel care a adus cele mai mari 
isfacții spectatorilor și care a 
rit prestigiu colectivului timișo- 
in. Spectacolele, (de ținută), une- 

premiere absolute cu piese de 
ualitate semnate de D. R. Po- 
cu, Paul Everac, Tudor Popescu, 
Solomon, I. Băieșu (și să nu ui- 
i de cele cu piese de Horia Lovi- 
m, Theodor Mazilu, Aurel Ba- 
’a etc.), au avut darul — prin 
tatea problemelor dezbătute și 
relieful eroilor aduși la lumina 

pei să aibă un ecou adine in ini- 
spectatorilor. Urmărind mon- 

din această categorie, iubitorii 
teatrale din Timișoara și îm- 

irimi au fost bucuroși să afle 
■atru un spațiu de dezbatere a 
importante aspecte morale și 

le eu care se confruntă soeie- 
actuală in prefacerile ei revo- 

tare, să găsească aici subtile 
ante legate de marile proble- 
i care se confruntă lumea con- 
irană, să identifice eroi memo- 

exemolari prin calitatea con- 
i și prin implicarea lor eroică 
1. sub semnul comandamente- 
îpului.

o asemenea literatură șl-a 
at atenția Teatrul Național 
Timișoara, și in stagiunea 
)36, concepîndu-și un proiect 
■ial intru totul concordant- cu 
e unui program cultural-ar- 
•ticulat pe un suport politic 
?fic clar, program pe 

nostru se străduiește 
iscă cu consecvență și 
■ofesioiială. Astfel, ancorată 

și convingere în complexa 
contemporană a României 

, piesa „Iubirile de-o via-

precădere; de-a 
Teatrul Național 

unul din „națio- 
țării, creat cu acest

care 
să-l 
exi-

ță" de Platon Pardău, cu care am 
inaugurat stagiunea,- investighează 
spațiul social al noilor generații de 
activiști de partid în relație directă 
cu premergătorii lor, dar și cu cei 
care îi vor urma.

Cantonată într-o zonă asemănă
toare, „Toamna roșie" de Dinu Să- 
raru (dramatizare după „Dragostea 
și revoluția") iși concentrează ac
țiunea în jurul luminoasei, robustei 
și impresionantei personalități poli
tice a activistului de partid cu răs
punderi dintre cele mai înalte, Du
mitru Dumitru, devenind, fără în
doială, una din cele mai adevărate, 
puternice și expresive imagini ale 
activistului de partid oferită de li
teratura română de azi.

Comedii relevind o judicioasă ob
servare a realității, impregnate cu 
un puternic sens moralizator de Tu
dor Popescu și Dumitru Solomon 
invită la reflecție asupra modului în 
care, cu deplina conștiință a respon
sabilității individuale, trebuie să se 
încadreze fiecare om al muncii în 
marele angrenaj social. Exemplari
tatea unor personaje ca Domide din 
piesa lui Tudor Popescu sau profe
sorul Tudor Damian din „Noțiunea 
de fericire", verticalitatea și intran
sigența caracterului lor contracarea
ză, în economia pieselor, „persona
lități" derizorii, îndemnîndu-ne, im
plicit, la reformularea existenței in 
alți termeni, pozitivi, la o atitudine 
activă în combaterea anomaliilor 
morale.

Consecvenți unei orientări „con
sacrate" acordăm, de asemenea, lo
cul cuvenit valorilor teatrului cla
sic și contemporan străin, căutînd 
să promovăm cu deosebire opere cu 
mesaj generos umanist, lucrări ca
racterizate prin realism și prin ati
tudine lucidă critică și, totodată, 
prin încrederea in resursele de pro
gres ale omului și umanității. No 
propunem să îmbinăm in aceste 
spectacole restituția culturală cu 
mesajul în actualitate, cu punctul 
de vedere asupra lumii al creatoru
lui de teatru român preocupat de o 
modelare comunistă a conștiințelor. 
Este perspectiva din care am abor
dat. de-a lungul anilor, în tratări 
moderne, mature, atrăgătoare crea
ții de referință incepînd cu cele ale 
tragicilor greci, conținuînd cu dra
me și comedii de Shakespeare, Gol
doni, Moliere, Cehov, Ibsen, și a- 
jungînd la Buero Vallejo, L. Zorin, 
A. Arbuzov etc. Tn cursul acestei 
stagiuni snectatorii timișoreni vor 
avea prilejul unei întîlniri cu „Re
gele Lear" de Shakespeare, cu „Co
piii soarelui" de M. Gorki, dar și cu

un personaj fascinant din piesa 
„Trei săgeți" de Iris Murdoch, un 
erou japonez medieval, care și-a 
devansat epoca prin înălțimea și 
generozitatea gîndului îndreptat 
spre o democrație utopică in res
pectivul moment istoric.

Revenind la ideea de program al 
teatrului, trebuie să menționăm fap
tul că el presupune nu doar repre
zentarea scenică în spectacole de ți
nută a unei dramaturgii de valoare, 
ci și consolidarea simțului valorii in 
rindul publicului.

Programul Teatrului Național din 
Timișoara cuprinde, așadar, și efor
tul său de a-și forma un public de 
teatru avizat, capabil să răspundă cu 
sensibilitate la oferta culturală a tea
trului și să selecționeze cu rigoare 
și bun gust valorile autentice reale 
din spațiul cultural contemporan. Un 
evantai larg de forme ale relației 
culturale eu publicul de ne plat
formele industriale, din instituții, in
stitute de învățămînt superior sau 
școli, conduce, fără indoială, spre 
sensul amintit. După cum, fără în
doială, un rol asemănător joacă 
„Gala dramaturgiei românești actua
le" găzduită bienal de Timișoara — 
prin spectacolele pe care le propune 
atenției această manifestare (cele mai 
bune montări din întreaga țară) și 
prin deschiderile de orizonturi asu
pra actualității, prin lntîlnirile și 
confruntările pe care le prilejuiește. 
Considerăm organizarea acestei am
ple și importante manifestări (ce se 
află, in aceste zile, în preajma de
clanșării celei de a treia ediții), un 
prilej însemnat și rodnic de confrun
tare între creatori teatrali, drama
turgi și public. Vedem, totodată, in 
această adevărată „acțiune" sub sem
nul democratizării culturii (la des
fășurarea căreia forurile noastre ju
dețene alături de C.C.E.S. și A.T.M. 
ne-au dat un sprijin substanțial, ge
neros și energic), un prilej de stimu
lare a realismului și implicării in ac
tualitate a dramaturgilor și a sluji
torilor scenei, un contact dinamiza
tor în direcția unei arte de substan
ță, inspirată din fenomenele cele mai 
importante și din idealurile cele mai 
nobile și îndrăznețe ale societății 
noastre. Considerăm că numai în a- 
ceste condiții, de receptivitate maxi
mă față de exigentele timpului în 
care trăim, teatrul românesc își poa
te împlini menirea de factor forma
tiv al celei mai înaintate conștiințe 
— conștiința comunistă.

Lucia NICOARA 
directoarea Teatrului Național 
din Timișoara
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® Promisiuni: LUMINA (14 74 16) — 
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 17,45 ; 20,
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 11.15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Iarna bobocilor :
(65 49 45) — 9 : 11 ; 13 ;
19.45.
© Toamna bobocilor : 
(17 55 46) — 9 ; 11 : 13 ;
19,30. VOLGA (79 71 26) -
15 : 17 : 19.
(5 Sosesc păsările călătoare : BU- 
ZEȘT! (50 43 58) — 15 ; 17; 19.
0 Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15 ; 17 ;
0 Aripi de zăpadă :
(14 27 14) — 9 ; 11 : 13 : 15 ;
O Cu miiniie curate :

EXCELSIOR
15,15 : 17.30 :

GIULEȘTT 
15 ; 17.38 :
9 : 11 ; 13 ;
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; 17 ; 19.
COSMOS

(27 54 95) — s : 11 : 13 : 15 : 17 : 19. 
© Cămin pentru nefaniiliști : SCALA 
(11 93 72) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
20,15.
© Osceola î FESTIVAL (15 63 84) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.15.
& Cavalerii teutoni : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 10 ; 14 ; 18,15.
© Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79) 
— 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
6 Masca de argint : TIMPURI NOI 
(16 61 10) — 8 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
20.
© Furtuna : DACIA
11.30 : 14 : 16,15 ; 18,30.
<3 Aii-Baba și cei 40 de hoți : 
RENTARI (80 49 85)
© Vraciul : COTROCENI (49 48 43) — 
15 : 18.30.
© S-a pierdut un elefant : PACEA 
(71 30 83) — 15 : 17 ; 19.
9 Ian Bibian : POPULAR (35 15 17) 
15 : 17 ; 19.

(50 35 94)

13 ; 16 :

17.45 ;

9;

FE-
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puțin, 
din timpul actua
lului program de 
practică. Ceea ce 
nu s-ar puteai 
justifica în nici o 
privință aici, ca 
și în cazul între
prinderii de me
canică fină, este, 
credem, lipsa de 
rigoare organiza
torică. Nimeni nu 
știa, nici , chiar 
printre studenti, 
unde și ce are, 
concret, de făcut, 
cum trebuie să 

fie întocmit la zl un caiet de practică, 
nimeni din uzină nu știa cum sint re
partizați studenții la diferite puncte 
de lucru, cine este îndrumătorul de 
practică ai acestora și unde se afla el 
în acea zi sau la acea oră. Deși toate 
acestea s-ar putea reglementa din 
timp și sistematic prin convențiile de 
practică, o asemenea reglementare 
nu se obține întotdeauna, intre altele 
și datorită caracterului formal atri
buit acestor, de drept, documente 
fundamentale ale integrării învăță- 
mîntului superior : convențiile exis
tente la „Aversa" n-au nici cel 
puțin număr de înregistrare, se emit 
si ajung in întreprindere cu rubricile 
descompletate, uneori 
carea reprezentantului 
care cauze asemenea 
practică nu angajează 
meni. Or. este limpede că fără obiec
tive si atribuții precise, stabilite deo
potrivă Ia nivelul întreprinderii si al 
facultății, urmărite sistematic si îm
bogățite cu fondul de experiență do- 
bîndit intre timp, practica studenților 
nu-si poate atinge scopul. ..Eu cred 
că reușita practicii studenților, adică 
participarea lor nemijlocită la acti
vitatea întreprinderii, depinde mult 
de citeva cerințe organizatorice : 
fie repartizați ne grupe mici, 
circa 8—11) student! la un atelier, să 
aibă sarcini concrete, zilnice, si 
fie însoțiți In permanentă de cadre
le didactice" (maistrul Constantin 
Neagu. atelierul de neferoase) ; „O 
dezbatere prealabilă a programelor de 
practică, beneficiind de participarea 
specialiștilor din producție si a ca
drelor didactice, cred că ar aduce 
mai multă rigoare unor prevederi încă 
vagi ; am ști cu totii mai bine ce 
avem de făcut." (ing. Petre Dinu,, 
șeful secțigi I) ; „Și dialogul perma
nent cu studenții ajută mult în reu
șita practicii, un dialog prin care să 
afli nu doar ce trebuie să facă, ci si 
ce-ar dori ei să realizeze, ce-i inte
resează mai mult din uzină, ce oa- 
siuni științifice si tehnice au. Cu
noașterea .tinerilor se cere deci sta
tuată nu doar ca obiectiv fina! al 
practicii, ci si ca preliminariu al ei“ 
(ing. Gheorghe Cobianu. șeful secției 
de montai greu).

Sint opinii, propuneri ri sugestii 
care atestă in egală măsură poten
țialul de perfecționare organizatorică 
a practicii studenților, ca si anga
jarea fermă a oamenilor producției 
în adincirea raporturilor de colabo
rare cu unitățile de învătămint su
perior. Asemenea opinii, propuneri si 
sugestii sint formulate si in cuprin
sul facultăților, numai că nu întot
deauna unele vin in întîmninarea ce
lorlalte intr-un timp optim. Despre 
cauzele care uneori perturbeazâ acest 
proces de continuitate si despre po
sibilitățile Iui de perfecționare ne 
vom ocuoa intr-o anchetă viitoare.

