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P.C.B.
Amplu și mobilizator program de muncă 

al întregului partid și popor pentru 
progresul economico-social al patriei

Săptămîna aceasta a fost dominată 
de un 
vieții politice 
rii : plenara 
al Partidului 
Desfășurată sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, ple
nara a dezbătut și adoptat în unani
mitate proiectul Planului național 
unic pe anul 1986 și o serie de pla
nuri și programe de mare însemnăta
te pentru progresul economico-social 
al patriei, în strînsă concordanță cu 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XlII-leaal partidului.

Plenara a reliefat 
și de această dată, 
minant, hotărîtor al

stituie — așa cum a hotărît plenara 
Comitetului Central al partidului — 
programul de muncă avîntată al în
tregului partid și popor în vederea 
îndeplinirii neabătute a obiectivelor 
economico-sociale ce stau în fața na
țiunii noastre în anul 1986, precum și 
in viitorul cincinal. Desfășurarea în
tregii activități in spiritul acestor 
orientări și sarcini, încă din primele 
zile ale noului an. ale viitorului cin
cinal, corespunde pe deplin interese
lor societății noastre, ale tuturor oa
menilor muncii, pentru că pe aceas
tă bază se asigură înaintarea necon
tenită a României pe drumul progre- 

cu putere, sului și civilizației socialiste.
rolul deter- 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
fundamentarea planurilor și direcții
lor esențiale pentru dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale, în 
conceperea și conducerea amplului 
proces de perfecționare a întregii ac
tivități economico-sociale, de ridica
re a acesteia pe o treaptă calitativ 
superioară, la nivelul cerințelor și 
exigențelor noii etape de înfăptuire a 
Programului partidului privind fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintarea României 
spre comunism.

Magistrala cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu în deschi
derea lucrărilor plenarei relevă cu 
pregnantă clarviziunea și principia
litatea secretarului general al parti
dului, capacitatea sa de a desprinde, 
pe baza profundei cunoașteri a reali
tăților, a analizei exigente, obiective 
a fenomenelor principale ce sg ma
nifestă în viața economică, a stărilor 
de lucruri negative existente în 
unele sectoare, modalitățile concrete 
și eficiente de acțiune pentru înfăp
tuirea. încă din primul an al noului 
cincinal, a obiectivelor economice și 
sociale complexe stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului pentru 
dezvoltarea dinamică și multilaterală 
a tării.

în ansamblul lor. ideile, tezele și 
orientările cuprinse în cuvîntarea 

y tovarășului Nicolae Ceaușescu con-

important eveniment al 
a tă- 
Central 
Român.

și sociale
Comitetului

Comunist 
președinția 
Ceaușescu,

producția de cărbune, diferite mine
reuri și substanțe'utile, precum și la 
extragerea petrolului. Mari răspun4 
deri în asigurarea bazei de ma
terii prime și materiale pentru în
treaga economie revin metalurgiei, 
chimiei și industriei materialelor de 
construcții.

Sarcini deosebite revin în anul vii
tor întreprinderilor din cadrul celor 
trei ministere constructoare de ma
șini, care trebuie să acționeze cu 
toată răspunderea pentru asigurarea 
în cele mai bune condiții a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor de înalt 
nivel tehnic și calitativ necesare re- 
utilării și modernizării diferitelor 
unități din celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, inclusiv realizării 
programului de investiții. De aseme
nea, în industria ușoară și alimen
tară se impune să se ia toate măsu
rile pentru realizarea producției ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației și altor cerințe ale economiei 
naționale.

în desfășurarea normală a întregii 
activități economice o însemnătate 
deosebită are asigurarea bunei func
ționări a transporturilor, concomitent 
cu reducerea consumurilor de com- 

în întreaga bustibil și a costurilor din acest sec- 
Aceasta este tor. Evidențiind că economia nâțio-

După cum se evidențiază în cuvîn
tarea secretarului general al' partidu
lui. planul pe anul 1986 marchează 
trecerea la cel de-al 8-lea cincinal și 
intrarea României intr-un stadiu su
perior de dezvoltare econoraico-so- 
cială. în acest cadru, un accent deo
sebit se pune pe trecerea de la dez
voltarea extensivă la dezvoltarea in
tensivă a indusțriei, agriculturii și a 
celorlalte ramuri ale economiei na
ționale — proces care de altfel a în
ceput în cursul actualului cincinal —' 
pe afirmarea puternică a factorilor 
calitativi, de eficiență 
activitate economică. ______ __ .. .
calea fundamentală, trainică pentru. nală dispune de un parc de mijloace 
dezvoltarea în. continuare și moder-. de transport care poate să satisfacă 

.nizarea forțelor de producție, pentru toate cerințele, secretarul general a 
sporirea mai ‘rapidă a avuției socie- subliniat că este necesar să se ac- 
tății, a venitului național și ridicarea, ționeze cu mai multă fermitate și 
pe această bază, a nivelului de trai, răspundere pentru întărirea ordinii 
material . și spiritual, al poporului.

Cu deosebire s-a accentuat în cu- 
vînțare necesitatea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a programului 
energetic și de asigurare a bazei de 
materii prime a țării. în acest con
text. s-a subliniat cerința de a se lua 
toate măsurile .pentru buna funcțio
nare a centralelor electrice și. îndeo
sebi, a celor pe cărbune, pentru in
trarea în funcțiune a primei centrale 
atomoelectrice și a tuturor celorlalte 
centrale electrice pe cărbune sau 
hidro aflate acum în construcție. 
Concomitent, o atenție deosebită tre
buie acordată realizării planului la

ționeze cu mai multă fermitate 
răspundere pentru întărirea __
și disciplinei în transporturi, pentru 
dezvoltarea mai puternică a . trans
portului pe calea . ferată, redpeînd în 
mod" mai substantial " t— 
auto.

Măsuri ferme se 
realizarea la timp a 
fiilor prevăzute în . 
viitor — în mod deosebit, în secto
rul minier, energetic, al chimiei și 
metalurgiei — și punerea în func
țiune a capacităților de producție la 
termenele stabilite. în strînsă con
cordanță cu exigentele formulate de 
conducerea partidului, este necesar 
ca prin proiectare să se promoveze

soluții constructive și noi tehnologii 
care, să asigure reducerea consumu
rilor materiale și energetice, dimi
nuarea substanțială a costurilor de 
investiții, îndeosebi la lucrările de 
construcții-montaj.

Planul pe anul.viitor prevede sar
cini deosebit de importante privind 
creșterea puternică a producției în 
toate sectoarele agriculturii. Evi
dențiind aceste sarcini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că in 
continuare producția de cereale tre
buie să constituie o preocupare cen
trală. asigurindu-se folosirea mai 
bună a fondului funciar și realizarea 
unor culturi duble pe cel puțin două 
milioane hectare ; totodată, a subli
niat cerința de a se asigura crește
rea mai puternică a producției în le
gumicultura. viticultură și pomicul
tură, de a se acorda în continuare 
o atenție deosebită creșterii efective
lor de animale și producției zooteh
nice, de a se înfăptui neabătut pro
gramul de irigații și îmbunătățiri 
funciare. Cu deosebită pregnantă a 
subliniat secretarul general al parti
dului necesitatea ca toate județele, 
toate unitățile să asigure livrarea in
tegrală a produselor agricole prevă
zute la fondul de stat, aceasta fiind o 
datorie patriotică de mare răspun
dere, o îndatorire de la care nu se 
poate sustrage nimeni.

în ■ cuvîntarea secretarului general 
al partidului, un spațiu larg îl"ocupă 
problemele legate de accentuarea la
turilor calitative, de eficientă in toa
te ramurile economiei naționale. în 
mod " deosebit se subliniază necesita
tea de a se acționa cu toată hotărîrea

trânsp'ortul pentru’T!di<sttea“«&lttățir șl""WeluIUV"
impun pentru 

tuturor investi- 
planul pe anul

tehnic al produselor, pentru crește
rea mai puternică a productivității 
muncii, pentru reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale și de 
producție, pentru ridicarea gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și ener
giei .electrice, pentru recuperarea și 
utilizarea- mai intensă a materiale
lor refolosibile. a pieselor și suban-
(Continuare în pag. a HI-a)
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Întinerește dîmbovița • • e

Imagine de la Combinatul de utilaj greu din lași

'expresie a politicii de Înaltă răspundere pentru destinele umanității?

PROMOVATĂ CONSECVENT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
  ’ 5

Apelul Marii Actaări Naționale
- un vibrant demers în numele păcii, 
al intereselor supreme ale omenirii

Luînd în dezbatere și adoptînd 
programe de deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei. Marea Adunare 
Națională. în spiritul politicii 
profund constructive, de înaltă 
răspundere pentru destinele po
porului nostru și ale întregii uma
nități promovată consecvent de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a ini
țiat. totodată, un demers interna
țional de profundă semnificație : 
Apelul adresat secretarului gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Mihail Gorbaciov, și președin
telui Statelor Unite ale Americii, 
Ronald Reagan, în perspectiva 
apropiatei intilniri la nivel înalt de 
la Geneva.

Documentul forumului suprem 
al puterii de stat pune o dată mai 
mult în evidentă legătura orga
nică, indisolubilă dintre politica 
internă și cea externă a partidului 
și statului nostru, preocuparea 
neabătută pentru asigurarea con
dițiilor internaționale de pace și 
deplină securitatb, care să cheză- 
șuiască activitatea pașnică de con
strucție socialistă, îndeplinirea mă- 

- Tratelor*programe- de propășire* Eco
nomică și socială, o viață demnă 
și liberă pentru toate națiunile 
lumii. Apelul Marii Adunări Na
ționale dă glas preocupărilor și 
sentimentelor întregului nostru 
popor, voinței sale neclintite de 
pace, aspirației sale fierbinți ca. în 
aceste momente de mare răspun
dere pentru soarta civilizației u- 
mane, să se facă totul pentru asi
gurarea păcii, pentru salvgardarea 
dreptului suprem al oamenilor și 
popoarelor la viață.

în mod firesc., poporul român, ca, 
de altfel." toate popoarele lumii, 
este profund îngrijorat de situa
ția de o deosebită gravitate creată 
ca urmare a continuării cursei 
înarmărilor, a amplasării noilor 
rachete nucleare în Europa, ceea 
ce a făcut să sporească pericolul 
unui nou război mondial, care s-ar 
transforma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară și ar duce la 
distrugerea întregii societăți uma
ne, a înseși condițiilor vieții pe 
Pămînt. Sînt realități inexorabile, 
care atestă cu putere că problema 
fundamentală a epocii contempo
rane este oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, la eliminarea definitivă 
a primejdiei nucleare.

Fără îndoială că în aceste îm
prejurări opinia publică. popoa
rele trebuie să-și facă auzit cu pu
tere glasul, să-și unească eforturile 
pentru a determina oprirea cursu
lui periculos al evenimentelor, a- 
doptarea unor măsuri concrete in 
direcția dezarmării, pentru salv

gardarea păcii. Partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, por
nind tocmai de la rolul popoarelor 
ca făuritoare ale istoriei, au con
siderat și consideră că un rol și o 
răspundere deosebită revin în a- 
cest sens parlamentelor, ca repre
zentante ale maselor și exponente 
ale voinței lor. pot să aducă o con
tribuție importantă în promovarea 
intereselor de pace și securitate 
ale popoarelor. Este cunoscut in 
acest sens că. în momente de o 
deosebită importanță pentru desti
nele omenirii. Marea Adunare Na
țională a inițiat demersuri de am
plu ecou internațional. adresînd 
apeluri solemne către factori de 
conducere ai statului și chemînd 
la conlucrare strînsă parlamentele 
altor țări ale lumii, forțele pro
gresiste de pretutindeni pentru a 
asigura triumful năzuințelor și 
idealurilor tuturor națiunilor. Ac
tualul Apel al parlamentului ro
mân se înscrie organic în suita 
neobositelor inițiative care oglin
desc perseverenta și consecventa 
eforturilor consacrate înfăptuirii 
marelui deziderat al dezarmării și 
păcii,,

inter*- 
naționale, așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu de la tri
buna plenarei C.C. al P.C.R.. apro
piata întîlnire la nivel înalt so- 
vieto-americană capătă o deose
bită importanță, avînd în vedere că 
cele două mari puteri dețin aproa
pe totalitatea armelor nucleare și 
că ele, în primul rînd, sînt che
mate să procedeze Ia reducerea 
substanțială a armelor nucleare — 
și de o parte, și de alta — la 
oprirea militarizării Cosmosului. 
Pornind de la această reali
tate. Marea Adunare Naționa
lă se adresează celor doi condu
cători cu apelul de a face to
tul ca întîlnirea de la Geneva să 
ducă la înțelegeri corespunzătoare, 
potrivit așteptărilor legitime ale 
popoarelor. După cum se relevă 
în document, avînd în vedere si
tuația internațională actuală deo
sebită, întîlnirea de la Geneva 
poate fi considerată ca un prilej 
de, excepțională însemnătate, poate 
chiar un moment unic pentru a 
opri cursul periculos al evenimen
telor și a deschide calea încetării 
cursei înarmărilor și trecerii Ia 
dezarmare, .în primul rînd la dezar
marea nucleară.

Este evident că în aceste condi
ții se impune mai mult ca oricînd 
să se acționeze cu cea mai înaltă 
responsabilitate pentru a se ajunge 
la un acord reciproc acceptabil, în 
vederea reducerii armelor nucleare, 
opririi amplasării și retragerii ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, opririi milita

rizării Cosmosului, eliminării gra
velor pericole ce amenință întrea
ga omenire.

Țara noastră, așa cum se știe, a 
apreciat și a relevat caracterul 
constructiv al unor asemenea mă
suri practice adoptate în ultimele 
luni de Uniunea Sovietică, cum 
sînt instituirea unui moratoriu uni
lateral asupra amplasării rachete
lor ’ sale cu rază medie de acțiune 
în Europa, sistarea în mod unila
teral, pînă la sfîrșitul acestui an, 
a oricăror experiențe nucleare — 
măsură ce ar rămîne în vigoare în 
continuare dacă și S.U.A. se vor 
abține de la experiențe nucleare. 
Salutînd aceste măsuri ce se în
scriu în direcția dezideratului în
cetării cursei înarmărilor nucleare, 
poporul român, ca și celelalte po
poare, așteaptă ca Statele Unite să 
.răspundă la rindul lor în mod con
structiv inițiativelor sovietice, ceea 
ce ar fi de natură să contribuie la 
crearea unei atmosfere de încre
dere și înțelegere, cu profunde 
consecințe pozitive, asupra clima
tului politic mondial.

Sintetizînd gîndurile și sentimen
tele poporului român. Marea Adu- 
naVe Națională a adresat1 conducă
torilor U.R.S.S. si S.U.A. Apelul 
solemn ca la întîlnirea de la Ge
neva să se acționeze în așa fel în- 
cît să se dea un curs nou vie
ții internaționale, corespunzător 
dorinței fierbinți a tuturor .po
poarelor de a se elibera de coșma
rul unui război nuclear nimicitori 
de a se trece la încetarea experi
ențelor cu arme nucleare și alte 
arme de distrugere în masă, la re
ducerea generală a armamentelor 
și la înghețarea și micșorarea 
cheltuielilor militare, ceea ce ar 
permite ca uriașe mijloace, astăzi 
irosite, să poată fi utilizate pen
tru scopurile dezvoltării econo
mice, pentru rezolvarea unor acute 
probleme sociale, în interesul ridi
cării nivelului de trai al tuturor 
popoarelor și consolidării păcii în 
lume.

Prin conținutul său profund 
umanist, Apelul Marii Adunări Na
ționale dă vibrantă expresie năzu
ințelor de pace și înțelegere in-, 
ternațională ale întregului popor 
român, care-și exprimă adeziunea 
deplină la ideile nobile ce călăuzesc 
acest demers de amplă rezonanță 
internațională.

O grăitoare ilustrare a ecoului 
generat în conștiința întregii na
țiuni, a sprijinului înflăcărat al oâ-j 
menilor muncii de cele mai dife
rite profesii, din fabrici și uzine, 
de pe ogoare, din institute de în- 
vățămînt și cercetare, îl constituie 
luările de poziție, declarațiile și 
scrisorile de adeziune sosite de pe 
tot cuprinsul patriei.

Foto : S. Cristian

Imagine din centrul civic al mu
nicipiului Tîrgoviște, localitate 
angajată ferm, ca toate așeză
rile patriei, pe drumul moder

nizării

In pagina a V-a luări de poziție și scrisori de la cetățeni:

„Susținem cu hotărâre Apelul Marii Adunări Naționale, elocventă expresie a 
preocupării tovarășului Nicolae Ceaușescu, a politicii României socialiste de 

apărare a păcii, hunul cel mai de preț al întregii omeniri"

Omul traversase orașul 
cu aceșt scop : să ajungă 
aici, la Ciurel, să vadă, să 
întrebe... Pentru briga
dieri nu era o surpri
ză : zi de zi, dar mai cu 
seamă duminica, șantierul 
lor este aproape un loc de 
pelerinaj. Cetățeni ai Ca
pitalei vin să vadă cu ochii 
lor că este așa. că. adică, 
bătrina Dimboviță a intrat 
in zodia unei noi tinereți. 
Mai ales vizitatorii . foarte 
vîrstnici sînt avizi dă amă
nunte. Clatină din cap cu 
mirare cînd aud că. în eu- 
rînd. apa tutelară a orașu
lui lor va avea limpezimea 
cristalului. că în ea vor 
pluti pești adevărati. ca în 
vremurile despre care ei 
mai știu doar din poveștile 
bunilor și străbunilor. Și 
lacul, cum va fi lacul ? Si 
care e rostul lui ? Și de: ce 
tocmai ei. brigadierii, sînt 
chemați să dea . viată aces
tui vis îndrăzneț,?...

— Dar e simplu, ceva din 
tinerețea noastră va Z 
transferat Dîmboviței. Ca 
o transfuzie. în medicină, 
nu-i așa ?

Brigadierul credea că lan
sează o glumă. în realita
te. rostea un mare adevăr. 
Nimic nu se împlinește fără 
prinosul de tinerețe al ge- 

■ neratiilor. Cu atît mai pu
țin o operă de reîntinerire 
ca aceasta.

Mai țineți minte cîntecul? 
L-au fredonat atîtea gene- 

^rațil. chiar și după ce isi

fi

pierduse sensul foarte con
cret, decantîndu-se pînă 
simbol :
„Dîmbovița, apă dulce, 
Cin’ te bea, nu se mai 

duce".
Și iată că rîul viu, dar 

îmbătrînit șj bătrîn ca tim
pul. întinerește astăzi sub 
ochii noștri. Apele sale se

la
Fănică Ciomeică, de la 
I.T.B.. si alții veneau de
seori aici, la ștrand, la Ciu
rel. Un ștrand modest, fără 
cine știe ce amenajări. 
Acum, cine are drum prin 
această zonă vede mai întîi 
un , cartier nou. mirosind , 
încă a mortar si a var 
proaspăt, dar respirînd 
aerul calm, așezat, al lu-

Reportaj de pe Șantierul național 
al tineretului „Amenajarea complexă 

a rîului Dîmbovița"

vor primeni și vechiul cîn- 
tec fredonat de generații 
de-a rindul își va redobindi 
sensul concret. Transfuzia 
de tinerețe" s-a declanșat, 
„ofensiva" terapeutică e în 
curs de desfășurare. în 
mindra Capitală, străbătută 
de la un capăt la altul de 
un suflu înnoitor. întineri
rea Dîmboviței este doar o 
parte din marea strategie 
constructivă ce se desfă
șoară. Tinerei Capitale — o 
Dîmbovița tînără. vie. lim
pede. ca viitorul oglindit 
în ochi de brigadier.

Ștefan Grama, de la An
trepriza de construcții- 
montaj nr. 5. Gheorghe și 
Ștefan Nistor. de la între
prinderea mecanică pentru 
agricultură si industria ali
mentară din sectorul 3,

crului făcut să dureze. 
Blocurile maiestuoase par 
construite de cînd lumea, 
caii-putere ai metroului 
sint gata să te poarte spre 
centru ca vîntul si ea gin- 
dul: „Ce 
valuri?" 
nătoarea, 
uzină și

e cupola aceea cu 
„Nu știi? Semă- 
șantier și uzină, 

șantier. Va fi în
treprindere model în Euro
pa, in materie de mașini a- 
gricole..." : „Și steagul, 
steagul fluturind în vînt ?“ 
„Noi l-am înăltat. în ziua 
de 28 septembrie, cînd a 
avut loc festivitatea de des
chidere a Șantierului natio
nal al tineretului". „Și cît 
va flutura acolo ?“ „Pînă 
ne încheiem misiunea".

Cînd privirile lăcome să 
cuprindă, să vadă, să cu
noască poposesc pe întin-

darea de pămînt in mișca- 
re< întrebările contenesc. 
Ce' să întrebi ? Totul este 
clar. Șantierul acesta. este 
ca o carte deschisă. Utilaje 
și oameni, forfotă neîntre
ruptă. salopete albastre, cu 
ecuson. Ii privești. cel 
mult ii invidiezi puțin (in 
taină) pentru șansa de a fi 
părtași la această, impor
tantă construcție si "treci 
mai departe.

Cine sint brigadierii ? A 
fost.. întrebarea pe care 
n-am mai rostit-o. deși o 
subliniem cu două linii in 
carnețel. Și de ce să mai 
întrebi cînd te înconjoară 
chipuri cunoscute ? Iată.

, de la Șantierul national 
al tineretului; „București- 
nord“. care si-a încheiat 
recent activitatea, chipuri 
cunoscute. începind cu ac
tivistul C.C. al U.T.C. to
varășul Amelian Filat, fost. 
comandant acolo, actual 
comandant aici.

— Este o șansă extraor
dinară. care mă onorează 
și mă obligă — ni se des- 
tăinuie. Acolo, la București- 
nord. ca brigadieri ai să
nătății pămintului. am sărit 
în ajutorul cîmpiei. chema
tă să rodească mai mult ca 
pînă acum. Pe ..urmele" 
noastre, griul încolțește sub 
brazdă... Acum ne preocu
pă sănătatea Dîmboviței.

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a IV-a) ,

/

Echipa de cercetare și spiritul revoluționar, 
creator al omului de știință

■ Partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au acordat și acordă consecvent o 
mare. încredere oamenilor de știință, 
stimulînd puternic dezvoltarea cer
cetării științifice, sprijinind școlile 
tradiționale și încurajind consolida
rea celor moderne, urmărind forma
rea unui detașament valoros de spe
cialiști capabili să rezolve cele mai 
diferite și complexe probleme pe 
care le ridică propesul cunoașterii și 
al producției materiale. Faptul că in 
documentele, de partid, în cuvîntări- 
le' tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
importanță aparte este acordată slu
jitorilor științei românești, sarcinilor 
specifice ce le revin este pentru noi 
un prilej de satisfacție, dar și de 
mobilizare exemplară.

Vorbind de 'o nouă calitate în ști
ință, înțelegem , nu simple reprodu
ceri sau asimilări, ci o muncă susți
nută de creație proprie, densă, valori 
ale gîndirii încorporate în sporirea 
avuției naționale. Numai printr-o 
nouă calitate și optică de cercetare, 
prin cultivarea inter și pluridiscipli- 
narității, printr-o osmoză fertilă a 
teoriei cu experimentul și aplicații
le rezultatelor în practică în cel mai 
scurt timp, se pot atinge obiectivele 
stabilite pentru oamenii muncii din 
activitatea de cercetare, proiectare, 
inginerie tehnologică și pentru spe
cialiștii din invățămintul superior.

Aș dori să mă opresc asupra unuia 
dintre aspectele pe care il consider 
de măre importanță și care se inclu
de printre factorii ce pot determina 
o nouă calitate superioară în munca 
de investigare științifică și tehnolo
gică.

