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TOATE TERMOCENTRALELE
SA FUNCȚIONEZE

DE TOAMN® Toate tractoarele rămase disponibile după încheierea recoltării sâ 
fie concentrate la arat ® Prin mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate la 
eliberarea de resturi vegetale a terenurilor să se asigure front de lucru me
canizatorilor @ Tractoriștii repartizați Ia executarea arăturilor să lucreze 
în schimburi prelungite și în două schimburi ® Să fie extinse lucrările 

de scarificare și afînare profundă a solului

LA CAPACITATEA MAXIMA!
PoliticMăsurile stabilite de Comitetul

Executiv al C.C. al P.C.R., din 17 oețom- 
brie a.c., vizînd întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii în sectorul energetic 
au fost primite de energeticieni, ca de 
altfel de toți oamenii muncii, cu justificat 
interes, ele avind o importanță deose
bită pentru asigurarea condițiilor ne
cesare funcționării la parametrii maximi 
a sistemului energetic național, pentru 
realizarea și livrarea energiei electrice 
la nivelul planificat, potrivit cerințelor 
economiei, astfel ca activitatea în pro
ducție, precum și în celelalte sectoare să 
se desfășoare normal. Important este ca 
pretutindeni în centralele electrice să se

acționeze, zi de zi, cu hotărîre, printr-un 
înalt spirit organizatoric, pentru întro
narea disciplinei ferme, pentru crearea 
tuturor condițiilor de exploatare rațio
nală, la capacitatea maximă a agrega
telor energetice, pentru executarea la 
timp și de calitate a tuturor reparațiilor.

Totodată, în lumina sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., întreprinderile producătoare de 
utilaj și echipament energetic trebuie să 
acționeze cu maximă răspundere pentru 
realizarea integrală și la termen a tot 
ceea ce este necesar ca fiecare uni
tate din sectorul energiei electrice, 
îndeosebi centralele pe cărbune, să lu-

creze 
în

aspecte majore, cu măsurile concrete ce 
se întreprind în aceste zile pentru apli
carea sarcinilor stabilite de Comitetul 
Pol.tic Executiv al C.C. al 
zentăm astăzi constatările 
noștri la :

la întreaga capacitate planificată, 
legătură cu cîteva din aceste

P.C.R., pre- 
reporterilor

științifică ți® Institutul de cercetare 
inginerie tehnologică pentru echipament 
energetic

® întreprinderea electrocentrale Mu
reș

© Centrala termoelectrică Mintia- 
Deva.

Operativ - sprijin concret din partea
proiectanților de utilaje energetice

Pentru a vedea modul în care se 
acționează pentru realizarea unor 
noi echipamente, cu fiabilitate spo
rită, cit și pentru elaborarea unor 
soluții tehnice și tehnologice care să 
contribuie la perfecționarea din 
„mers" a instalațiilor energetice 
existente, ne-am adresat tovarășului 
ing. MIRCEA ClRDU, directorul In
stitutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru echipa
ment energetic. >

— O mare parte a echipamentelor 
din centralele noastre termoelectrice 
au fost concepute și proiectate în in
stitutul dumneavoastră. în ce mod 
și-au dovedit ele eficiența și fiabili
tatea in exploatare, ce concluzii ați 
tras din 
timp ?

— Dacă 
cele două 
nit. Turceni și Rovinari. și cea pe

funcționarea lor în acest
ar fi să mă refer doar la 
mari termocentrale pe lig-

șisturi bituminoase 
buie să menționez, 
faptul că unele din proiectele 
execuție ale echipamentelor ce 
încorporează au fost realizate cu a- 
proape zece ani în urmă. Vreme su
ficientă pentru a trage învățăminte 
utile, știut fiind că. sub aspectul fia-- 
bilității, multe din instalații nu au 
corespuns așteptărilor.
sub parametrii ceruți de proiecte. 
Este vorba, în principal, de ăcele u- 
tilaje care vin in contact direct cu 
cărbunele, destinate operațiilor de 
descărcare, manipulare, alimentare 
și de ardere a cărbunelui. în aceste 
sectoare s-au întimplat și cele mai. 
mari neajunsuri. Cauzele sint mai 
multe. Esențială rămîne insă cea le
gată de proiectarea și construcția in
stalațiilor. Echipamentele respective, 
fiind in multe situații cu caracter de 
prototip — bunăoară cazanele de

1 035 tone abur pe oră — nu au avut 
întotdeauna, de la început, soluțiile 
constructive optime sub aspectul fia
bilității. Consecință agravată și' prin 
aceea că combustibilul cu care se ali
mentează centralele pe lignit și șis
turi are, de o bună bucată de vre
me. o calitate mai slabă decit cea 
stabilită inițial si situată la baza te-- 

funcționind mei de proiectare.
— Avind in -vedere aceste neajun-' 

suri, ce soluții tehnice ' concrete a 
elaborat institutul pentru creșterea 
performanțelor utilajelor din toate 
punctele de vedere 1

— începînd din anul 1983, ca ur
mare a sarcinilor exprese trasate de 
conducerea partidului, personal de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate de modernizare a echipamente
lor energetice s-a desfășurat după un 
amănunțit și riguros program de fia-

de la Anina tre- 
în primul rind, 

de 
le

bilitate. Acest program, ce prevede 
răspunderi și termene precise, a fost 
elaborat in cadrul unei comisii teh
nice complexe din care fac parte 
cercetători.1 proiectanți, specialiști 
din întreprinderile executante de 
utilaj energetic, din unitățile de ex
ploatare și întreținere a utilajelor 
respective. Pe parcurs, acest amplu 
plan de acțiune s-a mai completat, 
s-a perfecționat. în prezent tot an
samblul de măsuri ce-1 cuprind — și 
sint sute de obiective — este realizat.

în cadrul programului de fiabilita
te, institutului i-a revenit sarcina re
zolvării unor probleme legate in spe
cial de pregătirea și utilizarea com
bustibilului iri cazane și în instala
țiile auxiliare. O parte din soluțiile 
găsite au și fost generalizate. Mă re
fer, de pildă, la soluțiile tehnice ce 
au condus la creșterea capacității de 
măcinare a morilor de la cazanele de 
1 035 tone abur ne oră. aplicată 
Ia toate grupurile de la Rovinari și 
Turceni. De asemenea, este genera
lizată introducerea grătarelor de 
post-ardere. In curs de extindere 
sint alte două soluții tehnice va-

Concomitent cu acțiunile care se 
întreprind în aceste zile in vederea 
transportării și depozitării ultimelor 
cantități de produse agricole din cimp 
și din grădinile de legume, cit și de
pozitării cu grijă a acestora spre a 
se evita orice pierderi, o atenție de
osebită trebuie acordată pregătirii 
temeinice a viitoarei recolte. In Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat țărănimii cooperatiste, lu
crătorilor din întreprinderile agrico
le de stat, mecanizatorilor și Specia
liștilor, tuturor oamenilor muncii din 
agricultură cu prilejul „Zilei recol
tei", se subliniază 
că și în acest an, 
deși condițiile cli
matice au fost 
nefavorabile — 
după o iarnă grea 
a urmat o lungă 
perioadă de sece
tă care se men
ține și in prezent
— o serie de județe și un mare nu
măr de unități agricole de stat și co
operatiste au realizat producții mari. 
Sint realizări care demonstrează po
sibilitățile largi ale agriculturii noas
tre socialiste de a obține recolte 
constante și sigure in orice condiții 
de climă. Totodată, secretarul gene
ral al partidului a arătat că nu peste 
tot lucrările agricole au fost execu
tate la timp și de bună calitate, ceea 
ce a diminuat nivelul producțiilor.

Desigur, condițiile climatice din 
acest an n-au fost favorabile. Dar 
faptul că unităti agricole vecine, cu 
posibilități asemănătoare, înregistrea
ză diferențe mari de recoltă, uneori 
chiar pînă Ia dublu — se arată în 
mesaj — demonstrează că nu numai 
condițiile climatice sînt de vină : 
nu peste tot lucrările agricole au 
fost executate la timp și de bună ca
litate, ceea ce a diminuat simțitor 
producțiile. Iată de ce, așa cum a 
cerut conducerea partidului, se im
pune ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, cadrele de 

■ conducere din unitățile agricole să 
acționeze cu înaltă responsabilitate 
comunistă, patriotică, pentru îmbu
nătățirea muncii în agricultură, ast
fel ineît în anul viitor — primul an

al noului cincinal — să se obțină 
producții mari in toate sectoarele a- 
griculturii.

Condiția hotărîtoare pentru crește
rea randamentului la hectar la cultu
rile agricole ce se insămînțează pri
măvara o constituie executarea ară
turilor de toamnă și' fertilizarea unor 
suprafețe cit mai mari cu îngră
șăminte organice. Potrivit programu- ■ 
lui întocmit de organele de speciali
tate. în această toamnă urmează să 
fie executate .arături adinei pe 4,4 
milioane hectare, lucrare ce urmează 

. să fie încheiată pînă la 15 noiem-

Sarcini actuale în agricultură

brie. Prin urmare, toate tractoarele 
rămase disponibile după încheierea 
celorlalte lucrări agricole de toamnă 
trebuie concentrate la arat. De ce 

de grele de 
solul tare, care 

de 
ne- 
su- 
că,

mai mare 
efectuate

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEORMAN :

zonei — județele : Teleorman, Ia
lomița, Călărași, Constanța, Tulcea, 
Brăila, Buzău și Timiș.

Zona a Il-a — Peste media zonei 
— județele : Mehedinți, Prahova. 
Dîmbovița, Argeș, Vilcea, Vrancea, 
Gorj, Caraș-Severin, Bacău și Vas
lui. Sub media zonei — județele : 
Bihor, Satu Mare, Galați, Iași, 
Neamț și Botoșani.

Zona a IlI-a — Peste media zo
nei — județele : Sălaj, Hunedoara. 
Sibiu, Brașov, Covasna, Bistrița- 
Năsăud și Maramureș. Sub media 

zonei — județele: 
Cluj, . Alba, Mu
reș, Harghita și 
Suceava.

Avind în vede
re că am intrat in 
luna noiembrie, 
iar timpul se poa
te schimba de la 
o zi Ia alta este ne

cesar ca ritmul lucrărilor la arat să 
fie intensificat în toate unitățile a- 
gricole, in toate județele. Aceasta 
presupune ca tractoarele repartizate 
ia arat să fie folosite din plin, lucrin- 
du-se în schimburi prelungite și 
chiar in două schimburi. Pentru ca 
mecanizatorii să poată ara din plin, 
este necesar să fie eliberate de 
resturi vegetale toate terenurile res
pective, lucrare la care să fie mobi
lizați toți locuitorii satelor.

în multe zone agricole ale țării 
există largi posibilități de creștere 
a randamentului la hectar prin exe- 
cutarea lucrărilor de scarificare și 
afînare profundă a solului. Pe a- 
ceastă cale, numeroase unități agri
cole din județele Olt și Timiș au 
reușit să obțină recolte mari la hec
tar pe *erenuri  podzolice sau pe lă- 
coviști. Avind in vedere avantajele 
acestor lucrări, au fost luate măsuri 
ca. în această toamnă, să fie execu
tate lucrări de scarificare și afîna- 

•;re: profundă pe suprafețe mari. De 
altfel. ,prin buna folosire a tractoa
relor grele in județele Olt, Argeș 

w ei. Timiș aceste- lucrări continuă cțt 
intensitate. Pestb tot unde s-a asigu
rat baza tehnico-materială necesară 
trebuie acționat în vederea intensifi
cării lucrărilor de scarificare și ali
nare adîncă a solului.

întrucît lucrările de recoltare s-au 
încheiat, acum principala sarcină a 
cadrelor de conducere și specialiști
lor din unitățile agricole, direcțiilor 
agricole și consiliilor populare, a or
ganelor și organizațiilor de partid 
o constituie intensificarea arăturilor 
și a lucrărilor de scarificare și afî- 
nare adîncă a solului. Executarea an
cestor lucrări la termenele prevăzu
te și de cea mai bună calitate con
stituie un factor de cea mai mare 
însemnătate pentru obținerea de re
colte mari în anul viitor.

și in condiții atît 
lucru, determinate de 
duce la un consum 
carburanți, trebuie 
întîrziat arături adinei pe toate
prefețele ? Specialiștii apreciază 
îndeosebi în asemenea situații, prin 
executarea arăturii adinei — lucrare 
de bază cum este denumită ea — se 
asigură formarea unui strat afi
nat, care permite pătrunderea ■ 
apei provenite din ploi și zăpezi și 
păstrarea ei în pămînt. Totodată, 
arătura , adîncă îmbunătățește însu
șirile fizice, chimice și biologice ale 
solului. Ca rezultat al sporirii re
zervelor de apă și al îmbunătățirii 
însușirilor fizice, solul acumulează 
mai multe substanțe nutritive, ceea 
ce are o influentă pozitivă asupra 
recoltelor. Iată de ce acum, după 
ce s-a încheiat recoltarea culturilor.{,j 
de toamnă, cadrele de condu-’.;,.’ 
cere și specialiștii din unitățile

' agricole au datorîă" să ' or'gâhîzeze v 
temeinic activitatea mecanizatorilor.. 
astfel ineît să se lucreze din plin 
la arături. Care este stadiul la zi al 
acestei lucrări ?

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re rezultă că pînă în seara zilei 
de 3 noiembrie au fost făcute 
arături adînci de toamnă pe 39 Ia 
sută din suprafețele prevăzute. Este 
un procent mic dacă ținem seama 
că timpul este foarte avansat. A- 
celeași date arată că există diferente 
mari de la un .județ Ia altul, situate 
în aceeași zonă și care au condiții 
asemănătoare in ce privește supra
fețele arate. Iată cum se prezintă 
situația pe zone agricole :

Zona I — Peste media zonei — 
județele : Dolj, Olt, Giurgiu, Arad 
și sectorul agricol Ilfov. Sub media

Noi sonde în funcțiune
La schela de producție petrolieră 

Poeni, județul Teleorman, 
mitent ' ;......_.......
pentru creșterea gradului de utili-.: 
zare a fondului existent de sonde, 
o atenție deosebită se acordă pu
nerii în valoare a noi zăcăminte de 
hidrocarburi. în ultimele zile au 
fost date în exploatare incă trei 
sonde noi. De la începutul anului, 
in cadrul perimetrului de activita
te a celor 7 brigăzi ale schelei au 
fost puse in funcțiune 62 de sonde 
noi, depășindu-se 
de plan pe 
dențiat este 
terializarea 
țorice și 
efectuare a 
au fost reduse cu 2—3 zile la fie
care sondă nouă. în prezent, aici 
se află in diferite stadii de foraj 
alte sonde noi, care vor fi racordate 
la circuitul productiv pină la sfir- 
șitul anului. (Stan Ștefan).

. conco-
cu eforturile întreprinseI

Efortul moral de a fi în pas cu noul

ROW»#

Constanța Sandu Cristian

prin anii ’51). Or,

ai spiritului revoluționar
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astfel sarcinile
10 luni. Demn de evi- 
și faptul că. prin ma- 
unor măsuri organiza- 
tehnice. termenele de 
probelor de producție

Dinamica dezvoltării
A

Pe biroul său, între clasicele 
ustensile, suportul unei clepsidre 
(sticla s-a spart, dar multă vreme 
instrumentul a funcționat). Era un 
simplu obiect decorativ ?...

— La ce v-a folosit ?
Inginerul Constantin Sederiaș, 

directorul întreprinderii de mașini 
electrice București, zimbește :

— Nu era pentru decor. Nu am 
mania zorzoanelor. Am avut nevoie 
de acest obiect într-o vreme cind 
uzina a trebuit să treacă prin trans
formări radicale și cind simțul pre
ciziei. al operativității, al rigorii 
trebuia creat și implementat în sis
temul nostru de lucru, in modul de 
a ne concepe misiunea și de a ne 
drămui timpul. Multi dintre cei pe 
care i-am găsit aici in urmă cu șase 
ani cind am venit fuseseră obiș- 
nuiți cu un stil de lucru aproxima
tiv. cu discuții multe și treabă pu
tină. Veneau la director ca să tot 
discute sarcinile pe care le aveau. 
Că o fi. că o păți... Un fel de tacla
le administrative. Atunci am făcut 
rost de această clepsidră, cu timpul 
de scurgere a nisipului de 3 minu
te. și o țineam pe birou. Cind ci
neva venea să discute o problemă 
ii spuneam „Pînă se scurge nisipul, 
trebuie să lămurim problema. Dati-i 
drumul Și. întorceam clepsidra. 
La început au luat-o ca pe o glu
mă. Dar cind au văzut că după trei 
minute nu le rrrai dădeam nici o 
atenție s-au. dumirit că nu-i joacă 
și că trebuie să-si prezinte proble
mele concis, la obiect și in cel mai 
practic mod cu putintă. Acum, de 
puțin timp, clepsidra s-a spart, in- 
timplător. Dar nici nu mai era ne
voie de ea. Misiunea ei se în
cheiase.

