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® Livrarea la fon
dul de stat a can
tităților de produse 
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AUTOFINANȚAREA
tuturor unităților

administrativ-teritoriale
în cadrul amplului proces de apli

care în viață a principiilor aptocon- 
ducerii, proces inițiat și 
vat cu consecvență de
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posturilor

în pagina a lli-a: 
relatări ale cores
pondenților „Scîn- 
teii“ din județele 
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în ansamblul măsurilor luate de conducerea 
partidului pentru asigurarea energiei electrice 
necesare desfășurării normale a activității eco- 
nomico-sociale, sporirea producției de cărbune 
reprezintă una din condițiile esențiale pentru 
funcționarea la parametri cit mai inalți a ter
mocentralelor. Această cerință se impune cu atit 
mai mult acum, cînd condițiile climatice sînt încă 
favorabile și se poate lucra în ritm intens atit 
în unități miniere, și in special in carierele de 
extracție la suprafață a lignitului, cit și la trans
portul cărbunelui.

De bună seamă, este pozitiv faptul că, în luna 
octombrie, nivelul producției de cărbune a înre
gistrat o ușoară creștere față de luna septem
brie. Totuși, rezultatele obținute pe ansamblul in
dustriei extractive a cărbunelui sînt încă depaite 
de nivelul sarcinilor de plan, al posibilităților, 
existente. în mod special este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid, cadrele de condu
cere și specialiștii, toți oamenii muncii din acest 
domeniu să acționeze cu mai multă răspundere 
și exigență pentru creșterea indicilor de folosire

a capacităților și utilajelor existente, pentru exe
cutarea ia timp a lucrărilor de întreținere și re
parații, pentru perfecționarea continuă a tehno
logiilor de exploatare.

Insistăm asupra acestor probleme deoarece, 
după cum se știe, în ultimii ani s-au făcut efor
turi financiare și materiale cu totul deosebite 
pentru dotarea unităților miniere cu utilaje și in
stalații dintre cele mai moderne, de mare randa
ment. Ca urmare, în acest domeniu este asigu
rată baza tehnico-materială pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Rezultatele obținute depind 
însă de felul și indicii cu care sînt folosite uti
lajele din dotare, lată de ce, așa cum s-a sub
liniat și la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să se ia toate 
măsurile necesare pentru eliminarea neajunsu
rilor care se mai manifestă în. acest domeniu și 
înfăptuirea întocmai a programului de creștere 
a extracției de cărbune.

Experiența multor unități miniere - din prac
tic toate bazinele carbonifere - demonstrează 
că atunci și acolo unde s-a acționat sistematic,

din timp, cu înalt profesionalism și deplină 
ruire pentru buna întreținere și exploatare a 
lajelor din dotare, pentru întărirea ordinii și 
ciplinei la fiecare loc de muncă s-au obținut 
producții mari de cărbune, chiar peste prevede
rile de plan. Este un argument in plus care ple
dează cît se poate de convingător pentru popu
larizarea și extinderea experienței pozitive, care 
îndeamnă la acțiune, la o amplă mobilizare a 
forțelor pentru a se asigura perfecționarea teh
nologiilor de lucru, îmbunătățirea asistenței teh
nice cu cei mai buni specialiști in toate schim
burile și pe întregul flux tehnologic - chiar și 
in unitățile fruntașe, deoarece rezervele de spo
rire a producțiilor nu au fost nicăieri epuizate - 
astfel încît utilajele de mare complexitate din 
cariere și subteran să funcționeze continuu, fără 
întrerupere și să se livreze termocentralelor can
tități cît mai mari de cărbune și de calitate su
perioară.

1N PAGINA A 3-A a ziarului, relatări
• - despre măsurile luate pentru sporirea 

producției de cărbune la întreprinderile 
miniere Voivozi și Paroșeni.

promo- 
. . secreta

rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un loc de primă 
importantă îl ocupă trecerea la au
tofinanțarea unităților administrativ- 
teritoriale, care prevede acoperirea 
cheltuielilor fiecărei localități din 
veniturile proprii. De altfel, autocon
ducerea și autofinanțarea în profil 
teritorial se întrepătrund și se condi
ționează reciproc. autofinanțarea 
constituind una din pîrghiile auto- 
conducerii, instrumentul practic prin 
care autoconducerea se materializea
ză pe plan economico-financiar în 
activitatea curentă. „Este necesar să 
înțelegem — sublinia în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că nu 
se poate vorbi de accentuarea auto- 
conducerii și autogesiunii unități
lor adminisira- 
liv-teritoriale fă
ră a asigura toate 
mijloacele eco- 
nomico-financiare 
necesare pentru 
ca acestea să-si 
poată îndeplini 
rolul și atribuții
le lor".

Formînd o par- 
componentă 

noului meca
nism economico- 
financiar cu aplicabilitate în toate 
sferele vieții sociale, măsurile pri
vind autofinanțarea unităților admi
nistrativ teritoriale sînt expresia sta
diului nou pe care 1-a atins ac
tivitatea consiliilor populare, sta
diu ce face posibilă și impu
ne perfecționarea organizării și 
funcționării lor. Realizarea princi
piului autofinanțării localităților 
este de natură să asigure tuturor 
locuitorilor orașelor și satelor nu nu
mai posibilități sporite de acțiune, 
ci și răspunderea directă pentru buna 
gospodărire a așezărilor in care tră
iesc și muncesc, pentru folosirea ju
dicioasă a fondurilor disponibile, 
pentru depistarea de noi surse de ve
nituri, astfel încît fiecare unitate ad
ministrativ-teritorială să-și poată a- 
coperi cu forțe proprii cheltuielile. 
Desigur, echilibrarea cheltuielilor ou 
veniturile constituie doar o expresie 
financiară, contabilă a principiu
lui autofinanțării, esența sa con- 
stind în faptul că prin autofinanțare 
se dă expresie concretă uneia din 
realitățile fundamentale ale demo
crației noastre socialiste, anume că 
poporul, conducîndu-se pe sine însuși, 
își soluționează problemele dezvol
tării prin forțe proprii — realitate 
deopotrivă valabilă la nivel național 
cit și in fiecare celulă a societății.

în concepția partidului nostru, au
tofinanțarea în profil teritorial este 
și trebuie să fie înțeleasă — așa cum 
s-a subliniat clar la Congresul consi
liilor populare — nu ca o limitare la 
satisfacerea unor interese înguste 
sau nevoi proprii, strict locale. Fie
care unitate administrativ-teritorială 
are datoria ca, pe lingă acoperirea 
propriilor cheltuieli, să contribuie la 
asigurarea mijloacelor financiare ne
cesare dezvoltării generale, pro
gresului întregii economii naționale 
— cu.atit mai mult cu cit aceste mij-

Direcții majore 
ale activității 

consiliilor populare

loace centrale sînt folosite ca prin
cipalele pirghii ale politicii de inves
tiții. baza dezvoltării întregii țări, 
deci și a fiecărui județ sau localitate. 
Pe această linie, congresul a cerut ca 
din 1986 fiecare consiliu popular să 
dispună de bugete în care să se pre
vadă și o contribuție importantă din 
partea unităților administrativ-teri- 
toriale la fondul general'de dezvolta
re a țării, pentru acumulare și re
producție lărgită, asigurîndu-se astfel 
împletirea armonioasă a interese
lor locale și imediate cu cele gene
rale și de perspectivă.

Aplicarea principiului autofinanță
rii in activitatea consiliilor populare 
din toate orașele și comunele, din 
toate județele țării este nu numai ne
cesară. dar și pe deplin posibilă. în 
primul rînd, generalizarea autofinan
țării se sprijină pe un puternic su
port economic : beneficiind de roade

le politicii parti
dului de reparti
zare 1 armonioasă 
a forțelor de pro
ducție pe tot 
cuprinsul ță
rii. unitățile ad
ministrativ - teri
toriale dispun in 
prezent de o ro
bustă bază mate
rială pentru va
lorificarea resur
selor existente pe 

plan local și realizarea de venituri 
mereu crescînde. asigurindu-se bune 
condiții de autofinanțare. Astăzi, 
decalajele economice dintre ju
dețe s-au redus considerabil, se în
făptuiește procesul de apropiere a 
lor din punct de vedere al potenția
lului de producție, incît fiecare uni
tate administrativ-teritorială este în 
măsură să dispună de venituri .pro
prii mereu mai mari.

în al doilea rînd. trecerea la auto
finanțarea unităților administrativ- 
teritoriale este însoțită de perfecțio
narea cadrului legislativ al activității 
consiliilor populare, în sensul mări
rii răspunderilor, dar și a mijloace
lor concrete, practice prin care con
siliile populare, ca., organe locale de
mocratice ale puterii de stat, asigură 
conducerea întregii vieți economico- 
sociale din raza lor teritorială. Pe a- 
ceastă linie se înscrie proiectul noii 
Legi privind autoconducerea, auto- 
gestiunea economico-financiară și au
tofinanțarea unităților administrativ- 
teritoriale, care stabilește măsuri 
concrete pentru mai buna folosire a 
mijloacelor materiale și financiare 
ale fiecărei localități.

Experiența numeroaselor unități 
administrativ-teritoriale care se au- 
tofinanțează este o dovadă concretă, 
convingătoare a realismului acestor 
prevederi, a posibilităților existente 
în acest domeniu. Se cuvine, astfel, 
subliniat că in actualul cincinal nu
mărul localităților care se autofinan- 
tează a crescut de peste trei ori. Prin 
ce căi este posibilă generalizarea au
tofinanțării, trecerea tuturor unită
ților administrativ-teritoriale la asi
gurarea unor bugete echilibrate ?

Temelia autofinanțării, a creșterii

PENTRU RECOLTE SPORITE IN ANUL VIITOR
Să fie fertilizate

suprafețe cit mai mari
Utilizarea pe scară largă a îngră

șămintelor . naturale, cit și adminis
trarea corectă a acestora constituie 
6 importantă rezervă de creștere a 
randamentului la hectar.

Pentru ca îngrășămintele natura
le să aibă un efect maxim, aplica
rea lor trebuie să se facă o dată cu 
arătura adîncă de toamnă. în pro
gramul stabilit de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare s-a' 
prevăzut ca în acest an să fie ferti
lizate circa un milion de hectare cu 
36 milioane tone îngrășăminte or
ganice. Aceste prevederi au fost re
alizate pină la 30 septembrie in 
proporție de 65 la sută. Cantități a- 
preciabile de îngrășăminte naturale 
urmează să fie aplicate în sezonul 
rece. De menționat că, datorită bu
flei organizări a muncii, unitățile 
agricole din județele Cluj, Hune
doara, Neamț, Mureș, Botoșani, Să
laj și Bihor au depășit simțitor pro
gramul stabilit de aplicarea îngră
șămintelor. în cîmp, pe platforme, • 
se află acum peste 12 milioane tone 
de gunoi de grajd bine fermentat 
și aceeași cantitate in jurul ferme
lor zootehnice care trebuie transpor
tat. Cantități apreciabile se află în 
stoc în unitățile agricole din jude
țele Giurgiu, Mehedinți, Constanța, 
Brăila, Tulcea, Vaslui, Teleorman 
ș.a., județe care au restanțe mari la 
fertilizări. Pentru a se asigura con
dițiile necesare obținerii de recolte 
mari în anul viitor se impune ca 
programul de fertilizări să fie rea
lizat integral în toate județele. Pen
tru aceasta este necesar ca în fie
care județ, consiliu agroindustrial, 
unitate și fermă să se stabilească 
cu precizie pe ce sole se vor aplica 
îngrășăminte naturale, prioritate a- 
vînd terenurile pe care vor fi am- 
plasate culturile prăsitoare în sis
tem intensiv, legumele,, sfecla de za
hăr, . cartofii ș.a.

Concomitent cu măsurile care tre
buie întreprinse pentru a se inten
sifica transportul îngrășămintelor 
naturale, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole au 
datoria să asigure aplicarea acestora 
în funcție de datele din cartarea a- 
grochimică privind conținutul solu
lui in substanțe, nutritive. Trebuie, 
de asemenea, să se țină seama de 
experiența unităților care obțin cu 
regularitate producții agricole supe
rioare. Ea demonstrează că perioa
da optimă de aplicare a îngrășămin
telor organice este întotdeauna îna
intea arăturilor, în cazul de 
arăturilor adinei de toamnă, 
că numai procedîndu-se așa 
pot fi bine încorporate în 
perioada de iarnă, este bine 
noiul de grajd să fie depozitat în 
platforme la marginea solelor, de 
unde să fie transportat în timpul 
lucrărilor -de pregătire a terenului.

Desigur, pentru îndeplinirea exem
plară a programului de fertilizări

trebuie asigurate toate condițiile, în- 
cepînd cu organizarea unor formații 
speciale de transport și împrăștiere 
pe cimp o îngrășămintelor. De ase
menea, este necesar să se extindă 
experiența bună din vară cind, în- 
tr-o serie de județe, între care Mu
reș, Olt, Bihor, Arad, Buzău, Că
lărași. Covasna și Sibiu, s-au trans
portat cu atelajele cele mai mari 
cantități de îngrășăminte. Pentru a 
fi cu adevărat eficientă, fertilizarea 
cu îngrășăminte naturale, lucrare ce 
presupune deplasarea dintr-un 
în altul și împrăștierea 
unor cantități foarte 
realizată cu rapiditate.

în această perioadă, 
nizațiilor de partid de 
drelor de conducere 
agroindustriale si unitățile agricole

. este coordonarea în așa fel a lucră-, 
rilor de sezon incit, o dată cu recol
tarea. transportul din cimp al pro
ducției de pe ultimele, sole și cu 
efectuarea arăturilor, să se acțione
ze cu toate forțele în vederea ferti
lizării unor suprafețe cit mai mari 
cu îngrășăminte organice.

loc 
pe cîmp a 

mari, trebuie

datoria orga- 
la sate, a ca- 
din consiliile

PRAHOVA

Noi capacități 
de producție

în cadrul acțiunii de dezvolta
re și modernizare a Fabricii de 
mecanică de precizie de la 
Breaza — acțiune desfășurată la 
indicația secretarului general al 
partidului cu prilejul unei vizi
te făcute în unitate — s-au fi
nalizat. cu două luni mai de
vreme. noixcapacități de produc
ție. Este vorba de punerea în 
funcțiune a unei noi forje.- a 
unui atelier modern de turnări 
sub presiune a aluminiului și a 
unui sector de autoutilare. Toa
te- aceste noi capacități au fost 
utilate cu mașini-unelte de 
înaltă tehnicitate fabricate in 
țară. Intrarea în producție a 
noilor capacități asigură acum 
necesarul de piese turnate 
din aluminiu, precum și dezvol
tarea sectorului de fabricare și 
r.econdiționare a pieselor de 
schimb necesare aparaturii hi
draulice pentru motoarele die
sel. O contribuție deosebită la 
realizarea în avans a noilor ca
pacități de producție au adus-o 
harnicii constructori de la șan
tierul Prahova al întreprinderii 
antrepriză de construcții si 
montaje Brasov. (Constantin 
Căpraru, corespondentul „Scîn- 
teii").

(Continuare în pag. a II-a)

Mihai IONESCU

Caransebeș - 1985

Satul

spre tineri
N-am să vorbesc despre Tere

mia-Mare ca despre o excepție 
la viața satului contemporan 
românesc. Din toate punctele de 
vedere, comuna se integrează în 
nivelurile de muncă și de civili
zație ale satului de azi, in pri
mul plan al virtuților sale si- 
tuîndu-se vrednicia oamenilor, 
aspirația lor spre mai buna 
folosire a pămîntului în condiți
ile noii revoluții agrare în plină 
desfășurare pe toate plaiurile 
tării. Răsplata ne apare încă de 
la prima vedere. Ca și în atitea 
locuri altădată rurale pur si 
simplu, și în această comună de 
frunte din județul. Timiș se pot 
enumera cu folos casele noi, 
construite temeinic, laolaltă cu 
dotările casnice corespunzătoare 
vremii : televizoare, frigidere, 
mașini de spălat, autoturisme,

caransebeș Drumurile prezentului către viitor

față a 
pentru 
acestea 
sol. în 
ca gu-

în fermecătorul spațiu 
geografic de la poalele 
Muntelui Mic, acolo unde 
apele Sebeșului se varsă 
în Timiș, într-o zonă fer
tilă și 
dovezi ale unei locuiri 
întrerupte, din epoca 
cică și daco-romană, 
așezării pe care o 
sub denumirea 
ransebeș, orașul 
vechea vatră a 
și municipiului Tibiscum.

Caransebeșul a cunoscut 
însă o lungă perioadă de 
timp o dezvoltare lentă, 
fiind un loc unde, practic, 
nu se întîmpla mai nimic. 
Edificator este faptul că 
în 1948 producția globală 
industrială 
8,5 milioane 
greu de 
realizările 
acestei localități, 
anii glorioși ai 
Nicolae Ceaușescu, a cu
noscut o ascensiune multi
laterală 
Tocmai 
din cei 
cuitori 
îți poate vorbi cu mîndrie 
și satisfacție despre împli
nirile la care marea lor 
majoritate au fost martoii 
și participant direcți. Dar 
să-i dăm cuvîntul primului

bogată, dăinuiesc 
ne- 
da- 
ale 
azi 
Ca-

știm
de
zidit pe 

castrului

atingea 
lei. O 

comparat 
de azi

doar 
cifră 

cu 
ale 

care in 
Epocii

impresionantă, 
de aceea, oricare 
peste 32 000 de lo- 
ai Caransebeșului

gospodar al orașului, to
varășul Constantin Radu, 
primarul Caransebeșului :

— Desigur, este greu să 
sintetizezi in numai cîteva 
cuvinte marele drum par
curs în ultimii 20 de ani, 
pe traseul căruia s-au a- 
dunat și cristalizat aspira
țiile și visurile noastre, zi-

simbol, esență a însăși po
liticii umaniste a partidu
lui și 
cărei
este _______  „____
a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei, oa
menii minunați ai acestor 
meleaguri, au ridicat din 
temelii o întreprindere de

statului nostru, ai 
neobosit promotor 
secretarul general

toarele drumuri ale indus
triei, domeniu in care lo
cuitorii acestui oraș au 
demonstrat din plin reala 
lor vocație.

Maistrul Ilie Urechiatu. 
unul din „pionierii" între
prinderii de construcții de 
mașini, ne spune : „Unita
tea noastră, care in 1981 a

1
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

• ;rep0rtaje?.e înseriirtârcț;

dite în chip armonios și 
durabil în noile cetăți in
dustriale, în . modernele 
blocuri de locuințe, spații 
comerciale, baze 
și de agrement, 
sînt edificatoare, 
producția marfă industrială 
va reprezenta circa 10 la 
sută din .volumul producției 
marfă industrială a jude
țului Caraș-Severin. Pen
tru oamenii muncii și cu 
oamenii muncii din Ca
ransebeș s-au construit 
peste 5 700 apartamente, 
un spital modern și alte . 
dotări edilitar-gospodă- 
rești.'

Cu oameni, pentru oa
meni — am reținut această 
sintagmă cu valoare de

sportive 
Cifrele 
Astfel,

construcții de mașini in 
care se realizează produse 
de nivel tehnic mondial. 
Și tot ei au refăcut din te
melii un mare combinat 
de prelucrare a lemnului, 
ale cărui produse sînt so
licitate în peste 35 de țări 
de pe toate continentele. 
Pentru aceasta a fost ne
voie de un impresionant 
volum de. investiții.

Caransebeșul se află la 
intersecția unor mari dru
muri. Sînt vechile, dar mo
dernizatele drumuri ru
tiere de asfalt și de cale 
ferată, la care, 
s-a alăturat și 
prin darea în 
a aeroportului.
s-au mai adăugat impună-

ze curînd, 
cel aerian, 
exploatare 

La acestea

aniversat 10 ani de exis-, 
tentă, a reușit să se im
pună, intr-o perioadă ex
trem de scurtă prin pro
dusele sale, atit in țară 
cit și pe piața externă. De 
cîțiva ani, la indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unita
tea a trecut de la fabrica
ția de construcții metalice 
la produse de mare tehni
citate, cu un grad complex 
de prelucrare și asambla
re. într-o hală modernă, 
cu unelte, dispozitive rea
lizate prin autodotare, pro
ducem acum 
microturbine 
utilaje ce se 
gama extrem

de boghiuri pentru loco
motive și construcții me
talice pentru fabrici de ci
ment, oțelârii electrice și 
rafinării. Ritmul de înnoire 
a fost rapid : în 1980 am 
asimilat 7 produse noi, în 
1983 — 16, iar din 1984 am 
trecut la fabricarea micro- 
turbinelor și turbinelor 
Kaplan de diferite puteri. 
Așa se și explică faptul că 
față de primul an de pro
ducție, la nivelul anului 
1985, volumul producției 
marfă industrială a cres
cut de peste 45 de ori. Ra
portată la aceeași perioadă 
de timp, productivitatea 
muncii a crescut de peste 
4 ori".

Despre marile împliniri, 
despre drumul parcurs de 
combinatul de prelucrare 
a lemnului și, firesc, de 
oamenii muncii de aici 
ne-a vorbit inginerul-șef 
Dan Gabor. Cîteva date 
sînt de reținut : numai în 
actualul cincinal produc
ția marfă a crescut cu 38,1 
la sută ; din producția 
combinatului planificată 
pe 1985, 56,2 la sută este

turbine și 
hidraulice, 
adaugă la 
de diversă

Ion D. CUCU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

telefon (din ce m ce mai raspin- 
dît), totul reflectînd o înfloritoa
re bunăstare. N-am să trec în 
revistă realizările edilitar-gos- 
podărești caracteristice satului 
contemporan — străzi asfaltate; 
electricitate, apă curentă în lo
cuințe, magazine din beton și 
sticlă, verdeață și flori, dar am 
să pun în evidență cele două 
case muzeale — dintre care.una 
a viticulturii, veche îndeletnici
re a locului — ca și valorificarea 
apelor 
printr-o 
de bine 
așa, mai 
gazului.

Fără să 
constatăm 
a comunei 
tate. Nu in sens de excepție, căci 
și in atîtea alte comune peste 
care n.e-am arunca ochii am 
găsi suficiente exemple edifica
toare in același sens ; atit doar 
că la Teremia-Mare deschiderile 
par mai îndrăznețe, mai cuprin
zătoare. De exemplu, la punerea 
in valoare a unor tradiții mult 
îndrăgite și care țin de lumea 
satului. ca paradele portului 
nopular, ale atelajelor, cei de 
aici au adăugat cu mare curaj 
'■ont“m~-'>-aneitatea unor ma
nifestări culturale de anvergură, 
precum taberele de pictură — 
anul acesta cu profil de design 
— urmate de permanența unei 
expoziții de artă plastică, ade
vărată mîndrie și comoară a 
comunei, precum și întîlniri me-

termale ale subsolului, 
confortabilă și extrem 

dotată saună — și, tot 
recenta folosire a bio-

exagerăm, trebuie să 
accentuata deschidere 
către nou și actuali

Mircea ȘERBĂNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile

Prin întărirea ordinii — sporirea rentabilității întreprinderii
Un colectiv de activiști ai C.C. al 

P.C.R., ni Comitetului județean de 
partid Prahova și de specialiști de 
la Centrala pentru producția avi
colă au verificat o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae- Ceaușescu 
si care semnala unele abateri în 
producția și valorificarea păsărilor 
și altor produse la întreprinderea 
avicolă de. stat Băicoi-Prahova. 
In raportul de cercetare întoc
mit sub egida secretarilor de re
sort ai Comitetului Central al 
P.C.R., care, prin decizia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au coordonat 
verificarea scrisorii, afirmațiile cu
prinse sînt analizate detaliat.

Astfel, se apreciază din capul 
locului că înregistrarea producției 
de ouă, a puilor obținuți, a cărnii 
și subproduselor rezultate din sa
crificare se fac corect.

