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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA C. C. AL P. C. R.SPIRIT DE RĂSPUNDERE REVOLUȚIONAR, COMUNIST IN CONDUCEREA ACTIVITĂp ECONOMICO -SOCIALE
Noua etapă de dezvoltare a patriei noastre impune ca o necesitate 

obiectivă perfecționarea conducerii, creșterea răspunderii organelor de 
partid și de stat. Fiecare activist de partid și de stat trebuie să fie pă
truns de un înalt spirit revoluționar, de răspundere față de partid și față 
de întregul popor!

NICOLAE CEAUȘESCU
Strins unit în 'jurul partidului, al 

secretarului său general, tovarășul 
Nicolae .Ceaușeș,cu, întregul nostru 
popor încheie un an de muncă și un 
cincinal,. se pregătește sătreacă , la 
realizarea, planului pe 1986 — primul 
an al. celui -de-al 8-lea cincinal — care 
marchează intrarea României socia
liste intr-un stadiu superior de . dez
voltare economico-socială. Plenara 
Comitetului .Central al partidului a 
examinat probleme de ■ importanță 
deosebită pentru progresul dinamic, 
neîntrerupt al patriei noastre, punind 
accentul pe trecerea de la dezvolta
rea extensivă la dezvoltarea intensi
vă, pe realizarea unei calități su
perioare în întreaga activitate, în 
strînsă concordanță cu istoricele ho- 
târîri ale Congresului al XIII-lea al 

. partidului.
în cadrul lucrărilor plenarei s-a 

evidențiat cu putere, in mod stră
lucit. rolul determinant al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in conceperea 
și conducerea procesului complex și 
amplu de perfecționare continuă a 
întregii activități economico-sociale, 
corespunzător cerințelor și exigente
lor etapei actuale de dezvoltare a 
țării. Plenara C.C. al P.C.R. și-a 
însușit pe deplin ideile) orientările 
și tezele de o excepțională. însemnă
tate cuprinse în' magistrala cuvînta- 
i*e' a tovarășului Nicoliîd .Ceaușescu 
■rostită în deschiderea lucrărilor. Și a 
hofârit ca aceasta, să devină pro
gramul de muncă avîntată'al între
gului partid. și popor in vederea în
deplinirii neabătute a .obiectivelor 
economico-sociale ce stau în fața

BUZĂU

Producție-marfă peste prevederi
Angajați cu toate, for

țele in ampla întrecere 
socialistă, oamenii muncii 
din industria județului 
Buzău obțin noi și impor
tante succese. In perioa
da. care a trecut din 1985, 
colectivele, din' 57 între
prinderi. asigurind utili
zarea cu randament ridi
cat a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, din dotare. 

înnoirea și modernizarea producției reprezintă unul 
din. principalele obiective ale oamenilor muncii de la 
întreprinderea de utilaje, și. piese de, schimb pentru 
industria chimică din Satu Mare. Printre ultimele pro
duse asimilate in fabricație se numără și mașina de 

aplicat adezivi
Foto : Sandu Cristian

națiunii noastre în anul 1986, precum 
și în viitorul cincinal.

Prin cuvintarea sa amplă, bogată 
în concluzii și învățăminte, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a orientat 
cu. jclăritate activitatea practică, 
jaldnînd cerințele și prioritățile ac
tuale . și de perspectivă, stabilind 
îndatoririle, responsabilitățile directe, 
de la muncitor la ministru, ,de la 
conducerea colectivă a întreprinderi
lor la consiliile de conducere ale 
ministerelor, la toți factorii de con
ducere pe linie de partid și de stat. 
Afirmarea spiritului revoluționar de 
muncă și luptă, de fermitate și exi
gență in indeplinirea hotărîrilor par
tidului și legilor statului, pentru a se 
asigura în toate domeniile, la toate 
locurile de muncă, un spirit de înaltă 
răspundere, de cinste și sinceritate, 
de disciplină și de ordine constituie 
o cerință de cea mai mare însemnă
tate care se desprinde din cuvîntarea 
secretarului general al partidului.

în strînsă legătură cu necesitatea 
întăririi răspunderii, a disciplinei 
și ordinii la toate eșaloanele și apli
cării unor măsuri hotărîte pentru a 
se asigura, în anul viitor, lichidarea 
cu desăvîrșire a stărilor de lucruri 
negative care s-au manifestat, pen
tru. a se trece cu. mai multă fermi
tate 'la' perfecționarea' activității'' in 
toate domeniile, in cuvîntarea la 
plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras. atenția cu toată claritatea 
asupra cerinței de a se asigura îm
bunătățirea felului de muncă al or
ganelor de partid și de stat în con

perfecționarea și moder
nizarea tehnologiilor de 
fabricație, precum și asi
milarea de noi produse 
cu consumuri materiale 
și. energetice reduse, au, 
realizat peste prevederi o 
producție-marfă indus
trială in valoare de 
371 milioane lei/ (Ste- 
lian Chiper, corespon
dentul „Sein teii").

ducerea întregii activități econo
mico-sociale, dezvoltarea spiritului 
revoluționar, muncitoresc, în toate 
domeniile, în întreaga activitate. Cit 
de directe, de limpezi. pentru. orice 
om al muncii . și cu atît mai mult 
pentru cadrele de conducere' de Ia, 
toate nivelurile — unități economice, 
centrale, ministere .— pentru toți 
activiștii de partid și de stat 'sînt 
exigențele formulate de secreta
rul general al partidului : „Spiritul 
de sacrificiu, de răspundere, de 
cinste și disciplină sînt cerințe o- 
bligatorii pentru un activist de partid 
și de stat, pentru un comunist, pen
tru fiecare membru al partidului 
nostru 1“

Unei critici severe au fost su
puse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu manifestările de 
necinste, de ascundere sau. denatu
rare a realității, de nesocotire sau 
acoperire a unor stări de lucruri 
negative. Aceste manifestări și stări 
de lucruri inadmisibile — a arătat 
secretarul general al partidului — 
nu pot fi tolerate în nici un fel, 
ele reflectând o atitudine care nu 
corespunde cu calitatea de membru 
al Partidului Comunist Român, sînt 
în contradicție cu principiile Statu- 

■ tului’,' * cu -îndatorirea ‘■fiecărui mw 
bru de. partid înscrisă înStatut și care., 
îi cere „să fie sincer și cinstit față 
de partid, să nu tolereze denatura
rea adevărului, să semnaleze neajun
surile în muncă fără a ține seama 
de persoane".

