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ftv ÎNTREAGA economie
CALITATE, EFICIENȚĂ MAXIMĂ!

în actuala etapă, cînd factorii calitativi, de eficientă 
au un rol preponderent în ansamblul procesului de 
dezvoltare intensivă a economiei naționale, creșterea 
mai accentuată. în ritm susținut a productivității mun
cii se înscrie ca un obiectiv prioritar, de maximă în
semnătate pentru oamenii muncii din toate întreprin
derile și ramurile economice. Această cerință prioritară 
a fost pusă cu putere în evidență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congresul al XIII-lea 
al partidului, precum și la pjenarele Comitetului Cen
tral al P.C.R. și ale forumurilor democrației noastre 
muncitorești, revoluționare care au avut loc în acest an.

Examinînd un ansamblu de probleme majore ale 
dezvoltării economiei naționale în acest an și în anul 
viitor, in ședința din 8 noiembrie Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat modul în care s-a 
îndeplinit planul productivității muncii in industria 
republicană, construcții-montaj și transporturi in peri
oada 1 ianuarie — 30 septembrie. După cum s-a subli
niat in cadrul ședinței, deși nivelul productivității 
muncii în primele nouă luni ale anului a înregistrat o 
creștere, totuși o serie de ministere economice nu au 
realizat în întregime prevederile de plan în acest do
meniu. Criticînd sever această situație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ministerelor economice și 
organelor de sinteză să ia măsuri hotărîte pentru re
cuperarea. în cel mai scurt timp, a rămînerilor în 
urmă in acest domeniu și pentru asigurarea tuturor 
condițiilor în vederea creșterii substanțiale a producti
vității muncii in toate ramurile economiei naționale, la 
nivelul stabilit prin plan.

De ce conducerea partidului pune un accent deosebit 
pe creșterea mai puternică a productivității muncii ? 
Prin creșterea mai accentuată a productivității muncii 
se asigură sporuri mai mari de producție cu mașinile, 
utilajele și instalațiile moderne de care dispun îți pre
zent unitățile economice. Edificator în acest sens este 
faptul că un singur procent de creștere • a producti
vității muncii în acest an echivalează cu o producție 
de aproape 12 miliarde lei. Viața a demonstrat că. în 
măsura în care pe această bază se asigură sporuri mai 
mari de producție, crește mai rapid venitul național, 
creîndu-se în acest fel resurse tot mai mari atît pen
tru dezvoltarea forțelor de producție ale economiei na
ționale. cît și pentru ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul 
general al partidului, sporirea în ritm susținut a pro
ductivității muncii se impune cu atît mai stringent 
pentru țara noastră — țară aflată în plin proces de 
dezvoltare. „Nu putem vorbi de făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de înaintarea spre co
munism, de ridicarea continuă a nivelului de trai al 
poporului — arăta tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
— fără a realiza o înaltă productivitate a muncii. Tre
buie să facem astfel incit economia noastră socialistă 
să realizeze o productivitate superioară, devenind com
petitivi și din acest punct de vedere cu orice economie 
dezvoltată".

în lumina acestei orientări fundamentale pentru pro
gresul mai rapid și multilateral al tării în etapa ac
tuală. din inițiativa și sub îndrumarea directă a se
cretarului general al partidului a fost elaborat și adop
tat Programul privind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și perfecționarea organizării și nor
mării muncii in perioada 1983—1985 și pină în 1990. 
Corespunzător acestui program, pină în anul 1990, in 
industrie și în alte ramuri ale economiei naționale 
trebuie să se asigure dublarea productivității muncii ; 
ca urmare, în numai cîțiva ani, se vor atinge nivelurile 
de productivitate care se realizează in țările dezvol
tate din Europa. Este un obiectiv realist, riguros fun
damentat și pe deplin posibil de realizat. Este un 
obiectiv de mare însemnătate economică, un obiectiv 
insuflețitor, cu profunde rezonanțe patriotice., la înfăp
tuirea căruia sint chemați să-și aducă întreaga contri
buție oamenii din toate ramurile și unitățile economiei 
naționale. . ...............
(Continuare în pag. a III-a)
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UN ORAȘ 
PE SCHELELE 
NOULUI

ÎNSEMNĂRI DIN DOROHOI

într-o frumoasă după- 
amiază a acestei toamne, 
în holul muzeului de ști
ințe naturale din Dorohoi, 
o formație de cameră a 
Filarmonicii „George Enes- 
cu“ din Botoșani dădea 
semnalul de începere al 
unei impresionante mani
festări cultural-artistice : 
deschiderea — în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — a ex
poziției organizate de către 
participanții la prima edi
ție a taberei naționale de 
sticlă și porțelan care, 
timp de trei săotămîni, i-a 
reunit aici, la Dorohoi, pe 
unii dintre cei mai renu- 
miți maeștri ai genului din 
întreaga țară, ca și pe 

■ foarte mulți tineri artiști

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— în urma unei dezbateri ample, 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat in unanimitate „Apelul 
solemn către statele aliate in conflict 
de încetare fără intirziere a acțiuni
lor armate și de soluționare a pro
blemelor dintre ele pe calea tratati
velor și Angajamentul statelor mem
bre ale O.N.U. de a reglementa stă
rile de încordare și conflict, diferen
dele existente pe cale politică, de a 
se abține de Ia folosirea forței și 
amenințarea cu forța, de Ia orice

intervenție în treburile interne ale 
altor state" — nou și important de
mers politic al României la Organi
zația Națiunilor Unite, întreprins 
din inițiativa personală a pre
ședintelui țârii noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Succesul deplin repurtat de noua 
și valoroasa inițiativă de pace a tă
rii noastre Ia O.N.U., care poartă 
amprenta gindirii politice strălucite 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
are o semnificație aparte la sesiunea 
din acest an, care marchează împli

nirea a patru decenii de Ia înființa
rea Națiunilor Unite — moment de 
bilanț și de evaluare responsabilă a 
rezultatelor activității organizației 
mondiale pe linia îndeplinirii man
datului de înaltă răspundere încre
dințat de popoare și în circumstan
țele internaționale actuale, caracte
rizate printr-o mare complexitate, 
printr-o încordare fără precedent în 
raporturile interstatale, prin exis
tența ă numeroase stări de tensiune
(Continuare în pag. a Vl-a)

APEL SOLEMN

Produsele de mare complexitate tehnică realizate la Combinatul de utilaj greu din lași se ca
racterizează și printr-un înalt'nivel calitativ

$

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE
utilaje românești, care 
poartă marca unor cunos
cute întreprinderi construc
toare de mașini ca „UNIO" 
— Satu Mare și întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb din București, noua 
unitate produce blocuri 
celulare autoolavizate. Chiar 
din primele zile de func
ționare, fabrica a realizat 
nroduse la nivelul parame
trilor prevăzuți în proiect. 
(Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

Dîmbovița: La Com‘ 
binatul de oțeluri speciale 
din Tirgoviște a fost pusă 
în funcțiune o nouă capa
citate productivă. Este vor
ba de fabrica de dolomită 
sinterizată, care va asigura 
întreaga cantitate de acest 
material necesară jn 
cesul de fabricație. Se 
lizează, în acest fel. 
provizionare ritmică, 
elimină cheltuielile 
transportul de.la alte
tăți producătoare și sepre— 

^^vine deprecierea calității

pro- 
rea- 
o a- 

se 
cu 
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de certă promisiune. Și 
astfel, Dorohoiul devenea, 
cel puțin pentru cîteva zile, 
capitala ceramicii și a sti
clăriei artistice, o „capita
lă" Care, aparținînd terito
rial „civilizației Cucuteni", 
are, în această privință, o 
tradiție de aproape șase ori 
milenară și care dispune, 
în același timp, de una 
dintre cele mai moderne si 
mai prodigioase întreprin
deri de sticlă și porțelan 
din țară. De altfel, chiar 
această tabără de creație a 
fost organizată împreună 
și în strînsă conlucrare cu 
întreprinderea respectivă, 
care a înțeles să facă nu 
numai din «ființă, nu 
numai din tehnica sa spe
cifică, dar și din artă, din

acesteia în timpul trans
portului. Fabrica este dota
tă cu utilaje și instalații 
moderne, concepute și rea
lizate în totalitate în țară. 
(Gheorghe Manea, cores
pondentul ,,Scînteii“).

Bacău : La CQma_ 
nești, pe valea Trotușului, 
a intrat in funcțiune o fa
brică de materiale de con
strucții care folosește ca 
materie primă cenușa pro
venită de la termocentrala . 
din localitate. înzestrată cu ,

aeastă fructuoasă colabo
rau cu artiștii plastici, o 
vcitabilă forță de produc
ție Pentru că — așa cum 
sullinia Lazăr Băciucu, 
unii dintre organizatori — 
mute dintre Creațiile, deo- 
candată în’ unicat, reali
zați, cu această ocazie, vor 
fi ntroduse cît de curînd 
în librieăția de serie, ceea 
ce a contribui în mod 
evicint la diversificarea si 
reirrjrospătarea sortimen- 
telpr.de producție, cît și la 
rentbilizarea continuă a 
activtății întreprinderii.

Est:, așadar, și acesta' 
unul iintre multele, dintre 
nenuiăratele exemple care 
r.e virbesc despre noua 
vîrsță a Dorohoiului, des
pre aest oraș cu aproape

30 000 de locuitori care, 
beneficiind — asemenea 
tuturor localităților țării — 
de avîntui economic și so
cial al ultimelor două de
cenii, și-a construit și își 
construiește nu numai o 
industrie puternică și de o 
mare flexibilitate, dar și o 
nouă înfățișare urbanisti
că, în concordanță deplină 
cu cerințele vieții mo
deme.

Cel care străbate astăzi 
străzile Dorohoiului va fi 
impresionat, in primul 
rind, de înaltele sale rit
muri constructive. De alt
fel, emblema „la zi" a 
orașului este, fără doar și 
poate, macaraua-turn, răs- 
pîndită, într-o mulțime de 
variante, in toate colțurile

orașului. într-unul din 
multele șantiere existente 
aici. în vecinătatea unei 
astfel de macarale, l-am 
întilnit și pe subinginerul 
loan Munteanu, un om 
tinăr și clocotind de ener
gii inepuizabile, revenit de 
cîțiva ani pe plaiurile na
tale, pentru a contribui la 
reclădirea din temelji a 
Dorohoiului. Dialogul se 
leagă simplu, firesc, rele
vant.

— Construim aici, pe 
bulevardul Victoriei — un 
ansamblu de 1 591 de apar
tamente, ne spune dțnsul.

Ștefan DIMITR1U
(Continuare in pag. a Il-a)

către statele aflate în conflict de încetare fără întîrziere a 
acțiunilor armate și de soluționare a problemelor dintre ele 
pe calea tratativelor și Angajamentul statelor membre ale 
O.N.U. de a reglementa stările de încordare și conflict, dife
rendele existente pe cale politică, de a se abține de la folo
sirea forței și amenințarea cu forța, de la orice intervenție 

în treburile interne ale altor state
Adunarea Generală,
Profund îngrijorată de menținerea 

unor conflicte armate, acte de agre
siune și stări de încordare în dife
rite părți ale lumii, de apariția de 
noi surse de conflict și tensiune în 
viața internațională și de pericolul 
pe care-1 prezintă folosirea forței și 
amenințarea cu forța în raporturile 
dintre state la adresa independen
ței și securității lor, a păcii și secu
rității internaționale,

Convinsă că toate statele trebuie 
să depună eforturi susținute pentru 
soluționarea oricăror conflicte și di
ferende dintre ele numai prin mij
loace pașnice și că recurgerea la fo
losirea forței sau la amenințarea cu 
forța împotriva altor state nu poate 
decit să înrăutățească situația inter
națională și să facă mai dificilă re
zolvarea problemelor,

Avind in vedere că este în inte
resul atît al statelor implicate în 
conflicte, cit și al altor state, al 
cauzei generale, a păcii și securității 
în lume, de a se pune capăt conflic
telor militare, de a încuraja și spri
jini soluționarea problemelor prin 
mijloace pașnice.

Reafirmind solemn, în anul celei 
de-a 40-a aniversări a O.N.U., anga
jamentul hotărît al statelor membre 
față de scopurile și principiile Car
tei Națiunilor Unite, față de obliga
țiile pe care și le-au asumat in ca
litate de membre ale organizației, în 
special obligația lor de a se abține în 
relațiile internaționale de la folosirea 
forței și amenințarea cu forța împo
triva suveranității, integrității teri
toriale și independenței politice a 
oricărui stat,

Rcafirrhind că toate statele au în

datorirea de a soluționa diferendele 
lor internaționale prin mijloace paș
nice, astfel incit pacea și securitatea 
internațională, ca și justiția să nu fie 
puse în pericol,

Reamintind dreptul natural al tu
turor statelor la legitimă apărare, 
individuală sau colectivă, așa cum 
este consacrat în articolul 51 al 
Cartei,

Reafirmind, de asemenea, Declara
ția asupra reglementării pașnice a 
diferendelor internaționale, adoptată 
de Adunarea Generală prin Rezoluția 
37/10 din 15 noiembrie 1982.

Considerînd că problema regle
mentării pașnice a diferendelor tre
buie să reprezinte una din preocupă
rile centrale ale tuturor statelor și 
ale Organizației Națiunilor Unite,

1. Adresează un Apel solemn către 
toate statele aflate în conflict de a 
înceta fără întîrziere acțiunile arma
te și de a trece la soluționarea di
ferendelor dintre ele prin tratative 
și alte mijloace pașnice ;

2. Cheamă toate statele să trans
pună în viată integral și neabătut 
Angajamentul asumat, în conform’- 
tate cu scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite, de a reglementa 
conflictele și diferendele prin mij
loace pașnice și de a se abține de 
la folosirea forței și amenințarea cu 
forța, de la orice intervenție in 
treburile interne ale altor state ;.

3. Invită Consiliul de Securitate, 
care are răspunderea principală pen
tru menținerea păcii și securității 
internaționale, să acționeze neîntîr- 
ziat în conformitate cu prerogativele 
sale potrivit Cartei Națiunilor Unite, 
în cazurile de conflict și diferend

din diferite regiuni ale lumii, reco- 
mandînd proceduri și metode adec
vate de soluționare, inclusiv desem- 
nînd reprezentanți ai Organizației 
Națiunilor Unite, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a litigiilor dintre 
state, eliminarea situațiilor de 
încordare și conflict și instaurarea 
unor Relații de bună înțelegere, 
colaborare și pace între toate statele 
lumii ;

4. Reafirmă rolul important al 
Adunării Generale, așa cum i-a fost 
conferit prin Carta Națiunilor Unite, 
în domeniile soluționării pașnice a 
diferendelor și menținerii păcii și 
securității internaționale ;

5. încurajează secretarul general 
să joace un rol activ, în cadrul func
țiilor sale potrivit Cartei, în vederea 
promovării eforturilor de soluționa
re paștjică a diferendelor și conflic
telor dintre state ;

6. Cheamă statele membre ca, în 
conformitate cu Carta, să folosească 
integral cadrul de care dispune Or
ganizația Națiunilor Unite pentru so
luționarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor și problemelor interna
ționale ;

7. Adresează statelor membre A- 
pelul de a acționa cu hotărîre, în 
spiritul scopurilor și principiilor 
Cartei Națiunilor Unite ,și în confor
mitate cu îndatoririle lor de membri, 
ca Organizația Națiunilor Unite să 
poată armoniza eforturile conjugate 
ale statelor pentru întărirea păcii și 
securității în lume, soluționarea ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea și asigurarea condițiilor de 
dezvoltare Jiberă și independentă a 
tuturor popoarelor.

MUNCĂ SPORNICĂ - 
PRODUCȚII RECORD. Puter
nic mobilizate de orientările și îndem
nurile secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
numeroase colective, de oameni ai 
muncii au înregistrat. în această săp- 
tămînă, printr-o activitate spornică, 
bine organizată, adevărate recorduri 
in producție.

Prezent, ieri, în mijlocul minerilor 
de la Paroșeni — Valea Jiului, care 
au lansat în acest an chemarea la 
întrecere către toți ortacii din țară, 
corespondentul nostru Sabin Cerbu 
ne transmite :

— Printr-o organizare superioară 
a muncii, prin folosirea mai bună a 
tehnicii din dotare și întronarea unui 
climat de ordine, disciplină și înal
tă răspundere muncitorească lă fie
care loc de muncă, minerii de aici, de 
la Paroșeni. raportează realizarea în 
această săptămînă a celei mai mari 
producții din acest an. După cum 
ne-a informat inginerul loan Beser- 
man, directorul minei, recenta adu
nare generală a reprezentanților oa
menilor muncii a hotărît ca angaja
mentul inițial de a extrage în acest 
an 5 000 tone cărbune peste plan să 
fie majorat la 10 000 tone. Ba, mai 
mult, s-au asigurat toate condițiile 
ca și acest angajament să fie reali
zat înainte de termen și să se pre
gătească temeinic producția anului 
viitor.

De pe șantierul hidrocentralei 
Porțile de Fier II ne transmite co
respondentul nostru Virgiliu Tătaru:

— în fiecare zi din această săptă
mînă s-au înregistrat aici ritmuri tot 
mai înalte de execuție la toate punc
tele de lucru. Organizîndu-și temei
nic munca și aplicînd soluții tehnice 
eficiente, formațiile de montori de 
la centrala electrică românească au 
reușit să ia un substanțial avans 
față de grafice. Cea mai mare parte 
din forțe se află concentrate în a- 
ceste zile la turbina nr. 5 de 27 MW 
care urmează să fie pusă în curînd 
în funcțiune. în comparație cu pri
ma turbină, perioada de montaj Ia 
aceasta s-a redus cu aproape o lună 
și jumătate.

La rîndul lor, energeticienii de Ia 
întreprinderea electrocentrale Ora
dea sLau întrecut pe ei înșiși. După 
cum ne transmite corespondentul 
nostru loan Laza, deși puterea me
die la care trebuie să funcționeze 
zilnic unitatea este de 190 MW, tot 
zilnic, printr-o utilizare la parame
tri superiori a instalațiilor, acest 
colectiv fruntaș în întrecerea socia
listă a asigurat o „sarcină", de 
190—205 MW. Rezultatul : punerea 
la dispoziția ■ sistemului energetic 
național, numai in perioada care a 
trecut din luna noiembrie, a 4.8 mi
lioane kWh energie electrică pe bază 
de cărbune. Să mai adăugăm că de 
la începutul anului producția supli
mentară de energie electrică reali
zată aici a atins 33 milioane kWh.

Succes -în continuare și la mai 
mult !

O săptămînă record în producție 
s-a înregistrat și la întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustrie alimentară din Botoșani. Re-

zultatele foarte bune obținute în a- 
ceastă săptămînă au făcut ca sarci
nile de plan la producția fizică din 
acest an să. fie depășite cu aproape 
40 mașini pentru distribuirea nutre
țurilor și peste 30 cultivatoare trac
tate. în discuția pe care corespon
dentul nostru Silvestri Ailenei a 
avut-o cu inginerul loan Mihalache, 
directorul întreprinderii, s-a eviden
țiat faptul că pentru fabricarea ma
șinilor și utilajelor livrate supli
mentar prevederilor de plan s-au 
folosit economiile de materiale obți
nute în acest an. unitatea botoșă- 
neană reușind o reducere cu circa 
450 tone a consumurilor normate de 
oțel, fontă și metale neferoase. Co
lectivul muncitoresc de aici a hotă
rît ca săptămînă următoare să ra
porteze noi recorduri atît în ceea ce 
privește creșterea producției fizice, 
cit și diminuarea consumului de me
tal și energie.

MAI MULT, MAI BINE, 
MAI EFICIENT I De la Intreprin-
derea mecanică Bistrița, unitate 
fruntașă în întrecerea socialistă, care 
realizează o gamă largă de elemente 
hidropneumatice, motoare și cilindri 
pneumatici, subansamble pentru ma- 
șini-unelte și alte produse necesare 
economiei naționale, corespondentul 
nostru Gheorghe Crișan ne transmi
te :

— Prezentîndu-ne situația la zi, din 
care rezultă că prevederile planului Din noua arhitectură a municipiului

Baia Mare
Foto : S. Cristian(Continuare in pag. a V-a)
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DESTIN ROMÂNESC
E timpul țării falnic și vrere, și chemare 
spre muncă și rodire, spre izvoriri curate, 
spre culmi de înflorire, în templul Țării, mare, 
din pașnice temeiuri-o inimă în toate.

A triumfat lumina și adevăru-n toate, 
pe piscuri neclintite-destinul românesc, 
izbînzile au aripi, sclipiri de nestemate, 
prin EL, Conducătorul, sublim de omenesc.

Legenda biruinței: Partidului cunună, 
spre slava Lui e scrisă in ziduri de cetate, 
și-n casele luminii, cu demnitate sună 
Cuvîntul Lui de pace, izvor de libertate.

Lîngă Eroul Țării, cu gîndul și simțirea, 
spre pragul Comunist sîntem o treaptă, zbor, 
ostași ai pîinii, pururi, cu brațul și menirea, 
urmăm pe CEAUȘESCU, iubit Conducător !

Ștefan MARINESCU 
profesor, Videle

I

telpr.de
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RĂSPUNDERI ȘI PRIORITĂȚI ÎN ACTIVITATEA

CONSILIILOR POPULARE

VALORIFICAREA RESURSELOR 
ENERGETICE LOCALE 

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI SIBIU

In frontul larg al bâtâliei pentru energie, consiliilor populare le revine 
un rol deosebit de important, pe multiple planuri. Răspunzătoare de 
coordonarea activității economice în profil teritorial, de întregul ansamblu 
al problemelor gospodărești-edilitare din județe și localități, organele 
locale democratice ale puterii și administrației de stat sînt chemate să 
urmărească stăruitor și sfera de probleme a energiei, cu o dublă preo
cupare : atît pentru asigurarea unui consum chibzuit, rațional, în sectoa
rele public, al unităților economice de interes local și casnic, cît și pentru 
descoperirea și punerea eficientă în valoare a resurselor energetice 
secundare, refolosibile sau neconvenționale, a micilor - dar atît de impor
tantelor, cînd sînt însumate - izvoare de energie care, ignorate, ș-ar irosi.

Un exemplu în acest sens il constituie folosirea micilor cursuri de apă 
— pîraie și chiar apeducte din zonele de munte. Cît de importante devin 
aceste „picături" de potențial energetic cînd sînt captate și orientate pe 
același făgaș s-a relevat cu prilejul unui articol anterior despre impor
tanța acordată microhidrocentralelor în județul Sibiu. Alte elemente ne 
determină să revenim asupra experienței pozitive din această zonă, 
încercînd totodată să conturăm răspunsuri la următoarele întrebări :

• Care este rolul specific al consiliilor populare în rezolvarea proble
melor energetice? • Cum se manifestă acest rol? • Cit de eficient 
poate fi el ?

în mal multe localități sibiene, t 
„microsistemcle termoenergetice" 
ființează sau sînt pe cale de consti- ■ 
tuire. în municipiul Sibiu cvartalul 
de locuințe „Vasile Aaron" preia e- 
nergia refolosibilă de la întreprinde
rea de piese auto ; alte „microsiste- 
me“ vor fi : cvartalul „11 Iunie" — 
pe lingă întreprinderea „Independen
ța" ; grupul de imobile noi de pe 
str. Ștefan cel Mare — pe lingă uni
tatea „Independența 11“ ; cvartalele 
din jurul gării — pe lingă întreprin
derea mecanică.

în această gospodărire unitară a 
resurselor este avută în vedere nu 
numai căldura gazelor arse, ci și 
orice altă sursă refolosibilă depistată. 
Unitatea I.F.E.T. din Tălmaciu între
buințează, spre exemplu, resturile 
neindustrializabile de lemn, alte uni
tăți — agentul de răcire al anumitor 
instalații ș.a.m.d.

Predeal, cu telefericul pe Clăbucet

Fapte, inițiative, preocupări
DIN, JUDEȚELE ȚÂRII

PRAHOVA Șantierul

CĂLDURĂ 
RECUPERATĂ

SE SCHIMBĂ Șl 
MENTALITATEA

de pe platoul Bucegilor
și asta de pe terenuri pină acum 
total aride, sterpe.

Dar să revenim la tinerii uteciști. 
Muncile făcute de ei n-au fost 
deloc ușoare, neputînd folosi mij-

— ..Rolul specific al consiliilor 
populare ?“... — repetă întrebarea
noastră inginerul loan Muntean, co
ordonatorul resortului tehnic — in
vestiții al consiliului popular al ju
dețului. Dar unde, în ce instituție, 
dacă nu aici trebuie să existe oame
nii care să gîndească într-o viziune 
unitară și cu stăruință unică întreaga 
problematică energetică a zonei. 
Care să cunoască și să cuprindă 
într-o concepție globală resursele și 
necesarul atît din sectoarele direct 
productive, Cît și din domeniul pu
blic și casnic. Sigur că acest rol 
trebuie să se manifeste cu atît mai 
stăruitor în rîndul aparatului de 
specialitate al consiliilor populare. 
Noi, lucrătorii cu atribuții directe, 
putem întări rolul specific al consi
liului, cu condiția să ne gîndim „zi 
și noapte" — cum s-ar spune — la 
resursele și la consumurile energe
tice, încit orice fărîmă de idee, orice 
observație ocazională, orice propu
nere. oriclt de mică, o... amintire 
chiar, să fie privită în mod serios.