— Era vorba numai despre 
sirea timpului ?

— O, nu. Despre folosirea 
cioasă a multor altor valori 
vorba. Cu timpul insă chiar

in criză. Și mai eră și ideea că 
cine știe să-și drămuiască timpul 
înseamnă că e in măsură să facă 
treburi serioase.

— Despre ce era vorba, de fapt ?
— Uzina avusese un profil foarte 

larg. Motoare electrice, aparotaj 
electric foarte divers, pînă și fri
gidere făcuse 
acum, creindu-se multe alte între
prinderi in domeniul electrotehnicii, 
se ivise necesitatea specializării. 
Noi trebuia să rămînem doar la

foio-

judi- 
era 

eram

profilul de mașini electrice, lărgind, 
bineînțeles, gama acestor mașini și 
ridicind nivelul tehnic al realizării 
lor. Deci a trebuit să reproiectăm 
produsele, să refacem și să reprofi
lăm fluxurile tehnologice. Operația 
s-a dovedit a fi foarte grea. Pen
tru că întregul organism era îmbă- 
trînit într-o anume rutină, osificat 
într-o anume tradiție. Și orice miș
care nouă crea perturbații, reacții, 
derută. Deci trebuia creată capaci
tatea adaptării la nou. Care e. in 
primul rind. de ordin moral. Cere 
un efort, de gindire. de dobindire 
a unor competențe profesionale 
noi. Iar disponibilitatea la efort 
ține de voință, de educație, de con
știința necesității. Exclude comodi
tatea și rutina in gindire. Deci des
pre asta era vorba.

— Cum v-ați „descurcat" ?
— In primul rind, printr-un efort 

educativ. La toate nivelurile. Direc- 
ționat pe cîteva idei. Una dintre 
ele — o să vi se pară ciudată — 
a fost : cum răspunzi la întrebarea

„de ce Cind se cade in rutină 
oamenii în cauză caută răspuns la 
această întrebare numai după ce a 
apărut o defecțiune. Cind totul este 
în ordine sau aparent in ordine, ci 
nu se întreabă. Și. fatal, după un 
timp, te trezești că, pe nesimțite și 
fără să știi cum. ai rămas in urmă, 
întrebarea „de ce" trebuie să ți-o 
pui continuu. Atunci sau mai ales 
atunci cind totul merge bine. „De 
ce să nu se poată și mai bine ?1‘. 
Iată întrebarea celui care privește 
mereu inainte. mereu mai departe. 
In competi ia tehnică și tehnologică 
de azi izbinda este de partea celor 
care iși gindesc in permanentă pa
șii următori. Noi am dus aici o 
adevărată bătălie pentru acest fel 
de a gîndi.

— Cum se poate duce o aseme
nea bătălie ?

— Simplu nu-i deloc, știe oricine. 
Să vă dau un exemplu. Să zicem 
că in acțiunea de modernizare a 
unei tehnologii se elabora un pro
iect. Dar niciodată un asemenea 
proiect nu va putea să prevadă 
chiar toate detaliile, pînă la ulti
mele consecințe. Mai rămîn și unele 
amănunte pe care cel desemnat să 
execute proiectul trebuie să le gîn- 
dească în funcție de condițiile con
crete de aplicare. Ne trezeam însă 
că s-a executat, corect sau nu. nu
mai și numai ce era scris în res
pectivul plan. Nimic in plus. nimic 
de la cel pus sâ dea viată respec
tivei ac'iuni. Să dea viată ! înțeleg 
termenul în sensul de gindire pro
prie. participare vie la noul ce se 
năștea. De fiecare dată, la fiecare 
caz in porte, le-am dat acestor oa
meni răspunderea 
reușitei. Gîndi*i-vă.  aveți experien
ță.. găsiți ceea ce lipsește ! Și. cit 
timpul, s-au deprins cu ideea că nu

totală asupra

Mshai CAKVmi
(Continuare în pag. a IH-a)

TIMIȘ : Locuințe și edificii sociai-cuituraie
în timpul care a trecut de la în

ceputul anului si oină in prezent, 
zestrea urbanistică a municipiilor 
Timișoara și Lugoi. a celorlalte 
orașe și centre muncitorești din ju
dețul Timiș 
apartamente, 
nilor de olan 
tă perioadă.

a sporit cu incă 3 017 
cifră superioară sarci- 
stabilite pentru aceas- 
Concomiient, au mai

fost date in folosință. în special la 
parterul noilor 
merciale si de 
sumind peste 
utilă, noi spatii 
cinematografe la Timisoara si Bu- 
zias. cu cite 350 locuri, o sală de 
gimnastică la Lugoi si alte edificii 
social-culturale. (Cezar Ioana).

blocuri, unităti co- 
pres’ări servicii in- 
3 200 mp s iprafa ă 

de invătămint. două

Orăștie, veche loca
litate românească, prin 
așezarea sa geografi
că favorabilă, a fost 
mult timp fixată în
tr-o activitate econo
mică necesară și sufi
cientă sieși. Ani in 
șir, micii artizani lo
cali au prelucrat, cu 
meșteșug, e drept, 
materialele aflate la 
indemînă : piei, lemn, 
piatră, diverse produ
se agricole. Se mun
cea in folosul vecini
lor 
era tot in 
deci 
asigurată, 
gindea puțin de 
și la 
pentru 
Dar mică de tot.

Astfel că la 1 apri
lie 1952, cind se for
ma o „întreprindere 
raională de industrie 
locală" (I.R.I.L.) și in 
Orăștie, erau reuniți 
într-o 
mună 
riași, 
bază 
cîteva 
cu o 
mii lei. Care erau a- 
cestea ? Mori țără
nești, prese de ulei, 
cizmării, joagăre de 
apă, cărămidarii, ate
liere auto, motoare de 
tăiat lemne ; o în
șiruire de preocupări 
care-ți vorbesc despre 
„agitația" din tirgul 
de la marginea orașu
lui. Din înșiruirea ce
lor de mai sus — și 
dacă mai adăugăm si 
împletirea de răchită 
— vom deduce ușor 
care era structura 
produselor rezultate. 
Anul 1953 consemnea
ză o lărgire a sferei 
de prestații (încep a 
se repara cîntare) și 
roi acumulări de teri
torii de producție (se 
trece la exploatarea 
unui parchet de răși- 
noase).

Citesc 
intr-o 
pusă la 
către secretarul ad
junct al comitetului 

^de partid de la I.M.O.

apropiați, tirgul 
localitate, 

desfacerea era 
Lumea se 

tot 
„o mică rată 

dezvoltare".

activitate co- 
145 de mese- 

adunîndu-se ca 
de producție 
mijloace fixe 
valoare de 775

aceste date 
documentație 
dispoziție de 

secretarul 
al

(adică „întreprinderea 
mecanică" 
tovarășa 
Munteanu.
citeva foi 
fiate, dar 
mult respect in evi
dență. Scrupuloz'tatea 
unor descifrări și no
tări pentru prezent, 
dar și pentru mai tir- 
ziu, cunoașterea 
mului parcurs de 
nitate industrială 
dreptul oricărui 
prietar al ei. 
I.M.O. este o

Orâștie), 
Mariana 

Sint doar 
dactilogra- 
. ținute cu

dru- 
o u- 
este 
pro- 
Iar 

firmă 
cu un drum în conti
nuă ascendență, că
ruia merită să i se

ÎNSEMNĂRI

jaloneze traseul. Dar 
iată, mai sînt înscriși 
cițiva ani faști : 1955, 

4 se construiesc primele 
locuințe pentru mun
citorii fabricii ; 1959,
se face un pas impor
tant, de la prestații 
demarează producția 
industrială, și astă pe 
seama unor mici in
vestiții. Din aproape 
in aproape, din puțin 
in ceva mai mult, iată 
că între 1962—1965 din 
2 șoproane se impro
vizează tot atîtea ate
liere. Cu har și bună
voință, mai ales că in 
1962 incepuse exportul 
de produse din lemn.

Și cine știe unde 
s-ar fi ajuns hNu prea 
departe, oricum, dacă 
n-ar fi fost și aici, ca 
pretutindeni, fertiliza
te inițiativele, dinami
zate energiile crea
toare de innoitoarele 
deschideri aduse de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, de cind în 
fruntea partidului a 
fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un 
prim pas important al 
progresului : in 1966 
investițiile s-au ridi
cat la peste 2 milioane 
lei. iar în 1977 lucrau

deja aici aproape 1 090 
de oameni.

De ce 1977 ? Pentru 
că atunci munca aces
tor oameni a fost răs
plătită, efortul depus 
de ei a fost recunos
cut prin trecerea uni
tății la nivel de între
prindere republicană. 
Saltul, mare, din anii 
1977—1980 
pregătiți, 
perioadă 
du-se asimilarea unor 
produse de tehnicitate 
ridicată : strunguri
SR 250 în trei variante 
constructive, mașini de 
găurit (verticale și 
orizontale), reductori 
etc. Nu ne plac com
parațiile, dar e de 
tinut că in 1977 
mai fabricau, aici, 
rămidă, cojoace, 
voare, citronadă. Pro
duse de care era 
este, desigur, 
dar oamenii 
I.M.O. prinseseră gus
tul și priceperea lu
crurilor de înaltă teh
nicitate, lăsindu-le pe 
celelalte pe seama 
micii industrii locale.

Anul 
pentru 
noi și 
mari fonduri pentru 
dezvoltare. Iată 
s-au

i-a găsit 
în această 
desăvirșin-

re-
se 

că- 
co-

Și 
nevoie, 
de la

1981 aduce 
întreprindere 
mari, foarte

cum 
cheltuit banii 

pină acum. S-a con
struit o sculărie nouă, 
s-au ridicat 2 noi hale 
de producție, o turnă
torie de oțel și fontă, 
forja. S-au creat adică 
noi locuri de muncă 
pentru foștii navetiști 
de Hunedoara sau Cu- 
gir, dar și pentru fiii 
acestora. Dar nu nu
mai locuri de muncă, 
ci și dotări sociale : 
cantină de 1500 
locuri, un club.

Sosesc oameni 
în întreprindere.
1979 venea de la Cugir 
un fost șef de secție, 
inginerul Mircea Ro
tea. Cu experiența sa

de

noi 
In

Petre DOMȘA
(Continuare 
in pag. a II-a)
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preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

în spiritul sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al PXZR.

TOATE TERMOCENTRALELE SA FUNCȚIONEZE 
LA CAPACITATEA MAXIMĂ!

E E

Răspundere, disciplină, organizare
La adunarea generală a reprezen

tanților oamenilor muncii de la în
treprinderea electrocentrale Mureș 
— unitate care în domeniul produ
cem energiei electrice pe bază de 
hidrocarburi se situează constant 
printre fruntașii în întrecerea socia
listă din acest an — problemele le
gate de îmbunătățirea activității des
fășurate pentru înfăptuirea neabă
tută a programului de realizare și 
depășire a energiei electrice au fost 
dezbătute aprofundat, cu responsa
bilitate și exigență muncitorească.

„De la începutul anului și pină in 
prezent am pulsat suplimentar in 
sistemul energetic național 430 mi
lioane kWh energie electrică, iar 
pină la finele anului sintem pregă
tiți să rotunjim la peste 500 milioa
ne această cantitate, în condițiile in 
care consumurile de combustibil 
pentru producerea energiei electrice 
vor fi, ca și pină acum, sub cele 
normate".

Această idee, de a produce mal 
mult, mai economicos, în condițiile 
funcționării ireproșabile a tuturor 
agregatelor și instalațiilor de la cele 
trei centrale electrice — Iernut, Fin
tinele și Tirnăveni — a revenit ca 
un adevărat laitmotiv atît in ra
portul prezentat de ioan Cerghizan, 
secretarul comitetului de partid și 
președintele consiliului oamenilor 
muncii, cit și în luările de cuvint. 
Fiecare lucrător — de la electrician, 
maistru, laborant sau inginer la di
rectorul întreprinderii — și-a ex
primat hotărirea de a face totul pen
tru aplicarea fermă a măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru întronarea 
ordinii și disciplinei în acest sector 
vital al economiei.

— Alături de ceilalți energeticieni, 
sublinia Harko Stefan, șeful atelie
rului de exploatare termomecanică 
nr. 2, ne-am convins, o dată în plus, 
ce importanță covîrșitoare au in a- 
cest sector respectarea riguroasă a 
disciplinei, întronarea ordinii la fie
care punct de lucru. Numai așa, prin 
efortul colectiv al oamenilor, care au 
lucrat, la nevoie, și în regim de 14 
ore pe zi, am reușit ca, la centrala 
electrică din Iernut, cu o putere in
stalată de 800 MW, să încheiem re
parațiile grupului energetic nr. 5 de 
200 MW cu 35 de zile înainte de ter
menul planificat. Ce a însemnat a- 
ceasta pentru economie ? Realizarea 
suplimentară a unei producții de 168 
milioane kWh energie electrică. 
Acum, eforturile noastre sint con
centrate pentru încheierea grabnică 
a reparațiilor turboagregatului nr. 1 
de 100 MW, la care, prin buna orga
nizare a muncii și competența teh
nică a colectivului, avem certitudi
nea că, cel tîrziu la 5 noiembrie, și 
acest grup energetic va intra in func
țiune la întreaga capacitate. Conco
mitent, pentru a trece cu succes, ca 
și în anii precedent!, perioada vîrfu- 
lui de sarcină din anotimpul rece. . 
continuăm în ritm susținut o serie de 
lucrări de întreținere, astfel incit 
unitatea noastră să se situeze și in 
1986, primul an al viitorului cincinal. 
Intre fruntașii pe ramură.

Reluind aceeași idee. ing. Nicolae 
Hârâciu, șeful centralei electrice Tîr- 
năveni, a subliniat că, la această uni
tate, cu o putere instalată de 12 MW, 
colectivul este preocupat de ridicarea

nivelului tehnic de exploatare a 
agregatelor și instalațiilor la nivelul 
celei din Iernut. i.în cadrul între
prinderii, putem și trebuie nu numai 
să producem zilnic mai multi kilo- 
wați-oră, pentru economie, ci să 
contribuim la asigurarea cu ener
gie termică în vederea funcționării 
optime a marii platforme chimice 
din localitate. în acest scop, sintem 
în măsură să raportăm finalizarea 
reviziei tehnice a grupului de 12 MW 
și a reparațiilor curente la instala
țiile de bază. în viitoarele două-trei 
săptămini vom pune in funcțiune și 
cazanul de 50 tone, la care lucrările

in cu- 
Domi- 
activi- 
în ca-

mat hotărirea de a munci alături de 
tovarășii lor in așa fel incit să 
asigure exploatarea la parametri 
superiori a grupurilor energetice. 
Eforturile lor s-au materializat în 
punerea în devans in funcțiune a 
unei stații de electroliză necesară 
producerii hidrogenului. „Centrala din 
Fîntînele — una din primele cetăți 
de lumină ale tării — are 
rezultate bune in îndeplinirea indi
catorilor de plan — a spus 
vintul său electricianul Toth 
nic. Privindu-ne insă critic 
tatea. trebuie să spun că si
drul centralei noastre au fost sem
nalate abateri de la disciplina mun
cii. Iată de ce, afirm cu toată convin
gerea că Decretul prezidențial pri
vind instituirea stării de necesitate 
si a regimului militarizat în unită
țile din sistemul energetic national 
este de natură să contribuie la întă
rirea răspunderii în îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu, a sarcinilor 
încredințate la fiecare loc de 
muncă".