în condițiile noii etape a revolu
ției tehnico-științifice are loc o 
schimbare calitativă fundamentală 
în sistemul științei și tehnicii; nu 
numai știința devine tot mai mult 
o forță nemijlocită de producție, ci 
oamenii de știință, cercetătorii, in
ventatorii și inovatorii, inginerii și 
economiștii, planificatorii etc. con
stituie o componentă deosebit de di
namică a muncitorului productiv co- 
leciiv. Tot mai pregnant apare deci, 
și caracterul colectiv al obținerii 
unui rezultat, în sensul că el nu mai 
aparține unui singur om, ci unei 
echipe capabile să lucreze unită și 
eficient, să abordeze și să rezolve in 
mod complex și rapid o problemă, o 
tematică de cercetare.

Toate acestea nu erau necesare în 
secolele trecute, cînd Fresnel; de 
exemplu, își făcea descoperirile în 
optică, utiliZînd pentru construcția 
de aparatură potcovăria din satul 
său, iar mai aproape de noi, la sfîr- 
situl secolului trecut, cînd au fost 
necesare mijloace derizorii pentru 
descoperirea radioactivității.

Situația nu mai este aceeași cu

cea de acum o sută sau chiar cinci
zeci de ani. Astăzi sînt necesare e- 
chipe complexe, utilizînd laboratoa
re dotate cu aparatură și instalații 
la nivelul cel mai înalt al tehnicii, 
pentru a fi posibilă depășirea gra
nițelor cunoașterii noastre "actuale.

Utilizarea unor echipe complexe 
este cît se poate de necesară în spe
cial pentru problemele energeticii 
nucleare. Astfel, chimiștii sînt soli
citați pentru separarea izotopilor 
stabili și identificarea izotopilor ra
dioactivi ; fizicienii pentru studiul 
reacțiilor nucleare și pentru cele de 
fizica neutronilor din reactorii nu
cleari, ca și al efectului radiațiilor 
asupra materialelor utilizate, ingi
nerii de diferite specialități pentru 
studiul proceselor termice, al auto
matizării și al controlului procese
lor cu ajutorul calculatoarelor, al 
construcțiilor metalice și al metalur
giei materialelor nucleare etc.

Membrii unei echipe trebuie să 
aibă vocație științifică și spirit coo
perant caracterizate prin capacitatea 
de lucru dezinteresată, generată de 
entuziasmul pe care numai dragos
tea de știință, de nou, îl poate crea 
și aceasta _ asociată cu o disciplină 
deosebită, impusă de efectuarea ex
periențelor în condiții optime, la 
care se ajunge numai printr-un lent 
și constant efort de perfecționare. 
Unirea răbdării cu imaginația, aso

cierea unui subtil efort intelectual 
cu perfecțiunea muncii manuale nu 
sînt posibile pentru orice tempera
ment. Poporul nostru însă a dove
dit că poate excela în realizarea 
unui astfel de echilibru.

Spiritul de echipă se formează In 
atmosfera colocviilor, a seminariilor 
grupului științific, a laboratorului. 
In aceste reuniuni de lucru, un cer
cetător expune rezultatele sale care 
pot fi utilizate de ceilalți, iar con
tribuția acestora constă în remarci, 
comentarii, idei noi ce pot apărea în 
urma expunerii.

Țfebuie spus că este necesar un 
anume curaj pentru a comunica 
astfel ideile personale sau chiar pe 
acelea care ți se- nasc în minte în 
urma audierii unei expuneri. Cred 
că tocmai aici este vorba de mani
festarea acelei educații revoluționare 
la care se referea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbind despre 
abordarea cu temeritate a noului ști
ințific și tehnologic, despre necesita
tea raportării la cuceririle științei 
mondiale.

Temperamentul cercetătorului — 
sensibil, imaginativ, personal, une
ori susceptibil — face ca lucrul în

Prof. unlv. rîr. 
____________Ionel I. PURICA 
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 17 noiembrie 1985

PROGRAM
EI

Programul a fost elaborat în con
formitate cu hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al Partidului. Comunist 
Român, pe baza orientărilor si sar
cinilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii. privind asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu produse a- 
eroalimentare si industriale în con
cordantă cu creșterea producției a- 
gricole si a bunurilor de larg con
sum si cu sporirea aportului jude
țelor la asigurarea fondului de stat.

în conformitate cu sarcinile sta
bilite Ia recentul Congres al consi
liilor populare, la nivelul fiecărui 
județ si localitate, vor fi stabilite mă
suri pentru satisfacerea în condiții 
mai bune a cerințelor populației : se 
va acorda o atenție deosebită pro
blemelor autoconducerii si autoapro- 
vizionării. în vederea asigurării, pe

baza creșterii producției industriale 
si a micii industrii, atît a necesită
ților generale ale fondului de stat, 
cît si a produselor pentru consumul 
propriu.

Programul prevede măsuri de per
fecționare a organizării si conduce
rii activităților din industrie si a- 
gricultură pentru mai buna gospodă
rire a resurselor. înlăturarea pierde
rilor si risipei, precum si reparti
zarea judicioasă a fondului de marfă 
pe teritoriul tării.

Preocuparea constantă a conduce
rii partidului si statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceausescu pen
tru bunăstarea întregului popor se 
reflectă pe deplin în creșterea des
facerilor de produse agroalimentare 
Si industriale. în măsurile prevăzute 
pentru diversificarea sortimentală si 
îmbunătățirea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor.

3. Zahăr, produse zaharoase și de patiserie
— mii tone —

Program

trimestrul IV
1985

trimestrele I—III
1986

Zahăr 85,0 253,0
Produse zaharoase de cofetărie

si patiserie 131,9 390,0

Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare va lua măsuri pen
tru îmbunătățirea calității și prezen

tării produselor zaharoase, a norme
lor tehnice de fabricație, acordînd o 
atenție deosebită sortimentelor pen
tru copii.

Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu Ministerul Industriei 
Ușoare și unitățile industriei mici 
au luat măsuri pentru creșterea mai 
accentuată a desfacerii articolelor de 
îmbrăcăminte gata confecționată, 
valorificarea superioară a materii
lor prime din producția internă si a 
materialelor refolosibile. pentru pro
ducerea si livrarea mărfurilor spe
cifice pe sezoane, astfel ca acestea 
să se găsească in magazine. înainte 
de începerea fiecărui sezon.

In cadrul fondului de mărfuri s-au 
contractat noi modele și sortimente 
de haine de iarnă, raglane și cana
diene matlasate sau căptușite cu 
blană sintetică, tricotaje și încălță
minte cu parametri calitativi îm
bunătățiți.

Pentru sezonul de primăvară-vară

se asigură creșteri la toate produ
sele : rochii, bluze, fuste, cămăși, 
îmbrăcăminte tricotată, sandale și 
pantofi cu fețe textile și înlocuitori, 
realizate în contexturi noi și culori 
variate.

O atenție deosebită s-a acordat 
sporirii cantităților și diversificării 
sortimentale la articolele pentru 
copii și tineret.

Pe baza sarcinilor stabilite, se va 
acționa pentru realizarea producției 
și livrărilor către fondul pieței pe 
clase de calitate, care să asigure va
lorificarea superioară a materiilor 
prime în produse cu grad ridicat de 
prelucrare, execuție, finisaj șl pre
zentare, astfel încît să satisfacă ce
rințele diferitelor categorii de cum
părători.

I
I ;

I. CU PRIVIRE LA PRODUSELE AGROALIMENTARE
Pe baza, indicatorilor stabiliți prin 

planul national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială. programul situează 
în centrul atenției creșterea produc
ției agricole, vegetale si animale în 
vederea asigurării aprovizionării 
populației, a industriei cu materii 
prime si altor nevoi ale economiei 
naționale.

Cantitățile propuse pentru desface
re au fost fundamentate ne cerin
țele Programului de alimentație ști
ințifică. diferențiate după structura 
populației. în funcție de eforturile 
depuse in producție, vîrstă. sex si 
specificul local, avîndu-se totodată 
în vedere gospodărirea judicioasă a 
cantităților de produse agroalimen
tare destinate fondului pieței.

Aprovizionarea fiecărui județ si lo
calități se va face pe baza realiză
rii producțiilor planificate si respec
tarea întocmai a prevederilor legii 
privind asigurarea în primul rînd a 
fondului centralizat de stat, precum 
si â fondului județean, răspunderea 
pentru îndeplinirea integrală a

acestor sarcini si încadrarea în can
titățile stabilite pentru consumul pro
priu. revenind consiliilor populare ca 
organe ale autoconducerii teritoriale, 

în scopul îndeplinirii programului, 
Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare, unitățile agricole de stat 
si cooperatiste, precum si consiliile 
populare vor lua măsuri pentru reali
zarea producției vegetale si anima
le. a intrărilor la fondul de stat, va
lorificarea mai intensă a disponibi
lităților de la populație, potrivit sar
cinilor rezultate din Programul unic 
de creștere a producției agricole în 
gospodăriile personale.

Totodată, pentru îmbunătățirea a- 
provizionării municipiului București 
si a unor centre muncitorești, au 
fost stabilite unitățile agricole care 
au obligația să livreze integral, pen
tru aceste localități, cantitățile de 
carne, lapte, legume, cartofi si 
fructe prevăzute în program.

La principalele produse agroali
mentare sînt prevăzute următoarele 
cantități :

1. Carne, pește, lapte și alte produse de origine animală

4. Grîu pentru pîine și făină, porumb pentru mălai 
și alte produse din cereale

Bunuri de folosință îndelungată, articole de uz casnic șl gospodăresc 
și alte mărfuri industriale

i' ,

(

Program

trimestrul
IV 1985

trimestrele
I—III 1986

Carne si produse din carne 
din care : ..........

mii t 246,9 664,0

— carne tăiată si păsări vil 
în echivalent ; mii t 139,9 352,0

— produse din carne 
din care :

mii t 107,0 312,0

— preparate de came mii t 90,0 254,0
— cohserve de carne mii t 7,0 30,0

Peste si produse din ceste mii t 62,0 135,0
Produse culinare cu carne si peste mii t V 20,0 118,0

— din industrie mii t 10.0 28,0
— din comerț mii t 10,0 90,0

Lapte si produse lactate proaspete mii hl 2 255 7 110
Unt mii t 8,5 25,0
Brînzeturi " mii t 20,0 64,0
Ouă mii buc. 607,0 I 975,0

Pe întreaga perioadă a programu
lui se asigură în medie, ne un lo
cuitor cantitatea de 73 kg carne, 
produse din carne, peste si produse 
din peste.

Vor fi luate în continuare măsuri 
de creștere a aportului gospodăriilor- 
anexă în aprovizionarea cu carne a 
unităților de alimentație publică si 
consumuri colective, care vor reali
za cel puțin 20 mii tone, prin extin
derea celor existente cu sarcina de 
sporire a efectivelor de animale 
pentru valorificarea integrală a re
surselor locale.

La industrie se are în vedere Creș
terea mai accentuată a cantităților 
de produse din carne, prelucrate în 
sortimente diversificate, care să ușu
reze munca în gospodărie. La pre
parate de carne se vor desface ne 
întreaga, perioadă 344 mii tone (fată 
de 254,7 mii tone în perioada ante
rioară). iar la preparate culinare 38 
mii tone (fată de 27,8 mii tone).

De asemenea. în unitățile de ali
mentație publică si cantine se vor 
realiza pe întreaga perioadă a pro
gramului 100 mii tone produse cu
linare cu carne, peste si legume 
(fată de 34,7 mii tone în perioada 
anterioară), astfel incit în total in
dustria si comerțul vor asigura 138 
mii tone produse1 culinare pentru 
servire la domiciliu, echivalent cu 
aproape 195 mii. meniuri pe an. Se 
vor lua măsuri pentru diversificarea 
sortimentelor de mîncăruri gătite", 
semipreparate. tocaturi, pireuri. supe 
si ciorbe, preparate de pescărie, a- 
luaturi. budinci si altele, care să 
permită alcătuirea unor meniuri va
riate si complete, contribuind la o 

"mai bună aprovizionare în forme ci
vilizate a populației.

In municipiul București se vor asl- 
. gura producerea si desfacerea zilni
că a 200 mii meniuri de mîncăruri 
gătite si semipreparate (64 milioane 
meniuri pe total an), atît prin ma
gazinele ' alimentare, unitățile de

alimentație publică si consumurile 
colective, cît si prin unitățile indus
triei alimentare. în județe se vor 
elabora programe speciale pentru 
sporirea si diversificarea producției 
de preparate si semipreparate culi
nare care vor fi desfăcute prin re
țeaua comercială si consumuri co
lective.

Cantităti însemnate sînt prevăzute 
pentru desfacerea către populație la 
peste 142,3 mii tone pe întreaga pe
rioadă. conserve din peste 23.1 mii 
tone si semiconserve 31.6 mii tone.

Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare va acționa mai ho- 
tărît pentru creșterea producției de 
peste din apele interioare si Marea 
Neagră, precum si a cantităților de 
specii valoroase din pescuitul ocea
nic. De asemenea, va fi îmbunătă
țită calitatea produselor prelucrate 
din peste, prin respectarea strictă a 
tehnologiilor si rețetelor de fabri
cație.

Ministerul Comerțului Interior, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție. Achiziții si Desfacere 
a Mărfurilor. Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare si consiliile 
populare vor lua in continuare mă
suri deosebite pentru sporirea consu
mului de peste prin extinderea 
punctelor de desfacere, completarea 
dotării rețelei cu spatii frigorifice si 
asigurarea transportului ritmic în 
prase, localități rurale la toate uni
tățile indiferent de subordonare.

La lapte si produse din lapte, uni
tățile de industrializare vor acorda 
o atentie deosebită îmbunătățirii ca
lității Si diversificării structurii sor
timentale pentru toate categoriile de 
populație.

Pentru buna gospodărire a resur
selor de lapte. în funcție de cerin
țele de consum, consiliile populare 
vor adapta lunar structura sortimen
tală a livrărilor. în limita cantități
lor totale de lapte aprobate pentru 
fondul pieței.

2. Grăsimi vegetale și animale
— mii' tone —

Program

trimestrul IV
1985

trimestrele I—III
1986

Ulei comestibil 56,0 163,0
Grăsimi porcine 10,7 20,6
Margarina 8,4 18,3

Pe ansamblu, cantitățile de gră- du-se la grăsimi..de porcine si mar-
simi asigură aprovizionarea popu- garină.
latiei. creșteri mai mari prevăzin-

— mii tone —

Program

trimestrul IV
1985

trimestrele I—III
1986

Griu pentru pîine și făină 650,0 1 950,0
Porumb pentru mălai 126,4 310,0
Paste făinoase 24,0 60,0
Biscuiți 27,0 65,0
Orez decorticat 24,0 59,0
Arpacaș 10,0 25,0

Cantitățile" prevăzute In program 
pentru desfacere la grîu pentru făi
nă și porumb pentru mălai vor asi
gura aprovizionarea populației din 
orașe și centre muncitorești, a per
sonalului muncitor navetist și a ce
lui cu locul de muncă în comune, 
precum și a membrilor de familie ai 
acestora care nu lucrează în coope
rativele agricole de producție, a 
populației din zonele de deal și 
munte neproducătoare de cereale, 
precum și a celorlalte categorii sta
bilite prin lege.

Populația din mediul rural situată 
în zonele producătoare de cereala 
urmează să fie aprovizionată ca și 
pînă în prezent de către cooperati
vele agricole de producție, din can
titățile prevăzute pentru retribuirea 
muncii. Unitățile agricole cooperatis
te vor asigura membrilor coopera

tori pîine și făină corespunzător can
tităților de grîu cuvenite ca retribui
re în natură pentru zilele muncă 
efectuate, folosindu-se in acest scop 
brutăriile și morile din comune.

Pentru gospodărirea cît mai judi
cioasă a cantităților de grîu prevă
zute la fondul pieței, în producția 
de pîine se vor folosi adaosuri de 
cartofi, aplicindu-se în continuare 
măsurile stabilite privind producerea 
și. desfacerea pîinii în gramaje care 
să permită cumpărarea in raport cu 
nevoile reale de consum. Totodată, 
se va acționa în continuare pentru 
respectarea structurii sortimentale și 
a calității pîinii.

în alimentația publică șl cantine, 
aprovizionarea se va face pe baza 
normelor de consum stabilite, evi- 
tîndu-se orice formă de risipă.

5. Legume, cartofi, fructe și struguri
— mii tone —

Program

trimestrul IV
1985

trimestrele I—III
1986

Cartofi. total 
din care :

, , 390,0 640,0
— cartofi de toamnă 390,0 440,0
— cartofi timpurii — vară _ 200,0Legume de cimo 520,0 965,0Fructe 100,0 250,0Struguri 35,0 70,0

Pentru buna aprovizionare a 
populației cu legume, fructe și car
tofi, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare va lua măsuri 
pentru asigurarea transportului ope
rativ al acestora către piețele și uni
tățile de desfacere, întărirea contro
lului asupra sortării, depozitării și

livrării produselor, mărirea număru
lui centrelor de vînzare șl folosirea 
judicioasă a spațiilor existente, creș
terea cantităților prelucrate și pre- 
ămbalate.

în scopul asigurării continuității în 
aprovizionare pînă la noua recoltă, 
s-a prevăzut însilozarea pentru fon
dul pieței a următoarelor cantități :

— mii tone Ia 31 decembrie 1985 —

Gantitățile prevăzute asigură apro
vizionarea corespunzătoare a popu
lației într-o gamă sortimentală îm
bunătățită, ceea ce va contribui la 
creșterea dotării populației, ridica

rea nivelului de confort șl ușurarea 
muncii în gospodărie.

La principalele produse, desfaceri
le sînt următoarele :

Trimestrul IV 1985 și 
trimestrele I—III 1986

Cartofi de toamnă
Legume de cîmp 

din care :
— ceapă
— rădăcinoase
— varză
Fasole boabe 
Fructe 

din care :
— mere
Struguri

280,0
15Ș.0

50,0
57,0
30,0
17,0 

180,0
179,0

5,0

La conserve de legume, fructe si pastă de roșii se prevăd la desfacere:
— mii tone —

Program

trimestrul IV trimestrele I—III
1985 1986

Conserve de legume 66,0 110,0
Conserve de fructe 25,0 55,0
Pastă de roșii 12,0 16,0

In afara cantităților prevăzute la 
desfacere srau constituit rezerve 
pentru fondul pieței la dispoziția 
guvernului la : grîu pentru pîine și 
făină, porumb pentru mălai, prepa
rate din carne, pește, lapte și pro
duse lactate, unt, zahăr, uleiuri co

mestibile și grăsimi porcine, cartofi, 
legume și fructe.

în completarea fondului de 
mărfuri din producția internă se vor 
desface unele produse din import 
(lămîi. portocale, grepfruturl. man
darine. banane, măsline etc.).

ÎL CU PRIVIRE LA PRODUSELE INDUSTRIALE
Pe baza indicației tovarășului 

secretar general Nicolae Ceaușescu, 
s-au asigurat cantități sporite de

mărfuri care vor satisface in con
diții mai bune cerințele popu
lației.

Mărfuri textile-incălțăminte
Pe întreaga perioadă a programu- văd la desfacere următoarele canti- 

lui, la principalele produse se pre- tați :

Trimestrul IV 1985 și 
trimestrele I—III 1986

Pardesie, canadiene si bluze vînt mii buc. 1 260
Raglane și impermeabile mii buc. 730
Paltoane și haine de iarnă mii buc. 2 500
Cămăși de noapte și pijamale finet mii buc. 2 370
Rochii și capoate din diftină
și alte țesături de iarnă mii buc. 1 400
Rochii și capoate de vară mii buc. 3 550
Cămăși și bluzoane total mii buc. 15 500
Pantaloni — total mii per. 3 400'
Bluze și fuste — total mii buc. 2 200
Tricotaje groase tip lină mii buc. 28 100
îmbrăcăminte tricotată
cu rninecă scurtă mii buc. 12 800
Tricotaje pentru nou-născuți mii buc. 15 700
Lenjerie scămoșată mii buc. 12 500
Costume de baie mii buc. 4 400
încălțăminte pentru sezonul
de toamnă-iarnă (ghete, bocanci,
cizme, pantofi) mii per. 18 800
încălțăminte pentru sezonul
de primăvară-vară (sandale și pantofi) mii per. 31 200

Bunuri de uz îndelungat
— aparate de radio
— televizoare
— mașini de spălat rufe
— mașini de cusut
— aspiratoare de praf
— frigidere
— mașini de gătit și sobe de încălzit 

cu combustibili solizi
— mașini și reșouri aragaz
— mobilă
Articole de uz casnic
— vase din tablă emailată
— articole de menaj din porțelan
— articole de menaj din faianță 

și ceramică
Articole chimice
— detergenți
— săpun — total
— lacuri și vopsele
Jucării

mii buc. 473,0
mii buc. 224,0
mii buc. 260,0
mii buc. 48,5
mii buc. 132,0
mii buc. 260,0
mii buc. 198,0
mii buc. 160,0
mii. lei 5 800,0

mii. buc. 32,0
mii. buc. 29,0
mii. buc. 50,0

mH tone 80,0
mii tone 25,0
mii tone 17,5
mii. lei 1 350,0

întreprinderile furnizoare au luat 
măsuri pentru reproiectarea și mo
dernizarea produselor, urmărindu-se 
reducerea consumului de materii 
prime, materiale și energie, tipiza
rea subansamblelor, reperelor șl 
componentelor, creșterea randamen
telor și a fiabilității în exploatare.

în producția de mobilă, se vor 
realiza noi modele multifuncționale, 
modulate, cu greutăți reduse, care

s r •. !■ ț

să permită utilizarea mai rațională 
a spațiilor din apartamente.

La scule, unelte și utilaje de uz 
agricol si gospodăresc, fondul de 
mărfuri asigură buna aprovizionare 
a populației. din rețeaua specializată 
pentru desfacerea acestor produse 
atît la orașe cit și la sate, fiind pre
văzute la desfacere următoarele can
tități':

Trimestrul
IV 1985 

ți trimestrele 
I—III 1986

Sape si cazmale
Coase
Seceri
Furci
Tocătoare de nutreț
Clești pentru cuie
Topoare și barde
Pînză pentru ferăstrău metal
Foarfeci pomicultură 
Lanțuri
Calele

mii buc. 780,0
mii buc. 650.0
mii buc. 550,0
mii buc. 650,0
bucăți . 2 800,0
mii buc. 210,0
mii buc. 400,0
mii buc. 570,0
mii buc. 140,0
tone 900,0
mii. buc. 145,0

La materiale de construcții se asi
gură la principalele produse cerințele 
populației pentru întreținerea si re
pararea locuințelor.

La combustibili, în cadrul măsurl-

lor luate pentru gospodărirea judi
cioasă a resurselor si sporirea pon
derii cărbunilor, cantitățile prevăzu
te vor asigura o aprovizionare nor
mală a populației.

— mil tone
Trimestrul IV 1985 

șî trimestrele I—III 1986

Combustibili solizi — total 
din care :

— cărbuni
— lemne de foc

4 950,0
3 030,0
1-920,0

La petrol se vor desface 16,6 mii 
tone în trimestrul IV 1985 si 18 mii 
tone în trimestrul I 1986, iar la gaze 
lichefiate 59 mii tone în trimestrul 
IV 1985 și 53 mii tone în trimestrul 
I 1986.

La medicamente. In program s-au 
cuprins cantitățile necesare pentru 
menținerea stării de sănătate a 
populației, la principalele grupe de 
produse terapeutice asigurîndu-se 
următoarele :

— mii. lei —
trimestrul trimestrele

IV 1985 I—III 1986

Medicamente — total

Se va urmări repartizarea judi
cioasă pe teritoriu a produselor far
maceutice în structură sortimentală, 
organizîndu-se acțiuni de către ca
drele sanitare pentru combaterea

598,0 1 935,0

abuzului de medicamente, respec
tarea tratamentelor corespunzător 
prescripțiilor medicale, promovînd în 
mai mare măsură factorii naturali de 
cură terapeutică.

III. MĂSURI PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI
— Consiliul de Miniștri va urmări 

și analiza lunar modul cum ministe
rele și consiliile populare asigură 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
și livrare la fondul pieței, la toate 
produsele agroalimentare și indus
triale prevăzute in Programul de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
exercitind un control permanent asu
pra activității desfășurate de orga
nele centrale și locale pentru respec
tarea obligațiilor ce le revin.