O spun cu toată convingerea, pen
tru că mă bazez chiar pe o experi
ență personală. Cu aproape 30 de ani 
In urmă eram director al termocen
tralei Singeorgiu de Pădure, din ju
dețul Mureș. Utilajele și tehnologia ei 
brâu considerate, pe atunci, de vîrf. 

‘Aveam insă un.fochist, un om sim
plu, dar foarte isteț. Călin. Omul 

’ăsta mi-a zis intr-o zi: „Ce Păcat că 
se duc așa pe coș, în vînt, atîtea 
gaze fierbinți ! O sută cincizeci de 
grade... Cită căldură se mai risipește!" 
Am ignorat acele vorbe. Ele mi-au re
venit spontan în minte la începutul 
anilor ’80, cînd s-a subliniat ferm 
necesitatea unei atitudini chibzuite, 
responsabile, față de energie. „Oare 
unde există în, județ gaze încinse la 
temperaturi înalte ?“ Și am aflat că 
la marea fabrică de geamuri din 
Mediaș ministerul tutelar inițiase 
deja măsuri de recuperare £i folosire 
a gazelor arse pentru încălzirea apei. 
Numai că disponibilitățile erau foar
te mari, depășeau cu mult trebuințe
le de apă caldă ale întreprinderii. 
Ne-am spus : dacă nu pot fi reih- 
trebuințate în întregime în limitele 
întreprinderii, să utilizăm gazele 
arse în industrie șl pentru interes 
edilitar ! '

Așa s-a născut o largă campanie 
de captare și întrebuințare a acestei 
surse de energie secundară. în mu
nicipiul Mediaș s-a construit o „ma
gistrală a apei calde", la care sînt

problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 
preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

conectate în prezent mii de locuințe 
și alte dotări sociale. Comisia na
țională de coordonare în problemele 
de energetică a recomandat extin
derea soluției de la Mediaș în alto 
județe cu posibilități similare, in 
primul rind in Buzău și Mureș.

MAI MULT DECÎT 
UN TERMEN 

NOU

Saltul de la ideea gospodărească 
spontană la aplicarea ei pe scară 
largă nu se putea produce fără un 
corespondent în activitatea de orga
nizare desfășurată de organele lo
cale.

— într-adevăr — ne spune to
varășul Alexandru Reimer, prim-vi- 
cepreședlnte al comitetului executiv 
al consiliului popular al județului — 
dacă ne-âm fi rezumat Ia punerea în 
valoare a acestei surse refolosibile 
făceam o treabă economică bună, dar 
atît. Ea a inspirat însă un mod nou 
de abordare a întregului domeniu. 
Așa s-a născut ideea de a se consti
tui „mlcrosisteme termoenergetice".

— Am întîlnit acest termen în pro
gramele de măsuri ale consiliului 
popular. Despre ce este vorba ?

— Fiecărei întreprinderi în care 
există surse energetice refolosibile 
l-a fost „arondată" zona de locuințe 
din preajmă, căreia îi asigură sau 
urmează să ii asigure apa caldă me
najeră, iar in unele cazuri și ter- 
moficare. Pe această cale, valorifica
rea resurselor secundare și buna lor 
„împărțire" între ceea ce sc utili
zează in interiorul unității și în 
afara ei, de către populație, sînt 
privite cu o răspundere și o viziune 
gospodărească unitară, se realizează 
o cooperare strinsă, permanentă, 
între colectivul de coordonare a pro
blemelor energetice de pe lingă con
siliul popular al județului, specialiștii 
centrului județean de proiectare și 
specialiștii din întreprinderile de
ținătoare dc resurse refolosibile.

— Aflat in continuă confruntare 
cu cerințele consumului de energie 

reia discuția inginerul loan Mun
tean — edilul, specialistul consiliu
lui popular, nu încetează să caute 
noi și noi rezolvări. Iată încă un 
exemplu simplu : cine deschide in 
Sibiu un robinet observă că apa, 
datorită compoziției sale chimice na
turale, curăță săpunul ceva mai 
greu. De mii de ori făceam această 
constatare, fără să mă gîndesc la 
semnificația ei pentru... economia de 
energie.

— Pentru energie ?
— Bateriile de încălzire a apei prin 

căldura solară au două circuite : 
unul „intern", cu apă dedurizată care 
încălzește, și unul deschis pentru 
consumator, adică al apei care se în
călzește. Dar dacă apa din Sibiu nu 
este „dură", nu are săruri înseamnă 
— ne-am gîndit noi — că putem 
lăsa să circule prin panouri direct 
apa din rețea. Bineînțeles că. prin 
această simplificare, randamentul în 
refolosirea energiei crește.

— Toate aceste idei sînt îmbrăți
șate chiar așa, fără rezerve 1

— Nu întimplător vedeți în acest 
birou atîtea planșe, grafice și tabele. 
Sint „argumentele" cu care explicăm 
avantajele economice și financiare 
ale folosirii resurselor secundare 
celor ce trebuie să contribuie la 
punerea lor in valoare. vj

— Cum adică ?
— Uneori chiar și edililor. Ați fost-' 

cazuri cînd si primarul a obiectat." 
inițial, cînd a fost vorba să renunțe 
intr-un oraș sau cartier la folosirea 
combustibililor convenționali — hi
drocarburi I — în favoarea resurse
lor refolosibile, care se iroseau 
alături de el. De altfel, explicarea 
detaliată a surselor recuperabile, re
folosibile, a celor mai puțin cunoscu
te și utilizate constituie un capitol 
aparte, destul de rodnic, in activita
tea desfășurată de consiliul popular 
pe marele front al luptei pentru e- 
nergie. Sînt antrenate în acest scop 
competențele cele mai diferite, de la 
■cadrele didactice ale institutului de 
învățămînt superior pină la specia
liștii energeticieni din unitățile eco
nomice ale județului.

Iar ca un liant al tuturor aces
tor metode și modalități se relevă a 
fi însăși atitudinea nouă, de preocu
pare permanentă, a activistului con
siliului popular, a celor care asigură 
continuitatea îrl urmărirea unei teme, 
sintetizind în mod exemplar și in
teresul, și răspunderea civică.

Serqiu ANDON 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scîriteli"

NE SCRIU CITITORII DESPRE

Civilizația comportării, 
civilizația mediului ambiant

După publicarea an
chetei „Stridențe in 
armonia străzii", re
dacția ziarului nostru 
a primit, printre alte
le, o scrisoare de la un 
cititor, Corneliu Rusu, 
din București, pe care 
o redăm în întregime :

„Articolul publicat 
la rubrica «Pe teme 
cetățenești- este deo
sebit de interesant si 
ridică probleme im
portante din viata so
cietății. Trec în fiecare 
zi. de două ori. prin 
Piața Unirii, diminea
ța înspre serviciu si la 
ora 17. spre casă. Pe 
de o parte, ordinea, 
curățenia, seriozitatea 
si tinuta civilizată a 
metroului bucurestean. 
care, cu tot fluxul ex
traordinar de călători 
din orelg de dimi
neață si la prînz. nu 
face nici un rabat de 
la normele de civiliza
ție si igienă — iar 
pe de altă parte dezin
teresul total fată de 
ceea ce se întîmplă în 
piața centrală a Capi
talei. in iurul kilome
trului „0".
, Zilnic, zeci de „ne
gustori" ' improvizați 
împiedică circulația, 
strigînd în gura mare 
și oferindu-tl — la 
preturi ce desfid orice 
comentarii — sacoșe 
de plastic, țigări, gumă 
de mestecat, semințe 
de dovleac, ciorapi si 
alte mărfuri de prove- 

. nientă foarte obscură 
— si nu de puține ori 
pachete ce nu conțin 
nimic, practicînd deci 
hoție «curată» si dind 
zonei un aspect de 
bazar de cel mai prost 
gust. Nimeni nu-i în
treabă nimic : nici 
edili, nici cei chemați 
să facă ordine, să asi
gure respectarea legi

lor comerțului sau 1- 
giena publică.

Iată de ce m-am 
bucurat sincer la apa
riția articolului. Si. în
tr-adevăr. cîteva zile 
au mai dispărut din 
zonă respectivii «pier
de vară pe banii celor 
ce muncesc serios», 
speculanți , sub mască 
de comerciant!.

Dar lucrurile au re
venit la «normal» in
credibil de repede. 
Practic, a treia zi. to-

Pe Urmele 
materialelor 

apărate 
în „Scmteia"

tul s-a reluat cu o 
prosperitate crescută. 
De aceea cred că nu ar 
fi rău ca aprecierea 
activității și — de ce 
nu ? — retribuția, ba 
chiar si ' postul celor 
însărcinați cu ordinea 
in asemenea zone să 
fie legate de situațiile 
constatate prin inspec
ții inopinate, urmărin- 
du-se modul si perse
verenta cu care se a- 
plică si ' se urmăresc 
măsurile luate. Căci 
numai așa poate să se 
asigure o salubritate 
socială adecvată la ni
velul unei capitale.

Cred că trebuie, și 
un control mai rigu
ros. o implicare mai 
activă a opiniei pu
blice. în sprijinul creș
terii fermității, inclu
siv sancționării drasti
ce a contravenientilor 
ce sfidează prevede
rile legale, normele1 
da comportare cetățe
nească. Călătorind o

dată la Paris, am fost 
frapat de faptul că nu 
am văzut intrindu-se 
in stațiile de metrou 
fără a se anula biletul 
magnetic, deși nu prea 
se vedeau supraveghe
tori la intrări. Am în
țeles cauzele corecti
tudinii cînd am citit 
un anunț lipit într-o 
statie că. pentru că
lătorie frauduloasă, ci
neva a fost sancționat 
cu 2 ani închisoare și 
3 ani interdicție ci
vică !

La noi. cel care în
calcă legea se «tîrgu- 
iește» cu agentul con
statator. ca să nu plă
tească nici cea mai 
mică amendă, iar ce
tățenii aflati prin jur 
devin imediat avoca.i 
nepoftiti ai celui în 
cauză. Sint unele ca
tegorii de contrave- 
nienti care nici măcar 
nu sînt deranjați, deși 
ar trebui ca unde-i 
lege să nu mai încapă 
îi tocmeala.

De ce nu se emit 
decizii ferme ale con
siliilor populare prin 
care, de pildă, cei ce 
vînd semințe si feluri
te produse «alimenta
re» de producție pro
prie. contribuind la 
murdărirea străzilor, 
să fie obligați să mătu
re o lupă de zile piețe
le si ionele respective 
ale orașului? De ce nu 
se verifică identitatea 
celor ce au monopoli
zat piețele si străzile 
cu comerțul, adică 
specula ambulantă, 
incit să fie obligati să 
presteze o activitate 
utilă ? Este. oare, po
sibil ca societatea 
noastră să accente în 
continuare asemenea 
pete pe înfățișarea ci
vilizată a orașelor ?“.

Eveniment în Bucegi. intr-una 
din aceste zile : aproape de Vîrful 
cu Dor. zeci si zeci de tineri bri
gadieri. viguroși. cu fete sănătoa
se. arse de soare si vînt. în salooe- .__________  __
te de lucru, se adunaseră în obis- . loace mecanice. In afară de curăti- 
nuitul Careu. Ca de obicei. într-o 
perfectă aliniere. De această dată, 
ei participau la încheierea lucrări
lor pe 1985 de .pe Șantierul jude
țean al tineretului prahovean de 
amenajare a platoului' Bucegi. în 
mijlocul tinerilor brigadieri se aflau 
profesori, maiștri instructori, silvi
cultori. reprezentanți ai Oficiului 
județean de turism Prahova. Se 
prezenta bilanțul muncii însuflețite 
a celor 1 590 de tineri si elevi ai 
liceelor si școlilor profesionale din 
zonă, iubitori ai naturii, ai munte
lui. Hărnicia si dăruirea cu care au 
muncit, spiritul revoluționar în care 
au acționat cei 1 500 de t'neri pra
hoveni pe șantierul din Bucegi. în 
serii de cite două 
săptămîni, au nu 
numai o impor
tanță economică, 
ci și una profund 
educativă.

De cîțiva ani, 
In zona Babele, 
platoul Bucegi se 
afla în degrada
re, datorită unor 
viroage, surpări de teren, pajiști 
fără iarbă, teren distrus de păien
jenișul potecilor. Și cine să încea
pă această muncă de însănătoșire 
a muntelui dacă nu tineretul atras 
de aerul tare al înălțimilor, dornic 
de drumeție, îndrăgostit de natura 
atit de frumoasă și generoasă a 
patriei !

La chemarea Comitetului jude
țean Prahova al Uniunii Tinere
tului Comunist, din primăvara anu
lui 1984 și pină acum au răspuns 
„prezent" sute și sute de tineri din 
Cimpina, Ploiești, Sinaia, Bușteni, 
Azuga. din numeroase sate. Pe 
baza unui proiect complex de îm
bunătățiri funciare si lucrări hidro
logice. detașamentele de tineri 
și-au început lucrul cu entuz’asmul 
și elanul ce-i caracterizează. Co
mandantul șantierului. Nicolae 
Nica. un tînăr energic, volubil, pa
sionat al drumețiilor montane, ne 
înfățișează realizările de oină acum 
în platoul Bucegi. Numai în acest 
an s-au curătit 400 de hectare 
de teren de pietre, mușuroaie, 
vreascuri ; s-au nivelat și săpat te
renurile degradate : s-au făcut 
împrejmuiri oe spatiile abrupte si 
steroe, unde nu mai încolțea de 
mult un fir de iarbă. Mii de kilo
grame de sămîntă au fost puse in 
pămîntul proaspăt sănat. arid pină 
acum, după care s-au administrat 
îngrășăminte. Inginerul Nicolae 
Popa, de la inspectoratul silvic ju
dețean. ne spunea că acest volum 
uriaș de muncă pentru (fertilizarea 
muntelui, făcută cu .dragoste de ti
neri, începe să-și arate roadele :

— în momentul de fatji. întreaga 
. zonă, cîndva degradată, este acope
rită cu un strat de iarbă verde, să
nătos. Nădăjduim că la vară o să 
realizăm producții mari de fin de 
cea mai bună calitate. De altfel, pe 
toată pajiștea montană în refacere, 
de circa 800 de hectare, avem am
biția să scoatem cite 12 000—13 000 
kilograme masă verde la hectar —

rea si fertilizarea sutelor de hecta
re de pajiști, ei au clădit baraje si 

' diguri succesive pentru încetinirea 
căderii apelor repezi. au croit si au 
pavat cu piatră adunată bucată ou 
bucată cărări pe care turistul 
merge acum în voie si bine 
călăuzit spre cabanele din zonă. 
S-au început — si vor continua în 
primăvara ce vine — lucrări de 
protejare a marilor sculpturi ale 
naturii : „Babele" si „Sfinxul". Tot 
ei. tinerii uteciști. au realizat igie
nizarea întregii plantații de jnepeni 
—• monument al naturii — din zona 
Piatra Arsă, redindu-i vigoarea.

— în doi ani de zile — ne spune 
comandantul șan
tierului — s-au 
efectuat lucrări în 
valoare de multe 
milioane de lei. 
în urma tinerilor 
brigadieri, platoul 
Bucegi și-a schim
bat înfățișarea, 
începînd din pri

măvara viitoare, vom continua 
munca pe șantier pină îi vom reda 
platoului Bucegi toate podoabele 
de neasemuită frumusețe.

într-adevăr. s-a depus multă 
muncă, s-a pus mult suflet din 
partea tinerilor prahoveni. Acum 
se pune întrebarea : vor înțelege 
oare toti cei care vin pe cărările 
de munte sau cu telefericul să res- 
pecte această muncă entuziastă, dar 
anevoioasă, să încerce si ei să con
tribuie la menținerea stării de cu
rățenie a platoului, să-i sporească 
frumusețea ? Tînărul Vasile Nijă, 
comandantul unei tabere de mun- 
că>. ?ste. de părere că< „orintr-o 
opinie de masă, prin acțiuni orga
nizate, preventive, se va reuși ca 
toti turiștii să ocrotească natura. 
Pentru că, iată, un munte de sticle, 
borcane, cutii de conserve goale, 
azvîrlite peste tot locul, am adunat 
în vara aceasta de pe pajiștile Bu
cegilor. Am găsit maldăre întregi 
de ramuri de brad și de jnepeni 
rupte și arse pe jumătate la focu
rile pe care le-au făcut pe unde 
vrei și unde nu vrei — deși focui 
aici, cu excepția locurilor anume 
amenajate, este strict interzis. în 
ce ne privește, cit am fost ne pla
tou, am luat pe loc atitudipe, am 
dus muncă de educație cu grupuri de 
turiști pentru a respecta civilizația 
muntelui. Dar această muncă de 
educație și de supraveghere se tere 
făcută permanent de factori înves- 
t’ti cu atribuții în acest domeniu, 
do cadre didactice, de ghizi. de ca
banieri, de toti organizatorii de ' 
turism. p«ntru ocrotirea și sporirea 
frumuseților mediului înconjurător, 
a munților și pădurilor noastre de 
un pitoresc aparte".

îngrijirea și amenajarea platou
lui Bucegi vor continua la primă
vară și în anii viitori.

0 amplă acțiune 
de muncă pafriolică 

a tineretului prahovean 
pentru ocrotirea naturii

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

UN ORAȘ PE SCHELELE NOULUI
(Urmare din pag. I)
Sintem, după cum vedeți, 
cu aceste blocuri, în faza 
de finisaj. Se lucrează din 
plin, cu toate forțele, se 
lucrează frumos și durabil, 
pe structuri foarte rezis
tente și cu o grijă deosebi
tă pentru amănunt. Blocu
rile acestea, amplasate cu 
fața spre soare, au un aer 
de veselă solemnitate, 
bucurindu-se de un aspect 
aparte — printre altele, ele 
sint prevăzute cu șarpante 
și semișarpante, din tablă 
strălucitoare și țiglă profi
lată, elemente pe care ar- 
hitecții noștri le-au preluat 
din tradiția locului, adec- 
vîndu-le cerințelor acestui 
timp.

Orașul înoepe, așadar, să 
semene tot mai mult cu 
oamenii lui de astăzi, en
tuziaști și robuști, iar acest 
Bulevard al Viotoriei, care 
străbate orașul ca o arteră 
vitală, este intr-adevăr un 
simbol al biruinței noului 
asupra vechiului, o cale a 
viitorului. Spunem toate 
acestea, șl ochii tînărului 
constructor se umplu de o 
justificată mîndrie.

— Dacă ați fi văzut 
Dorohoiul cu peste două 
decenii în urmă, ați fi ră
mas cu imaginea unui 
oraș patriarhal, în care 
domnea monotonia și în 
care viitorul surîdea în
tr-o perspectivă destul de 
limitată. Dar după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a deschis 
arcurile de boltă ale 
„Epocii Ceaușescu", s-ar 
putea spune că orașul nos
tru a răsărit parcă din- 
tr-o dată din pămînt. Ast
fel, in pas cu industria 
care s-a construit aici, s-au 
creat condiții de muncă si 
de viață cu totul noi pen
tru oameni.

Prin însăși viata sa de

pină acum,, tînărul comu
nist loan Munteanu nț 
oferă datele unui destin 
semnificativ. După’ ce-și 
face „ucenicia" p-e-un șan
tier de construcții siderur
gice din Galați, timp in 
care urmează, la seral, și 
cursurile . facultății de 
subingineri, el se întoarce 
la Dorohoi unde, de mai 
bine de opt ani, lucrează 
efectiv pe șantierele de 
construcții, în • execuție. 
Aici, ne mărturisea el, a 
găsit terenul propice pen
tru a-și măsura forțele, 
pentru a-și demonstra pri
ceperea sa de constructor, 
cutezanța de a vedea în 
perspectivă, spiritul său 
revoluționar.

Dar, așa cum ne spune, 
străzile au amintiri.. Și 
aici, în Dorohoi, ca pretu
tindeni, de altfel. Amintiri 
care fac și mai evidentă, 
și mai spectaculoasă, dacă 
vreți, această „schimbare 
la față" a unui oraș, pină 
mai ieri cunoscut — așa 
cum ne mărturisea tînă
rul constructor cu care-am 
stat de vorbă — doar prin 
monotonia sa. Unele din
tre aceste amintiri au re
înviat, pentru cîteva mi
nute, și în discuția cu 
bădia Vasile Lebădă — 
„un tînăr născut mai de
vreme, cu vreo optzeci de 
ani în urmă", cum îi place 
să se recomande — fost 
învățător și, in anii de 
început ai puterii popu
lare, primul primar demo
crat al orașului.

— Cum vedeți Dorohoiul 
de astăzi, fată de Doro- 
hoiul de ieri ? îl între
băm.

— El, greu de făcut o 
comparație, foarte greu ! 
soune bădia Vasile Lebă
dă. Intîi și-ntîi, locuințele. 
Numai in fotografii o să 
le mai găsiți pe cele 
de-atunci — mici, prăpă

dite, sărăcăcioase. Apoi, 
străzile erau pavate cu 
piatră de rîu, cu bolovani
— și asta, numai străzile 
principale, pentru că cele
lalte, nici atît. Apă, cu 
sacaua aduceam. Exista 
undeva, mai la margine, 
un loc cu trei fîntîni, de 
unde se aducea apă cu 
sacaua și se vindea cu 
cinci lei cofa. Iar la capi
tolul fabrici, numai la cele 
de rachiu stăteam bine 
pe-atunci — aveam zece 
fabrici, de rachiu !

Comparațiile sînt, in
tr-adevăr, aproape imposi
bil ’ de făcut. Pentru că 
Dorohoiul — asemenea tu
turor orașelor tării — a 
străbătut in anii din urmă 
un drum fertil, de muncă 
și de .împlinire. Iar indus
tria sa — care numără as
tăzi mai multe unități de 
interes republican — a 
constituit și aici fermentul 
tuturor înnoirilor. O in
dustrie .modernă, in pas 
cu cele mai noi cerințe ale 
unui timp în continuă și 
fascinantă mișcare.

Dar dacă Dorohoiul este 
un oraș al prezentului, el 
este, în aceeași măsură, și 
un oraș al Viitorului. Noi 
capacități industriale și noi 
realizări urbanistice vor 
întregi, in anii ce vin, 
chipul mereu mai tînăr, 
mereu mai luminos al 
acestui oraș, în care a ră
sunat pentru prima oară 
vioara lui George Enescu 
și în care răsună acum, zi 
de zi, ca-ntr-o simfonie 
eroică, ecoul faptelor de 
muncă și de viață ale mii
lor de oameni ai săi.

— După cum vedeți — 
ne-a spus tovarășa Elena 
Burac, primarul orașului
— noul Dorohoi a prins 
contururi certe și trai
nice, și avem asigurate 
toate premisele ca să con
tinuăm, intr-un ritm și

mai susținut, această operă 
de mare răspundere. Trans- 
punind în viată Progra
mul partidului, hotănrile 
celui de-al . XIII-lea Con
gres, precum și indicațiile 
și orientările date de că
tre secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, de la 
tribuna celui de-al III-lea 
Forum al consiliilor popu
lare, sintem ferm hotăriți 
să acționăm cu înalt spirit 
patriotic și revoluționar, 
pentru ca să facem din 
orașul nostru o puternică 
cetate economico-socială. 
Printre obiectivele cele 
mai apropiate ale cincina
lului care va începe in 
curînd se află și construirea 
zonei centrale a orașului, 
ce are în vedere ridicarea 
unor ample ansambluri 
arhitectonice, blocuri mo
derne, cu spații comerciale 
la parter, sau destinate uni
tăților cooperației mește
șugărești, o frumoasă casă 
de cultură și multe alte 
amenajări edilitare, pe 
care ,le dorim cît mai în 
armonie cu ceea ce s-a 
construit pină acum. Avem 
tot ce ne trebuie, avem 
și entuziasmul necesar — 
i-ați cunoscut pe cîțiva 
dintre oamenii noștri I — 
și aceasta este garanția 
că toate visurile noastre, 
chiar și cele mai îndrăznețe, 
vor fi realizate.

Trup din trup și faptă 
din fapta mare a tării, 
Dorohoiul își continuă 
marșul său impetuos către 
viitor. Iar oamenii lui de 
astăzi, implicați cu toată 
fibra ființei lor în acest 
amplu și vibrant proces 
de înnoire, se construiesc 
în același timp pe ei înșiși, 
modelindu-și necontenit 
chipul și conștiința lor 
după chipul și conștiința 
unei neasemuite epoci.

Este bine sd preveniți în acest sezon...
în acest sezon fiind mai frecvente 

unele Îmbolnăviri ale căilor respira
torii superioare este bine să cunoaș
tem acest tip de afecțiuni și să luăm 
măsurile cele mai adecvate, cele 
mai eficace atunci cînd survin. Am 
solicitat recomandări în acest sens 
dr. MARIA IVANOVICI, medic pri
mar la clinica ORL a Spitalului de 
copii „23 August" din Capitală.

— în toate îmbolnăvirile căilor 
respiratorii superioare trebuie să 
evităm abuzul de antibiotice, și mă 
refer la acest lucru de la început 
pentru că în general există tendința 
de a se apela Ia această categorie 
de medicamente.

— Referitor la acest capitol citito
rii noștri vor găsi mai multe detalii 
in Almanahul „Scinteia" ce va apărea 
în luna viitoare, de aceea vă rugăm 
să ne indicați ce măsuri trebuie să 
se ia în cazul fiecărei afecțiuni. Vă 
propunem să începem cu banalul, 
dar atît de neplăcutul guturai des
pre care se spune că se vindecă în
tr-o săptămînă fără tratament, iar 
cu cel mai sofisticat tratament în 7 
zile.