în adunarea generală. Stefan Ne- 
meti. sef compartiment plan-dezvol- 
tare. ing. Ionel Cerghizan. directorul 
întreprinderii, si alti vorbitori au 
făcut numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea activității de exploa
tare a agregatelor și instalațiilor, 
pentru întărirea ordinii si discipli
nei. Tinind seama de experiența si 
capacitatea tehnică a acestui colec
tiv muncitoresc, ei au propus, tot
odată. ca pentru anul 1986 nivelul 
producției planificate să crească in 
concordanță cu potențialul real al 
celor trei centrale electrice.

___„______  _____  ... _______ și-au găsit materializarea intr-un 
AMPLU PROGRAM DE MASURI din care reținem :

• încheierea înainte de termen si la un nivel calitativ ridicat a 
lucrărilor de reparații capitale Ia blocul nr. 1 de 100 MW de la centrala 
din Iernut ; si a cazanelor nr. 2 și 4 de la Fintinele ;

• pinâ la 5 noiembrie, toate agregatele să fie pregătite să funcțio
neze Ia puterea maximă si in condiții de siguranță ; personalul să asigure 
un nivel ridicat de exploatare a agregatelor, iar cel din serviciile func
ționale să fie in măsură să pună Ia dispoziție baza materială necesară 
desfășurării in cele mai bune condiții a procesului de producție ;

• pentru menținerea locului fruntaș in întrecerea socialistă, o aten
ție sporită se va acorda realizării exemplare a sarcinilor de recuperare 
și predare a materialelor refolosibile. cu deosebire a cenușii de plumb.

Gheorcjhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea 
electrocentrale — Mureș

6Înt avansate. Totodată, ne preo
cupă soluționarea grabnică a pro
blemei transformatorului de 110 kV 
care va asigura funcționarea optimă 
a celor trei cuptoare de carbid de la 
Combinatul chimic din Tirnăveni. 
Desigur, și noi avem lipsuri in 
vitate. Chiar dacă nu am 
abateri grave de la disciplină, 
sumul specific de combustibil 
vențional pentru producerea
giei electrice in regim de termofi- 
care și de condensație este incă 
mare față de centrala din Iernut".

La rîndul lor, electricianul loan- 
Moldovan și Gavrilă Demeter, teh
nician principal la secția 
a

acti- 
avut 
con- 
con- 

ener-

electrică 
centralei din Iernut, și-au expri-

Propunerfle făcute in adunare

La posturile cele mai importante,
de oameni ai 
termocentrala 

a trecut la 
exemplară si 
a sarcinilor

Colectivul 
muncii de la 
Mintia-Deva 
înfăptuirea 
neintirziată
stabilite la recenta ședință 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
măsuri menite a crea con
diții pentru alimentarea 
ritmică cu energie electri
că a unităților economice, 
pentru bunul mers al ac
tivității productive în toate 
sectoarele economiei națio
nale. Energeticienii de la 
Mintia sint pe deplin con- 
știenți de înalta îndatorire 
patriotică ce le revine, de 
a acționa cu maximă răs
pundere. cu dăruire si stă
ruință. intr-o ordine si dis
ciplină desăvîrșite pentru 
a spori producția de ener
gie electrică obținută în 
această unitate energetică.

în prezent se realizează 
zilnic o putere superioară 
cu 100 MW față de pe
rioada anterioară. Această

I.

cei mai competenți!
creștere de putere este e- 
fectul direct al unor repa
rații de calitate la grupul 
energetic nr. 1, al unei 
întrețineri curente cores
punzătoare a echipamente
lor. dar. mai ales, al unei

O atentie deosebită se 
acordă exploatării cores
punzătoare a agregatelor. 
Fiecare parametru este ur
mărit cu deosebită grijă 
pentru a se lua operativ 
măsurile in vederea unei

sigurarea condițiilor de 
realizare a unor producții 
cit mai mari de energie 
electrică, pentru funcțio
narea in deplină siguranță 
a centralei.

Mai multă energie elec-

La termocentrala Mintia-Deva

exploatări competente, fă
cută cu simt de răspunde
re si profesionalitate. Sec
vențele de muncă urmări
te de reporter fie la sala 
cazanelor sau la camera de 
comandă, la sala turbinelor 
sau la gospodăria de cărbu
ne atestă pe deplin că este 
întronat, peste tot. un spi- 

' rit de exigentă la toate 
nivelurile, fapt ce va de
termina ca rezultatele de 
zi cu zi să fie la nivelul 
cerințelor actuale..

funcționări optime si la 
capacitate maximă a gru
purilor energetice. Fără 
îndoială, aceasta presupune 
din partea personalului o 
înaltă pregătire profesio
nală. în acest sens, consi
liul oamenilor muncii, or
ganizațiile 
hotărit să 
activitatea, 
se asigure 
înaltă exigentă in domeniul 
pregătirii profesionale, de 
care deoinde- nemiilocit a-

de partid au 
își intensifice 
astfel incit să 
un climat de

trică. cu consum de com
bustibil cit mai redus ! — 
iată deviza sub care își 
desfășoară activitatea e- 
nergeticienii de la Mintia- 
Deva. Sint numeroase ac
țiunile ce contribuie la 
realizarea acestei impor
tante sarcini. Unul dintre 
obiective este : nici o opri
re accidentală din vina 
personalului. în sala turbi
nelor pe un panou citim : 

„Muncitori, maiștri și in
gineri !.Siguranța in func-

tionare reprezintă o barie
ră în calea risipei. Evitați 
opririle accidentale ale 
grupurilor energetice ! Re- 
pornirea unui corp de ca
zan înseamnă un consum 
de 21 tone combustibil 
conventional, iar a unui 
bloc. 110 tcc".

Se poate afirma că prin 
măsurile luate există un 
cadru propice realizării o- 
biectivului propus, combă- 
tindu-se cu fermitate orice 
caz de formalism si super
ficialitate în activitatea din 
acest domeniu. Conștient 
de înalta răspundere mun
citorească ce îi revine, co
lectivul de la centrala 
Mintia-Deva va face, prin 
fapte dovada înțelegerii 
profunde a măsurilor adop
tate de 
dului. a 
ce stau 
cienilor.

conducerea parti- 
sarcinilor majore 

în fata energeti-

Ion LAZAR
z.

Operativ - sprijin concret din partea proiectanților de utilaje energetice
(Urmare din pag. I)

loroase cu consecințe pe planul fia
bilității. Una din ele se referă la uti
lizarea țevilor cu aripioare pentru 
confecționarea pereților membrană ai 
cazanelor, procedeu ce va determina 
reducerea riscului spargerii țevilor în 
timpul funcționării cu sarcină va
riabilă a cazanelor. Cel de-al doilea 
procedeu are în vedere adoptarea 
unei tehnologii de obținere a unui 
material dur din care au fost con
fecționate ciocanele pentru morile de 
cărbune, fapt ce a condus la o creș
tere de aproape trei ori mai mare a 
duratei de funcționare neintreruptă 
a morilor.

— Sint firește realizări meritorii ! 
înțelegem insă că ele au fost ela
borate pentru a Înlătura, în primul 
rind, acele carențe de proiectare și

de construcții de care aminteați mai 
înainte. Aceste perfecționări din 
„mers" nu vor rezolva insă proble
mele de esență ale grupurilor ener
getice de puteri mari și medii — de 
330 și 150 MW — existente în cen
tralele noastre. Parametrii actuali de 
calitate ai combustibilului utilizat 
nu impun oare și o restructurare a 
însesi concepției constructive a echi
pamentului energetic ?

— Realizarea unor echipamente 
într-o concepție constructivă nouă 
constituie o sarcină expresă dată 
de conducerea partidului, personal 
de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin urmare 
problema ne-a preocupat în .cel mai 
înalt grad. După largi dezbateri teh
nice noi am elaborat deja proiectele 
de execuție a unor noi tipuri de ca
zane, unul de 510 și altul de 300 tone

abur pe oră, care, montate cite două 
pentru fiecare turbină, vor înlocui 
actualele cazane mari și puțin fiabile 
ale grupurilor energetice de 330 și, 
respectiv, 150 MW. în momentul de 
față ele sint in fază avansată de exe
cuție, urmînd să fie montate la unul 
din grupurile mari de 330 MW de la 
termocentrala Turceni și la un grup 
de 150 MW la C.E.T. Timișoara. în 
aceste cazane s-a concentrat întreaga 
experiență acumulată in decursul 
anilor din funcționarea grupurilor 
mari și medii existente în dotarea 
termocentralelor noastre pe cărbune.

Același lucru, il putem spune și 
despre o nouă generație de cazane 
cu capacitate de 420 tone abur oe 
oră destinate grupurilor de 50 MW 
din centralele electrice de termofi- 
care. Asemenea grupuri vor fi insta
late în energetica noastră intr-un

număr foarte mare. Prototipul nou
lui cazan a fost, din anul 1984, expe
rimentat la C.E.T. Borzești. în tot 
acest timp, i s-au adus o serie de 
perfecționări mai ales sub aspectul 
parametrilor funcționali și al fiabili
tății unor elemente auxiliare. Aflat 
în momentul de față în probe de 
omologare, avem convingerea că. 
prin soluțiile adoptate acest cazan 
reprezintă un produs de vîrf al in
dustriei noastre 
energetice.

— Ce ne puteți 
mocentrala de la 
știut, funcționarea primului grup a 
pus probleme incă de la început ?

— Greutățile întimpinate la Anina 
sint determinate in parte de lipsa 
totală de experiență, nu numai a 
noastră, dar și pe plan mondial, in

de echipamente

spune despre ter- 
Anina unde, este

arderea șisturilor cu putere calorică 
sub 1 000 kcal/kg. Dar și de aici am 
tras învățăminte serioase. Intr-un 
timp foarte scurt am adus mo
dificări substanțiale la construcția 
celorlalte două cazane. Pentru caza
nul 2, aflat deja in construcție, o se
rie de modificări s-au făcut chiar în 
timpul fabricației în întreprinderea 
„Vulcqn". Pentru cel de-al treilea 
grup, cazanul va avea modificări și 
mai mari. Toate perfecționările adu
se se referă, in principal, la siste
mul de ardere al șistului, in vederea 
reducerii aportului de hidrocarburi.

După cum vedeți, concentrindu-ne 
întreaga capacitate de creație și ac- 
ționind în strinsă corelare cu între
prinderile producătoare de utilaj 
energetic, cu specialiștii din unitățile 
energetice am reușit ca, intr-un timp

destul de scurt, să adoptăm o serie 
de soluții tehnice și constructive, 
conform programului de fiabilitate 
stabilit, menite să conducă la creș
terea parametrilor de funcționare a 
termocentralelor.

Toate aceste măsuri tehnice. între
gite cu cele recent adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. destinate întăririi ordinii, dis
ciplinei și 
energetic, 
există in 
pentru ca 
îndeosebi 
bune, să lucreze Ia capacitatea sta
bilită, să asigure in întregime ener
gia electrică planificată.

Convorbire consemnată de 
Vlaicu RADU

răspunderii in sectorul 
ne dau convingerea că 
prezent toate condițiile 

toate unitățile energetice, 
termocentralele pe căr-

în cuprinderea tuturor laturilor 
activității politico-organizatorice. in 
abordarea și soluționarea probleme
lor și sarcinilor ce stau în fața fie
cărui colectiv de muncă, organele de 
partid dispun de forțele necesare 
pentru a-și Îndeplini atribuțiile cu 
care au fost învestite. O asemenea 
forță o reprezintă chiar membrii din 
care sint formate organele de partid 
alese. în insemnările de față ne 
vom opri asupra modului in care 
comitetele de partid din două unități 
industriale din sectorul 6 al Capita
lei reusesc să asigure implicarea 
nemijlocita a membrilor lor in re
zolvarea problemelor care se ridică 
in fața organizațiilor de partid la 
locul de muncă.

Consemnăm mai întii opinia tova
rășului Constantin Georgescu, secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului 6 : „Asupra repartizării și 
folosirii judicioase a forțelor — tră
sătură importantă a unui stil de 
muncă revoluționar, eficient — am 
insistat și insistăm permanent la in
struirile cu secretarii comitetelor de 
partid din întreprinderi și instituții, 
cu prilejul controlului și îndrumării 
efectuate pe teren. în unități. în a- 
fară de aceasta, viata, experiența au 
arătat că acolo unde secretarii co
mitetelor de partid sau secretarii ad- 
juncti încearcă să-și asume prea 
multe sarcini, fără a atrage si alte 
forte la îndeplinirea lor. poate să 
apară riscul de a nu le duce pină 
la capăt sau de a le soluționa su
perficial. Numai atragerea și im
plicarea tuturor membrilor unui co
mitet de partid in munca practică, 
concretă, de zi cu zi, dau garanția 
îndeplinirii sarcinilor complexe și 
diverse care revin unui comitet de 
partid. în comitetele de partid din 
unitățile economico-sociale ale sec
torului au fost aleși sute de comu
niști, care în covirșitoarea lor ma
joritate își onorează cu răspundere 
mandatul încredințat".

O preocupare permanen
tă — îndeplinirea obiective
lor economice majore. Cu 
cițiva ani in urmă, ziarul nostru a 
criticat comitetul de partid de la în
treprinderea „Cesarom" pentru for
malism în repartizarea și folosirea 
forțelor, pentru faptul că mulți din
tre membrii comitetului își limitau 
activitatea doar la participarea lor 
la plenare. Ca și acum, secretar al 
comitetului de partid era tovarășa 
Anca Olan. Atunci convorbirea nu a 
fost în nici un moment tulburată. 
De data aceasta însă interlocutoa
rea noastră s-a scuzat de mai multe 

ori pentru repetatele întreruperi ale 
convorbirii. între cei care solicitau 
scurte explicații sau doreau să se 
consulte se aflau și membri aj co
mitetului de partid ; mici episoade 
care dovedeau că activitatea comite
tului de partid se schimbase radical, 
că membrii săi sint puternic anco
rați in realitățile cotidiene ale între
prinderii, în rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă intr-un moment 
sau altul colectivele de muncă din 
secții.

Repartizați pe organizații de bază, 
membrii comitetului militează cu 
hotărîre și participă direct la înfăp
tuirea obiectivelor majore cuprinse 

îndatorirea primordială
- munca efectivă în mijlocul oamenilor

Cum. participă membri organelor de partid la viața 
organizației din care fac parte

în programele adoptate de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere. Astfel, in 
programul de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor ș-a 
prevăzut ca in actualul cincinal în
treprinderea să-și înnoiască produc
ția în proporție de 55 Ia sută. Pon
derea produselor noi reprezintă în 
prezent 76,5 la sută din valoarea 
producției-marfă. în înfăptuirea 
acestui obiectiv au fost puternic im
plicați și membrii comitetului de 
partid. De exemplu, maistrul Gheor- 
ghe Stanciu răspunde in comitetul 
de partid de propaganda vizuală. Nu 
a fost bus să raporteze despre mo
dul in care iși îndeplinește această 
sarcină deoarece rezultatele sint la... 
vedere. Propaganda vizuală se înfă
țișează mereu împrospătată, atracti
vă și concretă, la obiect. La un mo
ment dat a primit din partea comi
tetului de partid sarcina de a se 
ocupa de modificarea liniilor de tur
nare a obiectelor sanitare. în acest 
scop a alcătuit o formație de lucru, 
a întocmit un grafic de execuție și 
a participat nemijlocit la realizarea 
acestei lucrări, care, in final, a dus 
la îmbunătățirea calității obiectelor 
sanitare și la creșterea productivi
tății muncii.

Concludent în acest sens este și un 
alt exemplu. Prin participarea la 
adunările generale ale comuniștilor 
din secția faianță gresie, directorul 
întreprinderii, tovarășul Florin Di- 
nescu, a reținut, printre altele, și 
propunerea privind confecționarea 
unei benzi de reglare automată pen
tru obținerea de produse noi de fa
ianță de decor. Funcția i-ar fi per
mis să încredințeze realizarea aces
tui utilaj unui alt specialist din 
întreprindere. Dar. ca membru al 
comitetului de partid, a socotit că-i 
revine direct această sarcină și s-a 
ocupat personal de ducerea ei la bun 
sfîrșit. Desigur, sint doar două exem

ple, dintre multe altele, ce ilustrează 
implicarea tot mai profundă a mem
brilor comitetului de partid de la 
„Cesarom" in soluționarea probleme
lor pe care le ridică realizarea unor 
obiective economice majore și care 
dă consistență și finalitate activității 
politico-organizatorice în ansam
blul ei.