Controlul a scos în evidență că, 
cu toate acestea, anul trecut au 
fost înregistrate la toate activitățile 
pierderi sensibil mai mari, decît 
cele planificate ; de asemenea, la 
abator scăzămintele au depășit in
dicele planificat. S-au confirmat 
totodată unele cazuri cînd s-au li
vrat direct unor muncitori din uni
tate sau persoane particulare păsări 
vii, ouă și carne de pasăre, în
deosebi la ferma Pleașa și la aba

Măsuri ferme pentru consolidarea economică

a
Practica a dovedit că atunci cînd 

un reprezentant al conducerii unei 
unități încalcă legalitatea sau se 
preocupă mai mult de soluționarea 
problemelor personale, neglijîn
du-și' îndeplinirea'îndatoririlor ce-i 
revin, activitatea se desfășoară 
greoi, indicatorii de plan nu. se în
deplinesc și, ca urmare, rezulta
tele economico-financiare, produc
țiile obținute în cazul unităților 
agricole sînt slabe, cu mult sub 
posibilități. Dar nu numai atit.

într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, coopera
torul Iacob Ștefan din comuna 
Dumbrava, județul Mehedinți, re
lata că a îndeplinit, pină în februa
rie anul trecut, funcția de pre
ședinte al comisiei de revizie a 
C.A.P. din localitate. în mod firesc, 
comisia a făcut o serie de veri
ficări privind gospodărirea averii 
obștești, valorificarea produselor., 
întreținerea culturilor, recoltatul și 
depozitarea cerealelor și furajelor, 
asigurarea nutrețurilor și întreți
nerea animalelor. A consemnat de 
fiecare dată în procese verbale 
lipsurile constatate, pe care le-a „
indus la cunoștința consiliului de paguba de 239 000 _ _- - - -1 adunarea generala sa-i oblige pe

cei. vinovați să plătească daunele 
aprobat 
in mod

.conducere și în adunările generale 
ale cooperatorilor, cu scopul de a fise lua măsurile > corespunzătoare. ■ • provocate, din vina lor; a 
Așa a procedat și în adunarea ge- ca prejudiciul să fie trecut

Cînd indisciplina umbrește rezultate meritorii

fi afectat utilizarea unor mo- 
electrice de tracțiune, ca și 
mașini pentru servicii auxi- 
De asemenea, se afirma că 
exista preocupare pentru a se

într-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu se re
lata că la Depoul C.F.R. București- 
Triaj se manifestă deficiențe in 
organizarea activității de reparații 
și in folosirea forței de muncă, ceea 
ce ar 
toare 
unele 
liare.
nu ar.... —________  .
găsi soluții de recuperare a moto
rinei ce s-ar pierde prin „scăpări" 
la injectoarele motoarelor.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca. scrisoarea să fie repar
tizată spre rezolvare președintelui 
Consiliului Central de _ Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale.

După cum rezultă din raportul 
de cercetare, o bună parte din afir
mațiile din scrisoare nu1 s-au . con-j 
flrmat. Dimpotrivă, se subliniază 
că depoul dispune de o bună bază 
tehnică și materială care asigură ■ 
revizia, întreținerea și repararea

----------------------------------- ------------------------------------ -

AUTOFINANȚAREA
(Urmare din pag. I)

veniturilor o constituie dezvoltarea 
economici locale, a industriei, agri
culturii, a prestărilor de servicii, a 
activităților social-culturale și tuturor 
celorlalte activități aducătoare de ve
nituri. în mod distinct, consiliile 
populare au datoria să asigure ex
tinderea activității micii industrii, 
care. în cincinalul următor, trebuie 
să-și dubleze producția îneît, în 1990, 
să se realizeze în fiecare județ o 
producție de cel puțin 8 000 lei pe lo
cuitor. Pentru aceasta este necesar 
— așa cum s-a stabilit la Congresul 
consiliilor populare — ca în fiecare 
localitate să se analizeze posibilități
le existente, să se elaboreze progra
me corespunzătoare de acțiune, por
nindu-se de la cerința ca mica pro
ducție să completeze marea indus
trie, să realizeze acele mărfuri ce nu 
Se produc în marile întreprinderi și 
care sînt solicitate de populație.

O importantă sursă de venituri 
pentru autofinanțarea unităților ad- 
ministrativ-teritoriale urmează să se 
constituie prin dezvoltarea puternică 
a micii industrii cu specific alimen
tar. Pe baza indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului 
trebuie asigurată creșterea susținută 
a sectorului de conservare, de indus
trializare a unor produse . agricole, 
creîndu-se o amplă și diversificată in
dustrie culinară, de preparate ali
mentare care să ușureze munca gos
podinelor. Valorificînd tradițiile artei 
culinare românești, diversificînd 
gama de preparate și ocolind șabloa
nele. mica industrie alimentară . va 
trebui să asigure în 1990 ca circa 
40—50 la sută din produsele alimen
tare desfăcute populației să fie vîn
dute ca produse prelucrate.

Dezvoltarea micii industrii, ca 
una din sursele principale de veni
turi ale consiliilor populare, este 
strins legată de valorificarea resur
selor locale de materii prime și ma
teriale. E adevărat, în toate județe
le se depun eforturi stăruitoare pen
tru punerea în valoare a resurselor 
locale. Numai că. uneori, preocupă
rile sînt limitate, se rezumă aproape 

. exclusiv la produse simple și simplis
te. Unitățile de mică industrie vor

tor, valoarea produselor vîndute 
unora depășind suma de 13 000 
lei. în plus, au avut loc și unele 
sustrageri de produse, cu ocazia 
cercetării luîndu-se măsuri de 
sancționare a vinovaților.

Din controlul efectuat la abatorul 
de păsări a reieșit că șeful de sec
ție, Marin Constantin, avea com
portări necorespunzătoare, consuma 
băuturi alcoolice, neglijîndu-și sis
tematic obligațiile de supraveghere 

, a tehnologiilor.
în raportul de cercetare se face 

precizarea că pentru lipsurile con
statate în administrarea si gospodă
rirea avutului obștesc se fac vino- 
vați și directorul Trustului I.A.S. 
Prahova, precum și șeful Inspec
ției sanitar-veterinare, directorul 
general și zooveterinar al D.G.A.I.A, 
— Prahova, care nu au analizat și 
controlat in mod sistematic, apro
fundat și eficient cum se desfășoa
ră activitatea in unitățile între
prinderii.

în încheiere se subliniază că, 
împreună cu secretariatul Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
s-au adoptat măsuri corespunză
toare. S-au aplicat sancțiuni ferme 
celor vinovați : Marin Constantin, 
inginer-șef la abatorul de păsări, a 
fost destituit din funcție și pus în

discuția organizației de partid ; 
Diaconeasa Alexandru, șef fermă, și 
Crrstea Ion, economist la ferma 
Pleașa, au fost destituiți din func
ție și sancționați cu vot de blam. 
Au mai fost sancționați contabilul- 
șef și directorul întreprinderii, 
factorii de conducere din organele 
de resort județene, fiind puși în 
discuția secretariatului comitetului 
județean de partid.

S-a hotărît ca Centrala pentru 
producția avicolă împreună cu In
specția teritorială financiară Pra
hova să analizeze depășirea de con
sumuri si pierderile din producția 
de pui și să ia măsuri de recu
perare de la cei vinovați a contra
valorii depășirilor nejustificate. 
Totodată, se vor analiza indicii de 
calculare a pierderilor și de morta
litate, astfel incit aceștia să re
flecte realitatea și să nu permită 
nici un fel de sustrageri. Centrala 
de profil și conducerea întreprinde
rii vor acționa pentru sporirea ren
tabilității prin mărirea greutății 
puilor la sacrificare și reducerea 
pierderilor. Concluziile rezultate 
din cercetarea scrisorii au fost 
transmise și comitetului județean 
de partid, ca și Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare 
pentru a urmări aplicarea măsuri
lor stabilite.

cooperativei agricole
nerală din februarie 1984 cind, deși 
a sesizat lucruri deosebit de grave, 
nu s-a adoptat nici o măsură de 
recuperare a pagubelor constatate.

Secretarul general al partidului a 
hotărît ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare prim viceprim-mi- 
nistrului de resort al guvernului și 
unui secretar al C.C. al P.C.R. 
Din capul locului se precizează in 
raportul de cercetare că în bună 
parte cele sesizate se confirmă. 
Astfel, datorită slabei preocupări 
a conducerii cooperativei pentru 
organizarea producției au rămas 
neîntreținute și ' s-au compromis, 
total sau parțial, suprafețe mari 
de culturi cu porumb și floarea- 
soarelui. Din această cauză în anul 
trecut la aceste culturi s-a obținut 
o producție medie la hectar extrem 
de mică, cam cît ' 7 
gospodar pe nici 1 000 m pătrați. 
Drept urmare, în .............
economico-financiară a unității s-a 
încheiat cu pierderi apreciabile, 
deși îri plan erau prevăzute 620 
mii lei beneficii. Din. vina cadrelor 
tehnice și de conducere, precum și 
a unor cooperatori, s-a produs o 

) lei.' în Ibț ca 

obține un bun
1984 activitatea

locomotivelor diesel-electrice și e- 
lectrice din dotare, fiind apreciat 
la nivelul regionalei și al Departa
mentului Căilor Ferate pentru bu
nele rezultate obținute. Organizația 
de partid și conducerea depoului 
manifestă preocupare pentru des
fășurarea corespunzătoare a pro
cesului de pregătire a parcului de 
locomotive, precum și pentru men
ținerea, în rindul întregului perso
nal al depoului, a unui climat să
nătos de muncă, de ordine și dis
ciplină. Totuși, cu ocazia cercetării 

's-au constatat și unele acte de in
disciplină și chiar ilegalități, săvîr- 
șite cu știrea unor cadre de con
ducere ale depoului. Astfel, la 
marginea lacului Străulești s-au 
amenajat grădini pentru cultivat 
zarzavaturi și legume ; dar la aces
te terenuri s-au realizat rețele de 
conducte (țeava, 
etc.) cu materiale 
gazia depoului și 
corect în evidente.

robinețî, coturi 
scoase din ma- 
„justificate" in-

trebui să se orienteze .spre noi resur
se locale, de mai mare interes eco
nomic. organiz'ind prelucrarea lor pe 
bază de tehnologii moderne, de înal
tă productivitate și eficiență.

Pentru localitățile din mediul ru
ral. autofinanțarea este nemijlocit le
gată de dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, de creșterea producției 
vegetale și animaliere în unitățile de 
6tat și cooperatiste, ca si în gospo
dăriile populației. Pentru aceasta, 
consiliile populare sînt datoare să ia 
măsuri de folosire completă a pă- 
mintului, de conservare și ameliorare 
a fondului funciar, pentru creșterea 
potențialului productiv al acestuia și 
obținerea de recolte mari și stabile, 
care să asigure atit necesarul local 
de consum, cit și livrările la fondul 
centralizat al statului.

O sursă importantă de venituri 
pentru fiecare comună, oraș, munici
piu și județ o constituie dezvoltarea 
și diversificarea continuă a prestări
lor de servicii, sector care — așa 
cum s-a stabilit la Congresul consi
liilor populare — trebuie să asigure 
pină in 1990 satisfacerea tuturor ce
rințelor populației.

Cum este și firesc, un aport im
portant la înfăptuirea autofinanțării 
unităților administrativ-teritoriale 
pot și au datoria să-1 aibă cetățe
nii. Se știe, statul finanțează anual, 
din fondurile centrale, realizarea u- 
nor numeroase și deosebit de impor
tante obiective economice, investiții 
care stau la baza progresului tuturor 
județelor, asigură înfăptuirea unor 
vaste programe de modernizare a a- 
griculturii, de construire a sute de 
mii de noi apartamente, a numeroase 
edificii social-culturale destinate ce
tățenilor, întregului popor. In cali
tatea lor de beneficiari nemijlociți ai 
acestor înfăptuiri, cetățenii sînt 
direct interesați de autogospodărirea 
propriilor localități, de realizarea u- 
nor noi obiective social-culturale, e- 
conomice și edilitar-gospodărești — 
în completarea celor realizate din 
fondurile statului. în definitiv, con
tribuția cetățenilor — în muncă și în 
bani — este în interesul lor, în be
neficiul lor direct. Pentru că cine nu 
dorește să locuiască într-o localitate 
sau pe o stradă cit mai curată și mal 

pe pierderi. Bineînțeles, 
hotărîre a fost infirmată 

de U.J.C.A.P. S-au confir-
nelegal 
această 
ulterior 
mat și alte deficiențe la plantația 
de pomi, la ferma de vaci unde 
producția de lapte este mică ș.a.

Președintele cooperativei, Tirei 
Haralambie, in loc să rezolve pro
blemele cu care se confruntă uni
tatea, s-a ocupat de construirea ce
lei de-a doua locuințe proprietate 
personală și a comis o seamă de 
abuzuri în dauna avutului obștesc, 
creîndu-și avantaje personale.

Este adevărat, problemele sem
nalate în scrisoare au fost cercetate 
in 1984 de comitetul județean. de 
partid care a sancționat pe linie de 
partid pe președintele cooperativei, 
inginerul-șef, contabilul-șef și pe 
primarul comunei.

Față de gravitatea faptelor con
firmate în urma scrisorii adresate 
conducerii partidului, au fost luate 
măsuri ferme : destituirea din 
funcție și excluderea din partid a 
președintelui C.A.P. și sancționarea 
altor cadre de conducere. De ase
menea, dosarul a fost trimis spre 
cercetare organelor de stat, in ve
derea recuperării pagubelor și 
sancționării celor vinovați. S-au 
adoptat și alte, măsuri politice: și 
organizatorice în vederea .întăririi 
economice a cooperativei agricole..''

S-a confirmat, de asemenea, că 
in apropierea depoului s-a con
struit o rampă pentru revizia 
autovehiculelor, cu forță de muncă 
din depou.

Pentru toate acestea au fost 
luate. împreună cu Comitetul de 
partid al sectorului 1 și conduce
rea M.T.Tc., măsuri de sancționare 
a unor cadre de conducere, intre 
care directorul tehnic al Regionalei 
C. F. București și șeful depoului, 
hotărindu-se și punerea in discuția 
biroului Comitetului de oartid al 
sectorului 1 a secretarului comite
tului de partid al complexului.

S-a stabilit, de asemenea, ca Re
gionala de căi ferate București să 
întocmească formele de decontare 
către Administrația Domeniului 
Public — sector 1 pentru contra
valoarea materialelor 
în lucrările executate 
acesteia.

incorporate 
pe terenul

Netul ai ROSCA

Modernul bulevard Tomis, din Constanța
Foto : S. Cristian

bine întreținută, șă aibă școli fru
moase și cît mai apropiate pentru 
copiii lor. să dispună de mai multe 
creșe, grădinițe, unități culturale și 
de asistență socială etc. ? Și nu este, 
deci, firesc ca să-și aducă fiecare 
propria contribuție la realizarea 
unor astfel de deziderate ?

înfăptuirea principiului autofinan
țării unităților administrativ-terito
riale incumbă răspunderi sporite din 
partea consiliilor populare nu numai 
pe linia creșterii surselor de venituri, 
ci și pentru folosirea chibzuită a 
mijloacelor materiale și bănești de 
care dispun, pentru eliminarea ori
căror cheltuieli inutile, ineficiente, 
în vederea așezării întregii activități 
pe criterii de rentabilitate.

Fără îndoială, pîrghiile prin care 
se poate asigura transpunerea în via
ță a principiului autofinanțării uni
tăților administrativ-teritoriale sînt 
multiple, contribuția lor practică de- 
pinzînd de specificul local, de condi-

Locuința moderne la Colibași, județul Argeș Foto : S. Cristian
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Consiliile populare și dezvoltarea 
capacităților energetice locale 

MARILE POSIBILITĂȚI ALE UNOR MICI RESURSE
VASLUI: Noi unități 

prestatoare de servicii
Acționind stăruitor pentru În

făptuirea obiectivelor celui de-al 
treilep Congres al Consiliilor 
populare, colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile de in
dustrie mică ale județului Vas
lui și-au intensificat eforturile 
pentru a răspunde cu promp
titudine cerințelor mereu cres- 
cinde ale populației prin noi 
produse și servicii utile.

— “Conștienți că acest lucru 
este posibil numai prin diversi
ficarea continuă a acestor acti
vități și crearea unei puternice 
baze materiale — ne spune Ele
na Tarhon, președinta U.J.C.M. 
Vaslui — în ultima perioadă 
am înființat o nouă cooperativă 
în orașul Huși, precum și 28 de 
activități în celelalte localități 
urbane, care valorifică într-o 
mai mare măsură materialele și 
resursele locale. In municipiul 
Birlad s-a dat, de asemenea, in 
folosință un mare și modern 
complex meșteșugăresc care 
oferă o gamă largă de produse 
și servicii pentru populație. 
Creșterea și diversificarea acti
vităților și valorificarea mai in
tensă a resurselor locale au 
creat posibilitatea să ne înde
plinim planul la producția-mar
fă . industrială și. cel de export 
pe întregul cincinal cu 65 de 
zile înainte de termen și să ex
pediem suplimentar parteneri
lor de peste hot,are importante 
cantități de confecții-textlle, tri
cotaje, covoare, împletituri din 
răchită și papură, mobilier și 
altele.

O importantă sporire a activi
tății de mică industrie înregis
trează și unitățile consiliului 
popular județean și ale coope
rației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor. Au fost 
create astfel alte 125 de noi 
unități de producție, care folo
sesc ca materie primă răchita, 
papura, stuful, nisipul, cau
ciucurile uzate, masa lemnoasă 
rezultată din igienizarea pădu
rilor, precum și materiale refo
losibile, recuperate din indus
tria republicană. Punindu-se in 
valoare ocupațiile tradiționale 
și imbogățindu-le cu noi ele
mente, in acest an s-a realizat 
In domeniul artizanatului și ar
tei populare o producție cu 75 
la sută mai mare față de j.984. 
Același ritm alert au cunoscut 
și prestările de servicii către 
populație. Prin, înființarea a 178 
noi unități se va ajunge ca la 
finele acestui an să se asigure 
in aproape toate comunele ju
dețului o rețea corespunzătoare 
de activități și servicii către 
populație. (Petru Necula).

țiile concrete din fiecare localitate. 
Iată de ce este de datoria consiliilor 
populare ca. acționind in spiritul exi
gențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, să-și perfecțio
neze continuu activitatea, implicîn- 
du-se mai mult în buna organizare și 
conducere a întregii activități de oe 
raza lor teritorială. Prin stimularea 
spiritului de inițiativă șl de partici
pare al tuturor cetățenilor la auto- 
conducere, la buna gospodărire a 
fiecărei localități, prin punerea . In 
valoare a marilor resurse materiale 
și umane existente in fiecare comu
nă. oraș, municipiu și județ este pe 
deplin posibil ca. încă din acest ul
tim trimestru al anului, să se pună 
bazele trecerii din 1986 — așa cum 
s-a stabilit la Congresul consiliilor 
populare — la generalizarea autofi
nanțării în toate unitățile administra
tiv teritoriale, în interesul prosperi
tății tuturor localităților și județelor, 
al înfloririi întregii țări.

• Bunul gospodar își face iarna car și vara... microhidro- 
centrale • Rezultate ale inventivității și spiritului de pre

vedere în valorificarea resurselor hidrotehnice locale

Cităm, din Hotărirea-Chemare a Congresului al lll-lea al consiliilor 
populare, una din. sarcinile subliniate cu pregnanță, printre obiectivele prio
ritare ale activității organelor locale de’ stat, deputaților și cetățenilor, ime
diat și in strinsă legătură cu pregătirea și îndeplinirea exemplară a pla
nului : „Dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, prin punerea in 
valoare a surselor noi de energie - solară, a vîntului, geotermală, bioga- 
zul, a energiei recuperate din resurse energetice refolosibile, precum și prin 
valorificarea energiei cursurilor mici de apă, prin construirea de microhidro- 
centrale, a tuturor resurselor locale".

Este de prisos să mai amintim cit 
de actuală e această sarcină, cit de 
important este , ca absolut toti facto
rii competent!, inclusiv consiliile 
populare, să întreprindă tot ceea ce 
ie stă în putere, tot ceea ce este po
sibil. pentru a se cistisa marea bătă
lie, pe care tara o duce pe frontul . 
energetic. Inventivitatea, chibzuință, 
spiritul gospodăresc trebuie să-si dea 
mina, actionîndu-se cu consecven
ță și fermitate pentru ca orice sursă 
de energie, oricît de mică, să fie 
pusă în valoare.

Pornind de la analiza po
tențialului hidroenergetic. 
Desigur, reușita măsurilor adoptate 
depinde în mare măsură de buna or
ganizare. cu simt de prevedere, a ac
țiunilor de producere, economisire si 
valorificare a energiei. Sarcinile în 
această privință nu sînt.noi. De mai 
multi ani. documentele de partid, 
orientările formulate în mod expres , 
de conducerea .de partid si de stat au 
pus în centrul atenției organelor lo
cale de stat preocuparea de a .depista 
si pune in valoare, cu operativitate, 
resursele energetice de importantă 
zonală, fără a se neglija nici o posi
bilitate. Ca urmare se înregistrează 
unele progrese privind diminuarea 
solicitărilor de la patrimoniul ener
getic national. înmulțirea zonelor si 
soluțiilor locale de autonomie ener
getică.

Pornindu-se de la aceste. premise, 
este interesantă o comparație a mă
surilor ștabilite cu un an si jumă
tate in urmă de consiliul popular al 
județului Sibiu, cu rezultatele obți
nute oină in prezent. (Am ales acest 
iudet centru bogăția si varietatea 
condițiilor naturale cu semnificație 
energetică, centru potențialul econo
mic. si uman si. in oarecare măsură, 
pentru un considerent simbolic-: tra
diția. Străvechile mori de apă. ale 
căror relicve stau Ia loc de cinste in 
muzee de tehnică populară — inclu
siv din Dumbrava Sibiului — si-au 
avut obîrsie în munții din zonă, tar 
centrala hidroelectrică de oe rîul 
Sadul pusă in funcțiune în' anul 1896 
amintește de un pionierat tehnic 
care trebuie să stimulfeze inventivi
tatea și ambiția creatoare a urma
șilor).

Era. așadar, firesc ca potențialul 
hidrotehnic să se bucure în primul 
rînd de atentie. Si. într-adevăr, 
bilanțul este grăitor : s-a prevăzut 
intrarea în funcțiune, oină la sfîrsi- 
tul anului 1986. a unui număr de 27 
mici instalații hidroelectrice, dintre 
care 21 pină in vara acestui an. Re
zultatul : au fost date în funcțiune 
25 microcentrale. cu o apreciabilă 
putere instalată.

Microturbine — pentru 
uzul propriu... și al altora. 
O instalație de producere a 
energiei prin torta apei, fie și 
..micro", presupune anumite ame-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică, 3 noiembrie 1985, 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează ultima 
TRAGERE MULTIPLA PRO- 
NOEXPRES din acest an. In 
cadrul a 8 extrageri, în două 
faze, cu un total de 48 numere 
extrase, participanții au din 
nou posibilitatea de a obține 
importante cîștiguri in autotu
risme „DACIA 1 300" la ambele 
faze ale tragerii, mari sume de 
bani, precum și excursii în 
U.R.S.S. Extrageri „legate", cu 
cîștiguri pentru 4 și 5 numere 
din 12 extrase. Biletele de 25 
lei varianta, participă la toate 
extragerile și pot obține cîști
guri cumulate la ambele faze.

Sîmbătă, 2 noiembrie 1985 este 
ultima zi de participare.

Drumurile prezentului către viitor
(Urmare din pag. I)

destinată exportului ; se 
execută in total 83 de pro
duse ; aici au fost breve
tate trei invenții, iar ca
mera „Rareș" a fost pre
miată pentru originalita
te.

Și în agricultură argu
mentele sint multe, în 
susținerea lucrului bine 
gîndit, bine înfăptuit. 
Stau mărturie cele 4 me

na.iări si dotări. Cum s-a acționat 
pentru punerea în valoare a po
tențialului hidroenergetic al rîurilor 
si pîraielor din iudetul Sibiu ? Am 
adresat această întrebare tovarășei 
ing. Ciresica Gîndilă. vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
,-pobular județean, care ne-a răspuns:

— De cum s-a conturat acest nou 
cîmp de activitate — al depistării 
..micilor" resurse energetice, suscep
tibile de a fi valorificate orin forte 
si cu mijloace locale, s-a trecut la 
treabă, atit sub aspectul organizato
ric. cît si al lucrului efectiv. V-am 
rugat să puneți cuvintul ..mici" intre 
ghilimele întrucit practica ne-a do
vedit că. de faot. uneori sursele nici

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL SIBIU

nu erau neînsemnate, ci. dimpotrivă. 
Dar.a trebuit să.se formeze și.să se 
dezvolte o altă mentalitate, un mod. 
mâi gospodăresc de a eindi asupra 
disponibilului energetic, pentru a se' 
observa cit de numeroase si de im
portante sînt posibilitățile existente 
pentru a se soluționa pe olan local 
multe din cerințele aprovizionării cu 
energie.