)
Mihai IORDANESCU

Teatrul din Pitești

Lectura în universul spirituc
al omului muncii

fără soeclfi- 
uzlnei. din 

convenții de 
practic Pe ni-

să 
de
să

Noțiunea da „oraș cu geometrie va
riabilă", pe care o acceptasem cindva 
cu oarecare indoială. doar ca titlu 
„frumos" de carte, capătă brusc con
cretețe eînd o raportezi la bătrîna 
cetate a Devei. Descins dintr-un tren 
de noapte, plimbind încă in minte 
fantasme luminoase de eroi și cărtu
rari, ai surpriza să descoperi un oraș 
în febrilă translație spre nou, șpre 
modernitate, o vibrație iute de călă
tor ce se îmbarcă pentru viitor. Sim
bolic, în aceste zile, gara veche se 
diminuează progresiv, alunecă spre 
trecut, în timp ce, alături, clădirea 
noii gări, înconjurată încă de schele, 
mirosind a mortar proaspăt și a lemn 
tare, se înalță vertiginos. La Deva 
s-au întronat, iată, ritmul, mișcarea 
regulată și fără, istov ce ordonează 
viața, dindu-i sens. întrezărea cineva, 
acum cîteva decenii, acest puls tînăr? 
Pare improbabil, și totuși cită drepta
te avea scriitorul ce spunea că într-o 
zi oamenii vor arăta ceea ce poetul a 
văzut. Sînt mai bine de trei decenii 
de cirid poeții locurilor și-au armoni
zat și fortificat vocile intr-un cena
clu pe care-1 intitulau — premonito
riu — Ritmuri. O dată cu succesivele 
promoții afirmate aici, ceea ce pă
rea o metaforă a primit riguroasa 
confirmare a vieții. Ritm înseamnă 
la Deva o evoluție urbanistică spec
taculoasă,, o dialectică-a gustului și a, 
numărului pentru care ^rhitecții me-.;: 
rită felicitări. Ritm poate semnific^, 
și rapida modificare a nomenclato
rului local de meserii. Deva era un 
oraș de „canceliști", de funcționari și 
profesori conștiincioși care se duceau 
la slujbă cu aerul omului ce știe că 
nimic neprevăzut nu poate interveni 
în existenta lut tihnită. Azi cetatea 
adună constructori, energeticieni, in
gineri. tehnicieni, mineri, oțelari, 
țesătoare, operatori chimiști, desig
ners intr-un cuvînt aproape întreaga 
constelație de ocupații care dau mă
sura modernității.

Pentru această radiografie a profe
siilor n-a fost nevoie să mă duc nici 
la direcția de statistică, nici la vreo 
altă instituție specializată. A fost su
ficient să răsfoiesc împreună cu Va
leria Stoian. directoarea Bibliotecii 
județene Hunedoara din Deva, fișele 
cititorilor. Pentru interlocutoarea 
mea această diversitate impresionan
tă nu e numai un motiv de hiîndrie, 
cit mai ales unul de,scrupul profe
sional.

— Da, îmi spune, nu e suficient să 
al multe cărți (și noi avem aici un 
fond de 220 000 de volume !). Mult

ROMÂNI A-FILM prezintă:
Filmul artistic ,,Căsătorie cu repetiție”, producție a Casei ăe filme patru

Scenariul : Pranclsc Munteanu : decoruri : arh. Dodu Bălășoiu : costume : 
arh. Andreea Ilasnaș ; muzica : Temistocle Popa ; montajul : Eugenia 
Naghi ; sunetul : Horea Murgu ; imaginea : Valentin Ducaru ; regia : 

Virgil Calotescu.

Cu : Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu-Matel, 
Rodica Mandache. Mitică Popescu. Octavian Cotescu. Costel Constantin, 
Mariana Cercel, Radu Gheorghe, Mariana Calotescu, Vnsile Nifulescu.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

mai important este să asiguri un 
fond corespunzător categoriilor so- 
cio-profesionale extrem de variate 
din municipiu, să realizezi în struc
tura lui' un echilibru al tuturor do
meniilor. Pentru noi cunoașterea 
exactă a preferințelor cititorilor e o 
chestiune vitală. Sint necesare mereu 
studii, sondaje, consultări neîntrerup
te, practic o transformare a biblio
tecarului intr-un 
lecturii. La noi, 
personaj neglijat, 
tentii statornice.

întrerup o clipă firul acestei con- 
fesii pentru a-i căuta justificarea ori, 
eventual, infirmarea in chiar opi
niile cititorilor. Un „simultan" pe 
care l-am provocat în preajma dis
cuției noastre îmi oferă imediat ar
gumente pe care, dintr-o firească ne
voie de concizie, le rezum. Dumitru 
Zamfirescu, dirigintele Oficiului 
P.T.T.R. Mintia, om despre care aflu 
cu uimire că e abonat la 20 de pu
blicații și că „filtrează" întreaga pre
să. mă încredințase surîzînd : „Pert- 
tru mine, ca pătimaș cărții, bi
blioteca aceasta inseamnă enorm, 
practic locul unde trăiesc a doua via
tă. Citesc poezie, proză, artă (mă ob
sedează, vă spun deschis, antichita
tea greco-latină), literatură social- 
politică. istorie, critică literară. Citesc 
și recitesc pe Emiiiescu, pe Rebrea- 

.. jui, Goga, Marin Preda-, studiez opere 
, ața multor autori coiiternpdrăni, cău- 
’ tîndu-mă în scrisul lor pe mine, dar 

și expresia unui suflet colectiv. In- 
tilnirile cu scriitorii organizate frec
vent în bibliotecă mă pasionează in 
cel mai Înalt grad tocmai prin posi
bilitatea de a înțelege, datorită lor, 
trecerea de la viața trăită la viața 
exprimată". Inginerului agronom Ion 
Bugnariu îi place îndeosebi literatura 
despre sat. „Zică alții ce vor vrea, 
îmi mărturisește, dar eu cred că și 
azi acest gen de literatură ne expri
mă cel mai bine. Proza noastră des
pre sat a cîstigat definitiv pariul a- 
devărului. Pentru mine Marin Preda 
e un compendiu de istorie trăită. In 
inima mea «Moromeții» stau alături 
de «Germinaiul» lui Zola, cel care, 
in fragedă tinerețe, m-a îndreptat 
spre socialism". Pentru profesoara de 
istorie Igelsky Viorica biblioteca e o 
sursă neprețuită de documentare 
pentru lucrări științifice, o posibili
tate de perfecționare profesională, in 
timp ce pentru Ștefan Birău, opera
tor la I.M.C. Deva, e cel mai sigur 
mijloc de a-și satisface interesul pen
tru literatura fantastică.

Recapitulez mental preferințele șl 
obțin aproape involuntar o sumă ce 
seamănă uimitor cu structura fon
dului de carte așa cum mi-a fost în
fățișată de directoarea bibliotecii. 
Deși adevărată, imaginea e insă in
completă, căci nu reliefează dubla 
circulație a cârtii. Adevărul e că nu 
numai oamenii vin spre cârti, ci și 
cărțile călătoresc spre ei. „încercăm 
să intensificăm pătrunderea lor in 
cartiere, mai ales că orașul s-a lărgit 
foarte mult" — îmi zisese Valeria 
Stoian. Dar, cum se întimplă adesea, 
nu cel care muncește e cel mai bun 
pledant al muncii Iui. Modestia, gra
ba. emoția lasă, de regulă, valențe 
neacoperite. în realitate efortul e 
mai amplu și dirijat pe mai multe 
direcții decit mă lăsase să înțeleg 
conlocuitoare!’.. Pelinul cele două fi
liale s-a amenajat și un punct de 
împrumut în cadrul căminului de ne- 
familiști al Țesâtoriei de mătase, iar 
acum se lucrează la inaugurarea al
tuia in cadrul I.M.C. Bîrcea. Străbă- 
tind .județul aveam să aflu că cinci 
biblioteci-pilot din comunele Baia de 
Criș, Geoagiu,. Puiu, Toplita, Ilia 
prelungesc departe raza unei activi
tăți susținute inițiate în vechea și 
austera clădire a Bibliotecii din 
Deva. Tot de aici se asigură îndru
mare și asistentă de specialitate pen
tru alte 52 de biblioteci comunale, 
șase municipale și orășenești, 13 sin
dicale. 9 ale cooperației meșteșugă
rești.

Acestea, șl altele tncă. m-au lămu
rit ce argumente au cîntărit în re
centa distingere a Bibliotecii județe
ne din Deva cu Premiul I in cadrul 
ediției precedente a Festivalului na
țional „Cîntarea României". NU mă 
îndoiesc că un resort al acestei dis
tincții l-a constituit caracterul siste- 
matic al activităților organizate. Nu
mărul lor e mare, dar nu spune to-

fel de sociolog al 
cititorul nu c un 
ci obiectul unei a-

varietatea acesttul despre 
scurtă enumerare ar fi, crec 
catoare. Anul editorial huned, 
de pildă, o sinteză elocventă 
Zenței scriitorilor localnici 1 
literară a țării. Zilele scriitor, 
răndeni, altă manifestare an 
un prilej de a sesiza modul 
universul muncii ajunge și i 
al cărții. Simpozionul Carte, i 
informare abordează convingă 
concursul unor specialiști re 
probleme' de psihologia și soc 
lecturii, aspecte din istoria ci 
a presei, chestiuni legate de m 
logia întocmirii unui fișier bibi 
fie al „Cîntării României" și s 
dicționar al personalităților j 
Un bun instrument de lucru 
Lista periodicelor tehnico-știil 
din principalele biblioteci din 
tul Hunedoara, cercetare prin 
se vine in int-impinarea celor pr 
pati de progresele științei și tel 
contemporane. Dacă adăugăm | 
cestea Săptămîna cititorului, d; 
șurată anul acesta intre 7—12 oel 
brie, Simpozionul omagial „Liviu\ 
breanu". Concursul interjudefea:] 
creație literară „Ovid Densușic\ 
întîlnirea interjudețeană a poe ; 
populari, „Din toată inima", aji 1 
la începutul lunii la cea de-a i 
ediție, Trofeul micului cititor, ini ’ 
top al cărții pentru copii, imagi , 
se întregește, devine clară și elocv \

4 
1 
x ,i 

i

ta ca o fotografie mărită.
Si totuși, se poate „intra* tni 

„fotografie" ? Un tînăr prozator 
succes, Eugen Urlcaru, ne încred 
țează într-un roman tulburător, „fl 
moria", că poți intra în imaginea 
cărei secret vrei să-l „citești", 
condiția de a participa, de a te sir. 
solidar cu personajele ei. Am ak 
sentimentul acestei solidarități par- 
cipind la a patra ediție a Atelieruli 
de creație „Ritmuri", organizat st> 
auspiciile Bibliotecii județene și aa 
cenaclului cu același nume. Activ- 
tatea unor poeți de aici o știam, des
pre cărțile și publicistica unora din
tre ei : Valeriu Bârgău, Nastasia Ma- 
niu, Ioan Vasiu. Miron Tic, Mariana 
Pândaru ș.a. am mai scris. Nu știe* 
însă pină deunăzi că atelierul lor 6 
lidar de creație e biblioteca, „grad 
nă" căreia ii redau printr-un ge 
semnificativ dimensiunea naturală d 
spațiu al vieții, al ritmului artiștii 
Atelierul include și o expoziție d 
artă plastică, dar și momente muzi
cale vădind un gust matur, ostil zgo
motului și teribilismului. Mircea 
Goian, loan Evu (notabil și în ipos
taza de poet). Gratian Ordean. Flo
rin Chete. Ladislau Iacob, membrii 
grupului instrumental-vocal „Canon" 
știu bine, ierte-mi-se jocul de cuvin
te, un principal canon al artei, acela 
de a fi adevărată fără ostentație și 
convingătoare prin sensibilitatea 
mărturisită expresiv, nu prin gesturi 
cabotine.

Plurivalenta pare a fl la Ritmuri 
altă coordonată esențială. Letitia Ga- 
vrilă, care m-a impresionat prin 
dramatismul cromatic al tabloului pe 
sticlă „Toamnă la Hălmagiu", e și a- 
depta unei lirici de meditație, Eca- 
terina Staicu, plasticiană înzestrată, 
citește în poeme urmele lăsate de 
timp în „Amfora eului". Constantin 
Deheleanu distinge intr-un amurg 
transilvan decorativ cavalcada nedo
molită a Corvinului. a lui Horea șl a 
Iancului „ce galopează în jurul ochi
lor mei alcătuind o cetate", in fine, 
ultima, dar nu cea din urmă. Do
rina Brândușa, poetă de incontesta
bil talent, distinsă cu Marele premiu 
de poezie „Lucian Blaga". pledează 
dens, concentrat, „cauza iubirii", dic- 
tind — în citeva versuri ce mi s-au 
părut emblematice pentru poezia în
tregului cenaclu — un ritm energic 
inspirației : „tu rotește-te, roteș- 
te-te, rotește-te, / deasupra mesei 
mele de scris, inmugurește-n / acea
stă febrilă mișcare a focului".