Cu toată claritatea a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la plenară 
că perfecționarea conducerii, crește
rea răspunderii și exigenței organelor 
de partid și de stat, manifestarea spi
ritului revoluționar, de inaltă răs
pundere din partea fiecărui activist 
de partid și de stat față de îndato
ririle care îi revin se impun ca o 
necesitate obiectivă în noua etapă 
de dezvoltare a patriei noastre. Ca 
atare, în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general al 
partidului și Ia ședința Comitetului 
Politic Executiv al. C.C. al P.C.R. 
din 17 octombrie a.c., ca și al mă
surilor ferme adoptate, apare cu 
pregnanță necesitatea intensificării 
activității politico-organizatorice și 
educative atît în sectoarele care' au 
constituit obiectul recentei analize
— al producției de energie electrică 
și extracției de cărbune, transportu
rilor și turismului — cit și în toate 
celelalte ramuri și unități economice.

în acest context, avînd în vedere 
factorii care au determinat apariția 
și perpetuarea unor neajunsuri — 
lipsă de fermitate în urmărirea și 
aplicarea programelor stabilite de 
conducerea partidului și a propriilor 
măsuri, deficiențe în ■ exercitarea 
controlului și acordarea sprijinului 
necesar, in' îrftărîrea "b'hctifiir'șr dis
ciplinei. de muncă, a spiritului de 
intransigentă față de abateri și si
tuații de neîndeplinire a sarcinilor
— se impune necesitatea apli-
(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România,; comandant suprem 
ăl Forțelor noastre armate, a primit,' 
miercuri, pe general-colonel Milan. 
Vaclavik, ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace; care, în frun
tea unei delegații militare, efectuea
ză o vizită de prietenie in țara noas
tră.

Ministrul, cehoslovac a mulțumit 
pentru întrevederea acordată și a 
arătat că îi revine plăcuta mi
siune de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut 'Călduros 
și cele măi bune urări din partea' 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general'al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din .Cehoslova
cia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Președintele Republicii Socia
liste . România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, pe Martin Bangemann, 
ministrul economiei al. R. F. Ger
mania, care efectuează o vizită in 
țara noastră la invitația guvernului 
român.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
pentru primire și â. transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial din. partea cancelaru
lui federal. Helmut Kohî.

Mulțumind, președinte
le... Nicolae Ceaușescu , a . rugat 
să se transmită cele mai bune urări 
cancelarului R. F., Germania.

în timpul întrevederii au fost e- 
vidențiate bunele relații existente 
înțre România și R. F. Germania, 
ce se dezvoltă continuu, pe baza în
țelegerilor și documentelor adoptate 
cu prilejul vizitelor Ia nivel înalt. 
S-a exprimat dorința de . a se fruc
tifica cit mai larg și eficient posi

——— ■ —T~

' TIM1?
Livrări suplimentare 

la export
înfăptuind cu spirit, de răspunde

re ■ indicațiile secretarului general 
al partidului privind realizarea cu 

. prioritate și la un înalt nivel cali
tativ a producției destinate expor- 

. tului. colectivele de oameni ai 
muncii din i județul Timiș rapor.tea- 

. ză indeplinirea și depășirea. în pe- 
. rioada care a trecut din- acest an, 

a prevederilor din contractele . în
cheiate cu partenerii,'' externi.

■ Succesul are la bază îmbunătățirea 
'continuă a activității în: secțiile și 
atelierele specializate în fabricația 

.pentru export, instaurarea unui pu
ternic climat dă ordine si discipli
nă la'toate locurile de .muncă, ri
dicarea permanentă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, a- 

, daptarea. rapidă a producției la ce

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Ilusak un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-cehoslovace, 
subliniindu-se rolul determinant ăl 
convorbirilor- și înțelegerilor1 conve
nite Ia. cel. mai - înalt nivel în dez
voltarea pe multiple planuri a aces
tora. Au fost relevate, totodată, lar
gile posibilități care există pentru, 
dezvoltarea în continuare a. rapor
turilor dintre România și Ceho
slovacia pe plan politic, economic, 
telinico-științific, cultural, precum.și 
în sfera vieții internaționale. S-a 
subliniat însemnătatea întăririi co
laborării dintre cele două partide, 
țări și popoare, precum și dintre ar
matele României și Cehoslovaciei,

Ministrul economiei al R. F. Germania
bilitățile de care dispun economiile' 
celor două țări în vederea extinderii 
conlucrării în diferite domenii de 
interes comun. în acest sens s-a sub
liniat necesitatea găsirii de noi căi 
și forme de dezvoltare a cooperării 
economice, pe plan bilateral șj pe 
terțe piețe, a intensificării schimbu
rilor comerciale și s-a manifestat 
convingerea că promovarea colabo
rării este în folosul reciproc, .serveș
te cauzei generale a păcii, destinde-, 
r ii. securității și Înțelegerii între, 
națiuni. . ,

Au fost abordate, de asemenea, 
unele, probleme actuale ale vieții in
ternaționale. în special cele privind 
necesitatea înfăptuirii dezarmării, in 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
opririi cursului periculos al- eveni
mentelor spre confruntare si război, 
intensificării conlucrării dintre toate 
tarile. îndeosebi cele europene, pen
tru o politică de pace, securitate si 
largă colaborare internațională.

S-a relevat că. in actualele con

rințele pieței externe.. Ca urmare, 
la solicitarea unor parteneri de 
peste hotare au fost realizate si li
vrate in . avans diferite utilaje și 
instalații de înaltă complexitate 
tehnică, noi tipuri de motoare e- 
lectrice. aparate electrice de mă
sură, și. control, corpuri de iluminat, 
tricotaje, confecții, articole de sti
clărie și alte produse cu un ridicat 
grad de prelucrare și valorificarea 
materiilor prime și. materialelor, 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn-

. teii“).i

TELEORMAN

Sporuri substanțiale 
ale productivității 

muncii
■ Acționind în spiritftl sarcinilor 
formulate de ' secretarul general al 
partidului privind îndeplinirea e- 

în interesul și spre binele reciproc 
ar cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice 
mondiale. în ■ acest context, s-a re
liefat necesitatea de a se acționa 
pentru oprirea cursului periculos al 
Evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru înfăptuirea dezarmă
rii, în 'primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru reluarea și consoli
darea politicii de destindere, înțele
gere, colaborare și pace pe conti
nentul nostru și în întreaga lume.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, a luat parte gene
ral-colonel Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale.

A fost de față Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

diții. în câre'economia mondială con
tinuă, să fie caracterizată prin in
stabilitate. printr-o serie de feno
mene negative, este necesar de a se 
acționa pentru adoptarea unor mă
suri menite să ducă la așezarea pe 
baze noi. echitabile a relațiilor eco
nomice internaționale, la soluțio
narea globală a problemelor subdez
voltării, inclusiv a- datoriilor externe 
extrem de mari ale țărilor in curs 
de dezvoltare.

La primire au participat Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, și Vasile Pungan, minis
trul, comerțului exterior Și cooperării 
economice internaționale.