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Împreună cu consi
liile populare vor lua măsuri pentru 
creșterea producției animale și ve
getale în unitățile de stat și coope
ratiste. precum si în gospodăriile 
populației, acționînd pentru sporirea 
efectivelor de animale, îmbunătățirea 
furajării lor, folosirea integrală si 
eficientă a terenurilor arabile si a 
fitiețelor, a suprafețelor de vii și 
pomi, pentru realizarea integrală și 
ritmică a intrărilor în fondul de stat 
la nivelul planului stabilit pe fiecare 
județ, în vederea constituirii fondu
lui centralizat și acoperirii nevoilor 
proprii de consum.

De asemenea. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții si Desfacere a

Mărfurilor și consiliile populare vor 
acționa cu toată fermitatea, potrivit 
legii, pentru sporirea contractărilor 
și achizițiilor de produse agroali
mentare din gospodăriile populației.

— Consiliile populare vor elabora 
programe de autoconducere și auto
aprovizionare pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială, cu sarcini 
concrete privind producția, livrările 
pentru fondul de stat centralizat și 
pentru consumul local, precum și 
măsuri care să asigure realizarea in
tegrală și la timp a cantităților sta
bilite.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Turismului, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor 
și consiliile populare vor lua măsuri 
în continuare pentru dezvoltarea 
producției in gospodăriile-anexă de 
pe lingă unitățile de alimentație pu
blică și consumurile colective ale în
treprinderilor economice și sociale, 
in vederea sporirii contribuției aces
tora la acoperirea necesarului de 
carne, lapte, legume și alte produse.

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Ministerul Comer
țului Interior, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Producție, Achizi
ții și Desfacere a Mărfurilor, Minis

terul Turismului și consiliile popu
lare vor acționa pentru aplicarea 
sarcinilor trasate de conducerea su
perioară privind creșterea producției 
în mica industrie alimentară și culi
nară și extinderea desfacerii către 
populație a mîncărurilor gata prepa
rate si a semipreparatelor culinare. 
— Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu ministerele producătoa
re, Comitetul de Stat al Planificării 
și consiliile populare vor lua măsuri 
pentru repartizarea judicioasă pe te
ritoriu a fondului de mărfuri prevă
zut în program, în raport de struc
tura populației, urmărindu-se în mod 
deosebit asigurarea bunei aprovizio
nări în centrele muncitorești, zonele 
miniere, petroliere, forestiere și ma
rile șantiere.

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și Ministerul Co
merțului Interior, împreună cu con
siliile populare vor lua măsuri pen
tru însilozarea din timp a cantități
lor stabilite de cartofi, legume si 
fructe, sortarea și buna păstrare a 
acestor produse.

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, consiliile populare 
și Ministerul Comerțului Interior vor 
constitui un stoc permanent de carne, 
în cadrul balanței aprobate, care va 
fi la dispoziția municipiului Bucu
rești și a județelor pentru asigurarea 
continuității în aprovizionarea popu
lației.

— Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu legume, fructe, 
cartofi. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare va asigura trans
portul direct din cîmp către piețe si 
punctele de desfacere, controlul ri
guros la sortarea, depozitarea si li
vrarea produselor, extinderea centre
lor de vînzare, folosirea mai judi
cioasă a spatiilor existente.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și consiliile populare vor 
acționa pentru desfacerea corespun
zătoare a comerțului în piețe, tîrguri, 
oboare, urmărindu-se aplicarea pre
vederilor Decretului privind vînzarea 
produselor agroalimentare de către 
producători, respectarea preturilor 
maximale de mercurial, asigurarea 
calității 'produselor și a condițiilor 
igienico-sanitare.

— Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Turismului, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și 
consiliile populare vor lua măsuri 
pentru buna organizare a comerțului 
și alimentației publice pe litoral si 
in stațiunile balneoclimatice. con
form programului special ce se va în- 
toomi pentru sezonul estival.

— Ministerele și organele centrala 
șl locale ale industriei mici, producă
toare de articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, bunuri de folosință în
delungată, articole de uz casnic, gos
podăresc și agricol, materiale de con
strucții, reparații și întreținere, me
dicamente vor lua măsuri pentru re
alizarea integrală a producției, li
vrarea ritmică către unitățile comer
ciale a mărfurilor prevăzute în pro
gram, într-o structură sortimentală 
diversificată și cu respectarea norme
lor de calitate stabilite.

— Ministerul Minelor și Ministerul 
Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții vor asigura livra
rea integrală și la termenele stabi
lite a cantităților de cărbuni și lemne 
de foc prevăzute în program, astfel 
încît aprovizionarea populației cu 
combustibil să se desfășoare în con
diții corespunzătoare.

— Ministerul Comerțului Interior și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere 
a Mărfurilor vor acționa permanent 
pentru buna aprovizionare și organi
zare a desfacerii produselor indus
triale prin rețeaua comercială de la 
orașe și sate, specializarea. în conti
nuare. a magazinelor și raioanelor pe 
grupe de produse.

— Ministerul Transporturilor șt Te
lecomunicațiilor, împreună cu Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Ministerul Comerțului In
terior și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Producție, Achiziții si 
Desfacere a Mărfurilor vor asigura 
transportul operativ al produselor 
agroalimentare și industriale, elimi- 
nînd orice pierderi și deprecieri.

— Ministerul Comerțului Interior. 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor, ministerele cu rețea de 
desfacere si consiliile populare. îm
preună cu organele Inspectoratului 
General de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor vor acționa pentru 
sporirea exigentei la recepția cali
tativă a mărfurilor, întărirea ordinii 
și disciplinei in fiecare unitate co
mercială, respectarea regulilor de co
merț și a normelor de etică si echi
tate socialistă de către toți lucrătorii 
în relațiile cu populația.

— Consiliul pentru coordonarea șl 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii pentru 
populație, împreună cu ministerele 
producătoare si cele cu activitate co
mercială va analiza lunar modul de 
îndeplinire a prevederilor din pro
gram, luînd măsuri operative pentru 
realizarea corespunzătoare a livrări
lor și desfacerilor și va raporta Con
siliului de Miniștri asupra modului 
cum se desfășoară aprovizionarea 
populației.

Realizarea prevederilor Programu
lui privind autoconducerea si auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale impune partici
parea tuturor oamenilor muncii din 
industrie și agricultură la sporirea 
producției și ridicarea calității aces
teia, întărirea răspunderii consiliilor 
populare, a tuturor unităților eco
nomice în asigurarea bunei aprovi
zionări a populației, contribuind ast
fel la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
indicațiilor și orientărilor tovarășului 
secretar general Nicolae Ceausescu, 
privind creșterea nivelului de trai al 
Întregului popor, obiectiv fundamen
tal al politicii Partidului Comunist 
Român.
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muncaprogram

realizate în cantitâti
______ tub

In această ultimă parte a anului, In toate sectoarele de activitate 
economiei naționale, în toate Județele și întreprinderile se fac efor- 
susținute pentru îndeplinirea și chiar depășirea planului de producție, 
cum se subliniază in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 

plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, este necesar 
ca in zilele și sâptăminile următoare să se acționeze cu toată hotărirea 
pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru 
pregătirea temeinică a producției anului viitor și trecerea la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al Xlll-lea al partidului.

Perioada care a mai rămas pînă la încheierea anului trebuie să se 
caracterizeze prin urmare printr-o maximă mobilizare a forțelor umane 
și materiale din întreaga economie, astfel îneît planul la producția fizică 
să fie îndeplinit integral, la toate sortimentele. Desigur, în mecanismul 
aprovizionării tehnico-materiale, fiecare produs are o , destinație precisă 
și condiționează buna desfășurare a activității intr-un sector sau altul.

In fiecare unitate și domeniu de activitate, organizarea și lansarea 
in fabricație a producției trebuie să se facă așadar ținindu-se seama de 
cerințele actuale cele mai stringente ale economiei naționale. Este lim
pede că buna aprovizionare tehnico-materială și realizarea integrală, 
ritmică a planului în fiecare întreprindere depind de modul în care se 
îndeplinesc prevederile la producția de materii prime și resurse energe
tice, dar și la aceea de metal, laminate, utilaje, piese de schimb, mate
riale de construcții ș.a. De aici 
stabilească programe precise cu 
nului, cu prioritate la produsele

necesitatea ca in toate ramurile sâ se 
privire la realizarea și depășirea pla- 

intens solicitate de economia națională.

este și faptul că aceste 
fost obținute în condi- 
planul la productivita- 
l’ost

care 
cele 

Cum 
pentru depășirea planu-

y 8 j
Oamenii muncii de la Exploatarea 

minieră Baia Sprie au luat cunoș
tință și au dezbătut pe larg recen
tele orientări și sarcini subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
și la plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Cu acest 
prilej s-a reafirmat hotărirea între
gului colectiv de a-și intensifica 
eforturile, de a lua noi măsuri pen
tru folosirea cu indici superiori a 
utilajelor și instalațiilor din dotare, 
astfel îneît să valorifice superior ele
mentele utile din zăcămintele ex
ploatate și să sporească producția de 
materii prime miniere solicitate in
tens de economia națională. „Pe 
deplin convinși de importanța sarci
nilor de mare răspundere ce le revin, 
preciza secretarul comitetului de 
partid pe mină, tovarășul Mihai 
Cocuz, comuniștii, toți oamenii mun
cii au hotărît ca, pe baza programu
lui propriu de măsuri adoptat in 
acest sens, unitatea noastră să în
cheie ultimul an al actualului cinci
nal cu însemnate depășiri de plan la 
toate sortimentele de minereuri de 
metale neferoase".

Ca argument și temei al îndepli
nirii acestui angajament stau înseși 
rezultatele de pînă acum. Astfel, 
după zece luni din acest an, planul 
la producția-marfă a fost depășit cu 
peste 21 milioane lei, iar la produc
ția fizică de metale în concentrate 
s-au extras suplimentar 112 tone 
plumb, 29 tone zinc. 49 tone cupru ș.a. 
De remarcat 
rezultate au 
țiile în care 
tea muncii a 
depășit cu 10,7 la 
sută, iar cheltu
ielile totale la 
1 000 lei produc- 
tie-marfă s-au 
redus cu aproape 
60 lei, din 
cu 45 lei la 
materiale.
s-a acționat 
lui la producția fizică de minereuri 
si creșterea ' eficientei economice ?

...Pe directorul exploatării miniere 
l-am întîlnit chiar în momentul cînd 
era gata să intre în mină. Făcea 
cîteva calcule pe baza datelor extra
se din programul de măsuri amintit, 
pe care apoi le compara cu graficele 
de execuție întocmite pe fiecare lu
crare în parte, în așa fel îneît să 
poată verifica apoi — la fața locu
lui — cum se. soluționează proble
mele pentru îndeplinirea ritmică și 
depășirea planului de minereuri.

— Măsurăm zilnic cu cit am îna
intat, cît minereu s-a excavat din 
fiecare abataj, verificăm cum func
ționează sistemul de lucru adoptat, 
cum se exercită controlul și îndru
marea tehnică, ne precizează interlo
cutorul. Fără ordine și disciplină, 
fără un control riguros la fiecare loc 
de muncă, activitatea de producție 
nu se poate desfășura la un nivel 
corespunzător, la nivelul cerințelor 
actuale ale economiei naționale. Noi 
am înțeles să aplicăm în toată com
plexitatea lor măsurile stabilite de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
punerea în valoare în modul cel mai 
rațional și eficient a bogățiilor sub
solului patriei, prin utilizarea cu 
înalt randament a. investițiilor mate
riale și financiare.

Fiecare sector al minei are un spe
cific al său și. ca atare, s-au stabilit 
măsuri individualizate pentru fiecare 
colectiv de muncă. La sectorul nr 1,' 
condus de inginerul Mircea Mun- 
teanu, de pildă, s-a prevăzut ca 
obiectiv principal recuperarea mine
reului din panourile situate în ex
tremitățile zăcămîntului și concen
trarea producției, adică restrîngerea 
și gruparea locurilor de muncă, pen
tru o utilizare cît mai bună și efi
cientă 3 forței de muncă, a utilaje
lor din dotare și a timpului de lucru. 
Cum își îndeplinește acest colectiv 
sarcinile ce i-au fost încredințate ? 
Din graficele întocmite rezultă că 
acest sector are rezultatele cele mai 
bune din întreaga exploatare minie
ră, că a obținut o importantă pro
ducție suplimentară și, ceea ce spune 
și mai mult, indicele de calitate 
obținut este superior planului la toa
te sortimentele : cu 4 la sută la con
centratul de cupru, cu 20 la sută la 
concentratul de plumb, cu 2,3 la sută 
la cel de zinc, cu 11,4 la sută la 
pirită. Deci, în acest abataj, ordine 
și disciplină înseamnă a nu lăsa nici 
un gram de minereu să se risipească 
în steril și nici ca sterilul să se 
amestece cu minereul, încărcînd inu
til și păgubitor cheltuielile de pre
parare a minereului.

Acest mod de a acționa este carac
teristic întregului colectiv de mineri 
de Ia Baia Sprie, unde s-au format 
mineri de elită, cum sînt șefii de 
brigadă fruntași loan Naltu, Vasile 
Coți, Dumitru Poduț, loan Cătălina, 
Gheorghe Oane sau loan Buchet, 
care prin atitudinea lor în muncă

La exploatarea minieră 
Baia Sprie, 

județul Maramureș

reprezintă adevărate exemple. In 
cadrul acestui efort general al colec
tivului făcut pentru sporirea produc
ției de minereuri, sectorul 2 al minei 
are sarcina să perfecționeze noile 
tehnologii de exploatare cu utilaje 
de mare capacitate. Desigur însă că 
tot de ordinea și disciplina de la 
fiecare loc de muncă depind și in- 
dicii de folosire ai utilajelor din 
dotare. în prezent, aici se fac efor
turi mari pentru perfecționarea me
todei de exploatare cu subetaje, prin 
plasarea optimă a camerelor pentru 
excavare și a găurilor de mină rea
lizate cu o instalație nouă de per
forat în evantai. După cum se știe, 
de extinderea mecanizării depinde 
în mod hotărîtor creșterea producti
vității muncii în subteran. Tocmai 
de aceea, minerii de la sectorul nr. 2 
au învătat cu sîrguintă mînuirea ’ 
corectă si folosirea cu randament' 
maxim a noului încărcător de mare 
capacitate realizat de întreprinderea 
„Unio" Satu Mare, a căruciorului 
pentru perforat găuri în evantai fa
bricat de Uzina de utilaj minier și . 
reparații din Baia Mare, a instalației 
de spart supragabarite și a altor uti
laje, urmînd acum să împărtășească ’ 
din experiența lor și minerilor din 
celelalte sectoare.

Extragerea rezervelor de minereuri 
din partea superioară a zăcămîntului, 
executarea unor colectoare de mine
reu și a platformelor de la puțurile 
de extracție, amenajarea unor linii 
de transport pe galerii, de care se 
folosesc toate sectoarele au fost în
credințate colectivului de la sectorul 
nr. 3. Pentru fiecare lucrare în parte 

se măsoară zilnic 
metrajul, se ana
lizează calitatea 
operațiilor efec
tuate. intervenin- 
du-se cu promp
titudine si creîn- 
du-se condiții 
pentru depășirea 
sarcinilor de plan, 
procedează și înAsemănător se 

cazul lucrărilor geologice de deschi
dere a noilor zone miniere. Ca ur
mare a măsurilor luate, în luna oc
tombrie planul a fost depășit cu 80 
la sută, recuperîndu-se integral res
tanțele acumulate în prima parte a 
anului și asigurîndu-se o perspectivă 
bună pentru exploatarea zăcămîntu
lui in perioada următoare. De altfel, 
în aceste zile, în sectorul de inves
tiții se lucrează intens pentru deschi
derea zonei estice a zăcămîntului și 
asigurarea fronturilor de lucru nece
sare pentru sporirea ritmului de 

< extracție.
Neîndoielnic, munca minerilor poa

te fi apreciată cel mai bine la uzina 
de preparare, acolo unde se separă 
metalul de steril. Care ar fi, după 
părerea inginerului Gheorghe Haup- 
trich, șeful uzinei de preparare, cali
ficativul ce poate fi dat muncii des
fășurate de minerii de la Baia Sprie 
in perioada ce a trecut din acest an? 
„Fără îndoială, unul foarte bun, ne 
spune interlocutorul. în același timp, 
bine au muncit și lucrătorii din pre- 
parație. Utilajele au fost bine între
ținute și reparate, astfel că nu s-au 
produs stagnări ori opriri acciden
tale. Așa se explică faptul că s-au 
realizat randamentele de extracție 
planificate, ceea ce se reflectă și in 
realizarea și depășirea planului Ia 
toate sortimentele". Bătălia pentru 
îmbunătățirea calității concentratelor 
nu încetează însă nici o clipă. Prin 
eforturi proprii, colectivul uzinei de 
preparare a soluționat problema 
umidității concentratelor, prin pune
rea la punct a instalațiilor de vid 
și a filtrelor.

Hotărirea minerilor de la Baia 
Sprie de a valorifica superior, la fie
care loc de muncă posibilitățile de 
depășire a planului de producție sînt 
evidente la tot pasul. Continuă ener
gic acțiunea de înnoire a utilajelor, 
introdueîndu-se în abataje cele de 
capacități și randamente înalte. în 
aceste zile, pe platforma de la gura 
minei a fost adus un nou utilaj 
complex și multifuncțional, pe care 
abia s-a uscat vopseaua și care ur
mează să fie introdus in subteran. 
Se experimentează noi sisteme de 
lucru în abataj, se încearcă noi me
canisme Încă nefolosite în galerii.

„Toate pregătirile pentru producția 
anului viitor și a noului cincinal 
vrem să Ie facem în devans, ne ex
plică loan Izvoran, directorul minei. 
Așteptăm însă și din partea colabo
ratorilor un sprijin mai prompt. 
Vrem să adîncim puțul nr. 2, dar 
avem urgentă nevoie de pompe sub
mersibile, pe care Ie produce între
prinderea „Aversa" din Capitală. 
Aceste pompe, pe care le așteptăm 
cam de mult, ne-ar fi de mare aju
tor în efortul pe care îl facem pen
tru sporirea producției de metale 
neferoase". Sperăm ca acest apel să 
fie recepționat de muncitorii și spe
cialiștii de la „Aversa".

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Mai mult metal, de calitate
superioara, livrat beneficiarilor

La cocserie, furnale, oțelării. în 
marile laminoare de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, la fiecare loc 
de muncă există în aceste zile o pu
ternică angajare muncitorească pen
tru realizarea integrală a planului și 
chiar pentru obținerea unor produc- 

- 4*i suplimentare de metal; în vede
rea satisfacerii în condiții cit mai 
bune a cerințelor economiei naționa
le. „Orientările și sarcinile subli
niate in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. au generat și în rîn- 
durile colectivului nostru de muncă 
o puternică emulație, au declanșat 
noi energii creatoare — ne spune ing. 
Sabin Faur, directorul general al 
combinatului. Sîntem ferm hotăriți 
ca în timpul ce a mai rămas pînă la 
sfirșitul anului să ne sporim efortu
rile pentru realizarea unor producții 
suplimentare de metal și alte produ
se siderurgice deosebit de utile și so
licitate. Aș dori să precizez că și în 
perioada care a trecut din acest an 
s-au realizat suplimentar peste 2 400 
tone cocs metalurgic și 11 500 tone 
fontă cenușie. Așa cum s-a indicat la 
plenara C.C. al P.C.R.. un accent deo
sebit îl vom pune pe introducerea u- 
nor noi tehnologii perfecționate, care 
în paralel cu asigurarea unei produc
tivități ridicate să contribuie mai 
substanțial Ia reducerea consumuri
lor materiale și de energie".

In cadrul programelor prioritare 
întocmite pe ansamblul combinatului, 
un accent deosebit se pune pe spori
rea producției de fontă cenușie, oțel

Se lucrează intens

Greu, foarte greu putem desluși 
prin cimpul încețoșat desfășurarea 
de forțe mecanice și umane in partea 
de cimpie a Bărăganului ce cuprin
de satele și ogoarele județului Călă
rași. Forfota din cîmp dată de zgo
motul tractoarelor, dar mai ales ne
număratele fîșii de pămint proaspăt 
brăzdate sînt probe că aici se lucrea
ză intens. E vremea ogoarelor de 
toamnă, e vremea cînd oamenii cu
răță cimpul de ceea ce a mai rămas 
din recolta acestui an : coceni, alte 
resturi vegetale. Și o fac cu aceeași 
înaltă răspundere cu care. în primă
vară, au dat viață cîmpului, iar apoi . 
s-au luptat cu seceta verii 
face culturile să rodească 
gat.

Pe ansamblul județului a 
tă jumătate din suprafața __ __ _
235 000 hectare pe care trebuie efec
tuate ogoare de toamnă. Peste medie 
se situează unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Fundulea. Vlad 
Țepeș, Mănăstirea și Roșeți, in timp 
ce unitățile din consiliile Dragoș
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Uneori preocuparea pentru înlătu
rarea tuturor resturilor vegetale, 
inclusiv a celor fără valoare nu
tritivă pentru animale se face cu 
prețul unor mari cheltuieli 
orice fel de cheltuieli, pentru 
vorba de consum suplimentar 
torină. adică tocmai de ceea 
nevoie mai mult agricultura. Ne refe
rim mai ales la aceste terenuri din 
„baltă" — infestate cu costrei și care 
după ce au fost recoltate cu combina

aliat, 
ților, 
altor 
grea, 
țiune 
parte 
rulmenților grei; de mari 
siuni. Primele 200 de tone din a- 
ceastă categorie de metal au și fost 
expediate beneficiarului.

Siderurgiștii hunedoreni. ferm ho- 
tărîti să-și perfecționeze activitatea.

otel destinat fabricării rulmen- 
semifabricate pentru țevi și a , 
tipuri de laminate. La forja 
de pildă, pusă recent în func- 
s-au și asimilat în fabricație o 
din semifabricatele destinate 

di-men-

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara

să producă mai mult metal de calita
te superioară, se angajează nu numai 
să înfăptuiască în întregime progfa- 
mul de producere a semifabricatelor 
pentru țevi, ci să si realizeze peste 
plan 5 000'tone laminate. Prezenti în 
cursul zilei de sîmbătă în secția a 
doua de semifabricate, unde se fa
brică cea mai mare parte din pro
ducția de laminate pentru țevi, am 
remarcat că la fiecare punct de lu
cru există o bună organizare a mun
cii, că fiecare laminator își cunoaște 
temeinic atribuțiile și le respectă în
tocmai. „Toți muncitori din schimbul 
A sînt prezenți la lucru și asigură 
buna desfășurare a procesului tehno
logic pe întregul flux de laminare — 
ne spune ing. loan Popa, șeful sec
ției. Deviza noastră este să asigurăm

Vodă, Frăsinet și Fundeni abia au 
reușit să are un sfert din suprafața 
planificată. Adevărul este că ritmul 
arăturilor se menține scăzut (sub 40 
la sută față de cel planificat) aceasta 
datorită și dereglărilor în asigurarea 
motorinei, dar și unor deficiențe de 
natură organizatorică.

Dincolo de preocuparea de a spori 
actualul ritm necorespunzător de lu
cru se cuvine a fi subliniată grija 
pentru calitatea arăturilor. Ne-am 
convins de acest fapt în orezăriile 
I.A.S.-ului din Oltenița, dar și pe te
renurile de pe terasă ale unităților 
agricole din consiliul agroindustrial 
Mănăstirea. La cooperativele agricole 
din Coconi și Mănăstirea formațiile 
de la arat lucrau în ritm cu cele de 
la eliberarea terenului, primele avind 
asigurat de acum un front de lucru _ 
de trei zile. înțelegînd prin front de ’ 
lucru un teren curățat de resturi ve
getale, în care tractoarele întorc a- 
cum. după ploi, brazde adinei ce se 
revarsă în urma plugurilor, semn că 
se face o arătură de bună calitate.