Receptivitate și operativi
tate în traducerea în viață a 
propunerilor. Cunoașterea reali
tăților din diferite sectoare de mun
că, promovarea fermă a noului, sti
mularea și generalizarea experiențe
lor înaintate reprezintă unele dintre 
atribuțiile de fond ale organelor de 
partid, pe care comitetul de partid 
de la întreprinderea ..Electrotehnica" 
le exercită și prin intermediul pro
priilor săi membri, repartizați să 
răspundă de îndrumarea și spriji
nirea altor organizații de bază decit 
de cele din care fac parte. „Rațiu
nea după care ne-am condus în 
aplicarea acestui procedeu — subli
nia secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Constantin Gavrilă — a 
fost evitarea obișnuinței cu anumite 
stări de lucruri, stabilirea unor le-

gături strinse intre organizațiile de 
partid din diferite secții și sectoare, 
delimitarea mai precisă a sarcinilor 
de partid de obligațiile profesionale, 
canalizarea energiilor colectivului în
treprinderii sore îndeplinirea obiec
tivelor economice majore". Iată și 
citeva exemple în această privință.

Comuniștii din secția montaj 
transformatori mici se străduiau de 
mai multă vreme să găsească soluții 
pentru reducerea consumului de co
sitor, material deficitar. Bobinatorul 
Marian Rădulescu. căruia, ca mem
bru al comitetului de partid, i-a re
venit, printre altele, și sarcina în
drumării organizației de bază de 

aici, a prezentat comitetului de 
partid această preocupare, solicitin- 
du-i sprijinul. Comitetul de partid a 
antrenat la rezolvarea acestei pro
bleme comuniști din organizațiile de 
bază din alte secții și servicii teh
nice ; astfel, prin eforturi comune, 
s-a reușit să se confecționeze o ma
șină de împachetat miezurile magne
tice ale transformatorilor, procedeu 
ce înlocuiește asamblarea acestora 
prin cositorire. Metoda, generalizată 
la fabricația întregii game de trans
formatori mici, aduce o economie de 
600 kg cositor pe an.

Un materia] deficitar este și tabla 
silicoasă. La secția mecanică rămî- 
nea din procesul de producție o im
portantă cantitate de ștraifuri din 
tablă silicoasă care nu-și mai găseau 
utilizarea. Inginerul-șef al întreprin
derii, Mihai Vintilă, membru al co
mitetului de partid care răspunde de 
activitatea organizației de bază din 
această secție, a izbutit să deter
mine comuniștii altor secții să gă
sească soluția pentru valorificarea 
acestor resturi de tablă silicoasă, 
realizindu-se pe această cale o eco
nomie de 10 tone pe an. La rîndul 
său. inginerul Constantin nu
cunoscind bine situația ir
supranormativ- \ ’ o 

adunare generală a organizației de 
bază a personalului tehnico-admi- 
nistrativ, a determinat pe comuniștii 
de la atelierul de proiectare și teh
nologie, in calitatea sa de membru 
al comitetului de partid, să studieze 
posibilitatea utilizării anumitor com
ponente rămase, din diferite cauze, 
nefolosite. Acțiunea s-a soldat cu 
valorificarea unor resurse materiale 
insumind 1,5 milioane lei.

Firește, implicarea tuturor mem
brilor săi in înfăptuirea obiectivelor 
pe care comitetul de partid și le-a 
înscris in programele sale este doar 
o latură a muncii politico-organiza
torice desfășurate de organizația co
muniștilor de la „Electrotehnica". 
Remarcabilele succese obținute pină 
acum, realizarea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan se datoresc 
conjugării unor multiple forme și 
metode ale muncii de partid. Și suc
cesele sint cu atit mai relevante 
dacă ținem seama de faptul că, în 
urmă, cu cițiva ani, întreprinderea 
a trecut prin momente dificile. Și 
aceste momente n-au fost depășite 
ca urmare a unor conjuncturi favo
rabile, ci ca rezultat ăl valorificării 
mai bune a potențialului existent, al 
adoptării unui stil de muncă eficient, 
revoluționar de către organizația de 
partid și organul de conducere co
lectivă, care au renunțat la imobi
lism, la abordarea fragmentară a 
problemelor, la poziția de minimă 
rezistență in fața dificultăților, la 
tendința de a invoca „cauze obiec
tive".

De bună seamă, experiența dobîn- 
dită de comitetele de partid din cele 
două întreprinderi in folosirea rațio
nală a forțelor de care dispun este 
valoroasă, dar susceptibilă de a fi am
plificată și ridicată la cote superioa
re. corespunzător exigențelor actuale. 
Bunăoară, membrii supleanți sint 
adesea scăpați din vedere, iar prac
tica de a cere membrilor comitete
lor de partid să prezinte rapoarte 
asupra felului in care iși îndeplinesc 
sarcinile încredințate nu s-a încetă
țenit suficient. De asemenea, se face 
încă simțită necesitatea unei echili
brări mai pronunțate a repartizării 
sarcinilor, a încredințării unor răs
punderi cu un grad mai mare de 
complexitate membrilor nou aleși, 
perfecționări care vor soori, fără în
doială, capacitatea politică și orga
nizatorică a comitetelor de partid 
din cele două unități industriale in 
mobilizarea comuniștilor, a colecti
velor de muncă la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin din hotărârile 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Constantin VARVARA

DINAMICA DEZVOLTĂRII
(Urmare din pag. I)
de conducător al unui 
nucleu important al 
unei uzine, dar și cu 
o responsabilitate spo
rită. Din 1979, ingine
rul Mircea Rotea este 
directorul întreprin
derii mecanice din 
Orăștie. Sosesc și alti 
oameni și ei sint aș
teptați. aflîndu-se pe 
diferite niveluri de 
pregătire — cu o școa
lă profesională. o 
școală de maiștri sau 
un liceu industrial. 
Oamenilor din Orăștie 
li s-a părut firesc să 
se adauge acestor 
realități si o clasă (cu 
25 de locuri) pentru 
pregătirea, la seral, a 
viitorilor subingineri 
din fabrică : deocam
dată cursurile tinin- 
du-se la Hunedoara, 
Ambiția pentru mari 
realizări tehnice fiind 
dovedită (la I.M.O. 
s-au executat pentru

prima dată în tară 
ferme metalice cu des
chidere mai mare de 
60 de metri, s-au pro
dus utilaje pentru fa
bricarea autoturismu
lui Oltcit. confecțiile 
metalice ale termo
centralei de la Tur
ceni). orăștienii au un 
vis perfect realizabil. 
La anul, cînd vor 
exista condiții pentru 
funcționarea a două 
clase, va fi facultate, 
vor fi studenti si în 
acea localitate veche 
românească : profe
sori universitari vor 
preda cursuri in Orăs- 
tie.

Drumul frumos al 
industriei din Orăștie 
continuă pe noi coor
donate : în 1986 vor 
intra in funcțiune noi 
capacități, acestea ur- 
mind a crea impor
tante locuri de muncă 
si pentru femei (la 
formarea de miezuri 
din rășini sintetice, in

OLT : Noi unități prestatoare de servicii
In acest an, Uniunea județeană a 

cooperativelor meșteșugărești din 
județul Olt si-a sporit in mod con
siderabil numărul unităților presta
toare de servicii către populație. 
După cum am aflat de la Stefania 
Mihalcea, vicepreședinte al U.J.C.M. 
Olt. oe baza unui studiu atent, mi
nuțios întocmit, al serviciilor exis
tente si tinind seama de cerințele 
cetățenilor, in programul de dezvol
tare a unităților proprii s-a avut in 
vedere nu numai mărirea volumu
lui de prestații, ci si diversificarea 
gamei de servicii. în felul acesta, 
cetățenii din orașele iudetului be
neficiază in prezent de o paletă lar
gă de servicii care, practic, acope
ră cele mai diverse solicitări.

în cadrul celor două cooperative 
prestatoare de servicii — „Preci
zia" și „Arta meșteșugarilor" din 
municipiul Slatina — au fost date 
în folosință, de la începutul anului 
și pină în prezent, noi unități de 

laboratoare). Se pre
conizează o nouă sur
să de alimentare cu 
apă. o aductiune de 
14 km de pe riul Si- 
bișel. încă de anul 
acesta se nunex în 
funcțiune o centrală 
termică de zonă.

întreprinderea s-a 
dezvoltat pe locul fos
telor ateliere : acum a 
trecut și de spațiul 
ocupat de fostul obor. 
Oamenii se asază pe 
aceste locuri intru in
dustrie. Dincolo de 
gardul unității prinde 
contur un frumos car
tier de blocuri. Și oa
menii Orăstiei nu se 
vor opri Ia atit. Gin- 
dul lor este la viitor. 
Iar viitorul este lim
pede conturat in pro
gramele adoptate de 
partid. Toate aceste 
energii și rosturi asu
mate au devenit posi
bile si trăiesc în pre
zentul socialist al 
României de azi.

blănărie, cizmărie, geamuri, tricota
je, pentru reparații radio, televizoa
re și obiecte de uz casnic și gospo
dăresc. Totodată, și în celelalte 
orașe din iudet au apărut noi uni
tăți meșteșugărești.

O mai bună organizare a activită
ții. sporirea calității prestațiilor de 
servicii, folosirea chibzuită, cu efi
cientă superioară a materiilor cri
me si materialelor. în scopul reali
zării unor articole utile si cu func
ționalitate sporită — sint aite „re
ocupări care se află în centrul aten
ției meșteșugarilor din iudetul Olt. 
Nu întimplător. prin întreaga sa ac
tivitate. cooperația meșteșugărească 
din iudetul Olt se situează cu con
secventă oe locuri fruntașe in acest 
domeniu. în prezent, valoarea pres
tațiilor de servicii către populație 
este mai mare cu peste 20 la sută 
fată de aceeași perioadă a anului 
trecut. (Mihai Grigoroșcuță, cores
pondentul „Scînteii").
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI
EXECUTIV FEDERAL AL R.S.F. IUGOSLAVIA, MILKA PLANINȚ

Sosirea în Capitală

Cronica zilei

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
luni a sosit la București, într-o vizi
tă oficială de prietenie in tara noas
tră. tovarășa Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Oaspetele este însoțit de Milenko 
Boianici, membru al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru comerț exterior, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă de 
colaborare economică, de membri ai 
conducerii altor ministere, de con
silieri și experți.

începerea convorbirilor oficiale
Luni au început convorbirile ofi

ciale dintre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de cursul pozitiv 
al relațiilor tradiționale, de strînsă 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, re
lații care s-au îmbogățit conti
nuu prin transpunerea in viață a 
hotărîrilor stabilite cu prilejul întil- 
nirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu conducătorii 
de partid și de stat ai Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia. A fost 
subliniată dorința reciprocă de a 
adinei in continuare această colabo
rare în interesul construcției socia
liste in cele două țări, al cauzei ge
nerale a socialismului, colaborării și 
păcii in lume.

în cadrul convorbirilor s-a făcut

VIA ȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!"

ARGEȘ :

Energie electrică 
peste prevederi

Colectivul întreprinderii electro- 
centrale din Curtea de Argeș, si
tuată in mod constant printre uni
tățile fruntașe pe țară din această 
ramură, raportează că. în perioada 
care a trecut din an. cele 19 hidro
centrale din județul Argeș au livrat 
în plus față de plan. 27 milioane 
kWh energie electrică. Consumul 
propriu tehnologic a fost mai mic 
față de prevederi cu 24 la sută, iar 
cheltuielile de producție au fost 
reduse cu 5,8 la sută (Ghcorghe 
Cirstea).

GALAȚI :

Noi nave fluviale
Constructorii Șantierului naval 

din Galati au livrat două noi barie 
de cite 3 000 tone capacitate fiecare. 
Beneficiar : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM Galati. 
Vasele fac parte dintr-o serie de 
zece, pe care o execută șantierul 
gălătean. ultima bariă din aceasță 
comandă urmînd să fie livrată in 
cursul lunii noiembrie, mal devre
me fată de termenul stabilit. Noile 
vase vor întregi flota fluvială, con
tribuind la optimizarea si amplifi
carea transportului de acest gen. 
inclusiv pe Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră. (Dan Plăeșu).

PRAHOVA:

Microhidrocentrale 
pe rîul Doftana

Constructorii de oe Șantierul Pra
hova al întreprinderii de construcții 
sl montaje Brasov înaltă o salbă de 
microhidrocentrale oe rîul Doftana. 
care va asigura energia electrică 
necesară in zonă. Zilele acestea, 
brigada specializată a subingineru- 
lui Florinei Focșa a înregistrat un 
important succes : ei au montat în- 
tr-un termen scurt cel de-al doilea 
grup energetic șl a fost pusă astfel 
în funcțiune la întreaga sa capaci
tate noua microhidrocentrală de la 
Teșita I. în această lună s-a pulsat 
de aici în sistemul energetic na
tional aproape un milion de kWh 
energie electrică. La această reali
zare si-au adus contribuția si cetă
țenii comunei Doftana. care au 
prestat prin muncă patriotică lu
crări în valoare de peste un milion 
de lei. Harnicii constructori dau 
mare zor acum la terminarea lucră
rilor la alte două microhidrocen
trale : Negras I si Negras II. La 
prima s-a terminat construcția pro- 
nriu-zisă si a început montaiul 
grupului energetic, iar la cea de a 
doua se finalizează lucrările de 
execuție. Fată de termenele pre
văzute în proiect, lucrările se află 
în avans. (Constantin Căprarul.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, premierul iugoslav a fost 
salutat de Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru, de 
alți membri ai guvernului.

Au fost prezenți Dumitru Popa, 
ambasadorul României la Belgrad, și 
Miloș Melovski, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

o informare reciprocă asupra pre
ocupărilor și sarcinilor care stau in 
fata celor două țări pentru înfăp
tuirea programelor lor de dezvoltare.

O atenție deosebită a fost acordată 
analizării stadiului îndeplinirii hotă- 
ririlor convenite la nivel înalt pri
vind întărirea raporturilor româno- 
iugoslave și examinării căilor și po
sibilităților de dezvoltare a colabo
rării bilaterale. îndeosebi de extin
dere a cooperării economice și de 
lărgire a schimburilor reciproce de 
mărfuri. S-a evidențiat că posibilită
țile de care dispun economiile celor 
două țâri, avantajele ce decurg din 
vecinătatea lor permit amplificarea 
mai puternică a conlucrării economi
ce. a cooperării industriale și specia
lizării in producție pe termen lung, 
în viitorul cincinal și în perspectivă, 
îndeosebi in domeniile materiilor 
prime, industriilor electronică, elec
trotehnică. petrochimică, de echipa
ment energetic, mașini-unelte. con
strucții navale si în alte ramuri de 
activitate de interes comun.

A fost, de asemenea, apreciat po
zitiv modul in care se desfășoară co

BUZĂU :

Materiale refolosibile 
reintroduse în circuitul 

productiv
Ca urmare a generalizării In toa

te localitățile si unitățile economi
ce din județul Buzău a experienței 
acumulate de orașul Rimnicu Sărat 
in ce privește colectarea si valori
ficarea materialelor refolosibile din 
industrie si de la gospodăriile popu
lației. în perioada care a trecut din 
acest an au fost reintroduse in cir
cuitul productiv 50 960 tone oțel, 
3 615 tone fontă. 648 tone cupru. 
364 tone alamă. 249 tone bronz. 127 
tone zinc. 289 tone plumb. 1 574 tone 
hirtie si cartoane. 128 tone textile, 
precum si importante cantităti de 
cioburi de sticlă, de materiale plas
tice. anvelope uzate si altele. (Ste- 
lian Chiper).

MEHADIA :

Sporește zestrea 
social-edilitară

înscrisă ferm pe noi coordonate 
economice, prin punerea în exploa
tare a unui important zăcămint de 
cărbune, comuna Mehadia din ju
dețul Caraș-Severin a cunoscut în 
ultimii ani și o amplă dezvoltare 
social-edilitară. Aici au fost date 
in folosință peste 200 de aparta
mente noi. Zilele acestea a fost 
recepționat un nou bloc cu 30 de 
apartamente, prevăzut la 'parter cu 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii pentru populație. (Ion D. 
Cucu).