— Este foarte adevărat. Guturaiul 
începe cu strănutat și nas înfundat, 
urmat rapid de o scurgere Iâ început 
apoasă, care după a 5-a sau a 6-a zi 
scade spontan. în această situație se 
vor lua : 1—2 tablete de aspirină, 
puțină vitamină C (sau mai bine 
fructe consumate din abundență). 
Cu o infuzie de mușețel, Ia care se 
adaugă jumătate linguriță sare de 
bucătărie se vor face 1—2 inhalați! 
fierbinți pe zi. La copii recomandăm 
în plus romerganul, cunoscut anti- 
alergic și antilnflamator, adminis
trat 3—5 zile cite 3—4 lingurițe pe zi 
Ia copilul pină la 3 ani, iar la pre
școlari și copiii mai mari jumătate 
tabletă de romergan de 2 ori pe zi. 
în cazul sugarului și al copilului 
.mic guturaiul se poate complica cu 
o îmbolnăvire a căilor respiratorii 
inferioare. în această situație și nu
mai dacă temperatura corpului are 
tendința de a urca spre 39” și 
peste este bine să ne adresăm 
medicului pentru a fixa tratamen

tul cu antibioticul corespunzător și 
în doza necesară.

— Altă afecțiune . frecventă în 
acest sezon este faringita sau „roșul 
în gît" cum este numită în limbajul 
uzual.

— Această îmbolnăvire este con
fundată de foarte multe ori cu 
amigdalita acută. Faringita este de 
cele mai multe ori virală și este în
soțită de durere și arsură la nivelul 
gîtului (faringelui), uneori cu durere 
la înghițit și stare generală modifi
cată. In asemenea situații se reco
mandă administrarea timp de 1—2

și seara. în absența temperaturii se 
vor adriiinista timp de 2 zile : aspi
rină, ceaiuri calde, de plante, pa
racetamol 1—2 tablete timp de 2—3 
zile. în absența altor simptorrie, 
o dată cu instalarea senzației de bine 
și poftă de mîncare, starea virală a 
trecut și tctul reintră în normal 
rapid. în tazul cînd streptococul 
este cauza bolii simptomele se ac
centuează, se agravează și se va 
apela la rmdic imediat. Nu se va lua 
din propria inițiativă un antibiotic 
rămas în rasă de la o altă îmbolnă
vire (cel nai adesea se apelează la
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zile a unui tratament minim : 1—2 
tablete aspirină pe zi, gargară cu in
fuzie călduță de mușețel în care s-a 
pus jumătate linguriță de sare de 
bucătărie, alternînd cu- gargara cu 
infuzie de mușețel în care s-a pus 
jumătate linguriță de bicarbonat. 
Aceste măsuri sînt suficiente pentru 
ameliorarea sau liniștirea simptome- 
lor supărătoare. în cazul în care 
temperatura crește peste 39”, fiind 
însoțită de durere Ia nivelul pieptu
lui și greutate la respirație, este in
dicat să ne adresăm medicului.

— Cîteva recomandări ar fi utile 
și pentru amigdalita acută.

— Este o. boală frecventă mai ales 
la copii și adulții tineri. Cauza îm
bolnăvirii amigdaielor în sezonul 
rece este de natură virală, dar nu 
trebuie neglijat că sub aspectul bolii 
virale s-ar putea trece cu vederea 
îmbolnăviri microbiene mai severe, 
cum ar fi cea cauzată de streptoco
cul hemolitic. Medicul va deosebi 
aspectele clinice care aparțin tipu
lui de îmbolnăvire — virală sau mi- 
crobiană. Orice interpretare făcută 
în mediul de familie ’poate duce la 
neglijarea unei boli grave. Se poate 
aștepta apelul la medic 1—2 zile, timp 
in care în cazul copiilor, părinții 
vor controla temperatura dimineața

biseptol), deoarece aceste medica
mente die Ia o liniștire aparență a 
bolii, la mascarea ei ca după 7—10 
zile să reapară într-o formă mai 
gravă. Je reținut că în îmbolnăvi
rile cu streptococ controlul periodic 
al probilor de singe este absolut 
obligatffiu, pentru a se constata ste
rilizare; organismului de streptococ 
prin tntamentul efectuat. Tratamen
tul coect se face cu penicilină in- 
•jectabiă în perioada de boală și cu 
moldanin în perioada de consolidare 
și de sterilizare a organismului. 
Strepbcocul de Ia nivelul amigdale- 
lor, rctratat, poate da complicații 

-cum snt reumatismul articular acut, 
unele afecțiuni renale și unele îm
bolnăviri cardiace.

— Jum se manifestă și cum se 
trateiză corect îmbolnăvirile larin- 
go-tnheaie ?

— Laringita este mai frecventă la 
copii și se manifestă cu răgușeală, 
durge și greutate Ia respirație. Tra- 
heit este mai frecventă la tineri și 
la aiulți, exprimată prin senzația de 
arsvă sau durere Ia nivelul pieptu
lui. Cel mai adesea aceste îmbolnă- 
virlsînt de origine virală și răspund 
birt la tratamentul — în funcție de 
vîrtă — cu 1—2 aspirine (ca antiin- 
flanatoare) pe zi, paracetamol ca

antitermic (1—3 supozitoare pe zi Ia 
copii, iar Ia adult 1—3 tablete pe zi), 
vitamina C sau vitamine din grupul 
B, ceaiuri calde,, din plante, o ali
mentație rațională bogată în fructe, 
legume și lactate. Rezultate foarte 
bune se obțin în 2—3 zile, dar tra
tamentul trebuie aplicat 5—6 zile.

Este posibil ca o laringita sau o 
țraheită să se complice cu o supra- 
infecție microbiană care vine pe un 
teren slăbit de îmbolnăvirea virală. 
Semnalul de alarmă al unor astfel 
de complicații este dat de apariția 
febrei sau de creșterea ei bruscă 
pină la 39—40°, greutate mare la 
respirat cu senzația de sufocare și 
accentuare a răgușelii. Mai ales la 
copilul mic aceste simptome repre
zintă un semnal de alarmă pentru 
solicitarea urgentă a medicului; orice 
întîrziere poate pune în pericol via
ța copilului.

Aplicarea unui tratament din „ex
periența personală" este total nein
dicată mai ales că laringita copilu
lui are prin evoluția ei pe 24 de 
ore o ameliorare, înșelătoare în mij
locul zilei cu agravarea neprevăzută 
spre seară și în special în timpul 
nopții, cind panica este mult mai 
mare. în cazul îmbolnăvirilor la 
adult complicațiile sînt mai puțin 
frecvente, dar în ■ cazul apariției ior 
(junghi toracic, tuse etc.), se pot 
administra, alături de aspirină și 
ceaiuri calde, ampicilina, 1—2 g pe 
zi, timp de 5 zile,, 2—3 tablete bi
septol pe zi timp de 5 zile, tetraci
clină 1—2 g pe zi timp de 5—7 zile.

— De multe ori în cazul tuturor 
acestor îmbolnăviri poate surveni și 
o îmbolnăvire a urechii.

— Această durere de la nivelul 
urechii la copii poate și trebuie să 
fie calmată cu căldură locală (să
culeț cu sare caldă, pernă electrică) 
sau picături călduțe puse în ureche, 
cu Substanțe uleioase (vitamina A, 
ulei), boramidul fiind mai puțin indi
cat la copilul mic.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE - CALITATE, EFICIENȚĂ MAXIMĂ!
l

halta
productivitate 

-obiectiv major, 
prioritar

(Urmare din pag. I)

Evident, prevederile acestui pro
gram trebuie îndeplinite cu consec
vență și, de aceea, așa cum s-a sub
liniat în ședința Comitetului Politic 
Executiv, perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul acestui an consti
tuie o perioadă decisivă pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă și 
creșterea productivității muncii în 
toate ramurile la nivelul prevăzut în 
planul pe 1985. în această privință. 
Comitetul Politic Executiv a cerut 
ca în toate ministerele economice, 
inclusiv în ministerele și organele 
de sinteză, să se analizeze cu exi
gență și răspundere modul în care 
se îndeplinesc sarcinile de plan în 
domeniul productivității muncii și să 
se stabilească măsurile necesare 
pentru îndeplinirea prevederilor la 
acest indicator de plan, asigurîn- 
du-se, încă în cursul acestei luni, 
introducerea unei ordini desăvîrșite 
și realizarea unei îmbunătățiri ra
dicale a activității în acest domeniu.

în spiritul acestor exigențe formu
late de conducerea partidului, im
portant este acum ca în fiecare uni
tate economică să se acționeze cu 
stăruință și răspundere pentru atin
gerea, în cel mai scurt timp, a 'ni
velurilor de productivitate prevăzu
te în planul pe acest an. în aoest 
sens, un accent deosebit trebuie să 
se pună pe folosirea cu maximum de 
randament a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, pe promovarea susținu
tă a progresului tehnic, mai ales prin 
aplicarea tehnologiilor moderne de 
fabricație și creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a proce
selor de producție. Concomitent, o 
importantă pîrghie pentru creșterea 
productivității muncii o reprezintă 
organizarea superioară] a producției 
și a muncii sub toate aspectele : de 
la pregătirea temeinică a fabricației, 
îmbunătățirea programării producției 
și optimizarea fluxurilor tehnologice, 
pînă la repartizarea judicioasă a 
sarcinilor pe formațiile de lucru, 
aprovizionarea ritmică a fiecărui loc 
de muncă și asigurarea ' asistenței 
tehnice de specialitate pe toate 
schimburile. Practic, în această pe
rioadă de sfîrșit de an, în fiecare 
unitate trebuie să se dovedească o 
înaltă răspundere în conducerea și 
organizarea activității economice, să 
se manifeste deplină ordine și disci
plină, astfel ca întregul proces de 
producție să funcționeze cu precizia 
unui mecanism de ceasornic.

Tot atit de important pentru creș
terea în ritm mai înalt a producti
vității muncii este ca în fiecare. în
treprindere să se asigure aplicarea 
fermă, corectă, a acordului global — 
formă superioară de organizare și 
retribuire a muncii. Experiența din- 
tr-un șir de întreprinderi atestă că 
rezultate bune în aplicarea acordului 
global se obțin numai acolo unde 
există o preocupare permanentă 
pentru asigurarea condițiilor tehnice, 
materiale și organizatorice necesare, 
unde s-au luat măsuri pentru stabi
lirea și defalcarea judicioasă a sar
cinilor la producția fizică pe formații 
de lucru, pentru utilizarea din plin 
a capacităților de producție și a for
ței, de muncă, pentru buna aprovizio
nare tehnico-materială, pentru îm
bunătățirea normelor de muncă, 
pentru legarea strînsă a retribuției 
de rezultatele și aportul fiecă
rui om al muncii la realizarea 
sarcinilor de plan. Există însă și 
unități în care se manifestă o serie 
de neajunsuri în aplicarea acordului 
global, in care nu se înfăptuiesc ri
guros măsurile tehnice și organiza
torice necesare, nu se respectă cu 
strictețe obligațiile ce derivă din 
lege. Tocmai de aceea, Comitetul Po
litic Executiv a cerut în mod deose
bit să- se analizeze, în toate ramu
rile, modul cum se aplică acordul 
global, cum se respectă prevederile 
legale privind normarea personalului 
din unitățile economice.

Desigur, un rol hotăritor în creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii il au oamenii, gradul lor 
de pregătire tehnico-profesională. 
Mai bine pregătit profesional, cu un 
orizont de cunoștințe tehnice și ști
ințifice tot mai larg, fiecare om al 
muncii — de la muncitor, maistru, 
tehnician și pînă la inginer — va re
aliza în unitatea în care lucrează 
indici superiori în folosirea mijloa
celor tehnice, va contribui mai sub
stanțial la promovarea progresului 
tehnic, la creșterea pe toate căile a 
productivității muncii. . Iată de ce 
este absolut necesar ca în toate uni
tățile și ramurile economiei naționale 
să se aplice neabătut, energic, măsu
rile stabilite de conducerea partidu
lui pentru ridicarea nivelului de pre
gătire profesională, tehnico-științifică 
a personalului muncitor.

în dezvoltarea ei prezentă și viitoa
re, societatea noastră are nevoie, 
așadar, de o înaltă productivitate a 
muncii pentru a înainta mai rapid pe 
drumul progresului economic și so
cial. în toate acțiunile care se între
prind acum în acest domeniu — fie 
că este vorba de promovarea susți
nută a progresului tehnic, a metode
lor moderne de organizare a produc
ției și a muncii, de întărirea ordinii 
și disciplinei sau de aplicarea fermă 
a acordului global, de ridicarea pre
gătirii tehnico-profesionale — orga
nele și organizațiile de partid din în
treprinderi trebuie să manifeste un 
rol activ, dinamic, mobilizînd puter
nic colectivele de oameni ai muncii 
in aplicarea măsurilor stabilite, sti- 
mulind inițiativa și întărind spiritul 
lor de răspundere în vederea înde
plinirii integrale a sarcinilor de plan 
privind creșterea productivității 
muncii.

Cu toții, oamenii muncii — în ca
litate de proprietari, producători și 
beneficiari a tot ceea ce se reali
zează in țara noastră — sînt profund 
interesați să acționeze cu hotărîre, 
abnegație și spirit de răspundere re
voluționar pentru sporirea mai ac
centuată a productivității muncii, 
deoarece aceasta reprezintă în etapa 
actuală factorul fundamental al dez
voltării intensive a economiei națio
nale. al înaintării necontenite a 
României pe calea progresului eco
nomic și bunăstării întregului popor.

Corneliu CÂRLAN

Turboagregate, utilaje grele pen
tru industria constructoare de mașini 
și minerit, instalații chimice și me
talurgice, iar mai nou echipamente 
nucleare — iată pe scurt principalele 
produse fabricate la întreprinderea 
de mașini grele București și care 
conferă un binemeritat prestigiu co
lectivului acestei importante unități 
a industriei românești. în condițiile 
în care toate aceste produse sînt in
tens solicitate de economia națio
nală, iar sarcinile pe 1986 sint deo
sebit de mobilizatoare, participanții 
la dezbaterile din recenta adunare 
generală a oamenilor muncii nu s-au 
referit atit la realizările obținute 
intr-un sector sau altul, ci au insis
tat asupra modului în care trebuie 
să se acționeze în fiecare secție și 
fabrică pentru realizarea în cit mai 
bune condiții a planului pe acest an 
și pregătirea temeinică a producției 
anului viitor.

„Tonul" dezbaterilor, caracterizate 
prin exigență, spirit critic și auto
critic, a fost dat chiar de darea de 
seamă prezentată de tovarășul Năs- 
tase Ioniță, președintele consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere. 
„Nu putem fi mulțumiți de rezulta
tele obținute — s-a afirmat clar și 
răspicat în darea de seamă. Avem 
obligația să facem totul, fiecare la 
locul său de muncă, pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan care ne 
revin pînă la sfirșitul anului. în mod 
special trebuie să ne concentrăm 
eforturile asupra executării și livră
rii în cel mai scurt timp a utila
jelor tehnologice necesare diferitelor 
obiective energetice cu termene de 
punere în funcțiune în acest an, 
pentru asigurarea pieselor de schimb 
solicitate la executarea lucrărilor de 
revizii, reparații și modernizări în 
centralele electrice pe cărbune. De 
asemenea, în calitate de producători 
de echipamente energetice, împreună 
cu proiectanții din institutele de 
specialitate trebuie să acționăm cu 
toată hotărârea pentru creșterea fia
bilității utilajelor destinate centrale
lor electrice".

La rindul lor, numeroși vorbitori 
au adus în discuție o serie de pro
bleme fundamentale ale activității 
de pină acum, din care să se tragă 
toate învățămintele pentru viitor. 
Care sînt cauzele nerealizării planu
lui la anumite sortimente ? De ce în 
unele secții procentul rebuturilor 
este încă ridicat ? Ce măsuri se cer 
a fi luate pentru ridicarea calității 
produselor și creșterea eficienței 
economice ? Iată numai citeva din 
aceste aspecte.

„Avem o dotare tehnică modernă, 
cum puține întreprinderi din lume 
au — a spus lăcătușul Vasile Cos-

tache. Avem specialiști cu experien
ță, iar documentația tehnică pentru 
anul viitor este gata întocmită. De 
noi și numai de noi depinde să ne 
onorăm integral obligațiile asumate. 
Vreau să ridic însă in adunarea ge-

cultate tehnică, avem cu toții datoria 
să ne perfecționăm continuu pregă
tirea profesională. Calitatea nu o 
conferă controlorii, ci noi, cei care 
realizăm produsele. în acest sens 
propun ca toate cursurile de ridicare

pundere față de buna desfășurare a 
activității din întreprindere, mulți 
dintre participanții la dezbateri nu 
au ocolit punctele „nevralgice", nea
junsurile existente in organizarea 
producției și a muncii, au adus in

parațiilor la utilajele de mare ran
dament și grăbirea lucrărilor de in
vestiții la instalația de evacuare a 
nisipurilor arse din secția turnătorie, 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, valorifi-
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realizate integral, la termen!

nerală o problemă care ne pțicinu- 
iește multe greutăți în activitatea 
productivă. La secția mecano-sudură 
stau de ani de zile o serie de sub- 
ansamble și echipamente finalizate, 
dar care nu sînt livrate beneficiari
lor. Mai mult chiar, spațiile ocupate 
cu aceste produse ne împiedică să 
folosim cum trebuie capacitățile de 
producție. Dacă aceste subansamble 
și echipamente nu sînt necesare ni
mănui, atunci de ce au mai fost 
comandate și executate ? Oare ser
viciul desfacere a uitat chiar de 
soarta lor 1 Cred că este absolut 
necesar ca în cel mai scurt timp 
acestor subansamble și echipamente, 
în care am investit muncă, pnergie 
și materiale, să li se găsească o des
tinație utilă.

Diferite chestiuni oare privesc lan
sarea din timp în fabricație a produ
selor, reducerea ciclului lor de pro
ducție, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și introducerea altora 
noi au abordat, in cuvîntul lor, mais
trul Ion Cîrpeanu, inginerii Romu
lus Georgescu și Gheorghe Țîrleanu. 
„Este o mindrie profesională pentru 
colectivul nostru faptul că a reușit 
să realizeze pentru prima dată în 
țară carcasa turnată pentru grupul 
nr. 1 de 700 MW — spunea munci
torul Ion Vlad, din secția turnătorie. 
Dar tocmai de aceea nu putem trece 
cu vederea unele abateri apărute în 
execuția altor repere mult mai sim
ple, a căror tehnologie de fabricație 
este bine pusă la punct. întrucît 
anul viitor urmează să realizăm pro
duse de și mai înaltă tehnicitate, 
piese de mare complexitate si difi-

a nivelului de pregătire profesio
nală, care, desigur, trebuie să pre
zinte o serie de noțiuni teoretice 
absolut necesare, să fie însoțite și 
de demonstrații practice menite să 
aprofundeze cunoștințele teoretice 
ale muncitorilor".

Dovedind un înalt spirit de răs-

discuție abaterile de la disciplina 
muncii și disciplina tehnologică. Cri- 
ticile lor au fost însoțite de propu
neri valoroase, menite să determine 
mai buna organizare a locurilor de 
muncă, aprovizionarea lor ritmică 
cu materiale, întărirea controlului pe 
faze și operații, scurtarea duratei re

in secția mecanica, de la întreprinderea de mașini grele București, se lu
crează la un nou produs destinat beneficiarilor interni

carea superioară a materiilor prime 
și materialelor refolosibile.

în mod deschis, cu accent pe ana
liza critică și autocritică a neajun
surilor, din care să se tragă con
cluzii și învățăminte pentru activi
tatea viitoare, au fost aduse in dis
cuție și unele probleme legate de 
realizarea integrală a planului pe 
acest an la unele sortimente princi
pale. „Numai ordinea și disciplina 
desăvîrșite în muncă pot asigura în
deplinirea cu succes a sarcinilor ce 
ne-au fost încredințate — a spus 
Alexandru Șvet, inginerul-șef al fa
bricii de utilaj energetic. E nevoie, 
totodată, să acționăm pentru folo
sirea la întreaga capacitate a tuturor 
mașinilor din dotare, în special a 
mașinilor de performanță. Știm bine 
că produsele pe care noi le realizăm 
sînt destinate echipării centralelor 
electrice pe cărbune. în prezent, co
lectivul fabricii noastre depune efor
turi stăruitoare pentru lichidarea 
pînă la 30 noiembrie a tuturor res
tanțelor pe care Ie are față de ener- 
geticieni. Dar intrucît în anul viitor 
volumul utilajelor energetice urmea
ză să crească cu aproape 80 la sută, 
propun ca la atelierul de palete, 
care are un rol important în reali
zarea acestor utilaje, să organizăm 
activitatea în patru schimburi".

Sintetizînd preocupările construc
torilor de mașini din această puter
nică citadelă industrială, tovarășul 
Dumitru Constantin, directorul gene
ral al întreprinderii, a conturat prin
cipalele direcții de acțiune pentru 
zilele imediat următoare — și anu
me, finalizarea neîntîrziată a utila-’

jelor energetice pentru grtlpui nr. 7 
de la Turceni și a pieselor de schimb 
pentru grupurile care sint în func
țiune, a echipamentelor pentru Cen
trala nuclearo-electrică Cernavodă. 
Vorbitorul a insistat, totodată, asu
pra cerinței de a se acționa consec
vent pentru sporirea mai accentuată 
a productivității muncii. în anul vii
tor, aceasta va trebui să crească cu 
16 la sută față de acest an. Iată de 
ce este nevoie ca încă din aceste zile 
să se ia măsuri ferme pentru mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, introducerea unor tehnologii 
moderne de mare randament, ridica
rea nivelului de pregătire profesio
nală a personalului muncitor.

Important este că adunarea gene
rală a oamenilor muncii de aici a 
adoptat un program cuprinzător de 
măsuri tehnice și organizatorice 
menite să ducă la îmbunătățirea 
activității, să ofere garanția reali
zării in bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe anul 1986. 
Deosebit de utilă In organizarea și 
desfășurarea adunării generale, în 
sprijinirea efectivă în soluționarea 
unor probleme ce s-au ridicat s-a 
dovedit prezența în întreprindere a 
reprezentanților organelor locale de 
partid, ai centralei si ministerului 
de resort. Fapt confirmat de altfel 
și de concluziile prezentate în adu
nare din partea Comitetului muni
cipal de partid București. Iată citeva:

© Să se dea prioritate execuției 
utilajelor energetice, asigurîndu-se 
ritmic centralelor electrice echipa
mentele tehnologice și piesele de 
schimb necesare.

© Să se’ folosească la întreaga ca
pacitate mașinile, instalațiile și uti
lajele din dotarea întreprinderii.

© Să se extindă metodele modeme 
de control nedistructiv, iar în activi
tatea de control al calității produse
lor să se introducă neîntîrziat teh
nologii de control normate.

0 Să se acționeze mai stăruitor 
pentru creșterea puternică a produc
tivității muncii, pentru reducerea 
mai substanțială a consumurilor ma
teriale și energetice.

© Să se întărească rolul maiștrilor 
in organizarea producției și a mun
cii, în ridicarea calității produselor, 
în creșterea nivelului profesional al 
muncitorilor.

© Comitetul de partid din între
prindere, toți comuniștii să acționeze 
mai ferm pentru întronarea ordinii 
și disciplinei desăvîrșite în fiecare 
fabrică, secție și atelier, pentru creș
terea responsabilității față de muncă 
a tuturor muncitorilor și specialiș
tilor.

Gheorqhe IONIȚÂ
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în fiecare unitate economică, în
deplinirea integrală și în condi
ții calitative superioare a planului 
la export pe acest an reprezintă o 
sarcină prioritară. Prin prisma exi
gențelor formulate în acest sens de 
conducerea partidului, luna noiem
brie constituie pentru fiecare colec
tiv de oameni ai muncii o perioadă 
de exigent examen, întrucît toate 
contractele la export ce mai sînt de 
realizat în acest an -trebuie onorate 
integral și în avans.

Iată cum se acționează în vețle-t 
rea onorării în cele mai bune con
diții a contractelor la export la în
treprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț. De la bun înce
put se cuvine precizat că 80 la sută 
din producția acestei unități econo
mice este destinată exportului. De 
fapt, se poate vorbi chiar despre o 
anumită profilare a fabricației pen
tru export, intrucît mașinile agrico
le care se realizează acum — semă
nători mecanice și graRe cu discuri 
— sînt destinate în exclusivitate 
unor parteneri externi.

Constructorii de mașini din aceas
tă întreprindere au depus eforturi 
stăruitoare pentru ca produsele lor 
să corespundă exigențelor parteneri
lor de. peste hotare. Dovada : în ul

Sfirșitul lui decembrie 
1984. Gerul ascuțit, visco
lul și ninsoarea abundentă 
stăpîneaiu întinderile de 
pe Valea Dîmboviței. Pe o 
asemenea vreme-l-a apucat 
noaptea Anului nou pe 
președintele cooperativei 
agricole Văleni Dîmbovița. 
Dar nu acasă, cum și-ar fi 
dorit orice om, ci undeva 
departe, la un .loc de po
pas, in pădurea Priseaca, 
pe drumul dintre Tîrgoviș- 
te și Văleni Dîmbovița. 
Aici, ca un ritual de Anul 
nou, el cu cîțiva din oa
menii lui amenajau un cerc 
uriaș de fin proaspăt, unde 
a intrat turma de oi a 
cooperativei, flămînzită de 
drumul lung parcurs tocmai 
de la Clejani, județul 
Giurgiu, unde fusese trimi
să la păscut în toamnă și 
de unde acum se întorcea 
acasă.