C 6P (combină care, se știe, în mod 
normal printr-o singură trecere tre
buie să facă atit recoltarea, cit si 
eliberarea terenului) pentru, a putea 
fi arate se mai face o lucrare de cu
rățire a terenului cu mașina de adu
nat și căpițat (M.A.C.). Specialiștii 
susțin că aceste resturi, practic, 
au nici o valoare nutritivă și. 
deasupra, prin strîngerea lor 
M.A.C.-ul se scutură și sămînța 
costrei, buruiană care a devenit 
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funcționarea Ireproșabilă a lamino
rului. Numai în acest fel vom putea 
înfăptui programul prioritar de rea
lizare a semifabricatelor pentru țevi".

Oprindu-ne la cîteva locuri de 
muncă am remarcat cu cită precizie 
se execută Comenzile de introducere 
a lingourilor în trenul de laminare, 
în același timp se urmărește ca fie
care lingou să fie la temperatura op
timă prescrisa. „Fiecare muncitor în- 
deplinindu-și cu răspundere sarcinile 
ce îi revin s-a reușit să se reducă ,1a 
minimum opririle accidentale ale 
utilajelor — ne spunea maistrul Fie
rea Stănescu, șeful schimbului A. 
Avem deci toate condițiile pentru a 
satisface în întregime cerințele la- 
minatorilor de țevi din București și 
Roman".

Ultimul „popas" al semifabricate
lor, înainte de a lua drumul benefi
ciarilor. este la secția de ajustaj. Aici 
formația de lucru condusă de mais
trul loan Felvenți face ultimele rec
tificări la fiecare bucată de metal. 
După efectuarea diferitelor operații 
de polizare, flamare sau decojire, 
semifabricatele primesc „certificate
le de calitate" pentru a fi livrate 
producătorilor de țevi.

Pe scurt, hotărirea laminatoriștilor 
hunedoreni este să facă tot ce de
pinde de ei pentru ca beneficiarii 
din țară să primească la timp și de 
bună calitate toate produsele con
tractate în acest an.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Foto : Sandu Cristian

principalul dușman al culturilor de 
pe terenurile amintite. întrucît ea nu 
poate fi combătută eficient pe cale 
chimică. Situația este cunoscută de 
multă vreme, dar organele agricole 
de specialitate n-au dat pină acum o 
soluție practică, cu adevărat „salva
toare". De ani de zile se aplică fel 
de fel de „recomandări", inclusiv pro
cedee chimice, dar... costreiui se ex
tinde, amenințînd terenuri din cele 
mai fertile. Ar fi nevoie ca specia
liștii să facă o demonstrație practică,

luciru de unul singur,

Am vrea să ne oprim și asupra ți
nui aspect în ce privește stilul de 
lucru, activitatea de îndrumare și 
control — care de fapt nu se referă 
numai la arături — întîlnită la Trus
tul I.A.S. Călărași. în acest județ își 
desfășoară activitatea 21 întreprin
deri agricole de stat. Cit timp ii tre
buie, să spunem, directorului de trust 
ca să controleze activitatea acestor 
unități, presupunînd că ar trebui să 
facă acest 
deși la trust lucrează destui alți spe
cialiști. Dar, ciudat. în loc să proce
deze așa. să asigure un control zilnic 
la fața locului, să vadă cum se lu
crează și să ia acolo unde situația o 
impune măsurile necesare, directorul 
trustului a adoptat o altă metodă.

Eram la I.A.S. Oltenița, la ora 9,30, 
cînd directorul trustului a început 
teleconferința în felul următor : Deși 
ne întîlnim iarăși la ședință si avem 
programe concrete de lucru, sînt 
unităti care se încadrează în aceste 
programe si altele care nu se înca
drează". Si a încheiat : „Treceți cu 
toate forțele la treabă pină deseară 
cînd ne vom întîini din nou".

(Urmare din pag. I)

este 
cu mai multă fer- 

mecanism economi- 
autoconduccrii și 

toate domeniile de 
autoges- 

sublinia secretarul general

samblelor, pentru utilizarea cu ma
ximă economicitate a fondurilor de 
investiții. în esență este vorba de 
concentrarea eforturilor tuturor oa
menilor muncii în direcțiile care asi
gură realizarea unei reproducții de 
tip intensiv, pe baza aplicării largi 
in producție, a cuceririlor revoluției 
tehnico-știirițifice contemporane, 
creșterea mai puternică a eficienței 
economice in toate ramurile și uni
tățile economiei naționale.

Cu deplin temei se reliefează în 
cuvîntare cerința de a se lua măsuri 
foarte hotărîte în vederea îmbunătă
țirii pregătirii cadrelor și ridicării ni
velului lor profesional și tehnic. Pro
ducția, calitatea, nivelul tehnic, efi
ciența economică, productivitatea — 
evidențiază secretarul general al 
partidului — nu se pot realiza decît 
cu oameni cu o înaltă pregătire, cu 
o înaltă disciplină și spirit de răs
pundere. Tocmai de aceea, este ne
cesar să se acționeze cu toată fermi
tatea pentru realizarea programelor 
de reciclare și pregătire a forței ds 
muncă în toate sectoarele de activi
tate, pentru dezvoltarea spiritului re
voluționar, muncitoresc în toate do
meniile.

O idee de frontispiciu ce se des
prinde din cuvintarea la plenară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aceea a aplicării 
mitatc a noului 
co-financiar, a 
auiogesttunii în 
activitate. Autoconducerea, 
tiunea 
ai partidului — presupun ca fiecare 
unitate să desfășoare o activitate pe 
principii economice, să aibă bugetul 
propriu, să-și asigure veniturile și, 
pe această bază, cheltuielile necesare 
producției, să aibă o eficientă și un 
beneficiu maxim, predind societății, 
in mod corespunzător, atit ceea ce 
s-a cheltuit pentru unitatea respec
tivă, cit și partea corespunzătoare 
pentru dezvoltarea generală a socie
tății, pentru întărirea capacității de 
apărare a țării.

Subliniind că numai aplicarea în 
această concepție a noului mecanism 
economic poate determina o schim
bare în modul de conducere și admi
nistrare a unităților, secretarul gene
ral al partidului a arătat că va tre
bui să se aducă, în continuare. îm
bunătățiri în noul mecanism. în sen
sul creșterii mai puternice a răspun
derii consiliilor de conducere, a ca
drelor, a oamenilor muncii, in. cali
tate de proprietari, producători . și 
beneficiari, în administrarea și gos
podărirea părții din avuția națională 
încredințate de societate. In acest 
context, este vorba desigur și de o 
răspundere materială directă, perso
nală pentru modul în care este gos
podărită partea din bunurile între
gului popor încredințată spre admi
nistrare, precum și de o răspundere 
colectivă a tuturor oamenilor muncii 
din unitatea respectivă, prin -inter
mediul fondului de participare la be
neficii.

Este limpede că in aceste condiții

MUREȘ : Livrări supiimentare !a export

Hotăriți să livreze ritmic produ
sele destinate partenerilor externi, 
oamenii muncii din 20 de între
prinderi industriale si unităti eco
nomice mureșene au obținut reali
zări deosebite în onorarea obliga
țiilor contractuale. Astfel. în pe
rioada care a trecut din acest an. 
aceste unități, între care se numără 
întreprinderile „Electromureș", 
„Prodcomplex" și Combinatul de 
îngrășăminte chimice „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș au livrat Ia ex- 

să aplice pe terenurile infestate de 
costrei acea tehnologie pe care ei o 
socotesc absolut eficace și să le spu
nă celor din producție : iată tehno
logia recomandată a dat rezultate, 
aplicați-o în continuare 1 Trebuie să 
se țină seama că pentru introducerea 
acestor pămînturi in circuitul pro
ductiv s-au cheltuit mulți bani — 
bani care în toate cazurile trebuie 
recuperați prin sporurile de recoltă 
ce se scontau de pe urma investiții
lor făcute.

preocupare

oEra ora 11. In răstimpul de 
și jumătate cît a ținut acest 
structaj". directorul nu a spus 
deosebit ; numai generalități pe care 
Ie știe orice inginer stagiar. Nu am 
găsit acele observații sau acele in
dicații de urgentă care să justifice 
organizarea acestor intilniri de două 
ori pe zi și care să retină zeci de 
cadre de conducere si specialiști din 
timpul pe care in mod firesc ar tre
bui să și-l petreacă in cîmD sau în 
celelalte sectoare productive, nu Ia 
sediul unității ascultind generalități 
transmise de la trust.

Cu ce sînt ajutate unitățile prin 
aceste ore întregi pline de vorbe 
dacă nu sînt soluționate problemele 
concrete cu care ele se confruntă, 
probleme pe care le cunoaște foarte 
bine trustul ? La I.A.S. Mănăstirea 
— de exemplu — după ce la ferma 
inginerului Lucian Bucur am rămas 
impresionați de răspunderea cu care 
acționau formațiile de mecanizatori 
la eliberarea de resturi vegetale a 
terenurilor si la executarea arături
lor. l-am întrebat pe directorul 
I.A.S.-ului cum respectă el în prac- 

ora 
„in- 

nimic

va crește mult răspunderea cadrelor 
de conducere și a întregului colectiv 
de oameni ai muncii din fiecare uni
tate pentru a gospodări cit mai bine 
mijloacele tehnice, materiale și fi
nanciare încredințate de societate, 
astfel îneît să realizeze producția fi
zică la toate sortimentele, la un înalt 
nivel tehnic, calitativ și competitiv, 
cu cheltuieli materiale mai reduse si 
o productivitate mult sporită, spre a 
obține beneficii cît mai mari, o efi
ciență superioară în întreaga activi
tate economică. In fond, numai pe 
această bază, fiecare colectiv de în
treprindere iși poate asigura mijloa
cele necesare retribuirii muncii și 
participării Ia beneficii, numai astfel 
Va spori contribuția sa Ia creșterea 
continuă a avuției societății, a ve
nitului național — temelia trainică a 
dezvoltării neîntrerupte a economiei 
naționale și ridicării bunăstării în
tregului popor.

De bună seamă, așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenară, noua etapă de dezvoltare a 
patriei noastre impune ca o necesi
tate obiectivă perfecționarea organi
zării și conducerii, creșterea răspun
derii urganelor de partid și de stat. 
In această privință, cuvintarea se
cretarului general al partidului este 
plină de concluzii și învățăminte 
prețioase. Cerînd fiecărui activist de 
partid și de stat să fie pătruns de 
un înalt spirit revoluționar, de răs
pundere față de partid și întregul 
popor în îndeplinirea sarcinilor în
credințate. a programelor și planu
rilor stabilite, să fie un exemplu de 
cinste, ordine și disciplină, să nu ad
mită nici un fel de tendințe de as
cundere sau deformare a realității, 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului constituie o puternică 
mărturie a profundei exigențe parti
nice, o remarcabilă lecție de înaltă 
educație politică.

In ansamblul lor, orientările șl sar
cinile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara Comitetului Central al partidu
lui au o deosebită însemnătate pen
tru mersul hotărît al patriei noastre 
pe calea progresului economic și so
cial. înfățișind națiunii problemele 
majore ale actualei etape de dezvol
tare a tării, secretarul general al 
partidului a subliniat cu putere ideea 
că, pentru înfăptuirea planurilor și 
programelor adoptate, hotăritoare este 
activitatea organelor si organizațiilor 
de partid, chemate să-și afirme pu
ternic rolul lor de conducător politic 
în întreaga activitate economico- 
socială, să mobilizeze toate forțele și 
energiile creatoare ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, să 
dezvolte spiritul revoluționar, mun
citoresc, răspunderea lor pentru înde
plinirea neabătută a obiectivelor eco
nomice stabilite de partid. Iar baza 
trainică pentru înfăptuirea cu succes 
a plarîului pe 1986 o constituie în
deplinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe acest an și 
pregătirea temeinică a producției 
anului viitor, în toate întreprinde
rile și ramurile economiei naționale.

port, în plus față de sarcinile de 
plan, echipamente electrice auto] 
conductori electrici, îngrășăminte! 
chimice, utilaje pentru exploatare^ 
și prelucrarea lemnului și alte 
produce în valoare de peste 150 mi-, 

• Iioane lei. La baza acestor succese' 
se află preocuparea statornic^ 
pentru organizarea de fluxuri teh-j 
nologice specializate. înnoirea și 
modernizarea produselor. (Gheor
ghe Giurgiu, corespondentul „Scin- 
teii“).

tică indicațiile primite doar cu cîteva 
minute înainte cu privire la ampla
sarea culturilor și fertilizarea știin
țifică a terenurilor. Aflăm de la dum
nealui că toate cele 2 450 hectare se 
ară in această toamnă fără a se apli
ca măcar un kilogram de îngrășă- 
mint sub brazdă, deși unitatea dispu
ne de circa 10 000 tone gunoi de 
grajd fermentat, iar alte 400 tone 
îngrășăminte chimice stau in combi
natul din Tr. Măgurele pentru că nu 
există mijloace care să Ie transporte. 
Soluția de a apela la sprijinul între
prinderii de specialitate. I.T.S.A.I.A.. 
nu poate fi aplicată, intrucît aceasta 
condiționează efectuarea transportu
lui de încărcarea autocamioanelor 
atit Ia dus, cit și la întors. L-am în
trebat atunci ne tovarășul director 
de ce nu a ridicat această problemă 
la teleconferința ? Replica a fost pe 
cit de promptă pe atît de semnifica
tivă nrin consecințele pe care le ex
primă : „De ce să le mai spun, că 
doar se știe acest lucru foarte bine". 
Dacă lucrurile stau întocmai. între
băm : cui îl folosesc asemenea „in
structaje" atît timp cit ele nu-și 
pot găsi un corespondent în activi
tatea practică ? Crede -■directorul 
trustului I.A.S. că dacă îi tine pe 
oameni la sediu de două ori pe zi 
exact in orele cele mai bune de lu
cru. spunîndu-le generalități de fe
lul celor pe care le-am auzit, vor 
merge treburile bine ? Este o gravă 
eroare, este un exemplu de birocra
ție. și birocrația nu face bine la ni
mic. cu atît mai mult in agricultură.

Noua revoluție în agricultură cere 
muncă concretă, organizare bună, 
ordine și disciplină. Și tocmai de 
aceea trebuie eliminate cu desăvîr- 
șire asemenea practici birocratice, 
contrare intereselor unei munci di
namice. eficiente în campaniile 
agricole.'

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP

I
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Energia reprezintă una dintre cele 
mai importante probleme ale planu
lui pe anul viitor. în acest sens, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a subliniat 
necesitatea de a se lua toate măsu
rile pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a programului energetic, 
pentru buna funcționare a centralelor 
electrice. Din această perspectivă, co
muniștii, toți oamenii muncii din cen
tralele electrice sînt chemați să acțio
neze intr-un înalt spirit de respon
sabilitate, de ordine și disciplină pen
tru a îndeplini în mod exemplar 
sarcinile importante ce le revin.

în însemnările de fată ne vom 
referi la preocupările comuniștilor de 
la întreprinderea electrocentrale din 
Brăila de a fi la înălțimea exigențe
lor actuale formulate de conducerea 
partidului, preocupării ilustrate si în 
dezbaterile din plenara cu activul 
comitetului de partid pentru darea 
de seamă anuală din această unitate.

Evident, la baza dării de sea
mă prezentate, a dezbaterilor și pro
gramului de măsuri adoptat au fost 
situate riguros răspunderile ce revin 
colectivului în lumina sarcinilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a prevederilor 
Decretului prezidențial din luna oc
tombrie, a indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru desfășu
rarea întregii activități în deplină 
concordanță cu necesitatea funcționă
rii termocentralei la parametrii ma
ximi. A fost supusă dezbaterii una 
din cele mai importante probleme ..la 
zi“ ale unității : grupul nr. 4 de 330 
MW se află în reparație, urmînd să 
fie pus în funcțiune, conform pro
gramului stabilit inițial, în 30 de zile, 
adică la încheierea acestei luni. „Nu 
putem accepta un asemenea termen! 
— s-a spus hotârît. Dispunem de 
toate condițiile, avem pregătită în
treaga bază materială, am primit 
sprijin și din partea unei alte unități 
de profil din țară, vom organiza 
schimburi de lucru prelungite. Pu
tem pune grupul în funcțiune cu 10 
zile mai devreme !“.

Hotărîrea comuniștilor, izvorîtă din

analiza temeinică a posibilităților 
reale, din consultarea celor mai buni 
muncitori, ingineri și tehnicieni încă 
înainte de începerea acțiunii, a fost 
exprimată limpede, răspicat. Si ast
fel, există perspectiva reală ca țara 
să primească ou 10 zile mai devreme 
cantitatea de energie electrică pe 
care o generează grupul de 330 MW.

Colectivul termocentralei Brăila a 
obținut, lună de lună, rezultate bune 
în producție. Plenara cu activul nu

ireproșabile a instalațiilor, pentru 
economisirea strictă a combustibilu
lui, pentru reducerea consumurilor 
tehnologice proprii — toate condu- 
cînd la realizarea obiectivului prin
cipal. acela de a pulsa în sistemul 
energetic național cît mai multă 
energie electrică.

Evident, rezultatele de care amin
team, relevate atît în darea de sea
mă, cit și în dezbaterile din cadrul 
plenarei cu activul de partid, sînt, în

(Mihail Ivănescu, șeful serviciului 
orga'nizare-planificare a muncii) ; 
„Unii mai spun că 10 absențe ne
motivate de la începutul anului la o 
secție cu 90 de oameni este puțin. 
Trebuie să ne reconsiderăm acest 
mod îngăduitor de a aprecia starea 
de disciplină. Absențele nemotivate 
trebuie eliminate în totalitate". 
(Emanoil Avram, secretarul organi
zației de bază PRAM-AMC) ; „Acțiu
nile cu tinerii au fost numeroase.

halta responsabilitate comunistă 
ilustrare a conștiinței revoluționare
însemnări de la întreprinderea electrocentrale Brăila

«-a limitat la consemnarea lor, d le-a 
analizat cu spirit de răspundere. Fap
tul că de la începutul anului planul 
a fost îndeplinit în proporție de 103,16 
la sută la producția de energie elec
trică, de 119 la sută la producția de 
energie termică și de 119,65 la sută 
la producția-marfă sînt argumente 
convingătoare ale capacității de mo
bilizare a acestui colectiv în care 
aportul fiecărui comunist, al organi
zațiilor de bază, al comitetului de 
partid din întreprindere a fost de
terminant. în centrul activității poli- 
tico-organizatorice se află, așa cum a 
reieșit și din dezbateri, efortul per
manent pentru întronarea unui spi
rit de ordine și disciplină ferme in 
muncă, de participare conștientă la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, a propriilor 
hotărîri. O ilustrare a acestei atitu
dini înaintate o constituie preocupa
rea pentru asigurarea funcționării

general, bune. Nici o clipă însă nu 
s-a creat impresia că automulțumirea 
ar putea să-și facă loc în activitatea 
comuniștilor de aici. Dimpotrivă, s-a 
degajat permanent Ideea că rezulta
tele bune trebuie însoțite de efor
turi perseverente pentru eradicarea 
neajunsurilor ce au mai persistat. 
Iată cîteva . argumente ale acestei 
stări de spirit responsabile, revolu
ționare : „Uneori, probele după re
pararea agregatelor au durat prea 
mult, alteori agregatele au fost opri
te pentru, reparații mai tîrziu decît 
termenul optim. Trebuie să fim mai 
atenți și prompți în, această privință, 
deoarece este afectată producția11 
(Gheorghe Palade, secretarul organi
zației de bază — electrică) ; „Pentru 
trecerea vîrfului energetic de iarnă 
s-au stabilit 55 de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Dintre acestea, 45 s-au 
realizat, 3 sînt în curs de realizare, 
dar 7 nu au fost Încă înfăptuite".

dar nu Întotdeauna au avut și un 
conținut politico-educativ corespun
zător". (Iulian Rușinoiu, secretarul 
comitetului U.T.C.).

Se cuvine relevat, totodată, că ast
fel de accente critice și autocritice, 
ca și altele — referitoare la învăță- 
mîntul de partid, la propaganda vi
zuală, la pregătirea și primirea de 
noi membri de partid — nu au fost 
exprimate în adunare la modul con- 
statativ ; comuniștii le-au însoțit de 
propuneri concrete, sintetizate apoi 
în planul de măsuri, care vizează în
tronarea unui riguros spirit de or
dine și disciplină în muncă, respec
tarea cu strictețe a regimului de lu
cru militarizat, îndeplinirea cu înalt 
simț de răspundere a îndatoririlor de 
serviciu, reducerea la minimum a 
consumurilor specifice, executarea 
cu exigență și în termene cît mai 
scurte a reparațiilor la agregate, des
fășurarea pe un front larg a acțiuni
lor gospodărești.

Consemnăm și cîteva prevederi 
din planul de măsuri adoptat : 
® scurtarea perioadei de repara
ție a blocului nr. 4 de 330 MW cu 
10 zile ; © în vederea asigurării tu
turor condițiilor pentru funcționarea 
termocentralei la puterea programa
tă, pentru evitarea și lichidarea ope
rativă a avariilor, membrii biroului 
comitetului de partid și cadre teh
nice cu funcții de răspundere vor 
urmări — pe baza unei repartizări ri
guroase — activitatea de producție in 
toate cele trei schimburi ; ® consi
liul de control muncitoresc va lua 
măsurile corespunzătoare în scopul 
înfăptuirii operative a sarcinilor sca
dente din planul de măsuri pentru 
trecerea vîrfului energetic de iarnă 
și va controla reeșalonarea lucrărilor 
în vederea recuperării intîrzierilor : 
@ va fi intensificată acțiunea de ri
dicare a pregătirii profesionale a ca
drelor, care să se reflecte în îmbu
nătățirea calității lucrărilor la revi
zii și reparații. în exploatarea optimă 
și în condiții de deplină siguranță a 
instalațiilor ; © îmbunătățirea mun
cii de partid în domeniul propagan
dei, pentru cunoașterea și aplicarea 
fermă de către toți comuniștii, de 
întregul colectiv de oameni ai mun-’ 
cii a sarcinilor stabilite de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a prevederilor Decretului prezi
dențial privind instituirea stării de 
necesitate și a regimului militarizat 
în unitățile sistemului energetic na
țional.

Dezbaterile din plenara cu activul, 
desfășurate într-o atmosferă de exi
gență și responsabilitate comunistă, 
ca și programul de măsuri adoptat au 
ilustrat hotărîrea comuniștilor, a tu
turor energeticienilor din această ter
mocentrală de a activa fără preget, 
în spiritul exigentelor formulate de 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral, pentru buna funcționare și în
treținere a agregatelor, spre a-și adu
ce astfel întreaga contribuție la asi
gurarea producției de energie electri
că necesară economiei naționale.

Cornelii! IFRIM 
corespondentul „Scîntell"
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Semnificația unui 
eveniment la Rovinari

l-
[

t
i
I

Vorbind despre rolul for- 
mativ-educativ al literatu
rii și încercînd o privire 
•— exact din această per
spectivă — asupra celei 
românești, vom observa 
repede existența unui „ca
racter specific". Literatura 
română este, avea dreptate 
Tudor Vianu cind constata 
aceasta, prin excelență mi
litantă, autorii ei distingîn- 
du-se printr-un acut senti
ment .al participării, al im
plicării lor în istoria trecu
tă și prezentă a poporului. 
Sigur, acest militantism nu 
este gratuit, ci, trebuie să 
constatăm, unul funcțional. 
încă de la începuturi, Co- 
resi ne stă mărturie, scri
itorul român creează pen
tru ca semenii săi să în
vețe să descopere o 
semnificație adîncă, un 
sens superior, pilduitor. 
Cronicarii gîndeau la fel. 
Exemplele reușitelor in 
acest sens nu sînt deloc 
puține în literatura noas
tră, literatură ce a partici
pat din plin la formarea 
conștiinței naționale,, la ac
tivizarea vieții politice, la 
influențarea curentelor de 
opinie din societate în sen
sul înfăptuirii idealurilor 
de dreptate și libertate atît 
de prezente în spiritualita
tea românească.