Din punct de vedere al organizării 
muncii, o importanță aparte a avut 
constituirea unui colectiv de coordo
nare. De. la început.. comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
a fost preocupat ca acest colectiv să 
funcționeze efectiv si eficient. Com
petenta si componenta colectivului 
au fost modificate oe oarcurs. adao- 
tindu-se la noile sarcini. Este 
vorba de „colectivul județean 
pentru coordonarea si urmărirea 
programului de valorificare a surse
lor noi si a celor refolosibile de ener
gie". în privința resurselor hidroteh
nice. acest colectiv si-a înceDut ac
tivitatea încă de acum sase ani. efec- 
tuînd mai întîi o inventariere a 
locurilor în care s-ar outea amenaja 
mici hidrocentrale. Bineînțeles că 
..harta" potențialului energetic al rîu
rilor si pîraielor a fost completată De 
parcurs. în funcție de descoperirea 
unor noi posibilități, de expbrienta 
acumulată la primele amenajări si de 
sarcinile noi privind autonomia ener
getică. Dar. o imagine globală a po
tențialului disponibil si' a investiții
lor ce ar putea fi făcute a existat de 
la început, ceea ce a orientat activi
tatea practică ne un făgaș eficace.

Se știe că debutul primelor micro- 
hidrocentrale s-a confruntat si cu 
probleme de dotare tehnică (fapt 
semnalat și de ziarul „Scînteia" fac
torilor de resort). L-am întrebat pe 
șeful secției de arhitectură, sistema
tizare. tehnic-investitii a consiliului 
popular județean (ing. Ioan Mun
tean) — cum au fost asigurate turbi
nele si accesoriile necesare?

— Intr-adevăr, cînd s-a început

Cu prilejul „Săptămînii economiei
In cadrul acțiunilor organizate 

cu prilejul „Săptămînii econo
miei", manifestare devenită tra
dițională în tara noastră și de
dicată prietenilor economiei, 
chibzuințel și cumpătării, in ho
lul central al Casei de Economii 
și Consemnațiuni din Calea Vic
toriei nr. 13 s-a deschis cea de-a 
17-a expoziție de afișe cu tema
tică C.E.C.

Lucrările premiate, ca șl ce
lelalte reunite în expoziția or
ganizată au fost selecționate 
dintre afișele prezentate la con
cursul desfășurat recent, cu 
tema „Avantajele economisirii 
la C.E.C.", de către un juriu 
format din reprezentanți al Con

dalii de aur, 7 de argint, 
7 de bronz, alte numeroa
se premii și diplome de 
participare, cucerite numai 
in ultimii doi ani de ti- 
năra stațiune de cerceta
re și producție pomicolă 
Caransebeș, alte realizări 
prestigioase despre care 
ne vorbește acum, la cu
lesul rodului bogat al li
vezilor, inginerul Nicolae 
Vulpeș, directorul stațiu
nii. Acestor frumoase rea

lizări din pomicultură II 
se adaugă și cele obținute 
de stațiunea de cercetări 
și producție pentru creș
terea ovinelor, îngrășăto- 
ria de berbecuți, asociația 
intercooperatistă a vacilor 
de lapte, cooperativa agri
colă de producție, asocia
ția intercooperatistă, de 
creștere a puilor de carne, 
filiala zonală de cercetări 
și amenajări silvice.

Strins legat de drumul

amenajarea primelor microhidrocen- 
trale. nu existau furnizori de hidro- 
aăregate de puteri mici. De altfel, 
nu existau nici unităti specializate în 
proiectarea si construirea de micro- 
hidrocentrale. Dar cineva trebuia să 
facă începutul, iar iudetul. nostru 
avea toate motivele să se considere 
implicat din plin. Consiliul popular 
județean a apelat deci la specialiștii 
si la potențialul economic local. Ast
fel. întreprinderea de piese auto 
Sibiu a proiectat si construit o micro- 
turbină de 12 kW. utilizată acum la 
exploatarea forestieră ..Strimba" de 
pe Rîul Mic, colectivul întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii a 
realizat o turbină mai mică, iar cel 
al întreprinderii cu profilul cel mai 
apropiat de asemenea preocupări — 
ICEMENERG Sibiu — o întreagă fa
milie de turbine mici.

— Au corespuns ele calitativ, au 
funcționat cum trebuie?

— Cred că cel mai concludent e 
faptul că asemenea microturbine au 
fost solicitate si de alte județe : Bra
sov. Harghita. Bistrita-Năsăud. Ba
cău. Vran cea si chiar Vaslui. Cu 
timpul, atelierul de proiectare al în
treprinderii de rețele electrice. îm
preună cu centrul județean de pro
iectare. s-au specializat în executa
rea de documentații pentru mici 
centrale, iar specialiștii de la 
ICEMENERG pun la punct un tip 
îmbunătățit de microagregat pentru 
puterea de 1,5 kW.

Avantaj practic și menta
litate nouă. Ni s-a părut normal 
să ne interesăm de rezultatul prac
tic. de utilitatea acestor hidrocen
trale1 ..liliputane". Iată amănunte 
aflate de la ing. Florin Ciobanu. de 
la întreprinderea de rețele electrice 
Sibiu.

— Unele microhidrocentrale au în- 
locuit generatoarele pe bază de mo
torină din punctele izolate (cabane 
turistice, forestiere etc.). Altele au 
permis introducerea curentului elec
tric în gospodării sau cătune foarte 
izolate, din creierul munților. Dar 
există si microcentrale care au fost 
conectate la sistemul energetic na
tional : acelea amenajate oe locul 
vechilor mori si cele instalate ne 
anumite conducte de alimentare cu 
ană a localităților.
'— Hidrocentrale oe conducte de 

alimentare cu apă ?
—' Sigur că da. La noi. ana notabilă 

este adusă de la munte. Drin cădere 
liberă, care, fiind uneori mai accen
tuată. imoune intercalarea unor asa- 
numite „ouncte -de ruoere a presiu
nii". Nu a fost ignorată nici această 
posibilitate de a „pune la treabă" și 
energia care se pierdea în van. o 
dată cu „ruperea presiunii".

Așadar, picătură cu picătură, se 
adună, numai ne această cale — a 
„morilor de curent", dacă le outem 
saune asa— si numai intr-un singur 
iudet.’ o putere de cîtiva MW. Desi
gur. scepticii ar outea reolica: ..Eh!E 
o foarte, mică oarte din consum în 
orele de vîrfl". Dar. în orele de vîrf, 
chiar si o foarte mică Darte în
seamnă ceva, atît oractic. cit si ca 
atitudine, ca mentalitate. Iar dacă 
toate județele ar găsi soluții oentru 
a asigura, din resurse locale, cile 
4 MW outere instalată energie elec
trică. această mică oarte ar deveni 
o parte tot mai substanțială. S-a de
monstrat de atitea ori si în atitea 
privințe că. ne .plan macroeconomic, 
si un singur procent înseamnă 
enorm.

Serqiu ANDON 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

ți

siliului Culturii și Educației So
cialiste, Uniunii Artiștilor Plas
tici și ai Casei de Economii și 
Consemnațiuni.

De asemenea, în holul central 
al Casei de Economii și Consem- 
națiuni sint expuse și cele mai 
sugestive lucrări grafice pe 
tema economiei, prezentate de 
elevi din întreaga țară, care au 
participat la concursul organizat 
pentru școlari cu prilejul actua
lei ■ ediții a „Săptămînii econo
miei" și a „Zilei elevului eco
nom".

Expoziția este deschisă zilnic 
Intre orele 8 și 20, pină la data 
de' 10 noiembrie 1985.

economic al Caransebeșu
lui de azi și de mîine, 
schițat pe planșetele pro- 
iectanților, este drumul 
oamenilor, pentru ei con- 
struindu-se mii de aparta
mente. O informație de 
ultimă oră : s-a realizat 
integral planul pe acest an 
la construcția de locuințe, 
încă 204 apartamente, ce 
întregesc bogata zestre edi
litară a frumosului oraș de 
pe malul Timișului.
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TERMOCENTRALELOR
- CĂRBUNE MAI MULT, 

DE BUNĂ CALITATE!
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VOIVOZI

In fiecare abataj, 
ritmuri superioare 

de producție
Hărnicia, buna pregătire profesio

nală a minerilor de la Voivozi sint 
probate ;zi. de zi prin indicii tot mai 
înalti atinși in folosirea moder
nelor utilaje din dotare, prin , nive
lul producției de cărbune. extras din 
subteran și cariere. Dovadă că in 
perioada care a trecut din acest an 
s-au extras suplimentar circa 210 000 
tone lignit net. Acest rezultat de
monstrează în modul cel mai con
vingător, prin puterea faptelor, așa 
cum a subliniat in repetate rînduri 
conducerea partidului, că dacă se 
iau' măsuri ferme pentru buna orga,- 
nizare a muncii, pentru întreținerea 
și exploatarea corespunzătoare a 
utilajelor din dotarea unităților mi
niere, planul la producția de cărbu
ne nu numai că poate fi îndeplinit 
ritmic și integral, ci și chiar sub
stanțial depășit.' Semnificativ pen
tru modul în care au acționat mi
nerii din bazinul carbonifer Voivozi 
este și faptul că întregul spor de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

— De la sine înțeles, rezultatele 
obținute se constituie într-o oglindă 
exactă a calității muncii noastre, re
marca inginerul Mihai Iosub, direc
torul întreprinderii. Și cînd spun a- 
ceasta, mă gîndesc întîi de toate la 
pregătirea temeinică, din timp, a 
producției, la organizarea exempla
ră a activității la nivelul fiecărei 
formații, la fiecare loc de muncă, la 
promovarea unor soluții tehnice a- 
decvate condițiilor de zăcămînt. Așa 
s-ar explica pe scurt vitezele de a- 
vansare mari înregistrate la combi
nele de înaintare. Mai concret, un 
plus de un metru pe combină și zi 
raportat la aceeași perioadă din anul 
trecut. Efectul ? Extragerea cu a- 
proape 120 000 tone lignit mai mult 
decit în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Sin tem însă pe deplin 
conștienți că și noi trebuie să ne 
intensificăm eforturile pentru a ob
ține producții și mai mari de căr
bune, așa. cum ne-a indicat in re
petate rinduri conducerea partidiilui. 

Cunoașterea zilnică a mersului 
producției, a greutăților cu care se 
confruntă unele brigăzi, prin orga
nizarea unor înt.ilniri cu conducă
tori ai locurilor de muncă, maiștri și 
brigadieri, direct in abataje sau ca
riere, a permis membrilor biroului 
comitetului ’ de partid și cadrelor de 
conducere din întreprindere, care 
sint repartizați pe sectoare, nu nu

mai să cunoască realitatea acestora, 
ci și să ia măsuri operative, eficien
te pentru soluționarea problemelor 
apărute sau eliminarea unor neajun
suri. Vorbindu-ne despre , un aseme
nea stil de muncă, inginerul-șef al 
întreprinderii. Emil Pătruică, secre
tarul comitetului de partid, s-a re
ferit la două „cazuri" concrete. Deși 
fruntaș pe întreprindere, sectorul 
Cuzap era să nu-și realizeze planul 
în luna septembrie. Motivul ? Unul 
din abataje n-a funcționat o decadă. 
Din pricina presiunilor, portanța ve
trei a scăzut, necesitînd reprofilarea 
galeriei colectoare. Sesizat de aceas
tă situație, consiliul oamenilor mun
cii s-a deplasat la fața locului, ana- 
lizind amănunțit, împreună cu con
ducerea sectorului, situația existen
tă, sprijinul care putea și trebuia să 
fie acordat. Hotăritor s-a dovedit a 
fi însă în primul rind efortul pro
priu. Iar rezultatele obținute in luna 
octombrie, cînd planul de producție 
a fost substanțial depășit, au confir
mat eficienta măsurilor luate.

Un alt exemplu. Sectorul Vărzari. 
O pungă de apă, nedepistată în mă
runtaiele pămîntului, a inundat în 
luna septembrie, la clpar cîteva zile 
după pornire, un abataj. Imediat a 
intrat în exploatare abatajul de re
zervă. Totuși, repunerea în func
țiune a celuilalt abataj era absolut 
necesară. Situația .impunea executa
rea în timp scurt a unei lucrări 
miniere care să dea posibilitatea le
gării abatajului de o nouă galerie 
situată în aval. Soluția pentru înca
drarea în termenul stabilit era una 
singură : întrajutorarea. Primii care 
au răspuns apelului comitetului de 
partid au fost minerii de la Budoi- 
Nord. Și lucrurile au intrat curind 
pe făgașul normal:

— Noile măsuri luate de conduce
rea partidului rife stimulează Să ac
ționăm cu răspundere sporită pentru 
îndeplinirea exemplară a planului, 
pentru a livra termocentralelor cit 
mai mult cărbune, ne spune directo
rul întreprinderii. Am făcut calcule, 
dar în primul rind am luat măsuri 
pentru a beneficia de avantajele 
Decretului privind aplicarea meca
nismului economico-financiar și 
creșterea răspunderii personalului 
de conducere și a personalului teh
nic, economic și de altă specialitate 
in realizarea planului de producție 
pentru export și in industria extrac
tivă. Relația este pe cit de simplă, 

pe atît de convingătoare : muncim 
mai bine, cîștigăm mai bine.

Minerii de la Voivbzi au înțeles 
însă în același timp că trebuie să 
muncească in așa fel incit produc
țiile 'tot mai mari de cărbune Să fie 
obținute și cu eficiență 'superioară. 
Calculele evidențiază că, de la înce
putul anului, cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost di
minuate față de plan cu 51,4 lei.

— Ori de cite ori avem prilejul, 
stăruim pentru conștientizarea oa
menilor, pentru a-i convinge de ne
cesitatea-întăririi spiritului gospodă
resc, a folosirii cu indici superiori 
a bazei tehnice din dotare, inițiind 
în acest sens o serie de acțiuni con
crete, stimulînd spiritul de iniția
tivă. menționa Crăciun Susa. pre
ședintele comitetului de sindicat.

Faptele demonstrează cu priso
sință efectele pozitive ale unor ase
menea acțiuni. Așa, spre exemplu, 
contul economiilor a ajuns să însu
meze aproape 2 500 MWh energie e- 
lectrică, consumurile materiale si- 
tiiîndu-se sub cele normate cu peste 
5 700 lei pe tona de lignit extras. 
Revelator este faptul că au fost re
condiționate armături în valoare de 
peste 12 milioane lei, aproape triplu 
față de volumul planificat, echiva- 
lind cu necesarul pentru lucrări de 
pregătire ce însumează aproape 9 
km. Totodată, începînd din acest an, 
armăturile recuperate sint recondi
ționate direct în subteran, eliminind 
astfel timpii neproductivi irosiți cu 
transportul lor la atelierele de la 
suprafață.

In această perioadă, o deosebită 
atenție se acordă și pregătirii te
meinice a producției anului viitor. 
Unul din motive îl reprezintă faptul 
că nivelul producției urmează să 
crească cu 7,7 la sută față de planul 
pe acest an. Iar principalul argu
ment al bunelor pregătiri care se fac 
constă în plusurile înregistrate la 
lucrările de pregătiri miniere, des
chideri si investiții. Se creează astfel 
condiții ca și în anul 1986 utilajele 
din dotare să poată fi folosite din 
plin, cu indici intensivi și extensivi 
superiori. Experiența acestui an a 
mai evidențiat și avantajele pe care 
Ie prezintă asigurarea unui abataj 
de rezervă, care să poată suplini în 
orice moment eventualele defecțiuni 
ce se pot ivi în subteran. Astfel de 
capacități de producție 'suplimenta
re sint preconizate a fi finalizate în 
sectoarele Cuzap și Jurteana II. Cea. 
mai bună garanție a asigurării unui 
debut favorabil în anul 1986 constă 
însă tocmai în încheierea cu rezul
tate superioare a acestui an. în rîn- 
dul\ minerilor de la Voivozi există 
de altfel convingerea că nu s-au 
epuizat toate rezervele de sporire a 
producției de cărbune, că se poate 
și trebuie ca toate formațiile de lu
cru să obțină rezultate Ia nivelul 
echipelor fruntașe.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

COMĂNEȘTI

23 000 tone cărbune 
peste plan

Hotărîți să răspundă exemplar 
recentelor măsuri stabilite de 
conducerea partidului pentru 
creșterea producției de energie 
electrică, minerii din bazinul 
carbonifer Comănești înscriu noi 
și semnificative fapte de mun
că in cronica întrecerii socialis
te. Organizîndu-și mai bine ac
tivitatea. întărind ordinea și dis
ciplina, folosind la întreaga ca
pacitate mașinile și utilajele de 
care dispun, formațiile. de lucru 
conduse de inginerii Iosif Tri- 
fan, Ion Dascălu și Ștefan Cos- 
tache din sectoarele de exploa
tare Lumina, Vermești și Lapoș- 
Nord au sporit simțitor randa
mentul în abataje. Ca urmare, 
de la începutul anului s-au ex
tras și expediat beneficiarilor, 
peste prevederile planului, o 
cantitate de aproape 23 000 tone 
cărbune brun, întregul spor de 
producție fiind obținut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. O dată cu producția, a sporit 
și eficiența economică: cheltuie
lile totale au fost reduse cu 80 
de lei la 1 000 lei producție-mar
fă, iar cele materiale cu 9 lei. 
(Gheorghe Baltă).

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PAROSENI

Exemplul fruntașilor 
să fie urmat de toate 
formațiile de lucru

La dispeceratul minei Paroseni din 
Valea Jiului, unul din oamenii aflați 
la post. în schimbul I. Gabriela Ena- 
che. înregistrează neîntrerupt 
„pulsul" activității din adîncurile 
minei. Imaginile televizoarelor cu 
circuit închis si semnalele luminoa
se- de la pupitrul de comandă redau 
exact ritmul de lucru din subteran, 
înlesnind'în același timp efectuarea 
operativă a intervențiilor necesare 
pentru ca benzile transportoare să 
aducă la suprafață din sectoarele de 
producție cantităti cît mai mari de 
cărbune atit de necesar producerii 
energiei electrice sau cocsului.

— Noi sîntem primii care ne dăm 
seama de mersul producției, ne spu
ne dispecerul de serviciu. In luna 
octombrie, nivelul producției a cres
cut. astfel că pînă în prezent s-au 
extras suplimentar 4 000 tone <le căr
bune de bună calitate. Dar. așa cum 
am hotărit în recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii, angajamen
tul nostru este de a extrage peste 
prevederile planului 10 000 tone căr
bune pînă la sfîrșitul anului. Va tre
bui deci ca toți oamenii muncii din 
întreprindere, indiferent că lucrează 
în subteran sau la suprafață, să-si in
tensifice eforturile pentru a spori rit

• Au trecut aproape 5 luni de cînd excavatorul 
nr. 31, tip 1 400, destinat extracției de cărbune in 
perimetrul carierei Tismana I, trebuia să fie ampla
sat în frontul de lucru. Utilajul se află însâ și acum 
pe platforma de montaj, nefiind în totalitate asam
blat. Cauzele ? Fie nelivrarea la timp a pieselor și 
instalațiilor din structura excavatorului, fie nerespec- 
tareo de către furnizori a ordinii de montaj in exe
cuția și. asigurarea unor repere. Neajunsuri de acest 
gen au survenit și in montarea mașinii de haldat 
nr. 9, destinată aceleiași cariere. Principalii restan- 
țieri : întreprinderile „UNIO" Satu Mare, de utilaj 
minier Baia Mare, „1 Mai" Ploiești. Combinatul mi
nier Rovinari reînnoiește apelul pentru urgentarea ex
pedierii pieselor și subansamblelor restante.
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mul de extracție. Practic, sint asigu
rate toate condițiile necesare pentru 
a ne îndeplini angajamentul luat. To
tul depinde acum de munca noastră, 
de felul cum ne vom mobiliza si vom 
folosi baza tehnică din dotare.

De la bun început trebuie precizat, 
că extinderea mecanizării reprezintă 
principala cale prin care s-a asigurat 
sporirea producției de cărbune. în
treprinderea avînd in dotare comple
xe de extragere a cărbunelui, com
bine ție înaintare în abataj, instala
ții mecanice de transport al cărbune
lui întreținute si exploatate de elec
tromecanici si mineri cu o înaltă ca
lificare. Ca atare. în prezent, aproa
pe 85 la sută din producția de căr
bune a minei se extrage mecanizat.

— Mecanizarea aproape în întregi
me a , procesului de producție a mers 
simultan cu calificarea si ridicarea 
nivelului de pregătire profesională a 
minerilor si electromecanicilor, ne 
preciza ing. loan Besserman. directo
rul. întreprinderii miniere Paroseni. 
Practic, peste 35 la sută din oamenii 
care lucrează în subteran au o înal
tă calificare și pot să. efectueze mai 
multe operații in procesul de pro
ducție. Avem însă datoria să ne ocu
păm permanent de îmbunătățirea

pregătirii profesionale a minerilor 
deoarece numai in felul acesta mo
dernele utilaje din dotare, realizate 
cu mari cheltuieli, pot fi folosite cu 
indici superiori, asigurind pe această 
cale sporirea producției de cărbune.

Intr-adevăr, de pregătirea profe
sională a minerilor depinde eficienta 
folosirii utilajelor din dotare. O do
vedesc cu prisosință rezultatele bune 
obținute de brigăzile de mineri con
duse de Vasile Coiocaru. Nicolae 
Andrașic. Francisc Fazakas si Con
stantin Ciobănoiu. care înregistrează 
permanent randamente înalte ne fie
care post in cărbune. Exemplul bri
găzilor fruntașe trebuie urmat însă 
de toate formațiile de lucru care ob
țin incă randamente scăzute în ex
ploatarea utilajelor.

— De altfel, de pregătirea profe
sională a minerilor, lăcătușilor si a 
electricienilor, a echipei „service", 
în care se remarcă formațiile conduse 
de subinginerul Dumitru Stancu si 
maiștrii principali Stefan Tudoran si 
Iosif Sinea, depinde nu numai buna 
întreținere și folosire a tehnicii din 
dotare, ci si creșterea ritmului de 
introducere si montare a complexe
lor mecanizate în subteran sau la re-
zolvarea unor situații mai deosebite, 
ne spunea inginerul-sef al minei. 
Petru Tudor.

— Ca în orice sector de producție 
Si. mai ales in minerit, producția 
trebuie temeinic si din timp pregă
tită. ne spune Constantin Matei, 
secretarul comitetului de partid de 
la mina Paroseni. încă din lunile de 
vară am luat măsuri pentru ca. ' în 
sezonul rece, să ne putem îndeplini 
în bune condiții sarcinile de olan oe 
acest an și, totodată, să asigurăm 
fronturile de lucru necesare pentru 
producția anului 1986,

Printre altele, pentru corelarea rit
mului la lucrările de deschideri si 
pregătiri cu vitezele destul de mari 
de avansare realizate în abatajele 
frontale dotate cu complexe mecani
zate. au fost introduse incă patru 
combine de înaintare în cărbune, care 
vor contribui la asigurarea liniei de 
front active,

O atentie sporită se va acorda In 
continuare perfecționării organizării 
muncii. întăririi ordinii si disciplinei 
în toate formațiile de lucru. Cadrele 
tehnico-ingineresti din conducerile 
minei si sectoarelor au fost reparti
zate pe brigăzi si locuri de muncă 
răspunzînd direct de buna desfășura
re a procesului tehnologic si de în
deplinirea planului.