La ora cînd în sat se 
ciocneau paharele, pre
ședintele cooperativei stă
tea de vorbă cu ciobanii 
lui și... cu oile, la roata de 
fin. Au ajuns in sat chiar 
in ziua Anului nou, fără ca 
vreuna din cele două mii 
șase sute de mioare — 
averea cooperativei — să 
lipsească.

Este un fapt, ca multe 
altele, izvorit din conștiin
ța răspunderii pentru avu
ția obștii.

Este gestul — sub infini
te înfățișări și numeroase 
împrejurări — al oameni
lor care cunosc dintotdeau- 
na prețul muncii, datoria 
și răspunderea pe care le 
au față de bunurile colec
tivității.

Aceste virtuți perene ale 
oricărui agricultor adevă
rat sînt stimulate, conso
lidate și prin pîrghii eco

CONTRACTELE LA EXPORT
PE ACEST AN
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timii cinci ani numărul semănători
lor mecanice exportate a crescut de 
două ori, la acestea adăugîndu-se 
citeva mii de grape cu discuri, pro
duse care pînă in 1982 nu se livrau 
la export. Se mai cuvine precizat 
faptul că întreprinderea are de pe 
acum parteneri externi stabili, cu 
care colaborează eficient, răspun- 
zînd cu promptitudine exigențelor și 
solicitărilor lor.

Un exemplu, dintre altele, este 
edificator în această privință. La un 
moment dat, un partener extern a 
cerut să se aducă anumite modifi
cări la semănătorile mecanice, spre 
a putea corespunde necesităților 
unor game mai largi de categorii de 
soluri și tehnologii de însămînțare. 
Specialiștii din unitate au studiat 
atent, cu răspundere și competență, 
solicitările partenerului respectiv, 
iar grupul de proiectare, condus de 
inginerul Mircea Aanei, a conceput 
modificările constructive necesare. 
Practic, reperele și subansamblele a 
căror funcționare trebuia adaptată 
la noile condiții au fost reproiecta- 
te și, totodată, s-au conceput o se
rie de dispozitive noi. Bunăoară, 
s-au modificat forma geometrică și 
sistemul de etanșare a rulmenților

discului marcator, s-a redus înălți
mea buncărelor dispozitivelor de ad
ministrat îngrășăminte, s-a elaborat 
un nou sistem de reglaj al distribui
toarelor de semințe. Noul utilaj a 
dat cele mai bune rezultate. Parte
nerul a fost satisfăcut de perfor

unei cereri exprese a unui partener, 
printr-un ingenios sistem de pliere 
a aripilor de lucru, dimensiunea 
utilajului în timpul transportului a 
fost redusă. Totodată, s-a realizat 
premontarea subansamblelor, astfel 
incit nu mai este necesară ambala

La întreprinderea mecanică „Ceahlăul", 
din Piatra Neamț 
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manțele sale și, în consecință, can
titatea produselor solicitate a sporit 
an de an, pină la a se dubla.

Nu este nicidecum vorba de un 
caz izolat, ci de o organizare elas
tică a activității de concepție și fa
bricație, in scopul adaptării opera
tive a producției la cerințele clienți- 
lor externi. Sistemul acesta se prac
tică incepînd din anul 1980. De a- 
tunci, în fiecare an specialiștii uni
tății analizează modificările construc
tive solicitate de un partener sau 
altul, dîndu-le curs în numai citeva 
luni. în același mod se conlucrează 
cu partenerii și în ce prțvește gra
pele cu discuri. De pildă, în urma

rea fiecărei grape în nu mai puțin 
de 16 colete. Acum, acest utilaj poa
te intra în cîmp direct de pe plat
forma de descărcare a vagonului.

Menținerea și dezvoltarea bunelor 
relații comerciale cu partenerii ex
terni se asigură și pe alte căi. Ast
fel, se acordă o atenție deosebită 
furnizării pieselor de schimb, îndeo
sebi a celor cu uzură mai rapidă. 
Semnificativ în acest sens este fap
tul că 10 la sută din producția pen
tru export a întreprinderii o con
stituie piesele de schimb, ceea ce 
demonstrează grija pentru asigura
rea funcționării optime a mașinilor 
în timpul exploatării.

Fapt este că prestigiul „mărcii" 
întreprinderii s-a întărit necontenit 
Dar posibilitățile de export, probate 
și de competitivitatea produselor, 
sînt mult mai mari. Cum sînt cîști- 
gați noii parteneri ? Iată un exem
plu concludent de dată recentă. în
tre soliei tanții de grape cu discuri 
se afla și o firmă din Canada. S-a 
decis să se înainteze oferta acestei 
firme, dar nu oricum. Mai întîi, au 
fost studiate condițiile de sol și teh
nologie pentru folosirea acestora la 
partener ; apoi au fost construite 
trei prototipuri de grape cu caracte
ristici tehnico-funcționale corespun
zătoare acestor condiții, care au fost 
trimise spre testare partenerului 
respectiv. Spre satisfacția realizato
rilor, aceste prototipuri au fost ac
ceptate și, drept urmare, s-au con
tractat imediat comenzi pentru li
vrarea unui întreg lot de asemenea 
produse. Iar partenerul canadian a 
adresat cuvinte de caldă apreciere 
pentru calitatea și performanțele 
grapelor pe care le-a primit.

Modul în care constructorii de 
mașini agricole din Piatra Neamț 
acționează pentru înfăptuirea pla
nului la export se reflectă in rezul

tatele obținute în acest an : practic, 
sarcinile contractuale la export „la 
zi" sint îndeplinite și chiar depășite 
cu 500 semănători mecanice și 180 
grape cu discuri. De fapt, așa cum 
a indicat conducerea partidului, în
treaga producție pentru export ce a 
mai rămas de realizat în acest an, 
potrivit contractelor încheiate cu 
partenerii externi, este lansată in 
fabricație, spre a fi executată pină 
la sfirșitul lunii noiembrie. Prin 
onorarea în avans a tuturor contrac
telor încheiate în acest an cu clien- 
ții externi se creează condiții ca, in 
luna decembrie, să se realizeze pro
duse destinate exportului in prima 
parte a anului viitor.

Rezultatele obținute de acest co
lectiv muncitoresc demonstrează cu 
forța de convingere a faptelor că, 
printr-o preocupare susținută și pli
nă de răspundere — de la muncitor, 
inginer pinfi la director — pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, pentru onorarea cu 
promptitudine maximă a tuturor 
contractelor, planul de export poate 
fi îndeplinit exemplar.

Constantin BLAGOVICI 
corespondentul „Scînteii"

nomice, prin cointeresarea 
fiecăruia atit in rezultatele 
muncii lui, cit și ale co
lectivului. Am făcut aceas
tă precizare pentru că 
ceea ce am dori să sub
liniem in rîndurile de față 
este tocmai efectul ce-1 are 
cointeresarea în bunul 
mers al unității. Și Aceas
ta în cazul unor unități 
în care, spre deosebire de 
altele, condițiile pe care le 
au nu le recomandă a fi 
în măsură să obțină rezul
tate din cele mai bune. Și 
totuși, una din cele două 
unități la care ne vom re
feri — C.A.P. Mănești — 
deține înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste, iar 
cealaltă — C.A.P. Văleni 
Dîmbovița — obține con
stant producții ridicate.

C.A.P. Văleni Dîmbovița 
— situată la o altitudine de 
820 metri — este o unitate 
specifică pentru condițiile 
de deal spre munte. Profi
lul de bază al activității 
cooperativei îl constituie 
creșterea animalelor și po
micultura. Caracteristică 
pentru această zonă este 
fărimițarea deosebită a te
renului agricol — peste 
1 800 hectare. Cele 640 hec
tare de livadă in sfstem 
clasic sînt „amplasate" in 
nu mai puțin de 1 400 de 
parcele „agățate" pe dea
luri, cele 60 hectare cu 
cartofi sînt formate din 200 
de parceluțe. iar pășunea 
șl finețea naturală se re
găsesc in aproape 1 200 de 
parceluțe- Aici este greu, 
sau mai bine zis imposibil, 
de găsit un hectar compact 
cu suprafața plană.

Președințele cooperativei, 
Gheorghe Marcu — om așe
zat, cu vorba domoală, ce a 
acumulat multe învățămin

te dintr-o bogată experien
ță de viață — ne spunea 
că aici participă la munca 
din cooperativă pracrtic 
întreaga populație din co
mună. Nu există om în sat, 
apt de muncă, care să nu 
aibă in răspundere un anu
mit număr de pomi, o 
anumită suprafață cu 
fîneață naturală și un te

la alte unități cu bani 
grei. Pentru a se ieși din 
impas, conducerea coope
rativei a hotărît ca toată 
suprafața cu finețe să fie 
lucrată în acord global de 
membrii cooperatori și cei
lalți cetățeni din comună. 
Pe fîneața repartizată, oa
menii au început să execu
te tot complexul de lucrări

omul ia in primire terenu
rile pe care le lucrează în 
acord global nu primăvara 
tîrziu sau după ce.a trecut 
iarna, ci încă din toamnă, 
în felul acesta, el știe unde 
și ce are de făcut. De la 
curățirea terenului, săpa
tul in jurul pomilor, tăie
rile de rodire, transportul 
și împrăștierea îngrășămin

pește 80 tone de sfeclă fu
rajeră. Să recunoaștem, 
sint rezultate ce nu stau la 
îndemina multor unități 
agricole ce dispun de con
diții incomparabil mai 
bune. Și aceasta pentru că 
la Văleni Dîmbovița se 
muncește serios. Muncește 
tot satul. Se aplică riguros 
tehnologiile, iar lucrările

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII 

ți stimulentele care îi dau trăinicie
însemnări despre aplicarea acordului 
global în două cooperative agricole ' 

dîmbovițene

ren pe care să-l cultive cu 
sfeclă furajeră și cartofi, 
înoepînd cu primarul și 
președintele cooperativei, 
toți ceilalți țărani din sat 
lucrează în acord global. 
Și, fapt notabil, și cadrele 
didactice și tot personalul 
din celelalte unități din 
comună, indiferent de pro
filul lor, lucrează in acord 
global anumite suprafețe.

Un episod relatat de pre
ședintele cooperativei ni 
s-a părut a fi semnificativ 
pentru schimbările produse 
de introducerea acordului 
global în atitudinea oame
nilor față de muncă. Nu cu 
mulți ani 'in urmă, deși 
dispune de 650 hectare de 
fîneață naturală, cooperati
va se confrunta cu serioa
se dificultăți în asigurarea 
furajelor pentru cele 800 
de taurine și 2 600 de oi. 
In majoritate, furajele tre
buiau să fie procurate de

pentru creșterea producției 
de masă verde. A fost cu
rățită de mărăcini și mu
șuroaie, s-au aplicat îngră
șăminte și s-a făcut supra- 
insămînțarea. Și, ce-i mai 
important, fineața a în
ceput să fie cosită la timp. 
Dar nu oricum, ci la „ra
sul pămîntului". Nu mai 
rămînea nici un fir de 
iarbă. Acum cooperativa 
are furaje din belșug. 
Chiar și pentru alții. Dar 
și sătenilor le ajung acum 
furajele să crească un 
mare număr de animale. 
Peste 1 100 de taurine la 
1 400 de familii !

Esențial este aici că

telor organice pînă la re
coltare și cositul finețelor. 
Roadele acestui mod de 
organizare a activității, de 
sporire a răspunderii și in
teresului fiecăruia, cit si al 
colectivității în ansamblu, 
pentru bunul mers al coo
perativei sînt deosebit de 
convingătoare. Chiar în 
condițiile mai puțin favo
rabile din acest an, C.A.P. 
Văleni Dîmbovița a obți
nut o producție foarte bună 
de fructe, depășind sub
stanțial planul la prune și 
la pere. A realizat, de ase
menea, pe terenuri, impro
priu numite arabile, 27 to
ne de cartofi la hectar și

se efectuează la timp și de 
bună calitate. Și să mal 
notăm, după cum ne 
spunea Virgil Vlăducă, 
primarul comunei, că toate 
acestea se îndeplinesc în 
condițiile in care la Văleni 
Dîmbovița mobilizarea oa
menilor la muncă a deve
nit o noțiune depășită. Este 
suficient să se anunțe în
ceperea unei acțiuni, și tot 
satul este la datorie I

Ceva mai la vale de 
Văleni Dîmbovița se află 
cooperativa agricolă din 
Mănești, unitate ce dispu
ne de 300 ha de teren ara
bil și 70 hectare de fineată 
cultivată. Și aici sectoarele 
de bază sînt pomicultura 
— 292 hectare de livadă, și 
zootehnia — 500 de tauri
ne și 2 000 de oi. Rezulta
tele constant bune obținu
te de ani de zile în pomi
cultură au făcut renumele 
acestei cooperative. Rezul

tate pentru care a și fost 
distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste. 
Și la Mănești, bunul mers 
al cooperativei este ne
mijlocit determinat de 
aplicarea acordului global 
în toate sectoarele de ac
tivitate.

Un fapt petrecut în vara 
acestui an ne-a reținut în 
mod deosebit atenția. Li
vada & ieșit din iarnă pu
ternic afectată de ger. 
Apoi, în luna iunie, toată 
suprafața ou pomi a fost 
lovită de grindină. Produc
ția de . fructe părea a fi 
compromisă. Dar oamenii 
au acționat cu promptitu
dine pentru a salva pomii. 
In primăvară au fost 
făcute tăierile de rodire 
diferențiat, judecind sepa
rat fiecare pom și fiecare 
creangă in parte. Au apli
cat îngrășăminte organice 
pe o suprafață dublă față 
de aceea planificată. După 
grindină s-au făcut 16 
stropiri pentru a se preîn- 
timpina degradarea fructe
lor. Zile și săptămini în șir 
oamenii au îngrijit pomii 
fără întrerupere. Rezulta
tul ? S-au obținut între 16 
și 17 tone de fructe la hec
tar, ceea ce înseamnă între 
70 și 80 la sută din sarci
nile de plan. Și aceasta 
după ce totul părea com
promis. „Priviți livada — 
ne-a îndemnat Gheorghe 
Stoian, președintele coope
rativei. Și acum, la sfîrși
tul toamnei, pomii au 
frunzele verzi. încă sint în 
vegetație, ca urmare a 
bunei îngrijiri. Pentru noi. 
pomicultorii, este un semn 
că vor diferenția mulți 
muguri de rod și că la anul 
vom avea o producție mare 
de fructe".

Vorbind despre modul 
de aplicare a acordului 
global la C.A.P. Mănești. se 
Cuvine sublimat că aici s-a 
acordat o atenție aparte 
permanentizării oamenilor 
pe aceeași suprafață. Exis
tă foarte mulți cooperatori 
care au de 10—15 ani in 
primire același număr de 
pomi. Ei au ajuns astfel 
să cunoască nu numai po
mii, ci și fiecare ram in 
parte. Este un lucru deo
sebit de important, ne ex
plica președintele coopera
tivei. Fiindcă nu există 
doi oameni care să facă la 
fel tăierile de rodire. Iar 
a schimba oamenii de la 
un an la altul înseamnă a 
strica echilibrul pomilor.

Iată, așadar, două coope
rative agricole care, deși 
situate in condiții mal di
ficile, prin modul de or
ganizare a activității și re
zultatele de producție con
stant bune, pun cit se 
poate de elocvent în evi
dență virtuțile acordului 
global ca pîrghie economi
că de cointeresare. Ele se 
înscriu în viziunea mai 
largă a răspunderii ce re
vine fiecăruia, dar și co
lectivului in ansamblu, 
pentru a asigura bunul 
mers, progresul continuu 
al cooperativei agricole.

...Se petrecea în noaptea 
Anului nou. La ora cînd 
în saf se ciocneau pahare
le, președintele cooperati
vei cu oamenii lui sărbăto
reau, cumpăna dintre ani 
îngrijindu-se de turma de 
oi — averea obștii.

Frumoasă i.magine-simbol 
a spiritului de răspundere.
Aurel PAPAJMUC 
Gheorqhe MANEA

(
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Pasmx și spini mat» 
in universul muncii

Probabil că înălțimea 
ideală din care ochiul 
poate cuprinde vasta 

panoramă a acestei văi a 
metalului ieșean este aceea 
oferită de cei peste o sută 
patruzeci de. metri ai dea
lului Hlincea : de aici ce
tatea metalului îi apare 
unuia dintre poeții săi 
drept o ..pasăre albastră în 
plin zbor, nicidecum in re- 
pads". Imensa navă de pe 
cele 130 de hectare este de 
pe acum una dintre cele 
mai mari cetăti ale indus
triei românești. Ea si-a 
adus acasă pe multi dintre 
..marinarii" ce ancoraseră 
în alte porturi ale pasiunii 
lor. invitindu-i la noi si 
fascinante călătorii : Com
binatul a chemat acasă, la 
Iași, pe cei care, moldo
veni. luaseră drumul luna 
al Hunedoarei, al Reșitei. 
al Galaților, pentru a-și 
împlini aici pasiunea ză
mislirii metalului. El a 
produs modificări structu
rale în relieful si geogra
fia orașului — conferin- 
du-i o nouă ..poartă albas
tră" de intrare — în eco
nomia iudetului. în nomen
clatorul meseriilor. în dez
voltarea învătămîntuluî de 
specialitate într-o nouă di
recție. metalurgia. în viata 
cotidiană a oamenilor. Pu
tem vorbi, practic, despre 
un adevărat oraș al meta- 
lurgistilor si constructori
lor de mașini ce se înalta, 
aici sub dealul Hlincei. 
lună de lună, paralel cu 
etapele finalizării acestui 
mare combinat. Forța de 
muncă la finele investiției 
va număra peste 25 090 de 
oameni, pentru cane se con
struiesc cinci cartiere de 
locuințe, spatii comerciale, 
scoli. cămine, grădinițe, 
policlinici. cinematograf... 
O singură pasăre a în

vățat zborul / în rest 
totul este doar aripă / 

la marginea păsării / toate 
celelalte păsări sint aripi / 
la marginea gîndului" : Adi 
Cristi. autorul acestor ver
suri. lucrează la C.U.G., 
este membru al cenaclului 
muncitoresc ..Lupta cu 
inertia" despre care tocmai 
doream să scriem. îl lăsăm 
pe el să ne deschidă 
„porțile albastre" ale ma
relui combinat : „Fabrica 
metalurgică — acolo unde 
povestea otelului nu poate 
să înceapă cu „a fost oda
tă" — este organizată în 
otelării electrice, turnătorii 
de otel si fontă, forje mari 
si mijlocii. Dotările tehnice 
si calificarea oamenilor 
muncii oferă practic toate 
condițiile,si garanțiile ela
borării celor- pesțeș 100 de 
rn'ăfcî~de oțel carbon, .slțib 
aliate si înalt•aliate.-.a.țnțgr 
piese turnate din otel de 
peste 320 t. din fontă de 
peste 100 t (brusc. îmi a- 
mintesc că. în urmă cu un 
an. vizitînd combinatul si 
contemplînd înfiorat o ase
menea piesă-gigant. un 
critic literar a exclamat 
plin de uimire și teamă 
„nu. asa ceva nu-i de 
mine !“). Fabrica metalur
gică este deservită de una 
din cele mai mari mode
lării existente în tară, pre
cum si de un corp de ate
liere de proiectare, acolo 
unde se gîndeste soluția si 
formula optimă a nașterii 
metalului. Fabrica con
structoare de mașini ocupă 
un Ioc fundamental în de
finirea profilului combina
tului — continuă „cicero
nele" nostru. în această 
fabrică machetele produse
lor propuse execuției par 
minunate si ispititoare ju
cării. pentru ca în final. în 
momentul finalizării lor.
produsele în sine să ni se 
înfățișeze asemenea lui
Gulliver piticilor. Poate în 
nici un alt loc nu devine 
mai evidentă, mai imediată 
puterea modelatoare a ge
niului uman. în depozitele 
intermediare dintre secții 
(oare se mai pot numi 
„secții" imensele hale al
bastre în care ar putea fi 
găzduite cu ușurință între
prinderi de mărimea Teh- 
noton-ului. I.M.A.M.U.S.- 
ului, I.U.P.S.R.-ului ?) se 
află depozitată materia pri
mă — tabla — din care vor fi 
debitate reperele viitorului 
produs : alături sînt așeza
te produsele proaspăt ieși
te de pe traveele de mon
taj. între ele. ca un semn 
ce faoe posibilă identitatea, 
se află muncitorul specia
list. intelectualul ecuațiilor, 
al programelor ce alimen
tează memoria mașinilor 
cu comandă numerică, de
venite astăzi indispensabile 
marilor realizări".

Muncitorul specialist, 
„intelectualul ecua
țiilor" : multi dintre 

ei. oameni a căror imagi
nație si forță de visare 
depășesc orizontul comun, 
sint membri ai cenaclului 
„Lupta cu inertia" de ia 
C.U.G., cenaclu despre care 
toti sînt de acord să spună 
că nu este un „turn" al iu
bitorilor de literatură, ci, 
organic legat de masa lar
gă a oamenilor, de aceaslă 
viguroasă colectivitate

muncitorească, el este o 
scoală a pasiunii, o insti
tuție educativă si. totodată, 
mediu fertil de emulație 
creatoare. Un membru al 
cenaclului nu este doar cel 
care scrie boezjj : aici vin 
pasionatii lecturii, iubitorii 
versurilor, dar și ai pictu
rii și muzicii, căci activita
tea este astfel concepută 
încit să nu ruoă în felii 
înguste înclinațiile si ce
rințele snirituale ale oa
menilor. Ce fel de versuri 
scriu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la C.U.G.?

Să remarcăm, mai în- 
tîi, că varietatea sti
listică a acestora este 

impresionantă si ea deno
tă. pe lingă talent, o apă
sată tendință novatoare în 
perfect acord cu numele 
cenaclului lor. „Lupta cu 
inertia", in acord intim cu 
insusi climatul gîndirii 
creatoare caracteristic în
tregii activități ce se des
fășoară aici. Acolo unde 
nașterea unor noi produse 
pune mereu la încercare 
inteligenta specialiștilor în 
programul mașinilor cu co
mandă numerică, iar pre
gătirea de fabricație pen
tru astfel de produse Se 
poate comoara cu finețea 
unei intervenții chirurgica
le de mare dificultate, prin 
linsa unui precedent, nu te 
poți asteota ca poezia să 
rămînă la mijloacele din 
eooca poștalionului cu cai. 
Vorbindu-ne despre apelul 
la ultimele cuceriri ale

POEȚI ÎN 
CETATEA 
METALULUI
tehnicii reclamate în con
strucția uriașelor „mori cu 
bile”, un inginer din com
binat ne spunea : „Este 
drept, se poate merge si 
pe jos la București, dar 
care ar fi logica unei ast
fel de întreprinderi cind 
pe deasupra capului nostru 
zboară regulat avioanele 
cursei TAROM ?". Putem 
conveni că si in poezie lu
crurile sint. oină la un 
punct, analoage. Creația 
lirică a poeților din 
cenaclul „Lupta cu iner
ția" vădește o manieră 
modernă, sintetică de a 
scrie, un sistem de meta
fore percutante, săgetătoa
re. .neașteptate, construite 
mal. mult cu agerimea 
minții decit' simțite cu căl
dura inimii. „Tresari suț> 
sărut cum numai _ iluzia 
stropită cu apă își poate 
veni în fire" — scrie Adi 
Cristi (subinginer la cabi
netul tehnic) și regăsim în 
această metaforă paradoxa
lă dispoziția lucid-senti- 
mentală a unei întregi fa
lange din generația actua
lă de poeți tineri. în ce are 
ea mai caracteristic și mai 
valoros, această poezie este 
o luptă nu numai cu le
nea de gîndire, dar și cu 
inerția sentimentelor. cu 
acea fadoare somnolentă, 
convențională, a atitudini
lor comune, a trăirilor a- 
creditate prin clișee la în- 
demîna oricui. O trăsătură 
caracteristică a acestor au
tori este, .apoi, respingerea 
emfazei declarative și a- 
doptarea unui ton colocvi- 
al. Unii dintre ei desco
peră și in subiecte 
„mici" resursele unui li
rism autentic : „minunat
era cind sora mea ștergea 
lampa / de opt-nouă focuri 
la vremea-nserării / copil 
ascultam cum grădina 
ograda / se umpleau de 
fantasme / lampa așezată 
în cui atît cit s-o pot și eu 
ridica / lumina curata 
odaie / era noapte / cum 
mă jucam / sticla de opt- 
nouă focuri mi-a căzut 
peste braț / astăzi mai am 
încă semnul". Cassian Ma
ria Spiridon, autorul aces
tor versuri despre bucu
riile simple, aduce o tona
litate mai energică și un 
ritm solemn intr-o demnă 
declarație civică : „exist / 
ca manifestare și simbol / 
pe pămintul limbii româ
ne / ...cunosc / sîngele și 
gloria / gindirea aspră și 
oasele strămoșilor / in toa
te brazdele căzute / arșița 
recoltei / marșul plinii / 
necesar ca un poem / iu
birea iluminînd pe chi
puri". Sub același semn al 
iubirii de patrie scrie și 
tehnicianul Aurel Ștefa- 
nachi : „dinlăuntru! pietre
lor. munților Caroati / văd 
bunii mei lăcuindu-și mor
mintele / tot către soare 
întoreîndu-și destinul / zi
ditori de patrie, locuitori 
ăi cerului. / O. munții noș
tri Carpați — începuturi 
ale /. pămîntului ne aduc 
stema cea veșnică (...) în 
genunchi în zăpadă că
mașa sorbi.ndu-mi car
nea / învelesc odihna bu
nilor mei — și ei se- 
nalță /.../ ce nu se vede

dinlăuntrul pietrelor / mun
ților Carpați 1 / — mama 
ducindu-se in josul uluci
lor / de piatră — ingindu- 
rată, necruțător de mică", 
într-o manieră tradițională 
ce respectă disciplina ver
sului, armonia prozodică, 
Dan Moisii. proaspăt cîști- 
gător al concursului, de de
but al editurii „Junimea", 
cîntă patria, „izvorul de li
bertate": „Azi îmi înalț poe
mul spre ochii tuturor / Pă- 
mînt străbun 'cu doinele 
de-o seamă / Sub tîmplele 
Moldovei încă mai sînt da
tor / Lăsînd străbunilor și 
sîngele drept vamă". Oricît 
de sus s-ar înălța gîndul a- 
cestor poeți, niciodată ei 
nu-și vor uita rădăcina, va
tra din care se trag, așa 
cum foarte frumos scrie 
Butnaru Carmenica (dese
nator tehnic) într-o poezie 
intitulată „La Drăgușeni" : 
„Simplu, cînd vii aici ! tre
buie să le spui oamenilor 
cine ești / și de unde. / Sute 
de familii trăiesc / sub Dea
lul Anina ars de soare / u- 
neori doi metri dedesubt, / 
treizeci și nouă de copii / 
se nasc într-un an / șapte
sprezece bătrîni / ajung. în 
ceasul sobolilor / douăspre
zece fete / trec sub plăce
rile lumii. / Bărbații își lasă 
puterea în păduri, spre 
sud / femeile-i așteaptă / 
potrivind părul încărunțit / 
sub basmalele arămii ca fe
țele lor. / Norii își rup de
seori coaja / și cad greu / 
sub dealul satului meu, în 
Moldova. / tata adoarme in
tr-o claie de fin coasa / 
mama își îngroapă capul 
încă neîncărunțit / în caiesre 
de lină / iar eu. care-am 
trăit o zi, în noaptea viitoa
re / văd stele / mult prea 
fixe. / Dorința de viață / a- 
coperă satul / și iată-mă 
crescută în strălucirea / 
care n-a uitat să răsară".