Poezie a vieții, lirica acestor pro
misiuni (deocamdată 1) va găsi, nu mă 
îndoiesc, drumul larg spre cititori, 
ritmul acelei arderi continue în sluj
ba cuvîntului ce exprimă adevărul. 
De aceea, adevărul intre-zărit de unul 
din poeții locului devine, print.r-o 
reacție afectivă de participare, și a- 
devărul autorului acestor notații : 
„Aici mereu se vor naște izvoare t 
Sămînta de luceferi mereu va da in 
floare".

Ioan ADAM

\

• Steaua dimineții i PROGRESUL 
(23 94 10) — 15 ; 17 ; 19.
e Călărețul electric : PATRIA
(11 86 25) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 : 
18 ; 20,15, ARTA (21 31 86) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 G7)
— 9 ; 12 ; 15,30 ; 18.45.
O Prințesa : CAPITOL (16 29 17) —
9 ; 11,16 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20
© Avertismentul1 : FAVORIT (45 31 70)
— 11.15 ; 13.45 ; 16,15 : 19.
© Urma castorului — 9 : 11, Micul 
lustragiu — 13,30 : 16 : 18,30 . DOINA 
(16 35 38).
© Superpolițistul 1 FEROVIAR 
(50 si 40) — 9 : 11 : 13 ; 15 : 17 ; 19, 
GLORIA (47 46 75) - 9: 11,15 ; 13,30; 
15.45: 18; 20.15. AURORA (33 04 66)
— 9 ; 11.15 : 13,30 ; 15.45 : 18 ; 20.
@ Bunul
(17 03 53)
(!3 49 OL
« Toată

(31 71 71) — 15,30 ; 18,30, MUNCA
(21 50 97) — 15 : 18,30
ft Yankeii : MELODIA (11 13 49) — 
9 ; 12 ; 16 ; 19
® Cei șapte fantastici t FLOREASCA 
(33 29 71) — 9 : 11 : 13 : 16.30 : 17.45 : 20. 
FLACĂRA (20 33 40) — 9 ;
17 ; 19.
© Superman : VIITORUL
15.30 ; 18.30.
© Undeva,
(85 77 12) -
19.30

cindva :
9 ; 11 ; 13 ;

11 ; 13 ; 15 ;

(10 67 40)

FLAMURA
15 ; 17.15 ;

teatre
rnett vecin Sam : GRTVTTA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18,15, UNION
— 9 : 12 : 16 ; 19.
lumea este a mea : LIRA

® Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 15 : 
Ploșnița — 20 : (sala Atelier) : De la

cinci la șapte — 15.30 : Cartea Iul 
lovita — 19.
® Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneu! Român) : „Antolo
gie de muzică veche" (I). Chitul gre
gorian, drama medievală, arta truba
durilor" — 19 ; (sala Studio) : „Pano
ramic XX". Recital de vioară loan- 
Marius Lăcraru — 17,30.
© Opera Română (13 18 57) : Cavaleria 
Rusticană. Paiațe — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 18,30.
@ Teatrul ..Lucia sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 19 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
duelului — 19.
© Teatrul Foarte Mie (14 09 05): Aten
ție, se filmează — 19,30.
O Teatrul de comedie (16 64 60): Arma 
secretă a Iul ArHimede — 15.30 ; (la 
Palatul Sporturilor șl Culturii) ; Co
medii... pe note șl cu... note — 18.

® Teatrul „C. I. Nottara* (35 31 OS, 
saia Magheru): Cum vii place — 18,30; 
(sala Studio) : Variațiuni 
dragostei — 19. *'
@ Teatrul Ciulești (sala 
(14 72 34) : Nu, eu nu regret
17 : Amadeus — 19 ; (sala
18 04 85) : ■
scara _ jg.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19 ; (sala Victoria, 50 58 65): 
Bâlatul cu sticleți — 19.
© Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Pe sub cetini 
— 18.
©Teatrul „Ion Creanga* ____ ... .
Mary Poppins — 9 ; Muzicanții veseli 
— 18.
© Teatru! „Țăndărică* (15 23 77) : Cu- 
liver in țara păpușilor — 15 : (saia 
din Piața Cosmonautllor) : Nu vorbiți 
in timpul spectacolului — 15.
© Circul București (10 41 95) ; Tom șl 
Jerry la circ — 15.30 : 19.

pe tema

Ma.î estic, 
nimic — 

.. Gluleștl, Să nu-ți faci prăvălie cu

Română** 
U izvoare

(50 26 35) :
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, la înapoierea în patrie 
din Republica Populară Bulgaria, vă transmit dumneavoastră, Partidului Co
munist Român, poporului frate român cele mai bune urări. Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Var
șovia. care s-a desfășurat la Sofia, întilnirile si convorbirile avute pe pămîn- 
tul bulgar vor contribui la dezvoltarea in continuare a conlucrării multi
laterale dintre U.R.S.S.. Republica Socialistă România și celelalte tari frățești, 
în interesul consolidării pozițiilor socialismului, al cauzei menținerii păcii 
în Europa și în lumea întreagă.

MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc sincer pentru telegrama dumneavoastră prietenească de 

felicitare cu ocazia realegerii mele ca președinte al Republicii Islamice Iran.
îmi exprim speranța că în timpul celei de-a doua perioade a mandatului 

meu vor fi luate măsuri eficiente care să conducă la adincirea relațiilor 
existente între țările noastre.

Vă doresc dumneavoastră succes deplin, precum și prosperitate poporului 
român.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Cronica zilei

.'REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ^

Tovarășul Nicu Ceausescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al P.C.R.. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului, 
s-a intilnit cu Hernan Gonzalez Gu- 
tierez. ministrul culturii, tineretului 
si sporturilor din Costa Rica. aflat 
în vizită in tara noastră, la invitația 
C.C. al U.T.C.

în cadrul întrevederii s-a realizat 
un larg schimb de păreri si informa
ții cu privire la preocupările actua
le ale tineretului din România si 
din Costa Rica. la marcarea. în cele 
două țări, a Anului Internațional al 
Tineretului, sub deviza ..Participare, 
Dezvoltare, Pace“.

La întîlnire a luat parte Alexander 
Guerra Alvarado, ambasadorul Repu
blicii Costa Rica la București.

Cu prilejul vizitei, tovarășul loan 
Totu. viceprim-ministru al guvernu
lui. a primit pe Hernan Gonzalez

Depunerea unor
Cu prilejul Zilei Armatei Repu

blicii Socialiste România, vineri di
mineața au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor patriei 
și cimitirul militar Ghencea, din 
partea Ministerului Apărării Națio
nale și Ministerului de Interne, a 
organelor locale de partid și de stat, 
precum si din partea Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului.

La solemnități au participat mem
bri ai conducerilor Ministerului Apă-
rării Naționale și Ministerului de 
Interne, reprezentanți ai organelor

P â mrnturi 
renăscute

(Urmare din pag. I)

pulsul fertilității unde se acționează cu 
stăruință pentru ca momentul recol
telor să vină mai repede si pe su
prafețe tot mai întinse. Strategia 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului are nenumărate puncte-cheie, 
fierbinți. Toate cu același grad de 
urgentă, cu același grad de însem
nătate : construcția bazinelor hidro
grafice pe rîurile interioare, făurirea 
teraselor în zonele colinare — ade
vărate amfiteatre ale recoltelor — 
experimentarea de soluții posibile 
privind cultivarea terenurilor in 
pantă, exploatarea mecanizată, ame
liorarea pășunilor, controlul alune
cărilor de teren, valorificarea nisi
purilor din Bărăgan orj Cimpia Ol
teniei...

...Cînd mușcați dintr-un măr cres
cut în livezile Bistriței. Argeșului 
ori Caraș-Severinului ; cind așezați 
pe masă strugurii de pe terasele din 
Galați. Buzău ori Vran-cea ; cind 
gustați din piinea Perienilor ori a 
nisipurilor de Bărăgan sau Sadova 
Corabia ; cînd priviți dealurile în 
trepte ale Dîmboviței, Tulcei ori 
Vîlcei. nu uitați o clipă puterea care 
a modelat și modelează harnic harta 
fizică a României socialiste.

Este puterea oamenilor liberi ai 
acestui pămînt.

Lor li se cuvine toată lauda și 
gînduî de aleasă prețuire.

Administrația de stat
Loto-Pronosport 

informează
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 25 OCTOMBRIE 1985
EXTRAGEREA I : 82 6 34 60 7 87 

36 61 57.
EXTRAGEREA A II-A : 69 80 4

10 22 71 72 86 73.
Fond total de cîști.guri : 805 379 lei, 

din care 86 989 lei report la cate
goria 1.

Gutierez. ministrul culturii, tineretu
lui si sporturilor din Republica Costa 
Rica.

Au fost abordate probleme referi
toare la rolul ce revine tinerei gene
rații pentru făurirea unei lumi a în
țelegerii si colaborării internaționa
le. subliniindu-se necesitatea unirii 
eforturilor tinerilor de pretutindeni 
în promovarea drepturilor de a trăi 
si a se dezvolta in pace si securitate.★

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei. ambasadorul acestei țări la 
București, Andreas Berlakovich. a 
oferit vineri o recepție.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, generali, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

coroane de flori
locale de partid și de stat, generali 
activi și în rezervă, ofițeri și pio
nieri.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la Monumentul eroi
lor sovietici, din partea Ministeru
lui Apărării Naționale, organelor 
locale de partid și de stat, Comi
tetului foștilor luptători și vetera
nilor de război împotriva fascis
mului.

Au fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri al ambasadei.

Cu același prilej, în țară au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
cimitirele și monumentele eroilor 
români și ostașilor sovietici căzuți în 
războiul antifascist.
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VĂ OHF-OÎ^MĂM BESÎPI&
Din resurse locale — 

produse de largă utilitate 
îmbunătățirea continuă a prestă

rilor de servicii către populație și 
dezvoltarea micii industrii se con
stituie in preocupări permanente 
ale UJECOOP Argeș.

— în ceea ce privește prestările 
de servicii — pe spune Marin Ris- 
tea. vicepreședinte al uniunii ju
dețene — au fost înființate, în ul
tima vreme, peste 150 noi unități, 
îndeosebi la sate. Este vorba de 
servicii de primă necesitate, ca de 
exemplu ateliere de reparat apa
rate de radio și televizoare, cizmă
rii, croitorii, stații autoservice.

O puternică dezvoltare cunoaște 
industria mică, aducătoare de mari 
venituri. în acest domeniu, accen
tul a fost pus pe valorificarea cu 
cele mai bune rezultate a resurse
lor locale. Numărul de produse ce 
se realizează acum de industria 
mică argeșeană depășește 1 000, 
toate fiind de mare utilitate. în 
unele localități au fost valorifi
cate mari cantități de material 
lemnos rezultat de la doborituri, 
din care s-au executat obiecte de 
uz gospodăresc și artizanat. în să- 
tui Uda. atelierul de impletituri a 
confecționat din răchită mii de 
mese și scaune, coșuri și suporturi 
pentru flori. O deosebită atenție este 
acordată creării de noi produse. 
De o foarte bună apreciere se

TÎRGUL INTERNATIONAL 

BUCUREȘTI-1985
Opinii ale unor oaspeți de peste hotare

T. R. BHATEJA, directorul pavi
lionului Indiei : ..Țara noastră este 
o participantă tradițională la Tirgul 
international din București, la fel 
cum România este prezentă la Tirgul 
international de la New Delhi. Rela
țiile comerciale dintre India si Româ
nia au cunoscut o creștere si. o di
versificare continuă, astfel incit în 
prezent volumul schimburilor dintre 
cele două țări este de peste 30 de ori 
mai mare față de anul 1959. cind a 
fost semnat primul acord comercial 
dintre țările noastre. O dovadă con
cludentă a evoluției acestor bune ra
porturi bilaterale o constituie faptul 
că planul pc anul 1985 prevede o 
creștere a schimburilor comerciale 
româno-indiene de 36 la sută fată de 
anul precedent.