Aici, la Paroseni. de unde a pornit 
chemarea la întrecerea pe tară a mi
nerilor pentru a da patriei cît mai 
mult cărbune, toti oamenii muncii 
sint hotărîți să extragă 10 000 tone de 
cărbune de bună calitate peste plan 
pînă la sfîrșitul anului si să pregă
tească temeinic producția anului 
viitor. Ce trebuie făcut pentru înde
plinirea angajamentului luat ? Exem
plul fruntașilor să fie urmat da 
toate formațiile de lucru.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

“I
• La întreprinderea minieră Cimpulung Muscel și 
mina Șotinga, din cadrul Combinatului minier Plo

iești, producția de cărbune din noile abataje des
chise este needrespunzătoare deoarece nu s-au asi
gurat toate reperele necesare pentru trei transpor
toare cu bandă. Termenul de livrare a unor piese este 
expirat de mult (din trimestrele II și III) și la opt 
transportoare cu racleți, cele mai multe pentru în
treprinderea minieră Căpeni. întreprinderea „UNIO" 
Satu Mare - adică furnizorul general - a livrat, e 
drept, cîteva subansamble : elemenți de legătură, 
jgheaburi, dar fără subansamblele de acționare și alte 
repere. Din această cauză nu se pot monta nici 
unele din piesele livrate. Ce au de spus condu
cerea și specialiștii întreprinderii „UNIO" din Satu 
Mare ?
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IERNAREA ANIMALELOR
- PREGĂTITĂ TEMEINIC!

• Toate furajele să fie strinse și depozitate tu grijă 
•Modernizarea și repararea adăposturilor

După cum se știe, în 1984 ju
dețul Ialomița a ocupat locul 
I pe țară la producția de lapte 
de vacă. Și in aYest an, deși 
zonă Bărăganului a fost puter
nic afectată de secetă — în 
multe locuri nu a căzut un 
strop de ploaie de aproape 100 
de zile — prin buna furajare și 
îngrijire a animalelor există 
condiții ca activitatea din zoo
tehnie să se încheie cu jezulta- 
te bune. De altfel, la 26 octom
brie, fermele de vaci din coo
perativele agricole și-au înde
plinit planul la producția de 
lapte pe întreg anul și se esti
mează că, pină la 31 decembrie, 
se vor realiza suplimentar pes
te 90 000 hectolitri lapte. Pen
tru ca și în sezonul rece al anu
lui să fie obținute producții 
bune în zootehnie, în majorita
tea unităților agricole se acțio
nează energic în vederea asigu
rării furajelor necesare. în 
raidul nostru întreprins în mai 
multe unități, am urmărit ce 
se face acum pentru a fi ștrîri- 
se, transportate și depozitate 
■toate rezervele de furaje, tot 
ce poate constitui hrană pen
tru animale.

La cooperativa agricolă Gri- 
vița, necesarul de fin de lucer
na a fost realizat doar in pro
porție de 80 la sută. Pornind 
de la această situație, conduce
rea unității a luat măsuri efi
ciente ca deficitul la acest sor
timent de furaje să fie suplinit 
prin asigurarea unor cantități 
mai mari de suculente și grosie
re față de cele planificate. Din 
vreme au fost stabilite forma
țiile de lucru, mijloacele de 
transport și utilajele necesare 
pregătirii silozului. Acum, zi de 
zi, 40 de atelaje transportă din 
cimp porumbul masă verde re
zultat din cultura succesivă, 
coletele de sfeclă, iar autovehi

culele care duc sfecla Ia fa
brica de zahăr din Țăndărei se 
întorc încărcate cu tăiței. Cu 
două tractoare pe senile, fura
jele însilozate sint tasate pu
ternic, rezultind un furaj cu un 
bogat conținut nutritiv pe care, 
așa cum s-a dovedit în iernile 
trecute, animalele îl consttmă 
cu plăcere. Pînă la 30 octom
brie, cooperativa agricolă Gri-

IALOMIȚA

Cantitâti sporite de nutrețuri, 
producții sporite de lapte

vița a realizat prevederile din 
plan la furajele suculente în 
proporție de 146 la sută, iar la 
grosiere, deși mai sint de 
transportat coceni din cimp, ne
cesarul a fost depășit cu peste 
300 de tone.

La cooperativa agricolă Ama
ra, deși s-a realizat.necesarul de 
fin prevăzut prin balanță pen
tru furajarea vacilor pe timpul 
iernii, au fost luate măsuri în 
vederea asigurării unor canti
tăți suplimentare de nutrețuri. 
Ca atare, cantitățile de sucu
lente și grosiere sint cu 25 la 
sută și, respectiv, 15 la sută 
mai mari decit cele planificate. 
Și în . cooperativele agricole 
Grindu, Girbovi, Gheorghe 
Doja, Miloșești, Smirna și Lu
ciu, ca să dăm doar cît.eva 
exemple, se acționează cu forțe 

sporite, aduse în ajutor din alte 
sectoare, in vederea stringerii 
și depozitării tuturor resurselor 
de furaje.

Pină la 30 octombrie. în jude
țul Ialomița cantitățile prevă
zute de furaje suculente au fost 
realizate în proporție de 80 la 
sută, iar grosierele — doar 60 
la sută. Ținind seama de can
titățile de sfeclă, furajeră ce 

urmează să fie recoltate de pe 
cele 500 hectare și cocenii ce 
mai. sint de tăiat după cules, 
există posibilitatea ca toate 
unitățile agricole să-și asigure 
necesarul la aceste sortimente 
de furaje. Pentru aceasta însă 
lucrările de recoltare, transport 
și depozitare trebuie să fie 
mult intensificate, astfel incit 
să se evite orice pierderi. în 
multe unități agricole, pentru a 
se înlătura scuturarea frunze
lor de pe coceni, tăiatul, legatul 
si transportul acestora se fac 
pe timpul nopții.

în județul Ialomița mai sint 
unități agricole in care cadrele 
de conducere și specialiștii con
tinuă să neglijeze problema asi
gurării furajelor pentru ani
male. Este cazul cooperativelor 
agricole din Căzănești, Bordu- 

șani, Condeești, Andrășești și 
Perieți, unde nu au fost asigu
rate decit 45—60 la sută, din 
cantitățile necesare de furaje 
suculente. După cum ne relata 
medicul veterinar Constantin 
Pirvu, director cu producția 
zootehnică in cadrul direcției 
agricole, trebuie aduse acum în 
ajutor importante forțe meca
nice și umane pentru a se mic
șora pe cit e posibil deficitul 
de furaje din unitățile agricole 
respective. „Anul acesta a fost 
destul de greu și,pentru produ
cerea furajelor, mai ales a finu
lui — ne spunea interlocutorul 
nostru. Dar. acolo unde s-a 
muncit cu. răspundere, unde nu 
s-au lăsat lucrurile de azi pe 
miine, chiar dacă sortimental 
furajele nu sint realizate — e 
vorba de fîn de lucerna — vor 
fi suplinite cu suculente. Avînd 
în vedere că în județul Ialomi
ța fabricile de zahăr de la Ur- 
ziceni și Țăndărei vor putea li
vra incă două săptămîni tăiței, 
unitățile deficitare în-furaje 
trebuie să folosească această 
perioadă pentru a' însiloza tot 
ce poate constitui furaj". Am 
aflat, de altfel, că direcția agri
colă, la indicația' comitetului 
județean de partid, acționează 
energic în vederea sprijinirii 
unităților agricole în care ba
lanța furajeră ește deficitară,' 
astfel incit să poată fi-asigurate 
cantități îndestulătoare de fu
raje suculente și grosiere. Im
portant este ca măsurile stabi
lite în această direcție să fie 
aplicate imediat. Răcirea timpu
lui obligă ca în cel mai scurt 
timp să se încheie acțiunea de 
stringere și depozitare a fura
jelor.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii" 

între celelalte sectoare ale a- 
griculturii, zootehnia’ ocupă în 
județul Vilcea un loc prioritar 
datorită condițiilor favorabile 
din această parte a țării pen
tru creșterea animalelor. Este 
lesne de înțeles de aici pentru 
ce . s-a acordat și continuă să 
se acorde o atenție sporită în
făptuirii unor ample lucrări de 
construcții și modernizări, de 
care va depinde iernarea cores
punzătoare a animalelor.

Conform programului jude
țean, s-a stabilit construirea și 
darea in funcțiune a peste 25 
de maternități și grajduri pen
tru bovine, executarea a 11 
surse și aducțiuni de apă, in
troducerea instalațiilor de adă
pare a animalelor în 26 de 
grajduri, precum și. realizarea 
de padocuri, filtre, copertine 
ș.a. „Deși, ■ inițial, am primit 
sarcina să executăm o seamă 
de obiective în fermele zooteh
nice ale cooperativelor agricole 
în valoare de 10 milioane lei — 
ne spune inginerul Ion Cilea, 
directorul I.E.E.L.I.F. Vîlcea — 
în prima jumătate a anului am 
mai preluat și alte lucrări de 
construcții și modernizări, va
loarea- investițiilor noastre în 
acest sector ajungînd ia 25 mi
lioane lei. Cu toate acestea, e- 
chipele complexe de meseriași, 
pe care le-am constituit spe
cial pentru lucrări în zootehnie, 
au reușit să termine și să pre
dea beneficiarilor toate obiecti
vele, încheindu-și sarcinile a- 
nuale la acest indicator".

Raidul întreprins în mai mul
te localități ne-a oferit posibi
litatea să constatăm că volumul 
mare de lucrări ce au revenit 

I.E.E.L.I.F. Vîlcea nu s-a răs- 
frint asupra calității lucrărilor 
executate. La C.A.P. Lădești, 
bunăoară, a fost dată în ex
ploatare, intr-un timp record 
și in condiții de calitate irepro
șabilă, o fermă zootehnică a- 
vind o capacitate de peste 500 
locuri. Alte construcții similare 
au fost date în folosință și în 
unitățile agricole Mihăești, Bă-

VILCEA

Cunstructiie s-au încheiat, dar 
amenajările interioare intra
beni, Ionești, Roiești, Popești, 
Frîncești ș.a.

— Toate adăposturile pe care- 
le-am avut de realizat — subli
nia maistrul constructor So
rin Avram — au suferit unele 
modificări față de. proiect, so
luțiile aplicate de noi și accep
tate de cooperativele agricole 
urmărind îmbunătățirea rezis
tenței construcțiilor și reduce
rea costurilor. De exemplu, în 
locul vatei de sticlă — material 
deficitar și scump — la izola
rea termică a acoperișurilor am 
folosit deșeuri textile. La fel 
am procedat și în cazul prefa
bricatelor din beton pentru a- 
coperișuri. Pe această cale am 
reușit să punem în valoare im
portante resurse locale existen
te, reducînd consumul de mate- 

riale energointensive si. în a- 
celași timp, am asigurat o mai 
bună funcționalitate grajdurilor 
construite.

Evident, pentru integrarea în 
producție a acestor noi capaci
tăți, a fost necesar ca benefi
ciarul, la rîndul său, să se ocu
pe de soluționarea unor pro
bleme și lucrări adiacente. Din 
păcate, tocmai cei ce erau 

direct interesați de. pregătirea 
din vreme, sub toate aspectele, 
a adăposturilor pentru iernatul 
propriilor animale nu au dove
dit aceeași operativitate ca e- 
xecutantul. La C.A.P. Olanu, 
bunăoară, grajdul pentru 'tine
retul bovin a fost recepționat 
încă de la jumătatea lunii au
gust a.c. De atunci și pînă acum 
însă, conducerea cooperativei 
agricole amintite nu a găsit 
timp să procure hidrosfera ne
cesară pentru suplimentarea 
capacității de înmagazinare a 
apei, motivînd că i-a lipsit 
mijlocul de transport necesar 
pentru preluarea acesteia de la 
S.M.A. Cudalbi, județul Galați.

O situație de neînțeles. am 
lntîlnit la C.A.P. Drăgoeștî. 
Constructorii s-au străduit să 

îndeplinească doleanța benefi
ciarului, predînd cu cîteva zile 
în urmă grajdul pentru tineret 
bovin, de care, așa cum ne spu
nea primarul comunei respecti
ve, tovarășul Constantin Popa, 
este mare nevoie. După ple
carea constructorilor s-a con
statat însă că lucrările nu sînt 
terminate. Factorii de răspun
dere au „omis" să solicite apro
bările de rigoare pentru execu
ția instalațiilor electrice afe
rente și să asigure sursa de 
apă.

Rămîneri în urmă se constată 
și în ce privește terminarea 
modernizărilor, lucrări pe care, 
în general, cooperativele agri
cole le realizează cu forțe pro
prii. De pildă, in fermele zoo
tehnice ale C.A.P. Fîrtățești, 
Berbești, Sinești ș.a., aducțiu- 
nile de apă sînt executate în 
proporție redusă. Practic, la 
această categorie de lucrări, ni
velul realizărilor pînă la ora 
actuală este sub 50 la sută. La 
fel se prezintă lucrurile și in 
cazul pregătirii saivanelor, bu
cătăriilor furajere, verificării 
și reparării instalațiilor de eva
cuare a dejecțiilor.

Toate aceste aspecte au con
stituit obiectul unei recente 
analize în comandamentul ju
dețean pentru agricultură. 
Prin măsurile stabilite se 
urmăresc realizarea în cel 
mai scurt timp a programului 
de modernizare și încheierea 
grabnică a reparațiilor la adă
posturile din fermele zootehni
ce ale cooperativelor agricole.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteiiy
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VIRTUȚILE PERENE ALE TRADIJIEI
Reconsiderarea tradiției, chinte

sență a spiritualității naționale, pur
tătoare a unui mesaj progresist, pre
țuirea acordată tezaurului de valori 
moștenite de la înaintași — in clima
tul creat după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — s-au reliefat și în viața 
teatrului românesc. Alături de scrii
torii contemporani, autori ai unor 
piese de actualitate, clasicii dețin, 
programatic, un rol însemnat în ac
tivitatea tuturor teatrelor, și cu deo
sebire a teatrelor naționale.

Atare orientare se 
repertoriile actualei 
de la Bacău ni s-a 
mieră ce fructifică 
lor" lui Alecsandri. 
Mircești (a cărui 
Vodă",. într-o 
frare sub semnul ideației politice, a 
fost, poate, cea mai mare reușită a 
Naționalului bucureștean, anul tre
cut) va fi în atenție și de aici înain
te prin „Sînziana și Pepelea" (la Pia
tra Neamț ori la Iași — Teatrul pen
tru copii și tineret) și prin „Milo 
Director" și „Iașii în carnaval" (la 
Teatrul de comedie).

Dramaturgia lui I.L. Caragiale s-a 
bucurat, după cum știm, de o mare 
receptivitate atît din partea creato
rilor (care au propus viziuni noi a- 
supra dramelor caragialiene — unele 
contestate pe drept, altele pe ne
drept). cit și a spectatorilor intere
sați de aceste transformări. Intere
sul manifestat față de cel mai mare 
comediograf al nostru rămine deo
sebit de viu atîta vreme cit „O 
noapte furtunoasă" va cunoaște în 
actuala stagiune încă trei variante 
scenice (la „Bulandra", la teatrul 
din Ploiești, unde a avut loc în aces
te zile și premiera piesei „Conu Leo
nida față cu reacțiunea" și lă tea
trul din Sibiu — secția germană). 
„O scrisoare pierdută" este în repe
tiții sau în studiu la „Mic", la tea
trele din Arad, Bacău, Brăila. Na
ționalul din Iași s-a oprit asupra 
dramei „Năpasta", iar teatrul „Ion 
Creangă" și-a propus o nouă fructi
ficare a potențialului teatral al schi
țelor.

La rîndul său, B. Șt. Delavrancea, 
al cărui „Hagi Tudose" a fost trans
pus cu succes la București, pe pri
ma scenă a țării, a atras prin ace
lași titlu și colectivul din Oradea, 
în sfîrșit — rămînînd la marii cla
sici și la aceeași perioadă de crea
ție — am vrea șă menționăm că 
există preocupări și pentru valorifi
carea scenică a unor poeme emines
ciene („Scrisoarea a III-a“) și poves
tiri ale lui Ion Creangă (la Satu 
Mare, Bacău), alături de interesul 
manifestat față de basmele lui Ispi- 
rescu (Reșița).

Și marii scriitori din perioada in
terbelică se bucură de solicitudine 
— selecția oprindu-se, cu rare ex
cepții, la titluri din categoria celor 
reprezentative.' Și aceasta — fie că 
este vorba de Mihail Sebastian 
(„Steaua fără nume" va fi pusă in 
scenă la Satu Mare, „Jocul de-a 
vacanța" la Naționalul din Tg. Mu
reș), Victor Ion Popa („Ciuta" la 
Baia Mare, „Răzbunarea suflerului" 
la Arad), Ion Luca (inclus în reper
toriu la Galați), Victor Eftimiu 
(Pitești, Sibiu său la Bîrlad, unde a 
și avut loc premiera „Omul care a

regăsește 
stagiuni, 
anunțat o 
ciclul „Chirițe- 

Bardul de la 
dramă, „Despot 

pătrunzătoare desci- -

șl In
Iată, 
pre-

văzut moartea"), Gh. Ciprian (Pe
troșani), Tudor Mușatescu (jucat de 
Naționalele din 
„Bulandra", la 
Mare) etc.

Chiar dacă — 
constatat 
se manifestă fată de comedie (in 
variantele ei : satirică, de moravuri 
sau în cea „lirică"), nu sînt pierdu
te din vedere nici dramele de o fac
tură mai pronunțat ideatică, proble
matică, intelectuală. Reținem în a- 
cest sens temeritatea reconstituirii 
universului etic, social dar și mitic 
al „Baltagului", capodopera sadove- 
niană (proiect al teatrului „lori 
Vasilescu"). Așteptăm cu mari spe
ranțe „Meșterul Manole" de Lucian 
Blaga (ce figurează în repertoriul 
Teatrului Național din Timișoara),

Craiova și 
Botoșani

Iași, la 
și Baia

așa cum e 
receptivitatea

ușor de 
maximă

Prezența clasicilor

in repertoriul

teatral

premierele cu „Suflete tari" și „Băl- 
cescu" de Camil Petrescu la Teatrul 
National din București, ori montări
le după piesele lui Mircea Eliade 
(„Coloana nesfîrșită" Ia „Nottara" și 
„Iphigenia" la Teatrul maghiar din 
Cluj-Napoca).

Instituțiile noastre de spectacol 
marchează cum se cuvine două im
portante aniversări culturale. în a- 
ceastă toamnă implinindu-se o sută 
de ani de Ia nașterea lui Liviu Re- 
breanu, aflăm pe afișe și come-' 
diile „Plicul" (Bacău, Botoșani) ori 
„Cadrilul" (la Sibiu, Satu Mare), dar 
și planuri mai îndrăznețe : drama
tizări după romanul „Pădurea spîn- 
zuratilor" (la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca, la Oradea) și după 
„Jurnal".

De asemenea, opera lui Mihail 
Sorbul (scriitor al cărui centenar se 
aniversează de asemenea), a cărui 
dramaturgie nu a fost niciodată ui
tată, va fi supusă — prin mulțimea 
montărilor noi la care vom asista — 
Ia un adevărat examen comparativ, 
apt să releve rezistența ei, in timp, 
ecoul ei în contemporaneitate („Pa
tima roșie" figurează în proiectul 
Naționalului din Timișoara și la 
Teatrul Mic. la Satu Mare, Sibiu și 
Sfintu Gheorghe, Cluj-Napoca), „De
zertorul" este așteptat de spectatorii 
reșițeni etc.

Este, acesta, fără îndoială, -un re
pertoriu generos, pe care l-am dori 
finalizat ca atare, prin respectarea 
tuturor promisiunilor făcute. Se cu
vine 
găția 
ar fi 
reuși

Vidra", de B. P. Hasdeu, „Apus de 
soare", „Viforul", „Luceafărul" de 
B. Șt. Delavrancea, „Vlaicu Vodă" 
de Al. Davila, ar putea suplini 
insuficienta spectacolelor noi cu pie
se ale marelui repertoriu istoric, lu
crări studiate și în școală și cu deo
sebite resurse în educarea pati'iotică 
a tinerilor spectatori.

Credem că mai ales acest reper
toriu care, este drept, presupune o 
mai mare mobilizare de forte, tre
buie să preocupe în chip susținut 
colectivele artistice și cu deosebire 
pe cele ale naționalelor (în vederea 
realizării unor transfigurări 
ce de ținută, care să poată 
apoi afișul ani in șir).

Se cuvine să insistăm, 
parte, asupra necesității 
unei activități creatoare 
importanței titlurilor asumate. Prin 
caratele estetice ale operelor lor, 
prin chintesențele de etos și spiri
tualitate națională, prin relieful con
ferit celor mai înalte aspirații ale 
poporului nostru, clasicii români 
merită să concentreze cele mai bune 
forțe (artiști, regizori, scenografi) in 
vederea unor spectacole-eveniment. 
Transfigurarea clasicilor a oferit 
dintotdeauna o șansă spre neuitare, 
ca să nu spunem „nemurire", mai 
ales celor chemați să dea chip și 
glas unor mari personalități istorice 

' sau unor celebre tipuri comice. Aș
teptăm de la talentații noștri inter- 
preți, cu prilejul celor mai multe 
transfigurări de acest fel, valoroase 
propuneri artistice — deopotrivă in 
direcția restituirii intențiilor majore 
ale autorilor și în cea a ■ - ■
virtuților etern umane, a 
progresist, important în 
raneitate, al lucrărilor 
restitui azi operele dramaturgiei cla
sice — prin spectacol — presupune, 
de ademenea, identificarea unor po
sibilități de teatralitate modernă în 
piesele de factură realistă sau ro
mantică. — așa cum au dovedit-o 
de-a lungul anilor montările de re
ferință realizate cu „Apus de soare" 
la Naționalul bucureștean și apoi 
ieșean, „Vlaicu Vodă" la Craiova și 
Timișoara, „Năpasta" la Giulești și 
mai multe versiuni ale comediilor ca- 
ragialiene realizate în Capitală și în 
țară ori, mai 
„Harap AÎb" și „Despot Vodă" 
Vasile Alecsandri 
bucureștean.

artisti- 
susține

de altăpe 
desfășurării
pe măsura

relevării 
mesajului 

contempo- 
clasi.ce.. A

aproape de noi, cu 
de 

la Naționalul

Natalia STANCU

observăm, totodată, că bo- 
diversitatea pieselor clasice 
mai mari dacă teatrele ar 

--_v. _ mențină, cu adevărat, în
repertoriul permanent (așa cum di
rectorii lor afirmă adesea), impor
tante titluri realizate în anii p'reee- 
deriți, uneori la un notabil nivel ar-, 
tistic. Mai ales reintroducerea in 
circuit a spectacolelor cu „Răzvan și

să
Și 
Și 
să

In laboratorul de fizică al liceului nr. 2 din Fălticeni

Aflată la a șaptea ediție, 
suita de manifestări intitulată 
„Zilele culturii universitare gă- 
lățene" 
perioadă 
atracție 
dios din 
sub semnul Anului Internațio- 

. nai al Tineretului, ciclul de 
acțiuni amintit — organizat de 
Universitatea din Galați in co
laborare cu consiliul, U.A.S.C.R. 
și Casa studenților din locali- . 
tate — programează pînă,‘la. 6 
noiembrie o bogată și diversă 
gamă de manifestări : intilniri 
cu personalități politice șl cul
turale, simpozioane, dezbateri, 
spectacole, gale de filme, con
certe ș. a. Unele au și avut loc, 
bucurindu-se de o binemeritată 
audiență in rîndul studenților 
gâlățeni. Astfel s-a întîmplat cu 
expoziția de pictură și grafică 
a studenților din București,' 
Cluj-Napoca și Galați sau cu 
spectacolul de muzică și poezie 
sub genericul „Anii tinereții 
noastre", in care, de asemenea, 
gazdele i-au avut drept parte
neri. in luminile rampei, pe 
colegi de-ai lor din Cluj-Napo
ca, Ploiești și București. O in
teresantă întîlnire cu ziariștii a

constituie in această 
un firesc motiv de 

pentru tineretul stu- 
acest oraș. Desfășurat

avut drept temă „Concepția 
României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind edi
ficarea unui sistem trainic de 
securitate și pace în lume". O 
gală de filme de scurt metraj .