Poeții de la C.U.G. — 
muncitori. ingineri, 
tehnicieni proiectanți, 
desenatori (la care am fost 

rugați să o adăugăm pe E- 
lena Moraru, bucătar șef la 
cantina combinatului) — 
alcătuiesc, cum se vede, un 
colectiv foarte divers, ou 
trăsături și înclinații dis
tincte ; unii dintre ei au de
butat la editurile „Juni
mea", „Albatros", „Cartea 
Românească" (Nicolae Pa- 
naite, Adi Cristi. Cassian 
Maria Spiridon, Dan Moisii), 
au ciștigat diferite premii la 
concursuri naționale, fieca
re avînd, într-un cuvint, o 
personalitate distinctă și cu 
toate acestea aparținînd 
unei unități solidare : ce
naclul „Lupta cu inerția".. 
Dincolo de personalitatea 
fiecăruia, ei au propus vie
ții literare1 o originală for
mulă de unitate în acțiu
ne, o frumoasă pildă de 
prietenie. Din vara acestui 
an au inițiat o originală 
și apreciată „instituție li
rică", Studioul de poezie, 
unde sînt invitați periodic 
poeți reprezentativi din 
generațiile actuale ale poe
ziei românești. „Nu se 
putea găsi un spațiu mai 
potrivit pentru Studioul 
de poezie — spune Ștefan 
Oprea — decît colosul mo
dern numit Combinatul 
de utilaj greu, flotila de 
vase albastre ce traversea
ză strâmtoarea dintre Iași 
și Ciurea. Temperatura 
înaltă a muncii se îmbină 
excelent cu vibrațiile 
versului, cu tensiunea poe
ziei". La rî.ndul său, poe
tul Ioanid Romanescu măr
turisește : „Ar fi imposi
bil să aflăm la ora de 
față pe harta economică a 
patriei noastre o mare 
unitate industrială care să 
fi produs și o grupare poe
tică mai valoroasă decît 
cea aparținînd cenaclului 
„Lupta cu inerția". Apari
ția și «mai ales impunerea 
individualităților literare la 
care ne referim se expli
că atît prin tradiție, cît și 
prin posibilitățile complexe 
de evoluție a talentelor în 
cadrul emulativ oferit as
tăzi de o mare citadelă. în 
plus, această citadelă nu 
este mare doar pentru că 
numără jumătate de mi
lion de locuitori sau pen
tru că. prin istoria sa, prin 
instituțiile sale și prin 
personalitățile pe care le-a 
dat păstrează un loc de 
frunte, ci și pentru că ea 
își continuă dezvoltarea 
într-un ritm aparte. In
tr-un asemenea caz. pînă 
si pretențiile celor ce bat 
la țjorțile consacrării ar
tistice sînt altele : nimeni 
nu se va ocupa în mod se
rios de poezie înainte de 
a-și însuși lectia-sinteză a 
lui Eminescu..."

Poeții cenaclului munci
toresc „Lupta cu inerția" 
au, deci. înaintea lor o 
mare tradiție ce trebuie 
să fie resnectată și însu
șită, un mare prezent față 
de care au datoria de a 
încredința cuvîntului scris 
idei nobile, demne d» opo- 

. ra eroică a milioanelor de 
oameni ai patriei.

C. STĂNESCU
M. COaCACI

cinema
• Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 : 13: 15: 17.15: 19.30. 
MELODIA (11 13 49) — 9: 11 : 13: 15: 
17: 19. CULTURAL (83 50 13) — 11; 13; 
15: 17: 19.
• Fata fără zestre („Zilele filmului 
sovietic4*) : STUDIO (59 53 15) — 9: 
11.30: 14.15: 17: 19.30.
S Evadarea BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9,15: 11.15: 13.15: 15.15: 17.15: 19.15. 
® 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: 17; 19. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
© Secretul lui Bacchus : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19. \
© Spectacol la Miraj : PATRIA 
(11 86 25) — 8,30: 11 ; 13.30; 16.30: 18.45, 
FAVORIT (45 31 70) — 11 ; 13; 15:
17; 19.
© Sonata pe malul lacului : CA
PITOL : (16 29 17) — 9; 11: 13: 15:
17: 19.
® Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
8.30: 10.30: 12.30: 14.45: 17. 19.15.
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 10: 12. 
© Tributul zilelor cenușii : TIMPURT 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13: 15; 17: 19. 
© Cartea junglei — 9: 11: 13: 15: 17, 
Alexandru Nevski — 19 : DOINA
(16 35 38).
© Lovitură fulgerătoare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19.

Bihorul este, fără îndoială, una 
din zonele tării în care folclorul, de 
o impresionantă bogăție si frumuse
țe atestă permanente spirituale stră- 
bătind ireversibil timpul românesc. 
La hotarul de vest al tării, impre
sionantul Muzeu al Țârii Crișurilor 
din Oradea este, din acest punct de 
vedere, păstrătorul unei inestimabile 
bogății. în impunătorul palat baroc 
care-1 adăpostește, istoria multimile
nară a acestei zone atestă continui
tatea spiritualității unui ponor care 
îsi prelungește tradițiile cu fiecare 
clină a prezentului. Ceramica de Le- 
lesti. Leheceni sau Valea Neagră, su
manele de la Sirbesti si Roșia, co
joacele specifice Beiușului si Vașcău- 
lui. ciopliturile in lemn si lăzile de 
zestre de la Budureasa prezentate 
în cadrul secției etnografice, consti
tuie. alături de exponatele secțiilor 
de istorie si artă, tot atitea dovezi 

ale spiritualității 
noastre afirmate 
aici de-a lungul 
secolelor.

Si dacă din 
turnul primăriei 
orădene ritmul 
orelor este mar
cat prin acorduri
le marșului lui 
Avram Iancu, 
dacă monumen
tele vechi ates
tă extraordinarul 
ecou pe care 
l-au avut in epo
că lupta și perso
nalitatea lui Ho
rea. nu este mai 
puțin adevărat că 
șui industriilor moderne, orașul in 
care trăiesc și muncesc laolaltă 
români și maghiari, insuflețiți de 
aceleași idealuri nobile, se 
voltă pe coordonate moderne. în
treprinderea „înfrățirea", ale 
rei masini-unelte sint bine cunos-, 
cute astăzi in peste 50 de țări de 
pe toate continentele. întreprinderea 
chimică „Sinteza". întreprinderea de 
alumină. Combinatul de prelucrare a 
lemnului. întreprinderea de mate
riale de construcții. Fabrica de za
hăr. întreprinderea de accesorii pen
tru mijloace de transport. întreprin
derea de confecții, cu 80 la sută din 
producție destinată exportului, fa
brica de mase plastice „Viitorul", 
întreprinderea textilă „Crișana" sint 
citeva dintre aceste repere contem
porane. Sînt tot atîtea întreprinderi 
mari care au presupus in mod co
respunzător o creștere a populației 
orașului. Cartiere noi. moderne, prin
tre care zona de Vest, cu ansam
bluri de locuit, spatii comerciale si 
culturale, piața „23 August", in care 
se află Casa de cultură a sindicatelor, 
cartierele Nufărul. Dimitrie Cante- 
mir. Iosia-Nord atestă o grijă deo
sebită pentru condițiile în care se 
desfășoară viata oamenilor, pentru 
ambianta în care se dezvoltă si se 
afirmă tinerele generații. Iată de ce 
întregul proces educativ de formare 
a conștiinței socialiste a fost orien
tat. după cum ne spunea tovarășa

Ana Săndulescu. secretar al Comite
tului județean de partid Bihor, in 
direcția pregătirii temeinice politico- 
ideologice a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, a tineretului. S-a 
creat cadrul favorabil pentru cu
noașterea si însușirea documentelor 
de partid, pentru dezbaterea acesto
ra in scopul utilizării celor mai efi
ciente căi si mijloace de realizare 
a acestor sarcini în activitatea con
cretă ce se desfășoară în unitățile 
economice, social-culturale. în rin- 
dul masei de oameni ai muncii și 
al tinerilor. „în acest scop, preciza 
tovarășa Săndulescu. s-a urmărit o 
cuprindere cît mai largă a comuniș
tilor în formele de pregătire politi— 
co-ideologică. în cercurile de edu
cație socialistă. De asemenea, s-aa 
organizat dezbateri cu conținut, po
litico-ideologic la care au participat 
cadre cu răspunderi in realizarea

penitru instruirea 
a cadrelor didac-

losirea acestuia 
propagandiștilor. ______ ____
tize constituie o modJilitate eficien
tă de priegătire. Am reușit, de ase
menea. să permanentizăm activitatea 
brigăzilor științifice, să îmbogățim nu
mărul aoestora și să le asigurăm un 
caracter mai concret al activității".

Cadrul generos oferit de Festiva
lul national „Cîntarea României" a 
constituit, de asemenea, unul din 
mijloacele de seamă ale formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste, pa- 
triotic-revolutionare a oamenilor 
muncii., Participarea celor 2 320 for
mații artistice cu 29 146 membri, a 
celor 339 cercuri și cenacluri artis
tice cu 3 085 creatori. obținerea a 
209 premii, dintre care 76 premii I, 
la ultima ediție a Festivalului ..Cîn
tarea României" 
sublinieze amploarea unei 
artistice care are

DOCUMENTE
ALE PREZENTULUI

SOCIALIST
orașul nou. ora-

dez-
că-

activitătii de educație a oamenilor 
muncii. Folosind diversitatea forme
lor si mijloacelor care ne stau la 
îndemînă. am urmărit realizarea 
educației patriotice și moral-civice 
prin cunoașterea temeinică a reali
zărilor obținute in construcția socia
lismului din patria noastră si mai 
ales în cei 20 de ani pe care tara 
i-a parcurs de la Congresul al IX-lea 
al partidului, de cînd în fruntea 
partidului si a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Sărbătorirea a- 
cestui eveniment ne-a oferit un ca
dru generos pentru a face cunoscute 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii din județ marile realizări 
obținute în patria noastră si in ju
dețul nostru. Organizarea secției de 
istorie contemporană „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" în cadrul Mu
zeului Tării Crișurilor constituie un 
mijloc prin care înfățișăm tineretu
lui. oamenilor muncii, prin mijloace 
specifice muzeale, aceste grandioase 
realizări. O altă direcție de acțiune 
în formarea conștiinței socialiste a 
oamenilor este realizarea educației 
științifice a acestora. Comitetul ju
dețean de partid și Biroul au anali
zat în mai multe rînduri aceste la
turi ale activității de educație, sta- 
bilindu-se cu fiecare prilej măsuri 
si acțiuni pentru ridicarea calității 
activității desfășurate în aceste do
menii. Reorganizarea si reamenaja- 
rea Laboratorului interdisciplinar de 
educație materialist-știintifică si fo-

TREPTELE ÎMPLINIRII
S-a încheiat cea de-a 

5-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". S-au ■ făcut bilanțuri 
pe întreprinderi, pe sec
toare, pe orașe, pe jude
țe... în sectorul 6 al Capi
talei, acolo unde ființează 
întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, 
I.R.E.M.O.A.S.. .„_____
toarea", ICECHIM, între
prinderea de aparate și uti
laje pentru cercetare, „Tur- 
bomecanica" și alte cunos
cute citadele muncitorești, 
s-a constatat că numărul 
artiștilor amatori, 
în etapa de masă, 
cut cu 20 la sută 
ediția precedentă, 
mărul laureaților — cu 30 
la sută. Concret, 1 666 de 
formații și 357 de cercuri 
artistice s-au aflat la star
tul competiției, cuprinzind 
aproape 49 000 de artiști a- 
matori, talente din 
generațiile, numărul 
miaților, laureați în 
republicană, fiind de 
Sectorul 6 este cel care a 
lansat cu succes, cu un an 
în urmă, festivalul coral 
„Te cîntăm, iubit partid", 
un festival dedicat cînte- 
cului politic, cîntecului 
patriotic și revoluționar, 
care și-a propus nu numai 
o trecere în revistă a an
samblurilor corale din sec
tor, din Capitală, dar și o 
mai susținută colaborare 
cu compozitorii (este știut 
că nu o dată Ion Cristinoiu, 
Radu Paladi, Emil Lerescu 
au răspuns prompt invita
țiilor), ca primele audiții 
să accentueze și mai mult 
tinerețea, prospețimea, se
riozitatea în abordarea ge
nului. Tot sectorul 6 are 
o „stagiune permanentă a 
instituțiilor artistice profe
sioniste" (nu există lună

„Semănă-

înscriși 
a cres- 
față de 
iar nu-

toate 
pre- 

etapa 
1 256 !

în care la cluburile I.C.T.B., 
I.R.E.M.O.A.S.. I.M.A.S. să 
nu fie oaspeți : compozito
rii; soliștii Operei Româ
ne; instrumentiștii filar
monicii, studenții Conser
vatorului „Ciprian Porum- 
bescu", actori, colective de 
teatru etc.) și, în același 
timp, o „stagiune perma
nentă a artiștilor amatori", 
„care să dea posibilitatea 
celor 7 tarafuri, celor 13 
formații vocal-instrumen- 
tale și de muzică ușoară, 
celor 9 formații de dans 
popular, soliștilor vocal- 
instrumentiști să se întil- 
nească cu publicul. Pen
tru că printre ei se află 
.formația de fete de la 
I.C.T.B. (care pe scena re
publicană a desfășurat cu 
sensibilitate obiceiul Dră- 
gaica) sau 
popular de 
rea" (care 
jă o suită 
grupul de 
nica" (remarcat pentru a- 
curatețea salbei de jocuri 
din Teleorman) — toate 
trei formațiile fiind lau
reate ; de asemenea, nume 
cunoscute : pianistul și 
compozitorul Mihai Io- 
nescu de la ICECHIM, 
Florin Balcan („Turbome- 
canica"), solist de mu
zică ușoară, laureat și la 
Festivalul de la Mamaia, 
solistele Olivia Răilean și 
Mihaela Cicu, de la I.C.T.B., 
cîntărețul de muzică folk 
Culai Lăpușneanu (creator 
de tipare tot Ia I.C.T.B.)...

La cluburile muncito
rești : stagiunea permanen
tă a instituțiilor artistice 
profesioniste — stagiunea 
permanentă a artiștilor a- 
matori ! De fapt, o ecuație 
de mult demonstrată, în 
care rezultatul adună pa
siunea profesorilor de mu-

echipa de dans 
la „Semănătoa- 
a șlefuit cu gri- 

bihoreană) și 
la „Turbomeca-

zică, a dirijorilor profesio
niști, a compozitorilor, a 
coregrafilor etc., cu apti
tudinile artiștilor amatori, 
cu permanenta și eficienta 
îndrumare din partea sec
ției de propagandă a Co
mitetului de partid al sec
torului 6, a forurilor de 
cultură. „Fără îndoială — 
spunea Paul Ioachim, pre
ședintele Comitetului de 
cultură și educație socia
listă al sectorului 6 — că 
ne-am bucurat cînd, lan- 
sînd prima ediție a Festi
valului coral „Te cîntăm, 
partid . iubit", condeie de 
prestigiu au scris special 
pentru formațiile noastre. 
A fost o reușită, și pre
zența unor cunoscuți mu
zicieni (precum muzicolo
gul Nicolae Călinoiu, com
pozitorii Laurențiu Profe
ta, Radu Paladi, Constan
tin Romașcanu, Emil Le
rescu, Petre Crăciun, Ser
giu Sarchizov, Teodor Bra- 
tu, Stelian Olaru, Zaharia 
Popescu, Vasile Timiș, 
care au urmărit toate eta
pele desfășurării festivalu
lui) a ridicat categoric ca
litatea întregii manifes
tări.

Dar ne așteaptă manifes
tări culturale, aflate în 
pregătire : concursul de 
muzică ușoară „București 
’86", un antrenant concurs 
de dansuri de societate. 
Festivalul de interpretare 
„Masca", o săptămînă a 
teatrelor muncitorești, edi
ția a Il-a a Festivalului 
„Te cîntăm, partid iubit". 
Și, dacă avem acum mai 
mult in vedere acele uni
tăți în care activitatea ar
tistică este destul de pali
dă (Tricodava. „Electroteh
nica". I.U.P.S., I.C.P.I.L.A., 
I.P.C. Ind.), unde incă tre
buie depistate talente, ti-

neri îndrăgostiți de muzica 
ușoară, de muzicș corală, 
de dansul folcloric etc., in 
același timp, sintem preo-. 
cupați ca formațiile cu ex
periență să-și mențină ni
velul la care au ajuns, 
să și-l consolideze, să 
acționeze pentru îmbo
gățirea repertoriului, pen
tru realizarea unor con
fruntări periodice cu pu
blicul".

Exemple care să confir
me 
sînt 
ele, pentru a ilustra con
cret .21___’ __ ' ___
pe cel al întreprinderii de 
confecții și tricotaje 
București. Ecranul compu
terului nu face nici un se
cret din agenda foarte în
cărcată a Corneliei Rota
ru, directorul tehnic de la 
Centrul de calcul al 
I.C.T.B. : probleme de
plan, probleme de produc
ție, sarcini de împlinit în 
calitatea sa de secretar cu 
propaganda al comitetului 
de partid. Intr-o unitate 
care numără mii de 
lucrători, firesc, și activi
tatea artistică, cultural-e- 
ducativă este bogată, mai 
ales că sala clubului în
treprinderii de confecții și 
tricotaje București esto 
neîncăpătoare, săptămînal, 
la întîlnirile cu teatrul, cu 
muzica, cu folclorul, cu 
artiștii profesioniști sau. Ia 
spectacolele artiștilor ama
tori din sector. „Se întîm- 
plă într-adevăr ori un con
cert coral (formația noas
tră de voci egale este lau
reată la ultimele două e- 
diții ale_Festivalului „Cîn
tarea 
spunea 
ori un 
ușoară 
tra „Nova‘

asemenea preocupări 
multe. Alegem, dintre
afirmațiile de mai sus,

României") — ne 
Cornelia Rotaru — 
concert de muzică 
(alături de orches- 

s-a ridicat și

„Fpyer"), ori un spectacol 
folcloric (avem o echipă 
de dansuri populare, o for
mație de danfe modern), 
ori un spectacol de teatru 
(echipa fiind instruită de 
actorul Victor Moldovan). 
Peste 40 de tineri artiști 
amatori ne reprezintă și în 
această stagiune perma
nentă și în diverse compe
tiții, iar relația cu artiștii 
profesioniști — compozitori, 
interpreți, actori — este 
garanția împlinirii momen
telor de artă cu multă res
ponsabilitate". Exemple ? 
Ion Cristinoiu, Vasile Va- 
silache jr. încredințează 
partituri soliștilor, orches
trelor de muzică ușoară. 
Mircea Neagu, tînărul com
pozitor Vlad Opran (auto
rul unor inspirate cîntece 
politice), colaborează cu 
formația corală împlinind 
prime audiții, așa cum sint 
auzite compozițiile semna
te de Dan Bălan, Lauren- 
țiu Profeta, Vinicius Gre- 
fiens ; iar tînăra profesoa
ră Ilioara Opran, o muzi
ciană bine pregătită, o di- 
rijoare pasionată, entu
ziastă, înainte de a alege 
repertoriul, va selecționa 
tinere voci, tinere talente, 
pentru noua componență a 
ansamblului coral (care 
probabil va avea o for
mulă și mai convingătoa
re), va alcătui și un mic 
grup vocal — pentru pie
se de largă accesibilitate..., 
și, cu siguranță, descifrînd 
note, fraze, armonii, va 
urca din nou (cum a de
monstrat la ultimele com
petiții de anvergură), cu 
răbdare, cu tact, cu dra
goste pentru cîntec, trep
tele împlinirii faptelor de 
artă.
Smaranda OȚEAJNU

AURORA (35 04 66) — 9: 11: 13: 15; 
17: 19.
® Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GIULEȘTI (50 43 58)
— 9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Cavalerii teutoni : DACIA (50 35 94)
— 8.30: 11.45: 15: 18.15.
© Cămin pentru nefamiliști : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.
© Primăvară fără soare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17: 19.
O Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30: 15: 18.
O Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12: 16: 19.
@ Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Undeva, cîndva : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
® Cei șapte fantastici : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 10: 
Nu se știe niciodată — 16: 19,30: (sala 
Atelier) : între patru ochi (B) — 
10,30 : între cinci și șapte — 19.
0 Filarmonica ..George Enescu** 
(15 63 75. Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi (B). „Marile 
epoci creatoare1*. Dirijor și comenta
tor : Petru Andriesei — 11: „Muzica 
pentru toți** — Concert pentru oa
menii muncii de la întreprinderea 
„Mătasea populară**. Recital Cornelia 
Bronzetti — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Print și

cerșetor — 11 ; Răpirea din serai 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo
nard — 10 : Liliacul — 17.30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10 : Amintiri
— 14; Labyrintul — 17.30 : (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 10 
și 17.30 ; Cîntec despre mine însumi
— 14.
© Teatrul Mic (14 70 81) ': Fluturi,
fluturi — 10.30 : Mitică Popescu — 17. 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 10.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele —- 10.30 : Pachetul cu ac
țiuni — 17.
& Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03. 
sala Magheru) : Idioata — 10.30: Mi
zerie și noblețe — 17.30 ; (sala Stu

dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
10 : Acești îngeri triști — 15.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor** — 
10; Jocuri crude — 15: Serenadă tîr- 
zie — 18: (sala Giulești. 18 04 85) : 
Cocoșelul neascultător — 11: Miliona
rul sărac — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase'* (sala Savoy. 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere — 11; Pompi
liu de Pompadour — 18: (sala Vic
toria. 50 58 65) : Băiatul cu sticleti 
— 18.
© Ansamblul ..Rapsodia română** 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18 : (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) : Selecțiuni 85 — 18.
© Teatrul ..Ion Creangă** (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10.30.
O Circul Globus (10 41 95) : Tom șl 
Jerry la circ — 10: 15.30: 19.

nu fac decît să 
mișcări 

un rol atît de im
portant în a acțio
na, cu mijloace 
specifice, asupra 
conștiințelor, in a 
participa la spo
rirea educației 
estetice a mase
lor. in a stimula 
și valorifica crea
ții populare au
tentice. in a des
coperi 
guroase 
Existenta în 
de tul 
unor 
rice 
rate. 
Valea

noi și vi- 
talente. 

ju- 
Bihor a 

zone folclo- 
bine contu- 

cum sint 
Crișului 

renumita zonă a Be
iușului, și Valea Crișului Repede, cu 
străvechi tradiții 
terminat, 
Crăciun 
trului