Au fost de față Martin Griiner, 
secretar de stat, parlamentar, pre
ședintele părții vest-germane în Co
misia mixtă guvernamentală de cola
borare economică, industrială și teh
nică, și'Hartmut Wolfgang Schulze- 
Boysen, ambasadorul R. F.; Germa
nia la București.

xemplară a planului pe acest an, 
colectivele din industria județului 
Teleorman obțin rezultate 'deosebi
te în sporirea unui indicator de 
bază al eficientei economice --pro
ductivitatea muncii. Prin perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație 
si buna aprovizionare tehnico-ma- 
terială, prin folosirea judicioasă a 
capacităților de producție, în nu
meroase unități economice se înre
gistrează importante creșteri ale 
productivității muncii. Astfel, în 
perioada ce a trecut din acest an, 
nivelul planificat al productivită
ții muncii a fost depășit cu 27 955 
lei pe persoană la întreprinderea 
de mașini electrice Turnu Măgu
rele. cu 11 482 lei la întreprinderea 
mecanică pentru agricultură si in
dustrie alimentară si cu 2 438 lei t 
Ia întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan, corespondentul 
„Scinteii").

___________________y

IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMlNTULUI I

Profesorul — făuritor de conștiință civică
...Am în față un „brevet plinirii unei idei dăruite 

înregistrat la . școlii,, puse în slujba edu- 
sub • numărul cației.. Căci proiectul aces- 

,Pupitru de. lucru, ta conține sute și sute de 
ore de creație, de elaborare 
atentă, extrem de migăloa
să. de „punere in pagină" a 
unor idei care, la rindul 
lor, , au răsărit pe un 
deal de ore de frămintări.

cind se încheiau lecțiile și 
cind începeau orele fără șir 
dăruite muncii pentru rea
lizarea proiectului destinat 
școlii lor.

Ce dovedește acest fapt, 
despre ce vorbește in reali
tate, amintitul „brevet 
invenție" ?

Cred că nu atît

de 'invenție' 
O.S.I.M.

■ 83736 ... ____
polifuncțional" . pentru .la
boratoarele de fizică. Apar
ține profesoarei Mariă Mo
hai de la Liceul industrial 
„Matei Basarab" din Bucu
rești. Comisia de exariii-. 
nare, a apreciat invenția și 
a notat laconic : „Compa- 
rînd soluția conform inven- 
documentar . (aparținind ÎNSEMNĂRI DESPRE MISIUNEA 
unui autor francez — n. n.) 
zintă elemente' de no M EDUCATIVĂ A ȘCOLII
datorita construcției și »
funcționalității diferite . și __________________
elemente de progres tehnic 
datorită alimentării auto
nome cu energie electrică, . căutare și inspirație, construcției ergonomice și' ...
polifuncționale".

în spatele acestei reci metică simplă, 
precizii, al acestui laco- _ _________
nism propriu oricărui de- — împreună cu prof. Gri- 
mers și limbaj științific 
unde vorbele au puține de .
spus, stau însă citeva tră-. colectivă. La finisarea și realitate ușor de verificat 
saturi umane și profesio- aplicarea ideii a. știut să. de către oricine că școlile 
nale : pasiune, generozita- atragă, numeroși „colabo- 
te. competentă, ingeniozi- ratori" : nu alții decit ele- 
tate tehnică. Citit, deci. în vii săi de la seral, munci- 
alt fel. în „altă cheie" de- tori din întreprinderi bucu- 
cît a sobrei comisii de exa
minare. ne dăm seama că 
el conține de fapt ^istoria moașe pasiuni ce i-a însu- 
pasionantă a nașterii "si im- flețit nu mai distingeau

Spu
nem..sute si sute de ore" 
și avem în vedere o arit- 

' Profesoara
Maria Mohai a transformat
gore Ilie 
personală

■ un gînd, o idee 
într-o pasiune

de

mindria. firească, a profe
soarei și a elevilor săi este 
vorba, cît. despre altceva : 
despre modul pasiv sau ac
tiv de a înțelege, condițiile 
materiale in care le. este 
dat să învețe elevilor școlii 
românești de astăzi. Este o 

și realitate ușor de verificat

reștene, care in lunile, 
zilele și nopțile acestei fru-

Căci nu este suficient să. 
vorbim despre zestrea 
școlii de azi, despre ate
liere și -despre laboratoare
le cu nimic "mai prejos de- 
cît cele mai moderne, des
pre cabinetele tehnice sau 
de istorie, de geografie ori 
științele naturii in care

despre copiii ' noștri pătrund îh 
fascinanta lume a științei 
și tehnicii ; nu-i suficient 
să vorbim despre toate a- 
cestea fără a avea mereu 
în niinte că profesorul, slu
jitorul ' școlii, pedagogul de 
vocație și specialistul ■ cu 
înaltă pregătire este cel 
care trebuie să găsească 
mereu, zi de zi. - cele mai 

" adecvate metode, soluții, 
căi de a pune în valoare 
zestrea, bogată, a școlii, de 
a spori funcția activă, for- 

tehnice 
ea dis- 

acestui 
mereu 

mașinile,'

noastre dispun azi de tot 
ce le trebuie pentru un în
vățământ modern și apli
cativ. dar a face inventarul 
puternicei baze materiale 
cu care oricare școală se 
poate mindri nu este sufi
cient.

mativă a dotării 
moderne de cațe 
pune. în absența 
efort permanent, 
înnoit, aparatele, 
pupitrele automate și chiar 
eprubetele rămîn o zestre 
„moartă", încremenită, ne
eficientă și, deci, inutilă. 
Fără mintea activă și mina 
energică a dascălului com
petent. capabil să însufle-

C.STĂNESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)

Tîrgoviște este o meta
foră la scara 1/1. Cuprinde
rea de acum a așezării res
piră de fapt întreaga istorie

■ a ținui oraș-capitală? unde 
eroii și cărturarii și-au; rose 
tit gindul în literele faptei. 
Cartea noastră de identita
te care este istoria' se 
citește aici, la Tîrgoviște. cu 
privirea timpului de . mari 
împliniri de acum.