„ZILELE CULTURII

UNIVERSITARE

GĂLĂȚENE"

intitulată „Filmul — document al 
epocii, documentul — sursă a 
filmului" a programat o intere
santă dezbatere cu participarea 
cineaștilor. și studenților. Intre 
manifestări trebuie amintită și 
cea care tratează tema „Tinăra 
generație — factor activ al 
progresului social. Inițiative și 

. acțiuni românești în direcția 
promovării colaborării interna
ționale a tineretului din intrea-

ga lume", întîlnire cu activiști^ 

și oameni politici.
Suita de acțiuni 

plină desfășurare la 
tatea din Galați se 
rindul preocupărilor ___ __ _
ale organizației de partid și a 
celei de tineret de aici pe linia ' 
educării revoluționare a studen
ților prin intermediul unor so
lide și eficiente manifestări. Cu 
atît mai lăudabilă este inițiativa 
forurilor locale universitare 
dacă se are in vedere și pro
filul in general tehnic al facul
tăților ce se află aici, ceea ce 
înseamnă , că acțiunile in plan 
artistic și cultural completează 
in mod fericit at.it spațiul spi
ritual al tinerilor, cit și nece
sitatea de a oferi acestora ma
nifestări atractive și utile in 
plan educativ. „Zilele culturii 
universitare gălățene" de- 1 
monstrează, o dată in plus, că 
succesul unei asemenea acțiuni 
nu depinde decît de inițiativa 
și strădania organizatorilor, au
ditoriul fiind gata, precum a do
vedit-o ,și de data aceasta, să 
aplaude și să asimileze bogăția 
de idei a unor asemenea utile 
manifestări tinerești. (Dau 
Plăcșu).

aflată in 
Universi- 

inscrie In 
constante

J

»

(Urmare din pag. I)

M. Eminescu" din Tg. Mureș

SATUL CU FAȚA
SPRE TINERI

potrivite cu cei tineri. Cei 
peste două, mii de . tineri, 
cu locuri de muncă în uni
tăți de profil industrial — 
ca atelierul „Dacia“-service, 
sir,Ungaria si lăcătusăria. a- 
telierul complex pentru 
autodotare, secția de iri-

Rolul bibliotecii în educarea revoluționara,
patriotică a oamenilor muncii

Ansamblul vieții cultural-artistice 
are, la Tîrgu Mureș, în biblioteca 
județeană unul din temeiurile cele 
mai vechi și durabile. Cartea se si
tuează de multe decenii la polul de 
maxim interes al unui public tot 
mai atașat procesului contemporan 
de formare prin lecturi susținute, 
variate și, de la o vreme, prin con
stituirea unui nucleu de bibliofili 
capabili să deguste deliciile cărții 
vechi și rare. în această dinamică 
se recunoaște sporul de calitate al 
lecturii prin trecerea de la consumul 
ie necesitate (consum strict de in
formare specific fazelor primare de 
isimilare) la consumul selectiv, spe
cializat (cititori cu un nivel cultural 
care se orientează programatic spre 
inumite domenii, chiar spre cerce- 
are). Biblioteca județeană din Tîrgu 
Mureș a atins acest nivel, la care pu
ține biblioteci din țară cu acest spe
cific aspiră ; ea este, deopotrivă, o 
bibliotecă enciclopedică deschisă 
tuturor categoriilor de cititori și una 
cu fonduri specializate și rare, care 
;e adresează bibliofililor și cercetă- 
corilor. Dubla ipostază se sprijină pe 
) puternică bază materială : spații 
corespunzătoare, fond de cărți im
presionant, personal de înaltă cali
ficare și un mănunchi de acțiuni în 
nteriorul sau in afara bibliotecii des
fășurate după un program atent 
elaborat, riguros și cu fantezie înde
plinit. Din acest binom al acumulării 
materiale și investiției de inteligentă 
•ezultă calitatea activității, care pla
sează biblioteca printre instituțiile de 
prestigiu ale zonei.

Drumul acestei remarcabile institu
iri de cultură, reconstituit cu ajuto- 
■ul profesorului Iulius Moldovan, 
rirectorul bibliotecii, ne arată conlu
crarea fructuoasă a mai multor gene
rații de cărturari ,de-a lungul celor 
peste șapte decenii scurse de la în
ființare. Ea a răspuns încă de la 
nceput unor funcții îndeplinite pînă 
a acea dată de așezăminte mai mici, 
cu programe restrinse. Instalată in 
Palatul culturii din centrul orașului, 
înde ocupă, o întreagă aripă, este do- 
ată cu săli de lectură, depozit de 
cărți și mobilier corespunzătoare, 
concepute să asigure dezvoltarea în 
perspectivă. Așa se face că, fată de 
cele unsprezece mii volume din anul 
înființării, s-a ajuns în prezent la

peste 860 mii volume, periodice, 
discuri și benzi adăpostite la sediul 
central si în cele trei filiale din oraș. 
Organizarea s-a perfecționat continuu 
in funcție de solicitările reale. S-a 
constituit o secție pentru cartea teh
nică. una pentru copii si alta muzi
cală. Cartea social-politică a fost 
grupată atît la sediul central, cit și la 
cabinetul județean de partid, unde 
cele 25 mii de volume stau la dispo
ziția a peste două mii de cititori, 
lectori si cursanti ai tovătămîntu- 
lui politico-ideologic de toate gra
dele. Prin grija colectivului de aici, 
condus de Ana Maria Arghișan, se

bibliotecararăta Dimitrie Poptămaș, 
cu mare experiență. Aparent simple
le operații cotidiene de eliberare a 
cărților la cititori ascund de fapt o 
minuțioasă muncă premergătoare de 
asigurare a fondului de carte, fișa
re, prezentare pînă la, în anumite 
cazuri, operații complexe de legăto- 
rie, întreținere și restaurare făcute 
în ateliere și laboratoare proprii. 
Numai astfel se poate înțelege cu- 
prinzătoarea operativitate cu care 
miile de cititori pot zilnic să cu
noască înțelepciunea cărților.

Activitatea cu cartea are insă șl 
momentele ei mai ample, adevărate

O

cinema

morabile: cu personalități 
literare sau artistice, de 
neuitat răminînd uțezenta. 
la/Ter.eriiia-Mare. a poetu
lui Nichita Ștănescu.

în acest ,chio. deși foar-. . ..............
te sumar, adunăm la Te- călțăminte a unei intreprin- 
remia-Mare un buchet da 
fapte ■ și înțimplăti care tin
de' esența timpulîli creator 
si revoluționar deschis de 
Congresul al. IXFlea. de
..."____ ___ .. .. se

cretarului generai 'al parti
dului. președintele tării, to
varășul Nicolae Ceau.șescu, 
cel care la' inspitat ^i ih- 
siifletește.

Întocmesc fișe bibliografice, materiale 
sintetice pentru învătămîntul de 
partid, se tine o evidentă riguroasă a 
materialelor publicate în acest do
meniu. Un fond de carte special, pu
blicațiile periodice, colecția de patri
moniu din fondul Teleki-Bolyai. co
lecția de manuscrise, colecția de 
stampe, colecția de programe si afi
șe. la care se adaugă secția împru
mut de carte, ne oferă o imagine a 
cuprinderii acestui important aseză- 
mînt cultural cu mari 
posibilități 
actual.

Obligația 
de a. oferi------- ------------- — —
cretizează în cazul celor peste 22 mii 
de cititori înregistrați aici anual, prin 
cțle circa 580 mii de volume de o 
mare diversitate tematică. Numărul 
acestora a crescut continuu, în acord 
cu sporul achiziției de carte ; 16—20 
mii volume în fiecare an se adaugă 
zestrei de aici, cuprinzînd totalitațea- 
cărților apărute în edituri, periodice, 
carte rară și de patrimoniu, discuri, 
diapozitive etc. Necesitățile de lec
tură sînt satisfăcute atît în incintă, 
prin sălile de lectură, cit și prin îm
prumut la domiciliu efectuat, mai 
ales, prin cele trei filiale. Un fișier 
bibliografic alcătuit după criterii 
științifice dă posibilitatea găsirii ra
pide a lucrării dorite și a servirii co
respunzătoare. Cererea de carte este 
susținută, adesea stimulată, crin an
samblul activităților din bibliotecă.

in sistemul
îndatoriri si 

educațional

a biblioteciiprimordială
cartea solicitată se con-

sărbători ale cuvîntului scris. Prin 
chiar natura ei. cartea are numeroa
se virtuti de for utilizate în acțiuni 
cu caracter public. In fiecare an. 
biblioteca județeană organizează 
aproape două sute de asemenea ma
nifestări, diferite prin continui, am
ploare si semnificații. De la cele mai 
simple, aproane cotidiene, cum sînt 
prezentările de cărți la sediu sau in 
Instituții si întreprinderi. întîlniri cu 
autori si editori, lecturi în grup, au
diții pe discuri, proiecții de diaDozi- 
tive si alte forme concrete de popu
larizare a cărții, pînă la organizarea 
salonului anual județean în cadrul 
„Decadei cărții românești" sau a 
unor simpozioane de interes natio
nal. In modul său specific, biblioteca 
se implică în toate acțiunile științi
fice. politice si cultural-educative 
desfășurate în iudet. este o Drezentă 
distinctă în dezbaterile din unitățile 
economice, participă la nrogresul teh
nic. Cu ocazia unei recente consfă
tuiri interiudetene cu tema ..Activi
tatea organismelor si instituțiilor cul
turale. a organizațiilor de masă si 
obștești în sprijinul perfecționării 
pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii si pentru stimularea nartici- 
nării lor la creația tehnico-stiintifică" 
a DUtut fi văzută expoziția ..Cartea 
tehnică si științifică în slujba creati
vității maselor", organizată de biblio
tecă. reafirmîndu-se. si cu acest pri
lej. importanta esențială a studiu
lui si a cărții.

De o deosebită complexitate.. . este 
acțiunea de popularizare a marilor 
nersonalităti ale culturii românești, 
a operelor sale de seamă. Un Țegis- 
tru-manuscris păstrat aici consem
nează sub semnătură acordul de su
flet al unor mari cărturari: care'? i-âu 
trecut pragul : N. lorga., Emil Raco- 
vită. Sextil Pușcariu. Ion Mihulescu. 
Moricz Zsigmond. Emil Isac. Octa
vian Goga. George Enescu. Vasile 
Goldis si alții, și este firesc ca bi
blioteca să-i cinstească cum se cu
vine. asa cum o face si acum cu 
prilejul centenarului nașterii lui Li- 

,viu Rebreanu. De altfel, conlucrarea 
cu asociația scriitorilor, cu revistele 
culturale, cu oameni de artă se în
scrie în programul vast de colabora
re cu toate forțele creatoare ale -zo
nei. Insesi manifestările dedicate ce
lor mici, școlarilor si studenților 
poartă însemnele pledoariei neutru 
muncă temeinică și cultură înaltă, 
exigente compatibile cu activitatea 
metodică, cu munca științifică desfă
șurate aici. Sub auspiciile Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste se 
desfășoară în localitate periodic un 
simpozion national. „Valori bjbliofile 
din patrimoniul cultural national", 
aiuns la ediția a saiptea. marcat prin 
ample sesiuni de comunicări cu 
participare republicană si orin exno- 
zitii reprezentative : ..Românii în is
toriografia universală (sec. XVI—• 
XX) “ și „Unitate si continuitate. 
Prezenta si circulația cârtii vechi ro
mânești în județul Mureș", organizate 
în colaborare cu muzeu] județean. 
Prin înalta tinută a comunicărilor 
științifice, prin valoarea deosebită a 
exponatelor, publicul mureșean parti
cipă Ia o profundă si de neuitat lec
ție de patriotism. Cartea, ferment 
soiritual. stabilește nunti trainice în
tre trecut si prezent, pregătind si în 
acest fel viitorul.

Instituție cu certe valori de cul
tură. cu rol important în Dromovarea 
progresului științific. Biblioteca ju
dețeană Mureș a făcut ca numeroși 
oameni ai muncii să devină prie
teni nedesoărtiti ai cărții si. prin 
aceasta, stimulează setea de cu
noaștere, de pregătire politică si Dro- 
fesională. îi sprijină pe calea fireas
că a autodepăsirii continue.

Emil VASILESCU

deri de profil ,etc. — au 
norme in C.A.P., ei răspim- 
zînd operativ la solicitările 
stringente ale agriculturii, 
agricultura răminînd pe 
mai dșpai'te ..activitatea e- 
conomică. de. căpătîi a co
munei. și tocă o comună 
de cîmpie. cu ogoare deo
sebit de roditoare.

sufletește. dinamic corn- Ca atare, pîrghiile eco-
plexa revoluție agrară a nomiee amintite nu au
României socialiste. Imensa fost create din dorința de-

' " ' șartă de a.imita oraș dl și
de<a da 6 falsă imagine de

Congresul 
neobosita activitate : a

realizare a a-cestui timp . 
fertilizat ? cu ’ înflăcărare ___ ____ __ _
este omul, cu deosebire „urbanizare", ci au pornit 
omul care- oferă; stima cea de la profundă convingere 
mai .ridicătă de frăsături. . socială ’ ' '
noi. La Teremia-Mare e- 
xistă astfel de oameili. âp.ți, 
șă selecteze și să. pună în 
aplicare cele ce s‘e dove
desc utile pentru o viată 
nouă..a satului de azi. cu 
perspectivele sale exțraor- , 
dinare, fundamentate la 
recentul Congres al consi
liilor populare. Formele 
tradiționale de muncă — 
preponderent agricole — au 
fost îmbinate armonios cu 
ceea ce oferă cadrul indus
trial actual. îndeosebi ..in
dustria mică", atit de ne
cesară în ansamblul eco
nomic al comunei.

Inimosul primar al co
munei timișene, William 
Heinz, preciza că unul din
tre temeiurile înnoirilor în 
comună îl constituie nevoia 
de tineret. Satul are nevoie 
de tinerețe. De familii 
nere. De copii, viitorii 
cuitori ai satului. Iar 
cei tineri, cu ce să-i 
timpini ? Cu ceea ce Ie o- 
feră timpul prezent, posibi
litatea de a-și împlini as
pirațiile de viată pe mă
sura pregătirii școlare, a 
necesităților de ordin spi
ritual și mațerial. Nu ru- 
pînd actualitatea de tradi
ție, dar nici rămînînd nu
mai și numai 
fost", la „ce-am 
Repet. Teremia 
face excepție de 
contemporană a satului ro
mânesc, iar tabloul abia 
schițat nu 6e constituie nu
mai din trăsături excesiv 
apăsate ; în unele privința 
această localitate se con
stituie totuși ca un exem
plu. înființarea unor secții 
de producție industrială s-a 
făcut în scopul foarte 
precis al creării de locuri

ti- 
lo- 
pe 

în-

la „ce-a 
apucat". 

Mare nu 
la viața

și de sentiment, 
totodată, de a da „locului 
natal" acea tinerețe' atit 
de necesară perspectivei, 
perenității. 'Tinerii care ri
sipeau timp cu naveta, sau 
erau pe trei sferturi ple
cați; de acasă, au acum, la 
Terertiia-Mare condiții pen
tru: a „rămine". „A rămî- 
ne“ înseamnă a-și înte
meia familii și cămine, iar 
pentru puzderia de copii 
mici ai tinerelor familii 
există posibilități optime 
de școlarizare, inclusiv un 
nou local de școală, în pre
zent aflat in construcție.

Cele aflate aici merită 
să fie ascultate nu numai 
cu urechea ’ reporterului ; 
eie oferă nenumărate eco
uri ale omului de azi. ro
dul timpului revoluționar 
și creator pe care-1 trăim. 
Oameni ca primarul de 
aid. se găsesc pretutindeni 
în satul românesc contem
poran, și 
niem că 
se ivesc 
se pregetă 
concursul 
specialitate din instituțiile 
și institutele de învățămînt 
superior timișorean — și 
nu 
din 
că de știință, astăzi, 
voie în toate domeniile 
activitate.

Oamenii de aici, la 
ca primarul lor, aparțin 
celei categorii de semeni ai 
noștri care, prin tot 
treprind și gîndesc, 
musețează viața, 
trînd cu strălucire 
„Nicolae Ceaușescu", epoca 
marilor realizări.

merită să subli- 
de cite ori 
necesități nu 

să se apeleze la 
oamenilor de

timișorean 
numai timișorean — 
convingerea profundă 

e ne- 
ds

fel
a-

ce in
to fru- 

ilus- 
epoca

0 Căsătorie cu repetiție ; SCALA (11 03 72) 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15. FAVORIT 
(45 31 70) — 11,15; 13,15: 15,15: 17,15; 19.30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15: 17,30; 
19.45.
© Heidi : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15. 
@ Declarație de dragoste : DOINA — 17: 19, 
PROGRESUL (23 94 10) — 15: 17: 19.
© Masca de argint : GRI VITA (17 08 58) — 9: 
11; 13: 15; 17: 19.
© Toamna bobocilor : LIRA (317171) — 15; 
17: 19. FLACARA (20 33 40) — 9; 11; 13: 15; 
17: 19.
© Urma castorului : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.
© Iarna bobocilor : DRUMUL SĂRII — 
17; 19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
© Aripi de zăpadă î GIULEȘTI (17 55 46) —

0; 11; 13. ARTA (213186) — 9î 11; 13; 13X 
17: 19.
O Pirații secolului XX : GIULEȘTI — 15: 
17: 19.
@ Promisiuni : AURORA (35 04 66) — 9; 11J 
13: 15; 17: 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13: 15; 17,15: 19,30.
© Spectacol Ia miraj : PATRIA (11 86 25) —• 
9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.15.
@ Cămin pentru nefamiliștl : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11: 13.15: 15.30: 17,45; 20.
© Primăvară fără soare : UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19.
© Buletin de București : STUDIO (59 53 15)
— 9,30: 11,30; 13,30: 15,30: 17,30; 19,30.
@ Cei șapte fantastici : DACIA (50 35 94) — 
9: 11: 13: 15; 17; 19. SALA MICA A PALA
TULUI — 17.15; 19,30.
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20,15.
© Timpuri de vitejie — 9; 11: 13.15: Jandar
mul și extraterestrii — 15,30; 17.45; 20 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Legenda dragostei : PACEA (71 30 85) — 
15: 18,30. MUNCA (21 50 97) — 15; 13.30.
• Incredibilele aventuri ale unor italieni în

Rusia; GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20.
© Joe Limonadă : COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
© Spartacus î LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 
12; 15,30; 18,45.
© Strălucirea soarelui : CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Toată lumea este a mea : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15; 12,15: 15,30; 18,45.
• Cursă Infernală : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20.
© Lupii mărilor : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11: 13: 15; 17; 19,15.
© Căpitanul răzbunării ; BUZEȘTI (50 43 58)
— 9: 11: 13: 15; 17: 19.
© Bunul meu vecin Sam : FERENTARI 
(80 49 85) — 12; 16: 19, COTROCENI (49 48 48)
— 13: 16; 19.
© Rocky II : MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.
© Hangar 18: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11: 13; 15,30: 17.45; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Undeva, cîndva ; POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.

© Superpolițistul : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.
© Legenda călărețului singuratic x VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19.

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala mică) : 
Ploșnița — 19,30 ; (sala Atelier) : Cartea iul 
lovită — 19.
® Filarmonica „George Ehescu" (15 68 75, 
Ateneul Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Philippe Cambreling (Franța). Solist : Dan 
Grigore — 19 ; (sala Studio) : „Laureați ai 
concursurilor internaționale11. Bogdan Bo- 
bocea — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Nunta Iul Fi
garo — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vînzătorui 
de păsări — 18,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
Schitu Măgureantu 14 75 46) : Luna dezmoș

teniților — 19 ; (sala Grădina Icoanei. 
11 95 44) : Răceala — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i Romanță 
tîrzie — 19.30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) s Turnul de 
fildeș — 19.
• Teatrul ..Nottara" (59 31 93. sala Magheru): 
EX — 18.30 ; (sala Studio) : Craii de Curtea- 
veche — 19.
@ Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 14 72 34) : 
Nu. eu nu regret nimic — 17 : Anonimul Ve
netian — 19 : (sala Giuleștl. 18 04 85) : Milio
narul sărac — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy. 15 56 78) : Belmondo al II-lea — 19 : 
(sala Victoria. 50 58 65) : Frumosul, din pă
durea zăpăcită — 19.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : Cenu
șăreasa — 15 ; Albă ca Zăpada și cei 7 pitici 
— 18.
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77) : Guliver In 
tara păpușilor — 15 : (sala din Piața Cosmo
nautelor) : Nu vorbiți în timpul spectacolu
lui — 10: 15.
0 Circul Globus (10 41 95) : Tom si Jerry la 
circ — 19.

*
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® O ENIGMĂ ISTORICĂ -
ELUCIDATĂ. Toponimul Tapae a fost 
menționat de scriitorul antic Cassius Dio 
ca fiind locul unde se desfășoară două 
dintre marile încleștări armate din anti
chitate— prima în anul 88, între oștirea lui 
Decebal și armata romană, condusă de 
generalul Tettius Iulianus, cealaltă in anul 
101, între regele dac și împăratul Țraianus. 
El a fost localizat de istorici — cu rare 
excepții — în zona Porților de Fier ale 
Transilvaniei. In sprijinul acestei identifi
cări nu existau. însă, alte argumente decît 
direcția de atac a armatelor romane și 
configurația terenului, potrivită organizării 
unei rezistente eficace cu forțe inferioare 
numeric celor invadatoare.

Cercetările arheologice întreprinse în anii 
1984—1985 — ne informează arheologul
loan Glodariu, de la Muzeul de istorie 
din Cluj-Napoca — ău dus la depistarea 
și, deocamdată, parțiala cercetare a unor 

. impresionante fortificații de pămînt dis
puse la nord și la 
pas Porțile de Fier 
în zona de nord, 
dacic încep din 1 muchia _____
coboară spre păs. în funcție de unghiul 
pantei, aceste elemente sînt simple, du
blate, întreite și chiar, în apropierea păsu
lui, împătrite. La sud. șanțul' și valul 
flanchează pasul, apoi urcă spre sud-vest 
pe . pantele dealului Poiana din Porti și ale 
dealului Prevecior. iar din vîrful ultimului 
cotește spre sud și coboară în lunca 
trei. Lungimea totală a fortificațiilor 
trate pînă astăzi este de 1 699 metri, 
to vechime depășea 2 km.

Lucrările dacice de apărare sînt _ .. 
dreptul uimitoare, mai întîi prin felul in 
care'au fost amplasate și apoi prin am
ploarea lor. Astăzi incă, înălțimea din șan
țuri pină pe creasta valurilor este de peste 
2 metri, iar grosimea celor din urmă 
ajunge la 8—10 metri. în sfîrșit, la aproape 
5 km vest de fortificațiile dacice se află 
un mare castru de marș de unde au por
nit la atac trupele romane.

sud de actualul 
ale Transilvaniei, 
șanțul și valul

Cătanei și

Bis- 
păs- 
dar

de-a

• STEAGUL LUI TUDOR VLA- 
DIMIRESCU. în curind va putea fi ad
mirat în sălile Muzeului de istorie al 
Republicii Socialiste România steagul sub 
ale cărui falduri s-au. inrolat și au luptat 
pandurii Iui Tudor Vladimîrescu. Aceasta, 
după o muncă de mare migală de circa doi 
ani, in cursul căfeia fiecare fragment sal
vat. do Ia distrugere a fost lipit, pe im 
suport de mătase naturală, pe care sînt, 
totodată, distinct sugerate întreaga pictură 
și inscripția de pe 
cului care începea 
cuvinte „Tot norodul 
vind „puterea sa cea mare" 
lui de dreptate"./ După cum 
tovarășa Spiridonia Macri,, șefa atelierului 
de restaurare-textile a muzeului, aici se 
află în lucru și un ..splendid steag din 
vremea Unirii Principatelor, se pare singu
rul stindard original tare se mai'păstrează. 
De dimensiuni mari — 2 m/2,30 m, steagul 
are) î.ri centru simbolurile de stat ale 
Munteniei și Moldovei •—• vulturul și 
zimbrul — înconjurate de Steaguri tri
colore. Deasupra lor inscripția : „Unirea 
Principatelor, Fericirea românilor, Trăias
că Ai. loan î“.

flamura Vladimires- 
cu binecunoscutele 
românesc", proșlă- 

și „nădejdea 
ne informa

• AUTOGRAFE CELEBRE IN- 
TR-O COLECȚIE ROMÂNEAS
CĂ Cu cîlvă timp in' urmă, in patrimo
niul Arhivelor Statului a intrat o colecție 
cuprinzind circa 51)0'de documente medie
vale românești și străine, care.au aparținut 
bibliofilului și colecționarului Constantin 
I. Karadja. Cel mai vechi document .străin 
este datat 27 septembrie. 1334. Alte; 6 : do
cumente provin din veacul al XV-lea, 17 
din veacul al XVI-lea și 39 din secolul al 
XVII-lea, celelalte aparținînd veacurilor 
XVIII—XX.