Urbanizări la Cehu Silvaniei
Situat în zona Subcodru. orașul 

Cehu Silvaniei a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, cu deosebire în 
ultimii 20 de ani. Dacă ne-am re
feri doar la modernizarea si extin
derea Fabricii de mobilă, la pune
rea in funcțiune a altor două uni
tăți economice — întreprinderea de 
tricotaje si întreprinderea de mase 
plastice — ca să nu mai vorbim de 
dezvoltarea altor activități indus
triale, și tot ar fi suficiente argu
mente în sprijinul afirmației că si 
aici, in prăfuitul tirg de odinioară, 
pulsează o intensă viată economico- 
socială. Firește, odată cu dezvolta
rea industrială a cunoscut o puter
nică înflorire si așezarea, devenită 
acum un adevărat oraș. Aici, la 
Cehu Silvaniei. au fost date în folo
sință 1 000 de apartamente, s-au 
inăltat cartiere noi si importante 
edificii social-edilitare. O proble
mă extrem de importantă pentru 
viata unui oraș este — firește — 
aductiunea apei. Ei bine, in aceste 
zile, evenimentul mult așteptat a 
avut loc : a fost dată in exploatare 
conducta de ană industrială si me
najeră.

— Cu aceasta, a fost rezolvată 
definitiv o problemă de o deosebită 
importantă privind asigurarea unui 
grad corespunzător de confort 
urban pentru toti locuitorii orasu- 

laborarea și schimbul de informații 
in domeniile științei, invățâmintului. 
sănătății, culturii, artelor, presei și 
televiziunii și in alte sectoare, ma- 
nifestîndu-se dorința de a promova 
mai activ aceste relații care contri
buie la mai buna cunoaștere, la 
adincirea legăturilor dintre po
poarele și țările noastre.

în cadrul dialogului de lucru, des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-a procedat, de ase
menea, la un schimb de păreri pri
vind unele probleme majore ale vie
ții internaționale.

La convorbiri au participat Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, președintele părții române in 
Comisia mixtă de colaborare econo
mică. membri ai conducerii altor mi
nistere. consilieri și experți.

Din partea iugoslavă au luat parte 
Milenko Boianici. membru al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, pre
ședintele părții iugoslave in Comisia 
mixtă de colaborare economică. Bu- 
dimir Loncear, locțiitorul secretaru
lui federal pentru afacerile externe, 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, am
basadorul României la Belgrad și 
ambasadorul Iugoslaviei la București.

*

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu. a 
oferit luni un dineu oficial in 
onoarea președintelui Consiliului 
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, tovarășa 
Milka Planinț.

Au luat parte prim viceorim-mlniș- 
tri. viceprim-ministri ai euvernului. 
miniștri, alte persoane oficiale. Au 
participat persoanele oficiale care-1 
însoțesc ne premierul iugoslav.

Cei doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

TÎRGU NEAMȚ :

Din resurse secundare
La Tirgu Neamț a fost pusă în 

funcțiune o centrală termică la care 
se va folosi drept combustibil coaja 
de arbori provenită de la unitățile 
de prelucrare a lemnului de pe raza 
orașului. Ea' va asigura încălzirea 
pentru '450 de apartamente. Proiec
tul de valorificare a acestui produs 
secundar a fost realizat de către un 
colectiv de specialist! de la între
prinderea forestieră de exploatare si 
transport din Piatra Neamț. (Con
stantin Blagovici).

VASLUI:

Se extinde rețeaua 
comercială

O dată cu dezvoltarea urbanis
tică a localităților vasluiene. o aten
ție deosebită se acordă in iudet ex
tinderii numărului de unităti co
merciale. a spațiului de expunere 
pus la dispoziția cetățenilor.

— în aceste zile — ne spune 
Teodor Nedelcu. directorul Direcți
ei comerciale județene — in orașul 
Huși au fost construite si date in 
folosință un mare magazin de pre
zentare a mobilei si alte patru uni
tăti de textile. încălțăminte si trico
taje la parterul blocurilor din noul 
centru al localității. în municipiul 
Bîrlad si în orașul Negrești au fost 
înființate, de asemenea, alte 5 noi 
unităti de alimentație publică, arti
cole pentru eonii si o parfumerie. 
Cu acestea. în actualul cincinal au 
fost mise în circuit în Iudet aproa
pe 12 600 mn de spatii comerciale. 
(Petru Necula).

Iul nostru — ne spune tovarășul 
Florin Purcaru. vicepreședintele 
consiliului popular. N-a fost deloc 
simplu de realizat această investi
ție. care s-a ridicat la multe mili
oane de lei. Dat fiind faptul că ne 
aflăm într-o zonă colinară. cei 
peste 16 kilometri ai conductei de 
aductiune a anei au fost dificil de 
realizat. Dar constructorii noștri 
s-au întrecut oe ei înșiși. Noua 
conductă orin care se aduce apa 
captată din Somes si rezervoarele 
de mare capacitate asigură perma
nent un debit de 50 litri pe secun
dă. suficient centru desfășurarea în 
condiții normale a activităților din 
orașul Cehu Silvaniei.

Odată încheiată această lucrare, 
au fost conectate la rețea atît noile 
cit si vechile blocuri de locuințe, 
unitățile economice, școlile, grădi
nițele. celelalte obiective social- 
culturale. Pe drept cuvînt. aduc
tiunea anei în orașul Cehu Silva
niei se constituie pentru toti locui
torii lui intr-un moment cu pro
funde semnificații privind asigura
rea unui sporit grad de confort, asa 

,cum ii stă bine unui oraș in plină 
dezvoltare.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

Luni, ministrul finanțelor, Petre 
Gigea, și guvernatorul Băncii Națio
nale. Florea Dumitrescu, au avut in- 
tilniri de lucru cu ministrul finan
țelor al Olandei, H. Ruding, care 
efectuează o vizită oficială in țara 
noastră. Au fost abordate aspecte 
referitoare la intensificarea cooperă
rii financiar-bancare între organiza
țiile de specialitate din România și

ADUNARE FESTIVA 
consacrată celei de-a 68-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
La întreprinderea „Electrotehnica" 

din București a avut loc, luni, o a- 
dunare festivă consacrată celei de-a 
68-a aniversări a victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, la 
care au luat parte numeroși oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, precum și delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română. care se 
află în vizită în țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat și succesele obținute de 
oamenii muncii din cele două țări 
în anii construcției socialiste și co

t V
20.00 Telejurnal
20.15 Actualitatea în economie
20,25 Teatru TV. Cronică de vitejie, de 

Dan Tărchilă. în distribuție : Radu 
Beligan. George Constantin. Ion 
Marinescu, Rodica Tapalagă, Ade

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 noiembrie, ora 20 — 8 no
iembrie. ora 20. In tară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de burniță și ploaie. îndeosebi in 
vestul, centrul si nord-estul tării. Vîn-

Efortul moral de a
(Urmare din pag. I)

sint, că nu trebuie să fie simpli 
executanți. Că nu sint simple dis
pozitive, ci oameni cu o gindire vie, 
cu personalitate, cu răspunderi și 
cu mindrie de creatori.

— Un exemplu concret !
— Să vă spun cum s-a întîmplat 

cu acțiunea de economisire a me
talului, extrem de importantă la 
noi, fiind vorba de metale deficita
re: cupru, staniu și altele. Am în
ceput cu acțiuni de stimulare a fie
cărei inițiative in parte. Metoda dă 
rezultate pe loc, intr-un caz dat. Dar 
efectele spectaculoase apar numai 
atunci cînd s-a creat un climat, o 
stare de emulație, o gindire colec
tivă concentrată spre respectiva 
idee. Ne-am dat seama de acest 
lucru și atunci l-am căutat mai în- 
tîi pe cei cu idei, dar și cu un mai 
dezvoltat simt al responsabilității. 
Și dacă erau doi sau trei la un loc 
i-am dispersat...

— Ciudat...
— Deloc. E foarte logic. I-am im

plantat intre alții. Ca să prolifereze 
modul lor de a fi. I-am folosit așa 
cum folosesc apicultorii reginela 
care creează in jurul lor alt stup. 
Pentru că spiritele pozitive au un 
rol formidabil. Stopează și spulberă 
superficialitatea, generalizează și 
fertilizează gindirea responsabilă la 
cei din jur. Și un alt exemplu. 
Aveam intr-un atelier de la o secția 
două echipe de bobinatori condusa 
de maiștrii Alexandru Radu și 
Nicolae Preda. Foarte capabili, toți. 
I-am simțit. Cele două echipe lu
crau in schimburi diferite. Am stat 
de vorbă cu ei de mai multe ori.

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL O în meciul-tur din 

optimile de finală ale ..Cucei cam- 
Dionilor“, Steaua a întrecut duminică 
oe Gummersbach cu 20—16 (10—9). 
Drăgănitâ și Stingă au făcut o oarti- 
dâ deosebită. Stelei i-a lipsit Marian 
Dumitru, care, din oăcate. va fi 
absent si Ia meciul-retur. Returul se 
va iuca la 10 noiembrie, nu in marea 
sală de la Dortmund, cum se știa an
terior. ci chiar la Gummersbach • La 
Nimes. in optimile de finală ale ..Cu
cei cupelor1* *. H.C. Minaur a obținut 
o victorie clară (28—21) în fața echi
pei locale U.S.A.M.. cu Măricel Vol- 
nea in formă excelentă — 13 goluri! 
în urma acestui prim rezultat se 
coate soune că Minaur va obține 
fără îndoială calificarea in sferturile 
de finală, cu orileiul meciului-retur 
de la Baia Mare. ® La Timișoara, in 
„Cupa I.H.F.", Politehnica — Tatran 
Preșov 19—19 (9—6).

© Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18:
20.15, MELODIA (11 13 49) — 9: 11.15:
13.30; 15.45: 18: 20. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20.15.
• Evadarea: BUCURFSTT (15 61 54)
— 9: 11: 13.15: 15.15: 17.30: 19.45.
© Cu mîinile curate : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17: 19.
© Aripi de zăpadă — 15: 17: 19. Kra
mer contra Kramer — 11: 13 : PACEA 
(71 30 85).
• Promisiuni : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11: 13: 15.30: 17.45: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11; 13: 15: 17: 19.

FOTBAL ® în etapa a Xll-a a di
viziei A, surpriză la București : Di
namo — A.S.A. 1—lsi un succes me
ritat al echipei din Pitești. Victoria 
— F.C. Argeș 0—2 ; la Ploiești. Petro
lul — Sportul studențesc 0—0, rezul
tat prin care bucureștenii lsi consoli
dează oozitia a doua în clasament : 
la Buzău, din nou victorie la scor a 
Gloriei. 3—0, cu „U" Cluj-Nanoca ; 
de asemenea, la scor. S.C. Bacău — 
F.C. Olt 3—0 : două victorii obținute 
de gazde in ultimul minut de ioc. 
Chimia - F.C. Bihor 2—1 si F.C.M. 
Brașov — Rapid 2—1. • în clasa
ment : Steaua — 20 o. Sportul — 18 
p. Universitatea Craiova — 17 o. Di
namo — 16 n. Gloria — !4 o. Steaua 
si Gloria au un meri restantă. ® Me
ciurile etapei a XKI-a. la 7 noiem
brie. cu Universitatea Craiova — Di

firme similare olandeze, Ia promo
varea, în continuare, a unor acțiuni 
de colaborare economică reciproc a- 
vantajoasă, de dezvoltare și diversi
ficare a schimburilor comerciale bi
laterale.

A fost de față Charles S. van Stra- 
ten, ambasadorul Olandei la Bucu
rești.

(Agerpres)

muniste au vorbit Dumitru Ionescu, 
directorul întreprinderii, și A. T. Ne- 
fiodov, adjunct al ministrului indus
triei locale din R.S.F.S.R., conducă
torul delegației A.P.S.R., vicepreșe
dinte al asociației. Vorbitorii au evi
dențiat bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între partide
le, țările și popoarele noastre, rolul 
determinant al întîlnirilor și con
vorbirilor româno-sovietice la cel 
mai înalt nivel in dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi, in intere
sul reciproc, al cauzei păcii și socia
lismului în lume.

(Agerpres)

la Mărculescu, Maria Ploae, Vla
dimir Găitan. Silviu Stănculescu, 
Corado Negreanu. Matei Alexan
dru. Costel Constantin. Mihai Din
vale. Nicolae Pomoje. Virgil Ogă- 
sanu. Constantin Băltăretu. George 
Oprina. Sorin Gheorghiu. Radu 
Panamarenco. Gheorghe Pufulete. 
Candid Stoica $.a. Regia artistică : 
Constantin Dinischiotu.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări In estul tării și zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, izolat 
mai coborite, iar cele maxime între 5 
și 15 grade. local mai ridicate. Pe 
alocuri se va semnala ceată. In Bucu
rești ; Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. favorabil ploii slabe. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
5 și 8 grade. Iar cele maxime între 10 
șl 13 grade.

fi in pas cu noul
Pină am izbutit să-i ambiționăm și 
să creăm o întrecere intre cele două 
echipe. După doi ani am făcut un 
bilanț și am constatat că au reali
zat o economie de cupru in valoare 
de multe milioane de lei. Au ajuns 
acum că dacă vreunul dintre ei 
vine in birou La mine și vede un 
capăt de sirmă folosit aiurea, il de
ranjează. Și îmi atrage politicos 
atenția. „Știți, sirma aceea, n-ar fi 
mai bine dacă...“. Asta înseamnă a 
gindi intr-un anumit spirit. Cel al 
intereselor economice majore.

— Totdeauna se găsesc niște 
virfuri... ----

— Firește. Dar ce reconfortant 
este să constați că vîrfurile acestea 
au ajuns să se multiplice, să creeze 
un climat. Iată, noi acum proiectăm 
motoare electrice cu ajutorul calcu
latorului. Cu soluții optime și 
calcule date de computerul care 
„gîndește" cum nu se poate mai 
riguros. Și totuși, cînd motoarele 
ajung In producție constatăm că 
oamenii mai găsesc cite ceva de 
optimizat. Trasee mai scurte pen
tru conexiuni. soluții pentru 
descurcarea unui fir. Chichițe la 
care calculatorul a gindit rigid. El, 
omul. încălzește produsul, il... uma
nizează. Pune în el ceva din gin
direa lui vie, potrivit unor mult 
mai largi interese decît cele ce i-au 
fost programate calculatorului. Dar 
ca să se ajungă ia asta a fost un 
drum greu. Drumul unei educații 
a gîndirii creatoare proprii; Și a 
capacității de adaptare la nou. Și 
a previziunii.

— Vă mulțumesc, tovarășe direc
tor. pentru cele aproximativ două
zeci de... clepsidre pe care le-ati 
consumat în această convorbire.

namo drept ..cap de afiș". ® Secre
tarul general al Federației Interna
tionale de Fotbal. Joseph Blater. a 
declarat că înainte de tragerea la 
sorti a grupelor oreliminare ale tur
neului final al campionatului mon
dial de fotbal din 1986 se va oroceda 
la stabilirea a sase capi de serie. Pină 
in orezent. se cunosc, a arătat Blater. 
cinci dintre aceștia : Italia. Mexic. 
R.F. Germania. Polonia. Brazilia, al 
saselea cap de serie urmînd să fie. 
In cazul in care obține calificarea, 
formația Franței. Dacă fotbaliștii 
francezi ratează calificarea, se va 
alege intre echipele U.R.S.S.. Angliei. 
Spaniei si Argentinei.

TENIS. A patra ediție a turneului 
de la Anvers — cea mai importantă 
competiție europeană oe teren aco
perit — a fost cîștigată de Ivan 
Lendl (Cehoslovacia), care l-a între
cut in finală pe nord-americanul 
McEnroe cu 1—6. 7—6. 6—2. 6—2. Ast
fel, Lendl a dobîndit definitiv și ra
cheta de diamant, trofeu al turneu
lui. care se atribuie jucătorului ce se 
clasează de trei ori oe locul I. in 
decurs de maximum cinci ani.

ȘAH. Astăzi va avea loc cea de-a 
22-a partidă dintre Karpov si Kas
parov din întrecerea pentru titlul 
mondial. La scorul de 11.5—9,5 în 
favoarea sa. Iui Kasparov ii mai este 
necesar un singur punct centru a 
cîstiga titlul.