Tîrgoviște' și-a păstrat 
rangul și identitatea fru
moase și cu sevă, asemeni 
unui măr domnesc, fără 
insă să refuze rigorile vea
cului modern. întrebat de 
ce nu is-a păstrat vechiul 
centru — vad comercial al 
așezării — unul din locui
torii orașului de azi. arhi
tect. avea să-mi răspundă 
că opera de restaurare, 
luată- in considerare la un 
moment dat ca una din po
sibilele soluții în sistemati
zarea urbană, s-ar fi dove- ___ ______ _ ___

■ dit. din: cauza '.cartului in-, • ba, dezvoltarea utbanis-
terior construcțiilor, inope- tică a Tirgoviștei: a fost
rahtă; Ca1 și cum. te-ai apu- determinată, în chip esep-
ca să consolidezi ,un oraș- '---- - ' ’
de zăpadă. Două afirmații, 
rezumând două realități a- 
parent paradoxale, aveau 
să-mi rețină dintru bun 
început atenția în discuțiile 
despre oraș purtate cu lo
calnicii. Prima, a arhitec
tului Valeriu Visarion, șe
ful sectorului sistematizare 
din cătjrul. Consiliului popu
lar județean Dîmbovița : 
„pentru, un nelocalnic pare, 
ciudat', că abia intrat pe o 
stradă să vadă că, uneori 
după numai cîteva zeci de 
pași, strada se oprește în
tr-o' clădire așezată : de-a 
curmezișul. -Da’, strada

tativă — că și el, orașul, 
este rodul gindului și al 
faptei lor. De. aici acel a- 

' parent paradox de la mij
locul anilor ’70, de 

_ ____________________ consecință a unui 
tari al județului’ Dîmbovi- proces de creștere.

................... după numai 10 ani, popu
lația stabilă a Tirgoviștei 
se apropie de 90 000 de lo
cuitori, adică mai mult 
decit dublu.

■ asta unde' dă ?». mi s-a în-, 
tîmplat să fiu întrebat". .

A doua, a arhitectului 
Victor ’ Socoleahu,. șeful , 
unui colectiv de sistemati
zare la'Institutul de proiec-

,Vă rog să rețineți : în
’74—’75', populația de

ța :
anii ...
bază a Tirgoviștei, de 40.000. 
de oameni, ajunsese să fie 
mai mică decit numărul

fapt 
firesc 

Acum,

plexele muzeale „Curtea 
domnească" și „Stelea" — 
adică argumentele convin
gătoare ale grijii de a păs- __________________
tra. in noua sistematizare a -.. nească și cartiere. în două 
municipiului însemnele de 
neprețuit ale istoriei națio
nale. Acum, Ia cota' anului 
1985, noul centru civic este ' 
tot mai mult ■ o realitate 
care se împlinește în cute
zanță către ziua de mîine.

rentă, arcadele — cu 
moderne, funcționale 
realizindu-se o legătură ar
monioasă spre Curtea doni

TtRGovișTE: File din istoria
noului urbanism

flotanților și navetiștilor, 
care însumau 42 de mii".

Tîrgoviște are acum 
25 000 de apartamente, . 

' construite cu , precădere. în 
ultimii. 10 ani. înainte de 
1978 —.data pornirii ofen- 

țial de viguroasa ei țiez- Sivei pentru noul centru 
— civic — existau ca prime 

jaloane ale acestuia : se
diul politico-administrativ, 
Casa sindicatelor, hotelul 
„Dîmbovița" — „vechi" de 
numai cițiva ani.

Acum, | la cota . anului 
1985, orașul are >n dotare 
noi elemente urbanistice : 
Casa științei și tehnicii 
pentru tineret, cinemasco
pul „Independența", Spita
lul județean — cu 700 de 
paturi, Sala polivalentă — 
cu 2 000 de locuri— ca-să 
numim doar cîteva obiec
tive de marcă. Dar și Mu
zeul Țării Românești, com

. voltare' industrială. Crea
rea, în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", a unor 
unități economice de im
portanță națională, grupa
te in platforma industria
lă de sud — Combinatul 
de oțeluri speciale. între
prinderea de -struriguri 
SARO, Inox ș.a. — și cea 

. de nord — consacrată pre
ponderent industriei ali
mentare — â impus și 
construcția unui oraș care 
să dea locuitorilor lui, prin' 
toate ale Sale, acel senti
ment de Acasă, de mîn- 
drie — nu neapărat osten-’

Și, Lată, simt aici nevoia 
să . revin asupra primului 
paradox, enunțat de Vale- 
riu Visarion: străzile care 
în toamna anului ’85 se o- 
preau uneori după numai 
citeva zeci de pași, dînd in 
clădiri așezate de-a curme
zișul sau în molozul aces
tora rezultat în urma de
molării, înaintează către 
viitor. Dispunerea stradală 
este și ea cu totul alta, ne- 
respec.tînd vechile albii, dar 
respectind ceea ce se poa- 

■ te numi sensul unic către 
împlinire.

Către cota anului 1990 
se 
ția zonei centrale pe li
nia 
nă

va încheia construc-
urbanistică ce îmbi- 

elementele de arhitec
tură tradițională — șarpan
te cu țiglă, cărămida apa-

din acestea din urmă — 
„Bălceșcu" și „Tudor Vla- 
dimirescu" — se vor crea 
centre de cartier. Cu spriji
nul direct al tîrgoviștenilor, 
în cincinalul 1986—1990, pe 
lunca Ialomiței se va ame
naja o mare zonă de agre
ment, extinsă pe 40 de hec
tare. unde va fi ridicat un 
orășel al copiilor; multiple 
dotări sportive și de recrea
re vor completa această

■ zestre a. viitorului.
Un ■ nou pod se va con

strui la ieșirea către Sinaia, ■ 
în locul actualului pod 
Mihai Bravu. Un pod mai 
trainic și mai frumos, spre 
înțelegerea de-Țară, a fost 
deschis peste, toate , zilele, 
nopțile noastre tîrgoviș.tene 
prin împlinirea de acum a 
urbei: Un pod mai trainic 
și mai frumos spre Miine, 
deschis și aici prin impor
tantele hotărîri adoptate 
Congresul al- XIII-lea 
partidului.

La o sută de ani de 
. stingerea lui Grigore Ale- 

xa.ndrescu, tirgovișteanul 
care a intrat definitiv în 
patrimoniul nostru de su
flet; într-una din vechile 
cetăți de scaun ale culturii 
române, lumina puternică a ' 
zilei de azi limpezește pri
virea maturilor și a copii
lor, mărturisindu-le mîn- 
dria de a aparține unei 
epoci a cuvîntului împlinit 
spre istorie.

de 
al

la

Mihai BĂRBULESCU

V
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Noile reglementări prevăzute în proiectul de 

Lege cu privire la creșterea productivității mun
cii, perfecționarea organizării și normării pro
ducției și a muncii, dat publicității zilele trecute, 
au generat lin viu și firesc interes in rindul 
muncitorilor și specialiștilor din întreprinderi. 
Supus dezbaterii publice, noul proiect de lege 
pune in evidență o dată mai mult, așa 
cum s-a subliniat în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., necesitatea de a se acționa cu toată fer-

.mitatea și răspunderea, în toate unitățile și ramu
rile economiei naționale, pentru promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic, folosirea com
pletă, eficientă a utilajelor, mașinilor și instala
țiilor din dotare, introducerea și extinderea 
tehnologiilor avansate, organizarea superioară a 
producției $i a muncii, perfecționarea normării 
producției și a muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei, ridicarea continuă a nivelului de pregă
tire tehnico-profesională a personalului muncitor,

într-un cuvînt pentru creșterea mai puternică a 
productivității muncii.