Dar ceea ce particularizează colecția, sint 
autografele de valoare deosebită pe care le 
conține — scrisori aparținînd unor repre
zentanți celebri ai literaturii, artei, muzicii, 
științei, vieții politice românești și univer
sale. Printre piesele colecției — scrisori de 
la scriitorii Chateaubriand și Victor Hugo, 
de la compozitorul Hector Berlioz, de la 
bizantinologul ilustru Charles Diehl, de la 
oamenii politici și diplomații Otto von 
Bismarck, Ali-pașa. Reșid-pașa. Savfet- 
pășa. Nesserode și Giers — multi dintre 
aceștia din urmă fiind implicați, intr-un 
fel sau altul, și în istoria românească.

Colecția își sporește mult valoarea și prin 
cele 62 de piese.aparținind familiei Odo- 
bescu, între care se află și 20 de scrisori, 
se pare necunoscute, ale marelui scriitor 
și istoric Alexandru Odobescu. Colecția 
urmează să fie pregătită de specialiștii 
Arhivelor Statului pentru a fi pusă intr-un 
răstimp cit mai scurt la dispoziția cercetă
torilor.

• MESAJE DE FRUMOS DIN 
PALEOLITIC. Cercetările arheologice 
din campania acestui an, efectuate in 
colaborare de muzeele județene Galați și 
Botoșani, în stațiunea 
Miculinti din județul 
nuat să îmbogățească 
gic al primei epoci a 
riul țării noastre.
trecuti — cînd aici au ieșit la iveală pen
tru prima dată în țara noastră dovezi ale 
prelucrării osului și cornului de ren in 
vederea obținerii unor unelte pentru pes
cuit și vînat — a fost descoperit și in 
această campanie de săpături, după cum 
ne spune arheologul Mihai Brudiu de la 
Muzeul județean de istorie și artă din 
Galati, un bogat inventar de unelte de 
silex. Dar ceea ce constituie o premieră 
în cercetările de la Cotu Miculinți sînt 3 
piese de artă. Una este realizată dintr-un 
corn de ren și reprezintă o secure minia
turală, avind forma literei T, pe ale cărei 
margini se află un ornament de linii cres
tate, dispuse ritmic și la egală distanță 
unele de altele. Este cea mai veche unealtă 
de pe teritoriul tării noastre care i 
și un mesaj de frumos. O altă piesă 
realizată dintr-o placă de marmură, 
najată și perforată de mina unui 
paleolitic. Cea de-a 
piatră, are o formă discoidală. 
niie ornamentate < 
ritmic. Aceste piese 
nivelurile inferioare 
tice, datate pe baza 
gic cu 20 de milenii 
fericită, eie au ieșit 
în care se împlinește un veac de la prima 
identificare a unei 
zonă, cea realizată 
Grigore Cobălcescu 
Mitoc.

an,
paleolitică de la Cotu 
Botoșani,- au conti- 

patrimoniul arheolo- 
pietrei de pe terito- 
La fel ca și în anii

poartă 
este 

ame- 
.,artist" 
tot din 
margi- 
dispuse

treia piesă,
cu

cu crestături
; au fost descoperite in 

ale stațiunii paleoli- 
inven tarului arheolo- 

în urmă. Coincidentă 
la iveală in acest an

locuiri paleolitice în 
în 1885 de geologul 

pe teritoriul comunei

Grupaj realizat
Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților „Scirtfeii"
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TELEGRAMA ADOTâ TMMlII 
NICOLAE CEADSEKU 

de participanții la reuniunea științifică 
„Zilele academice sociologice"

La București s-au desfășurat lucră
rile reuniunii științifice ..Zilele aca
demice sociologice", organizată de 
Secția de științe economice si socio
logie a Academiei Republicii Socia
liste România. împreună cu Secția 
de sociologie a Academiei de stiinte 
sociale si politice. Comitetul national 
român de sociologie. Centrul de cer
cetări sociologice al Universității 
București și Academia de studii eco
nomice. dedicată împlinirii a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Reuniunea, desfășurată sub generi
cul „Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român deschizător 
de epocă nouă în istoria patriei — 
două decenii de strălucite realizări 
economico-sociale". a pus cu preg
nantă în lumină personalitatea 
de excepție a tovarășului

Participants la manifestarea științifică „Zilele academice sociologice", 
animați de alese sentimente de stimă, prețuire si caldă recunoștință fată 
de dumneavoastră, vă roagă să primiți omagiul lor fierbinte pentru 
neobosita si vasta dumneavoastră activitate, pusă cu devotament si 
nețărmurită dragoste în slujba scumpei noastre patrii. Republica Socia
listă România, al cărei conducător încercat si destoinic sinteți, in slujba 
păcii si înțelegerii internaționale, a independentei si libertății popoarelor.

Avind profunda convingere că prin angajarea noastră politică, 
ideologică și științifică răspundem comandamentelor majore ale dezvol
tării și înfloririi patriei noastre socialiste, ne angajăm să facem totul 
pentru a fi la înălțimea sarcinilor si obiectivelor puse in fata științelor 
sociale românești, sociologici, de către partidul și statul nostru, să nu 
precupețim nici un efort pentru dezvoltarea lor necontenită, pentru ridi
carea prestigiului international al României socialiste. Istoricele hoiăriri 
ale Congresului al XlII-Iea al Partidului Comunist Român, mărețele pro
grame de dezvoltare economico-socială a României în perspectivă sînt 
și vor fi un îndreptar permanent pentru întreaga noastră activitate știin
țifică în domeniul sociologici.

(Agerpres)

ADUNĂRI FESTIVE 
consacrate celei de-a 68-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
In Capitală și în municipiul Pitești 

au avut loc adunări festive consacra
te celei de-a 68-a aniversări a vic
toriei Marii. Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

La clubul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Pitești au evo
cat semnificațiile evenimentului ani
versat Ion Pieptănaru, direotorul 
combinatului, și E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice in 
țara noastră. La clubul întreprinde
rii de utilaj chimic „Grîvița Roșie" 
din București au luat cuvîntul Titus 
Crudu, director general al întreprin
derii, și V. G. Pozdniacov. ministru- 
consilier. al Ambasadei U.R.S.S. Vor
bitorii au prezentat, de asemenea, 
aspecte ale dezvoltării economico-

BACĂU : Producție fizică suplimentară

Organizîndu-și mai bine mun
ca. folosind la întreaga lor capa
citate mașinile și utilajele de 
care dispun, oamenii muncii din 
industria județului Bacău în
scriu . zilnic pe' graficul întrece
rii însemnate sporuri la produc
ția fizică. Numai prin creșterea 
continuă a randamentului in a- 
bataje. bunăoară, minerii din 
bazinul Comănești au-extras din 
adincuri, peste angajamentul 
anual asumat în întrecerea so
cialistă, importante cantități de 
cărbune brun, iar energeticienii 
au reușit ca. prin exploatarea 
judicioasă a grupurilor și insta

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîstigă- 
toare la tragerea la sorti lunară 

din 31 octombrie 1985
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1 31444 101 50 000
1 91875 39 50 000
1 88329 104 50 000
1 60701 93 50 000
1 71603 139 40 000
1 45787 161 40 000
1 06466 127 40 000
1 51287 193 40 000
1 64710 48 40 000
1 71651 139 30 000
1 66622 73 30 000
1 48679 87 30 000
1 87663 144 30 000
1 54705 120 30 000
1 41502 20 30 0001 70644 34 20 000
1 4» 66078 ■ 135 20 000•1 91837 32 20 0001 77788 131 20 0001 26008 126 20 0001 13681 151 20 0001 87298
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05 20 000

100 575 83 10 000
100 784 52 5 000
100 425 122 3 000
100 568 183 3 000

1 000 64 198 1 000
1 000 64 174 1 000
1 000 33 184 1 000
1 000 40 185 1 000
1 000 58 06 800
1 000 61 146 800
1000 79 193 800
1 000 74 146 800
1 000 16 106 800
1 000 27 66 800
1 000 85 46 800
1 000 55 60 800
1 000 65 39 800

13 422 TOTAL 14 020 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cis- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a. obligațiunilor ieșite câș
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursale, filiale si agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în con
siderare.

Nicolae Ceausescu, geniala sa operă 
teoretică si practică, precum si ma
rile realizări dobindite de ponorul 
român în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Comunicările si dezbaterile au abor
dat un cerc larg de probleme teore
tice si practice privind dezvoltarea 
socială în strategia de ansamblu a 
dezvoltării societății românești, con
știința socialistă si formarea omului 
nou. educația pentru muncă, dezvol
tarea economică si socială si o nouă 
calitate a vieții etc.

într-o atmosferă Insufletitoare. 
narticipantii au adoptat o tele
gramă adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în care se spune : 

sociale a U.R.S.S., succesele obținute 
de oamenii muncii sub conducerea 
P.C.U.S. în edificarea socialismului 
și comunismului. Au fost înfățișate, 
totodată, realizările poporului nos
tru sub conducerea P.C.R. în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Relevînd tradiționalele relații de 
prietenie și strînsă conlucrare dintre 
România și Uniunea Sovietică, vor
bitorii au subliniat rolul determinant 
al intilniriior și convorbirilor la ni
vel înalt româno-sovietice in adin- 
cirea legăturilor de- colaborare multi
laterală dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

în încheierea adunărilor au fost 
prezentate bogate programe muzical- 
coregrafice, filme artistice sovietice, 
precum și o expoziție de fotografii 
și de carte social-politică din Uniu
nea Sovietică.

lațiilor. să pulseze suplimentar 
in sistemul energetic național 
58 milioane kWh energie elec
trică obținută pe bază de căr
bune. .De asemenea, au fost rea
lizate peste prevederile planului 
însemnate cantități de utilaje 
tehnologice pentru industria 
chimică, mobilier din lemn, 
cherestea, furnire estetice, or
gane de asamblare, și alte pro
duse necesare economiei națio
nale. De menționat că toate 
sporurile de producție au fost 
obținute numai pe seama creș
terii productivității muncii. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scinteii").

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștî- 
gătoare la tragerea la sorți supli

mentară din 31 octombrie 1985
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1 13758 152 50 000
1 16615 59 50 000
1 57436 01 40 000
1 37407 139 40 000
1 88877 61 40 000
1 49164 39 30 000
1 13517 32 30 000
1 69075 58 30 000
1 87046 55 30 000
1 38040 182 20 000
1 72330 06 20 000
1 28740 119 20 000
1 14366 115 20 000 •
1 20424 74 20 000
1 72543 59 10 000
1 06467 51 10 000

1 03548 04 10 000
1 87519 114 10 000
1 24472 13 10 000
] 19191 150 10 000
1 70000 98 5 000
1 63802 119 5 000
1 55553 59 5 000
1 10110 183 5 000
1 48109 102 5 000
1 29879 138 5 000
1 92518 03 5 000

.= o 2Ș

100 333 74 3 000
100 670 153 1 000
100 083 149 1 000
100 592 01 1 000
100 882 146 1 000

1 000 02 101 800
1 527 TOTAL 2 035 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

ÎN COLECȚIA „DIN GÎNDIREA SOCIAL-
POLITICÂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI»

NICOLAE CEAUSESCU
9

în Editura politică a apărut, în limba franceză, volumul 

DREPTURILE OMULUI IN LUMEA' 
CONTEMPORANĂ

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-miniștru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colabora
re economică si tehnică între Re
publica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, a 
primit, joi dimineața, pe Horst 
Tschauter. vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării din R.D. 
Germană, vicepreședinte al părții tă
rii sale in Comisia mixtă.

In timpul întrevederii, au fost dis
cutate posibilitățile de extindere și 
aprofundare a colaborării si coope
rării economice și tehnico-stiințifi- 
ce. de lărgire a schimburilor comer
ciale dintre România și R.D. Ger
mană.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ambasadorul acestei țări 
la București, Abdennour Bekka, a 
oferit, joi, o recepție. <

Au participat Ilie Cîșu, ministrul 
petrolului, membri ai conducerilor 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale 
și Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

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

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, joi după-amiază a avut 
loc, în Capitală, o manifestare cul
turală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Abdennour Bekka, 
ambasadorul Algeriei la București, 
membri ai ambasadei.

★
La București a fost semnat, joi, 

protocolul privind schimbul de măr
furi și servicii între Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia pe 
anul 1986.

Documentul prevede creșterea șl 
diversificarea schimburilor comercia
le bilaterale, a colaborării și coope-

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie. Pe a- 

genda de lucru a adunărilor gene
rale. ale oamenilor muncii : reali
zarea exemplară a planului pe 
acest an. pregătirea producției 
pentru anul viitor

20,10 Ritmuri... ritmuri cu orchestra de 
muzică ușoară a Radioteleviziunii 
(color). Pagini instrumentale din 
creația lui Sile Dinicu

21,05 Cadran mondial (color). România 
si problemele lumii contemporane

21,25 Serial științific : „Planeta vie" 
(color). Episodul 17

21.50 Telejurnal

Vremea în luna noiembrie
Pe un fond de vreme rece, în luna 

noiembrie se vor produce fluctuații 
termice. Regimul pluviometric va fi 
apropiat de normal. Precipitațiile, 
care vor fi: și sub formă de lapoviță 
și ninsoare, vor avea o distribuție 
neuniformă pe teritoriul țării.

Prima decadă a lunii noiembrie se 
vă caracteriza, la început, printr-o 
vreme schimbătoare în cea mai mare 
parte a țării. Apoi vremea va de
veni, în general frumoasă, dar rece, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi cu 
caracter de aversă in Banat, Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania și in 
jumătatea de .nord a Moldovei. în 
rest, se vor semnala ploi izolate. 
Spre mijlocul decadei, în Moldova 
și zona de munte, trecător, ploile se 
vor transforma în lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat cu intensificări din -sectorul 
vestic, în zona de munte în primele 
zile. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 gra
de, izolat mai coborîte în centrul și 
nord-estul țării, iar cele maxime in
tre 8 și 16 grade, mai ridicate în 
sudul țării la începutul lunii. Pe 
alocuri, se va produce ceață, iar în 
zona de munte chiciură.

în a doua decadă va predomina 
o vreme umedă. Cerul va fi mai 
mult acoperit. La început, precipita
țiile vor fi intermitente sub formă 
de burniță și ploaie' exceptind cen
trul, nordul țării și zona de munte, 
unde vor fi și sub formă de lapo
viță și ninsoare. Spre mijlocul pe
rioadei se vor semnala, îndeosebi, la
poviță și ninsoare. In ultimele zile 
în majoritatea zonelor țării vor pre
domina ploile. Vintul va 'prezenta 
intensificări temporare în estul și 
sudul țării, precum și în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 8 și plus 2 
grade, pe alocuri mai coborîte în a 
doua parte a decadei în Transilva
nia și nordul Moldovei. Maximele 
termice din timpul zilei se vor si
tua intre 4 și 14 grade. Izolat se 
va produce, polei.

în decada a treia vremea va fi, 
în general, închisă mai ales la ince- 
putul intervalului. Precipitațiile vor 
fi, îndeosebi, sub formă de ploaie 
in prima parte a decadei și in ulti
mele zile, iar în restul perioadei, 
predominant sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vintul va sufla moderat 
cu intensificări de scurtă durată 
pînă la tare, predominind din cen
trul si nord-estul țării in sud-est. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se, în general, între minus 5 și plus 
5 grade, iar cele maxime între 4 și 
12 grade. La mijlocul intervalului 
minimele termice vor coborî, izolat, 
sub minus 10 grade in' centrul și nor
dul țării, iar maximele pot deveni 
negative.

(Agerpres) 

rării între unități economice din cele 
două țări.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

tara noastră, ambasadorul Norve
giei la București. Borre Merlees 
Riise. a organizat, joi. o recepției.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere si instituții centrale, 
oameni de știință și cultură.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
La Galați a avut loc sesiunea na

țională de comunicări tehnico-știin- 
țifice a tinerilor din domeniul me
talurgiei, organizată de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist în colaborare cu Centrala 
industrială siderurgică.

Dedicată Anului Internațional al 
Tineretului, manifestarea a reunit 
tineri metalurgiști — muncitori, in
gineri, cercetători, proiectanți — din 
măi multe județe ale țârii. Timp de 
două zile, au fost prezentate o serie 
de comunicări ce au abordat pro
bleme ale metalurgiei feroase și ne
feroase, prelucrării metalurgice la 
cald, întreținerii și exploatării uti
lajelor și agregatelor din siderurgie. 
S-a reliefat preocuparea tinerilor 
specialiști in direcția elaborării unor 
teme de cercetare a căror aplicare 
practică să contribuie la reducerea 
substanțială a consumului de cbm- 
bustibil și energie, la valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor în industria metalurgică.

Pornind de la principalele direcții 
ale cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic in cincinalul 1986—1990, 
în lumina documentelor Congresului 
al XIII-lea al partidului,' dezbate
rile au subliniat contribuția pe care 
tinerii specialiști trebuie să și-o adu
că la activitatea de cercetare-pro- 
iectare și aplicarea rezultatelor ei 
în producție, Ia creșterea, eficienței 
economice prin promovarea largă a 
progresului tehnic în domeniul me
talurgiei. Participanții au vizitat 
uzine din cadrul Combinatului side
rurgic Galați, iar la Teatrul drama
tic din localitate a fost amenajată o 
cuprinzătoare și reprezentativă ex
poziție de creație tehnică și științi
fică a tineretului din întreprinde
rile și instituțiile municipiului și 
județului.

... (Agerpres).

vremea
Instituțul de meteorologie și hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 noiembrie, ora 20 — 4 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va 1'1 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații loca
le. sub formă de burniță și ploaie, mai 
frecvente în vestul, centrul și nordul 
tării. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. cu unele intensificări în sud- 
estul tării din sectorul sudic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
zero si 10 grade, mai coborîte în de
presiuni. iar cele maxime între 6 și 14 
grade, mai ridicate în zonele deluroase. 
Dimineața și seara, local, se va pro
duce ceată. In București : Vremea'va 
fi schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noros. favjorabll burniței sau nloli 
slabe. Vînt slab oină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 șl 
4 grade, iar cele maxime între 1 și 14 
grade. Dimineața șl seara ceată.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Deplasarea in condițiile meteorutiere

de sezon
Ultima decadă a lunii octombrie 

a debutat cu trecerea bruscă de la 
zilele călduroase și însorite la tem
peraturi coborîte. însoțite de ceată, 
ploi, brumă, lapoviță și. in unele 
zone, chiar de ninsoare, ceea ce. i-a 
surprins pe unii șoferi profesioniști 
si amatori, care nu și-au adaptat 
maniera de conducere la noile con
diții meteorutiere. Vizibilitatea re
dusă. atît ca urmare a fenomene
lor meteorologice specifice .sezonului, 
dar și din pricina micșorării zilelor, 
la care se adaugă, din ce in ce mai 
des. in ultimele zile, suprafețele ca
rosabile alunecoase ale șoselelor, care 
afectează coeficientul de aderență a 
roților la sol. impun tuturor celor 
dă la volan o conducere preventi
vă. cu mare atenție si prudentă. Dacă 
și pe un asfalt usqat, abordarea cu 
viteză excesivă a unei curbe a fă
cut ca autoturismul 1—AR—9 415. să 
se lovească puternic de un stilp din 
beton, aflat ne marginea drumului 
(ceea ce a dus la rănirea gravă a 
conducătorului acestuia), cu atit mai 
mult. în condiții de vreme nefavo
rabilă și drum alunecos, reducerea 
corespunzătoare a. vitezei înseamnă, 
de fapt, anticiparea pericolelor si po
sibilitatea evitării acestora. Lucru pe 
care nu l-a făcut șoferul amator a- 
flat la volanul autoturismului 13—B— 
4 582. care a rulat pe un drum a- 
lunecos de la Urziceni spre Buzău 
Si cu bagaje voluminoase cocoțate 
pe mașină. Din cauza nereducerii co
respunzătoare a vitezei, mașina a 
fost dezechilibrată de o rafală la
terală de vînt si s-a lovit de un co
pac aflat pe mărginea drumului. A- 
tît cel de la volan, cit și soția sa 
au fost accidentați.

In condițiile meteorutiere specifi
ce acestui sezon se recomandă con
ducătorului auto să efectueze dema
raje line. care să evite patinarea ro
ților. să circule cu viteză modera
tă. să evite opririle și frînările bruș
te, să execute depășirile altor auto
vehicule în condiții de maximă aten
ție si deplină siguranță.

„ROMÂNIA PRIETENĂ"
- o carte despre țara noastră 

apărută recent în Turcia
Continuînd o frumoasă tradiție de 

romanistică in Turcia și acoperind 
totodată una din zonele încă puțin 
străbătute de cercetarea turcă pri
vind România, Irfan Onver Nasrat
tinoglu, președintele Academiei de 
cercetări folclorice din Turcia, re
prezentant de seamă al culturii și 
științei contemporane din țara veci
nă și prietenă, Turcia, este autorul 
unei recente monografii. „ROMANIA 
PRIETENA", apărută la Ankara.

Sinteza amintită — o frumoasă 
carte despre civilizația materială și 
spirituală românească — continuă 
șirul de publicații prestigioase, apă
rute in ultimii ani in Turcia, pri
vind tara noastră. între acestea. Ia 
loc de cinste, bucurîndu-se de un 
larg ecou, s-au înscris . volumele 
„CEAUȘESCU, ROMANIA ȘI RELA
ȚIILE TURCO-ROMÂNE" de prof. 
Bedrettin Tuncel, Ankara, 1974, 
„CEAUȘESCU — ROMANIA DE 
IERI, DE ASTĂZI ȘI DE MÎINE" de 
Negip Alpan, Ankara, 1976, etc.

Valoarea lucrării pe care o pre
zentăm, evident pe scurt, nu este 
dată de calitatea de pionierat în
treprinsă de autor, ci de modul sin
tetic și elaborat în care este asimi
lată o impresionantă cantitate de 
date, culese de auto.r în timpul celor 
două călătorii de documentare in 
România in anii 1977 și. 1982, precum 
și din bibliografia consultată.

Autorul preferă în locul unei pre
zentări liniare dezvăluirea com
plexității dezvoltării economice, 
sociale, politice, culturale și artistice 
a românilor de-a lungul celor două 
milenii de existență istorică, prin 
aplicarea unei duble segmentări : 
cronologice și tematice.

Pe frontispiciul monografiei „Româ
nia prietenă" stau scrise drept moto 
cuvintele : „Declar și voi declara în
totdeauna și voi rămîne fidel cuvin
telor mele, că puterea României ne 
este scumpă ca propria noastră pu
tere... Mai presus de pacte stă sen
timentul care ne unește. In inimile 
noastre România este prețuită fră
țește", rostite de către Mustafa Ke
mal Âtattirk — creatorul Turciei 
moderne — in anul 1937, cu prilejul 
vizitei la Ankara a ministrului de 
externe de atunci al României.

Volumul debutează printr-un con
cis „Cuvînt introductiv" și este struc
turat în 23 de capitole. Se poate lesne 
observa că Irfan Unver Nasrattinoglu 
în densa sa lucrare a urmărit dome
niile esențiale și reprezentative ale 
civilizației românești — corelind a- 
naliza acestora cu bogate informații 
economice, politice, sociale, culturale, 
artistice și turistice.

..România, prietenă sinceră a Tur
ciei", ocupă un loc cu totul aparte în 
lumea contemporană — scrie, autorul 
în Cuvîntul introductiv — și adaugă 
următoarele : „In pregătirea Volumu
lui de față, pe lingă multiplele date 
culese în cele două călătorii în 
România și bogata bibliografie utili
zată. am investit și: o mare doză de 
simțire prietenească. Studiind cu 
atenție cuvîntările președinților Ke
nan Evren și Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitelor reciproce și a in
tilniriior cu acest prilej am înțeles 
mai’ bine că cele' două țări' au mul
tiple :inteiese comune, și posibilități 
și motive de a-și promova relațiile 
de prietenie și colaborare".