India este reprezentată la actuala 
ediție a T.I.B. prin nouă firme de 
comerț exterior, care expun o gamă 
variată de produse. între care mașini 
de tricotat, instrumente medicale, ar
ticole de uz casnic, produse din 
grafit, adezivi, diferite scule si ma- 
sini-unelte. articole de artizanat.

Am vizitat cu mare interes standu
rile românești si pot spune că m-au 
impresionat în mod deosebit produ
sele industriei constructoare de ma
șini. printre care echipamentele de 
forai, de căi ferate, autoturismele 
«Dacia», cunoscute și in India, pre
cum si produsele chimice, cele de 
ceramică fină si cristalurile, artico
lele de îmbrăcăminte, instrumentele 
medicale'*.

ATH.ANASSIOS ARSENIS, atașa
tul comercial al Greciei la București: 
..Participarea Greciei, devenită tra
dițională. la această importantă reu
niune comercială internațională ates
tă nu numai bunele raporturi eco
nomice dintre țările noastre, ci si 
excelentele relații politice dintre ță
rile noastre. Multe firme din Grecia 
au venit pentru prima dată la T.I.B. 
interesate în stabilirea unor relații 
economice si comerciale cu între
prinderile românești de comerț ex
terior. Firma «Hellenica». de exem
plu. inițiază o cooperare cu între
prinderea «Mirai» din București 
pentru producția de parfumuri si alte 
produse ce vor fi comercializate atit 
in cele două țări, cit si pe terte piețe. 
Vom importa în continuare din 
România produse chimice, mașini si 
utilaie. instalații de forai, bunuri de 
larg consum, autovehicule, precum si 
utilai feroviar, sector în care avem 
o îndelungată cooperare cu România.

Succesul de care se bucură pavilio
nul grec la T.I.B. ’85 se datorește. 
între altele, prezentei unor firme cu
noscute în România, cum sînt «Vella 
Bioton». unul dintre cei mai impor
tanți parteneri de cooperare in do
meniul cosmeticelor. «Paseges». care 
colaborează cu CENTROCOOP. pre
cum si a altor firme din sfera indus
triei alimentare, băuturilor, țigărilor, 
produselor chimice, industriei texti
le. confecțiilor si tricotajelor, mate
rialelor de construcții, articolelor de 
uz casnic, aparatelor electrice S.a.

Am vizitat pavilioanele României 
Si am remarcat un net salt calitativ 
al produselor prezentate. O impresie 
deosebită o produc ' echipamentele 
electronice, dovadă a faptului Că în 
România se dezvoltă cu seriozitate
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graf muzical
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bucură confecțiile din pînză topită. 
Este de subliniat faptul că, în mo
mentul de față, se află în lucru o 
largă paletă de produse noi pentru 
export, solicitate în multe țări ale 
lumii. (Gh. Cîrstca).

Silicele necesare 
în orice locuință

Pe lingă mobilă și corpuri de 
iluminat, nota de eleganță, de per
sonalitate și dp confort a unui in
terior din orice locuință o conferă 
și covoarele, perdelele, cuverturile, 
draperiile, fețele de masă. O mo
bilă de sufragerie, de dormitor sau 
de hol. fără o tapiserie adecvată, 
fără aceste accesorii, ar fi. prac
tic,' de neconceput. De. aceea, cind 
ne aranjăm interiorul, să nu uităm 
să-1 potrivim in funcție de an
samblul mobilierului, de culorile 
care se impun, de gusturile și pre
ferințele noastre. De unde procu
răm toate aceste obiecte de folo
sință îndelungată ? Din toate ra
ioanele de specialitate ale magazi
nelor comerțului de stat din Capi
tală și din. întreaga tară. Furnizori 
de prestigiu, ca întreprinderile de 
covoare din Cisnădie, Alba Iulia, 
Șiret — ca să amintim doar cîteva 
— au livrat magazinelor comerțu
lui de stat o mare diversitate de 
covoare plușate, lucrate mecanic 
sau manual. Citeva dintre acestea : 
covoare tip „București", „Dorna", 

tehnica de virf. ceea ce nu poate 
avea decît consecințe favorabile asu
pra partenerilor săi externi".

J. IMADID. directorul pavilionului 
Marocului : „Bunele relații economi
ce dintre Maroc si România, dorința 
comună de a dezvolta comerțul din
tre cele două țări ne-a determinat 
să fim din nou prezenti la Tirgul 
international de la București. Coope
rarea dintre Maroc si România este 
multiplă. Au fost deja realizate în 
comun o serie de proiecte in dome
niul infrastructurii portuare în por
turile marocane Nador și Ras-Keb- 
dana. iar în cadrul comisiei mixte 
guvernamentale, care si-a desfășurat 
lucrările în luna aprilie a acestui an. 
s-a hotărit continuarea cooperării si 
realizării unor noi lucrări. Este im
portant de subliniat faptul că plata 
se va realiza prin compensație. Avem 
o cooperare bună in sectorul minier 
prin activitatea societății mixte ma- 
rocano-române «Somina». iar expor
tatorul «Uzinimportexport». împreu
nă cu specialiști marocani studiază in 
mod concret posibilitățile de reali
zare a unor proiecte in domeniul 
siderurgiei. De asemenea, in dome
niul petrolier există bune raporturi 
de colaborare intre firmele «Rom- 
petrol» si «Unarep» — Maroc. Pen
tru noi. prezenta la T.I.B. înseamnă 
negocieri și concretizări ale unor mă
suri stabilite în cadrul comisiei gu
vernamentale. in vederea dezvoltării 
conlucrării. Si pentru că ne aflăm in 
cadrul tirgului. as dori să aduc mul
țumirile noastre organizatorilor ro
mâni. care ne-au sprijinit in amena
jarea ștandului. în crearea unor con
diții optime de desfășurare a activi
tății în perioada acestei manifestări 
comerciale internaționale".

ORIIAN KILERCIOGLU. directorul 
pavilionului Turciei : „Cea de-a opta 
participare consecutivă a Turciei la 
Tirgul international București repre
zintă un simbol al bunelor relații 
comerciale si de cooperare pe care le 
avem cu România. Dezvoltarea 
schimburilor bilaterale, a relațiilor 
de prietenie si de colaborare au fost 
impulsionate in primul rînd de 
frecventele intilniri dintre președin
tele României. Nicolae Ceausescu, și 
președintele Turciei. Kenan Evren, 
care au avut ca rezultat o serie de 
orientări si indicații, continuate apoi 
in cadrul convorbirilor dintre primii 
miniștri, miniștrii de resort, precum 
si dintre reprezentanți ai Întreprin
derilor producătoare si firmelor de 
import-export. Acești factori au con
tribuit. alături de sporirea continuă 
a potențialului economic al celor 
două țări si apropierea geografică 
dintre România si Turcia, la asigu
rarea unui curs ascendent al legătu
rilor comerciale.

Pavilionul nostru la Tirgul inter
national București este organizat de 
«Union of Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey» și cuprinde 
exponatele a sase firme de prestigiu, 
parteneri tradiționali ai firmelor ro
mânești : Izdaș-Izmir. Dig Tigaret, 
Izaltes-Izmir El Aletleri Turkaș, 
Marmara-Zeitin Tarim Satis Koopc- 
ratifleri Birlici.- Ege-Desli Sanayi ve 
Ticaret a.s.. Enka Pazarlama Ihracaț 
Ithalat a.s. în cadrul pavilionului 
funcționează si un birou de turism 
și informații, care lărgește sfera aces
tei participări. Deși numărul firme
lor participante este restrîns. delega
țiile oamenilor de afaceri turci pre
zente la București in această peri
oadă vor discuta cu partenerii români 
posibilitățile actuale si viitoare de 
lărgire a schimburilor, precum si a 
acțiunilor de cooperare".

Opinii consemnate de 
Petre CRISTEA 
Dan CONSTANTIN

„Muntenia", dublul pluș sută la 
sută lină sau 70 la sută, cu fran
juri, mochete tunse sau buclate, 
ca și diverse sortimente de covoare 
de iută. în afară de mochetele a 
căror notă predominantă sint uniu- 
rile. covoarele sint în culori vii sau 
pasteluri, cu desene florale, cu me
dalioane sau jocuri geometrice. 
Numărînd de la cinci pină la zece 
desene meșteșugit țesute, ele o- 
feră ochiului bucuria unor tablouri 
calde, făcute cu pricepere si mi
gală, cu grijă pentru frumos.

în ce privește perdelele, drape
riile și fețele de masă întreprin
deri ca „Tinăra Gardă", cele de 
tricotaje și perdele din Roșiori de 
Vede, Pașcani și altele au lansat 
pe piață perdele de la 2 la 2,60 m, 
cu o lățime de 3 m, frumoase, 
adevărate dantelării moderne, cu 
jocuri și linii sau fiori minuscule, 
discrete. Există și perdele colorate 
într-o cromatică diversă la prețuri 
foarte accesibile. Cit privește dra
periile. o serie de țesături decora
tive din mătase sau tip pluș cu 
modele diverse sau uniuri calde, 
pot completa interioarele cu fante
zie și bun gust. Ca și fețele de 
masă din in, bumbac, cinenă, pîn
ză topită cu broderii sau fără, co
lorate. cu desene sau de un alb 
imaculat. Important este să le 
alegeți din raioanele specializate 
ale comerțului de stat in funcție 
de preferințe. Cu condiția să se 
integreze armonios în ansamblul 
locuinței fiecăruia. (Marta Cuibuș).

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socialistă 
pe cele 3 trimestre care au trecut din acest an de către colective fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
precum și din centrele industriale.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor pre
văzut! in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 septembrie *) 
pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Metali
ca" — Oradea, cu 1 083,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă. 3.7 la sută la producția- 
marfă vîndută si încasată. 1 la sută 
la productivitatea muncii. 5,1 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export si beneficii: uni
tatea și-a îndeplinit sarcinile de 
plan la producția fizică : consumu
rile de materii prime, materiale, 
energie electrică si combustibil au 
fost sub cele normate.

Locul II : întreprinderea „Meta- 
loglobus" — București, cu 698 
puncte.

Locul III : întreprinderea de vase 
emailate Focșani, cu 547.5 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I — întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București, cu
329,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la 
producția fizică, 3,8 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 5,6 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă și 
beneficii ; cheltuielile tota.le la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
5.5 la sută, iar cele materiale cu 
5.8 la sută ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 3.5 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus- 
tibi cu 4,6 la sută.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 744,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,9 la sută la 
producția fizică, 2,6 la sută la pro
ducția netă, 3,4 la sută la livrările 
de mărfuri la fondul pieței : depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la productivitatea muncii și export; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 0,4 lâ sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go“ — București, cu 423,5 puncte.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de lucrări speciale și izola
ții tehnologice București, cu 290,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția de construcții-montaj ter
minată, 10,2 la sută la producția 
netă. 3,9 la sută la productivitatea 
muncii, 15,4 la sută la beneficii ; 
consumurile de ciment, metal, vată 
minerală, combustibil și carburanți 
au fost sub cele normate.

Locul II : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 267,3 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale 
Craiova, cu 260,3 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Satu Mare, 
cu 363,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la 
prestații în unități fizice, 0,7 la 
sută la .volumul activității și la 
prestări servicii pentru populație,
4,4 la sută la beneficii, 4,7 la sută 
Ia volumul de activitate pe o per
soană ; cheltuielile la 1 000 lei 
venituri au fost mai mici decît 
cele planificate cu 3,3 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Iași, cu 
321,9 puncte.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție 
si beneficiile sint calculați pe

INFORMAȚI! SPORTIVE
HANDBAL. în Ungaria au început 

întrecerile unei competiții interna
ționale de handbal feminin, la care 
participă echipele R. D. Germane. 
Poloniei, României. Cehoslovaciei, 
Ungariei, Iugoslaviei, R. F. Germa
nia și Austriei. în prima zi a tur
neului. in grupa de la Gyor. forma
ția României a învins cu scorul de
23— 14 (8—7) selecționata Poloniei,
iar R. D. Germană a întrecut cu
24— 20 (15—9) Cehoslovacia. Rezulta
te înregistrate in grupa de la Ce- 
gled : Iugoslavia — R. F. Germania 
29—17 (15—6) ; Ungaria — Austria
24—17 (11—11).