Ca dovadă a ecoului pe care îl au prevederile 
noului proiect de lege, pe adresa redacției am pri
mit ieri mai multe articole in care cadre de con
ducere și specialiști din diferite unități economice 
prezintă experiențe, acțiuni întreprinse și măsuri 
ce se vor lua in continuare pentru sporirea mai 
accentuată a productivității muncii. în grupajul 
de azi publicăm două dintre ele.

Promovarea pe scară largă a progresului tehnic Utilajele folosite cu indici superiori
-o cerință esențială, mereu actuală

5 S 1

Este cît 6e poate de evident că 
promovarea neintreruptă a progresu
lui tehnic, prin extinderea mecaniză
rii și automatizării proceselor de pro
ducție. a tehnologiilor moderne, 
avansate, constituie calea cea mai 
importantă pentru creșterea produc
tivității muncii. O demonstrează și 
experiența întreprinderii noastre, 
care dispune la ora actuală de o 
dotare dintre cele mai moderne, de 
mașini și utilaje de mare randa
ment. Așa se și explică, de altfel, 
sporurile de productivitate înregis
trate in acest cincinal, ca și cali
tatea produselor noastre, ele 
du-se la nivelul celor mai 
performanțe atinse pe plan 
dial.

Tocmai de aceea, consider 
poate de bine venită prevederea din 
recentul proiect de lege referitoare 
la necesitatea promovării perma
nente a progresului tehnic. Rezul
tatele obținute de întreprinderea 
noastră se datorează în primul rind 
măsurilor luate in ultimii ani pen
tru introducerea și extinderea uti
lajelor specializate, a mașinilor- 
agregat și liniilor tehnologice auto
mate. în secția forjă, bunăoară, 90 
la sută din producția de semifabri
cate (piese forjate) se realizează cu 
ajutorul agregatelor automate de 
forjat, cu încălzire cu curenți de 
medie frecvență și numai 10 la sută 
din producție se asigură cu presele 
orizontale clasice de forjat. Am 
adoptat această soluție deoarece 
agregatele automate asigură nu nu
mai consumuri reduse de materiale 
și energie 
superioară 
ductivitate 
de presele 
tot forja a 
cu două linii automate de extrudare 
la rece a inelelor de rulmenți. * pe 
care se realizează circa 25 la sută 
din fabricația întreprinderii.

Asemănător am procedat șl' la 
secția i colivii de ■ rulmenți. Aici am 
înlocuit presele clasice cu excentric, 
care aveau un - randament scăzut, 
cu mașini-agregat specializate de

situin- 
bune 
mon-

cît se

electrică, o calitate net 
produselor, ci și o pro- 
de 8 ori mai mare fată 
orizontale de forjat. Și 
fost dotată in ultimii ani

mare productivitate. în felul acesta, 
in cazul coliviilor pentru rulmenții 
conici, de exemplu, productivitatea 
muncii a crescut de circa 80 de ori. 
Mașinile-agregat au fost introduse 
și la secția strungărie. Pentru exe
cutarea unui inel de rulment sînt 
necesare 6—8 operații de strunjire, 
care se efectuau înainte pe 6—8 
mașini universale. Deci, operația și 
mașina. Acum, toate operațiile se 
fac pe un singur strung automat cu 
6—8 axe. printr-o singură trecere, 
în secție avem la ora actuală un 
număr de strunguri automate mul- 
tiax, care realizează un volum de 
operații tehnologice echivalent cu 
cel pe care l-ar putea realiza peste 
500 strunguri clasice.

Ce aș vrea însă să 
mai mare parte din 
cializate, agregatele 
tomate care au intrat 
unității în ultimii ani au fost rea
lizate în întreprinderea noastră prin 
autoutilare. Este vorba, printre al
tele, de linii de laminare și cali- 
brare, agregate de tratament ter
mic, mașini specializate pentru 
fabricația de bile, mașini de super- 
finisat, mașini de fabricat cuzineți. 
Sînt convins că. după 
proiectului de Lege cu 
creșterea productivității 
perfecționarea organizării 
rii producției și a muncii, acțiunea 
de extindere a.mașinilor specializate, 
a mașfnilor-agregat și liniilor auto
mate va cunoaște un avînt și mai 
puternic.

In încheiere aș dori să fac o 
propunere : întreprinderile de pro
fil să depună eforturi mai susținute 
pentru creșterea în continuare a 
fiabilității și calității echipamentu
lui electric și hidraulic, astfel incit 
toate utilajele să poată fi 
cu randamente superioare, 
ar influenta pozitiv nivelul 
tivității muncii. v:

subliniez ? Cea 
mașinile spe- 
și liniile au- 

în dotarea

aprobarea 
privire la 

muncii, 
și normă-

folosite 
ceea ce 
produc-

Marcel PECA
. : inginer-șef al întreprinderii 

„Rulmentul” din Brașov

prin perfecționarea organizării producției
Proiectul de Lege cu privire la 

creșterea productivității muncii, per
fecționarea organizării și normării 
producției și a muncii constituie o 
nouă mărturie a preocupării con
stante a conducerii partidului și 
statului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea 
Ia un nivel superior a activității 
economice, prin accentuarea laturilor 
calitative, intensive ale dezvoltării 
economiei naționale. De bună seamă, 
atingerea acestor obiective' face ne
cesar ca activitatea din fiecare 
unitate economică să fie cît mai 
bine organizată, să se desfășoare cu 
maximă eficiență.

în proiectul de lege sint stabilite 
măsuri cuprinzătoare, de o deose
bită însemnătate pentru perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii în fiecare unitate economică. 
Experiența acumulată de întreprin
derea noastră ne arată importanta 
oe care o au acțiunile de organizare 
superioară a producției si a mun
cii. în urmă cu un an. la indica
ția conducerii partidului, am trecut 
la reorganizarea fluxurilor tehnolo
gice in hala de construcție corp- 
nave. Efectele au fost evidente. Prin 
această reorganizare s-au utilizat 
mai bine spațiile de producție din 
această hală, s-au eliminat „locurile 
înguste" de pe fluxul de montaj și 
a sporit productivitatea muncii. 
Noul sistem de organizare ne-a per
mis, în același timp, să. introducem 
pe seară largă mecanizarea și au
tomatizarea operațiilor de sudură, 
să folosim mai bine forța de muncă, 
să reducem timpul de lucru pe unita
tea de produs. Ca urmare, producti
vitatea muncii la operațiile de mon
tare a corpului de navă s-a dublat.