Primul capitol este consacrat geo
grafiei României. Autorul prezintă 
intr-lin limbaj adecvat frumusețile 
și varietatea .geografică a țării noas
tre. Următorul capitol prezintă suc
cint istoria românilor de la Bure- 
bista pînă în zilele . noastre, insis- 
tîndu-se asupra unor aspecte funda
mentale, cum ar fi continuitatea po
porului român în vechea sa vatră de 
formare,, realizarea primei uniri po
litice sub Mihai Viteazul, făurirea 
statului național modern (1859), pro
clamarea. independenței de stat 
(1877), făurirea statului național 
unitar (1918), revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimpefiâlistă (23 August 1944). Un 
spațiu amplu din acest capitol este 
consacrat istoriei din ultimele două 
decenii a României.

*) Irfan Onver Nasrattinoglu, 
„România prietenă", Ankara. 
(Note tic călătorie)

Asigurarea Ia trecerea 
peste calea feratâ

Una din cele mai importante o- 
bligații ce revin celor de lă volan, 
sub aspectul respectării normelor ru
tieră si al celor de conduită pre
ventivă. este comportarea regulamen
tară la trecerile peste calea ferată, 
âtit Ia pasajele unde sînt instala
te bariere sau semibariere. cit si la 
cele prevăzute cu instalații automate 
de semnalizare optică și sonoră. în 
orașul Cărei, la trecerea la nivel cu 
calea ferată prevăzută cu semiba
riere automate, conducătorul unei 
autodube nu a respectat semnalele 
sonore si optice, strecurîndu-se prin
tre semibariere. A fost surprins de 
un tren. Din fericire, imprudentul 
șofer s-a ales doar cu răni ușoare, 
autoturismul insă ă fost grav ava
riat. Tot astfel, conducătorul auto
buzului 31—SM—2 385 a trecut prin
tre semibarierele închise ale pasa
jului la nivel cu calea ferată de la 
Sătmărel. județul Satu Mare, și nu
mai atenția și reacția promptă a 
mecanicului locomotivei — care a 
reușit să oprească trenul — au dus 
la prevenirea unui accident de pro
porții. Nici conducătorul autoturis
mului 1—B—28 265 nu a respectat 
semnificația semnalelor optice si a- 
custice aflate în funcțiune la pasa
jul cu cale ferată de pe drumul ju
dețean Cilibia—Pogoanele, din jude
țul Buzău, fiind surprins de tren. 
Printr-o întîmplare fericită, condu
cătorul auto și însoțitorul său au 
scăpat nevătămați, dar mașina a fost 
făcută zob.

Gradul de pericol pe care îl pre
zintă asemenea acte a determinat 
ca legislația rutieră să fie comple
tată cu următoarea normă obliga
torie : „Este interzisă trecerea pes
te o cale ferată cind barierele sau 
semibarierele sînt in curs de cobo- 
rîre ori sînt închise, iar . semnale
le luminoase, de culoare roșie, func
ționează intermitent-alternativ, si
tuație in care conducătorii de ve
hicule sînt obligati să oprească. în 
ordinea sosirii. înaintea marcajului 
de oprire sau. in lipsa acestuia, a 
instalației de semnalizare lumi
noasă".

Capitolele privind organizarea po
litică și administrativă, economia, 
populația României și localitățile în
tregesc tabloul imaginii contempora
ne a țării și îl ajută pe cititorul turc 
să-și formeze o idee fidelă și com
pletă asupra dinamicii dezvoltării 
economice și sociale, în ritm înalt, 
a României contemporane si asupra 
vieții și muncii poporului român 
care se. află in plin proces de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.
Inițiativele președintelui 

Nibolae Ceaușescu pentru menținerea 
și apărarea păcii mondiale, pentru 
dezarmare, înțelegere și cooperare 
între popoarele lumii, pentru salv
gardarea omenirii dintr-o eventuală 
catastrofă nucleară, formează obiec
tul unui capitol special, intitulat su
gestiv „Contribuția României la 
pacea lumii".

„Este cunoscută politica de pace și 
dezarmare a României" — scrie au
torul in acest capitol — și adaugă

următoarele : „Realizarea dezarmării 
constituie temelia politicii externe 
românești. România, după ce a de
venit membră a O.N.U., a lansat, de 
la înalta tribună a acestui for inter
național, repetate apeluri pentru 
pace către popoarele lumii". Sint in
serate apoi inițiativele românești în 
domeniul amintit începind cu ampla 
cuvintare rostită de către președin
tele Nicolae Ceaușescu la al IX-lea 
Congres , al P.C.R., cetind „oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, crearea de zone denucleariza- 
te, reducerea treptată și apoi distru
gerea stocurilor de arme, nucleare 
existente, interzicerea necondiționa
tă a armei nucleare". In continuare 
sînt menționate peste 20 de inițiative 
românești pentru pace, dezarmare, 
securitatea popoarelor și colaborare 
între țările lumii, inițiative între- 
.prinse între 8. octombrie.1965 și 5 de
cembrie 1981,

în același context, prezentînd dez
voltarea relațiilor diplomatice ale 
României, dezvoltarea colaborării 
științifice, tehnice, economice și co
merciale, vizitele oficiale efectua
te de către .p re ș e d i n t e 1 e 
Nicolae Ceaușescu, precum și găz
duirea a numeroase manifestări in
ternaționale în multiple domenii la 
București, autorul apreciază că a- 
cestea constituie concludente dovezi 
care atestă dorința și voința de paca 
și colaborare a României".

Irfan Onver Nasrattinoglu rezervă, 
firesc, un amplu spațiu relațiilor 
turco-române de-a lungul istoriei. 
Aceste relații sint studiate în capi
tolele : „Relațiile româno-turce în 
perioada otomană", „Nicolae Titu- 
le'scu și diplomația", „Relațiile eco
nomice turco-române", „Vizita pre
ședintelui Kenan Evren în Româ
nia" și „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Turcia".

Substanța cărții este dată de capi-

ARGEȘ : Se dezvoltă rețeaua

comercială
In ultimii douăzeci de ani. re

țeaua comercială a localităților ur
bane argeșene a crescut cu 120 000 
metri pătrati. La ora actuală, toate 
marile cartiere ale Pitestiului 
disnun de magazine moderne cen
tru desfacerea tuturor produselor 
industriale, precum si de plete Den- 
tru desfacerea produselor agroali- 
mentarc. Cu o bază materială co
respunzătoare centru desfacerea 
mărfurilor de tot felul sc orezintă 
acum si orașele Cimculung. Curtea 
de Argeș. Tocoloveni si. Costești. 
în fiecare dintre orașele județului 
se inălță in prezent blocuri de lo
cuințe. la carterul cărora sint pre
văzute' noi unităti comerciale si 
nrestatoăre de servicii către coou- 
latie. (Gheorghe Cirstea).

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL © Ieri, la București, un 

meci din etapa a XlI-a din campio
natul diviziei A : Steaua — Politeh
nica Timișoara 4—2 (3—1). Au în
scris Pițurcă (2), Veissenbacher și 
Balint pentru bucureșteni, Vlătănes- 
cu și Rotariu pentru timișoreni. A 
fost o partidă fără accente deosebite 
pe apărare, cu multe faze de atac, 
unele foarte frumoase. Boloni și 
Stoica — cei . mai buni jucători de pe 
teren ; cițiva tineri timișoreni de ta
lent — Rotariu, Bozeșan II, Andreaș. 
O în clasament, Steaua are acum 20 de 
puncte din 11 meciuri, fiind urmată 
de Sportul studențesc și Universita
tea Craiova — ambele cu cite 17 
puncte. © Partida Turcia — Româ
nia, de la Izmir — 13 noiembrie, va 
începe la 21, ora locală, iar Anglia — 
Irlanda de Nord, de la Londra, din 
aceeași zi, la 19 — ora locală. Ceea 
ce înseamnă, că ambele partide vor 
începe și se vor incheia exact in 
același timp. Aceasta este hotărirea 
definitivă a F.I.F.A. Din telexul 
semnat de J.S. Blatter, secretarul 
principal al F.I.F.A., care a fost 
transmis fe.derațiilor din Anglia, Ir
landa de Nord, România și Turcia, 
redăm textual motivarea deciziei de 
mai sus : „După intervenția uneia 
dintre federațiile naționale intere
sate și pentru a salvgarda interesele 
tuturor părților implicate, comitetul 
de organizare pentru Cupa Mondia- 

tolele afectate relațiilor româno- 
turce în paginile consacrate ultime
lor decenii. Este vorba de vizitele 
oficiale de prietenie reciproce ale 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Kenan Evren și întîlnirile la nivel 
înalt cu aceste prilejuri. Este subli
niat faptul că convorbirile propriu- 
zise, documentele semnate cu prile
jul vizitelor au pus în evidență pro
gresele realizate cu aceste ocazii, 
contribuția vizitelor la amplifi
carea colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte dome
nii dintre România și Turcia, ca și 
hotărirea celor două state balcanice 
de a-și întări colaborarea in sfera 
internațională, în Balcani, în inte
resul ambelor popoare, al cauzei pă
cii, înțelegerii, destinderii și coope
rării.

Remarcăm în acest capitol pagi
nile speciale afectate ceremoniei 
conferirii tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu a titlu
lui de „Doctor Honoris Causa" al 
Universității tehnice pentru Orientul 
Mijlociu din Ankara. Este reprodus 
în lucrare un fragment semnificativ 
din cuvîntarea rostită de tovarășa 
Elena Ceaușescu cu acest prilej, 
subliniindu-se faptul că poporul ro
mân se pronunță și militează hotărit 
pentru dezarmare, și în primul rînd 
pentru dezarmarea nucleară, pre
cum și ideea că „pe tărimul 
promovării păcii și înțelegerii în
tre popoare, al dezarmării, oamenii 
de știință și cultură din România și 
Turcia vor găsi, împreună, noi mij
loace de a întări continuu colabo
rarea lor".

în capitolele referitoare Ia știința, 
tehnica, arta, cultura și presa româ
nească sînt prezentate, într-o ma
nieră sintetică, dar profundă și cu
prinzătoare, viața spirituală, cultura 
și arta românilor. Capitolele amin
tite se adresează în egală măsură 
atît specialiștilor, cit și cititorilor de 
rînd. Cititorul turc va găsi în pagi
nile respective variate și autentice 
informații privind literatura, teatrul, 
artele plastice, cinematografia, mu
zica și arta populară, publicistica 
din România.

Frumusețile turistice ale României 
constituie și ele obiectul unui vast 
capitol al volumului, structurat in 
subcapitolele: Litoralul Mării Negre, 
Delta Dunării, Cetăți și castele me
dievale, Monumentele de artă din 
Bucovina și Maramureș. Centrele 
folclorice, românești, Principalele 
orașe turistice românești, Drumurile 
de acces în România etc., toate con
stituind in același timp și o caldă in
vitație adresată cititorilor turci de a 
vizita România. Irfan Unver Nasrat.- 
tinoglu rezervă în cartea sa un ca
pitol și iubitorilor, de sport din țâra 
sa. In capitolul respectiv sînt inse
rate prețioase informații și date din 
viața sportivă a României.

In contextul vieții spirituale din 
România, sînț rezervate în . carte 
cîteva. capitole monumentelor de artă 
t'u.rco-islamice din România, cultu
lui islamic și naționalității conlocui
toare turce din .România. Este subli
niat faptul că monumentele tureo- 

• islamice, moștenite din trecutul isto
ric, sînt conservate cu grijă de către 
statul român. Autorul subliniază cu 
satisfacție1 libertatea do conștiință de 
care se bucură naționalitatea turcă 
(turci și tătari) din România și 
contribuția cetățenilor ieșiți din rîn- 
durile acestei naționalități la pro
gresul industriei, agriculturii, știin
ței, culturii și învățămintului româ
nesc. La toate acestea am mai 
adăuga că în ultimii ani, in anii 
„Epocii Ceaușescu", au văzut lumina 
tiparului volume de folclor și alte 
creații oglindind viața spirituală a 
turcilor din România.

Volumul se incheie cu citate din 
volumele precedente apărute în Tur
cia și consacrate personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
României, precum si cu o bibliografie 
selectivă. Astfel, omul de cultură și 
publicistul Irfan Onver Nasrat
tinoglu a împlinit o remarcabilă rea
lizare editorială, o veritabilă contri
buție la cunoașterea țării noastre, ia 
dezvoltarea prieteniei româno-turce.

Prof. Mehmet Aii EKREM

BOTOȘANI :

S-au încheiat lucrările 
Ia o mare acumulare de apă 

în zona estică a județului Bo
toșani, caracterizată prin veri se
cetoase. constructorii Antreprizei 
pentru lucrări hidrotehnice specia
le aparținînd Consiliului Național 
al Apelor și-au încheiat .activita
tea cu 33 de zile mai devreme la 
amenajarea unei importante a- 
cumulări pentru apă. Realiza
tă in cadrul amplului program 
de îmbunătățiri funciare ce se apli
că in județ, noua acumulare are 
drept scop irigarea unei suprafețe 
de peste 10 000 hectare teren ara
bil și prevenirea revărsărilor pro
vocate de viul Miletin pe o lun
gime . de peste 30 kilometri. (Sil
vestri Ailcnei).

lă F.I.F.A. 1986 și-a revizuit hotărî- 
rea luată la 23 octombrie . 1985". 
0 Astăzi, la Hunedoara, în etapa a 
XlI-a: Coryinul — Universitatea Cra
iova. © In campionatul U.R.S.S., 
miine Dinamo Kiev va juca pe teren 
propriu , cu. Ararat Erevan. © Echipa 
U.R.S.S. a învins pe Norvegia cu 
1—0 și s-a calificat în turneul final 
al C.M. 1986. Din formație au făcut 
parte trei jucători de la Dinamo 
Kiev : Demianenko, Zavarov și 
Besonov.

HALTERE • Halterofilii fruntași 
din țara noastră se pregătesc în vede
rea ultimei competiții importante din 
acest sezon : campionatele balcanice 
pentru seniori, programate între 15 
și 17 noiembrie în orașul bulgar 
Plovdiv. Din lot fac parte, printre 
alții, Nicu Vlad, Andrei Socaci, Pe
tre Becheru, Vasile Groapă și Con
stantin Chiru.

VOLEI e La Metz, intr-un meci 
internațional amical feminin de vo
lei, echipa Franței a întrecut cu 
scorul de 3—2 (8—15, 12—15, 15—9, 
15—9, 15—10) selecționata U.R.S.S.

CICLISM 0 Sovieticul Aleksandr 
Romanov a stabilit trei noi recorduri 
mondiale in . probele cu antrenament 
mecanic, in cursul unui concurs 
desfășurat la Moscova. Romanov a 
acoperit 100 km în lh06’25”739/l.000, 
50 km in 33’05” 568/1 000 și a parcurs 
într-o oră 90,428 km.
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DANEMARCA : Apel pentru declararea orașului 
Copenhaga zonă liberă de arme nucleare

COPENHAGA 31 (Agerpres) — 
Secțiunea din Copenhaga a orga
nizației antirăzboinice Mișcarea 
sindicală pentru 'pace s-a pronun
țat pentru declararea capitalei da
neze drept zonă liberă de arme 
nucleare. Cererea este inclusă in
tr-un apel adresat primarului ca-

apitalei daneze de reprezentanții 
peste 150 de organizații sindicale 
din Copenhaga și din împrejurimi.

în cursul săptămin.ii trecute, im
portantul centru urban danez Aar
hus a fost proclamat zonă liberă 
de arma nucleară.

SUEDIA: împotriva militarizării Cosmosului
STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 

Construirea de laseri acționați de 
puterea nucleară, care reprezintă o 
componentă posibilă a programu
lui american de înarmări spațiale 
denumit „războiul stelelor", va 
reprezenta încălcarea a două tra
tate pe care S.U.A. le-au semnat 
anterior. Această opinie, a fost ex
primată de cercetătorul suedez în 
problemele păcii, Jozef Goldblat, 
șeful programului de control al 
înarmărilor și dezarmare din ca
drul Institutului internațional pen-

tru cercetări in problemele păcii 
(S.I.P.R.I.) de la Stockholm. Ase
menea laseri, a arătat el, ar în
semna violarea Tratatului pentru 
interzicerea parțială a experiențe
lor nucleare, din 1963, și a Trata
tului privind spațiul extraatmosfe- 
ric, din 1967. Primul dintre docu
mente interzice orice explozie nu
cleară în spațiul cosmic, iar al 
doilea nu permite plasarea pe or
bită sau staționare^ in spațiul cos
mic a obiectelor 
arme nucleare.

care transportă
r.

in
GRECIA: Oamenii de știință - 
favoarea destinderii si dezarmării

ATENA 31 
măm toate 
unească eforturile în vederea pre- 
întîmpinării militarizării spațiului 
cosmic, pentru a fi sprijinite toate 
inițiativele in apărarea păcii și 
prieteniei între popoare" se relevă 
în apelul adresat de participanții 
la Conferința națională a lucrăto-

(Agerpres). — „Che- 
forțele păcii să-și

rilor pe tărimul științei și culturii 
din-Grecia, care s-a desfășurat la 
Universitatea din Atena. Luînd 
cuvîntul la conferință, oamenii de 
știință au relevat necesitatea in
terzicerii experiențelor 
activizării acțiunilor în 
păcii, pentru destindere 
mare.

nucleare, 
apărarea 

și dezar-

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

Pentru soluționarea globală, 
in interesul tuturor statelor, 

a problemelor economiei mondiale

ORIENTUL

AUSTRALIA: Cereri pentru oprirea 
experiențelor nucleare franceze din atolul Mururoa

CANBERRA 31 (Agerpres). — 
Muncitorii din portul australian 
Adelaide au declarat o grevă de 24 
de ore, refuzînd să .descarce un vas 
francez, în semn de protest față de 
continuarea experiențelor nucleare 
franceze în atolul Mururoa. / Tot
odată, in port a avut loc un miting 
de protest, în cursul căruia s-a cerut 
guvernului francez să pună capăt 
acestor acțiuni.

LONDRA 31 (Agerpres). — Or-
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ganizația ecologistă „Greenpeace" 
a cerut guvernului de la Paris „e- 
liberarea imediată" a militanților ei 
reținuți de autoritățile militare 
franceze cu prilejul sechestrării 
navei „Vega" în apropierea atolu
lui Mururoa. transmite agenția 
France Presse. în nota de protest 
adresată guvernului francez se a- 
rată că echipajul navei este reți
nut de sase zile, iar organizația 
nu are nici un fel de cunoștințe 
privind situația acestora.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Nicolae Chilie transmite : în cel 
de-al doilea comitet al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au loc ample dezba
teri in legătură cu starea economiei 
mondiale, dezvoltarea si cooperarea 
economică internațională. Majorita
tea covirșitoare a vorbitorilor expri
mă .preocuparea profundă a guver
nelor si popoarelor lor fată de si
tuația gfava de criză si instabilitate 
din economia mondială si fenomenele 
negative multiple pe care aceasta le 
generează, ale căror consecințe sint 
resimțite de toate statele, dar în pri
mul rind de cele in curs de dezvol
tare.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat in cuvîntul său că actuala 
stare de lucruri reclamă — ca urma
re a caracterului global al probleme
lor dezvoltării si cooperării econo
mice internaționale — urmărirea si 
promovarea unor soluții globale, cu 
participarea tuturor statelor. în con
diții de egalitate, cu adevărat demo
cratice. in interesul tuturor națiuni
lor. si în primul rînd al țărilor in 
curs de dezvoltare, al stabilității eco
nomice si politice în întreaga lume. 
El a arătat că. pornind de la inter
dependentele tot mai strînse din 
lumea contemporană, de la caracte
rul global al problemelor dezvoltării 
economice, monetare, financiare si 
comerciale, este necesar să se acțio
neze de urgență pentru angajarea 
unor negocieri serioase, de fond. între 
țările dezvoltate si cele in curs de 
dezvoltare asupra ansamblului pro
blemelor economice internaționale, 
urmărindu-se așezarea pe baze noi. 
echitabile, a raporturilor economice 
interstatale si progresul in direcția 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

România — a declarat vorbitorul
— consideră că numai prin inițierea 
fără întîrziere a unui dialog autentic, 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, între statele dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare și prin 
desfășurarea lui intr-un spirit con
structiv și de înaltă responsabilitate,

se vor putea pune baze sănătoase și 
stabile evoluției de ansamblu a 
economiei mondiale. El a reafirmat 
poziția și propunerile concrete ale 
României privind rezolvarea pro- 
bletnei datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, arătind că se 
impune angajarea unui dialog politic 
între statele dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare pentru a se 
ajunge la o soluționare corespunză
toare a acestei probleme prin anu
larea datoriilor externe ale tarilor 
celor mai sărace, o reducere impor
tantă a datoriilor externe ale celor
lalte țări în cuns de dezvoltare de
bitoare, stabilirea unor plafoane ra
ționale ale ratelor dobinzilor, reeșa- 
lonarea restului datoriei pe termen 
lung, de 15—20 cj.e ani, limitarea 
serviciului datoriei externa la 10—15 
la sută din încasările anuale din 
exportul țărilor debitoare, accesul 
sporit și neîngrădit al țărilor in 
curs da dezvoltare, în condiții avan
tajoase, la creditele internaționala 
necesare pentru finanțarea proiecte
lor lor de progres economic și social. 
Vorbitorul a subliniat că țara noas
tră se pronunță pentru reforma 
actualului sistem, economic și finan
ciar internațional și pentru intensifi- 
c„rea preocupărilor O.N.U., ale tu
turor statelor membre in vederea 
asigurării unei corelații corespun
zătoare între problemele monetare, 
comerciale și financiare, declarin- 
du-se în favoarea convocării unei 
conferințe monetar-financiare in
ternaționale, așa cum au propus 
țările nealiniate, Referindu-se la si
tuația existentă în comerțul interna
țional, reprezentantul țării noastre a 
subliniat necesitatea de a se elimina 
politicile protecționiste, măsurile res
trictive și practicile discriminatorii, 
de a se adopta măsuri adecvate pen
tru îmbunătățirea condițiilor de acces 
ale produselor țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor dez
voltate, pentru angajarea de nego
cieri comerciale multilaterale în ve
derea reducerii taxelor vamale și a 
înlăturării barierelor netarifare.

MIJLOCIU
BEIRUT 31 (Agerpres). — Avioane 

militare israeliene au efectuat, joi. 
raiduri asupra zonelor centrale și de 
est ale Libanului, informează agen
ția A.P., citind surse ale poliției li
baneze. în cursul zilei au fost sem
nalate dueluri de artilerie în apro
pierea capitalei între forțe ale arma
tei guvernamentale libaneze și mili
ții druze. Potrivit acelorași surse, au 
fost înregistrate lupte și in zona înăl
țimilor Souk El Gharb. situate la 12 
km est de Beirut, în cursul cărora 
două persoane și-au pierdut viața și 
nouă au fost rănite. ( !

NEW YORK 31 (Agerpres). — în- 
tr-un raport al Comitetului Politic 
special al Adunării Generale a 
O.N.U. privind „practicile Israelului 
In teritoriile ocupate" se arată că si
tuația din aceste teritorii este „foar
te gravă" de la ocuparea lor de că
tre Israel, relatează agenția Taniug. 
Referindu-se la acest raport, pre
ședintele comitetului, Nisanka Vije- 
vardane (Sri Lanka), a subliniat că 
„violența permanentă și atitudinea 
agresivă a ocupanților israelieni, care 
încearcă să-și consolideze puterea în 
teritoriile ocupate, agravează sufe
rințele populației civile".