FOTBAL. Miine sint programate 
meciurile etapei a Xl-a a Campio
natului diviziei A la fotbal, de la 
ora 15 urmind să se dispute parti
dele : F. C. Bihor — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Gloria — F. C. Argeș ; F. C. Olt 
— Chimia ; Victoria — Steaua ; Uni

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brașov, cu 
306,1 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR - ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Bacău, cu 389,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 21,7 la sută la producția pro
prie. 20,7 la sută la beneficii, 7,6 
la s,ută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; cheltuie
lile de circulație la 1 000 Iei desfa
cere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 5.5 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
alimentație publică Rîmnicu Vîlcea, 
cu 387,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Buzău, cu 312,6 
puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor rcfolosibile 
Călărași, cu 303 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE NOUĂ LUNI

Principalii indicatori de plan au' 
fost depășiți cu : 31 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate, 5,4 la sută la vo
lumul de achiziții de materii prime 
de origine animală, 19 la sută la 
beneficii ; volumul fizic al mate
rialelor refolosibile colectate a fost 
depășit la oțel, fontă, alamă, plumb, 
aluminiu ; cheltuielile de circulație 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 21 Ia sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Sălaj, cu 292 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Dîmbovița, cu 270 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI LOCAL

Locul I : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1116,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25,2 la sută la 
producția netă și la productivitatea 
muncii, 25,7 la sută la venituri 
brute, 18,4 la sută la numărul de 
călători transportați, 24.8 la sută 
Ia prestări de servicii pentru 
populație ; depășiri de plan ău mai 
fost obținute Ia beneficii și la in
dicele de utilizare a capacității de 
transport ; consumurile de com
bustibil și energie electrică au fost 
sub cele normate cu 16,8 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 098 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 059,2 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 290,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 13,3 la sută la pro
ducția netă, 5 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 7 la sută 
la volumul de pregătiri miniere,
3.4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost sub cele normate cu 4.3 la 
sută, iar cele materiale cu 9,2 la 
sută.

Locul II : Centrala sării si neme- 

versitatea Cluj-Napoca — Corvinul; 
Politehnica Timișoara — S. C. Ba
cău ; Dinamo — F.C.M. Brașov : 
Universitatea — Petrolul ; Sportul 
studențesc — Rapid.

ȘAH. © Partida a 19-a a meciului 
pentru titlul mondial de șah ce se 
desfășoară la Moscova intre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov și 
Gări Kasparov s-a inchciat cu victo
ria lui Kasparov, care a avut pie
sele albe. întreruptă joi seara, la 
mutarea a 42-a, partida nu s-a mai 
reluat, Karpov cedînd fără joc. în 
prezent scorul este de 10,5—8,5 
puncte în favoarea lui Kasparov. Par
tida a 20-a este programată astăzi, 
Karpov avind piesele albe. După 
cum se știe, victoria în acest meci 
revine șahistului care realizează 12.5 
puncte sau ciștigă 6 partide. Meciul 
este prevăzut să se dispute în 24 
de partide.

taliferelor București, cu 141,1 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 291,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la 
producția netă, 0,7 la sută la pro
ducția fizică, 2,5 la sută la produc- 
ția-marlă vindută și incasată, 4 la 
sută la productivitatea muncii, 3,3 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 2,5 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibil cu 1,1 la sută.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu
462.5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la 
producția fizică, 1,1 la sută la pro
ducția netă, 4.1 la sută la produc
ția-marfă vindută și incasată, 1,1 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
3,4 Ia sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 4,5 la 
sută.

Locul II : Centrala industrială 
de echipamente de automatizări 
București, cu 404.2 puncte.

Locul III : Centrala industrială 
mecanică și de articole casnice 
București, cu 150,5 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje șl 

piese tic schimb pentru industria 
chimică București, cu 891,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,3 la sută la 
producția fizică, 13,8 la sută la 
producția netă. 2,6 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
6,8 la sută la productivitatea mun
cii : depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii, export și la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de energie elec
trică și combustibil au fost sub 
cele normate cu 9,3 la sută.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb București, cu 139,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.5 la sută la 
producția fizică, 3,4 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la export ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele norma
te cu 1,8 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibil cu 0,3 
la sută.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala „Delta Dună

rii" — Tulcea, cu 673,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,8 la sută la pro
ducția fizică, 11,9 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată,
12.5 la sută ia productivitatea mun
cii, 3 la. sută la. livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; depășiri de plan 
au mai fost ohținute la producția 
netă și beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 7,1 la sută, iar 
cole de energie electrică și com
bustibil cu 13,7 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de morărit, decorticat, panificație 
și produse făinoase București, cu
237.7 puncte.

Locul III : Centrala de produc
ție și industrializare a tutunului 
București cu 86,4 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București, cu 510,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 1,5 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
1.1 la sută la productivitatea mun
cii, 5,8 la sută la beneficii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la export ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 7,2 la suta, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu
12.7 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de reparații auto București, cu 
413,6 puncte.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie $1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 octombrie, ora 20 — 29 
octombrie, ora 20. In tară : Vreme rece 
in cea mai mare parte a tării, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi slabe 
și burnițe, îndeosebi în a doua parte 
a intervalului, In zonele deluroase din 
nordul țării, trecător, lapoviță și nin
soare în ultimele zile. La munte va 
ninge. Vîntul va sufla slab pîijă la mo
derat. Unele intensificări se |vor pro
duce în a doua parte a intervalului in 
estul tării, din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi; cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, local mal 
coborîte în depresiuni, cele maxima 
între 5 și 13 grade, izolat mal ridicate. 
Pe alocuri, se va produce brumă și în
gheț la sol în primele zile. Dimineața 
șl seara, ceață. în București : Vreme 
rece în cea mai mare parte a interva
lului. cu cerul variabil, favorabil ploii 
slabe. Vîntulva sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus un grad și plus 3 
grade, cele maxime între 9 și 12 grade.

V
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® ...ACUM 1 500 DE ANI. 

încă din 1970 a fost semnalată ca 
un promițător „filon" arheologic re
giunea Rio Azul. pierdută in jungla 
adincă si întunecată a Guatemalei. Abia 
din .1981 ea constituie insă obiect de asidue 
cercetări din partea arheologilor alarmați 
de faptul că le-au luat-o înainte trafican- 
tii de obiecte de artă maya care au jefuit 
o scrie de morminte. Dar si arheologii au 
avut noroc. Dintre descoperirile lor retine 
atentia mai ales un mormint intact de 
mare importantă științifică, adevărată 
„capsulă de timp" foarte bine conservată. 
Datind din anii 400 e.n.. el oferă date pre
țioase asupra unei perioade despre care 
există foarte puține informații. Obiectul 
cel mai surprinzător din inventarul mor-, 
mîntului este un vas de ceramică, de cu
loarea nisipului, ornat cu un medalion de 
stuc turcoaz, piesă unică atit prin delica
tețea ei. cit si prin sistemul sofisticat de

--------ț-------------
închidere, cu ajutorul unui capac care se 
înșurubează. Populația din Guatemala nu
mește acest tip de vas „olla de ores ion". 
Vasul, cu o vechime de peste 1 500 de ani, 
păstrat intact, este deci strămoșul „oalei- 
minune" din zilele noastre.

® AVIOANE DE CATEGO
RIA......ALBINA". Specialiștii chinezi
au construit o întreagă familie de avioane 
ultrausoare. dintre care amintim : un avion 
radioghidat, unul monobloc, de 95 kg, și 
altul cu două locuri, denumit „Albina", cu 
o lungime de 3,6 metri si greutatea de 145 
kg în vid. Toate aceste avioane de categorie 
ușoară sint utilitare, fiind destinate să asi
gure împrăștierea de insecticide.

de anul trecut, cooperativa agricolă din 
Songdjeung. regiunea Riweun. din R.P.D. 
Coreeană. Sporul se datorează, in primul 
rînd. perdelelor forestiere plantate'ca mij
loc dc apărare împotriva vintului destul 
de puternic. în această zonă de coastă. Tot
odată. însă, perdelele permit si menținerea 
unei temperaturi a apei cu 3—4 grade mai 
ridicată decît cea din orezăriile neprotejate. 
Vara, acestea prezintă importantă in peri
oadele răcoroase, permitind plantelor să se 
dezvolte normal. Iarna, gratie protecției 
arborilor, apa din orezarii nu îngheață 
adine, ceea ce face ca primăvara dezghețul 
să se producă mai devreme decit altminteri, 
permitind însămintarea. 
pinierelor de orez.

în devans, a pe-

® SUB PROTECȚIA PERDELE
LOR VERZI Cu 700 kg la hectar și_a 
sporit anul acesta producția de orez, fată

® CONDUCTE 
IDEALE PENTRU...
Polietilena obișnuită poate dobîndi. ne lingă 
proprietățile sale caracteristice, adică dura-

DE PLASTIC 
APĂ CALDĂ.

bilitate. flexibilitate si o rezistentă deose
bită la temperaturi înalte. Cum ? Prin le
garea chimică a unui polimer linear inalt 
cu un polimer inalt reticulat. Se obține 
astfel așa-numita polietilenă reticulată. care 
s-a experimentat, de curind. cu bune rezul
tate. de specialiștii firmei „Sekisui Che
mical". din Japonia. Conductele realizate 
din acest material s-au dovedit că prezintă 
o bună rezistentă la coroziune, la tempe
raturi înalte, dar și scăzute, sînt igienice 
Si ușor de instalat. Aceste calități reco
mandă noile conducte pentru utilizarea la 
Instalațiile de încălzire cu apă caldă a lo
cuințelor. la colectoarele solare, la sisteme
le de încălzire a crescătoriilor industriale 
de animale, a serelor, ca si la transportul 
apei fierbinți în băile alimentate de izvoa
re termale.

® ELECTRICITATE DIN VA
LURI. Cercetătorii australieni sînt în curs

de realizare a unui tip de instalație capa
bilă să producă energie cu ajutorul valuri
lor mării. Instalația constă dintr-un sir de 
elemente tubulare fixate pe fundul mării, 
în apă de adincime redusă, si acoperite cu 
o membrană flexibilă umplută cu lichid. 
Cind valurile de la suprafață trec pe dea
supra. în interiorul membranei se produc 
valuri de deflectie. suficient de puternice 
pentru a acționa o elice aflată în elemen
tele tubulare. Turbinele generatoare de 
electricitate se află pe coastă. Avantajul 
noului sistem ? în primul rînd acela că 
are puține părți mobile si este protejat, 
datorită amplasării pe fundul mării, de ac
țiunea violentă a valurilor. în plus, func
tionarea sa nu este stinjenită de vasele de 
pescuit. Specialiștii consideră că pe această 
cale se poate acoperi necesarul de energie 
pentru o întinsă zonă de pe coasta de vest 
a Australiei.

® O NOUĂ VEDETĂ ÎN FAR
MACOLOGIE ? Specialiști din Baku, 
capitala Azerbaidjanului, aplică o metodă 
neobișnuită pentru colectarea veninului de 
scorpion, produs cu perspectiva de a de
veni o căutată materie primă pentru in
dustria farmaceutică. Pentru recoltarea 
acestuia, specialiștii folosesc, ca excitant, 
impulsuri electrice, provocind astfel secre
ții repetate de venin.

Acțiunea veninului de scorpion este deo
camdată relativ puțin studiată. Se știe doar 
că. încă din antichitate, el era folosit cu 
succes în tratarea tulburărilor sistemului 
nervos. în prezent. în mai multe institute 
de cercetare din U.R.S.S. se studiază efec
tul acestui produs natural asupra organis
mului uman. în scopul elaborării de noi 
preparate medicamentoase.
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„NAȚIUNILE ME PENTRU O LUME MAI
Ceremonia specială consacrată celei de-a 40-a 

aniversări a O. N. U.

MM de mesaie intre președintele
României si setul statului ghanez

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AUSTRIA

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite : 
Cu prilejul ceremoniei speciale consacrate celei de-a 40-a aniversări a 
O.N.U., in cadrul ședinței festive a Adunării Generale, desfășurată 
sub deviza „Națiunile Unite pentru o lume mai bună", au luat cuvin- 
tul președintele S.U.A. — Ronald Reagan, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze — Zhao Ziyang, premierul indian — Rajiv Gandhi, 
care a vorbit in numele mișcării de nealiniere, premierul Marii Bri
tanii — Margaret Thatcher, primul ministru al Noii Zeelande — David 
Lange, ministrul de externe al Franței — Roland Dumas, și ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice — Eduard Șevardnadze.