în acest an, am amplificat expe
riența dobîndi.tă, reorganizînd pro
cesul de producție și la fabricarea 
navelor de complexitate și dimen
siuni rnai. mici. Desigur,. in....spiritul ,. 
prevederilor, noului proiect de. lege', 
vom acționa și mai .stăruitor,.in 
această direcție, deoarece avem obll- 

-"'gația de"' Ș asigura perfecționarea '.' 
permanentă a organizării producției

și a muncii pentru 
această cale sporuri și 
tante de productivitate.

Aș vrea să menționez 
acțiunile întreprinse 
pentru mai buna organizare 
ducției și a muncii, coroborate cu 
aplicarea unor soluții tehnologice 
avansate, au devenit disponibile uti
laje, mașini și instalații în valoare 
de. peste 100 milioane lei. După o 
serie de intervenții, cu sprijinul 
ministerului și al centralei indus
triale de resort, o bună parte din 
aceste fonduri fixe au și fost redis
tribuite. Mai avem însă în .între
prindere peste 100 mașini de rabo- 
tat și alezat, freze, coloane de 
sudură, instalații de sudură in ar
gon și altele rămase disponibile.

Iată de ce consider .că actualele 
reglementări legale privind redistri
buirea utilajelor devenite disponi
bile ar trebui să fie îmbunătățite. 
Fac această propunere întrucit prin 
aplicarea noilor prevederi referitoare 
la perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii pot să mai 
apară situații de genul celei cu care 

, se confruntă întreprinderea noas
tră. Cred că ar fi bine ca și in 
noul proiect de lege să se facă pre
cizări clare cu privire la redistri
buirea utilajelor și instalațiilor ră
mase disponibile după reorganizarea 
fluxurilor de fabricație sau prin 
aplicarea altor măsuri de orga
nizare- superioară a producției și a 
muncii. în felul acesta s-ar îmbu
nătăți indicii de folosire a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor pe ansam
blul economiei naționale, 
este în interesul major al 
noastre societăți.

Constantin DUȚU 
directorul întreprinderii 
de construcții de nave 
tehnologic Tulcea

a obține pe 
mai impor-
însă 
pină

că prin 
acum 

a pro-

ceea ce 
întregii

și utilaj

.Este știut, fiecare produs, fiecare 
sortiment contează in circuitul pro
ductiv al economiei. în acest sens, 
la recenta plenară a.C.C. al P.C.R., 
s-a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cu toată hotărîrea in următoa
rele zile si săptămîni pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a 
planului pe acest an. în acest sens, 
unităților industriei chimice le revin 
mari răspunderi in asigurarea bazei 
de materii prime si materiale pentru 
întreagă economie. Astfel, la Combi
natul de produse sodice din Govora 
se obține aproape jumătate din pro
ducția de sodă caustică si sodă cal
cinată a tării,, deci, fiecare procent 
de nerealizare a sarcinilor de plan 
este de natură să determine greutăți 
in aprovizionarea unui sir de bene
ficiari care au absolută nevoie de 
aceste materii prime.

Or, după trei trimestre din acest 
an. la combinatul din Govora se în
registrau o serie de restante, deter
minate în principal de discontinuită
țile manifestate in asigurarea unor 
materii prime de bază, respectiv a 
calcarului și cocsului, la care s-au 
mai adăugat și întreruperi in ali
mentarea cu energie termică de. la 
uzina electrică Govora. Ar fi însă 
nerealist ca restanțele să fie puse 
numai ne seama acestor cauze. Aici 
trebuie amintite si unele dereglări 
care s-au semnalat in procesele 
fabricație, determinate in special 
nerespectarea tehnologiilor, ca și 
existența unor „locuri înguste" 
puncte-cheie de pe fluxurile de 
bricație. Toate aceste probleme 
făcut obiectul unor analize detaliate 
și exigente in ședințe ale consiliului 
oamenilor muncii și activului de 
partid din combinat, prilejuri cu care 
au fost stabilite o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice menite să 
înlăture deficientele și greutățile in- 
timpinate.

— .O problemă deosebit de dificilă 
pe care ne-am străduit să o soluțio
năm a fost aprovizionarea 
calcar — ne-a spus 
Nicolae Didoiu. directorul 
al combinatului. Pentru a 
na am realizat mai multe 
de tren tip navetă, ceea ce 
mis să scurtăm la jumătate 
necesar pentru preluarea materialu
lui de la furnizori, precum și pentru 
transport și stocare. De asemenea, 
prin delegați speciali am impulsio
nat livrarea' cantităților repartizate 
de cocs și, în ultimul timp, am asi
gurat o aprovizionare incomparabil 
mai bună a combinatului.

Cum s-a acționat pentru elimina
rea neajunsurilor interne, de ordin 
tehnologic și organizatoric ? Reținem 
că revizia generală la uzina de sodă 
nr. 3, unde există cele mai mari in
stalații ale combinatului, s-a efectuat 
mult mai bine, printr-o organizare

superioară a muncii. Astfel, s-a ela
borat din vreme un program 
nuțios al întregii acțiuni, prin 
s-a urmărit atît repararea in 
cit mai scurt și de bună calitate a 
instalațiilor, cit și efectuarea unor 
modernizări tehnice și tehnologice. 
Au fost vizate, deopotrivă, elimina
rea unor „locuri înguste" si adopta
rea celor mai potrivite soluții pentru 
a se putea descongestiona fluxurile 
de fabricație. De exemplu, introdu
cerea unei instalații complexe de 
automatizare, concepută si realizată 
cu forte proprii in cadrul combinatu
lui. a determinat creșterea cu 3 la 
sută a randamentului de fabricație pe 
ansamblu] uzinei respective. Tot aici, 
prin modernizările adușe grupului de 
distilație nr. 3 s-a reușit nu numai

mi- 
care 
timp

La Combinatul 
de produse sodice 

din Govora

de 
de 
de 
la 

fa-
au

cu 
tovarășul 
comercial 
o soluțio- 
garnituri 

ne-a per- 
timpul

să se majoreze cu 20 la sută capaci
tatea de producție: față de cea pro
iectată, ci și să se obțină sporirea 
randamentului în faza de regenerare 
a amoniacului. Aceste măsuri dau 
posibilitatea recuperării in timp scurt 
a răminerilor în urmă la producția 
fizică.