TEL AVIV 31 (Agerpres). — Stu
denții din cele trei universități ara
be de pe malul occidental ocupat al 
Iordanului au organizat o acțiune de 
protest față de decizia autorităților 
militare israeliene de a deporta pa
tru palestinieni sub acuzația de par
ticipare la „activitate .politică sub
versivă", informează agenția Reuter. 
Participanții la manifestația de pro
test au fost împrăștiați prin inter
venția forțelor de securitate israelie
ne din regiune, precizează agenția.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE

DEMOCRATICE Șl POPULARE

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a revoluției de eliberare națională, 
In numele poporului român, al partidului și guvernului, precum și al meu 
personal vă adresez dumneavoastră, partidului, guvernului și poporului 
algerian calde felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma convingerea că raporturile de 
prietenie și colaborare dintre partidele și țările poăstre. precum și con
lucrarea dintre România și Algeria pe pl^n internațional se vor dezvolta 
tot mai mult in viitor, în interesul popoarelor român și algerian, al cauzei 
păcii, independenței, securității și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului algerian 
prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al' Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării revoluției 

algeriene, tovarășul Constantin 
Dăscăles.cu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al 1 Partidului Comunist Ro
mân, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a a- 
dresat o telegramă lui Abdelhamid 
Brahimi, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, prim-

ministru al Guvernului Republicii Al" 
aeriene Democratice și Populare, prin 
care ii transmite felicitări si cele 
mai bune urări de sănătate, feri
cire si noi succese in activitate. în 
telegramă se exprimă convingerea 
că cele două guverne vor acționa 
tot mai mult în viitor pentru lărgi
rea și aprofundarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

JAPONIA: Tinerii - împotriva irosirii de fonduri 
în scopuri militare

TOKIO 31 (Agerpres). •— 
tr-unul din parcurile centrale 
capitalei nipone a avut loc un 
ting al tinerilor și studenților 
potriva folosirii institutelor de 
vătămînt superior la diverse 1 
grame de cercetări militare. Vorbi
torii la miting au declarat că stu
denții și cadrele didactice nipone 
refuză să aplice rezultatele cerce
tărilor lor științifice in scopuri mi
litare și ău cerut reducerea cheltu
ielilor în această direcție, pronun- 
țindu-se pentru folosirea fonduri-

în- 
ale 
mi- 
îm- 

■ în- 
pro-

ț 
ț

ț
lor astfel eliberate la soluționarea 
unor probleme sociale.

*
Organizația țăranilor din Okina

wa s.-a adresat autorităților locale 
cerind retrocedarea terenurilor lor 
agricole, în prezent ocupate de
baza militară americană de pe l
insulă. în declarația adresată auto- 
pităților, ei protestează în legătură ) 
cu amplasarea de baze militare 
străine pe terpjțțțrile-Jor, fapt, care 
constituie un act . ilegal și produce 
daune serioase economiei rurale a 
insulei.

Ședința Prezidiului C. C. al P. C. din Cehoslovacia
7 5

si Guvernului R. S. Cehoslovace

In sprijinul 
reglementării 
situației din 

America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager

pres). într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, președintele 
țării, Eric Arturo del Valle, a reite
rat necesitatea de a se intensifica 
eforturile consacrate realizării păcii 
in America Centrală — transmite 
agenția Prensa Latina. El a arătat 
că Republica. Panama se pronunță 
ferm pentru soluționarea pașnică, pe 
calea negocierilor, a diferendelor 
dintre state și va face totul pentru 
crearea unui climat real de pace, se
curitate și cooperare în America 
Centrală.

Deși perioada care 
s-a scurs de la eve
nimentul aniversat 
este destul de scurtă. 
Algeria a «cunoscut in 
acest răstimp adinei 
transformări . econo
mice si sociale. Pe cu
prinsul tării au fost 
înălțate numeroase fa
brici și uzine, baraje 
si hidrocentrale, scoli 
si universități. Un pu
ternic avint a luat ac
țiunea de valorificare 
a bogățiilor naturale. 
Astăzi, poporul alge
rian se mindreste. pe 
drept cuvint. cu ma
rile rafinării si com
plexe industriale de la 
Arzew. Alger. Skikda, 
Anaba, cu combinate
le siderurgice de la 
Djidjeli si Oran. ca și 
cu alte obiective de 
importantă deosebită. 
Noul plan cincinal 
1985—1989, în. curs de 
realizare, dînd expre
sie hotărîrilor adopta
te de Partidul Fron
tul de Eliberare Na
țională. prevede con
tinuarea cu eforturi 
sporite a acestei ac
tivități constructive. 
Se acordă. între alte
le. o atenție specială 
creșterii potențialului 
economic al tării, ri
dicării nivelului de 
trai, al maseJor. în 
cursul acestui an. gu
vernul a adoptat un 
program de măsuri 
vizind valorificarea

Poporul algerian 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 31 de ani 
de la declanșarea 
luptei armate de eli
berare națională, care 
avea să ducă, după 
uriașe jertfe de singe 
și suferinti. la procla
marea independentei 
Algeriei. în amintirea 
acestui eveniment me
morabil. ziua de 1 no
iembrie este marcată 
în fiecare an ca „Ziua 
Revoluției".

Așa cum se știe, 
Republica Algeriană 
Democratică si Popu
lară este cea mai în
tinsă tară a Africii de 
nord, avind o supra
față de 2 381 700 kmp 
si o populație de a- 
proape 20 milioane de 
locuitori, care este 
concentrată in regiu
nile , agricole din a- 
propierea Meditera- 
nei. Restul teritoriului, 
la sud de munții 
Atlas. îl reprezintă în
tinderile desertice, 
punctate, ici si colo, 
de mici așezări uma
ne. dar avind in 
adincuri bogate ză
căminte de minereu 
de fier, fosfați, zinc, 
cărbune și mai ales 
petrol. ' Producția a- 
nuală de țiței se ri
dică la aproximativ 50 
milioane tone, situînd 
Algeria, ne locul trei 
în rîndul țărilor afri
cane producătoare de 
„aur negru".

păminturilor nefolosi
te si sprijinirea culti
vării lor.

P.riețenia româno- 
algeriană. manifesta
tă pregnant in anii 
luptei de eliberare a 
Algeriei, cînd poporul 
român i-a acordat în
tregul său sprijin, a 
căpătat valențe noi 
după dobindirea inde
pendentei naționale, 
în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. Româ
nia a recunoscut ime
diat tînărul stat si a 
stabilit cu el relații 
diplomatice. De atunci, 
raporturile româno-al- 
geriene au urmat o 
traiectorie ascenden
tă. Momente de hotă- 
rîtoare însemnătate în 
această evoluție le-au 

v. constituit întilnirile la 
nivel înalt, care, prin 
acordurile si înțelege
rile convenite, au des
chis noi perspective 
conlucrării bilaterale. 
Intensificarea si am
plificarea continuă a 
relațiilor româno-al- 
geriene. stimulate de 
aceste înțelegeri si a- 
corduri. se înscrie pe 
linia aspirațiilor de 
dezvoltare si progres 
ațe celor două țări si 
ponoare, spre binele 
păcii si colaborării in
ternaționale. ,

S-a arătat că R.S.C. va contribui 
prin toate forțele la normalizarea si
tuației internaționale, renașterea 
procesului destinderii internaționale 
și extinderii acestuia asupra tuturor 
domeniilor relațiilor dintre state, 
dezvoltarea colaborării internaționa
le. la o cotitură spre mai bine, asi
gurarea păcii și securității în Europa 
și în întreaga lume.

PRAGA 31 (Agerpres). — Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și Gu
vernul R. S. Cehoslovace, examinînd 
o informare cu privire la rezultatele 
Consfătuirii de la Sofia a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, au aprobat activitatea delegației 
cehoslovace și au dat o înaltă apre
ciere documentelor adoptate — in
formează agenția C.T.K.

Noul buget militar 
al S.U.A.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
După luni de amînări și dezbateri 
aprinse, Camera Reprezentanților a 
Congresului S.U.A. și-a dat.. acordul 
final aprobînd textul de compromis 
al bugetului militar american pen
tru anul financiar 1936, care . ă 
început la 1 octombrie. Deși noul 
buget militar este cel mai mare din 
istoria S.U.A., totalizînd 302,5 miliar
de dolari, ca urmare a cererilor tot 
mai insistente ale opiniei publice 
americane creșterea cheltuielilor a 
fost limitată la' nivelul ratei infla
ției, echivalînd cu o înghețare de 
facto, în termeni reali, a acestor chel
tuieli. între altele, se preconizează 
reducerea numărului de rachete de 
tipul „MX", ce urmează să fie con
struite, la 50, de la 100.

Anterior, textul legii bugetului mi
litar american a fost aprobat de 
Senat.

I
I
I

noiembrie și care a fost inițiată de l 
organizația „Campania națională ’ 
pentru înghețarea armelor nu- \ 
oleare", precizează agenția T.A.S.S.

Pentru înghețarea armelor nucleareS.U.A
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

în statal american Nevada con
tinuă manifestațiile militanților 
americani pentru pace. Nu depar
te de poligonul de experiențe nu
cleare din acest stat au loc zilnic 
demonstrații ale unor grupuri de 
militanți . antirăzboinici care cer

S.U.A. să pună capăt testelor cu 
armele nucleare.

Acțiunile se înscriu intr-o lună 
de protest ce se încheie la 19

Ședința Biroului Politic al C. C. al P. S. U. G. 
și Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

BERLIN 31 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consi
liul de -Miniștri al R.D. Germane au 
aprobat un raport cu privire la Con
sfătuirea de la Sofia a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de ia Varșovia,

precum și activitatea desfășurată cu 
acest prilej de delegația R.D.G., re
latează agenția A.D.N.

Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. au 
stabilit sarcinile ce șe impun în acest 
sens, adaugă A.D.N.

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare economică 
și tehnică româno-venezueleană

CARACAS 31 (Agerpres). — La 
Caracas s-a desfășurat cea de-a IV-a 
sesiune, a Comisiei mixte de coope
rare economică si . tehnică româno- 
venezueleană. Comisia a stabilit ac
țiuni concrete pentru dinamizarea ra
porturilor de cooperare in domeniile 
construcțiilor de mașini, industriei

petrochimice si industrializării lem
nului. precum si de stimulare si di
versificare a schimburilor comercia
le reciproce. A fost semnat acordul 
comercial între Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
publicii Venezuela, precum și pro
tocolul sesiunii.

L IMAIIONAL Al Hllllll s P 
n i Spre soluționarea crizei politice din Italia

înlăturarea primejdiei nucleare și promovarea 
păcii - obiective vitale ale tinerilor de pretutindeni

Marcarea Anului Internațional al 
Tineretului — eveniment cu profun
dă rezonanță mondială proclamat de 
Organizația Națiunilor Unite ca ur
mare a generoaselor inițiative pe 
linie de tineret ale României socia
liste — a evidențiat și evidențiază 
cu tărie faptul că promovarea păcii 
și înlăturarea primejdiei nucleare 
constituie ' preocupări fundamentale 
ale tinerei generații de pe toate me
ridianele planetei, demonstrează as
pirația sa legitimă de a acționa, 
alături de popoare, pentru făurirea 
unui viitor lipsit de existența arme
lor, de amenințarea războaielor. 
Așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Tînăra 
generație aspiră din toate puterile la 
eliminarea pericolelor care pot duce 
la izbucnirea unui nou război mon
dial nimicitor — in care ea este che
mată să dea cel mai greu tribut de 
sînge — dorește cu ardoare să-și 
spună cuvîntul asupra problemelor 
grave care confruntă astăzi omeni
rea, frămîntă viața internațională șL 
mai ales, să ia parte activă, nemij
locită, la făurirea propriului viitor 
de pace și prosperitate, a zilei de 
miine în care dorește să trăiască și 
să muncească". '

într-adevăr, cum dovedește des
fășurarea manifestărilor din cadrul 
Anului Internațional al Tineretului, 
un loc prioritar la aceste manifes
tări il ocupă dezbaterile, inițiativele 
și luările de poziție vizind promo
varea păcii, a dezarmării, in primul 
rind nucleare, elaborarea unei plat
forme largi de acțiune pentru pace, 
care să focalizeze interesul și parti
ciparea tinerilor din întreaga lume.

Cursa înarmărilor și soar
ta tineretului. 111 Prezent> cînd 
escalada înarmărilor a depășit orice 
limite raționale, primejduind pentru 
prima oară în istorie însăși exis
tența umanității, vocea tinerei ge
nerații pentru încetarea cursului pe
riculos generat de aberanta cursă a 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
reale și urgente de dezarmare a de
venit mai pregnantă ca oricînd in 
trecut. în toate regiunile lumii, prin- 
tr-o largă varietate de forme — de
monstrații, marșuri, seminarii, festi
valuri, reuniuni, conferințe și con
grese, organizate sub genericul 
A.I.T. la nivel local, național, regio
nal și internațional — tinerii, organi
zațiile de tineret și studenți de di- 
ferite^orientări politice — comunis
te, socialiste,. social-democrate, creș
tine, liberale, conservatoare — ală- 
turîndu-se celorlalte forțe iubitoare 
de pace, și-au intensificat acțiunile 
împotriva pericolului de război, apre
ciind pacea ca bunul lor cel mai 
de preț, fără de care nu pot exista 
speranțe și împliniri. Ca un fapt 
semnificativ, în acest an al tinere
tului se poate constata o creștere 
fără precedent a participării tine
rilor in marile coloane ale păcii. 
Alături de sporirea continuă a nu
mărului de tineri care iau parte la 
mișcarea antirăzboinică, observatorii 
au notat alte două trăsături semni
ficative. în primul rînd, este vorba 
de exprimarea mai clară a opțiu
nilor politice în favoarea păcii ale 
unui număr tot mai mare de orga
nizații de tineret aparținînd unor 
partide de guvernămint sau cu pon
dere relevantă in viața politico-so- 
cială din țările occidentale. în altă 
ordine de idei, sînt evidente ten
dințele de apropiere între diferite 
componente ale mișcărilor naționale 
de tineret pentru a găsi un limbaj 
comun în vederea organizării unor 
ample acțiuni împotriva înarmărilor 
nucleare, pentru pace și colaborare 
internațională, tendințe care polari
zează un larg evanțai de organizații, 
asociații politice, culturale de ti
neret.

Cu ocazia unor asemenea mani
festări desfășurate, de pildă, în R.F.

Germania, Marea • Britanie, Italia, 
Belgia, Franța s-a subliniat că înar
mările reprezintă nu numai o per
manentă amenințare pentru viața 
popoarelor, dar și un sac fără fund 
care vitregește statele angrenate de 
uriașe fonduri financiare și alte mij
loace, ce ar putea fi îndreptate spre 
soluționarea unor acute probleme 
sociale și economice, care afectează 
în prezent viața a zeci și zeci de 
milioane de persoane, în mare parte 
tineri. La reuniuni ale comitetelor 
naționale de coordonare pentru 
A.I.T. s-a arătat că, în timp ce chel
tuielile militare urcă an de an, bă- 
tind recordurile, un număr tot mai 
mare de tineri, aflați la porțile 
vieții, sînt confruntați cu șomaj, 
fenomene grave de marginalizare, 
lipsa posibilității de a se instrui, de 
a fi într-adevăr utili societății. Nu
mai prin convertirea industriei de 
război în industrie civilă s-ar putea 
crea 5,5 milioane noi locuri de mun
că, fără a mai aminti de faptul că 
fondurile exorbitante alocate pentru 
dezvoltarea și producerea de noi 
arme, tot mai distrugătoare, ar putea 
furniza mijloacele financiare nece
sare pentru punerea în aplicare a 
unor vaste programe vizînd amelio
rarea statutului tinerei generații.

Recenta Conferință mondială a co
mitetelor naționale pentru Anul In
ternațional al Tineretului — presti
gioasă manifestare găzduită de capi
tala țării noastre — organizată _ în 
perspectiva apropiatei Conferințe 
mondiale a Națiunilor Unite pen
tru A.I.T., s-a constituit intr-un nou 
și semnificativ moment în afirmarea 
vrerii de pace a tinerei generații 
contemporane. Declarația comună a- 
doptată la București și difuzată ca 
document oficial la. actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., recu- 
noscînd însemnătatea deosebită a 
participării tineretului la modelarea 
viitorului, ca și situația gravă din 
lume, rezultat al cursei ‘înarmărilor, 
lansează chemarea către tinerii pla
netei „să depună și să-și intensifice 
eforturile pentru oprirea cursei înar
mărilor nucleare și convenționale pe 
Pămînt și pentru prevenirea extin
derii ei în spațiul cosmic, pentru 
promovarea de măsuri care să întă
rească încrederea intre state, soluțio

narea pașnică a diferendelor și se
curitatea internațională, pentru 
orientarea spre dezvoltarea econo
mică, socială și culturală pașnică a 
numeroaselor resurse, folosite in pre
zent pentru înarmări".

După cum, așa cum rezultă din 
studii și cercetări efectuate în con
textul A.I.T., perpetuarea și accele
rarea cursei înarmărilor, și implicit 
a neîncrederii și tensiunii, a poli
ticii de confruntare generează prin
tre tineri o psihoză de război, ali
mentează fenomenul alienării, in- 
depărtîndu-i pe tineri de la activi
tățile politice și sociale responsabile.

Permanențele educării in 
spiritul păcii Consec>ntele nefas
te asupra tineretului ale politicii de 
forță' și de înarmări, deși mai puțin 
comensurabile, poluează conștiințele 
tinere.

Imbinînd armonios vorba cu fap
ta, România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au acționat și 
acționează pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru a asigura 
generațiilor prezente si viitoare con
dițiile necesare muncii creatoare, 
împlinirii in pace a aspirațiilor lor 
celor mai scumpe. într-un asemenea 
context de perseverente eforturi din 
partea partidului și statului nostru, 
este de relevat importanța „Decla
rației cu privire la promovarea in 
rindul tineretului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare", document adoptat de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 
propunerea României în urmă cu 20 
de ani și al cărui conținut își păs
trează și în prezent deplina actua
litate și valoare. Declarația — deve
nită un act de referință pe plan in
ternațional — sublinia rolul educării 
pentru pace a tineretului pentru a 
dobîndi „conștiința responsabilității". 
De atunci din inițiativa țării noas
tre, au fost elaborate și 
numeroase rezoluții la 
UNESCO, UNICEF, care 
în evidență necesitatea 
tinerei generații în spiritul 
înțelegerii și colaborării între po
poare, al înaltelor valori umaniste.

Așa cum rezultă din asemenea re
zoluții, guvernele, factorii de decizie

adoptate 
O.N.U., 

au pus 
educării 
păcii, al

din fiecare țară au o mare răspun
dere in această privință, lor reve- 
nindu-le sarcina adoptării la nivel 
național a unor măsuri cu caracter 
educativ, de natură să sporească la 
tineri atașamentul pentru pace, res
pectul și stima față de alte popoare, 
încurajîndu-le inițiativele și partici
parea la mișcarea antirăzboinică, la 
întărirea păcii in lume. Răspindirea 
printre tineri a idealurilor de pace, 
de înțelegere este cu atit mai nece
sară cu cit se adresează unei gene
rații care nu a cunoscut în mod 
nemijlocit ororile războaielor mon
diale și care se află in proces de for
mare și afirmare în viața politică 
și socială. Avind in vedere aceste 
imperative, comitetele naționale pen
tru Anul Internațional al Tineretului 
au înscris în programele lor cerința 
întreprinderii unor măsuri la nivel 
guvernamental și neguvernamental, 
care să stimuleze și să mențină per
manent în atenție educarea genera
țiilor tinere in spiritul păcii.

Tineretul României socialiste, or
ganizațiile de tineret și studenți din 
țara noastră, in spiritul politicii ex
terne promovate de partidul și statul 
nostru, al inițiativelor, de larg 
răsunet mondial ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participă activ, 
alături de întregul popor, la lupta 
pentru pace și dezarmare, pentru 
asigurarea unui viitor pașnic pentru 
toți fiii planetei. Potrivit Programu
lui Comitetului Național Român 
pentru Anul Internațional al Tine
retului, au avut loc și sînt în curs 
de desfășurare la nivel local și na
țional o întreagă suită de manifes
tări, în cadrul cărora tinerii patriei 
dau glaș voinței de pace și dezar
mare, reafirmă deplinul sprijin față 
de activitatea internațională a Româ
niei socialiste consacrată făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și colaborării pe planeta 
noastră. Marile acțiuni de masă des
fășurate sub genericul „Tineretul 
României dorește pacea 1“ s-au în
scris ca inițiative cu un puternic 
ecou in conștiința tinerei generații 
a lumii, ca o contribuție prețioasă 
la afirmarea idealurilor Anului In
ternațional al Tineretului.

Ioan TIMOFTE

ROMA 31 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, l-a 
primit joi pe premierul desemnat, 
Bettino Craxi,1 care l-a informat des
pre dorința celor cinci partide par
ticipante la guvernul de coaliție pre
cedent de a continua să facă parte 
din cabinet^ in baza acordului inter
venit miercuri între liderii partide
lor socialist, democrat-creștin. socia
list-democratic, republican și liberal.

Președintele Italiei a respins cere
rea de demisie a lui Craxi și i-a re
comandat să ceară parlamentului vo
tul de încredere, punind astfel capăt 
crizei politice intervenite in urmă cu

două săptămini ca urmare a decla
rației Partidului Republican că se 
retrage din cabinet, nefiind de acord 
cu modul cum a acționat in cazul na
vei „Achille Lauro".

Astfel, pentru ieșirea din criză s-a 
ales calea parlamentară, rar intilni- 
tă in practica politică din această 
țară, tn cazul că va obține votul de 
încredere, cabinetul precedent își va 
continua activitatea. Premierul de
semnat Bettino Craxi a declarat că 
guvernul va rămine neschimbat și că 
dezbaterile în parlament vor incepe 
probabil luni.
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CONSULTĂRI SOVIETO-CANA- 
DIENe. La Ottawa au avut loc 
consultări sovieto-eanadiene in 
problemele neproliferării armei 
nucleare, anunță agenția T.A.S.S. 
Au fost examinate problemele în
tăririi în continuare a regimului in
ternațional al neproliferării in lu
mina rezultatelor recentei Confe
rințe pentru 
de aplicare a 
neproliferarea 
precizează sursa citată.

examinarea modului 
Tratatului privind 
armelor nucleare.

DECLARAȚIILE LUI JIMMY 
CARTER. La încheierea unei 
vizite neoficiale in Nepal, fostul 
președinte al Statelor Unite, Jimmy 
Carter, a declarat intr-o conferin
ță de presă că propunerea sovie
tică de reducere cu 50 la Sută a 
armamentelor nucleare ofensive 
constituie „un punct de plecare 
promițător" pentru apropiata întil- 
nire sovieto-americană la nivel 
înalt de la Geneva. Pe de altă 
parte, Carter a apreciat programul 
denumit „Inițiativa de apărare 
strategică" 
„irealizabil 
tehnic".

„Inițiativa
(„Războiul stelelor") ca 
din punct de

ALOCUȚIUNE

vedere

I ÎNTR-O ALOCUȚIUNE

I VIZATĂ, rostită cu prilejul
nirii a doi ani de Ia alegerile pre
zidențiale care au dus la reveni
rea tării la un guvern civil, pre- 

I ședințele Argentinei, Râul Alfon-
sin, a denunțat existența unor ele
mente de destabilizare, ce încear- 

| că să abată de la cursul său nor-

TELE- 
împli-

mal procesul național de transfor
mări , democratice. El a arătat că 
starea de asediu decretată în țară 
nu Ieste îndreptată împotriva po
porului, această măsură vizind 
neutralizarea forțelor de extremă 
dreaptă care atentează la demo
crație și incearcă să reinstituie re
gimul militar.

BANCA INTERNAȚIONALĂ 
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI 
DEZVOLTARE (B.I.R.D.) a deschis 
un birou permanent Ia Beijing — 
informează agenția China Nouă, 
în următorii cinci ani, B.I.R.D. va 
acorda Chinei un credit suplimen
tar de trei miliarde dolari, destinat 
realizării unor proiecte în dome
niu] agriculturii, energiei, trans
porturilor și învățămintului.

COMEMORARE. La 31 octombrie 
în întreaga Indie au avut loc mi
tinguri și adunări 
consacrate împlinirii unui an de D 
asasinarea Indirei ”
prim-ministru/ La mitingul de ln i 
Delhi, la care au participat pesto I 
un milion de oersoane, a luat cu I 
vintul primul-ministru, Rajiv Gan
dhi, care a subliniat. între altele. I 
că guvernul său va continua poli- | 
tica de pace și dezarmare inițiată 
de Indira Gandhi. i

POPULAȚIA CIPRULUI. La sfir- | 
șitul anului 1984 populația Cipru
lui era de 661 800 locuitori, repre- I 
zentind o creștere de 1,3 la sută 
(8 400 persoane) față de anul pre- 1 
cedent.

comemorative
Gandhi, fost
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