Ideologii revoluției de la 
1848 și-au dat seama și au 
teoretizat chiar rolul edu
cativ, mobilizator -al litera
turii. Și dacă mijloacele de 
producție urmează o im
placabilă lege a moderni
zării datorită presiunii eco
nomice a macromediilor, 
dacă relațiile socio-politice 
cunosc modificări revolu
ționare ori doar reforma
toare, din aceleași motive 
economice, viața spirituală 
a unui popor are nevoie de 
cu totul alte forțe motrice, 
de alți fermenți, de alte 
motivații. Intre acestea, 
un loc important îl ocupă 
nevoia de autoidentificare, 
de conturare a unui speci
fic național care să permi
tă participarea cu drepturi 
depline, cu merite și obli
gații firești, recunoscute și 
impuse în plan universal. 
Rolul creației spirituale în 
general, al literaturii în 
special, nu poate fi pus la 
îndoială într-un astfel de 
context cu atît mai mult cu 
cît literatura este, pare-se, 
prima dintre artele sociale. 
Cuvîntul, imaginea artisti

că exprimată literar au pu
terea de a sintetiza, <țe a 
transmite spiritul unei 
epoci, valorile sale morale, 
de a „da tonul" unul fel de 
a fi al unei întregi colec
tivități umane.

Dacă facem abstracție de 
unele naivități, de unele 
excese declarative, necon
vertite în expresie artisti
că, vom putea observa în 
literatura Unirii, ori în 
aceea a Independenței acel 
ton unificator, expresie a 
sentimentelor atît de di
verse în specificul lor de 
clasă ori personal, dar cu 
atît mai mult reprezentativ 
și în același timp formativ. 
Generații și generații de

lor este Înțelegerea de că
tre cititorul de azi și de 
mîine a legității interne a 
acestui șir de opere-exem- 
plu. Putem să afirmăm 
că dacă expresia artis
tică a acestor opere ca
pitale ține de persona
litatea, de talentul fie
cărui autor, nu este în- 
tîmplător faptul că marile 
realizări sînt legate întot
deauna de un aspect sau 
altul al reflectării specifi
cului național.

Opera literară își atlrîge 
menirea socială atunci 
cînd reușește să ofere vieții 
un model al dezvoltării 
sale, un model care este 
rezultatul unei sinteze și

Funcția educativă 
a literaturii

români au trecut în patri
moniul lor spiritual aceste 
mari fapte de înțelepciune 
și bravură prin intermediul 
și datorită literaturii. Cer
nerea valorilor prin timp 
scoate în evidență faptul 
că numai acele creații care 
au avut în intenția lor 
surprinderea, analizarea, 
punerea în lumină a uma
nismului românesc în dife
ritele sale ipostaze și în
cercări ale istoriei, care 
au fost concepute cu gin- 
dul la finalitatea estetică, 
dar și la aceea etică, doar 
acelea au reușit să răzbată. 
Să răzbată și să-și înde
plinească rostul. Epopeea 
românească a lui Mihail 
Sadoveanu ori ampla con
strucție epică a întemeie
torului romanului româ
nesc modern, Livlu Re-< 
breanu, izbutesc ca în to
talitatea lor să dea lumii 
o imagine a sufletului ro
mânesc, a oamenilor aces
tui pămînt.

Exemplele slnt multe, 
spre mîndria și bucuria 
noastră, pentru că spiri
tualitatea românească a 
găsit nenumărate căi și 
forme de exprimare în lun
gul veacurilor. Dar tot atît 
de importantă ca relevarea

nu o proiecție utopică. Mo
delul literar este mediato
rul artistic al necontenitei 
înfruntări benefice dintre 
realitate și imaginea noas
tră despre această reali
tate.

Așa-numita literatură ac
tuală de inspirație isto
rică face apel la faptele 
trecutului pentru a găsi te
meiuri morale, emoționa
le unor noi eroi, unui 
eroism de dimensiuni ne
obișnuite dacă judecăm 
după proporțiile și canoa
nele obișnuite. Discutînd 
lucrurile în acest context, 
s-ar putea spune că este 
infinit mai greu acum să 
depășești granița ■ dintre 
obișnuit și formidabil pen
tru că de fapt tot ceea 
ce este formidabil a deve
nit obișnuit. Pentru a de
veni erou, pentru a deveni 
un reper în conduita mo
rală a colectivității trebuie 
să faci dovadă nu doar a 
escaladării muntelui, ci 
aceea a luării Iui în pose
sie. De aceea cred că lite
ratura noastră contempo
rană trebuie să cerceteze 
prezentul și trecutul po
porului nostru dintr-o du
blă perspectivă ; e impor
tant desigur să glorificăm

ceea ce este glorios, acele 
titluri de mindrie pe care 
ni le pune la îndemînă is
toria națională, dar această 
opdrație trebuie făcută cu 
dorința de a pune în evi
dență și acele calități spe
cifice felului nostru de a 
fi, calități etice, volitive, 
morale și intelectuale care 
au lucrat în tăcere, firesc, 
fără să fie știrbite de vi
tregia vremurilor, pentru 
împlinirea destinului nos
tru istoric.

în fond, pentru a face 
din literatură o forță a 
educației naționale nu tre
buie decît ca scriitorii să 
se străduiască să scrie li
teratură de cea mai bună 
calitate, să abordeze mari
le probleme ale omului și 
umanității, depășind pito
rescul și artizanalul, eli- 
berindu-se de complexele, 
dacă sînt, ale didacticis
mului, exprimîndu-se pe 
sine și astfel dind formă și 
culoare unui fel de a gîndi și 
simți, anume — românește.

Marile personalități ale 
Istoriei, științei, artei noas
tre, evenimentele decisive 
și viața de toate zilele, 
întreaga mulțime neștiu
tă de plugari, oșteni, 
cărturari, truditori, tot ceea 
ce ne aparține din trecut, 
tot acest prezent care in 
fiece clipă devine istorie 
pot deveni literatură ne
muritoare dacă va exista 
norocul și neodihna unor 
talente, a unor artiști care 
să le scoată la lumină, ilu- 
minîndu-le din perspec
tiva acestui timp eroic. 
Nici un fel de teorie, nici 
un fel de demonstrație ori 
expunere oricît ar fi de 
doctă și de bine intențio
nată nu pot înlocui, nu 
pot lucra mai bine și mai 
in adincul sufletului decît 
frumosul și simțirea. Iubi
rea de țară, de dreptate, 
de adevăr, iubirea de oa
meni sînt sentimente so
ciale ; ele se dobîndesc 
prin experiență și in
strucție. Cine altcineva 
decît literatura imbină mai 
armonios aceste două posi
bilități — ea este o expe
riență de viață adevărată 
și un mijloc de cunoaștere 
verificat în timp. Iar ma
rea bătălie care s-a dus, se 
duce și se va purta este 
bătălia încrederii în om, în 
destinul nostru nou.

Eucjen URICARU

In ultimele luni au avut loc, in di
ferite țări, numeroase manifestări 
științifice dedicate prevenirii și tra
tării diabetului, iar la noi în țară 
s-au desfășurat la Timișoara lucră
rile celui de-al II-lea Congres na
țional — cu participare internaționa
lă — de nutriție și boli metabolice.

— Stimate tovarășe profesor dr. 
docent IULIAN MINCU, ați partici
pat ia cîteva din aceste reuniuni de 
prestigiu ; de aceea vă adresăm, ur
mătoarea întrebare : cum se explică 
faptul că în acest an specialiștii din 
întreaga lume au acordat diabetului 
și în general bolilor de nutriție un 
interes atît de mare ?

— în prezent numărul bolnavilor 
de diabet crește într-o proporție ne- 
maiîntilhită în istoria unei patologii. 
De pildă, in S.U.A. proporția acesto
ra a ajuns la 5 la sută, față de 0,5 
la sută cît era în urmă cu patru de
cenii, iar mortalitatea prin diabet 
ocupă al treilea loc\pe plan națio
nal, ceea ce a determinat organiza
rea unui program național de pre
venire și tratare a bolii.

Nu,este de mirare interesul stîrnit 
de diabet în toate țările, dacă ară
tăm că potrivit statisticilor Organi
zației Mondiale a Sănătății numărul 
bolnavilor se dublează pe plan in
ternațional la fiecare 10—15 ani. ■

— Fără îndoială, cunoașterea cau
zelor apariției diabetului joacă un 
pol important ; de aceea vă rugăm să 
vă referiți la ele în primul rînd.

— Se știe acum că 85 la sută din 
bolnavii de diabet au fost sau sînt 
obezi. între diabet, obezitate, in
farctul de miocard și hemoragia ce
rebrală există o legătură directă : 
de la cauză la efect, așa după cum 
între alimentație și obezitate există

ÎNTINEREȘTE dîmbovița...
(Urmare din pag. I)
Tinerețea ei nouă. Partidul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca tineretul să fie prezent 
la temelia noului chip al 
Capitalei. Să fim legați de 
marile opere constructive 
— și aceasta este una din
tre ele — cu fire trainice, 
de faptă si simțire.

— Construim pentru noi, 
și creștem și noi cu aceste 
construcții. Implicarea ti
nerei generații în marele 
efort constructiv al tării 
are valoare de simbol. Ti
nerețea noastră dă marcă 
tinereții Capitalei, tinereții 
patriei — intervine munci
toarea Marioara Ciobanu.

Interlocutoarea este, de 
asemenea, venită de la 
București-Nord. Și pentru 
a ne întări parcă impresia 
că brigadierii de la Bucu
rești-Nord s-au „mutat"

aici, de pe un tractor ne 
face semn, prietenește, agi- 
tîndu-și boneta albastră, o 
altă veche cunoștință : bri
gadierul Nicolae Acatrinei. 
Iată-1 și pe Nicolae Vlăs- 
ceanu, unul din cei mal 
buni dulgheri de acolo ca 
și de aici.

— Văd că si Porțile de 
Fier II șl-a trimis „amba
sadorii" !

Remarca noastră este în
dreptățită de faptul că. în
tre cunoscuți. l-am revă
zut pe tînărul Gheorghe 
Bujor, activist U.T.C. la Ti
miș, trecut prin școala șan
tierului de la Porțile de 
Fier II și, mai înainte, prin 
cea a șantierului național 
de la termocentrala din 
Drobeta-Turnu Severin.

— Avînd elemente de 
comparație — ne spune el 
— pot afirma că entuzias
mul și disciplina ce dom
nesc aici, la „Dîmbovița"

nu sînt cu nimic mai pre
jos de ceea ce întîlnești în 
colective de brigadieri cu 
un statut bine consolidat, 
cu experiență de șantier 
național. Sînt atributele 
unui colectiv de tineri 
de-acum bine formați pro
fesional, cu un orizont larg, 
cu o conștiință Pregnant 
conturată. Este o mîndrie 
să fii brigadier oe acest 
șantier al tineretului.

Parcă pentru a confirma 
aceste lucruri, oameni ma
turi. stăpîni pe profesie și 
„dascăli" în profesie si în 
viață, specialiști ai bene
ficiarului, a căror prezentă 
era necesară pentru con
strucție, își spun cu serio
zitate și mîndrie „briga
dieri". Iată-1 pe comunis
tul Ștefan Răducu. maistru 
specialist, secretar al orga
nizației de partid a între
gului șantier. Adus aici 
„in mod special", pentru

priceperea sa în meserie și 
pentru calitățile sale ' de 
Organizator, el are de exe
cutat cu tinerii din brigadă 
barajul de beton, dar și un 
club în tabără (au, de de
parte, cea mai frumoasă 
tabără din cîte a vizitat re
porterul 1) și, mai cu sea
mă, are de „betonat" cum 
spune el. mai în glumă, 
mai (mult) în serios, carac
tere de comuniști in deve
nire, de revoluționari care 
Să caute și să înfrunte 
greul, nu să se dea cu „dis
creție" la o parte.

— Și cum merge, dacă-mi 
este îngăduit să întreb ?

— Mai e nevoie de ex
plicații ? Romantismul a- 
cestor tineri este, ca să 
vorbesc în termenii mese
riei mele, „cofrajul" ideal 
pentru a modela trăsături 
demne de omul de mîine. 
omul viitorului apropiat ; 
spirit revoluționar, intran

Ne-am aflat ieri în spațiul de 
muncă și învățătură al noului liceu 
industrial din Rovinari.

— Este o mare bucurie pentru 
noi. cadrele didactice, pentru cei 
aproape 1 500 de elevi si. în egală 
măsură, pentru părinții lor — ne 
spune profesorul Constantin Be- 
jan. director cu probleme educa
tive — să desfășurăm munca di
dactică în această construcție mo
dernă. cu 24 săli de clasă, cu 
laboratoare si dotări tehnice com
plexe, cu ateliere-școală și inter
nat. care oferă cele mai bune con
diții . pregătirii temeinice a viito
rilor muncitori si specialiști ai uni
tăților miniere din perimetrul ba
zinului nostru carbonifer. Tineri 
care vor întineri si mai mult ora
șul nostru, pentru că — vă rog să 
notati — media de vîrstă a popu
lației orașului este în jur de 23 de 
ani. Și mai notati că o pătrime din 
locuitorii săi se află ne băncile 
școlii ! De asemenea, an de an so
sesc si se stabilesc aici familii ti
nere din toate colturile tării. O 
dovadă : la școala generală a ora
șului (se înțelege, tot un edificiu 
nou — n.a.) s-au deschis în aceas
tă toamnă nu mai puțin de 16 cla
se I. în majoritate, elevii noștri 
sînt fii de mineri, de constructori 
și energeticieni. care locuiesc în 
oraș sau în localitățile din raza 
centrului industrial-agrar Rovinari.

Am cunoscut cîțiva din tinerii 
care învață pe băncile acestui mo
dern liceu. Dumitru Popescu, elev 
în clasa a Xl-a. profil minier, este 
fiul lui Dumitru Popescu (același 
nume, întru același destin !), mun
citor miner Ia cariera Rovinari- 
Est. care ne spune : „De multe ori 
am fost cu tatăl meu la carieră, 
unde m-a impresionat felul în care 
oamenii reușesc să stănînească pu
ternicele utilaje de extracție a căr
bunelui. îmi doresc mult să ajung 
si eu să mînuiesc un excavator 
gigant".

Frații Augustin si Valeria Să- 
voiu învață si ei la același liceu. 
Pildă le-au fost tot părinții : tatăl 
— lăcătuș, mama — electrician la 
mina Rogojelu.

— Și părinții mei lucrează în ca
rieră. la Tismana I — a tinut să ne 
spună Viorel Vulpe, elev în clasa 
a Xll-a. Felul lor de a gindi si a 
munci a contribuit la opțiunea

Diabetul și perspectivele 
de viață normală

o legătură directă. Un motiv care 
explică creșterea interesului specia
li șlilor pentru diabet este concluzia 
că această boală apare la tineri nu 
numai in legătură cu ereditatea, cum 
se credea pînă acum, ci, și ca ur
mare a unor infecții virale incorect 
tratate. Apariția diabetului ia tineri 
sub 15—20 de ani poate duce, dacă 
nu este tratat corect, la complicații 
care grevează viața acestora la vîrste 
înaintate. Or, în prezent se pot pre
veni atît apariția diabetului, cit mal 
ales complicațiile lui foarte grave.

— Atît la Congresul internațional 
de la Madrid, în ședințele Organiza
ției Mondiale a Sănătății, cît și ala 
Federației mondiale de diabet au 
fost apreciate rezultatele obținute in 
acest domeniu în politica sanitară a 
țării noastre, iar dumneavoastră ați 
fost ales președinte al Societății Eu
ropei de Est pentru probleme de 
îngrijire și educare a bolnavilor de 
diabet. Cum se explică aceste con
firmări pe plan internațional ale 
muncii desfășurate în acest domeniu ?

— Sîntem printre puținele țări din 
lume care am aplicat un program de 
educație a bolnavilor cu diabet de 
tip I (insulino-dependent și care a- 
pare la tineri). Specialiștii români 
au prezentat rezultate concrete, de- 
monstrînd că un diabetic care își 
cunoaște boala și participă direct la 
tratarea propriei suferințe este de 
fapt un om sănătos, cu posibilități 
egale de viață și activitate cu ale 
nediabeticului. Rezultatele obținute 
în clinica noastră de nutriție și boli 
metabolice din cadrul Spitalului 
„Dr. I. Cantacuzino" au fost convin
gătoare și recomandate pe plan in
ternațional. Noi am demonstrat că 
diabeticul este un om sănătos dacă

O stațiune cu renume : Tușnad-BSl Foto : Gli. Vințilă

știe cum să se îngrijească. în cer
cetările și practica noastră medicală 
am pornit de la cerințele ce ne re
vin în cadrul politicii țării noastre 
In domeniul sănătății, și anume de a 
participa efectiv la păstrarea sănă
tății populației.

— In ce constă educația diabeticu
lui, educație care face din el un om 
sănătos, cu posibilități de viață egale 
cu ale nediabeticilor ?

— La noi în clinică, ca șl în alte 
centre — din Timișoara, Cluj-Napoca 
etc — diabeticul este învățat să aibă 
o alimentație corespunzătoare sub 
raport cantitativ și calitativ, să ducă 
o viață ordonată, învață cum să-și 
facă singur tratamentul și cum să 
și-l urmărească acasă : este ceea ce 
am denumit autocontrolul bolii. Ori
ginalitatea concepției școlii româ
nești în prevenirea și tratarea dia
betului constă în înarmarea diabe
ticului cu cunoștințele necesare pen
tru a-șl organiza un mod de viață 
normal. în prezent avem 3 tipuri de 
școli care cuprind toate formele de 
diabet.

Avînd o experiență bogată în acest 
domeniu, școala românească de dia
betologie consideră că un bolnav de 
diabet poate avea aceeași medie de 
viață ca nediabeticul.

— Deci rezultatele obținute în cer
cetarea și practica medicală din 
acest domeniu dau speranța unei 
vieți normale diabeticului 7

— Nu e vorba numai de speranță, 
ci de o certitudine. Diabeticul in
struit duce o viață normală, iar dacă 
apare o complicație înseamnă că nu 
au fost respectate întocmai reco
mandările specialistului. în ce pri
vește îngrijirea și educația diabeti
cului, aș aminti că din 37 centre din 
lume prezentate ca model de orga
nizare, la Congresul internațional de 
la Madrid, centrul nostru a fost con
siderat unul din cele mai bune.

în concluzie se poate spune că în 
țara noastră — țară în care în 1921 
Paulescu descoperea insulina — me
dicament ce salvează în prezent 
viața multor diabetici — principalul 
obiectiv al asistenței medicale în 
acest domeniu este prevenirea bolii 
și a complicațiilor ei. Pentru aceasta, 
alături de asistența medicală de ca
litate o poziție egală o are educația 
diabeticului și în general prevenirea 
bolii prin comunicarea la nivelul în
tregii populații a celor mai noi cu
ceriri ale cercetării medicale.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

sigență, încredere In tine 
Si in cei din jur.

Un alt specialist „adus 
special" pentru acest obiec
tiv, comandant adjunct al 
șantierului național și șef 
al brigăzii complexe este 
inginerul Aurel Mihuț ; are 
școala șantierelor (a „co
lindat", începînd cu Vidra- 
ru, timp de un pătrar de 
veac toată tara, în calitate 
de constructor, ureînd trep
tele de la muncitor, la teh
nician și inginer, muncind 
și învățînd, totodată). Chi
pul i-a rămas tinăr și su
fletul de asemenea. Este în
drăgostit de șantiere, de 
construcții în general.

Dar să revenim la Dîm
bovița... Să-i schițăm, pe 
scurt, portretul. Mai bine- 
zis, portretul devenirii el.

Șantierul tineretului se 
ocupă de realizarea unui o- 
biectiv din cele trei ale 
amenajării rîului. Primul 
obiectiv constă în amena
jarea a 10 kilometri, de la 

.Ciurel pînă la Vitan. Al 
doilea — amenajarea Lacu
lui Morii, iar al treilea —

amenajarea rîului de la La
cul Morii la Chiajna.

— Tineretului i-a fost în
credințat spre execuție al 
doilea obiectiv : amena
jarea Lacului Morii — ține 
să precizeze comandantul. 
De altfel, șantierul tinere
tului este organizat pe 
structura acestei brigăzi 
complexe de. la Lacul Mo
rii. Obiectivul va fi finali
zat spre sfîrșitul anului 
viitor. Acest lac are mai 
multe funcționalități deose
bit de importante. între 
care ; reținerea parțială a 
debitelor de viitură pentru 
reducerea efectelor de 
inundare a rîului Dîmbo
vița ; scoaterea de sub 
efectul inundațiilor a tere
nurilor agricole și a obiec
tivelor social-economice si
tuate de-a lungul Dîmbo
viței pe sectorul comunelor 
Roșu-Chiajna ; asigurarea 
captării unui debit de 3.5 
metri cubi pe secundă pen
tru folosințele de apă si 
primenirea luciului de apă 
ce se amenajează pe Dîm

bovița, în sectorul Clurel- 
Vitan (lacul va fi plămînul 
Dimboviței) ; și. în sfîrșit, 
crearea unei zone de agre
ment prin amenajări de 
baze nautice sportive, 
ștranduri și zone de re
creare pentru locuitorii Ca
pitalei. Iar ca o funcție de 
sinteză : se asanează unele 
suprafețe cu băltiri de apă 
sau stufărișuri și se elimi
nă suprafețele de depozita
re a deșeurilor din această 
zonă a Capitalei.

Prezentate succint de co
mandant, funcționalitătile 
obiectivului sînt. sperăm, 
foarte clare. Ar mai trebui 
adăugat, poate, că lacul va 
avea o suprafață de 200 ha; 
că volumul lacului va fi de 
circa 15 milioane metri 
cubi de apă (și poate chiar 
să ajungă pînă la capacita
tea maximă de 17.5 mili
oane metri cubi) ; că bara
jul perimetral va fi de 6.1 
km în lungime, cu o înăl
țime de 3 pînă la 12 metri. 
Dar cu toate aceste amă
nunte. la care ar mai putea

fi multe de adăugat, 
„ieșim" încet-încet de pe 
„teritoriul" șantierului ti
neretului. Pentru că, tre
buie adăugat, acest șantier 
face parte dintr-o între
prindere special creată — 
din indicația secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
ctitorul acestui obiectiv — 
Pentru construcția, întreți
nerea si exploatarea pro
iectului complex, in legătu
ră cu activitatea căreia ar 
fi multe de scris : „între
prinderea de amenajare 
complexă și exploatare a 
rîului Dîmbovița-Bucu- 
rești". Că toată activitatea 
legată de noua tinerețe a 
Dîmboviței este patronată 
de Consiliul Național al 
Apelor. Că autorul proiec
tului complex se numește 
Florin Lăzărescu și lucrea
ză la institutul bucureștean 
de proiectare-cercetare spe
cializat în exploatarea și 
gospodărirea apelor. Dar 
6ă nu intrăm pe teritoriul 
unui viitor reportaj...

mea pentru acest liceu. Dar oot să 
spun că practica productivă, alături 
de mineri, a fost cea care a decis 
în menținerea acestei opțiuni.

Privim de pe terasa ultimului 
etaj al proaspătului edificiu școlar 
panorama orașului. Oraș care, la 
9 decembrie, va împlini doar 4 (pa
tru) ani de atestare documentară. 
Ansamblurile de blocuri cu o arhi
tectură modernă, funcțională. se 
întind pină lingă uzina de utilaj 
minier. Au fost amenajate princi
palele alei si artere stradale. Au 
prins contur vaduri comerciale, 
zone verzi si de agrement.

Orașul încă trăiește forfota spe
cifică unui vast șantier. Pe verti
cală. în toate cele patru puncte 
cardinale, se agită nervos brațele 
de fier ale macaralelor. Semn că 
ziditorii orașului, constructorii, sînt 
la datorie. Ei înaltă noi blocuri, un 
spital prevăzut cu dispensar si po
liclinică, o casă de cultură, noul 
magazin general.