VOLEI. Un rezultat din turneul 
preliminar al „Cupei campionilor" la 
volei masculin : la Ankara. Eczaci- 
basi — Dinamo București 3—1 (8—15. 
16—14. 15—13. 15—13). Meciul-retur. 
la București, peste o săptămină.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.P, CHINEZĂ

Gigant hidroenergetic pe fluviul Yangtze
în China urmează să se constru

iască, pină la sfirșitul acestui secol, 
ceea ce se consideră că va fi cea 
mai mare hidrocentrală din lume. 
Amplasată pe fluviul Yangtze, ea 
va avea o capacitate instalată de 
13 milioane kW și va produce anual 
circa 65 miliarde kWh, relevă re
vista „CHINA FEATURES". Hidro
centrala va fi cu 400 000 kW mai 
mare decit cea de la Itaipu. con
struită de Brazilia și Paraguay pe 
fluviul Parana.

Pină in prezent. In zona viitoarei 
centrale s-au construit o șosea de 
40 km. un sistem de alimentare cu 
apă și o linie electrică de 44 km. 
Lucrările de construcție Ia barajul 
hidrocentralei, care va avea 175 m 
înălțime și 2 000 m lungime, vor in- 
cepe anul viitor. Acest proiect va

R.P. GERMANĂ

Noi produse ale
Tn mai multe întreprinderi indus

triale din R.D. Germană a început 
realizarea unor noi produse din do
meniul tehnicilor „de virf" cu largă 
utilizare. Printre acestea se află 
și Uzina constructoare de mașini 
grele din Magdeburg, care a asimi
lat în producție un nou tip de ex
cavator cu rotor, destinat lucrului 
în carierele de cărbune. Dacă in 
1981 cantitatea de produse noi rea
lizate aici reprezenta doar 10 la sută 
din volumul total de producție, in 
prezent ea a ajuns la peste o trei
me. De altfel, uzina din Magdeburg 
este una dintre cele mai mari în
treprinderi din ramură, in ultimii 
35 de ani producția ei mărindu-se

R.S. CEHOSLOVACĂ

Tramvaie moderne, economice
Uzinele „Tatra" din Smichov și 

Trakce au început să Droducă o 
nouă generație de tramvaie cu trei 
articulații. Potrivit nublicatiei „Le 
commerce exterieur tchecoslova- 
que", noul tip de tramvai are o lun
gime de 30 m, o lățime de 2,5 m 
si o capacitate de Dină la 350 de 
călători. Sistemul de tiristori cu care

R.P.S. ALBANIA

Realizări în domeniul construcțiilor
Unul din sectoarele economice 

care a cunoscut o puternică dez
voltare în Republica Populară So
cialistă Albania în ultimii ani este 
cel al construcțiilor. Volumul de 
construcții realizat . în prezent 
pășește de circa patru ori nivelul 
din anul 1960 — relatează agenția 
A.T.A. ‘In țară funcționează mai 
multe fabrici de ciment cu o tehno
logie avansată, fată de o singură 
unitate de producție de acest gen 
existentă Înainte de eliberare. De,

In perioada 6-13 noiembrie, la cinematograful 
din Capitală, se desfășoară

Studio,

„ZILELE FILMULUI SOVIETIC"

cu următorul program : miercuri 6 noiembrie : CĂSĂTORIE LEGALA 
(spectacol de gală) ; joi 7 noiembrie : MOȘTENIREA ; vineri 8 noiem
brie : Șl VIAJA, Șl LACRIMI, Șl DRAGOSTE ; simbătă 9 noiembrie : 
RAMil, FERICIRE ; duminică 10 noiembrie : FATA FĂRĂ ZESTRE ; luni 
11 noiembrie: NU TE VOI UITA NICIODATĂ; marți 12 noiembrie: 
LUNGUL DRUM CĂTRE SINE ; miercuri 13 noiembrie : CĂSĂTORIE 
LEGALA. „Zilele filmului sovietic" se vor desfășura și în municipiile 

Rimnicu Vilcea (8-15 noiembrie) și Slatina (9—16 noiembrie)

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
La 8 noiembrie. Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează 
ULTIMA TRAGERE A MARILOR 
CÎȘTIGURI LA LOTO din acest an. 
Vor avea loc 3 extrageri în două 
faze, cu un total de 27 numere, care 
oferă participantilor noi șanse de a 
obține autoturisme ..DACIA 1300“ 
(pentru primele 3 numere, indife

permite, in același timp, regulari
zarea apelor fluviului în zona res
pectivă. Îmbunătățirea navigației 
fluviale, efectuarea unor ample lu
crări de irigații, stimularea pisci
culturii și turismului. Proiectantii 
au prevăzut instalarea a 26 genera
toare electrice de cite 500 000 kW 
fiecare. Cea mai mare parte a cu
rentului electric produs va fi trans
portat prin linii de înaltă tensiune 
în estul și centrul Chinei.

Lacul de acumulare care se va 
forma în spatele barajului va re
tine 30 000 milioane metri cubi de 
apă. Suprafața sa va fi de 133 000 
ha. lacul devenind o mare bază de 
pescuit. Ecluzele ce se vor construi 
vor permite circulația navelor de 
pină la 10 000 tone.

tehnicii „de vîrf“
de 15 ori, echipamentele sale, eu 
înalte caracteristici tehnice, fiind 
cunoscute și peste hotare.

Noi produse au fost asimilate și 
la Uzina constructoare de mașini 
din Henningsdorf, care livrează lo
comotive electrice și diesel. Se fac 
ultimele pregătiri pentru producția 
de serie a locomotivelor diesel 
„EL-20", dotate cu aparatură elec
tronică pentru urmărirea in orice 
moment a funcționării motorului și 
a altor mecanisme. Noul tip de lo
comotivă va fi livrat căilor ferate 
interne, urmînd să tracteze trenuri 
de marfă și de pasageri, precum »i 
mai multor parteneri externi ai 
R.D. Germane.

este dotat noate asigura o economie 
de curent electric de Dină la 20 la 
sută fată de tramvaiele clasice. 
Prima serie de 10 tramvaie cu trei 
articulații va fi destinată transpor
tului urban din Praga. Brno. Ostra
va si Kosice. Producția In serie a 
noului tin de tramvai va încene la 
uzinele „Tatra" in cursul celui 
de-al VIII-lea cincinal (1986—1990).

asemenea, tn toate districtele din 
Albania au fost create fabrici pen
tru producerea de cărămizi, precum 
și rie prefabricate., utilizate pe larg 
atit. în construcția de obiective eco
nomice; citi și Ia 'ridicarea blocuri
lor de locuințe. La rindul său. sec
torul ’rnățertâlblor refracțiile, care, 
paralei' cu satisfacerea cerințelor 
interne livrează produse și la ex
port, cunoaște o continuă dezvol
tare.

rent ordinea, la faza a Il-a). asigu
rarea a minimum 3 500 lei (pentru 
3 numere din 9. la faza a II-a), din 
care o excursie in R.P. Bulgaria. 
Variantele de 25 lei participă Ia 
toate extragerile.

Joi. 7 noiembrie, este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

cinema
© Secretul lui Bacchus : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19.
© Spectacol Ia miraj : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 10;
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 11.15:
13.15: 15.15: 17.15; 19.30.
• E timpul să trăim, e timpul să 
iubim ; CAPITOL (16 29 17) - 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
® Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 17.15;
19.30.
© Tributul zilelor cenușii : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11 : 13,15: 15.30: 
17,45: 20.
© Căluțul cocoșat - 9 ’3: 15: 17.
Alexandru Nevskfl — ^TNA
(16 35 38).

• Lovitură fulgerătoare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19, 
AURORA (35 04 66) — 9; 14,15: 13,30; 
15.45: 18: 20.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni In Rusia î GIULEȘTI (50 43 58)
— 9: 11’ 13*  15' 17’ 19.
• Cavalerii teutoni : DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 16: 19.15.
• Cămin pentru nefamiliști : VIITO
RUL (10 67 40) - 15: 17; 19.
© Primăvară fără soare : PROGRE
SUL (23 94 10) - 15: 17: 19.
• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30; 18.45.
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
0: 12: 16: 19.
• Lupii mărilor j LUMINA (14 74 16)
— 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Undeva. cîndva : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15,15: 17,30:
19.45.

• Cei șapte fantastici î GRIVIȚA 
(17 08 58) - 9; 11: 13: 15: 17; 19.
• în numele papei rege : ■ UNION 
C13 49 04) - 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Călărețul electric : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19.
O Confidente : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) - 15; 17: 19.
© Aventură In Marea Nordului : FE
RENTARI (80 49 85) — 11: 13; 15;
17: 19.
© Superpolițistul: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. VOLGA (7f 71 36)
— 9; 14: 13: 15: 17: 19. COSMOS
(27 54 95) — 9: 11; 13: 15: 17: 19.
© Piedone în Egipt: GLORIA (47 46 75)
— 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20,15.
© Bunul meu vecin Sam : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.
• Hangar 18 : FLACARA (20 33 40) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.

& Căpitanul răzbunării ; ARTA 
(21 31 86) — 9; 11: 13: 15; 17: 19.
© Rocky II ; FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13: 15: 17,15; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Țarul Fiodor loanovici. Spec
tacol susținut de Teatrul Komissar- 
jevskaia din Leningrad — 19 ; (sala 
Atelier) : Harap Alb — 19,30.
© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneu] Român) : Tricente- 
nar B ACH-HĂNDEL-SC ARLATTI. 
Virgil Frîncu — flaut. Use Maria 

Reich — clavecin, orgă — 19 : (sala 
Studio) : „Universul artei vocale". 
Recitalul sopranei Emilia Ciurdea —
17.30.
© Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18.
© Teatru] de operetă (14 80 11) : Exa
mene. examene — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 19 : (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 19.
® Teatru) Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19.
© Teatru] Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie •— 19,30.
© Teatru] de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 
18.30 ; (sala Studio) : Olelie și Vînă- 
torii — 19.

© Teatrul Giuleștt (sala Majestic. 
14 72 34) : Nu. eu nu regret nimic — 
17 : Să nu-ti faci prăvălie cu scară
— 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Pompiliu de 
Pompadour — 19 : (sala Victoria.
50 58 65) : Băiatul cu sticleti — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
('13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 : Snoave cu 
măști — 15.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Elefănțelul curios — 15 ; (sala din 
Piața Cosmonautilor) : Nu vorbiți in 
timpul spectacolului — io : TigrișoruB 
Petre — 15.
® Circul Globus (10 41 95) : Tom el 
Jerry la circ — 19.
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Noi acțiuni și luări de poliție ! 
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este altceva decit o exacerbare a ) 
cursei înarmărilor., i
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R. F. GERMMfi : Congres antirăzboinic la Mainz
BONN. — în orașul Mainz a avut 

loc congresul antirăzboinic inițiat 
de secția vest-germană a organi
zației internaționale „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea războiului 
nuclear". Declarația adoptată cu 
acest prilei cere administrației 
S.U.A. „să urmeze imediat si ne
condiționat exemplul U.R.S.S. și să 
adere la moratoriul sovietic asupra 
oricăror explozii nucleare".

Participantii la congres au apre
ciat că Inițiativa de apărare stra
tegică a S.U.A. duce la intensifi
carea continuă a cursei înarmărilor 
si la extinderea ei in spațiul 
cosmic.

O amplă manifestație de protest 
a populației din landul vest-ger- 
man Hessen împotriva transportu-

lui de arme la bazele militare ame
ricane de pe teritoriul R. F. Ger
mania a avut loc in apropierea 
aeroportului din Frankfurt pe 
Main. Pe acest aeroport s-a con
struit o pistă de aterizare pentru 
avioanele care transportă arme 
destinate bazei militare americane 
Rhein-Mein. situată în apropiere. 
Demonstranții au organizat pichete, 
in jurul aeroportului si au scandat 
lozinci împotriva războiului, pentru 
lichidarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul tării. împo
triva demonstranților au fost dis
locate importante forțe polițienești 
care au folosit bastoane de cau
ciuc. tunuri de apă și gaze lacri
mogene. Au fost. de asemenea, 
operate arestări.

ATENA. — In Grecia s-a desfă
șurat un mars al păcii spre baza 
militară a N.A.T.O. de la Aktion. 
Inițiatorii marșului au anuntat că

în următoarea perioadă în zona 
bazei vor fi organizate noi acțiuni 
în sprijinul dezarmării.

S.U.K.: „Nu, morții nucleare 1"
WASHINGTON. — La Universi

tatea Berkeley din California a 
avut loc un miting împotriva inar
mărilor nucleare la care au parti
cipat delegați reprezentind organi
zații obștești, sindicale și religioase 
din acest stat. Luînd cuvîntul la
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î SRBCIR : Marș al păcii spre o bază militară a N.R.T.O. 
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i miting, L. Young, copreședinte al 
) Campaniei naționale pentru înghe- 
l tarea arsenalelor nucleare, a rele- 
’ vat că in prezent există posibilități 

reale pentru incheierea unor acor
duri sovieto-americane în domeniul 
controlului asupra inarmărilor, 
transmite agenția T.A.S.S.

într-o declarație dată publicității 
la Washington, influenta organiza
ție obștească din S.U.A. „Prietenii 
americani in slujba societății", care 
numără peste două milioane de 
membri, face un apel la intensifi
carea eforturilor în lupta pentru 
dezarmare, impotriva programului 
de militarizare a spațiului cosmic. 
„Războiul stelelor", subliniază de
clarația. constituie o nouă spirală a 
cursei inarmărilor, el mărește 
riscul izbucnirii unui război termo
nuclear și pune in pericol securita
tea națională a Statelor Unite. Spa
țiul cosmic trebuie să rămînă liber 
de arme, el trebuie pus in slujba

civilizației și progresului omenirii, 
relevă declarația.

Sub devizele ..Nu, morții nuclea
re !“ și „New York — zonă denu- 
dearizată !“, in acest mare oraș al 
S.U.A. a avut loc o demonstrație și 
un miting de protest împotriva 
cursei inarmărilor nucleare. In de
clarația adoptată de participants la 
miting se arată că acostarea in gol
ful New York de nave avind arme 
nucleare la bord va transforma, in 
mod inevitabil, orașul într-o țintă, 
in cazul unui război nuclear.

Ample preocupări privind necesitatea 
infăptuirii unor măsuri de dezarmare

I
I

*

*

NEW YORK. — în cuvîntarea 
rostită Ia un miting desfășurat la 
New York, secretarul general al 
P.C. din S.U.A., Gus Hall, a criti
cat cercurile conducătoare din Sta
tele Unite pentru intensificarea 
cursei inarmărilor și extinderea ei 
in spațiul cosmic, informează agen
ția T.A.S.S. El a subliniat că, în 
actualul moment istoric de mare 
răspundere, în fața forțelor iubi
toare de pace din S.U.A. și din 
alte țâri ale lumii stă sarcina de a 
exercita o puternică presiune asu
pra Administrației Reagan pentru 
a o determina să încheie eu 
U.R.S.S. un acord eficient în do
meniul controlului armamentelor.

R. D. MSMGKSCfîR : „Realizările științei și tehnicii 
trebuie utilizate în folosul progresului omenirii"

ANTANANARIVO. — Militariza
rea Cosmosului va aduce omeni
rii daune incalculabile, a subliniat 
președintele R. D. Madagascar. 
Didier Ratsiraka. adăugind că rea
lizările științei, si tehnicii trebuie 
utilizate in. folosul omenirii si nu

pentru producerea de arme desti
nate distrugerii civilizației noastre. 
Președintele Ratsiraka a apreciat că 
programul american cunoscut sub

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : în 
Comitetul pentru probleme politice 
si de securitate al Adunării Gene
rale continuă dezbaterile asupra unor 
aspecte concrete ale opririi cursei 
înarmărilor și ale infăptuirii dezar
mării. in primul rind a dezarmării 
nucleare. Majoritatea delegațiilor 
statelor care au intervenit in aceas
tă problemă și-au exprimat îngrijo
rarea si nemulțumirea profundă in 

' legătură cu faptul că nici in acest 
an Conferința pentru dezarmare de 
la Geneva nu a putut raporta Adu
nării Generale nici un progres no
tabil în direcția elaborării unor acor
duri practice, de natură să conducă 
la oprirea cursei inarmărilor nuclea
re. la realizarea dezarmării nuclea
re. la adoptarea 
sfera dezarmării, 
vigoare — atit în 
pantilor. cit si in 
proiecte de rezoluție 
diferite state — cerința de a se în
cepe negocieri serioase asupra unui 
tratat de interzicere totală a expe
riențelor cu arme nucleare, care să 
constituie un prim pas in direcția 
trecerii la măsuri de mai mare an
vergură pentru oprirea perfecționă
rii armelor nucleare, pentru redu
cerea si eliminarea completă a ar
mamentelor nucleare sî a tuturor 
celorlalte arme de nimicire în masă. 
O altă temă abordată aproape de 
toti vorbitorii o constituie cea a eli
minării pericolului in creștere de 
militarizare a spațiului cosmic. S-a 
subliniat imperativul de a se acțio
na urgent pentru adoptarea unor 
măsuri concrete care să împiedice 
extinderea cursei înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic si să asigure 
folosirea acestui mediu exclusiv in 
scopuri pașnice. în interesul tuturor 
popoarelor. Se constată, totodată, un 
mare interes fată de problema re
ducerii cheltuielilor militare. Iniția
tiva adusă în atentia O.N.U. de 
România, propunerile sale con
crete privind înghețarea si reduce
rea bugetelor militare confirmă in
teresul larg fată de diminuarea 
cheltuielilor militare, preocupările tot 
mai mari, pregnant resimțite in ca
drul Națiunilor Unite, de a se stă
vili procesul de creștere 
bugetelor militare.