în cuvînitul său, președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a prezentat aprecie
rile Statelor Unite privind activita
tea organizației mondiale în cei 40 
de ani care au trecut de la crearea 
ei, menționînd că „idealul Cartei 
Națiunilor Unite de a cruța genera
țiile viitoare de flagelul războiului 
rămâne real'1.

Referindu-se la apropiata IntEnire 
cu M. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele S.U.A. 
a precizat că va căuta, cu acest 
prilej, „un nou punct de pornire" in 
relațiile dintre popoarele american și 
sovietic. „Putem și trebuie să ne în
tâlnim în acel spirit care să permită 
abordarea pașnică, a deosebirilor din
tre nod. Singura cale de a soluționa 
deosebirile este de a ne înțelege", a 
spus vorbitorul. El a adăugat că tre
buie discutat sincer și deschis despre 
focarele de pericol și despre regiu
nile unde pacea este perturbată.

Șeful executivului american a afir
mat că un război nuclear nu poate 
fî câștigat șl că acesta nu trebuie să 
izbucnească. S.U.A. — a spus el — 
studiază cu atenție propunerea con
cretă prezentată de Uniunea Sovie
tică la începutul noii runde a actua
lelor negocieri sovieto-americane de 
Ia Geneva, apreciind că „în această 
propunere există elemente pe care 
nu trebuie să le neglijăm". Reafir
mând opinia americană potrivit că
reia „într-o lume mai stabilă și mai 
sigură apărarea trebuie să joace un 
rol tot mai mare", el a lăsat să se 
înțeleagă, implicit, că guvernul ame
rican va continua realizarea proiec
tului militar denumit Inițiativa de 
apărare strategică.

in legătură cu situațiile de tensiu
ne și conflict existente în diferite 
■regiuni ale lumii, președintele S.U.A. 
a afirmat că acestea vor reprezenta 
o temă centrală a convorbirilor la 
nivel. înalt americano-sovietice de la 
Geneva.

„O lume mai bună nu poate fi 
edificată fără pace și dezvoltare, iar 
.pentru aceasta este nevoie de ega
litate și cooperare între națiuni", a 
arătat premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Zhao Ziyang. El a 
apreciat că „situația internațională 
este încordată și continuă să existe 
pericolul de război", dar că forțele 
păcii au devenit mai puternice. Atita 
timp, cit toate țările dornice de pace 
sint 'unite și acționează împreună — 
a subliniat Zhao Ziyang — pacea 
lumii poate fi menținută și un nou 
război mondial poate fi preîntâmpi
nat. Vorbitorul a evidențiat necesita
tea opririi cursei înarmărilor — con
venționale, nucleare, pe Pămînt sau 
în spațiul cosmic. Nici o „forță .de 
descurajare", nid un „echilibru al 
terorii" nu pot asigura pacea. Dim
potrivă, ele sânt de natură să inten
sifice spirala cursei înarmărilor, a 
menționat Zhao Ziyang. El a apre
ciat că S.U.A. și U.R.S.S. trebuie să 
dea exemplu în reducerea substan
țială a armamentelor lor nucleare, 
pentru a se crea, astfel, condițiile 
necesare interzicerii complete a ar
melor atomice.

Subliniind necesitatea respectării 
dreptului fundamental al fiecărui 
stat la inviolabilitatea suveranității 
și independenței, la neamestecul în 
treburile sale interne, Zhao Ziyang 
s-a pronunțat împotriva folosirii for
ței sau a amenințării cu forța in re
lațiile internaționale.

Referindu-se la adîncirea decalaje
lor Nord-Sud și la situația economi
că difidlă a numeroase state în curs 
de dezvoltare, vorbitorul a lansat un 
apel pentru acțiuni concertate în 
direcția revitalizării economiei aces
tor teri, ceea ce „va contribui 
în mod semnificativ la dezvolta
rea și prosperitatea economiei mon
diale în ansamblu". El s-a pro
nunțat pentru restructurarea ordinii 
economice internaționale, pentru 
promovarea dialogului și cooperării 
Nord-Sud șl a cerut Națiunilor Unite 
sa adopte măsuri efidente în dome
niile finandar, monetar, comercial, 
precum și în problema datoriilor ex
terne. Subliniind necesitatea asigu
rării participării tuturor statelor in 
abordarea problemelor internaționa
le, premierul chinez a relevat că 
egalitatea în drepturi a statelor — 
mari și mid — este un principiu 
fundamental al Cartei O.N.U., piatra 
unghiulară a forumului mondial.

Rajiv Gandhi, primul ministru al 
Indiei, țară care deține, în prezent, 
președinția mișcării de nealiniere, a 
lansat tuturor statelor apelul de a 
acționa pentru „pace, libertate și 
egalitate". Relevind pericolele uriașe 
create de actuala escaladă a cursei 
înarmărilor, el a avertizat că există 
„amenințarea ca omenirea să se în
drepte spre o catastrofă nudeară". 
Premierul indian a apredat diviza
rea lumii în blocuri militare rivale 
drept cel mai mare pericol cu care 
se confruntă umanitatea în perioada 
contemporană. Trebuie să se înțelea
gă, a menționat vorbitorul, că stabi
litatea poate fi obținută numai prin 
coexistență și dezarmare.

Abordînd probleme ale situației 
economiei mondiale, vorbitorul a 
atras atenția asupra crizei fără pre
cedent, ale cărei consecințe afectea
ză Îndeosebi țările în curs de dez

voltare, și s-a pronunțat pentru rea
lizarea, în cadrul O.N.U., a unui 
consens privind necesitatea asigură
rii dezvoltării și progresului tuturor 
statelor.

R. Gandhi a subliniat, de aseme
nea, imperativul eliminării ultime
lor vestigii ale colonialismului, al 
eradicării politicii de apartheid și 
discriminare rasială.

Sprijinind ideea organizării unei 
conferințe internaționale asupra 
Orientului Mijlodu, premierul indian 
a avertizat că în regiune nu se va 
instaura pacea pînă dnd nu vor fi 
garantate drepturile legitime ale po
porului palestinian la constituirea 
unui stat independent.

Premierul Marii Britanii, Marga
ret Thatcher, relevind rolul O.N.U. 
în cei 40 de ani care au trecut de 
la crearea sa, a afirmat că forumul 
mondial a contribuit la menținerea 
păcii și a acționat ca „o instanță 
a opiniei publice". In duda perico
lelor care mai persistă în lumea 
contemporană, există o mal mare 
siguranță și mal multă ordine dato
rită Națiunilor Unite, a menționat 
premierul britanic, arătînd că O.N.U. 
este o realitate, nu o ficțiune, o forță 
de acțiune, nu un for de discuții 
sterile.

Primul ministru Thatcher 'a lansat 
statelor membre ale fprumului mon
dial apelul de a acționa în direcția 
întăririi eficienței Națiunilor Unite 
și a sistemului O.N.U., in ansamblul 
său. i

Premierul britanic a apredat că 
O.N.U. poate deține un rol primor
dial în căutarea de soluții pentru 
numeroase probleme importante ale 
lumii contemporane.

Vorbind in numele țărilor mid 
reprezentate la O.N.U., primul mi
nistru al Noii Zeelande, David Lan
ge, s-a pronunțat pentru eforturi 
concertate ale tuturor statelor — 
indiferent de mărimea lor — în 
direcția opririi cursei înarmări
lor și a soluționării celorlalte pro
bleme majore ale contempora
neității. Escalada înarmărilor ne 
amenință pe toti, atît pe țări
le mici, dt și pe cele mari, a 
menționat el, adăugind că această 
cursă nu poate fi oprită prin crea
rea și acumularea de mijloace de 
distrugere în masă tot mai sofisti
cate.

în stăvilirea înarmărilor, O.N.U. 
poate aduce o importantă contribu
ție, atrăgînd atenția puterilor nu- 
deare asupra responsabilităților ce 
le revin in acest sens, a evidențiat 
vorbitorul, care a lansat apelul ca la 
viitoarea întâlnire sovieto-america- 
nă la nivel înalt să se marcheze în
ceputul unui proces de dezarmare 
nucleară.

Primul ministru neozeelandez s-a 
pronunțat pentru interzicerea totală 
și cuprinzătoare a experiențelor cu 
arme atomice, ca o modalitate con
cretă și eficientă de a se obține 
progrese în realizarea obiectivului 
comun al dezarmării.

El a subliniat, totodată, necesita
tea sprijinirii țărilor rămase în 
urmă din punct de vedere economic 
pentru depășirea situației de sărăcie 
și subdezvoltare și pentru eliberarea 
lor de povara datoriilor externe care, 
pentru multe dintre ele, a „deve
nit intolerabilă".

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
cooperarea și solidaritatea statelor 
mici și mijlodi în apărarea intere
selor lor comune.

Ministrul relațiilor externe fran
cez, Roland Dumas, a declarat că 
țara sa așteaptă ca marile puteri să 
negocieze o reducere a forței lor 
militare, deschizînd astfel calea 
unui proces de dezarmare nudea
ră, Ia care Franța s-ar putea ulte
rior alătura.

Subliniind pericolele grave pe cars 
le generează o serie de factori în 
viața internațională, vorbitorul a 
evidențiat importanța participării 
active a Națiunilor Unite la soluțio
narea acestora.

Ministrul francez a evocat necesi
tatea ca țările în curs de dezvol
tare și cu mari datorii externe — 
în special cele din Africa — să fia 
sprijinite pentru a ieși din criza 
economică. El a apreciat că „dato
riile statelor lumii a treia au atins 
limitele extreme", menționînd că 
„între soarta creditorilor și a debi
torilor există o strinsă legătură, o 
soluție neputînd fi găsită fără ca 
povara să fie suportată de ambele 
părți". El a evidențiat că nu există 
o „reglementare durabilă" a proble
mei datoriei externe fără revenirea 
la o creștere continuă și de propor
ții a economid mondiale și fără re
forme ale sistemelor financiare si 
comerciale internaționale.

Meritul Organizației Națiunilor 
Unite — forum mondial al statelor, 
organizație unică fără de care sint 
imposibil de imaginat relațiile in
ternaționale actuale — constă in 
faptul că în cei 40 de ani de exis
tentă a sa nu a existat un război 
mondial, a subliniat, în alocuțiunea 
sa, • Eduard Șevardnadze, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. Pro
blema prindpală, a spus el, o consti
tuie garantarea păcii pentru genera
țiile actuale și cele viitoare. Datoria

noastră este de a opri cursa înarmă
rilor, iar apoi de a o inversa, de a nu 
admite extinderea ei în spațiul cos
mic. Referindu-se la programul so
vietic cu privire la unele măsuri 
ferme în direcția frânării cursei înar
mărilor și însănătoșirii situației In
ternationale generale. E. Sevard- 
nadze a subliniat că U.R.S.S. pro
pune o lume in care să fie radical 
reduse, iar apoi lichidate, armele 
nucleare ; o lume în care U.R.S.S. 
și S.U.A. să dea exemplu celorlalte 
puteri nucleare și să înceteze orice 
experiențe atomice ; o lume în care 
U.R.S.S. și S.U.A. să renunțe la crea
rea de noi arme nudeare, să-și în
ghețe arsenalele, să interzică și să 
distrugă sistemele antisatelit. Aces
te măsuri, a relevat vorbitorul, tre
buie să se îmbine cu un larg com
plex de măsuri concrete de destin
dere militară, de întărire a încrede
rii, sub un control strict și sigur. 
Sperăm, a declarat Șevardnadze, că 
S.U.A. vor adopta o poziție care va 
permite ca la apropiata întîlnire so- 
vieto-americană la nivel înalt să se 
realizeze o înțelegere principială cu |! 
privire la problemele examinate la j 
negocierile de la Geneva.

Ministrul de externe sovietic a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
ca toate statele, O.N.U. să-și inten
sifice eforturile în vederea asigurării 
unei păd trainice, stabile, pentru 
preîntâmpinarea și încetarea conflic
telor militare din diferite zone ale 
lumii, pentru reglementarea justă a 
situațiilor periculoase. în acest con
text, s-a evidențiat că problema da
toriilor externe, ce dereglează în
tregul sistem economic mondial, tre
buie să devină obiectul celei mai 
mari atenții pentru O.N.U., care își 
propune ca unul dintre principalele 
teluri înscrise în Cartă „progresul 
sodal și îmbunătățirea condițiilor de . 
viată, în condițiile unei mai mari 
libertăți".