O altă condiție de care depindea 
creșterea capacității de producție a 
uzinei o reprezenta îmbunătățirea 
funcționării stației de compresoare. 
Ani la rind această stație a fost omi
să din programul de revizii generale, 
datorită lipsei unor subansambluri 
și piese de schimb care, trebuiau 
procurate din import. încă din prima 
parte a - acestui an, un colectiv de 
specialiști coordonat de ing. Grigo- 
re Bălintescu. directorul tehnic al 
combinatului, s-a ocupat de proiec
tarea acestor piese si subansamble si, 
în parte, și de execuția lor în ate
lierul mecanic propriu. O serie de 
altg piese și subansamble au fost 
realizate in colaborare cu unele uni
tăți constructoare de mașini din țară. 
Lucrările de reparații se efectuează 
deocamdată la compresorul de bioxid 
de carbon nr. 8. urmînd ca. după ter
minarea programului de revizii, sta
ția de compresoare să funcționeze 
„ca nouă".

Nu vom 
zentînd și 
nizatorice. 
carea lor s-a reușit să se înfăptuias
că modernizarea principalelor linii 
de fabricație și. implicit, să se asi
gure condițiile necesare pentru reali
zarea planului Ia nivelul stabilit la 
fiecare produs în parte. Precizăm

mai intra în detalii, pre- 
alte măsuri tehnico-orga- 
Esential este că prin apli-

Odihnă și cură balneară în toate stațiunile țării

O ACTIVITATE BINE GÎNDITA, 
BINE ORGANIZATĂ

Bihorul, o «pun realiză
rile, a dobindit an de an o 
bună tradiție in produ
cerea legumelor. In anul 
în curs, bunăoară, aceste 
culturi au ocupat 10 050 ha. 
din care mai bine de o 
pătrime a revenit gospodă
riilor populației. Este con
cludent faptul că s-a de
pășit sarcina de plan la 
tomate cu 5 200 tone, asi- 
gurindu-se nu numai buna 
aprovizionare a populației, 
ci și realizarea planului de 
industrializare la pastă de 
tomate in întreprinderile 
de profil. Pornind de la 
asemenea rezultate, legu
micultorii bihoreni își pun 
multe speranțe în recoltele 
pe care le pregătesc acum. 
De altminteri, pentru a 
realiza producțiile prevă
zute au fost întreprinse 
din vreme o seamă de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice. Cîteva dintre acestea 
ne sînt înfățișate de ingi-, 
nerul Teodor Bora, direc
torul trustului horticol 
județean : „Pentru ' anul 
viitor, planul nostru crește 
cu 30 000 tone legume. Țin
tim producții superioare 
nu atît pe seama extinde
rii suprafețelor, ci prin 
creșterea randamentelor la 
hectar. Realizarea unei le- 
gumiculturi de mare pro
ductivitate ne-a impus 
continuarea acțiunii de 
concentrare și specializare 
a fermelor, amplasarea 
legumelor pe terenuri pro
pice. cit mai apropiate de 
sunsele de apă. Urmărim, 
totodată, extindetea unor 
tehnologii adecvate, de 
înaltă productivitate, atît 
la semănat în solarii, cit 
și la plantatul răsadului, 
ceea ce, apreciem noi. va 
determina creșterea și mai 
accentuată a eficienței 
economice". Care ar fi. 
așadar, resorturile menite 
să conducă spre rezultate 
superioare? Iată tema in
vestigației noastre.

In prim plan : concen
trarea și specializarea fer
melor. In biroul directoru
lui o hartă minuțios alcă
tuită prezintă fermele, fie
care de peste 100 ha., con
centrate ca un „ciorchine" 
în marile bazine legumico
le din Cimpia Crișurilor. 
Reține in primul rînd 
atenția faptul că au fost 
preluate de către întreprin
derile de industrializare 
a legumelor din Ora
dea si Valea lui Mi
hai, precum și de către în
treprinderea județeană de 
legume și fructe o seamă 
de ferme de la coopera
tivele agricole de. produc
ție, îndeosebi acolo unde 
realizările s-au menținut 
6ub „cota" posibilităților.

Avantajele grupării în 
ferme specializate, concen

trate de regulă in preajma 
unităților prelucrătoare sau 
a așezărilor dens populate, 
in centura de aproviziona
re. sint evidente de la' pri
mul pas. Să consemnăm, 
bunăoară, că anual spre 
întreprinderile din Oradea 
și Valea lui Mihai sint 
afluite peste 70 000 tone 
legume, din care aproape 
jumătate de la distanțe 
mai mari. Pentru anul 
viitor, suprafețele mai în
depărtate vor fi cultivate 
prioritar cu legume ce ne
cesită un volum mai mic 
de transport (ardei, mază
re ce va fi batozată direct 
în ferme ș.a.). Specializarea 
a ținut seamă, nu în ulti
mul rînd. de amplasarea 
fermelor destinate produc-
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tru lucrul bine făcut con
stituie o veritabilă „tehno
logie" in obținerea unor 
producții ridicate.

Mai mult ca oricînd. se 
Insistă acum asupra pre
gătirii mijloacelor mecanice, 
a extinderii mecanizării lu
crărilor. La întreprinderea 
„Avintul" se „multiplică" 
modelul unei mașini expe
rimentate la Ferma nr. 1 
Salonta, care insămințează 
in solariile-tunel fără să 
mai fie nevoie de acope
rirea ulterioară .cu. mraniță 
a rîndului semănat. La 
„Arovit" Valea lui Mihai, 
se ,modifică un număr spo
rit de mașini SUP-21 peri- 
tru însămințarea * tomate
lor, executindu-se simultan 
și erbicidarea. Randamen-

Experiența județului Bihor 
in pregătirea producției de legume, 
întemeiată pe rezultatele pozitive 

din acest an

ției pentru export în zo
nele cu timpurietatea cea 
mai pronunțată. Să mai 
adăugăm că acest complex 
de acțiuni a fost conceput 
6trict corelat cu posibilită
țile și. mai cu seamă cu 
cerințele extinderii me
canizării lucrărilor. Astfel, 
la 4—5 ferme urmează - să 
se organizeze cite o secție 
de mecanizare, ceea ce va 
înlesni coordonarea și su
pravegherea mai judicioa
să a forțelor mecanice, 
implicit un plus de opera
tivitate în executarea în
tregii game de lucrări, de 
la cele de pregătire pină la 
întreținere și recoltare, 
precum și o asistență teh
nică de specialitate.