în Comitetul
Adunării 
raportul 
O.N.U. cu 
lului. care 
latiei din 
precum si măsurile care se impun 
pentru protejarea locuitorilor din 
aceste teritorii. ~ 
unui mare număr 
condamnat politica 
Ie Israelului în 
ocupate^ inclusiv crearea de așezări 
israeliene, și au cerut respectarea

altor măsuri in 
S-a formulat cu 
cuvîntul partici- 
continutul unor 

avansate de

aberantă a
special al 

: examinate 
special al

IN PARLAMENTUL ITALIAN
Prezentarea programului guvernului de coaliție

ROMA 4 (Agerpres). — Luni, In 
parlamentul Italiei au început dez
baterile in vederea acordării votu
lui de încredere noului cabinet con
dus de Bettino Craxi.

Premierul Bettino Craxi a prezen
tat programul guvernului și a de
clarat că cele cinci partide repre
zentate în cabinet au ajuns la con
cluzia că s-a acționat corect și efi
cient in cazul deturnării navei „A- 
chille Lauro". Referindu-se la poli
tica externă, premierul italian a ple
dat pentru sprijinirea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și in fa
voarea eforturilor de combatere a

terorismului pe plan internațional. 
Reafirmînd sprijinul pentru soluțio
narea „justă și pașnică" a conflic
tului din Orientul Mijlociu, premie
rul Craxi a condamnat încă o dată 
Israelul pentru raidul aerian asupra 
sediului O.E.P. de lîngă Tunis, a- 
preciindu-1 „un act de agresiune îm
potriva unui stat suveran".

Miercuri, la încheierea dezbateri
lor, se prevede să aibă loc operațiu
nea votului de încredere. Observa
torii nu pun la îndoială obținerea 
lui, deoarece partidele reprezentate 
în cabinet dețin majoritatea irv par
lament.

politic
Generale sint 
Comitetului 
privire la practicile Israe- 
afectează drepturile popu- 
teritoriile arabe ocupate.

Reprezentanții 
de state au 

și nractici- 
teritoriile arabe

de către guvernul israelian a pre
vederilor Convențiilor de la Geneva 
cu privire la protecția persoanelor 
civile in caz de război, adoptarea de 
măsuri efective care să conducă la 
protejarea populației din aceste te
ritorii și, în ultimă instanță, la în
lăturarea stării de ocupație, la crea
rea condițiilor pentru ca poporul pa
lestinian să se poată bucura de 
drepturile sale fundamentale legiti
me inclusiv de dreptul de a avea un 
stat propriu, independent.

în Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare a început e- 
xaminarea problematicii comerțului 
internațional și dezvoltării. în con
textul agravării fenomenelor negati
ve din economia mondială care afec
tează in special situația și interesele 
țărilor in curs de dezvoltare, dezba
terile pe această temă se concen
trează pe relevarea interdependenței 
dintre problemele comerciale, mo- 
netar-financiare și ale datoriei ex
terne a țărilor sărace Și a necesită
ții presante de găsire a unor soluții 
globale, de reglementare a acestor 
chestiuni, în vederea asigurării unei 
derulări normale a cooperării econo
mice internaționale, fără nici un fel 
de îngrădiri sau obstacole, a lichi
dării subdezvoltării și decalajelor 
economice, a perfecționării sistemu
lui monetar-financiar internațional.

în Comitetul pentru probleme so
ciale, culturale și umanitare s-a tre
cut la examinarea unui grup de as
pecte privind condiția femeii, ele
mentul central constițuindu-1 ana
liza rezultatelor Conferinței mondia
le pentru evaluarea rezultatelor 
Deceniului O.N.U. pentru dreptu
rile femeii — „Egalitate, dezvoltare 
și pace", care a avut loc la Nairobi 
în luna iulie a.c.

în Comitetul pentru decolonizare 
al Adunării Generale s-au incheiat 
dezbaterile asupra punctului intitu
lat „Activitățile intereselor străine, 
economice și de altă natură, care 
constituie obstacole în calea aplică
rii Declarației privind acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale, în Namibia și in alte terito
rii care se află Sub dominație colo
nială și a eforturilor vizind elimi
narea colonialismului, apartheidului 
și discriminării rasiale în Africa 
australă".

Comitetul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale procedea
ză la examinarea raportului înain
tat actualei sesiuni de către Comisia 
de drept internațional a O.N.U. 
Totodată, și-a început activitatea 
subcomitetul pentru bună vecinătate 
al acestui comitet, care continuă 
examinarea problemei importante a 
dezvoltării și întăririi bunei vecină
tăți între state adusă in atenția 
O.N.U., în 1979, printr-o valoroasă 
inițiativă a României,

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, referindu-se 
la problema cipriotă, a declarat că, in 
opinia sa. „divergențele care se mai 
manifestă intre cele două comunități
— greacă și turcă — din insulă nu 
sint insurmontabile, cu bunăvoință 
și hotărire nefiind dificil să se gă
sească soluții la acestea — transmite 
agenția Taniug. O examinare atentă 
a pozițiilor celor două părți, expri
mate la recentele negocieri, arată 
clar cît de apropiate sint — a spus 
Javier Perez de Cuellar într-un in
terviu acordat cotidianului „Politika", 
din Belgrad. în context, secretarul 
general al O.N.U. a relevat progre 
sele înregistrate în depășirea puncte 
lor de vedere divergente ale celor 
două comunități.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova au avut loc. luni, convor
biri intre Eduard Șevardnadze, mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, și George Shultz, secreta
rul de stat al S.U.A., sosit intr-o vi
zită de lucru în capitala U.R.S.S.. la 
invitația guvernului sovietic. Au fost 
examinate, relatează agenția T.A.S.S., 
probleme ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane și unele probleme internațio-

nale în contextul pregătirii viitoarei 
întilniri de la Geneva dintre Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. O atenție deosebită, 
precizează agenția citată, a fost acor
dată examinării, problemelor secu
rității, cu precădere a celor ce fac 
obiectul tratativelor sovieto-ame- 
ricane cu privire la armele nucleare 
și cosmice.

Rezultatele preliminare ale alegerilor
AUSTRIA

Oesemnarea candidatilor 
in alegerile prezidențiale
VIENA 4 (Agerpres). — Partidul 

Populist Austriac a hotărit să spriji
ne candidatura fostului secretar ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, în 
alegerile prezidențiale ce vor avea 
loc in luna mai 1986 în Austria, in
formează agenția A.P.A. K. Wald
heim. care a ocupat funcția de secre
tar general al Organizației Națiunilor 
Unite in perioada 1972—1981. se va 
prezenta la alegeri în postura de can
didat independent, dar va beneficia 
de sprijinul opoziției conservatoare 
— Partidul Populist Austriac. Prin
cipalul său rival in alegerile de la 4 
mai. 'prin care va fi desemnat succe
sorul actualului președinte Rudolf 
Kirchschlaeger, este candidatul Parti
dului Socialist din Austria. Kurt 
Stcyrer. în prezent ministru al sănă
tății si mediului înconjurător.

din Argentina
BUENOS AIRES

După numărarea a
sufragiile exprimate în cadrul ale
gerilor legislative parțiale din Ar
gentina. partidul „Uniunea civică 
radicală", al președintelui Râul Al- 
fonsin, a obținut 4 789 301 
(43,90 la sută), transmite _____

■ Presșe din Buenos Aires. Se confir
mă astfel primele aprecieri potrivit 
cărora U.C.R. iși menține majorita
tea locurilor 
a Congresului

și Guatemala
4 (Agerpres). —

70 la sută din

voturi 
France

în Camera Deputaților 
Național (parlamentul).

CIUDAD 
(Agerpres). 
lioane de cetățeni cu drept de vot 
din Guatemala au fost chemați du
minică Ia urne pentru a alege pre
ședintele si parlamentul tării. Este 
pentru prima dată după trei decenii 
de administrație militară aproape 
neîntreruptă cind va fi ales un pre
ședinte civil, dintre cei oot candidați 
prezentați de 14 partide. Un al doi
lea tur de scrutin la care vor parti-

DE GUATEMALA 4 
- Aproximativ 2.7 mi-

cioa primii doi candidați clasați in 
ordinea numărului de voturi obținu
te este programat pentru 8 decem
brie. dacă nici unul dintre aspiranți 
nu va întruni 50 Ia sută din voturi.

Referindu-se la scrutinul de du
minică. agenția France Presse scrie 
că pe măsură ce se despoaie urnele 
si se anunță rezultatele se confirmă 
tot mai mult necesitatea organizării 
unui al doilea tur de scrutin prezi
dențial — la opt decembrie. După 
numărarea a • peste 500 000 de sufra
gii exprimate, echivalind cu aproxi
mativ un sfert din totalul voturilor, 
candidatul 
Creștin la 
Cerezo. se 
cu 194 266 
candidatul 
nai. Jorge
oină în prezent, de 103 952 sufragii.

Participarea alegătorilor la scrutin 
a fost estimată Ia aproximativ 73 la 
sută din totalul persoanelor cu drept 
de vot — relatează agenția.

Partidului Democrat- 
functia supremă. Vinicio 
situează pe primul loc. 

voturi. El este urmat de 
Uniunii Centrului Națlo- 
Carpio. care beneficiază.

ORIENTUL MIJLOCIU
® în sprijinul reglementării pe cale politică a conflictului din 
zonă @ O declarație a partidelor comuniste și muncitorești 

din țările arabe
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Cea mai viabilă soluție pentru regle
mentarea crizei din Orientul Mijlociu 
este convocarea unei conferințe in
ternaționale în această problemă, sub 
auspiciile O.N.U. și cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
membrilor permanenți ai Consiliului 
de Securitate — a declarat, intr-un 
interviu acordat rețelei de televiziu
ne NBC. regele Hussein al Iordaniei. 
Comunitatea internațională a recu
noscut Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei ca unic reprezentant legi
tim al poporului palestinian, a re
levat el. subliniind dreptul deplin al 
O.E.P. de a lua parte la orice trata
tive care privesc soarta acestui po
por. „Iordania nu se poate pronunța

pentru reglementarea conflictului din 
Orientul Mijlociu fără participarea 
palestinienilor ca parte importantă a 
acestui conflict", a declarat regele 
iordanian. Referindu-se la recentele 
convorbiri cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. regele Hussein a subliniat că 
ele au vizat, in principal, problema 
participării palestinienilor la orice 
tentative de pace in Orientul Mijlo
ciu. informează agenția KUNA.

LA RELUAREA CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLMCerința stringentă - elaborarea unui prim acord privind măsuri de încredere și securitate
în capitala Suediei încep astăzi 

lucrările celei de-a VIII-a sesiuni — 
ultima din acest an — a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare in Euro
pa. Cum este și firesc, lucrările fo
rumului general-european pentru în
credere și dezarmare continuă să fie 
urmărite cu interes de opinia pu
blică mondială atit datorită obiecti
velor care se află in fața acestei 
reuniuni — chemată să adopte reco
mandări și măsuri de natură să con
tribuie la întărirea increderii și 
securității pe continent și să deschi
dă calea spre înfăptuirea dezarmării 
— cit și datorită împrejurărilor in
ternaționale in care se desfășoară și 
care, mai mult ca oricind. impun 
restabilirea încrederii reciproce și 
întărirea securității fiecărei națiuni. 
„Noi acordăm o mare însemnătate 
Conferinței tie la Stockholm — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Considerăm că in actualele împre
jurări internaționale și în situația 
care s-a creat in Europa, această 
reuniune poate avea un rol foarte 
important în adoptarea de măsuri 
concrete în direcția încrederii, a în
făptuirii dezarmării, ceea ce va putea 
exercita o influență puternică asu
pra evoluției generale".

Militînd de mult, cu nezdruncinată 
hotărîre, pentru înfăptuirea securită
ții europene, România s-a numărat 
printre inițiatorii Conferinței de la 
Stockholm și, așa cum se știe, a par
ticipat activ la lucrările acesteia, a 
depus și depune eforturi susținute 
pentru ca ea să se desfășoare în 
mod constructiv și eficient, să se 
înscrie ca o contribuție efectivă la 
reducerea tensiunii din viata inter
națională, la reluarea politicii de 
pace, dezarmare, destindere și co
laborare. încă de 
rea conferinței a __
tat documentul „POZIȚIA ROMÂ
NIEI, CONCEPȚIA SI CONSIDE
RENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PRTVIND 
MASURI DE ÎNCREDERE SI SECU
RITATE ȘI PENTRU DEZARMARE 
ÎN EUROPA", care s-a bucurat de 
un larg interes și aprecieri pozitive 
datorită caracterului său realist și 
constructiv. Propunerile țării noastre

la deschide- 
fost prezen-

au fost cuprinse intr-un document 
oficial de lucru, constituind unul 
din cele cinci documente pe baza că
rora se poartă negocierile in cadrul 
conferinței.

Așa cum este cunoscut, cu toate 
eforturile depuse de un șir de .state 
participante, intre care și România, 
pină in prezent nu s-a trecut încă la 
negocierea efectivă a unor măsuri 
concrete de încredere și securitate, 
vreme îndelungată conferința canto- 
nindu-se in discuții formale, sterile. 
Tocmai in acest cadru, observatorii 
au remarcat atmosfera preponderent 
constructivă care a dominat lucrările 
ultimei sesiuni a conferinței (10 sep
tembrie — 18 octombrie). Prin modul 
său de desfășurare și conținutul său, 
această din urmă sesiune a confir
mat, o dată în plus, vocația de dia
log și cooperare a forumului euro
pean, necesitatea ea in procesul de 
edificare a încrederii și securității 
pe continent să se porneăscă 
deauna de la ceea ce apropie 
le participante, evitîndu-se 
necarea în polemicile ascuțite 
gresiunile care nu au servit și 
nu pot să servească securității 
ropene.

După opinia observatorilor, în 
drul sesiunii s-a făcut un pas înain
te în direcția cristalizării grupului 
de măsuri de încredere și securita
te, care într-o formă sau alta ar 
putea fi cuprinse într-un viitor a- 
cord. Din luările de poziție ale re
prezentanților diferitelor state parti
cipante a reieșit că principalele com
ponente ale unui asemenea acord ar 
putea fi : nefolosirea forței și a a- 
menințării cu forța ; notificarea ac
tivităților militare majore, inclusiv 
schimbul de „calendare" anuale și de 
informații privind asemenea activi
tăți ; invitarea de observatori la ma
nevrele militare mari ; limitarea 
manevrelor militare : dezvoltarea
comunicării și consultărilor intre 
statele participante și verificarea co
respunzătoare a respectării acordu
lui. Se cuvine semnalat și faptul că 

■ in cursul acestei sesiuni dialogul s-a 
concentrat în special spre acele mă
suri care, pe lîngă importanța lor. 
oferă perspective de consens. în le
gătură cu unele din aceste măsuri, 
cum ar fi nefolosirea forței și schim-

intot- 
state- 

alu- 
și di- 

nici 
eu-

ca

bul de calendare anuale asupra ac
tivităților militare, s-a înregistrat, 
după cum s-a relatat, o lărgire a 
ariilor comune și a punctelor de 
convergentă.