în încheierea manifestărilor festi
ve, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-președin
tele în exercițiu al Adunării Gene
rale, Jaime de Pinies, au rostit a- 
locuțiuni.

Secretarul general al O.N.U. a re
levat că dezbaterile prilejuite de 
marcarea a patru decenii de la con
stituirea forumului mondial au o 
deosebită importanță întrucît au 
permis înalților reprezentanți ai sta
telor membre să facă o evaluare cu-, 
prinzătoare a realizărilor și eșecu
rilor organizației, precum și a 
căilor de sporire a eficienței 6ale în 
promovarea de soluții viabile în ma
rile probleme ce confruntă omenirea. 
Vorbitorul a insistat asupra necesi
tății opririi cursei înarmărilor, în 
special a celor nucleare, pe care le-a 
calificat drept „pericolul final" pen- 
trd omenire, și a înaintării hotărâte 
pe calea dezarmării. O lume care 
cheltuia aproape o mie de miliarde 
de dolari anual în scopuri militare șl 
nu poate aloca măcar o parte din 
această sumă pentru eliminarea să
răciei este o lume cu . un simț . grav 
distorsionat al priorităților ; este o 
lume nesigură și această nesiguranță 
'este agravată și devine cronică prin 
acumularea continuă de arme nu- ■ 
cleare și oonventionale — a spus 
secretarul general al O.N.U., adău
gind că dezarmarea se cere realizată, I 
iar interesul comun al păcii șl 
securității trebuie să prevaleze asu- ; 
pra încercărilor iluzorii de obținere 
a superiorității militare. El s-a refe
rit. de asemenea, Ia gravitatea pro
blemelor subdezvoltării, a decalajelor 
economice, a datoriei externe a ță
rilor in curs de dezvoltare, subliniind 
că se cer angajate neîntîrziat nego
cieri între statele industrializate și 
cele în curs de dezvoltare ca între 
parteneri egali, pentru elaborarea 
unor soluții în problemele economice 
ale lumii contemporane.

în alocuțiunea sa, președintele 
Adunării Generale a apreciat că te
mele principale ale dezbaterii ample 
consacrate celei de-a 40-a aniversări 
a O.N.U. au fost necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și a realizării 
dezarmării, a abolirii apartheidului, 
discriminărilor de orice fel și a colo
nialismului, a reglementării pașnice 
a conflictelor și imperativul elimină
rii subdezvoltării, decalajelor eco
nomice.

El a subliniat, de asemenea, că 
pentru prima dată în dezbaterile de 
politică generală ale sesiunii anuale, 
ca și în cele consacrate aniversării 
O.N.U., o temă dominantă a consti
tuit-o datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare. Vorbitorul a opi
nat că se impune promovarea unor 
soluții curajoase și pline de imagi
nație, chiar revoluționare, în această 
problemă alarmantă. De asemenea, 
a apreciat că ideile și propunerile 
avansate în luările de cuvint trebuie 
să conducă la identificarea de noi 
căi pentru întărirea respectului față 
de principiile și normele de conduită 
înscrise în Cartă, pentru implicarea 
mai activă și mai eficace a O.N.U. 
în soluționarea problemelor corn- | 
plexe ale lumii contemporane.

Adunarea Generală cheamă toate I 
statele, organismele din sistemul 
Națiunilor Unite, alte organizații in
ternaționale, precum și mijloacele de 
informare în masă să colaboreze cu 
O.N.U. pentru realizarea obiectivelor 
pe care și le propune Anul Interna
țional al Păcii, iar secretarul gene
ral al O.N.U. este însărcinat să 
asigure o multiplicare cit mai largă 
a manifestărilor ce vor avea loc cu 
prilejul Anului Internațional al 
Păcii. 1

ACCRA 25 (A’gerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Eîena Ceaușescu, au fost transmise 
șefului statului, președinte al Consi
liului Provizoriu al Apărării Națio
nale al Republicii Ghana, Jerry John 
Rawlings, un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace șl 
prosperitate poporului ghanez prie
ten.

Exprimând vil mulțumiri, Jerry 
John Rawlings a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut și cele mai alese sentimente 
de stimă și prietenie, urări de sănă
tate, fericire personală și succes, de 
progres și prosperitate poporului 
român prieten.

El a dat o înaltă apreciere preocu
părilor statornice ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu pentru dezvolta
rea și adîncirea raporturilor bilatera
le, pentru întărirea prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către șeful sta
tului ghanez a tovarășului Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-ghaneză de 
cooperare economică, științifică șl 
tehnică, aflat la Accra pentru cea 
de-a. patra sesiune a comisiei.

în cursul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate cu profundă sa
tisfacție raporturile de prietenie și 
strinsă colaborare statornicite între 
România și Ghana.

Viceprim-ministruî român a avut 
totodată întîlniri cu Kojo Tsikata, 
membru al Consiliului Provizoriu al 
Apărării Naționale, cu primul minis
tru șl alte oficialități ale Republicii 
Ghana.

încheierea vizitei secretarului general 
al C. C. al P. C. U. S. în Bulgaria

SOFIA 25 (Agerpres). — La 25 oc
tombrie' s-a1 încheiat vizita de priete
nie efectuată in R. P. Bulgaria de 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. — relatează agen
ția T.A.S.S. El a avut convorbiri cu 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
și cu membri al Biroului Politic a!

C.C. al P.C.B. In probleme privind 
evoluția relațiilor bilaterale și cele 
mai importante aspecte ale actuali
tății internaționale.

într-o declarație făcută la plecare, 
Mihail Gorbaciov a exprimat satis
facția față de rezultatele convorbiri
lor avute tn capitala bulgară, ca și 
fată de dezvoltarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria.

Întrevedere soviete-americană
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Ronald Reagan, a avut, la 
New York, o întrevedere cu Eduard 
Șevardnadze, membru al Biroului 
Politic'-ăl C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., cu 
acest prilej s-a procedat Ia un 
schimb de păreri privind stadiul ac

tual al relațiilor sovieto-americane 
și al situației din lume, în lumina 
viitoarei întîlniri sovieto-americane 
Ia nivel Înalt. S-a convenit, conti
nuarea examinării active a proble
melor legate de întâlnirea la nivel 
înalt, inclusiv Intre ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. și secre
tarul de stat al S.U.A., adaugă 
T.A.S.S.

Consultări interoccidentale la New York
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

La New York s-a desfășurat o reuni
une a șefilor de stat sau de guvern 
din S.U.A., R.F.G., Marea Britanie, 
Japonia, Italia și Canada, organizată 
din inițiativa președintelui Ronald 
Reagan, .pentru consultări în vederea 
întîlnirii sovieto-americane la nivel 
înalt din noiembrie a. c. de la Ge
neva — informează agențiile inter
naționale de presă.

Franța nu a dat curs Invitației de 
a participa la această Întîlnire.

Secretarul de stat al S.U.A. a de
clarat la o conferință de presă că 
participanta și-au exprimat speranța 
că întâlnirea sovieto-americană lă 
nivel înalt va da noi impulsuri rela

țiilor Est-Vest și negocierilor asupra 
controlului Înarmărilor. El a relevat 
că 8-a manifestat unanimitate în ce 
privește necesitatea înscrierii cu 
prioritate pe ordinea de zi a întâlni
rii a problemelor dezarmării.

Agenția vest-germană D.P.A. no
tează că la reuniunea de lucru de la 
New York aliații S.U.A. au insistat 
asupra necesității de a se ajunge la 
o înțelegere Ia întîlnirea sovieto-ame
ricană de la Geneva. Ei s-au pronun
țat pentru relații mai stabile și mai 
bune între Est și Vest și au cerut 
președintelui S.U.A. să manifestă 
„flexibilitate maximă" și să nu iro
sească șansa isterică pe care o ie- 
prezintă dialogul de la Geneva.

Festivități la Phenian
cu prilejui împlinirii a 35 de ani de la participarea 

voluntarilor chinezi la războiul din Coreea
PHENIAN 25 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile A.C.T.C. și 
China Nouă, cu prilejul împlinirii a 
35 de ani de la participarea volunta
rilor chinezi la războiul din Coreea, 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R. P. D. Coreene, a primit 
la Phenian delegații ale asociațiilor 
de voluntari chinezi, cu care s-a în
treținut într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Cu același prilej. In capitala 
R. P. D. Coreene a avut loc o adu
nare în cadrul căreia O Gîk Riăl, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Coreene, a evocat

evenimentele de acum 35 de ani și a 
reiterat poziția R. P. D. Coreene In 
problema reunificării pașnice și in
dependente a patriei.

A luat cuvtatul, de asemenea, LI 
Peng, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale chineze prezente Ia 
festivitățile organizate Ia Phenian, 
care a reafirmat sprijinul ferm al 
P. C. Chinez și al guvernului 
R. P. Chineze față de cauza dreaptă 
a poporului coreean privind reunifi- 
carea pașnică și independentă a pa
triei.

0 nouă experiență nucleară franceză In atolul Mururoa
Vii proteste în diferite țâri ale lumii

PARIS 25 (Agerpres). — Ignorind 
cererile popoarelor și guvernelor din 
țările regiunii Pacificului de Sud de 
a se acționa pentru ca această zonă 
să devină liberă de arme nucleare. 
Franța a procedat la o ' nouă expe
riență nucleară subterană in atolul 
Mururoa. Un comunicat oficial, citat 
de agenția France Presse, precizează 
că experiența a avut loc în prezenta 
primului ministru Laurent Fabius și 
a altor oficialități franceze.

Continuarea experiențelor nuclea
re franceze în această regiune a tre
zit vii proteste din partea oficialită
ților, oamenilor politici și populației 
din zona Pacificului și din alte părți 
ale lumii.

CANBERRA 25 (Agerpres). — Nu 
există nici o justificare pentru con
tinuarea programului de explozii a- 
tomioe din Pacificul de Sud — a de
clarat ministrul de externe al Aus
traliei, Bill Hayden. „Dacă Franța 
insistă să continue experiențele nu

cleare. atunci să o facă pe propriul 
teritoriu, dacă acestea sînt conside
rate atît de puțin nocive", a adăugat 
ministrul australian.

WELLINGTON 25 (Agerpres). - 
Guvernul Noii Zeelande condamnă 
experiența nucleară franceză din a- 
tolul Mururoa — a declarat vicepre- 
mierul acestei țări, Geoffrey Palmer. 
El a precizat că guvernul neozeelandez 
a adresat celui francez încă înainte 
de efectuarea noii experiențe o notă 
de protest In care deplângea faptul 
că Franța continuă programul său 
atomic în Pacificul de Sud.

TOKIO 25 (Agerpres). — Primarii 
orașelor Hiroshima și Nagasaki — 
victime ale exploziilor atomice — au 
adresat guvernului francez o notă de 
protest — înminată ambasadorului 
francez la Tokio — In care își expri
mă opoziția fermă fată de această 
experiență „extrem de regretabilă".

Excelenței Sale
Domnului RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

Sărbătoarea națională a Republicii Austria îmi oferă prilejul de a vă 
transmite felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări de fericire per
sonală, de progres și prosperitate pentru poporul austriac.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

26 octombrie — Ziua națională a 
Republicii Austria — consemnează 
momentul istoric cînd, în 1955, par
lamentul țării a adoptat legea con
stituțională asupra neutralității 
permanente a țării, fiind marcată, 
anul acesta, în contextul împlinirii 
a 40 de ani de la victoria popoare
lor asupra fascismului. ■ Dacă în 
martie 1938 prin invazia trupelor 
hitleriste și impunerea Anschluss- 
ului, numele Austriei era șters de 
naziști de pe harta Europei, sfir
șitul celui de-al doilea război mon
dial a însemnat recucerirea liber
tății poporului austriac, renașterea 
republicii sale. Concomitent cu 
procesul de negocieri declanșat 
atunci pentru dobîndirea indepen
denței și suveranității depline, 
pen tiu retragerea trupelor de ocu
pație. eforturile întregului nopor au 
fost concentrate în direcția redre
sării economice, a dezvoltării tu
turor sectoarelor de activitate 
vitale. în această perioadă, ca. 
urmare a eforturilor susținute 
depuse, Austria a reușit să-și asi
gure o creștere economică stabilă, 
promovînd o colaborare largă, con
structivă cu statele vecine din ba
zinul dunărean, cu celelalte state 
de pe continent și din restul lumii.