Negru, cu

artistice, a de
ne încredința tovarășul 

Parasca, directorul Cen- 
județean de îndrumare a 

creației populare și a mișcării artis
tice de amatori, organizarea unui 
complex de acțiuni menite să valori-,, 
fice valoroase tradiții etno-folclorice. 
Printre acestea : Zilele culturii popu
lare bihorene, care an de an pun in 
valoare tradițiile folclorice ale fie
cărei zone a județului, tirgurile cu 
produse ale meșteșugurilor populare. 
Festivalul obiceiurilor și datinilor 
laice de iarnă, Festivalul cîntecului, 
dansului și portului popular biho
rean, concursul de interpretare „Mîn- 
dru-i cintecu-n Bihor, stagiunea in
terjudețeană a ansamblurilor folclo
rice. Exigenta juriilor, autoexigență 
participanților. dorința lor de auto- 
depășire au fost vizibile in partici
parea formațiilor bihorene la toa
te aceste manifestări. Trierea foar
te atentă a valorilor cu adevărat 
reprezentative, mereu mai numeroa
se de la ediție la ediție, s-a tă
cut în favoarea exprimării clare 
si convingătoare a mesajului artis
tic. a dorinței artiștilor amatori de 
a răspunde unor înalte comanda
mente sociale. Și pentru a întregi 
această imagine va trebui să adău
găm celor amintite manifestări des
tinate să pună în valoare creații ar
tistice noi. cum ar fi Concursul in- 
terjudețean de creație literară Cin- 
tare pentru oamenii de azi, mani
festare bianuală care îsi are izvo
rul în dezvoltarea activității de ce
naclu. întrecerea brigăzilor artistice 
sub genericul Mai mult, mai repe
de, mai bine, stagiunea de concerte 
corale, gala interjudețeană a filmu
lui de amatori, bienala de artă foto
grafică Frem foto. Numeroase șe
zători de muzică si poezie au pus 
în valoare creațiile membrilor unora 
dintre cele mai active si mai repre
zentative cenacluri literare din ju
deț. cum ar fi „Iosif Vulcan". „Ho- 
renii". „Ecoul tinereții" din Oradea, 
„Miron Pompiliu" din Orașul dr. 
Petru Groza. „Arany Janos" din 
Salonta sau „Luceafărul" din Mar- 
ghita. Formații muzicale, soliști vo
cali si instrumentiști, orchestre de 
muzică ușoară și populară, brigăzi 
artistice, recitatori, montaje literare, 
creații muzicale au realizat un ra
port firesc între valorile perene ale 
repertoriului national si inițiative 
creatoare mereu reînnoite. Sint tot 
atitea punți spre înțelegerea, spre 
pătrunderea unor oameni de cele mai 
diferite categorii si formații în lu
mea miraculoasă a artei. Este un 
adevăr confirmat pe deplin si în- 
tr-una din cele mai bogate vetre 
folclorice ale tării — Beiușul. Un 
adevăr pus în valoare de succesele 
obținute la ultima ediție a festiva
lului de creatorii populari ai acestei 
zone. Nu trebuie să uităm însă că 
aici, la Beiuș. în 1828 lua ființă 'pri
mul gimnaziu românesc — unul din 
cele mai vechi centre de pregătire 
culturală, cu o bogată tradiție pro
gresistă. Impunătoarea clădire care a 
adăpostit osîrdia spre învățătură a 
numeroase generații impresionează 
si astăzi nu doar prin temeinicia, 
prin amploarea constructivă, ci mai 
ales prin seriozitatea si dăruirea cu 
care se desfășoară aici pregătirea 
schimbului de mîine. „Actuala ge
nerație de elevi, ne spunea profe
soara Maria Dalca, directoarea Li
ceului „Samuil Vulcan", beneficiază 
nu numai de condiții deosebite d 
viată si de muncă, ci si de o atent 
îndrumare din partea cadrelor didai 
tice pe linia valorificării la max 
mum a înclinațiilor, aptitudinilor 
talentelor lor. Cercurile pe mate 
sau cenaclul Plai românesc oferă 
cadru propice pentru afirmarea e 
vilor noștri". In acest cadru s-a a 
mat una din cele mai tinere sper 
te ale artei transilvane — picjt- 
Călin Moș. La vîrsta cînd alți < 
îsi petrec timpul cu jocuri ni 
Călin Mos se apleca cu prem< 
seriozitate, asupra uneltelor pic’ 
Deosebit de dotat, copilul de ! 
dădea la iveală lucrări surprinz 
re prin precizia desenului si 
bilitatea cromatică pe care o 
văluiau. An de an, lucrările 1 
cumulate cu rîvna unei neosto 
siuni. nu au încetat să uimea 
toti aceia care s-au aplecat, 
în treacăt, asupra lor. Citeva 
lucrări au făcut pînă acum 
unor numeroase expoziții des 
numai în Beiuș. ci și Ia Orad- 
Napoca. Timisoara. Costine 
na. Sînt tot atitea trepte ale 
rii unei surprinzătoare voc 
pe ale unei evoluții pe ca 
rul-copil de ieri le-a străt 
adinca reflexivitate, spre ' 
toarea maturitate a adolesc 
astăzi. Deschisă de curîr 
punătoarea clădire a Mv
artă din Beiuș. cea mai r 
poziție a lui Călin Moș 
blicului nu doar subtila 
cu ecouri melodice, a ci 
primul rînd încercarea 
de ceva din sensul ase* 
bilului. O viziune lim 
noasă răzbate din lucrăr 
bratia emoțională pare 
de esență lirică.

Seriozitatea elaborăr 
de cultură întîlnite ne 
crederea în viitoare af 
tei românești. în exist' 
tot cuprinsul tării, a 
căror angajare artiștii 
fi tot mai mult anii 
responsabilității.

Marina 
Ioan L 
corespom
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Inițiative și acțiuni de larg ecou 
ale tineretului României socialiste

Cronica zilei

Manifestările prilejuite de pre
gătirea și marcarea în 1985 a 
Anului Internațional al Tineretului
— rod al inițiativei Româ
niei, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au pus și pun 
în lumină o dată în plus preocu
pările statornice ale partidului și 
statului nostru pentru sporirea 
participării tinerei generații la îm
plinirea aspirațiilor celor mai 
scumpe de pace, independență și 
progres ale tuturor popoarelor. 
Elementele fundamentale ale aces
tor preocupări se regăsesc în 
toate documentele programatice ale 
partidului, în cuvîntări și mesaje 
ale secretarului general al partidu
lui — ele constituind laolaltă o 
strategie revoluționară unitară cu. 
privire Ia locul și statutul activ al 
tineretului în viața fiecărei na
țiuni, în lumea contemporană — 
esența acesteia fiind marile -poten
te sociale înnoitoare ale tinerilor, 
dorința lor firească de a duce mai 
departe tot ceea ce a înfăptuit mai 
bun și mai drept umanitatea de-a 
lungul istoriei.

Fiind beneficiar al unui aseme
nea concept clar, novator, bucu- 
rîndu-se de o permanentă grijă 
părintească din partea societății, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ti
neretul român s-a implicat activ și 
responsabil în întregul proces de 
pregătire și marcare corespunză
toare a A.I.T., la nivel local, na
țional și internațional. Se poate 
afirma cu justificată mîndrie că 
dezideratele devizei „PARTICIPA- 
RE-DEZVOLTARE-PACE". sub care 
se desfășoară Anul Internațional 
al Tineretului, iși găsesc o deose
bită reflectare în viața și activita
tea tinerilor din patria noastră, în 
modul pilduitor în care acționează 
pentru a face din A.I.T. un eveni
ment de referință pentru prezentul 
și viitorul tineretului de pretutin
deni.

Pe baza Planului național de 
măsuri și acțiuni al Comitetului 
Național Român pentru A.I.T. au 
fost întreprinse o largă paletă de 
acțiuni politice, cultural-artistice, 
sportive, turistice, desfășurate pe 
întregul cuprins al tării, vizînd 
creșterea participării responsabile 
a tinerilor la ansamblul dezvoltării 
societății românești. De altfel, par
ticiparea efectivă a tinerilor la în
treaga viață economico-socială a 
patriei, la dezvoltarea multilatera
lă, în procesul deciziilor care pri
vesc prezentul și viitorul națiunii
— expresie a profundului demo
cratism al societății noastre — este 
amplu și convingător ilustrată de 
prezenta activă a tinerilor în toate 
forurile decizionale, la toate nive
lurile mecanismului politic, econo
mic, social și cultural.

Referindu-se la prezenta tot mai 
activă a tinerilor în viața patriei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în Mesajul adresat participantilor 
la Conferința mondială a comite
telor -naționale pentru Anul Inter
național al Tineretului, ațâța j 
„Doresc să evidențiez, cu multă 
satisfacție, faptul că tineretul 
României, în strinsă unitate cu în
tregul popor, participă cu entu
ziasm și profundă dăruire Ia opera 
de edificare a noii orinduiri în țara 
noastră, asigurind, prin întreaga sa 
activitate, înaintarea fermă a pa
triei spre culmi tot mai înalte de 
civilizație materială și spirituală".

în acest spirit, pe linia unor tra
diții bine cunoscute, tineretul pa
triei, mobilizat de Uniunea Tine
retului Comunist, desfășoară o am
plă și intensă activitate in vederea 
îndeplinirii și depășirii angajamen
telor asumate pentru realizarea 
prin muncă patriotică a unor 
obiective ale planului unic de dez
voltare economică și socială a ță

FAPTE ALE HĂRNICIEI
(Urmare din pag. I)
perioadei care a trecut din acest an 
la producția-marfă au fost depășite 
cu peste 50 milioane lei, directorul 
întreprinderii, inginerul Tiberiu Fis- 
cutean, a ținut să remarce faptul 
că acest spor a fost realizat în prin
cipal pe seama creșterii productivi
tății muncii, care este superioară ni
velului planificat cu mai bine de 
24 000 lei pe fiecare om al muncii. 
Totodată, au fost reduse cheltuielile 
totale, fapt ce atestă că producăto
rii de mecanică fină bistrițeni știu 
să gospodărească atît mijloacele ma
teriale, cît și cele bănești cu maxi
mă eficiență.

Și pentru lucrătorii de la Trustul 
antrepriză generală de construcții- 
montaj Mureș perioada cuprinsă 
între 4 și 9 noiembrie a fost o pe
rioadă rodnică în construcția de lo
cuințe, cînd au fost înălțate nu mai 
puțin de 100 apartamente, cifră su
perioară mediei realizate în acest 
an. în zilele următoare — ne anunță 
corespondentul nostru Gheorghe 
Giurgiu — alte 500 de apartamente 
vor fi predate „la cheie" tot atîtor 
familii de oameni ai muncii.

— Acest succes — ne spune ingi
nerul Nagy Levente, șef serviciu 
producție — se datorește hărniciei 
constructorilor și aplicării unor so
luții tehnice de mare eficiență, care 
au dus, nu numai la scurtarea accen
tuată a termenelor de execuție, ci 
și la realizarea de însemnate econo
mii de materiale. Dovada : în pe
rioada care a trecut din acest an, au 
fost economisite, între altele, 1770 
tone ciment, 58 tone oțel beton, 75 
MWh energie electrică.

Măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind folosirea cit mai eficientă a 
resurselor energetice au găsit un larg 
ecou și in rîndurile colectivului 
muncitoresc de la întreprinderea de 
ferite Urziceni. Aici — după cum 
ne transmite corespondentul nostru 
Mihai Vișoiu — întreaga activitate 
este organizată în așa fel, incit pro
dusele să se realizeze la cel mai 
înalt nivel calitativ, cu consumuri 
energetice cît mai reduse. Oamenii 
muncii din această unitate fruntașă 
pe ramură și-au realizat planul la 
producția fizică prevăzut pentru pe
rioada care a trecut din acest an in 
proporție de 102 la sută, economisind 
totodată 190 MWh energie electrică 
și 177 000 metri cubi gaze naturale. 
Există o valoroasă experiență in e- 
conomisirea energiei electrice, prin 
desfășurarea unei susținute activități 
politico-educative de către organiza
țiile de partid, de sindicat și tine
ret, prin promovarea progresului 
tehnic și realizarea de produse noi 
cu un consum redus de materii pri
me, materiale și combustibili. Tot 
pentru a se produce mai mult, mai 
bine, mai eficient s-a trecut in a- 
ceste zile la recuperarea aerului cald 

rii. Contribuția tinerilor la mate
rializarea unor investiții, lucrări 
de producție, cercetare și proiecta
re în industrie, agricultură și silvi
cultură, edilitar-gospodărești și de 
recuperare a materialelor refolo- 
sibile totalizează, la nivelul anului 
1984, suma de 21,8 miliarde lei. față 
de circa 18 miliarde planificate. La 
acest capitol pe 1985 este, planific 
cată, ca rezultat al activității pline 
de dăruire a tineretului, o contri
buție în valoare de 18,3 miliarde, 
iar pînă la finele lunii septembrie 
au fost realizate 19 miliarde, ceea 
ce asigură noi depășiri pînă la 31 
decembrie a.c.

Anul trecut, milioane de tineri 
au fost prezenți pe cele 12 șantiere 
naționale, 40 șantiere județene și 
199 șantiere locale ale tineretului, 
unde s-au executat lucrări în va
loare de 3,2 miliarde față de 3,053 
planificate. Numai în primele nouă 
luni ale acestui an, pe șantierele

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985
de tineret s-au efectuat lucrări în 
valoare de 2,942 miliarde, existînd 
condiții ca planul să fie depășit cu 
peste 200 milioane lei. S-au inau
gurat noi șantiere naționale la Va
lea Ierului (județul Bihor), Frun
zării (județul Olt) — pentru îmbu
nătățiri funciare — și în București, 
la amenajarea complexă a. rîului 
Dîmbovița. S-au finalizat lucrările 
la Șantierul național al tineretului 
de îmbunătățiri funciare București- 
Nord, precum și la cel de la Siste
mul energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. II. Pe baza Progra
mului național pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier 
pe anii 1976—2010, tinerii și copiii 
au plantat pe zeci de mii de hecta
re pomi fructiferi, ca acțiune de
dicată Anului Internațional al Ti-, 
neretului, și totodată au efectuat 
lucrări de impăduriri și de între
ținere a plantațiilor tinere. Și. de
sigur. lista acțiunilor întreprinse 
este departe de a fi epuizată.

în. consens cu orientările princi
piale și dinamice ale politicii exter
ne românești, care poartă pecetea 
gîndirii și , acțiunii secretarului 
general al 'partidului, tara noas
tră, tînăra j generație a patriei 
și-au adus, totodată,' o contribu
ție remarcabilă pe plan internațio
nal laJ pregătirea in cele mai bune 
condiții a A.I.T., la marcarea cu 
cele mai bune rezultate a acestui 
eveniment major al actualității in
ternaționale. In primul rînd, este 
vorba de însăși suita de inițiative 
la O.N.U., în alte foruri internațio
nale, privind tineretul, promovarea 
drepturilor sale, participarea la via
ța națională și internațională, ini
țiative care, bucurîndu-se de largul 
consens al statelor membre ale 
O.N.U., a dus la proclamarea A.I.T. 
în asemenea cadru, de preocupări 
s-a înscris și activitatea laborioasă 
desfășurată de Comitetul Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T., al cărui 
președinte de la crearea acestui or
ganism este tovarășul Nicu 

de Ia cuptoare, prin îmbunătățirea 
funcționării arzătoarelor la toate 
utilajele.

Veste bună și de la coresponden
tul nostru Nicolae Mocanu :

— Constructorii de autocamioane 
din Brașov au muncit și în această 
săptămînă cu abnegație și spirit re
voluționar, adăugind noi realizări 
celor dobindite în primele zece luni 
ale anului, cind au produs peste sar
cinile de plan 1 647 autocamioane și 
autotractoare, 15 autobasculante gre
le, 320 șasiuri de combine pentru 
recoltarea porumbului, numeroase 
motoare cu ardere internă. Aceste 
prestigioase rezultate sînt cu atît 
mai meritorii, dacă avem în vedere 
că ele s-au obținut cu o economie 
de aproape 20 milioane kWh energie 
electrică.

Realizări deosebite raportează și 
oamenii muncii de la întreprinderea 
„Electrometal" din Timișoara. După 
cum ne informează corespondentul 
nostru Cezar Ioana, planul de pro
ducție pentru perioada care a trecut 
din acest an a fost nu numai inde- 
plinit în mod exemplar, ci și depă
șit substanțial la toate sortimentele. 
Concret, la produsele pentru indus
tria, electrotehnică planul este depă
șit cu 10,1 la sută, la utilaj tehnolo
gic și pentru industria alimentară 
cu 7,5 la sută, la izolatori electro
tehnici cu 28,7 Ia sută, la produse 
prelucrate din mase plastice cu 
10,4 la sută, la piese de schimb cu 
20,6 la sută. Toate aceste depășiri 
au fost obținute în condițiile în care 
întreprinderea timișoreană a realizat 
importante economii de combustibil 
și energie electrică, precum și creș
teri substanțiale ale productivității 
muncii.

PLANUL LA EXPORT - 
REALIZAT INTEGRAL, ÎNA
INTE DE TERMEN ! Printre 
succesele înscrise în graficele în
trecerii socialiste de către mun
citorii și specialiștii de la între
prinderea mecanică de material 
rulant din orașul Roșiori de Vede 
se numără și onorarea exemplară a 
sarcinilor la export, indicator la care 
planul anual a fost depășit pînă in 
prezent cu 3,5 milioane lei. Solicită-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 noiembrie, ora 20 — 13 no
iembrie. ora 20. In tară : Vremea va 
fi umedă in cea mai mare parte a tă
rii. iar cerul variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi si burnițe locale in toate 
regiunile. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări în zona mon- 

Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

în altă ordine de idei, atît In pe
rioada premergătoare marcării 
A.I.T., cit și în timpul acestuia, 
România a propus și găzduit o se
rie de reuniuni internaționale de 
tineret, care au oferit participanți- 
lor posibilitatea unor ample și 
profunde dezbateri asupra politici
lor de tineret. Seminarul interna
țional „Tineretul și dezvoltarea", 
reuniunea regională europeană în 
pregătirea A.I.T., .Conferința mon
dială a comitetelor naționale pen
tru A.I.T. s-au înscris în rîndul ma
nifestărilor prestigioase destinate 
cunoașterii problemelor tineretului, 
sporirii aportului său la modelarea 
viitorului, la întărirea păcii și pro
movarea colaborării internaționale, 
la asigurarea progresului și inde
pendenței popoarelor. Mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participanților la aceste manifestări 
au înrîurit dezbaterile spre finali
zarea unor concluzii rodnice, în 
consens cu așteptările tinerei ge
nerații a lumii. Shuaib U. Yolah, 
adjunct al secretarului general al 
O.N.U., declara recent în Comitetul 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale al Adunării Gene
rale a O.N.U. : „Aduc omagiul meu 
și exprim sincera apreciere guver- _ 
nului României, poporului român 
pentru organizarea cu succes a Con
ferinței mondiale a comitetelor na
ționale pentru A.I.T. După părerea 
mea, recomandările adoptate de a- 
ceastă conferință merită o atenție 
prioritară din partea Adunării Ge
nerale a O.N.U".

Totodată, țara noastră, tineretul 
român au luat parte la o serie de 
conferințe, congrese, seminarii, re
uniuni, organizate pe alte meridiane 
în contextul Anului Internațional al 
Tineretului. Cu asemenea prilejuri 
a fost reafirmată dorința de pace, 
prietenie și colaborare a tineretului 
român, a fost subliniată necesitatea 
ca preocupările generale, generate 
de Anul Internațional al Tineretu
lui, să fie continuate și în anii ce 
vin.

Organizate atît în perspectiva cît 
și cu prilejul Anului Internațional 
al Tineretului, acțiunile desfășurate 
sub genericul „TINERETUL ROMÂ
NIEI DOREȘTE PACEA 1“ s-au în
scris ca inițiative cu un puternic 
ecou în conștiința tineretului și stu
denților din patria noastră, ca o 
contribuție prețioasă la afirmarea 
idealurilor pentru care Națiunile 
Unite au hotărît proclamarea A.I.T. 
Ele au dat glas voinței unanime a 
tinerilor, alături de întregul popor, 
de a se înlătura primejdia nucleară 
și a se salvgarda pacea — bunul cel 
mai de preț al omenirii. Apelurile 
adresate cu asemenea prilejuri or
ganizațiilor de tineret și studenți — 
naționale '■ și internaționale"— de 
(diferite orientări politice și filozofi
ce, s-au înscris ca noi și semnifica
tive momente pe calea afirmării și 
întăririi? eforturilor tinetei generații' 
a planetei pentru eliminarea perico
lului unei conflagrații pustiitoare, 
pentru asigurarea păcii și înțelege
rii in Europa și în întreaga lume, 

îmbinind armonios vorba cu fap
ta, țara noastră — care deține rolul 
de pionierat în abordarea proble
maticii de tineret la Națiunile Uni
te — a desfășurat și desfășoară o 
amplă și rodnică activitate, atît pe 
plan intern cît și internațional, 
onorîndu-și cu demnitate și cinste 
politica de largă deschidere, în ca
drul căreia tinerii sint constructorii' 
nemijlociți ai viitorului.

Ioan TIMOFTE

rile suplimentare primite din partea 
partenerilor de peste hotare — ne 
spune corespondentul nostru Stan 
Ștefan — se datoresc înnoirii pro
ducției, creșterii continue a calității 
produselor și a gradului lor de com
plexitate, ceea ce a dus în mod fi
resc la sporirea competitivității pe 
piața externă a materialului rulant 
fabricat de această mare întreprin
dere teleormăneană.

Corespondentul nostru Eugen Te- 
glaș ne transmite de la întreprin
derea de conductori electrici emailați 
din Zalău :

— Tînărul și harnicul colectiv 
muncitoresc de aici raportează înde
plinirea integrală a planului la ex
port pe acest an. în momentul de 
față, după cum aflăm de la directo
rul întreprinderii, tovarășul Cornel 
Miclea, colectivul unității acționează 
cu energie pentru sporirea în conti
nuare a volumului producției desti
nate partenerilor externi și onora
rea în avans a unor comenzi ex
prese. în acest scop, au fost specia
lizate pentru producția destinată ex
portului două noi linii de fabricație 
și este în curs de finalizare dublarea 
capacității în secția emailăre. Toate 
sarcinile privind producția destinată 
exportului sînt bine cunoscute de fie
care formație de lucru, de fiecare 
muncitor și specialist în parte.

De la întreprinderea de porțelan- 
menaj Alba Iulia, unitate care s-a 
situat consecutiv în ultimii trei ani 
pe primul loc pe țară în întrecerea 
socialistă cu celelalte unități din 
ramura respectivă, fiind distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I, corespon
dentul nostru Ștefan Dinică ne a- 
nunță că și colectivul de aici și-a 
îndeplinit înainte de termen planul 
anual la export. Realizarea acestui 
succes este urmarea firească a preo
cupării sporite pentru livrarea la 
termenele stabilite a contractelor 
încheiate cu partenerii externi, în
noirea și diversificarea producției. 
Angajîndu-se să livreze suplimen
tar la export, pînă la sfîrșitul anu- 
.lui, importante cantități de produse, 
colectivul unității este hotărît ca 
încă de.la 1 decembrie să fie intro
duse în fabricație primele comenzi 
la export pentru anul viitor.

Petre POPA

tană din sectorul sud-vestic și sud- 
estic, cu viteze pînă la 70 km pe oră. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade. Izolat mal coborîte în depre
siuni. iar cele maxime, diurne. între 5 
șl 15 grade. Dimineața si seara, local, 
se va semnala ceată. In București : 
Vremea va fi în genera) umedă. . cu 
cerul variabil, mai mult noros. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime nocturne vor fi cuprinse între 3 
Si 5 grade, iar cele maxime, diurne. în
tre 5 și 8 grade. Vor fi condiții pentru 
ceață slabă.

începînd de sîmbătă. pînă la 25 no
iembrie, Sala Dalles din Capitală 
găzduiește o manifestare expozițio- 
nală deosebită : Trienala de sceno
grafie. Organizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, actuala 
ediție a trienalei prezintă un mare 
număr de lucrări — elemente de de
cor și costume pentru spectacole de 
teatru și filme, machete de profil, 
fotografii, afișe — edificatoare asu
pra acestui reprezentativ sector al 
artei. La realizarea lucrărilor și-au 
adus contribuția scenografi din în
treaga tară, precum și studenți ai In
stitutului de’ arte plastice „Nicolae 
Grigorescu".'

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Prietenii 
văilor verzi“. Episodul 10

• 12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color).
Din sumar : ® Refrenele tinereții 
0 Truc. trucaje și un... actor. 
Umor vizual ® Dincolo de ram
pă... surprize muzicale 0 Casca- 

' dorii rîsului S Versuri de pe bu
zele lumii. Moment poetic ® Tele- 
sport 0 Meridianele cîntecului si 
dansului 0 Cotidianul în 600 de 
secunde 0 Pagini din istoria fil
mului

14,45 însemne ale unul timp eroic (co
lor). Aici, construind frumusețea. 
Reportaj realizat la Miercurea- 
Ciuc

AGENDĂ TURISTICĂ

TUȘNAD
Situată într-unul 

din cele mai pitorești 
defilee ale Oltului, in
tr-o zonă împădurită, 
la 650 metri altitudine, 
stațiunea Tușnad be
neficiază de un climat 
subalpin tdnifiant. de 
un aer puternic ozo- 
nat. bogat în aerosoli. 
Numeroasele izvoare 
minerale din stațiune 
— carbogazoase. bicar- 
bonatate, sodice, calci- 
ce, magneziene. cloru- 
rosodice. feruginoase, 
hipotone — sînt indi
cate în tratarea nevro
zei astenice. în afec
țiuni cardiovasculare, 
afecțiuni ale tubului 
digestiv, afecțiuni en
docrine, renale, boli 
profesionale și altele. 
Stațiunea dispune de 
o modernă bază de

SOVATA
Pitorescul așezării, 

climatul de cruțare, 
aerul pur. apa cloruro- 
sodică a celor cinci 
lacuri din perimetrul 
său. nămolul bogat in 
substanțe organice și 
chimice, pădurile care 
o înconjoară, liniștea, 
eficiența terapeutică 
deosebită a factorilor 
naturali de cură sint 
tot atîtea argumente 
care fac din Sovata 
una din cele mai renu
mite și mai solicitate 
stațiuni balneoclimate
rice ale tării.