Mai mult decît sesiunile preceden
te, ultima sesiune a fost marcată de 
afirmarea, de către statele partici
pante, a necesității de a se trece la 
negocierea *
unui prim acord de măsuri de în
credere și securitate. Nu a fost prac
tic delegație care să nu fi declarat, 
într-o formă sau alta, că a sosit 
timpul să se pășească la tratative și 
să se angajeze procesul de redactare, 
în acest sens se cuvine subliniat că 
la ultima sesiune s-a ajuns la o în
țelegere cu privire la crearea, pe 
lîngă organele oficiale de lucru ale 
conferinței, a unui cadru neoficial 
de negocieri, de natură să permită 
apropierea mai rapidă a pozițiilor și 
lărgirea ariei de acord in vederea 
trecerii la redactarea unui prim 
acord de măsuri de încredere și 
securitate.

Este o realitate indiscutabilă că în 
prezent sint întrunite condițiile 
ca reuniunea de la Stockholm să-și 
intensifice activitatea, să treacă cît 
mai curînd la negocierea și redacta
rea unui prim acord de măsuri de 
încredere și securitate, substanțiale 
și echilibrate, prin valorificarea la 
maximum atit a organelor oficiale, 
cît și a cadrului neoficial nou creat. 
Popoarele continentului așteaptă, să 
se treacă de la vorbe la fapte, ca 
toate statele să dea dovadă de voin
ța politică necesară și de spiritul de 
acomodare reciprocă, să fie respec
tate cu strictețe principiile și regu
lile democratice ale procesului 
C.S.C.E., precum și interesele de 
securitate ale fiecărei țări partici
pante și ale Europei în ansamblul 
său. în ce o privește, România, 
așa cum a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu, este hotărîtă să 
acționeze și in continuare, cu toate 
forțele, pentru a contribui la înche
ierea cu rezultate cît mai bune a 
conferinței, pentru făurirea unei 
Europe unite, a păcii și înțelegerii 
dintre toate popoarele.

CAIRO 4 (Agerpres). — Președin
tele Hosni Mubarak a reiterat spriji
nul Egiptului pentru participarea cu 
drepturi depline a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la o confe
rință internațională de pace in 
Orientul Mijljciu. Declarația a avut 
loc in cursul unui dineu, oferit în 
onoarea președintelui pakistanez 
aflat înt.r-0 vizită oficială Ia Cairo.

La rindul său. președintele Pakis
tanului. Mohamad Zia-ul Haq. a sub
liniat importanta convocării unei ast
fel de conferințe și a protestat in le
gătură cu persecuțiile la care este 
supusă populația palestiniană din te
ritoriile arabe ocupate.

Părțile și-au exprimat speranța că 
viitoarea intilnire sovieto-americană 
la nivel înalt de la Geneva se va în
cheia cu un 
dezarmării, 
FANA.

acord eficient în direcția 
informează agenția

(Agerpres). — Președin- 
Hosni Mubarak, a

concretă și elaborarea

Radu BOGDAN

r ^AGENȚIILE DE PRESA
& - pe scurt

rie anul viitor. Măsura, remarcă | 
observatorii, atesta faptul că gu
vernul actual de cen.ru-dreapta 
încearcă să asigure o bază legală |
hotăririi privind amplasarea ra
chetelor nucleare pe te itoriul ță- ‘
rii, luată în pofida amp elor mani- . 
festații de protest ale majorității 
populației olandeze.

CAIRO 4 
tele Egiptului, 
avut la Cairo o întrevedere cu Abdel 
Hamid Al Sayeh. președintele Con
siliului Național Palestinian (Parla
mentul). După cum transmite agen
ția M.E.N.. Al Sayeh a apreciat că 
intîlnirea a fost necesară pentru o 
serie de consultări în problema pa
lestiniană. în context, el a precizat 
că. in prezent, conducerea O.E.P. 
examinează posibilitatea convocării 
unei sesiuni urgente a Consiliului 
Central al organizației pentru a exa
mina ultimele evoluții pe plan pa
lestinian, arab și internațional, 
menționează

arab și 
agenția citată.
4 (Agerpres). — într-o 
partidelor comuniste și 
din țările arabe, dată 

pro-

DAMASC 
declarație a 
muncitorești 
publicității la Damasc, forțele
gresiste și patriotice din aceste țări 
sint chemate să acorde un sprijin 
real luptei populației palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate de 
impotriva represiunilor 
supusă de forțele de 
ultimul timp — relevă 
forțele de ocupație au
campania de represalii 
populației palestiniene, 
sute de locuitori, continuă 
de confiscare a terenurilor acestora.

Israel 
la care este 
ocupație. In 
declarația — 

intensificat 
împotriva 
arestează 
acțiunea

PRIMIRE LA BERLIN, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, a 
conferit la Berlin cu ministrul de 
externe al Austriei, Leopold Gratz. 
Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, 
apreciindu-se că acestea evoluează 
„bine, echilibrat și continuu", in
formează agenția A.D.N. Erich Ho
necker a relevat că in vederea pre- 
intimpinării unui război nuclear, 
R.D.G. este gata să colaboreze cu 
toate forțele ce promovează pe 
plan politic rațiunea și realismul.,
, LA GENEVA. în cadrul .tratative
lor ș'ov.ietp-americane cu privire la, 
armelp,. n.ucțpare și cosmice., a avut 
loc, luni,'ședința grupului de lucru, 
care examinează armele cosmice.

u

ÎNTREVEDERI CHINO-LIBIENE. 
Tian Jiyun. vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a 
avut, la Tripoli, o întrevedere cu 
Aii Abdel Treki. secretarul Comi
tetului Popular al Biroului de le
gături externe al Jamahiriei Libie
ne. în cursul căreia au fost evocate 
bunele relații de cooperare dintre 
cele două țări si s-a exprimat do
rința dezvoltării lor în continuare. 
Au fost discutate, de asemenea, 
orobleme de interes comun din ac
tualitatea internațională, relevă a- 
genția China Nouă.

MASA ROTUNDA CU TEMA 
„POLITICA Șl MIȘCAREA DE 
NEALINIERE". La Novi Sad s-au 
incheiat lucrările mesei rotunde in
ternaționale avind ca temă „Politi
ca si mișcarea de nealiniere", des
fășurată sub semnul reafirmării 
principiilor fundamentale ale miș
cării ca factor important, de sine 
stătător si în afara blocurilor în 
relațiile internaționale. în cursul 
dezbaterilor s-a subliniat necesita
tea ca mișcarea de nealiniere să-și 
consolideze unitatea si capacitatea 
de acțiune si să participe mai efi
cient la solutionarea problemelor 
politice si economice internaționale.

PARLAMENTUL BIRMANEZ 
!-â rdMes pe U'Sah Yu in calitate 
de'președinte al țârii și a numit pe 
cei 28 membri ai Consiliului de 
Stat. Parlamentul, alcătuit din 489 
membri, s-a reunit luni in prima 
sa sesiune după alegerile generale 
din luna octombrie, informează 
agenția Associated Press.

PRECIZĂRI PRIVIND RELAȚII
LE INDO-PAKISTANEZE. Primul 
ministru al Indiei. Ftaiic Gandhi, a 
declarat că tara sa „dorește să înlă
ture bariera creată artificial in ra
porturile cu Pakistanul si să edifi
ce o prietenie fermă intre cele două 
state" — transmite agenția Press 
Trust of India (P.T.I.). într-o alo
cuțiune rostită la Dehradun. în nor
dul tării, cu prilejul primirii unei 
delegații pakistaneze. premierul 
Gandhi a afirmat că India nu va 
precupeți eforturile in vederea nor
malizării depline a relațiilor bila
terale.

LA HAGA a fost parafat luni a- 
cordul dintre Statele Unite și O- 
landa prin care sînt reglementate 
condițiile de amplasare pe terito
riul olandez a 48 de rachete nu
cleare americane, anunță agențiile 
de presă. După parafare, textul 
acordului este înaintat spre exami
nare parlamentului. Votul final in 
parlament asupra acordului este 
așteptat spre sfirșitul lunii februa-

ATENTATE.... TERORISTE,
cursul zilei de luni, in Belgia 
produs două atentate teroriste sol
date cu rănirea a două persoane și 
cu importante pagube materiale. In 
zorii zilei, la ora 1.00 GMT, 6 
bombă plasată intr-o camionetă a 
explodat in fata sediului băncii 
,, Bruxelles-Lambert" din capitala 
tării, iar la ora 10,19 GMT o altă 
bombă a făcut explozie la sediul 
Societății generale bancare din 
Charleroi.

în
s-au

ÎMPOTRIVA RECRUDESCFNȚEI 
MANIFESTĂRILOR NEONAZIS
TE. în localitatea belgiană Lommel 
din Drovincia Limburg a avut loc 
o amplă demonstrație de protest 
împotriva recrudescentei manifestă
rilor neonaziste.

CUVINTE LA ORDINEA ZILEI

Noi victime ale intervenției 
brutale a poliției

PRETORIA 4 (Agerpres). — In Re
publica Sud-Africană continuă să se 
înregistreze ample manifestații de 
protest ale populației africane majo
ritare împotriva regimului rasist de 
la Pretoria. Aproximativ 15 000 de 
persoane au participat la Soweto la 
o procesiune cu prilejul funeraliilor 
unui copil de 13 ani. ucis de poliție 
în cursul unei demonstrații antira- 
siste. împotriva participanților au in
tervenit brutal forțele polițienești 
care au deschis focul, rănind citeva 
persoane și operînd arestări. Cioc
niri intre demonstranți și poliție au 
fost înregistrate și in localitatea a- 
fricană Sebokeng, situată la sud-vest 
de Johannesburg. în cursul cărora au 
fost rănite 7 persoane și nouă au fost 
arestate.

Zimbabwe condamnă 
politica represivă a Pretoriei

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat revistei a- 
mericane „Newsweek", primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, a subliniat că statele 
membre ale mișcării de nealiniere 
vor continua să exercite presiuni 
asupra regimului de la Pretoria, pen
tru a-1 determina să pună capăt po
liticii sale de apartheid și discrimi
nare rasială. El s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru acțiuni similare ale 
statelor occidentale.

Lupta politică de masă, grevele, 
demonstrațiile de protest ale popu
lației de culoare majoritare vor con
tinua în Africa de Sud, a menționat 
el. Dar, in același timp, aceste acți
uni trebuie sprijinite prin presiuni 
asupra autorităților sud-africane in 
diverse domenii, inclusiv prin impu
nerea de sancțiuni economice.

Reuniunea Ia nivel înalt 
a Consiliului de Cooperare al Golfului 
MASCAT 4 (Agerpres). — în ca

drul reuniunii la nivel inalt a Con
siliului de Cooperare al Golfului, 
care are loc în capitala Omanului, 
șefii de stat și guvern din cele șase 
țări membre au analizat situația po
litică din regiune unde continuă 
conflictul irakiano-iranian. Sultanul- 
Qaboos al Omanului s-a pronunțat/ 
in cuvintul inaugural, pentru crește
rea cooperării dintre statele regiunii.

Pe agenda reuniunii figurează de
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asemenea situația petrolului pe pia
ța mondială și impactul acesteia a- 
supra situației economice a statelor 
din regiune, o serie de proiecte 
concrete de cooperare, relațiile dintre 
aceste țări și Piața comună etc.

Reprezentanții statelor membre — 
Arabia Saudită. Bahrein, Emiratele 
Arabe Unite, Kuweit. Oman și Qatar 
— discută de asemenea probleme ale 
activității Consiliului.

A căpătat o largă circulație in ul
timul timp, atunci cind se vorbește 
de cerințele însănătoșirii vieții in
ternaționale, cuvintul moratoriu. 
Termenul nu e cituși de puțin nou, 
sub o anumită formă el apare incă 
in Codul lui Justinian, „strămoșul" 
dreptului civil de astăzi, referin
du-se, inițial, la dispozițiile legale 
in virtutea cărora se anula sau se 
suspenda plata unei datorii. Dator
nici au existat dintotdeauna și dacă 
împrejurările pot face necesară, la 
un moment dat, o asemenea măsu
ră in cazul unei persoane, cu atit 
mai mult se impune atunci cind e 
vorba de o entitate statală, așa cum 
se prezintă astăzi lucrurile cu ță
rile in curs de dezvoltare, literal
mente strivite sub povara datoriilor 
externe. Situația a fost comparată 
cu o uriașă „bombă cu explozie în
târziată", găsirea unei soluții globa
le -.pentru dezamorsarea acestei 
bombe căpătând un caracter de ur
gență. Iar printre modalitățile ve
hiculate tot mai insistent în acest 
sens se numără și instituirea, în 
anumite cazuri, a unui moratoriu 
a! datoriilor, ceea ce ar corespunde 
intereselor fundamentale ale econo
miei mondiale.

Departe insă de a se circumscrie 
numai acestei probleme, cuvîntul 
este folosit, în măsură crescindă, 
pentru a indica necesitatea sistării 
sau suspendării unor activități con
siderate ca deosebit de dăunătoare 
sau primejdioase. Există, cum se 
știe, conflicte devenite endemice in 
Orientul Mijlociu, Africa australă și 
Cornul Africii. Asia de Sud-Est, 
Asia de Sud-Vest, America centra
lă, zone unde au loc, aproape per
manent, singeroase confruntări, sol
date cu numeroase victime, fără a 
mai pune la socoteală imensele dis
trugeri și pagube materiale provo
cate. Fără . îndoială, proclamarea 
unui moratoriu al ostilităților de 
către cel in cauză ar avea efecte 
din cele mai benefice asupra po
poarelor respective, ca și asupra si
tuației internaționale în ansamblu, 
de ne orizontul politic s-ar alunna 
norii unor grave primejdii, in ulti
mă instanță acesta fiind sensul ge
neroaselor propuneri românești de 
adoptare a unui Apel solemn și a 
unul Angajament solemn cu privi
re la renunțarea la forță și recurge
rea numai la calea tratativelor pen

tru solutionarea stărilor de conflict 
și încordare.

Pericolul cel mai mare pentru 
toate popoarele îl reprezintă insă 
arsenalele nucleare și, de aceea, in-\ 
stituirea unui moratoriu in această; 
privință se constituie intr-un im-; 
perativ absolut. Un pas pozitiv in 
această direcție, salutat de Româ
nia ca și de alte țări, il constituie 
suspendarea unilaterală de către 
U.R.S.S. a experiențelor nucleare 
pină la începutul anului viitor, mă
sură care, din păcate, nu a găsit 
pină acum ecoul cuvenit din partea 
altor puteri nucleare. Tocmai de a- 
ceea, recenta propunere adresată 
conducerilor S.U.A. și U.R.S.S. de 
către cele șase state semnatare ale 
„Declarației de la Delhi" de insti
tuire a unui moratoriu asupra ex
periențelor nucleare, pe timp de un 
an — perioadă care ar putea fi pre- 
lungită. sau in care s-ar putea 
ajunge la încetarea definitivă a 
experiențelor — are o însemnătate 
ce nu mai trebuie subliniată.

Armele — nucleare sau nu — au 
consecințe nefaste chiar și dacă nu 
sint folosite prin irosirea unor 
imense resurse financiare și de altă 
natură, care ar putea fi utilizate 
pentru soluționarea unor probleme 
urgente ale lumii, de la șomaj la 
subdezvoltare, și de la persistenta 
crizei. economice la foamete și anal
fabetism. Nebănuite ar fi. ca atare, 
perspectivele instituirii unui mo
ratoriu al cheltuio'dor m'’;taro. 
ca un prim pas in direcția reduce
rii progresive a acestora. marile 
disponibilități astfel create urmînd 
a fi utilizate snrp binele tuturor 
statelor, in primul rind a celor ră
mase in urmă pe plan economic.

...Datoriile externe, confruntările 
armate, experiențele nucleare, bu
getele militare: instituirea unor mo
ratorii. in diferite probleme grave 
ale relațiilor mondiale, pentru a se 
evita ascuțirea lor și mai puterni
că. accentuarea riscurilor și primej
diilor pe care le implică — iată o 
posibilă si salutară „reacție în lanț" 
a păcii. Dincolo de implicai iile sale 
imediate, iuridico-economice, ter
menul tinde să devină in prezent o 
componentă și un deziderat de prim 

' ordin al rersrzădî vieții internațio
nale pe baze sănătoase.

ll. CAPLESCU
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