Imaginea Rovinarilor de azi si 
de mîine ne-a fost mai amplu în
fățișată de primarul orașului, to
varășul Constantin Dobromir :

— Este o mindrie pentru noi. cei 
peste 13 000 de locuitori ai Rovina
rilor de azi. să putem* înălța in
tr-un timp atît de scurt un modern 
oraș al minerilor și energeticieni
lor. Pină acum s-au dat în folo- 
șință 3 000 de apartamente si o sca
mă de edificii social-culturale. 
O dată cu înălțarea de noi blocuri 
de locuințe se vor construi o bia
tă agroalimentară. un cinemato
graf. o sală polivalentă, noi uni
tăți comerciale si prestatoare de 
servicii. Relevînd toate acestea, 
gîndurile noastre se îndreaptă pli
ne de recunoștință către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din inițiativa 
căruia si sub îndrumarea sa 
nemijlocită am pornit construcția 
orașului nostru. întrucît cei mai 
multi locuitori ai Rovinarilor sînt 
tineri, ne preocupăm permanent 
de a le asigura condiții tot mai 
bune de muncă si de învățătură, cu 
deosebire, pentru a-si însusi taine
le meseriilor solicitate în unitățile 
noastre miniere.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii" i

cinema
© Căsătorie cu repetiție t SCALA 
(11 03 72) — 9: 111; 13: Ifi; 17,15: 19.30. 
GLORIA (47 46 75) — 9: 1,1: 13: 15: 117: 
13. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11: 13; 
15: 17: 19.
© Mușchetarii in vacanță : STUDIO 
(59 53 15) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Buletin tie București : BUZEST1 
<50 43 58) — 15; 17: 19.
© Promisiuni : DACIA (50 35 94) — 9: 
11; 13; 15: 17: 19. COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19.
© Secretul lui Bacchus : DRUMUL 
SARD (31 281.3) — 15: 17: 19.
© Cil mâinile curate : FERENTARI 
(30 49 85) — 15: 17: 19.
© Evadarea : PACEA (71 30 85) — 13: 
17; 10.
® Aripi de zăpadă : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19.
O Fata fără zestre : SALA MICA A 
PALATULUI — 10 : 12,30.
0 Și viată, și lacrimi, șl dragoste : 
VICTORIA (16 28 79) — 9: llr 13; 15; 
17: 19.
© Principiul dominoului t CAPITOL 
(16 29 17) — 9: ut: 13: 15: 17: 19.
® Spectacol la Miraj : LUMINA 
(14 74 16) — 9; ni: 13: 15: 17: 19. cul
tural (83 50 13) — 11; 13; 15: 17: 19. 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11: 13; 15; 
17: 19.
® Lovitură fulgerătoare : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13: 15; 17; 19.
® Agonia : COTROCENI (49 48 43) — 
12,30: 15,30; 18.30.
® Legenda dragostei : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 12; 15,30: 18.30.
0 Tributul zilelor cenușii : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.
© Cămin pentru nefamiliștt : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17: 19.
0 Lucia, spaima străzii : TIMPtmi 
NOI M5 6110) — 9; 11: 13: 15: 17; 19. 
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (1106 25) — 8.30; 10.30: 12.30: 
14,30: 16,45: 19. BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. FAVORIT 
(45 3170) — 11: 13; 15: 17: 19. MELO
DIA (11 13 49) — 9: 10: 13: 15: 17: i». 
® Ce-a pățit Lenka — 9: 10,45: 12.30: 
Aii Baba și cei 40 de hoți — 14.15: 
16; 17.45: 19.30 : DOINA (16 35 38).
© Rocky II : FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11: 13: 15: 17: ia.
© Provocarea dragonului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9: ii; 13: 15: 17: 19.

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Titanic vals — 10; Poveste 
din Hollywood — 15,30; 18; (sala Ate
lier) : Act vencțian — 10,30; Cheile 
orașului Breda — 17.30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
educativ pentru elevi. Deschiderea 
stagiunii — „Marile epoci muzicale". 
Dirijor și comentator: Petru Andrie- 
sei — 11; „Muzica pentru toți". Con
cert pentru oamenii muncii de la în
treprinderea „Mătasea populară". 
Antologie de muzică veche (II) — 18. 
O Opera Română (13 16 57): o noapte 
furtunoasă. La piață — 11; Trubadu
rul — 17.
® Teatrul de operetă (14 80 11): Băia
tul și paiele fermecate — 10; Parada 
melodiilor — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 10; Amintiri
— 14; Neînsemnații — 17,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): Cintec des
pre mine însumi — 10,30; 17.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60): Cir- 
tițele — 14; Arma secretă — 17,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Mizerie și noblețe — 10; 
Brățara falsă — 17,30; (sala Studio): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 10,30; 
Variațiuni pe tema dragostei — 18. 
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 10; Ano
nimul venoțian — 14; Serenadă tîrzie
— 18; (sala Giulești, 18 04 85): Milio
narul sărac — 11; Jean, fiul Iui Ion
— 18.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Pompiliu .Pom
padour — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 18.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Șoricelul și păpușa — 11: (sala din 
Piața Cosmonauților): Anotimpurile 
minzului — 11,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară românească, ora 18.
© Circul Globus (10 41 95): Tom șl 
Jerry la circ — 10; 15; 18.
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Izvorit din preocuparea statornică, din înalta responsabi
litate istorică și neobosita activitate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în slujba păcii și înțelegerii între popoare 
— ilustrate cu putere și prin cuvîntarea rostită la recenta 
plenară a C.C. a! P.C.R. de secretarul general al partidului — 
Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Româ
nia adresat secretarului general al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintelui S.U.A. a fost primit cu sentimente de profundă 
aprobare în întreaga țară.

Numeroși cetățeni, oameni ai muncii de la orașe și sate,

bărbați și femei, tineri și vîrstnici, fără deosebire de naționa
litate, au ținut să-și exprime, prin luări de poziție, scrisori și 
declarații transmise redacției, totala adeziune la această nouă 
acțiune politică constructivă a României, reafirmîndu-și, tot
odată, angajamentul ferm, hotărîrea nezdruncinată de a face 
totul pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru oprirea 
escaladei înarmărilor și a cheltuielilor militare, pentru înfăp
tuirea grandioaselor programe de construcție pașnică elabo
rate de partid, pentru îndeplinirea cu succes a viitorului 
cincinal, a tuturor obiectivelor stabilite de istoricul Congres al 
Xlli-lea al partidului.

CHEMARE Șl ÎNDEMN LA RESPONSABILITATE

Șl SPIRIT CONSTRUCTIV

Susțin din toată inima Apelul 
Marii Adunări Naționale adresat 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
rica, Ronald Reagan. Apelul dă 
glas aspirațiilor și intereselor fun
damentale de pace ale tuturor ce
tățenilor patriei noastre, constitu
ind o nouă și elocventă expresie a 
neobositelor inițiative și demersuri 
ale României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și pace. încă o dată, intr-un 
moment de importanță crucială 
pentru destinele continentului pe 
care trăim, pentru însăși viața pe 
planeta noastră, România socialis
tă cheamă Uniunea Sovietică și 
Statele Unite — țări care, ca mari 
puteri nucleare, au o răspundere 
deosebită în fața propriilor po
poare, a întregii omeniri — să ac
ționeze cu cea mai mare responsa
bilitate pentru a ajunge, în cadrul 
întîlnirii sovieto-americane la ni
vel înalt de la Geneva, la o în
țelegere privind oprirea instalării 
și retragerea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, pre- 
întimpinarea militarizării spațiului 
cosmic, reluarea politicii de des
tindere și colaborare.

împărtășesc pe deplin aprecie
rea din Apel potrivit căreia întil- 
nirea sovieto-americană de la Ge
neva poate fi considerată ca un 
moment unic pentru oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi nucleare, 
pentru a deschide calea dezarmării.

Colectivul întreprinderii noastre 
a participat cu responsabilitate, cu 
hotărîre și convingere la adunări 
pentru pace, la marșuri pentru 
pace, la semnarea Apelului păcii, 
practic la toate acțiunile inițiate

SALVGARDAREA PĂCII ÎNSEAMNĂ

SALVGARDAREA CIVILIZAȚIA 

Șl VIITORULUI UMANITĂȚII

Noua inițiativă de pace a Româ
niei socialiste, inspirată din neo
bosita acțiune a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată salv
gardării păcii și eliminării peri
colului .unui război nuclear, pro
bează încă o dată înalta responsa
bilitate manifestată de secretarul 
general al partidului față de 
soarta propriului popor și a tu
turor popoarelor lumii, încrederea 
In triumful rațiunii, in capacitatea 
forțelor iubitoare de pace, de a 
stăvili cursa înarmărilor, în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, 
de a impune trecerea la dezar
mare.

Apelul adresat de Marea Adu
nare Națională celor două puteri 
nucleare în acest moment, cînd în 
Europa și în lume situația a deve
nit de o gravitate fără precedent, 
ca urmare a escaladării continue a 
cursei înarmărilor, este un îndemn 
la rațiune, o chemare fierbinte la 
curmarea acestei situații, la reve
nirea pe făgașul păcii, al încre
derii. în mina acestora se află 
concentrate mijloace care ar putea 
distruge de mai multe ori întreaga 
suflare de pe glob. întreaga civi
lizație umană.

Pentru noi, cei care trăim în a- 
ceastă înfloritoare comună biho
reana. pacea înseamnă nu numai 
libertate, ci și viață mai bună, mai 
multe roade smulse pămîntului, 
înseamnă speranțe și eforturi pen
tru binele tuturor fiilor patriei, al 
tuturor popoarelor. Credem că cea 
mai bună destinație a fondurilor 
astăzi irosite pentru rachete nu
cleare ar fi învingerea deserturilor 
de pe glob cu sisteme de irigații, 
cu puternice „arsenale" de trac
toare, de mașini agricole, dotarea 
umanității nu cu mijloace de dis

POPOARELE AȘTEAPTĂ SĂ SE FACĂ TOTUL

PENTRU REVENIREA LA CURSUL DESTINDERII

împreună cu tovarășii mei de 
muncă, operatori chimiști. meca
nici sau electricieni, am luat cu
noștință cu viu interes de Apelul 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România adresat 
conducătorilor Uniunii Sovietice si 
S.U.A. în spiritul preocupărilor 
perseverente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru destinele 
întregii umanități, al demersurilor 
sale neobosite consacrate înlă
turării primejdiei nucleare, pentru 
pace si dezarmare. Apelul Marii 

de partidul nostru, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menite să 
transmită lumii mesajul poporului 
român, hotărîrea sa de a nu pre
cupeți nimic spre, a asigura victo
ria păcii, cauză vitală a întregii 
omeniri. Cu aceeași însuflețire și 
promptitudine răspundem acum 
Apelului Marii Adunări Naționale, 
afirmîndu-ne răspicat cuvîntul 
nostru muncitoresc 1 împotriva 
războiului, în favoarea dezarmării 
și păcii. Pentru noi femeile pacea 
înseamnă înainte de toate certitu
dinea viitorului senin pentru copiii 
noștri — și de aceea apărarea pă
cii constituie pentru noi o îndato
rire primordială.

întregul nostru colectiv își va 
face pe deplin datoria, consacrîn- 
du-și toate forțele îndeplinirii sar
cinilor de plan, a obiective
lor viitorului cincinal, în așa 
fel încît, împreună cu toți oa
menii muncii din patria noas
tră, să asigurăm îndeplinirea sar
cinilor trasate prin cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. ai P.C.R., să creăm 
o bază cit mai puternică înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, menite să asigure 
înaintarea poporului român pe ca
lea progresului și bunăstării. Avem 
convingerea că prin aceasta ne a- 
ducem implicit contribuția la cauza 
păcii, pentru care România socia
listă militează cu fermitate și con
secvență.

Maria DIACONU
Erou al Muncii Socialiste, 
secretar al Comitetului de partid 
de la întreprinderea textilă 
„Dacia" - București 

trugere tot mai perfecționate, ci 
cu uzine în care atomul să ușu
reze munca, să îmbogățească și să 
ușureze viața omului. 'Iată de ce, 
împreună cu toți consătenii mei ne 
alăturăm din toată inima noii și 
vibrantei chemări pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare, tuturor 
inițiativelor și propunerilor de 
pace ale președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vrem ca gla
sul nostru să ajungă pînă la oa
menii de stat din întreaga lume, 
care, prin răspunderea cu care sint 
învestiți, pot opri cursă înarmări
lor nucleare, pot schimba cursul 
vieții internaționale, spre binele 
propriilor lor popoare, al tuturor 
națiunilor.

în acest an, în care se marchea
ză Anul Internațional al Tineretu
lui. sub egida „Participare, Dez
voltare, Pace", oamenii politici, 
factorii de decizie sint chemați ca. 
prin tot ceea ce întreprind, să ne 
creeze nouă tinerilor siguranța zi
lei de mîine, certitudinea unui vii
tor pașnic.

Sîntem tineri și pentru a ne în
deplini aspirațiile, pentru a . da 
viață mărețelor planuri și progra
me de înălțare a țării avem nevoie 
de pace, de liniște. Noi sîntem 
generația viitorului. Un viitor feri
cit nu poate exista în afara păcii. 
Iată de ce susținem din toată ini
ma Apelul adresat conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A., cu convingerea 
fermă că înțelepciunea va învin
ge, că se va ajunge la măsuri co
respunzătoare, în consens cu ce
rințele vitale ale acestui viitor.

Maria CULICI
secretar al Comitetului U.T.C. 
comuna Nojorid, județul Bihor

Adunări Naționale reprezintă o 
nouă si vibrantă chemare la acțiu
ne constructivă. în deplin consens 
cu nădejdile pe care popoarele și 
le pun în apropiata întîlnire so
vieto-americană la nivel înalt. 
Chemare izvorîtă din profunda în
grijorare a poporului nostru, ca de 
altfel a tuturor popoarelor lumii, 
fată de situația gravă creată în 
Europa si pe întreg globul, ca ur
mare a intensificării cursei înar
mărilor. îndeosebi a celor nucleare, 
ceea ce sporește pericolul unui nou

na

război mondial, care. în actualele 
condiții ar duce la distrugerea în
tregii civilizații umane.

Avînd in vedere toate acestea, 
îmi exprim si eu speranța că cei doi 
conducători ce se vor întilni în zi
lele următoare la Geneva vor ma
nifesta acea înaltă răspundere ne
cesară spre a ajunge la un acord 
reciproc acceptabil, care să ducă la 
retragerea armelor nucleare —■ și 
de o parte și de alta — la înceta
rea amplasării si retragerea arme
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa, la oprirea pro
gramelor vizînd militarizarea spa
țiului cosmic, la reluarea politicii 
de încredere si colaborare pașnică, 
într-adevăr. nu se poate să se 
meargă mai departe pe drumul atît 
de periculos al creșterii încordării 
si al înarmărilor, trebuie să se 
facă, totul pentru revenirea la 
destindere, pentru trecerea la 
dezarmare.

Ca toate colectivele de muncă 
din întreaga tară, si petrochimiștii 
piteșteni încheie anul si cincinalul 
cu realizări demne, rod al efortu
rilor oamenilor muncii, al politicii 
partidului si statului nostru. Acum, 
prin cuvîntarea rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R. de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se văd si mai

UN IMPERATIV AL CONTEMPORANEITĂȚII:

A NU ȘȚ RAȚA MOMENTUL,

POATE UNIC, DE ÎNȚELEGERE

In conștiința poporului nostru, a 
tuturor celor ce locuim pe minuna
tele plaiuri ale patriei; indiferent 
de naționalitatea căreia ii aparți
nem, s-a înrădăcinat adînc convin
gerea, nutrită de o dramatică ex
periență multiseculară, că dacă e 
pace pe Pămînt celelalte năzuințe 
spre care aspiră omenirea de bună 
seamă că, mai devreme sau mai 
tîrziu, se vor împlini. Fără pace 
însă, toate aceste năzuințe se 
spulberă, iar în condițiile unui de
zastru nuclear, o știm prea bine, 
ar înceta însăși viața pe Pămînt. 
Asupra adevărului acesta tulbură
tor a atras atenția în repetate 
rinduri conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, considerat cu 
îndreptățit temei pe toate meridia
nele lumii ca un neobosit „erou al 
păcii", cunoscut ca atare pentru 
eforturile pe care le învestește de 
mulți ani cu. atita tenacitate in a- 
ceastă nobilă și măreață cauză a 
orrienirii.

Demersurile permanente, pă
trunse de o nedezmințită responsa
bilitate, activitatea neobosită des
fășurată de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
pentru asigurarea păcii, 
viitorul omenirii 
acum de o nouă 
inițiativă a României socialiste — 
Apelul Marii Adunări Naționale 
adresat conducătorilor Uniunii So
vietice și S.U.A., în preajma con

pentru 
sint aureolate 
și emoționantă

&T f/E DEPĂȘIȚĂ SITUAȚIA GRAVĂ 

rxiSȚENȚĂ, să mim ideea Ințelegerh 
Șl COLABORĂRII INTRE POPOARE!

Prin natura muncii noastre, noi, 
tipografii, transpunem în paginile 
ziarelor, revistelor și publicațiilor, 
tipărite la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii", cuvîntul înțelept 
al partidului, care conduce desti
nele poporului român, documentele 
de importanță istorică privind po
litica internă și externă a Româ
niei socialiste. Avem adeseori pri
vilegiul de a afla, înaintea milioa
nelor de cititori ai presei din țara 
noastră, conținutul documentelor, 
elaborate din inițiativa secreta
rului general al P.C.R., pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, izvorîte din 
preocuparea statornică pentru apă
rarea intereselor vitale ale poporu
lui român, ale tuturor națiunilor 
lumii, de a trăi în condiții de 
pace, la adăpost de primejdia 
unui cataclism riuclear. Apre
cierile din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
privind situația atît de gravă crea
tă pe continentul european și în 
întreaga lume ca urmare a intensi
ficării cursei înarmărilor, îndeosebi 
a inarmărilor nucleare. Apelul 
Marii Adunări Naționale adresat 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
care se vor întilni în curînd la Ge
neva, exprimă în modul cel mai 
fidel sentimentele tuturor cetățeni
lor patriei noastre, îngrijorarea 
pentru situația la care s-a ajuns, 
ca și dorința noastră fermă ca în- 
tîlnirea la nivel înalt sovieto-ame
ricană să se încheie cu rezultate 
pozitive, care să aducă un suflu 
nou în viața internațională, să în

s

limpede perspectivele luminoase 
deschise de viitorul cincinal. Și, 
desigur, toate popoarele au năzuin
țele si obiectivele lor pe drumul 
progresului. De aceea, este esențial 
să se facă totul pentru revenirea la 
destindere și colaborare.

Ne mîndrim cu faptul că rezulta
tele muncii noastre pașnice intră 
tot mai mult în circuitul economic 
internațional, contribuind, si pe 
această cale, la cunoașterea peste 
hotare a dorinței poporului român 
de a trăi si munci în pace si prie
tenie cu toate celelalte 
Voința noastră fierbinte 
noul cincinal pe care-1 
să fie un cincinal al unor izbînzi

popoare, 
este ca 
începem

muncitorești si mai înalte, un 
cincinal al păcii și înțelegerii pe 
întreaga planetă. Iată de ce. pen
tru a ne duce la bun sfîrsit idea
lurile cp ne animă, ne exprimăm 
încrederea că noul demers de pace 
al României va avea ecoul cu
venit. că vocea rațiunii si înțelep
ciunii va prevala si că factorii de
răspundere implicați îsi vor uni 
eforturile pentru viitorul pașnic al 
omenirii.

Ilie DRĂGHIC1 
operator chimist,
Combinatul petrochimic Pitești 

vorbirilor de la Geneva. Parcurgind 
acest Apel vibrant, am trăit și tră
iesc sentimentul că el exprimă, cu 
o puternică rezonanță, îngrijorarea 
profundă a tuturor popoarelor, în 
fața pericolului pe care-1 reprezin
tă aberanta cursă a înarmărilor, 
amplasarea de noi rachete cu în
cărcătură nucleară pe străvechiul 
și încercatul nostru continent. în a- 
ceastă situație gravă, Apelul se 
constituie intr-un îndemn adresat 
celor două mari puteri nucleare — 
U.R.S.S. și S.U.A. —care au o mare 
răspundere față de propriile po
poare, față de întreaga omenire, de 
a acționa în așa fel încît negocie
rile de la Geneva să se încheie cu 
bune rezultate, eliberînd omenirea 
de coșmarul unui dezastru nuclear. 
Cred că nu greșesc afirmînd că 
este o poruncă a contemporaneită
ții ca la condiții de gravitate deo
sebită să se răspundă prin respon
sabilitate înaltă.

Este speranța noastră fierbinte 
că se va da) curs așteptărilor, 
speranțelor și aspirațiilor celor 
mai scumpe ale tuturor popoare
lor, că momentul unic despre care 
se vorbește în Apel nu va fi irosit 
și că prin hotărîrile ce se vor a- 
dopta se va deschide perspectiva 
unei ere noi, de pace și liniște pe 
întreaga planetă.

Inq. SZILAGYî Tămâs 
întreprinderea „23 August" - 
Satu Mare

lăture coșmarul unui război nu
clear nimicitor.

Cit de mare ar fi satisfacția 
noastră, a tipografilor, ca, alături 
de știrile și articolele despre suc
cesele oamenilor muncii din țara 
noastră în realizarea planurilor de 
dezvoltare economică și socială, 
elaborate de partid, să putem pu
blica în spațiile rezervate vieții 
internaționale relatări nu despre 
fabricarea a noi arme, tot mai 
distrugătoare, ci despre progrese 
înregistrate la negocierile de de
zarmare, despre încetarea tuturor 
experiențelor cu armele nucleare 
și cu alte arme de nimicire în 
masă, despre reducerea generală a 
armamentelor, ca și a cheltuielilor 
militare, despre folosirea construc
tivă a sutelor de. miliarde irosite 
astăzi în lume.

Cu deplin temei conducătorul 
partidului și statului nostru, aver- 
tizînd asupra pericolelor care ame
nință dreptul suprem al oamenilor, 
dreptul la pace, la viață, exprimă 
încrederea nestrămutată în capaci
tatea forțelor progresiste, realiste 
din întreaga lume de a putea 
schimba, prin acțiunea lor unită, 
cursul actual al evenimentelor, 
de a impune pacea și dezarmarea, 
însuflețiți de această încredere, 
muncitorii tipografi, alături de în
treaga muncitorime română, sint 
hotăriți să facă tot ceea ce depinde 
de ei pentru ca acest mare dezi
derat al popoarelor să devină o 
realitate trainică.

Gheorcjhe PREDA 
tipograf, Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii"

Oamenii muncii din județele 
Mures si Vrancea 

au realizat principalii 
indicatori ai planului 
cincinal 1981-1985

Acționînd într-un spirit de înaltă 
dăruire patriotică pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R.. a mărețelor obiective sta
bilite in. programul partidului, a in
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii 
din județele Mureș și Vrancea au 
realizat principalii indicatori econo- 
mico-financiari ai planului cinci
nal 1981—1985.

Xn telegramele adresate cu 
acest prilej TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de comitetele jude
țene de partid Mureș și Vrancea se 
exprimă hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din aceste 
județe de a acționa cu hotărîre pen
tru pregătirea condițiilor de reali
zare a planului pe anul viitor, a- 
cordînd, în continuare, o atenție 
deosebită folosirii intensive a capa
cităților de producție, reducerii chel
tuielilor totale și materiale, a con
sumurilor specifice pe unitatea de 
produs, in scopul sporirii eficienței 
activității în toate sectoarele.

Colectivele de muncă din econo
mia celor două județe se angajează 
să nu precupețească nici un efort 
pentru traducerea în viață a poli
ticii partidului, să acționeze neabă
tut pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin, sporindu-și contribuția la 
realizarea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Adunare festivă 
la întreprinderea salină 

Slănic-Prahova
La întreprinderea salină Slănic- 

Prahova a avut loc o adunare festi
vă consacrată aniversării a 300 de 
ani de existență a exploatării sării 
în Slănic.

în telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de participanții 
la adunare, se spune, între altele ; 
Pe baza indicațiilor dumneavoastră, 
muit iubite și stimate tovarășe secre
tar general, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., ne angajăm ferm să facem 
totul pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor pe acest an și pregătirea 
temeinică a condițiilor necesare tre
cerii la înfăptuirea cu succes a ho
tărîrilor cincinalului viitor.