Membru activ al Națiunilor 
Unite, Austria a acționat și acțio
nează pentru intensificarea con
tactelor între Est și Vest, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, îndeo
sebi nucleare, pentru dezarmare, 
securitate și înțelegere internațio
nală. Ea se numără printre pro
motorii procesului de securitate și 
cooperare in Europa, contribuind.

împreună cu alte state, la obține
rea unor rezultate pozitive la Con
ferința de la Helsinki, la buna 
desfășurare a reuniunilor general- 
europene care au urmat.

Beneficiind de premise din cele 
mai favorabile, relațiile statornici
te între România și Austria au cu
noscut o dezvoltare continuă pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte domenii, sub im
pulsul hotărâtor al rodnicelor con
vorbiri purtate de-a lungul anilor 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
cu șefi de stat și de guvern ai 
Republicii Austria. Conform înțe
legerilor stabilite la nivel înalt, au 
fost adoptate ample programe de 
măsuri menite să contribuie la ex
tinderea, adîncirea și diversificarea 
cooperării economice bilaterale și 
pe terțe piețe. în același timp, 
România și Austria conlucrează cu 
bune rezultate în sfera vieții inter
naționale, în vederea înfăptuirii 
imperativului primordial al vremu
rilor noastre — înlăturarea primej
diei nucleare pe continentul euro
pean și în întreaga lume, asigura
rea condițiilor de dezvoltare paș
nică a tuturor națiunilor, cu res
pectarea opțiunilor lor politice, 
economice și sociale.

Animat de sentimente de prie
tenie și considerație fată de po
porul austriac, poporul român își 
exprimă și cu acest prilej convin
gerea că relațiile dintre cele două 
țări vor înregistra și mai departe 
o evoluție ascendentă, în folosul 
reciproc, al cauzei păcii și secu
rității in Europa și în întreaga 1 
lume.

Manifestări consacrate Zilei Armatei
Republicii Socialiste România

Peste hotare au avut loc noi ma
nifestări dedicate Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România.

La Casa Centrală a Armatei din 
capitala bulgară a avut loc o adu
nare in cadrul căreia s-au evocat 
contribuția valoroasă a armatei ro
mâne la victoria asupra Germaniei 
fasciste, eroicele fapte de arme ale 
ostașilor români in marile operațiuni 
militare de la Debrețin și Buda
pesta, din Cehoslovacia și Austria.

Evidențiindu-se legăturile tradi
ționale dintre popoarele român și 
bulgar, s-a arătat că fiecare bulgar 
Își amintește cti recunoștință că pen
tru eliberarea Bulgariei, in anii. 
1877—1378, și-au vărsat singele și 
ostași români, care au dovedit un 
înalt eroism in luptele memorabile 
de la Plevna și Grivița și au în
scris una din cele mai luminoase 
pagini in istoria celor două popoare

La casele Armatei populare iugo
slave din Belgrad și Niș s-au desfă

șurat adunări festive, In cadrul că
rora au fost evidențiate contribuții, 
de seamă a României la războiul 
antihitlerist, marile realizări obținute 
de poporul român ca rezultat al în
făptuirii neabătute a politicii parti
dului, îndeosebi in ultimele două 
decenii, de cînd in fruntea Partidului 
Comunist Român a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate o expoziție ds 
fotografii, cuprinzînd imagini suges
tive din pregătirea de luptă și poli
tică a armatei noastre, și' filmul 
„România — o epocă de mari îm
pliniri".

La Praga au fost organizate o gală 
de filme, o expoziție documentară 
de fotografii și un stand de carte 
românească cu tematică istorică si 
politlco-militară.

O gală de filme ți o expoziție de 
fotografii au fost organizate și La 
Ulan Bator.

(Agerpres)

Opinia publică olandeză îngrijorată 
de perspectiva amplasării rachetelor

HAGA 25 (Agerpres). — Parla
mentul olandez a votat o rezoluție, 
al cărei conținut este apreciat de ob
servatori ca' fiind de natură să des
chidă calea spre amplasarea pe teri
toriul Olandei a rachetelor nucleare 
ale N.A.T.O.

Această perspectivă provoacă pro

testul opiniei publice olandeze, care 
se opune intenției de a amplasa pe 
teritoriul Olandei 48 de rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune de tip „Cruise".

Hotărârea finală în această privin
ță urmează să fie luată de guvern la 
1 noiembrie.

Demersuri ale guvernului nicaraguan 
în vederea prevenirii atacurilor forțelor contrarevoluționare 

la frontiera cu Hondurasul
MANAGUA 25 (Agerpres). — Gu

vernul nicaraguan a cerut autorită
ților din Honduras să accepte ca o 
comisie a Grupului de la Contadora 
să întreprindă controale in mai mul
te puncte de la frontiera dintre cele 
două țări, informează agenția France 
Presse. Potrivit documentului, în 
aceste zone se află 25 000 de con
trarevoluționari, care se pregătesc să 
pătrundă pe teritoriul nicaraguan. Ei 
sînt concentrați în taberele de la Las 
Vegas, Areiiales, Quebrada de Oro 
și Las Bielies, situate în departa
mentul El Paraiso. din sud-estul 
Hondurasului.

Guvernul nicaraguan a mai Între
prins un demers asemănător, dar 
care a rămas fără răspuns din partea 
Hondurasului, menționează A.F.P., 
citind documentul difuzat la Ma
nagua.

Ministerul nicaraguan al Apărării a 
anunțat, intr-un comunicat de presă, 
că peste 70 de elemente contrarevo

luționare antisandiniste și-au pierdut 
viata, in ultima săptămină. în cadrul 
înfruntărilor cu Armata Populară 
Sandinistă în patru departamente 
din regiunile din nord și din sud-est 
ale tării — transmite agenția France 
Presse. Comunicatul precizează că în 
rândul forțelor antisandiniste a fost 
semnalat, de asemenea, un număr 
mare de răniți.

Cele mai puternice schimburi de 
focuri au avut loc în departamentele 
Zelaya, Jinotega, Boaco și Rio San 
Juan.

QUITO 25 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat publicației „Hoy", 
vicepreședintele Republicii Nicara
gua, Sergio Ramirez Mercado, a re
levat că negocierile desfășurate prin 
intermediul „Grupului de la Conta
dora" și reinițierea unui dialog 
direct intre Nicaragua și Statele 
Unite sînt căile cele mai eficien
te pentru solutionarea pașnică a si
tuației din America Centrală.

Proiect de program economic a! Partidului 
Social-Democrat din R.F.G.

r
i Agențiile de presa 

pe scurt
VIZITA. O delegație a Frontu

lui Democrației și Unității Socia
liste, condusă de Ion Sîrbu, secre
tar al Consiliului Național, a efec
tuat o vizită de lucru și schimb 
de experiență în Polonia, la invi
tația Consiliului Național al Miș
cării Patriotice de Renaștere Na
țională (P.R.O.N.) din Polonia. De
legația a fost primită de Jozef 
Czyrek, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului Na
tional al P.R.O.N.. și a purtat con
vorbiri cu membri ai Consiliului

National al Mișcării Patriotice de 
Renaștere Națională. Cu prilejul 
vizitei, a fost semnat un protocol 
privind dezvoltarea colaborării in
tre F.D.U.S. și P.R.O.N.

NOI CIOCNIRI ÎN LIBAN. Un 
puternic bombardament cu mortie- 
re s-a înregistrat miercuri, timp de 
aproximativ o oră. asupra unor 
sectoare din centrul Beirutului de 
vest, in special asupra cartierului 
comercial Hambra. Surse ale ar
matei libaneze au afirmat că a- 
ceste bombardamente au fost efec

tuate de miliții rivale. în urma 
exploziei proiectilelor, cel puțin 
patru persoane au fost ucise și 51 
rănite.

HOTĂRlRE. Primul ministru al 
guvernului provinciei canadiene 
Quebec, Pierre Marc Johnson, a 
anuntat dizolvarea Adunării Na
ționale locale și convocarea, pen
tru 2 decembrie, a alegerilor le
gislative.

AJUTOARE ALIMENTARE. Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
a aprobat un ajutor alimentar de 
urgentă în valoare de 2,1 milioane 
dolari destinat populației sinistrate 
în urina puternicului cutremur de 
pămînt din Mexic, De asemenea, 
F.A.O. a aprobat ajutoare alimen
tare în valoare de 1,4 milioane do
lari pentru Honduras, informează, 
agenția United Press International.

ADERARE. Austria șl Norvegia 
vor adera la Agenția Spațială 
Vest-Europeană (E.S.A.), 8-a anun
țat oficial la sediul E.S.A, de la 
Paris. Prin aderarea celor două 
țări, E.S.A. va totaliza 13 membri. 
Pentru anii ’90, Agenția Spațială 
Vest-Europeană are în vedere 
lansarea unui vehicul spațial cu 
echipaj uman la bord.

FORȚELE INSURGENTE GUA
TEMALEZE au atacat, în regiunea 
Vicalama, din departamentul El 
Quiche, o coloană a trupelor guver
namentale trimise împotriva lor. 
In cursul schimburilor de focuri, 
20 de militari, din care doi ofițeri, 
și-au pierdut' viața.

INCIDENT NAVAL. După cum 
informează agenția A.C.T.C., la 23 
octombrie, o navă japoneză a pă
truns in mod ilegal în apele teri
toriale ale R.P.D.’ Coreene la est

de Wonsan. Ignorind apelurile re
petate ale navei de patrulare apar- 
ținînd Armatei Populare a R.P.D. 
Coreene, nava japoneză și-a con
tinuat misiunea ilegală. în încer
carea de oprire a acestei acțiuni 
s-a produs o coliziune în urma 
căreia nava japoneză s-a scufun
dat. întregul echipaj aflat la bor- 
duL acesteia a fost salvat. Inciden
tul — a cărui răspundere revine 
în întregime părții japoneze — 
face în prezent obiectul unei an
chete deschise de organele compe
tente — precizează A.C.T.C.

TAIFUNUL „DOT", care s-a abă
tut la sfirșitul săptămânii trecute 
asupra insulei filipineze Luzon, a 
provocat moartea a 74 de persoane 
și rănirea a 20. Locuințele a 427 660 
de persoane au fost inundate sau 
avariate. Pagubele materiale se ri
dică la peste 25 milioane de dolari.

BONN 25 (Agerpres). — Partidul 
Social-Democrat din R. F. Germania 
a dat publicității un proiect de pro
gram economic în care se propune o 
„alianță socială" între sindicate, pa
tronat, stat și Banca federală. în ve
derea asigurării „dreptului la muncă 
pentru toți", informează agenția 
D.P.A. Prezentînd proiectul, purtăto
rul de cuvint pentru probleme eco
nomice al fracțiunii P.S.D. în Bun
destag, Wolfgang Roth, citat de 
agenția D.P.A., a relevat că. in cazul 
victoriei în alegeri a partidului său, 
va fi adoptat un program de urgentă

privind crearea a 500 000—800 000 noi 
locuri de muncă. Ei a adăugat că în 
special păturile cele mai bine remu
nerate trebuie să facă sacrificii mal 
mari și în acest sens P.S.D. are în 
vedere un impozit special pe venitu
rile acestora. Totodată, proiectul 
prevede o extindere a dreptului de 
participare a salariaților la luarea 
hotărîrilor. In domeniul energiei se 
are în vedere să se pună un accent 
mai mare pe folosirea cărbunelui si 
pe cercetările în vederea Identificării 
unor surse alternative de energie.

Conflictul irakiano-iranian
BAGDAD 25 (Agerpres). — Avioa

ne de luptă irakiene au efectuat joi 
noi raiduri de bombardament asu
pra exploatărilor petroliere Iraniene 
de la Ardeshir și Cyrus, precum și 
asupra stației de urmărire de la 
Khormaileh — informează agenția 
I.N.A., citind un purtător de cuvint 
militar de Ia Bagdad.

TEHERAN 25 (Agerpres). — For
țele armate iraniene au continuat

joi operațiunile Initiate în noaptea 
de marți spre miercuri în regiunea 
Howeizah, pe frontul de sud, pre- 
luînd controlul asupra a 17 noi po
ziții irakiene, pe lingă cele 16 din 
ziua precedentă — a anuntat postul 
de radio Teheran, citat de agențiile 
internaționale de presă.

Forțele Iraniene au respins tot
odată mai multe contraatacuri ira
kiene, precizează radio Teheran.
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