Bucuroasă de oaspeți

tratament dotată cu 
instalații pentru băi cu 
ape minerale, băi gal
vanice, hidroterapie. 
electroterapie, mofete; 
buvete pentru cură in
ternă, laboratoare de 
analize funcționale, 
sală de gimnastică me
dicală.

în această perioadă, 
stațiunea Tușnad asi
gură oaspeților săi ve- 
niți Ia odihnă sau pen
tru . tratament condiții 
dintre cele mai bune 
de cazare și masă, 
precum și pentru pe
trecerea intr-un mod 
cit mai plăcut și util 
a timpului liber. Ei au 
la dispoziție o casă de 
cultură, 'club, bibliote
că și terenuri de sport, 
iar în timpul iernii pot 
practica patinajul, 
schiul și săniușul.

„Stînca Șoimilor". 
„Piscul Cetății" și „Po
iana Indrăgostiților"

în tot timpul anului, 
stațiunea Sovata oferă 
condiții foarte bune de 
cazare și masă, de o- 
dihnă și îngrijirg a să
nătății. Ea dispune de 
instalații moderne pen
tru băi la cadă , și în 
bazine cu apă minerală 
din lac. băi de plante, 
instalații pentru împa
chetări cu nămol, duș 
subacval. kinetotera- 
pie. fizioterapie. Exis
tă săli de gimnastică 
medicală, saună etc.

Sala de spectacole, 
clubul, cinematograful, 
biblioteca, sala de gim
nastică. precum și nu
meroasele posibilități 
de drumeție spre vîr- 
ful Cireșului, valea

în cadru] trienalei vor avea loc 
microspectacole susținute de teatre 
bucureștene, manifestări ce vor pune 
în lumină contribuția creației sceno
grafice la realizarea unor spectacole 
de un ridicat nivel artistic și cu un 
profund mesaj educativ.

La festivitatea de deschidere a ma
nifestării au luat parte reprezentanți 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii artiști
lor plastici, Centralei „România- 
film‘.‘, ai unor instituții artistice din 
Capitală și din țară, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

(Agerpres)

15,00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal.
19.20 Tara mea azi (color) ® Fălticeni : 

tinerețea unul vechi oraș. Repor
taj

19,40 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești

20.20 Film artistic : „Ancheta"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

LUNI, 11 NOIEMBRIE
20.00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-știintifio
20.35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color). „Wagner". 

Episodul 2
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

sînt cîteva din punc
tele de mare atracție 
din jurul . stațiunii, 
unde se pot face plim
bări de agrement. De 
asemenea, o drumeție 
la faimosul lac de ori
gine vulcanică Sf. Ana. 
situat la înălțimea de 
.960 metri, la numai 15 
kilometri de stațiune, 
rămîne o amintire de 
neuitat. Organizatorii 
de turism de aici ofe
ră un bogat program 
de excursii la Miercu- 
rea-Ciuc, Borsec, La- 
cu Roșu, Poiana Bra
șov și pe alte trasee 
de mare interes.

Biletele, ca și Infor
mații suplimentare se 
pot obține prin filia
lele și agențiile ofici
ilor județene de tu
rism și prin I.T.H.R. 
București, precum si 
direct la O.J.T. Har
ghita (str. Oltului nr. 
102 Tușnad. Telefon 
958/1 16 76.

Sebeșului și Cîmpul 
Cetății sînt doar citeva 
din mijloacele de agre
ment. de petrecere a 
timpului liber, la care 
se adaugă excursiile la 
Tirgu Mureș. Cheile 
Bicazului sau la Co- 
rund. cunoscutul cen
tru al ceramiștilor spe
cializați în ceramica 
neagră și smălțuită.

Bilete pentru odihnă 
si tratament in această 
perioadă, ca și infor
mații suplimentare se 
pot obține de la toate 
agențiile și filialele o- 
ficiilor județene de tu
rism, precum și de la 
cele ale I.T.H.R. Bucu
rești.

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Cea de-a X-a aniversare a cuceririi independenței de stat a Republicii 

Populare Angola îmi oferă prilejul să vă adresez, în numele poporului român, 
al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România 
șl al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră, 
poporului angolez, M.P.L.A. — Partidul Muncii și Guvernului Republicii 
Populare Angola.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă a poporului 
român cu lupta dreaptă a poporului angolez pentru dezvoltarea economică și 
socială a Republicii Populare Angola, pentru apărarea și consolidarea inde
pendenței sale naționale.

Exprim convingerea că. In spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite 
împreună, raporturile de priețenie, solidaritate și colaborare existente între 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în folosul popoarelor 
român și angolez, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii 
în lume.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și fericire personală, iar po
porului angolez prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ■ 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul angolez sărbătorește la 
11 noiembrie împlinirea unui de
ceniu de la memorabilul act al pro
clamării independentei naționale, 
care a încununat lupta eroică, dusă 
sub conducerea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei. împo
triva dominației coloniale, deschi- 
zind o nouă pagină în istoria fră- 
mîntată a tării. Devenit stăpîn Pe 
propriul său destin, ponorul angolez 
s-a angajat cu toate forțele într-o 
nouă bătălie, de mare complexitate
— a refacerii si făuririi unei vieți 
noi. incluzind profunde transfor
mări social-economice cu caracter 
progresist. Astfel. încă din primii 
ani ai existentei noului stat, a avut 
loc naționalizarea principalelor sec
toare economice, a fost înfăptuită 
reforma agrară si a luat ființă o 
largă mișcare cooperatistă, soldată 
cu crearea a peste 3 500 de asocia
ții ale țăranilor. Tot în acest răs
timp. s-a extins sectorul industrial. 
Această operă constructivă a fost 
favorizată de faptul că Angola (su
prafața — 1 246 700 kmp ; populația
— circa 6 milioane de locuitori) 
dispune de mari bogății naturale — 
petrol, minereu de fier, cupru, 
mangan. uraniu, diamante — a că
ror valorificare este una dintre 
principalele preocupări ale tinerei 
republici în scopul lichidării sub
dezvoltării. O dovadă elocventă o 
constituie realizările obținute în 
domeniul industriei petrol'ere: dacă 
în 1981 producția de titei era de 
9 milioane tone, astăzi ea se ci
frează la aproximativ 20 milioane 
tone.

Eforturile depuse pentru dezvol
tarea economico-socială a Angolei 
sint însă serios îngreunate de fap
tul că regimul rasist sud-african 
declanșează periodic acțiuni agresi
ve. sprijină direct elementele con
trarevoluționare din interiorul tării, 
cu scopul de a destabiliza situația

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. în cadrul pregătirilor 

pentru ultimul meci din prelimina
riile Campionatului mondial de fot
bal, partida cu reprezentativa Tur
ciei, lotul național de fotbal al țării 
noastre a susținut, sîmbătă seara, pe 
stadionul „1 Mai" din Constanța, un 
meci de verificare cu echipa locală 
F.C. Constanța.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
4—1 (1—0) în favoarea selecționatei. 
Au marcat Pițurcă, Coraș, Majaru, 
Augustin, respectiv Purcăreață.

HANDBAL. 0 în penultima zi a 
turneului international de handbal 
feminin „Trofeul Carpați". ce se des
fășoară în Sala sporturilor din Iași, 
selecționata de tineret a României' a 
întrecut cu scorul de 24—21 (14—13) 
echipa Ungariei. într-un alt meci, 
prima reprezentativă a României a 
învins cu scorul de 35—14 (19—8) 
formația Bulgariei. Competiția se în
cheie astăzi, cînd vor avea loc. de la 
ora 15,30. întîlnirile : România tine
ret — Polonia si România — Unga
ria. 0 în sala „Dacia" din 
Baia Mare. în prezenta a peste 3 000 
de spectatori, s-a disputat sîmbătă 
meciul dintre echipele Minaur Baia 
Mare și U.S.A.M. Nîmes (Franța), con- 
tînd pentru „Cupa cupelor" la hand
bal masculin. întîlnirea s-a încheiat 
cu scorul de 32—22 (17—8) în favoa
rea handbaliștilor români, care s-au 
calificat astfel pentru sferturile de 
finală ale competiției. în prima par
tidă Minaur Baia Mare cîștigase cu 
scorul de 28—21. 0 Astăzi, la Gum
mersbach, va avea loc meciul retur 
din optimile de finală ale „Cupei 
campionilor" dintre Steaua și echipa 
locală Gummersbach (în meci-tur, 
campioana României a cîștigat cu 
20—16). întîlnirea va începe la ora 
18,45 (ora României) și va fi arbi
trată de perechea suedeză — Wes

Articole utile în
Cui nu i s-a întîmplat să nu 

trăiască febra mutării într-o lo
cuință nouă 7 Dacă nu el perso
nal, măcar pe cea a rudelor 
apropiate, a prietenilor, a celor 
dragi. Și cine, străbătînd maga
zinele și raioanele de speciali
tate ale comerțului de stat nu 
s-a oprit, măcar o dată, la 
punctele de vînzare destinate 
covoarelor, perdelelor, fețelor 
de masă ?! Obiecte absolut in
dispensabile în orice locuință. 
Și e de-a dreptul emoționant 
(cîți n-au trecut prin asta și 
cîți încă vor mai trece 1) să vezi 
o pereche de tineri căsătoriți 
discutînd în șoaptă despre 
obiectele amintite și ce anume 
s-ar potrivi locuinței lor. îi vezi 
concentrați, suprasolicitînd vîn- 
zătorii care-i înțeleg și le pre
zintă tot ce se poate prezenta : 
covoare produse de întreprinde
rile din Cisnădie, Alba Iulia 
sau Șiret, perdele, draperii și 
fețe de masă furnizate de între
prinderea „Tînăra Gardă" din 
București, de fabrici de profil

BACĂU : Sporește zestrea edilitară

în noile ansambluri de locuințe 
„Ștefan cel Mare" si „Bistrița Lac" 
din municipiul Bacău au fost fina
lizate' si predate „la cheie" oame
nilor muncii blocuri care însu
mează peste 400 apartamente. Cu 
acestea, numărul apartamentelor 
construite în orașele si centrele 
muncitorești din județul Bacău de 
la începutul anului a aiuns la 
peste 2 700. cifră superioară preve
derilor de olan pentru această pe
rioadă. Noile blocuri de locuințe 

internă si a submina orînduirea de
mocratică. progresistă, statornicită 
în tară. Aceste acte, condamnate 
cu hotărîre de opinia publică mon
dială. nu pot însă să slăbească ho- 
tărîrea de luptă a poporului 
angolez. Dînd riposta cuvenită 
agresorului, el acționează, tot
odată. cu energie pentru îndeplini
rea obiectivului strategic al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, respectiv, 
crearea bazei tehnico-materiale 
pentru edificarea (societății noi. so
cialiste. în aceasta privință, un rol 
important revine celui de-al doilea 
Congres al partidului, programat 
pentru luna decembrie a.c.. care 
urmează să facă bilanțul celor zece 
ani de la dobîndirea independentei 
si să traseze căile dezvoltării eco- 
nomico-sociale în etapa următoare.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane, tara 
noastră urmărește cu simpatie 
eforturile depuse de poporul ango
lez pentru consolidarea indepen
dentei si făurirea unei vieți noi. 
România socialistă, care s-a aflat 
mereu alături de poporul angolez 
de-a lungul anilor grei de luotă 
pentru neatîrnare. acordîndu-i în
tregul sprijin politic, moral si ma
terial. a salutat cu căldură victoria 
Angolei. stabilind imediat relații 
diplomatice cu noul stat indepen
dent. între Republica Socialistă 
România si Republica Populară 
Angola s-au statornicit raporturi de 
colaborare, care cunosc o continuă 
dezvoltare. O contribuție hotărîtoa- 
re la întărirea conlucrării româno- 
angoleze au avut întîlnirile la nivel 
înalt, convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos, care, prin în
țelegerile convenite, au deschis noi 
perspective colaborării bilaterale, 
în interesul celor două țări si po
poare. al păcii si înțelegerii inter
naționale.

ter—Orlov o La Preșov, în „Cupa 
I.H.F.", se va juca azi partida retur 
dintre Tatran . și Politehnica Timi
șoara (în prima'întîlnire, ,;scor 19—19).

RUGBI. AZI, în divizia' A, fruntă- 
șelp celor două 'serii' vorijuca în de
plasare : la Sibiu,--C.S.M. — Steaiîâ 
în seria I ; la Iași, Politehnica —• 
Dinamo în seria a Il-a ; de aseme
nea, în această serie, Farul va în- 
tîlni, la Constanța, pe Rapid Bucu
rești.

GIMNASTICA. La campionatele 
mondiale de gimnastică de la Mon
treal, medalia de aur la individual 
compus în concursul masculin a re
venit sportivului sovietic Iuri Ko
rolev, cu 117,850 puncte, urmat în 
clasamentul final de coechipierul 
său Vladimir Artemov — 117,550 
puncte, Sylvio Kroll (R.D.G.) — 
117,300 puncte, Xu Zhiqiang (R.P. 
Chineză) — 117,250 puncte, Li Ning 
(R.P. Chineză) — 117,175 puncte, Va
lentin Moghilnîi (U.R.S.S.) — 117,150 
puncte, Tong Fei (R.P. Chineză) — 
117,100 puncte, Holger Behrendt 
(R.D.G) — 116,350 puncte.

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah desfășurat Ia Moscova între 
marii maeștri sovietici Gări Kas
parov și Anatoli Karpov s-a încheiat 
aseară cu victoria lui Kasparov, 
care a cîștigat la mutarea a 42-a ul
tima partidă (a 24-a), realizînd sco
rul general de 13—11 puncte.

în vîrstă de 22 de ani, G. Kaspa
rov este (după Steinitz, Lasker, Ca- 
pablanca, Alehin, Euwe, Botvinnik, 
Smîslov, Petrosian, Tal, Spasski, 
Fischer,_ Karpov) al 13-lea campion, 
al lumii și cel mai tînăr dintre ei. 
La vîrsta de 17 ani, Kasțxarov a fost 
mare maestru, apoi, la 18 ani, cam
pion unional și campion mondial da 
juniori. în 1982 . a cîștigat turneul 
candidaților de la Moscova.

orice locuință
din Roșiori de Vede și Pașcani, 
ca să amintim doar cîteva. Iată, 
de pildă, covoare tip „Bucu
rești", „Dorna", „Muntenia!*, 
covoare dublu pluș sută la sută 
lină sau 70 la sută, mochete 
tunse sau buclate, covoare de 
iută. Covoare cu desene florale, 
cu medalioane sau jocuri geo
metrice. însumînd pînă la zece 
desene țesute cu artă, cu grija 
pentru frumos. Iată noi tipuri 
de perdele elegante, adevărate 
dantelării cu flori sau discrete 
jocuri geometrice. Există și o 
gamă foarte largă ae fețe de 
masă din țesături de in sau 
bumbac, din pînză topită, cu 
desene florale. în pasteluri 
calde, viu colorate sau albe ca 
zăpada. O bogăție de covoare, 
perdele și fețe de masă se află 
în raioanele specializate ale 
magazinelor comerțului de stat. 
Sînt obiecte necesare, de folo
sință îndelungată, care dau cu
loare și farmec oricărei lo
cuințe.

Marta CUIBUȘ

întregesc modernele cartiere ale 
municipiilor si orașelor de oe văile 
Trotușului și Bistriței. Alte peste 
500 de apartamente se află în dife
rite stadii de construcție si vor fi 
predate pînă la sfîrsitul acestui an. 
O dată cu finalizarea locuințelor 
prevăzute pentru acest an. con
structorii îsi pregătesc front de lu
cru pentru anotimpul friguros, ei 
executînd lucrări la aoroaoe jumă
tate din cele 1 900 apartamente care 
au termene de dare în folosință în 
anul 1986. (Gheorghe Baltă).
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Realizările remarcabile dobîndite de România în 
anii socialismului, cu precădere in ultimele două de
cenii, prilejuiesc apariția in presa internațională a 
unor articole, note si comentarii reflectind dezvol
tarea impetuoasă, pe multiple planuri, a construcției 
socialiste. Un loc deosebit îl acordă mijloacele de in
formare în masă reflectării politicii externe româ

nești, care poartă amprenta gîndirii creatoare, a acti
vității neobosite a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
avind ca obiectiv realizarea păcii, înlăturarea primej
diei unui război nuclear, edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, juste și echitabile, bazată 
pe o amplă colaborare intre state.

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

0 INIȚIATIVĂ PROFUND 
CONSTRUCTIVĂ A ROMÂNIEI

Vizita delegației parlamentare române 
m Zair

Relațiile prietenești româno-iugo- 
slave sînt evidențiate de presa din 
țara vecină. ZIARELE, RADIOUL 
și TELEVIZIUNEA au informat 
pe larg despre primirea de către 
tovarășul 
secretar 
Comunist 
Republicii 
tovarășei .. ____ _
ședințele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I. Au fost publica
te, de asemenea, articole referitoare 
la problematica abordată cu această 
ocazie, atît în ceea ce privește sta
diul relațiilor bilaterale și atenția 
acordată dezvoltării lor continue, 
cit și o serie de aspecte ale situației 
actuale internaționale, 
în evidență schimbul 
saje efectuat între 
Nicolae Ceaușescu si 
Radovan Vlaikovici, președintele 
Prezidiului R.S.F.I.. și Vidoie Jar- 
kovici, președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I., sînt subliniate bunele le
gături bilaterale, bazate pe încrede
re și respect reciproc, dorința de a 
continua tradiționalul dialog politic 
prietenesc și de a dezvolta relațiile 
multiple de colaborare între cele 
două țări și popoare, îndeosebi în 
domeniul economic.

Astfel, relevînd dorința exprima
tă de cele două țări de a se acționa 
în continuare pentru dezvoltarea 
colaborării pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural și 
în alte domenii de interes comun, 
agenția TANIUG a arătat că poten
țialul economic al României și Iugo
slaviei oferă posibilități mult mai 
mari pentru amplificarea conlucră
rii bilaterale, inclusiv în sfera coo
perării și specializării în producție, 
pentru diversificarea schimburilor 
comerciale.

Un spațiu important este acordat 
de agenție reliefării poziției celor 
două țări față de principalele pro
bleme ale actualității internaționa
le, necesității exprimate de România 
și Iugoslavia privind oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea arsenalelor 
nucleare. înfăptuirea dezarmării.

Informînd despre tematica con
vorbirilor româno-iugoslave de la 
București, ziarul „BORBA“ relevă 
eforturile depuse de cele două țări 
în scopdl â'țtă^ăril’păcii, pfe'ritfu pro
movarea unei largi colaborări in
ternaționale.

Nicolae 
general al

Român, 
Socialiste 
Milka

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
România, a 

Planinț, pre-

Este pus 
de me- 
tovarășul 
tovarășii

dezarmare, pentru eliminarea peri
colului unui război nuclear.

Poziția țării noastre privind ne
cesitatea participării tuturor state
lor la convorbirile destinate înfăp
tuirii dezarmării, asigurării unei 
păci trainice pe planeta noastră 
este evidențiată de agenția 
CHINA NOUĂ. România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
apropiatele convorbiri la nivel înalt 
sovieto-americane de la Geneva pot 
contribui la destinderea vieții in
ternaționale, la inițierea unui pro
ces de dezarmare, arată, agenția. 
China Nouă pune în evidență 
faptul că România dă o înaltă a- 
preciere rolului important al sta
telor nealiniate în cadrul eforturi
lor pentru pace și securitate între
prinse pe plan internațional. Este 
relevată. în același timp, dorința 
•țării noastre de a dezvolta relațiile 
de cooperare pe multiple planuri 
cu alte state, în folosul reciproc, al

Ample relatări 
și comentarii în 

presa de peste hotare

Extinderea colaborării româno- 
polone în diferite domenii este pusă 
în evidentă de cotidianul polonez 
„TRYBUNA LUDU", care arată că 
volumul schimburilor economice a 
crescut semnificativ în ultimii ani. 
prevăzindu-se în continuare sporuri 
importante. Este subliniată existen
ta. unor largi posibilități pentru noi 
acțiuni de colaborare si mai activă 
pe diverse planuri. Ziarul polonez 
evidențiază iippulsul puternic pe 
care îl dau dezvoltării relațiilor po
litice. economice; științifice., tehnice, 
precum și în alte sectoare întâlniri
le la nivelul cel mai înalt româno- 
polone.

Preocuparea stăruitoare a Româ
niei. acțiunile pe care le întreprin
de pentru ca Balcanii să devină o 
zonă lipsită de arme nucleare, o re
giune a dialogului și cooperării paș
nice între state, sînt reflectate, în 
relatările lor. și de o serie de agen
ții de presă, între care TANIUG, 
FRANCE PRESSE. UNITED PRESS 
INTERNATIONAL. REUTER și 
ASSOCIATED PRESS.

Importanța pe care partidul și 
statul nostru o acordă extinderii 
colaborării între toate țările, în 
interesul păcii. securității și al 
cooperării, este subliniată- într-o co
respondență a agenției T.A.S.S., care 
evidențiază locul deosebit pe care 
îl ocupă întărirea securității în Eu
ropa în politica internațională a 
țării noastre. Se relevă, totodată, 
necesitatea exprimată de România 
de a se face totul pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la

cauzei generale a colaborării și în
țelegerii între popoare.

China Nouă relevă. în același 
timp, preocuparea României cu 
privire la realizarea unei zone de- 
nuclearizate în Balcani, pentru ca 
aceasta să devină o regiune a co
laborării pașnice între state.

Legătura strînsă între politica 
internă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră și politica internațio
nală a României este pusă în evi
dență într-un studiu publicat de 
revista poloneză „SPRAWY MIED- 
ZYNARODOWE".

Subliniind că la baza întregii ac
tivități externe a partidului și sta
tului român se află principiile ega
lității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, eliminării forței și 
amenințării cu forță în relațiile 
dintre state, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și alege pro
pria cale politică și social-econoțni- 
că de dezvoltare, revista reliefează 
vocația de pace și colaborare a po
porului român. Sînt prezentate 
spiritul activ al politicii externe 
românești, prezența dinamică a 
României socialiste în viața euro
peană și mondială.

Revista arată că România si
tuează pe prim plan relațiile de 
colaborare cu celelalte state socia
liste, acordînd o mare atenție ra
porturilor cu țările în curs de dez
voltare, sprijinind ferm eforturile 
depuse de acestea pentru consoli
darea independentei și propășirea 
lor economică. Totodată, se arată 
că, în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. România colaborea
ză cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Un loc aparte îl ocupă prezen
tarea poziției tării noastre privind 
edificarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, de
mocratizarea relațiilor internațio
nale ca o condiție esențială a elimi
nării surselor de încordare, ce 
creează pericole pentru pacea mon
dială. Revista evidențiază punctul 
de vedere românesc privind necesi
tatea creșterii rolului statelor mici 
și mijlocii pe plan internațional.

Publicația poloneză arată că 
obiectivul primordial al politicii ex
terne românești rămîne imperativul 
realizării păcii pe planeta noastră, 
fiind necesar ca, în acest scop, toate 
statele lumii să aibă un rol activ.

într-un articol publicat de revista 
„HORIZONT". din R. D. Germană, 
se relevă preocupările existente in 
tara noastră pentru perfecționarea 
profesională a întregului personal 
muncitor.

Cel de-al XIII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român — re
levă „Horizont" — a acordat o 
atenție deosebită ridicării nivelului 
de pregătire și calificare a oameni
lor muncii, a accentuat necesitatea 
creșterii nivelului învătămintului. 
Reflectind amploarea acestei pre
ocupări. sînt înfățișate date concre
te privind creșterea impresionantă 
a numărului de locuri de muncă în 
diferite sectoare ale economiei na
ționale. Pentru .prima oară — se 
evidențiază — în 1978. numărul ce
lor ocupați în industrie a depășit 
numărul celor ocupați în agricul
tură.

în vederea trecerii obiectiv nece
sare spre o reproducție intensiv 
lărgită în anii ’80. Partidul Comu
nist Român și guvernul român au 
Întreprins eforturi în direcția ridi
cării nivelului de pregătire și ca
lificare al oamenilor muncii, subli
niază revista, arătând, totodată : 
„Cel de-al XIII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român a sta
bilit că în cincinalul 1986—1990 se 
va realiza o temeinică pregătire 
profesională pentru aproximativ 
2 milioane de oameni ai muncii. 
Printre aceștia se află aproximativ 
1 200 000 de muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri, 144 000 de ca
dre cu studii superioare și specia
liști".

„România în Epoca Ceaușescu" 
este titlul sub care „ZAMBIA 
DAILY MAIL" prezintă realizările 
de seamă obținute de țara noastră 
în anii ce au urmat Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, politica sa de pace și 
amplă colaborare.

Este subliniată contribuția însem
nată pe care o aduce indus
tria la realizarea venitului na
țional, la accelerarea creșterii 
economice, la ridicarea nivelu
lui de trai. Sub conducerea 
președintelui Nicolae' Ceaușescu, 
România a obținut rezultate re
marcabile atît pe plan economic, 
cît și pe plan social, menționează 
„Zambia Daily Mail".