CLUJ :

Producție fizică peste 
prevederi

Colectivele • Întreprinderilor in
dustriale din județul Cluj au reali
zat., în perioada de pînă acum din 
acest an. o productie-marfă supli
mentară cu 7 la sută mai mare 
fată de creșterea înregistrată în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Peste 100 de unități economice au 
obtinut depășiri importante la a- 
cest indicator, industria clujeană 
livrînd peste prevederi economiei 
naționale însemnate cantități de 
otel beton, utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, mijloace electro
nice de automatizare, produse ale 
industriei electrotehnice, de meca
nică fină si optică, mașini si uti
laje pentru agricultură. produse 
chimice, materiale de construcții, 
confecții textile si altele. Au fost 
mai judicios gospodărite resursele 
de materii prime, materiale, com
bustibil si energie electrică, eco- 
riomisindu-se fată de normele de 
cpnsum peste 4 500 tone metal, 
24 800 tone combustibil convențio
nal. 38 212 MWh energie electrică. 
(Marin Oprea. corespondentul 
..Scînteii").

■ ■BIBIIIIIiaa

chipa de cercetare și spiritul revoluționar
(Urmare din pag. I)
comun să se realizeze deseori cu 
greu fără existența unui îndrumă
tor cu experiență în domeniu și, în 
același timp, cu capacitate de orga
nizare și în probitatea căruia să 
existe deplină încredere. Un adevă
rat savant este modest și îndrăgostit 
de știința la a cărei dezvoltare con
tribuie, profund fericit, atunci cînd 
și alții fac descoperiri ce conduc la 
progresul științei și care contemplă 
cu satisfacție opera creată în echipă.

Personalitatea cercetătorului care 
lucrează într-o echipă, departe de 
a fi atenuată, dimpotrivă, capătă 
contururi morale, căci cunoașterea 
capacității proprii nu se poate face 
și personalitatea nu se poate forma 
fără interacția cu ceilalți oameni și 
în special cu aceia care se află pe 
vîrful de cunoaștere al domeniului 
de știință ce îl pasionează. Această 
personalitate complexă pe care o 
formează lucrul în echipă nu este 
lipsită de orientarea socială care im
pune o preocupare și in ce privește 
utilitatea rezultatelor cercetării, a- 
plicarea rezultatelor cercetării în 
producție. Orice cercetare se face cu 
un scop, mai apropiat sau mai înde
părtat, și dacă colaboratorul tînăr, în 
curs de formare, absorbit de însuși
rea metodelor științei, nu le sesi
zează, coordonatorul echipei este da
tor să-i amintească și să-i arate că 
dincolo de efortul lui de a găsi noul 
trebuie făcht un nou efort de utili
zare socială a acestuia, de transfor
mare a lui în tehnologii utile econo
miei naționale.

în realizarea unor echipe de cer
cetare și utilizare a progresului teh
nic rezultat din cercetare, țara noas
tră a căpătat o experiență deose
bită în ultimii ani, aplicînd ideea se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și anume 
realizarea integrării organice a in- 
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. Utilizarea capacității științi
fice a cadrelor didactice, alături de 
cea a cercetătorilor din institutele 
de cercetare specializate, dotate cu 
o bază materială modernă, într-un 
contact permanent cu personalul 
tehnic și muncitoresc angrenat în 
producția industrială și agricolă, nu 
se poate face decît tot prin inter
mediul unor echipe mixte care să

sâmâiwm națională a sultanatului

OMAN

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MUSCAT
Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă trasmite calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului omanez prieten bunăstare și progres.

îmi exprim convingerea că raporturile dintre Republica Socialistă Româ
nia si Sultanatul Oman se vor dezvolta continuu, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sultanatul Oman, 
care iși sărbătorește 
la 18 noiembrie Ziua 
națională, este situat 
în partea de sud-est 
a Peninsulei Arabice, 
fiind, în cea mai mare 
parte, o țară deșerti- 
că, slab' populată (su
prafața : 212 452 kmp ; 
populația : aproxima
tiv un milion și ju
mătate de locuitori). 
Multă vreme îndelet
nicirile principale au 
fost agricultura și pes
cuitul. în ultimele 
două decenii însă, ca 
urmare a descoperirii 
unor importante re
zerve de țiței, evalua
te la circa 4 miliarde 
barili, structura eco
nomiei s-a schimbat. 
Petrolul furnizează

peste 90 la sută din 
venitul național, con
stituind principala 
sursă de finanțare a 
eforturilor pentru li
chidarea înapoierii e- 
conomice și făurirea 
unei vieți noi. Cu aju
torul fondurilor obți
nute din comerciali
zarea „aurului negru" 
au fost puse bazele 
unei industrii proprii, 
s-au extins suprafețe
le agricole și s-au in
tensificat prospecțiu
nile geologice, care au 
dus la identificarea 
altor variate resurse 
ale subsolului. Cel 
mai important obiec
tiv industrial realizat 
în ultimii ani este uzi
na de prelucrare a

t V
11,30 Telex.
11.35 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa cinteculul românesc 

(color).
13,00 Album duminical (parțial color).
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi (color). Marele timp 

al înnoirii localităților patriei — 
documentar.

19.35 „Cîntarea României** (color). De 
pe marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co

ALEXANDRIA :

Economii de resurse 
materiale și energetice
Colectivele de muncă din indus

tria municipiului Alexandria au 
realizat în acest an însemnate 
economii de resurse materiale si 
energetice. Prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, moderni
zarea si înnoirea produselor, gene
ralizarea unor inițiative muncito
rești. combaterea oricăror fenome
ne de risipă la fiecare loc de mun
că. consumurile planificate au fost 
diminuate. în perioada ce a trecut 
din anul acesta, cu 636 tone metal, 
9 520 tone combustibil conventional 
și 6 575 MWh energie electrică. Cu 
cele mai bune rezultate se înscriu 
oamenii muncii de la întreprin
derea de rulmenți. întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice. în
treprinderea de aparataie si acce
sorii si întreprinderea mecanică 
„Islaz". (Stan Ștefan, coresponden
tul ..Scînteii").

INFORMAȚII
FOTBAL @ Astăzi, meciurile din 

etapa a 13-a a Campionatului divi
ziei A la fotbal : Steaua — Univer
sitatea Cluj-Napoca (stadion Steaua); 
Sportul studențesc — S. C. Bacău 
(stadion Sportul studențesc); Rapid 
— F. C. Olt (stadion Giulești): Chi
mia Rm. Vîlcea — Victoria : F.C.M. 
Brașov — Gloria ; Universitatea Cra
iova — Dinamo ; F. C. Argeș — Cor- 
vinul ; Politehnica Timișoara — F. C. 
Bihor ; A.S.A. — Petrolul. Partidele 
vor începe la ora 14.00. ® în seria 
a III-a a diviziei B. azi Jiul — Glo
ria Bistrița și F. C. Maramureș — 
Olimpia Satu Mare.

RUGBI. La stadionul Olimpia din 

facă uz de. experiența cadrelor di
dactice, de entuziasmul cercetători
lor tineri, de cunoașterea necesități
lor reale, a problemelor ce se im
pun cu precădere pentru a fi rezol
vate, spre a asigura realizarea pla
nurilor de dezvoltare economică și 
socială a patriei noastre.

Unul dintre domeniile în care este 
necesar un efort pentru realizarea 
sarcinilor ce ne vor reveni in cinci
nalul viitor este și acela al energe
ticii nucleare, în care țara noastră 
se înscrie prin construcția centralei 
de la Cernavodă, cu cinci grupuri 
de 660 MWe. precum și cele din. 
Transilvania și Moldova, cu trei 
grupuri de 1 000 MWe.

Este știut că construcția, montajul 
și exploatarea centralelor nucleare 
se pot face numai prin utilizarea 
unui personal cu un nivel de pregă-' 
tire ridicat. Preocuparea principală 
a cadrelor didactice specializate in 
energetica nucleară rămîne pregă
tirea fizicienilor, inginerilor și teh
nicienilor ce vor fi utilizați în rea
lizarea programului nuclear și pen
tru exploatarea corectă a centrale
lor nuclearo-electrice.

Dar producerea unei energii de 
21—22 miliarde de kWh din combus
tibil nuclear, adică din uraniu, așa 
cum se prevede în programul de 
dezvoltare energetică a țării, are im
plicații deosebite și pentru dezvol
tarea cercetării în domeniul nuclear. 
Și aici ideea cooperării învățămînt- 
cercetare-producție începe să capete 
forme concrete de realizare. Am 
ilustra aceasta prin cîteva exem
ple concrete. Una dintre problemele 
noi pentru industria antrenată in 
construcția de echipamente pentru 
centralele nucleare este aceea a ca
lității deosebite impuse acestor in
stalații. Controlul calității ajunge in 
mod acut pe primul plan. Or, acest 
control necesită metode speciale, în- 
cepind cu controlul purității mate
rialelor și sfîrșind cu verificarea 
caracteristicilor pieselor fabricate. 
Introducerea unor metode de con
trol la nivelul actual al științei im
pune utilizarea unor precizii, mai 
ales în determinarea impurităților 
din materiale, care sint cu un ordin 
de mărime- peste cel oferit de me
todele chimice clasice. Catedra de 
centrale electrice a Institutului po
litehnic București, dind curs indi

minereului de cupru 
de la Sohar, cu o ca
pacitate de 15 000 tone 
anual.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
statele arabe, Româ
nia socialistă urmă
rește cu interes efor
turile depuse de po
porul Omanului pe 
calea dezvoltării eco
nomice și a consolidă
rii independenței. In
tre țara noastră și 
Oman s-au statornicit 
raporturi de colabora
re, întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, 
care se dezvoltă cores
punzător intereselor 
celor două state, ale 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

laborare cu. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

20,25 Film artistic: „De dragul Iul
Lindy4*.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

LUNI, 18 NOIEMBRIE

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ștlintifle. ,,Cîn-

tarea României44.
20.35 Tezaur folcloric (color).
21,00 Roman-foileton (color): ,,Wagner4*. 

Episodul 3.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 noiembrie, ora 20 — 20 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi rece, cu cerul variabil în regiunile 
nordice și mai mult Închisă în rest. Vor 
cădea precipitații slabe locale, predo
minant sub formă de ninsoare, înded- 
sebi în ultimele zile în jumătatea de 
sud a țării și ninsori izolate în cele
lalte regiuni. La munte va ninge. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări temporare îndeosfebi în 
partea a doua a intervalului în regiu
nile sudice din sectorul estic. Tempe
raturile minime, vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, iar cele maxime 
între minus 2 și plus 8 grade. In partea 
a doua a intervalului, izolat, se va pro
duce. polei. In nordul țării șl la munte 
se va produce ceață, însoțită șl de de
punere de chiciură. In București: Vre
mea va fi în general rece, cu cerut va
riabil, mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor îndeosebi în partea a doua 
a intervalului, cînd și vîntul se va in
tensifica din sectorul estic. Tempera
turile minime vor oscila între minus 3 
și zero grade, iar cele maxime între 2 
și 5 grade.. Condiții de ceață la înce
putul intervalului.

SPORTIVE
Capitală, azi de Ia ora 10. derbiul 
Dinamo — Farpl. în continuare, 
Olimpia I. M. G. — Știința Cemin 
Baia Mare.

HALTERE. în prima zi a Balca
niadei de haltere de la Plovdiv, la 
categoria 60 kg pe primul loc I s-a 
clasat recordmanul mondial N. Șa- 
lamanov cu 300 kg la cele două sti
luri. urmat de românul Dorel Ma- 
tees — 280 kg și grecul Kelaidiș — 
195 kg. Din echipa României s-au 
mai clasat ne locul doi Gavril Axin- 
te (categ. 50 kg). Gheorghe Maftei 
(categ. 56 kg) și Marian Cristea 
(categ. 67,5 kg).

cațiilor directe ale secretarului ge
neral al partidului, răspunzind soli
citării inginerilor ce lucrează în Fa
brica de echipamente nucleare din 
cadrul I.M.G.B., a organizat o coo
perare pe bază de contracte de cer
cetare cu specialiștii Fabricii pentru 
echipamente nucleare din cadrul în
treprinderii de mașini grele din 
București pentru punerea la punct 
a unor metodici adecvate de control, 
utilizind baza materială a laborato
rului de centrale nucleare al poli
tehnicii. în această cooperare este 
antrenat și Institutul de fizică și in
ginerie nucleară prin folosirea reac
torului nuclear de cercetare de la 
Măgurele și a metodicilor puse la 
punct de cercetătorii institutului.

O altă problemă care. a stat cu 
prioritate in atenția cadrelor didac
tice de la Catedra de centrale elec
trice din I.P.B. este și aceea a uti
lizării pentru termoficare a căldurii 
produse in centralele nucleare, do
meniu in care se cooperează cu In
stitutul de cercetări și modernizări 
energetice. Rezultatele acestor cer
cetări vor conduce la termoficarea 
orașelor Cernavodă și Medgidia, 
transformînd în realitate o recoman
dare a conducerii de partid și de 
stat privind utilizarea pe scară lar
gă a termoficării în țara noastră.

Grija permanentă a Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, condus de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a- 
cordată cercetării desfășurate în în- 
vățămînt, este pentru noi garanția 
și suportul moral care ne dau cura
jul de a aborda, de a ne angaja în 
efortul de rezolvare și a unor pro
bleme de vîrf, cum este aceea a uti
lizării neutronilor ultrareci pentru 
investigarea supergravitației, pro
bleme care se găsesc la granița știin
ței actuale.

Aceste exemple sint numai cîteva 
din numeroasele teme de cercetare 
abordate astăzi cu succes de echipe 
mixte in Institutul politehnic Bucu
rești.

Este însă un început, ale cărui 
roade trebuie să se simtă din plin în 
procesul de înfăptuire a perspectivei 
pe care ne-o oferă grandioasele pro
iecte de dezvoltare a țării adoptate 
de Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.
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Initiative rtna, profund constructive ale României 
socialiste, ale numelui Nicolae Ceausescu, 

;? consens cu interesele supreme de pace ale idhiH

Dezvoltarea colaborării 
cultoral-științifice 

româno-polone

Pentru încetarea KțbaSw armate și soluționarea prin tratative.

pe cale politică, a tuturor conflictelor și diferendelor dintre state
Adoptarea în unanimitate de către Adunarea 

Generală a O.N.U. a „APELULUI SOLEMN 
CĂTRE STATELE AFLATE IN CONFLICT, PENTRU 
ÎNCETAREA FĂRĂ inhrziere a acțiunilor 
ARMATE SI SOLUTIONAREA PROBLEMELOR 
DINTRE ELE PE CALEA TRATATIVELOR, SI A 
ANGAJAMENTULUI STATELOR MEMBRE ALE 
O.N.U. DE A REGLEMENTA STĂRILE DE ÎNCOR
DARE SI CONFLICT, DIFERENDELE EXISTENTE 
PE CALE POLITICĂ, DE A SE ABȚINE DE LA 
FOLOSIREA FORȚEI SI AMENINȚAREA CU FOR
ȚA, DE LA ORICE INTERVENȚIE IN TREBURILE 
INTERNE ALE ALTOR STATE" continuă să reți
nă atenția cercurilor celor mai largi ale opiniei 
publice din diferite țări ale lumii.

Luările de cuvînt aprobative, elogioase din 
cadrul dezbaterilor Adunării Generale, ca și pu
ternicul ecou în paginile presei mondiale al 
strălucitei inițiative de pace a României socia

liste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu vin să 
confirme, o dată în plus, caracterul profund 
constructiv al politicii și activității internaționale 
desfășurate cu atîta consecvență și principiali
tate de țara noastră, de președintele ei.

importanța Apelului și Angajamentului solemn 
este cu atît mai larg apreciată cu cît, așa cum 
s-a subliniat pe bună dreptate la O.N.U., este 
vorba de singurul document politic de o ase
menea anvergură vizind menținerea păcii și în
tărirea securității în lume care a reușit să întru
nească consensul tuturor statelor membre ale 
forumului mondial la actuala sesiune jubiliară, 
în condițiile în care nu a fost posibilă adop
tarea unei declarații politice generale consa
crate celei de-a 40-a aniversări a Națiunilor 
Unite.

Inscriindu-se în ansamblul acțiunilor politice 
ale țării noastre puse în slujba aspirațiilor vi

tale ale tuturor popoarelor lumii, noua iniția
tivă românească - așa cum vădește amplul ei 
răsunet internațional - pune din nou in lumină 
trăsăturile definitorii ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, în fundamentarea și 
elaborarea căreia rolul și meritul esențial revin 
tovarășului Nicolae Ceaușescu - principialitate, 
dinamism, spirit de inițiativă creatoare.

Adoptarea în unanimitate- a acestei inițiative 
de omplă semnificație pentru destinele păcii 
vine, în același timp, să sporească și în mai 
mare măsură prestigiul pe plan mondial al țării 
noastre, al președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ferm și neobosit promotor al intereselor supre
me de pace ale umanității.

Revelatoare sini în acest sens luările de cu
vînt de la înalta tribună a Adunării Generale 
a O.N.U., așa cum și-au găsit reflectare în pa
ginile presei.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 
Varșovia au avut loc lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno-polone de co
laborare culturală și științifică. Au 
fost evidențiate realizările obținute 
de cele două țări în domeniul dezvol
tării culturii și științei și s-au exami
nat stadiul actual al colaborării din
tre România și Polonia și perspecti
vele de dezvoltare în viitor a acestor 
relații.

Cu acest prilej a fost adoptat și 
semnat protocolul sesiunii. Docu
mentul a fost semnat de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, pre
ședintele părții române în comisie, șl 
de Jerzy Bajdor, adjunct al minis
trului culturii și artei, președintele 
părții polone în comisie.

Excelenței Sale Domnului
BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Președintele Republicii Columbia
Am aflat cu tristețe despre grelele pierderi de vieți omenești șl marile 

daune materiale provocate de recenta erupție vulcanică din Columbia.
în numele poporului român și al meu personal, vă transmit sentimente 

de adîncă compasiune, iar familiilor celor dispăruți sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Contacte în vederea reglementării problemei cipriote
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt al Națiu
nilor Unite a anuntat că expert! ai 
O.N.U. se vor întîlni cu reprezen
tanți ai comunităților greacă si turcă 
din Cipru, pentru a examina un pro
iect de acord care să ducă la regle
mentarea ne cale politică a situației 
din insulă, transmit agențiile France 
Presse si U.P.I. întrevederile, sepa
rate. vor avea loc la Londra, in zi
lele de 18 și 19 noiembrie, cu repre

zentanții ciprioților greci. si la 30 no
iembrie si 1 decembrie, la Geneva, 
cu cei ai ciprioților turci.

Purtătorul de cuvînt nu a oferit 
detalii privind conținutul proiectu
lui. nrecizînd numai că secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, a luat inițiativa unor astfel 
de consultări, considerînd utile noi 
schimburi de vederi cu părțile inte
resate.

ADOPTAREA LA O.N.U. A UNEI IMPORTANTE REZOLUȚII INIȚIATE DE ROMÂNIA

REDUCEREA BUGETELOR MILITARE AR AVEA CONSECINȚE DINTRE CEEE MAI 
FAVORABILE ASUPRA SITUAȚIEI ECONOMICE Șl FINANCIARE MONDIALE

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). - N. Chilie transmite : Comitetul 
pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptai prin consens un important proiect de rezoluție inițiat de Româ
nia în legătură cu reducerea bugetelor militare.

Contribuție importanta Ia 
edificarea unei lumi 

eîiberate de războaie
Este deosebit de oportun ca la 

actuala aniversare a 40 de ani de 
la înființarea O.N.U. Adunarea 
Generală să adopte proiectul de 
Apel românesc ca o reafirmare a 
angajamentului statelor membre de 
a întări pacea și securitatea inter
națională. Credem că adoptarea a- 
cestui Apel va avea un efect bi
nefăcător și va contribui la instau
rarea unei lumi eliberate de 
războaie și conflicte, la acțiunea 
mai hotărită a comunității inter
naționale in vederea înfăptuirii 
păcii, justiției și prosperității în
tregii omeniri.

SASTROHADOYO WIRYONO
Reprezentantul Indoneziei 

în spiritul întăririi 
respectului față de 

legalitatea internaționala
Propunerea României vine in în

tâmpinarea unei largi preocupări 
existente în rîndul mișcării de ne
aliniere pentru întărirea universa
lă a respectului față de principiile 
de drept și pentru rezolvarea pe 
cale politică, pașnică, a tuturor di

ferendelor și conflictelor existente 
în lume.

1GNAC GOLOB
Reprezentantul R.S.F. iugoslavia

Profundă apreciere față 
de o inițiativă de mare 

actualitate
Importanța majoră a inițiativei 

României decurge din faptul că ea 
vine într-un moment de încordare 
periculoasă în viața internațională 
și vizează întărirea rolului O.N.U. 
în promovarea respectului față de 
principiile Cartei, în reglementarea 
pașnică a conflictelor și diferende
lor dintre state și în consolidarea 
păcii și securității regionale și in
ternaționale. Doresc să exprim 
profunda noastră apreciere si 
profundul nostru respect față de 
România pentru această inițiativă 
de mare actualitate.

MUHAMMAD FAIZ
Reprezentantul Republicii 

Bangladesh

Acțiune corespunzătoare 
intereselor majore 

aie tuturor popoarelor
Inițiativa României de a se a- 

dopta acest Apel solemn cu prile

jul celei de-a 40-a aniversări a 
O.N.U. și în perspectiva Anului 
Internațional al Păcii servește in
teresului major al tuturor statelor, 
al tuturor popoarelor de a se 
identifica noi căi de acțiune prac
tică pentru întronarea și generali
zarea respectului față de normele 
dreptului și legalității internațio
nale, față de principiile și obiec
tivele Cartei, pentru sporirea ro
lului și eficacității Națiunilor Uni
te in menținerea păcii.

VISSANKA WIJEWARDANE
Reprezentantul Republicii Sri Lanka 

„Ipelul României: 
încetați războaiele"

în același sens elogios se înscriu 
și ecourile din presa diferitelor 
țări. Astfel, sub titlul „APE
LUL ROMÂNIEI — ÎNCETAT! 
RĂZBOAIELE", cotidianul iugo
slav „DNEVNIK", subliniind pozi
ția României privind necesitatea 
lichidării politicii de pe poziții de 
forță și de amenințare cu forța și 
de amestec în treburile interne ale 
altor țări, arată că în apelul adre
sat tuturor statelor lumii care se 
găsesc în conflict se cere ca aces
tea să înceteze acțiunile militare 
și să soluționeze pe cale pașnică 
problemele dintre ele. Totodată —

arată ziarul — este adresat apelul 
de a se acționa astfel incit Organi
zația Națiunilor Unite să poată so
luționa marile probleme ce con
fruntă omenirea.

Referindu-se la pozițiile expri
mate față de noua inițiativă a 
României la O.N.U., ziarul arată că 
acestea sprijină ideea că tratati
vele cu participarea tuturor păr
ților în conflict și cu luarea în 
considerare a intereselor legitime 
reprezintă singura cale rațională ce 
corespunde intereselor vitale ale 
păcii și înțelegerii internaționale.

La rîndul său, agenția CHINA 
NOUA relevă cu acest prilej 
preocuparea României față de ne
cesitatea realizării unei păci trai
nice pe planeta noastră, subliniin- 
du-se că țara noastră apreciază că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie realiza
rea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare, eliminarea 
pericolului unei conflagrații mon
diale ce amenință să distrugă în
treaga civilizație umană.

Aceasta dat JEiind faptul că, prin 
nivelul fără precedent pe care l-a 
atins, atît sub aspectul uriașelor 
cheltuieli militare, cît și al forței 
distructive a armelor existente, 
cursa înarmărilor afectează profund 
viața popoarelor, fiind o perma
nentă sursă de tensiune și instabi
litate în lume.

Acestei probleme de maximă im
portanță, țara noastră, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îi atri
buie o însemnătate deosebită, consi- 
derînd-o o cale eficientă de frinare a 
competiției militare, de îmbunătățire 
a climatului politic mondial și de eli
minare a irosirii unor imense resurse 
materiale, acut necesare pentru pro
cesul dezvoltării economico-sociale a 
omenirii.

La acest proiect de rezoluție ro
mânesc s-au raliat in calitate de

coautoare alte 16 state din toate re
giunile geografice, printre care Aus
tria, Columbia, Bangladesh. Indone
zia, Irlanda, Nigeria, Peru. Senegal, 
Sudan.

Documentul reflectă îngrijorarea 
profundă a majorității covîrșitoare 
a statelor lumii față de spirala ne
contenită a cursei înarmărilor, față 
de creșterea în ritm alarmant a chel
tuielilor militare.

Proiectul de rezoluție Inițiat de 
tara noastră redă o concluzie esen-

În preajma întîlnirii la nivel înalt 
sovieto-americane

Pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru încetarea cursei înarmărilor 

și reducerea cheltuielilor militare, pentru înțelegere și pace
Lucrările PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - forum care s-a 
constituit într-o puternică manifestare a strînsei 
unități a poporului în jurul partidului, al secre
tarului său general, hotărînd ca ideile, indica
țiile și orientările de excepțională semnificație 
pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre so
cialiste, cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să devină programul de 
muncă avîntată al întregii țări - sînt reflectate

pe larg de mijloacele de informare în masă din 
diferite țări. Acestea pun în evidență faptul că 
plenara a fost consacrată dezbaterii unor im
portante documente privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării pe anul 1986, altor proble
me de bază privind societatea socialistă româ
nească.

Totodată este reflectată noua și vibranta che
mare ce ilustrează aspirațiile de pace ale po

porului român adresată conducătorilor Uniunii 
Sovietice și S.U.A. de a depune toate eforturile, 
la apropiata întîlnire la nivel înalt de la Geneva, 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare - APELUL 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA, document ce dovedește încă 
o dată preocuparea țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru salvgardarea dreptu
lui oamenilor la viață, la pace.

BONN 16 (Agerpres). — Guvernul 
R.F.G. își exprimă speranța că întîl
nirea dintre secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
care va avea loc la 19—20 noiembrie, 
la Geneva, „se va desfășura în mod 
constructiv" — se arată într-un . co
municat dat publicității de Ministe
rul vest-german al Afacerilor Exter
ne. Exprimînd convingerea că atît 
U.R.S.S., cît și S.U.A. doresc ca întîl
nirea să ducă la rezultate pozitive, 
R.F.G. speră ca propunerile existen
te privind reducerea arsenalelor 
strategice și a sistemelor nucleare cu 
rază medie de acțiune să intre într-o 
fază de negocieri substanțiale la Ge
neva, in vederea unei reduceri im
portante a potențialelor nucleare — 
a declarat ministrul afacerilor exter
ne, Hans-Dietrich Genscher.

VIENA 16 (Agerpres). — în legă
tură cu apropiata întîlnire sovieto-â- 
mericană la nivel înalt de la Geneva, 
Internaționala socialistă adresează 
U.R.S.S. și S.U.A. un apel de a con
tinua într-un spirit constructiv nego
cierile de la Geneva și de a realiza 
un acord de reducere considerabilă 
a armelor nucleare strategice, se sub
liniază într-o declarație semnată de 
Pent Vaanane, secretarul general al 
internaționalei. Documentul, inserat 
In publicația „Sozialistische Korres- 
pondenz". se pronunță pentru înceta
rea totală a oricăror măsuri îndrep
tate spre militarizarea Cosmosului.

GENEVA 16 (Agerpres). — Uniu
nea Sovietică apreciază că blocarea 
căilor de creștere în continuare a 
cantităților de arme nucleare și de 
militarizare a Cosmosului este cea 
mai urgentă și importantă sarcină a 
contemporaneității, s-a arătat în ca
drul unei conferințe de presă ținute 
de o delegație de oameni de știință 
sovietici, care a avut loc la Centrul 
internațional de presă de la Geneva. 
Organizată în legătură cu apropiata 
întîlnire sovieto-americană la- nivel 
înalt, conferința de presă a fost con
sacrată cuvîntării rostite de secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S.. Mi
hail Gorbaciov, cu prilejul primirii 
la Kremlin a delegației Congresului 
laureaților Premiului Nobel pentru 
pace.

WASHINGTON 16 (Agerpres). - 
Cea mai importantă problemă care 
șe află în fata viitoarei intîlniri 
sovieto-americane la nivel înalt de 
Ia Geneva este găsirea unor căi de 
impulsionare a tratativelor în dome
niul controlului armamentelor — 
apreciază revista „Business Week", 
influent organ de presă al cercuri
lor de afaceri americane. Președin
tele Reagan ar putea netezi calea 
spre progres în acest domeniu dacă 
va include „războiul stelelor" prin
tre subiectele care să fie discutate 
în cursul întîlnirii — relevă, revista, 
arătînd că trebuie ca S.U.A. să cadă 
de acord cu U.R.S.S. asupra arme
lor cosmice pentru realizarea unui 
acord de reducere a înarmărilor.

țială a dezbaterilor actualei sesiuni, 
și anume că înghețarea și reducerea 
bugetelor militare ar avea consecințe 
dintre cele mai favorabile asupra si
tuației economice și financiare a lu
mii și ar înlesni considerabil efortu
rile pentru sporirea asistenței în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare.

Pornind tocmai de Ia gravitatea 
fără precedent a situației create în 
lume prin escaladarea irațională a 
cheltuielilor militare, rezoluția se 
constituie într-un apel lucid adresat 
tuturor statelor, în primul rînd celor 
mari, puternic înarmate. Ele sînt che
mate șă exercite — într-o primă fază 
— autoreținere în fixarea bugetelor 
lor militare, ținînd cont de necesita
tea realocării fondurilor devenite 
disponibile în acest mod în scopul 
dezvoltării economice și sociale a tu
turor națiunilor, în special a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Avînd în vedere numeroasele pro
puneri formulate de statele membre, 
de a se identifica noi surse de finan
țare a procesului dezvoltării, de a se 
pune capăt uriașei risipe de resurse 
materiale și umane în scopuri dis
tructive, rezoluția își propune, ca o- 
biectiv central să dea un nou impuls 
eforturilor care au loc în cadrul 
O.N.U., să mobilizeze voința politică 
a statelor pentru a se ajunge la acor
duri internaționale autentice de în
ghețare și reducere a bugetelor mi
litare.

Intervenind într-un moment inter
național de o mare gravitate, adopta
rea la O.N.U. a rezoluției inițiate de 
România privind reducerea bugete
lor militare dobîndește o semnifica
ție politică deosebită. Sîntem în pre
zența unui nou demers politic al tării 
noastre care- vizează ca O.N.U. să se 
angajeze, cu mai multă hotărîre, în
tr-un spirit de urgență, să catalize
ze voința politică și participarea tu
turor statelor în vederea trecerii ne- 
întirziate la fapte, la adoptarea unor 
măsuri de fond, de natură să stăvi
lească cursa periculoasă și costisi
toare a înarmărilor. Un demers me
nit șă ducă la înghețarea si reduce
rea bugetelor militare, la progresul 
real pe calea dezarmării. în primul 
rînd a dezarmării nucleare, în intere
sul tuturor popoarelor, al edificării 
unei păci durabile, al făuririi unei 
lumi fără arme și fără războaie.

i

în cuvîntarea rostită la Plenara
C.C. al P.C.R. — subliniază agen
ția CHINA NOUĂ — președintele 

• Nicolae Ceaușescu a arătat că 
România a realizat, în linii gene
rale, obiectivele celui de-al 7-lea 
plan cincinal. In ultimii cinci ani, 
producția netă a crescut intr-un 
ritm anual de peste 6 la sută, agri
cultura de circa 2,5 Ia sută, inves
tițiile pe întregul cincinal cu a- 
proape 8 la sută, comerțul exterior 
intr-un ritm anual de peste 5 la 
sută, iar venitul național de a-

6 la 
fost 

grele
proape 
tea au 
ditiile
ționale și ale 
terne în dezvoltarea

sută. Toate aces- 
realizate în con- 
economice interna- 

unor contradicții in- 
diferitelor

ramuri ale economiei naționale, a 
menționat președintele. Conducă
torul român a subliniat că, în ur
mătorii cinci ani. România va pune 
accentul pe dezvoltarea intensivă, 
prin creșterea productivității, folo
sirea tehnologiei avansate, asigu- 
rîndU-se astfel condițiile pentru a 
se trece la stadiul de țară mediu 
dezvoltată.

Agenția China Nouă scoate în e- 
vidență, totodată, preocuparea 
constantă a conducătorului Româ
niei socialiste față de asigurarea 
unui viitor pașnic, propice dezvol
tării și colaborării. Referindu-se la 
apropiata întîlnire de la Geneva 
dintre conducătorii Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale Americii
— scrie agenția — președintele 
Nicolae „ Ceaușescu a exprimat 
speranța că se va acționa cu toată 
răspunderea față de interesele pă
cii ,și se va ajunge la înțelegeri co
respunzătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că propunerile prezentate 
de Uniunea Sovietică reprezintă o 
bază bună pentru un acord, men- 
ționînd și faptul că o serie de 
propuneri ale Statelor Unite con
stituie, de asemenea, o bază co
respunzătoare pentru a se putea a- 
junge la înțelegere între cele două 
mari puteri.

Secretarul general al P.C.R. a 
arătat că S.U.A. și U.R.S.S. trebuie 
să treacă în primul rînd la redu
cerea substanțială a armelor nu
cleare și la oprirea militarizării 
Cosmosului. De asemenea, toate 
țările, în primul rind statele din 
cele două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia
— trebuie să treacă la reducerea 
cheltuielilor militare și a efective
lor militare, subliniază agenția.

Referindu-se la propunerile de 
reducere cu pînă la 50 la 
sută a unor tipuri 'de arma
mente nucleare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a pus întrebarea: 
de ce oare trebuie să continue 
cheltuielile militare atunci cînd se

propune reducerea armamentelor 
și la ora actuală s-a realizat un a- 
numit echilibru între cele două 
părți? Nimic nu justifică — nici 
pentru o parte, nici pentru cea
laltă — continuarea cheltuielilor 
militare, care creează noi greutăți 
în dezvoltarea economiilor națio
nale în toate statele, inclusiv în 
țările socialiste, și, desigur, în ri
dicarea nivelului de trai al po
poarelor, evidențiază China Nouă.

PRESA IUGOSLAVA s-a referit 
și ea pe larg la lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. Menționînd că au 
fost realizate, în linii generale, 
obiectivele pe care și le-a propus 
țara noastră în ce privește dezvol
tarea sa economică, agenția 
TANIUG reia din cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pasajele privind dezvoltarea eco
nomică a țării. Astfel, se arată că, 
în perioada 1981—1985, producția 
netă a crescut intr-un ritm anual 
de peste 6 la sută, producția agri
colă de circa 2,5 la sută, iar ve- 
nitul național a sporit într-un 
ritm de aproape 6 la sută.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat și cu acest prilej 
pentru oprirea de urgență a cursei 
înarmărilor și și-a exprimat spe
ranța că apropiata întîlnire la nivel 
inalt sovieto-americană, de la Ge
neva, va contribui la instaurarea 
unui climat favorabil acestui pro
ces — relevă în continuare 
TANIUG.

Referindu-se la problemele in
ternaționale abordate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la recenta plenară, ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" eviden
țiază : Președintele Republicii So
cialiste România a subliniat că do
cumentele Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
adoptate la Sofia, demonstrează 
dorința țărilor socialiste de a ac
ționa cu toată hotărîrea pentru în
cetarea cursului periculos al eve
nimentelor, al politicii de con
fruntare militară si pentru reluarea 
politicii de destindere, de colabo
rare și pace.

încetarea cursei înarmărilor, rea
lizarea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, pre
cum și împiedicarea militarizării 
spațiului cosmic reprezintă pro
blemele fundamentale ale contem
poraneității — a arătat secretarul 
general al P.C.R.

Ziarul menționează, de asemenea, 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reliefat marea importanță a întîl- 
nirii sovieto-americane la nivel 
înalt de lă Geneva. Se arată, tot
odată, că România se pronunță 
pentru o zonă fără arme nucleare 
în Balcani și sprijină crearea de

astfel de zone în nordul și cen
trul- Europei, precum și în alte 
părți ale lumii.
Președintele Româ

niei, Nicolae Ceaușescu, a adresat 
ce.lor două mari puteri chemarea 
de a proceda la reducerea substan
țială a armelor lor nucleare și de 
a renunța la militarizarea spațiu
lui cosmic — relevă agenția spa
niolă de presă E.F.E., referindu-se 
la cuvîntarea rostită de șeful sta
tului român la Plenara C.C. al 
P.C.R. Totodată, agenția eviden
țiază că președintele României a 
apreciat în mod pozitiv propune
rile prezentate de Uniunea Sovie
tică în vederea dezarmării, pre
cum și pe acelea ale Statelor Uni
te în legătură cu apropiata întîlni
re la nivel inalt sovieto-americană 
de la Geneva.

Despre desfășurarea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și cuvîntarea 
rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu a informat, de 
asemenea, pe larg agenția REUTER.

Se menționează, între altele, că, 
așa cum reiese din cuvîntare, anul 
viitor România va intensifica 
schimburile economice și coopera
rea cu țările din C.A.E.R., cu toa
te țările socialiste, va extinde co
laborarea cu statele în curs de 
dezvoltare, va lărgi în mod cores
punzător schimburile cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Volumul schim
burilor economice internaționale 
va crește cu circa 15 la sută față 
de 1985 — a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
România are în vedere dezvoltarea 
în continuare a comerțului in com
pensație, care s-a dovedit eficace 
și foarte important în lărgirea 
unor schimburi economice echili
brate, reciproc avantajoase — evi
dențiază Reuter.

Informații despre desfășurarea 
Plenarei C.C. al P.C.R. au trans
mis și alte agenții de presă — 
D.P.A., FRANCE PRESSE, ASSO
CIATED PRESS.

Mijloacele de Informare din di
verse țări ale lumii acordă. în 
același timp, spatii largi Apelului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

Astfel, agenția sovietică T.A.S.S. 
transmite căi „deputății Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România s-au pronunțat 
pentru ca întîlnirea sovieto-ameri
cană la nivel înalt de la Geneva să 
se încheie cu 'rezultate bune, care 
să răspundă dorinței și năzuințe
lor popoarelor de a se elibera de 
coșmarul unui război nuclear nimi
citor, de a se trece la încetarea 
experiențelor cu arme nucleare și 
alte arme de distrugere în masă.

Ia reducerea generală a armamen
telor și a châtuieLilor militare".

Marea Adunare^ Națională a 
României a adresat secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.., Mihail 
Gorbaciov, și președintelui State
lor Unite ale Âmericii, Ronald 
Reagan, apelul de a face totul 
pentru ca întîlnirea sovieto-ameri
cană la nivel înalt de la Geneva să 
ducă la înțelegeri corespunzătoare 
care să răspundă intereselor uma
nității — subliniază, la rîndul său, 
agenția CHINA NOUĂ.

Marea Adunare Națională, rele
vă agenția, exprimă speranța că 
cei doi conducători vor acționa cu 
cea mai înaltă responsabilitate și 
vor ajunge la un acord reciproc 
acceptabil, care să ducă la redu
cerea armelor nucleare, la oprirea 
amplasării și retragerea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, la oprirea militarizării 
spațiului cosmic și la reluarea po
liticii de destindere.

China Nouă subliniază participarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
lucrările Marii Adunări Naționale, 
menționînd, totodată, că documen
tul adoptat de forul legislativ al 
țării a fost înmînat ambasadorului 
U.R.S.S. la București și însărcina
tului cu afaceri a.i. al S.U.A

Infonmînd despre Apelul adresat 
de Marea Adunare Națională îna
intea întâlnirii sovieto-americane 
la nivel înalt de la Geneva, agen
ția TANIUG relevă că înaltul for 
legislativ român adresează celor 
doi oameni de stat chemarea de a 
face totul pentru ca întîlnirea pe 
care o vor avea să ducă la un 
acord reciproc acceptabil, la înțe
legeri corespunzătoare pentru a 
se ajunge la rezultatele pe care le 
așteaptă popoarele întregii lumi, 
în apei — arată Taniug — se apre
ciază că aceasta ar constitui o 
contribuție Ia politica de pace, de
zarmare și cooperare internațio
nală. '

Marea Adunare Națională a 
României a adresat secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, apelul ca la în
tîlnirea de la Geneva să ajungă la 
înțelegeri corespunzătoare privind 
dezarmarea, relatează agenția 
D.P.A. din R.F.G. întîlnirea de la 
Geneva — se arată în apel — poa
te fi considerată ca un moment 
unic de a opri cursul periculos al 
evenimentelor. în oentrul tratati
velor trebuie să se afle reducerea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa, împiedi
carea militarizării Cosmosului și 
reactivarea măsurilor de edificare 
a încrederii — subliniază D.P.A. 
citind din textul apelului.

(Agerpres)

BELGRAD

Preocupări și măsuri pentru traducerea in viață 
a programului de stabilizare economică

BELGRAD 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vidoie Jarkovici, a subliniat necesi
tatea adoptării unor ample măsuri, 
la toate nivelurile. în vederea tradu
cerii în viață a programului de sta
bilizare economică a țării, informea
ză agenția Taniug. Luînd cuvintul la 
Zagreb, cu prilejul unei vizite de lu
cru. el a reafirmat importanța pune
rii în valoare, mai eficient și ratio
nal, a întregului potențial național,

pentru depășirea dificultăților econo
mice actuale. V. Jarkovici a arătat că 
rezultatele obținute in domeniul re
lațiilor economice externe, al echi
librării balanței de plăți și ajustările 
operate în unele sectoare ale produc
ției și consumului confirmă justețea 
obiectivelor fixate prin programul de 
stabilizare economică, adăugind în 
același timp că realizarea lor impune 
un ritm mai accelerat și consecvent.

Conflictul 
irakiano-iraman

TEHERAN 16 (Agerpres). — 
Avioane de luptă iraniene au bom
bardat vineri o fabrică de ciment 
aflată la nord-vest de orașul irakian 
Soleymaniya, informează un comu
nicat militar difuzat de agenția 
IRNA. Se precizează că toate avioa
nele s-au reîntors la bază.

BAGDAD 16 (Agerpres). — For
te aeriene irakiene au atacat din 
nou vineri terminalul petrolier de 
pe insula iraniană Kharg, a anunțat 
un purtător de cuvînt militar la 
Bagdad, citeț de agenția KUNA.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt a menționat că două avioane 
iraniene au pătruns 5n spațiul ae
rian al Irakului și au încercat să 
atace obiective din zona orașului 
Soleymaniya, dar au fost alungate 
de apărarea antiaeriană irakiană.

PRESĂ

! CONVORBIRI. La Belgrad s-au 
desfășurat convorbiri între o dele
gație a Uniunii Comuniștilor din 

| Iugoslavia, condusă de Dimce Be- 
lovski, secretar al Prezidiului C.C.

I al U.C.I., și o delegație a P.C. Chi
nez, condusă de Hu Qili, membru 
al Biroului Politic și al Secretaria- 

Itului C.C. al P.C. Chinez, care e- 
fectuează o vizită în Iugoslavia. 
Evocîndu-se bunele relații de co
operare bilaterală, precum și do- 

Irința de a le dezvolta în continu
are, s-a subliniat importanța 
schimbului de păreri, pentru inten- 

Isificarea colaborării dintre cele 
două partide, pentru extinderea 
raporturilor iugoslavo-chineze, în 
general.

GUVERNUL R. F. Germania sa
lută notele guvernelor R. D. Ger- 

. mane și ,R. S. Cehoslovace, în care 
este exprimat sprijinul față de ce- 

1 rerea guvernului vest-german de a 
se acționa în cadrul Conferinței 

I pentru dezarmare de la Geneva în 
direcția interzicerii pe plan mon
dial a armelor chimice, a anunțat la 

IBonn un purtător de cuvînt al 
Cabinetului R.F.G., citat de agen
ția D.P.A. El a subliniat că guver
nul vest-german se pronunță pen- 

Itru interzicerea pe plan mondial a 
acestor categorii de arme și a 
anunțat că Helmut Kohl va răs- 

Ipunde la notele trimise.
ACORD. Primul ministru al Marii 

Britanii, Margaret Thatcher, și pri
mul ministru al Irlandei, Garret 

I Fitzgerald, au semnat la Belfast, 
un acord asupra Ulsterului prin

care se conferă pentru prima oară 
guvernului de la Dublin dreptul de 
a participa la luarea deciziilor pri
vind administrarea Ulsterului. Prin
cipalul punct al acordului se referă 
la crearea unei „conferințe inter- 
guvernamentale" asupra Irlandei 
de Nord, compusă din miniștri ai 
celor două părți și care va fi asis
tată de un secretariat cu sediul la 
Belfast.

PROTOCOL. Reprezentanții gu
vernelor R.D. Germane și R.S.F. 
Iugoslavia au semnat un protocol 
privind coordonarea planurilor 
economiilor naționale ale celor 
două țări pînă în anul 1990, rela
tează agenția A.D.N.

NUMIRE. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-a numit pe 
Lev Voronin vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și președinte al Comitetului de 
Stat pentru aprovizionarea tehnico- 
materială, informează agenția 
T.A.S.S. Aceeași agenție anunță 
că în cadrul plenarei Comite
tului regional Moscova al P.C.U.S., 
Vasili Konotop a fost eliberat din 
funcția de prim-secretar al Comi
tetului regional. în legătură cu ieși
rea sa la pensie. In ăceastă funcție 
a fost ales Valentin Mesiaț, care a 
deținut funcția de ministru al agri
culturii al U.R.S.S.

PRIMIRE. Primul ministru al In
diei, Rajiv Gandhi, l-a primit, la 
Delhi, pe ministrul planificării, 
economiei și finanțelor al Pakista
nului, Mahbubul Haq, care i-a re
mis mesaje din partea șefului sta-

---------— — — _------------ 1 
tului pakistanez, Mohammad Zia-ul 
Haq, și a primului ministru, Mo- 1 
hammed Khan Junejo. Anterior, 
ministrul pakistanez a avut con
vorbiri cu vicepreședintele Corni- . 
siei de planificare a Indiei, Man
mohan Singh, consacrate examinării I 
posibilităților de extindere a rela
țiilor. comerciale și economice din- 1 
tre ‘bele două țâri — relevă agen
ția Press Trust of India.

MITING. Principala sarcină a
comuniștilor francezi este de a I 
contribui la continuarea procesu
lui de înlăturare a crizei social- I 
economice -care afectează Franța, | 
a declarat Georges Marchais, se
cretar general al P.C. Francez, cu > 
prilejul unui miting electoral în 
orașul Montpellier. Oamenii mun- I 
cii francezi desfășoară o luptă în- 
dîrjită pentru dreptul la muncă și I 
învățătură, pentru creșterea bună- | 
stării lor, pentru întărirea păcii și 
independenței țării, a , declarat > 
Georges Marchais.

CONGRES. La Bogota s-au des
chis. lucrările congresului Uniunii | 
patriotice din Columbia, mișcare 
politică înființată recent din care * 
fac parte organizații politice demo
crate printre care și Partidul Co
munist. Cuvintul inaugural a fost | 
rostit de Braullo Herrera, coordo
natorul național al uniunii, care a j 
subliniat necesitatea intensificării 
luptei pentru înfăptuirea reforme- 
lor social-politice progresiste in , 
țară.

BILANȚ. Primul bilanț oficial al 
consecințelor erupției vulcanului < 
Nevado del Ruiz din Columbia 
atestă moartea a 21 559 de per- I 
soane și rănirea altor 2 453. Tot
odată, 19 185 de persoane au rămas I 
fără adăpost, transmite agenția de 
presă spaniolă E.F.E. Comunicatul 
oficial menționează, totodată, că , 
4 033 de case au fost acoperite de 
magma vulcanică, bucăți de rocă I 
și aluviuni.
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