Sublihiindu-se dorința iierbînfe 
de pace a poporului nostru, care 
militează pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru negocieri în fa
voarea dezarmării, ziarul se re
feră la activitatea deosebită a 
țării ‘noastre pentru realizarea 
acestor obiective. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a contribuit, 
prin inițiativele sale personale, la 
eforturile pentru realizarea păcii 
internaționale, avînd convingerea 
că problemele litigioase trebuie so
luționate numai la masa tratative
lor, arată ziarul. Cotidianul zam- 
bian pune în relief, de asemenea, 
sprijinul pe care îl acordă România 
cauzei drepte a popoarelor oprima
te din sudul Africii. Congresului 
Național African (A.N.C.) și Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

„Realizări și perspective în agri
cultura României" este titlul sub 
care, ziarul marocan „AL BAYANE" 
prezintă înfăptuirile agriculturii 
românești, viitoarea dezvoltare a 
acesteia, prefigurată de documen
tele celui de-al XIII-Iea Congres 
al P.C.R. ..Actuala etapă pe care o 
traversează agricultura României, 
ca de altfel întreaga economie a 
țării, în ansamblul său — eviden
țiază ziarul — se distinge prin in
tensificarea aspectelor calitative, 
prin trecerea de la acumulări can
titative. obținute în etapele prece
dente, la o nouă calitate, la reali
zarea unei noi și profunde revoluții 
agrare, ce reprezintă obiectivul 
fundamental în această ramură de 
bază a economiei naționale".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
și conflicte in diferite regiuni ale 
globului, care provoacă zilnic mari 
pierderi de vieți omenești și imen
se pagube materiale, punind, în ace
lași timp, in grav pericol pacea și 
securitatea întregii lumi.

Experiența istorică arată că recur
gerea la arme nu duce la o soluțio
nare trainică a problemelor, nu face 
decit să le complice, făcînd și mai 
dificilă rezolvarea lor. Dimpotrivă, 
așa cum au subliniat în repetate 
rînduri țara noastră, personal pre
ședintele României, negocierile, exa
minarea și soluționarea problemelor 
cu participarea tuturor părților și 
cu respectarea intereselor lor legiti
me reprezintă singura cale raționa
lă, conformă cu interesele vitale ale 
popoarelor, ale păcii și înțelegerii 
internaționale.

Participanții la dezbaterile din ple
nara Adunării Generale asupra aces
tei propuneri românești au dat o 
înaltă apreciere noii și valoroasei ini
țiative a tării noastre la O.N.U., con
siderată practic de toate delegațiile 
care au luat cuvîntul ca fiind de 
mare actualitate și răspunzînd unor 
necesități stringente ale vieții inter
naționale. Numeroase delegații au ți
nut să exprime. în discursuri, pro
funda lor satisfacție în legătură- cu 
faptul câ Apelul inițiat de România 
reafirmă în mod solemn principiile 
fundamentale ale raporturilor dintre 
state și angajamentul tuturor statelor 
de a le respecta integral și neabătut 
în practica raporturilor lor reciproce, 
în toate împrejurările.

Elogiind noua inițiativă româneas
că, mai multe delegații au evidențiat 
că aceasta se înscrie în mod firesc, 
nemijlocit, în acțiunile politice con
structive întreprinse consecvent de 
România pe plan mondial, îndreptate 
spre creșterea rolului O.N.U. în viața 
internațională, spre promovarea dia
logului și negocierilor, a metodelor 
politice pașnice pentru rezolvarea di
ferendelor dintre state, pentru con
venirea unor sqluții general accepta
bile în marile probleme existente as
tăzi în lume.

Importanța Apelului solemn a fost 
cu atît mai mult apreciată în luările 
de cuvînt cu cît el este singurul do
cument politic de această anvergură 
— vizînd domeniul esențial al menți
nerii păcii și întăririi securității in
ternaționale — care a reușit să întru
nească consensul statelor membre la 
actuala sesiune jubiliară, in condi
țiile în care nu a fost posibilă adop
tarea unei declarații politice speciale 
consacrate celei de-a 40-a aniversări 
a organizației mondiale.

în cadrul dezbaterii consacrate a- 
cestei problematici, reprezentantul 
țării noastre. ’ ambasadorul Teodor 
Marinescu, a înfățișat pe larg în ple

nara Adunării Generale motivațiile 
majore care stau la baza propunerii 
românești privind adoptarea Apelu
lui solemn prezentată de Româ
nia, la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

S-a evidențiat, în lumina analize
lor profund realiste ale partidului 
și statului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
internațională actuală că așa-numi- 
tele războaie locale provoacă imense 
pierderi de . vieți omenești și ue re
surse materiale, anihilează sau di
minuează pentru multă vreme, ade
seori de o manieră irecuperabilă, 
eforturile de dezvoltare ale unor po
poare, în primul rînd ale țărilor in 
curs de dezvoltare, serv.esc intere
selor politicii imperialiste de domi
nație și aservire și, în ultimă in
stanță, amenință grav pacea și secu
ritatea internațională. Se impune, 
mai mult ca oricînd, ca toate țările 
membre să acționeze în mod ferm 
pentru folosirea plenară a cadrului 
mecanismelor și mijloacelor de care 
dispune organizația mondială in 
scopul reglementării politice pașnice 
a conflictelor și diferendelor dintre 
state.

Guvernul român — a spus vorbi
torul — apreciază că este necesar 
să se acorde cea mai mare atenție 
încetării și rezolvării conflictelor 
internaționale, identificării unor so
luții pașnice negociate în toate di
ferendele dintre state. Adoptarea 
Apelului solemn propus de România, 
a unui Angajament solemn în acest 
sens va demonstra, așa cum a 
subliniat președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, voința tuturor 
popoarelor de a respecta Carta1 Na
țiunilor Unite și va reprezenta o 
contribuție de preț la politica de 
destindere, la îmbunătățirea situa
ției internaționale, la întărirea în
crederii între națiuni, la promovarea 
cauzei dezarmării și a păcii.

Prin adoptarea Apelului solemn, 
marele forum mondial al națiunilor 
a subscris în unanimitate la acțiu
nea politică de înaltă responsabili
tate inițiată de țara noastră, de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Adoptarea de către O.N.U. în una
nimitate a acestei importante propu
neri a tării noastre, inițiată nemij
locit de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, demonstrează o 
dată în plus trăsăturile definitorii 
ale politicii externe românești, 
principialitatea, originalitatea, dina
mismul puternic, realismul profund, 
spiritul de inițiativă creatoare pus 
în slujba intereselor supreme ale 
poporului român, a materializării 
aspirațiilor de prietenie, înțelegere, 
colaborare și pace ale tuturor po
poarelor de pe planeta noastră.

KINSHASA 9 (Agerpres). — De
legația parlamentară română, con
dusă de tovarășul Iosif Szasz, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie in Republica Zair, a avut 
convorbiri cu Kasongo Mukundji, 
membru al Biroului Politic al Miș
cării Populare a Revoluției — partid 
de guvernămînt —, președintele Con
siliului legislativ (parlamentul), și cu 
membri ai Biroului parlamentului.

Delegația s-a întâlnit, de aseme
nea, cu Kengo Wa Dongo, prim- 
comisar de stat (prim-min.istru), cu 
miniștri și alte persoane oficiale 
zaireze.

în cadrul întrevederilor a fost 
relevat cursul continuu ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Zair, evidențiin- 
du-se existența unor reale posibili
tăți pentru adîncirea și extinderea 
acestora. Apreciindu-se rolul parla
mentelor și parlamentarilor pentru 
mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre cele două popoare, a fost rea
firmată dorința intensificării dialo
gului dintre Marea Adunare Națio
nală și Consiliul legislativ din Re
publica Zair, a dezvoltării colaboră
rii româno-zaireze în cadrul Uniunii 
Interparlamentare.

La întrevederi a participat Mircea 
Andrei, ambasadorul României în 
Zair.

În preajma apropiatei întîlniri sovieto-americane 
ia nivel inalt

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a declarat, la o întrevedere cu li
derii republicani ai celor două came
re ale Congresului S.U.A., că priveș
te cu „încredere și optimism" a.p<ro- 
piata întâlnire cu secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
pe care nu o consideră „An scop in 
sine, ci mai degrabă un element al 
unui proces continuu de negocieri" 
între cele două țări, relatează agen
țiile Associated Press și France 
Presse. „La Geneva vom trasa o 
cale realistă pentru continuarea tra

tativelor asupra dezarmării", a re
levat el. Ronald Reagan a precizat 
că, pe lingă alte probleme, dorește 
să examineze cu Mihail Gorbaciov 
„ansamblul relațiilor americano- 
sovietice".

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Larry Speakes, a declarat ulterior 
presei că Statele Unite speră că în
tâlnirea la nivel înalt americano-so- 
vietică „va putea ' conduce la un 
acord de bază pentru continuarea 
negocierilor de dezarmare de la 
Geneva", ce vor fi reluate la 16 
ianuarie 1986.

O declarație a cancelarului vest-german
BONN 9 (Agerpres). — Cancelarul 

R.F. Germania, Helmut Kohl, a 
anunțat, intr-un interviu televizat, 
citat de agenția D.P.A., că guvernul 
vest-german nu va investi fonduri 
publice in Inițiativa de Apărare 
Strategică (S.D.I.), program al S.U.A. 
de militarizare a Cosmosului. El a

reafirmat în schimb că țara sa va 
aloca asemenea fonduri programului 
vest-european de cooperare în do
meniul tehnologiilor de vîrf „Eure
ka". Totodată, cancelarul vest-ger
man a precizat că înainte de sfîrși- 
tui acestui an se va lua o hotărire 
privind participarea R.F.G. la S.D.I.

Necesitatea accelerării dezvoltării industriale 
a țărilor „lumii a treia"

— evidențiată de reprezentantul român la sesiunea O.N.U.D.I.

„Reducerea bugetelor militare - cerință obiectivă 
pentru oprirea cursei înarmărilor" 
Intervenția reprezentantului țării noastre 

în Comitetul Politic al Adunării Generale a Națiunilor Unite

VIENA 9 (Agerpres). — La Cen
trul O.N.U. din Viena s-au reluat 
lucrările sesiunii Consiliului pentru 
Dezvoltare Industrială al O.N.U.D.I. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială), din care fac 
parte 53 de state.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise examinarea proiectului de 
program și de buget al O.N.U.D.I. pe 
anii 1986—1987 și adoptarea unor 
măsuri de ordin juridic, financiar și 
administrativ legate de finalizarea 
procesului de transformare a 
O.N.U.D.I. în instituție specializată 
de sine stătătoare a O.N.U.

Luind cuvîntul în dezbateri, re
prezentantul țării noastre a subliniat 
importanța pe care România o 
acordă includerii în proiectul de pro
gram și de buget 'alei O.N.U.D.I. a 
unor acțiuni menite să asigure ca
drul și condițiile corespunzătoare în
făptuirii obiectivelor cuprinse în 
actul constitutiv al organizației 
vizînd promovarea și accelerarea

dezvoltării industriale a țărilor in 
curs de dezvoltare.

A fost relevat, de asemenea, rolul 
însemnat ce revine O.N.U.D.I., ca 
organizație chemată să stimuleze 
într-o mai mare măsură extinderea 
și diversificarea cooperării între ță
rile în curs de dezvoltare in domeni
ile economic și tehnico-științific, al 
cooperării în producție, în cel al for
mării de cadre, in facilitarea transfe
rului de tehnologie industrială către 
țările respective.

în context, s-a evocat amplifica
rea, în ultimii 20 de anj, a-relațiilor 
comerciale ale țării noastre cu țările 
în curs de dezvoltare, reflectată și 
de ponderea însemnată pe care aces
te țări o au în ansamblul relațiilor 
economice ale României și de spri
jinul substanțial acordat în realiza
rea unor obiective industriale și so- 
cial-culturale, inclusiv prin pregăti
rea și perfecționarea; de cadre în 
instituțiile de învățămînt superior 
românești.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : Una dintre 
temele majore abordate în dezbateri
le din Comitetul politic al Adunării 
Generale consacrate problematicii 
dezarmării o constituie stăvilirea 
uriașei risipe de energii umane și 
resurse materiale pe care o antre
nează cursa actuală a înarmărilor, 
necesitatea adoptării unor măsuri 
practice de reducere a cheltuielilor 
militare.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe această temă din Comitetul 
politic, reprezentantul țării noastre a 
prezentat pe larg concepția și propu
nerile concrete ale României cu 
privire la importanța și semnificați
ile multiple și profunde ale măsurii 
de reducere a cheltuielilor militare, 
subliniind că diminuarea bugetelor 
militare a devenit o necesitate obiec
tivă pentru oprirea generală a înar
mărilor, pentru asigurarea păcii, cit 
și pentru ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor.

Adoptarea unor măsuri de redu
cere a bugetelor militare este cu atît 
mai necesară și mai urgentă in 
prezent cu cît există riscul real al 
punerii în aplicare a unor proiecte 
și programe militare care vizează 
crearea de noi arme și sisteme de 
arme, de natură să genereze o nouă 
spirală a cheltuielilor militare, să 
imprime un ritm și mai accelerat și 
mai nociv cursei înarmărilor, in 
special înarmărilor nucleare. Vorbi
torul a relevat că puterilor nucleare

și statelor cu potențial militar ridicat 
le revine o răspundere deosebită în 
inițierea unui proces real care să 
conducă la reducerea cheltuielilor 
militare.

Au fost reamintite propunerile 
concrete avansate de România în 
ultimii ani privind reducerea chel
tuielilor militare și măsurile între
prinse de țara noastră prin reduce
rea și înghețarea bugetului ei mili
tar. De asemenea, s-a relevat că 
țara noastră a adresat S.U.A. și 
U.R.S.S., ca țări care dețin ponde
rea cea mai mare în cheltuielile 
militare mondiale, apelul de a pro
ceda la înghețarea și reducerea 
cheltuielilor lor pentru înarmare. în 
acest sens, a arătat vorbitorul, 
România acordă o importanță deo
sebită faptului că recenta Declarație 
de la Sofia a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia a subliniat 
că oprirea reciprocă a creșterii bu
getelor militare ale U.R.S.S. și 
S.U.A., începînd cu următorul an 
fiscal, ar constitui o măsură efectivă 
de limitare a cursei înarmărilor, sub 
toate aspectele sale.

în preocuparea de a contribui la 
progresul eforturilor în direcția re
ducerii bugetelor militare, delegația 
română a prezentat în Comitetul po
litic un proiect de rezoluție în ma
terie, la care s-au raliat în calitate 
de coautoare alte 14 state, între care 
Austria, Columbia, Ecuador, Nigeria, 
Indonezia, Bangladesh, Peru, Sudan 
și Suedia.

România la Tîrgul internațional de la Bagdad
BAGDAD 9 (Agerpres). — Pa

vilionul Republicii Socialiste 
România din cadrul Tirgului in
ternațional de la Bagdad a fost 
vizitat de Taha Yassin Ramad- 
han, prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Irak, pre
cum și de alte persoane oficiale 
irakiene.

Cu acest prilej au fost subli
niate posibilitățile ample pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Irak. S-a dat o apre
ciere pozitivă exponatelor și a 
fost exprimată dorința de a se 
acționa pentru intensificarea și 
diversificarea schimburilor co
merciale și a colaborării econo
mice dintre cele două țări.

ROMA

Deschiderea lucrărilor sesiunii Conferinței generale a F.A.O.
ROMA 9 (Agerpres). — La sediul 

F.A.O. din Roma s-au deschis, sim- 
bătă, lucrările celei de-a 23-a sesiuni 
a Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură, care va dezbate, timp 
de trei săptămîni, probleme specifice 
activității acestui organism speciali
zat al O.N.U. '

Luind cuvîntul în ședința inaugu
rală, directorul general al F.A.O., 
Edouard Săouma. a adresat comuni
tății internaționale apelul de a par
ticipa în mai mare măsură la lupta 
împotriva foametei și subnutriției in 
lume, atrăgînd atenția în mod deo

sebit asupra situației existente din 
acest punct de vedere pe continentul 
african, confruntat cu o secetă de 
lungă durată. Directorul general al 
F.A.O. a evocat, de asemenea, pro
blema datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare, subliniind, în 
context, că „stările de tensiune din 
comerțul internațional constituie o 
amenințare pentru dezvoltarea eco
nomiei mondiale".

Dezbaterile din cadrul Conferinței 
F.A.O. se deschid luni, iar la 14 no
iembrie va fi marcată cea de-a 40-a 
aniversare a acestui forum mondial.
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Pentru pace, în favoarea dezarmării
Poziția Partidului Muncii din Elveția

GENEVA 9 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității de (Se
cretariatul Partidului Muncii din 
Elveția, cu prilejul apropiatei în
tâlniri la nivel înalt sovieto-ameri- 
cahe de la Geneva, se arată’ că 
P.M.E. sprijină orice propuneri 
constructive vizînd încetarea cursei 
înarmărilor și se pronunță în fa
voarea unei contribuții active a El
veției la menținerea păcii și crea
rea de zone denudearizate în Eu-

ropa. informează agenția A.D.N. în 
document sînt condamnate poziția 
distructivă a S.U.A. față de iniția
tivele de dezarmare și planurile 
Washingtonului de militarizare a 
spațiului cosmic. Totodată, se arată 
că S.U.A. și alte state occidentale 
provoacă conflicte militare pentru 
a atrage tinerele state independente 
în cursa înarmărilor și a le împie
dica, prin aceasta, să se dezvolte 
din punct de vedere socio-economic.

au

Scrisoare a Mișcării antinucleare din Olanda
HAGA 9 (Agerpres). — Liderul 

Mișcării antinucleare din Olanda, 
Mient Jan Faber, a cerut reginei 
Beatrix să amîne punerea în apli
care a deciziei guvernului privind 
amplasarea pe teritoriul țării a 48 
de rachete nucleare americane 
..Cruise", pînă după desfășurarea 
alegerilor legislative, informează 
agenția Associated Press.

în 
în

Faber a adresat o scrisoare 
acest sens suveranei olandeze, 
calitatea ei de președinte al Consi
liului de Stat. în scrisoare, guver
nul de centru-dreapta. condus de 
premierul Ruud Lubbers, este acu
zat că încearcă să forțeze ratifica
rea tratatului privind amplasarea 
rachetelor nucleare înainte de ti
nerea alegerilor legislative, progra
mate pentru luna mai. anul viitor.

Cereri pentru interzicerea 
armelor spațiale

REYKJAVIK 9 (Agerpres). 
Mai multe partide din Islanda
cerut guvernului țării să acționeze 
pentru a contribui la interzicerea 
armelor spațiale, informează agen
ția A.D.N. Intr-un document pre
zentat în parlament, deputății Ali
anței Populare, Alianței Social- 
Democratice și Partidului Femi
nist au cerut guvernului să se pro
nunțe pentru sistarea imediată a 
oricăror cercetări și experiențe le
gate de militarizarea spațiului cos
mic. Se subliniază că Islanda 
poate să-și aducă o contribuție la 
împiedicarea utilizării spațiului 
cosmic în scopuri militare. în do
cument sînt criticate, totodată, 
planurile S.U.A. de creare de arme 
spațiale, subliniindu-se faptul că 
prin aceasta va fi încălcat tratatul 
privind rachetele antibalistice și 
vor fi anihilate toate eforturile de 
a se pune capăt cursei înarmărilor

In sprijinul activiștilor mișcării pentru pace din S.U.fi.
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Intr-un apel adresat populației. Co
mitetul american in sprijinul acti
viștilor mișcării pentru pace a ce
rut intensificarea acțiunilor împo
triva cursei înarmărilor și pentru 
destinderea încordării internațio
nale. Mișcarea partizanilor păcii din 
S.U.A., se subliniază în apel, ia pro-

porții de masă, ceea ce atestă neli
niștea americanilor fată de crește
rea încordării internaționale. Cursa 
înarmărilor a ieșit de sub control și 
ea se extinde acum și în Cosmos, 
ceea ce constituie o spirală și mai 
periculoasă a acesteia, subliniază 
apelul.

ANTANANARIVO 9 (Agerpres). 
— Mii de locuitori ai capitalei 
R. D. Madagascar și-au pus sem
nătura pe un apel împotriva pro
gramului american de militarizare 
a spațiului cosmic, cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor". în
făptuirea acestui program, se arată 
în apel, va da un nou impuls, mai 
periculos, cursei înarmărilor, ceea 
ce va duce la încordarea. în conti
nuare, a situației internaționale.
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Rezoluții în sprijinul 
din teritoriile

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres!. 
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat 
șapte rezoluții asupra , „practicilor 
israeliene" în teritoriile arabe ocu
pate.

Textele rezoluțiilor, adoptate cu o 
largă majoritate, condamnă Israelul 
pentru acțiunile sale în teritoriile 
arabe . ocupate, cer eliberarea „tu
turor arabilor deținuți arbitrar sau 
arestați ca rezultat al luptei lor pen
tru autodeterminare și pentru elibe
rarea teritoriilor lor" sau deplîng 
practicile israeliene aducînd atinge
re drepturilor fundamentale ale 
populației din teritoriile ocupate. 
Comitetul condamnă, de asemenea. 
Israelul pentru neaplicarea celei 
de-a IV-a convenții de la Geneva, 
din 1949, privind protecția civililor 
în vreme de război, în teritoriile 
ocupate din 1967.

populației palestiniene 
arabe ocupate

O altă rezoluție condamnă în mod 
ferm persistența Israelului în apli
carea de ‘ măsuri vizind schimbarea 
statutului legal, natura geografică și 
compoziția demografică a teritoriilor 
ocupate, în special stabilirea de așe
zări israeliene în aceste teritorii.

Condamnind o serie de practici 
Israeliene incluzînd anexarea de 
părți din teritoriile ocupate, impu
nerea ilegală a unor taxe ’grele și 
disproporționate, expulzarea și 
transferul locuitorilor arabi din aces
te teritorii, alte rezoluții cer abroga
rea măsurilor adoptate împotriva 
notabilităților palestiniene, declară 
nule și neavenite măsurile legisla
tive și administrative afectând sta
tutul legal al înălțimilor Golan și 
cer Israelului să asigure libertatea 
instituțiilor școlare și universitare 
din teritoriile ocupate.

r DE PRESA
scurt

Poliția sud-africană continuă actele represive împotriva 
populației de culoare

PRETORIA 9 (Agerpres). — Po
litia sud-africană continuă actele re
presive la adresa populației de cu
loare. în încercarea zadarnică de a 
stăvili lupta acesteia pentru abolirea 
inumanei politici de apartheid. Ul
tima victimă este un tînăr de cu
loare ucis cu focuri de armă in 
ghetto-ul rezervat negrilor din 
Zwide. în apropiere de Port Eliza
beth. în partea de est a provinciei

Cap. in cursul, incidentelor surveni
te între participanții la o demonstra
ție de protest împotriva discrimină
rii rasiale și forțele de ordine.

Totodată. în cursul ciocnirilor în
tre forțele de ordine si manifestan- 
tii din Durban, care luau parte la 
acțiuni de protest similare, alte 14 
persoane au fost arestate, relatează 
agenția France Presse. citind surse 
ale Cartierului general al politiei.

| ACREDITARE. Președintele Re- 
I publicii Cooperatiste Guyana. Des

mond Hoyte, l-a primit pe ambasa-

I dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Georgetown, Petre Lupu, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

| PRESA SOVIETICĂ a publicat, la
9 noiembrie, proiectul Direcțiilor 

I principale ale dezvoltării economice
și sociale a U.R.S.S. pe anii 1986— 
1990 și pe perioada pînă în anul 

j 2000, relatează agenția T.A.S.S. 
I Proiectul a fost aprobat de plena

ra din octombrie 1985 a C.C. al
I P.C.U.S. și, în conformitate cu ho- 
I tărîrea plenarei, este supus dezba

terii întregului popor. Proiectul va

Ifi supus aprobării Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S.

| DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE R.D.G. ȘI INDIA. Secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G.,

■ președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, Erich Honecker, și

I vicepreședintele Republicii India, 
Ramaswami Venkataraman, au rea- 

Ifirmat i- în Declarația comună 
dată publicității la încheierea vizi
tei oficiale în R.D.G. a vicepreșe- 

■ dintelui indian — că în prezent nu 
I există o sarcină mai urgentă decit 
I menținerea păcii mondiale și elimi

narea pericolului de război nu- 
I clear, relatează agenția A.D.N.

Totodată, în document se relevă că I 
cele două părți au apreciat nivelul | 
înalt al relațiilor prietenești dintre 
cele două state. Cele două țări ■ 
și-au exprimat interesul Țn dezvol
tarea cooperării politice^ economi- I 
ce, culturale și tehnico-științifice 
reciproce.

VIZITA. Premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Zhâo t 
Ziyang, și-a încheiat simbătă vizita I 
oficială efectuată in Argentina. In I 
cursul convorbirilor pe care le-a 
avut cu președintele Raul Alfonsin I 
— ‘relatează agenția China Nouă — | 
au fost explorate căile de dezvol
tare in continuare a relațiilor prie- I 
tenești dintre cele două țâri, sem- 
nindu-se. în acest sens, documente I 
privind cooperarea economică. în 
analiza situației internaționale ac
tuale, părțile au ajuns la un acord | 
asupra a numeroase probleme dis
cutate.

S.U.A. AU PROCEDAT LA O ■ 
NOUA EXPERIENȚA CU ARME . 
NUCLEARE. Este vorba, după cum 
informează agențiile Associated I 
Press și France ■ Presse. de testarea 
unei rachete de croazieră „Toma- I 
hawk" cu focoase multiple, efectua- I 
tă în Nevada. După cum a precizat 
un purtător de cuvînt american, ex- ■ 
periența a urmărit să verifice dacă I 
acest tip de rachetă — în afara ar- | 
melor nucleare — poate fi și un 
vector pentru arme convenționale.
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