Experiența pozitivă — 
mai rapid generalizată ! 
Subtitlul sugerează. de 
fapt, una dintre direcțiile 
imediate de acțiune. Mo
tivul? Rezervele insufici
ent valorificate. Un sin
gur exemplu : în timp ce 
întreprinderea „Avintul" 
Oradea realizează integral 
planul, iar „Arovit" Valea 
lui Mihai îl depășește cu 
peste 5 000 tone legume, 
întreprinderea județeană de 
legume și fructe se în
scrie cu o restanță de 
9 000 tone legume. Comen
tariile sint de prisos. Că 
„omul sfințește locul" de
monstrează cu prisosință 
rezultatele unităților și 
fermelor fruntașe. Nu în- 
tîmplător s-a accentuat că 
spiritul de răspundere pen-

tul ? Doi oameni realizea
ză un hectar pe.zi. La a- 
ceeași unitate se lărgește 
parcul de mașini de plantat 
pe șase rîndufi, prin mo
dificările aduse mașinii de 
plantat răsad pe patru rîn- 
duri. Astfel, afirmă specia
liștii de aici, nu numai că 
se elimină o seamă de de
fecțiuni mecanice la cla
pele. arcuri, supape, bucșe, 
dar se și asigură un spor 
de 30 la sută la productivi
tatea muncii. Asemenea 
preocupări există și in 
fermele Ghiorac, Inand, 
Tulea, aparținătoare între
prinderii „Avintul" Oradea, 
unde pentru campania de 
primăvară se pregătesc mai 
multe mașini de plantat 
răsad pe 6, 8 și chiar 9 
rinduri. dublînd astfel ran
damentul la această lucra
re. Din suita elementelor 
de experiență demne de un 
larg interes mai notăm : p- 
bligativitatea fiecărei fer
me de a-și produce cu for-' 
te proprii răsadul necesar 
pentru culturile din cimp, 
în funcție de graficul de 
eșalonare si livrare a 
producției, fiind astfel ne- 
mi ilocit răspunzătoare de 
calitatea lui ; aplicarea bi- 
lonării tomatelor în cîmp 
imediat după prinderea 
culturii, lucrare repetată 
spre sfîrșitul lunii iunie. 
Această mușuroire asigură 
încălzirea solului in jurul 
plantei, influentind timpu- 
rietatea culturii, reduce

pericolul unul atac de 
mană, biloanele uscindu-se 
repede in urma ploilor, e-, 
limină prașilele manuale, 
determină formarea unui 
sistem radicular dezvoltat, 
dind astfel posibilitate 
plantei de a explora un 
volum mai mare de sol.

„Oră de vîrf" pentru pre
gătirea culturilor anticipa
te. Pînă la această 
dată. legumicultorii bi- 
horepi au înființat, cul
turi legumicole antici
pate pe 680 ha, din 
care aproape jumătate se 
localizează in gospodăriile 
populației. La „Arovit" 
Valea lui Mihai, în 7 din- 
cele 14 . ferme au fost 
semănate, eșalonat, intre 10 
și 15 ha cu spanac, răsărit 
deja pe mai bine de ju
mătate din suprafață. în 
solarii a fost plantat ar
pagicul pentru ceapa ver
de, de asemenea salata din 
răsad. Culturile anticipate 
se dezvoltă bine și în fer
mele întreprinderii, județe
ne de legume și fructe 
și in cele de pe lingă „A- 
vîntul" Oradea, rețeaua de 
desfacere oferind popu
lației cantități sporite de 
spanac, salată etc.

Se pregătesc temeinic 
culturile extratimpurii . și 
timpurii, asigurîndu-se tur
ba. mranița și celelalte 
componente necesare pre
gătirii amestecurilor de pă- 
mint pentru producerea ră
sadurilor. A început revi
zuirea solariilor. Demn de 
menționat este faptul că 
pentru culturile extra
timpurii și timpurii ră
sadul necesar este produs 
de întreprinderea de sere 
din Oradea., în spatiile în
călzite cu apă geotermală. 
răsad ce se va repica în 
cuburi și ghivece nutriti
ve, asigurînd astfel o prin
dere mai bună. înlătUrihd 
stagnarea ce intervenea în 
creșterea, plantelor cînd 
se folosea răsad obișnuit. 
Si o noutate de ultimă oră: 
la întreprinderea de sere 
Oradea a fost, finalizată o 
investiție care valorifică 
potențialul termic al ape
lor, reziduale. de la „Alu
mina" . Oradea. încălzind 
complet, deocamdată. 13 ha 
de sere și periferic alte 
28 ha. Eficienta ? Econo
misirea a 34 500 Gcal. pe 
an. echivalent a 6 100 tone 
combustibil convențional.

Se poate afirma deci că 
viitorul an ii găsește mult 
mai bine pregătiți și mai 
plini de inițiativă și am
biții pe legumicultorii bi
horeni.

Ioan IAZA
corespondentul „Scînteii"

Agențiile și filialele Oficiilor 
județene de turism și ale între
prinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București oferă In 
această perioadă locuri pentru con
cedii, minivacanfe, odihnă, cură 

. balneară, in toate stațiunile balneo- 
climatice, unde se . organizează și 
excursii.

Durata sejurului și 
In stațiuni poate fi 
soliei tanți.

Se acordă reducere 
sută la tarifele de 
și 25 la sută Ia 
C.F.R.

Stațiunile oferă . 
lente ,de cazare'" și 
nizează atractive manifestări cul- 
tural-artistice și de agrement.

Tratamentul balnear este asigu
rat de personal medical cu înaltă 
calificare.

Informații — la toate oficiile 
județene de turism și I.T.H.R. 
București.

în fotografie: Aspect din stațiu
nea Borsec.

data plecării 
stabilită de
de 20—40 la 

cazare și masă 
transportul pe
condiții exce- 
masă și orga-

doar că modernizările respective, 
împreună cu scurtarea cu aproape o 
săptămină a perioadei afectate revi
ziei generale la uzina de sodă nr. 3, 
au creat condițiile tehnice necesare 
indeplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan pe luna octombrie și chiar de
pășirii acestora cu aproape 4 500 tone 
sodă calcinată. în acest mod. după 
cum ne-a relatat ing. Doina Ange- 
lescu, șefa serviciului producție, s-a 
reușit să se recupereze mai mult de 
o treime din rămînerile in urmă acu
mulate in lunile anterioare. Totoda
tă, s-au asigurat reale posibilități 
pentru lichidarea integrală a restan
țelor pină la sfirșitul anului, în spi
ritul sarcinilor subliniate la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Fără în
doială. în condițiile în care aprovizio
narea tehnico-materială se va des
fășura ritmic, fără întreruperi.

Evident, măsurile luate pentru mo
dernizarea instalațiilor și optimizarea 
fluxurilor tehnologice au vizat nu 
numai efectele imediate legate de în
deplinirea sarcinilor la producția fi
zică. ci și activitatea de perspectivă, 
din viitorul cincinal, cind se va pune 
un. accent cu totul deosebit pe carac
terul intensiv, calitativ al activității. 
Astfel, dună cum ne-a precizat ing. 
Vasile Săvulescu. directorul com
binatului. in ultimul timn. dar mai 
ales cu prilejul recentei adunări 
generale a oamenilor muncii, pro
gramul de modernizare a fost re
văzut și îmbogățit, insistindu-se cu 
deosebire asupra acelor măsuri de 
natură să determine realizarea pe a- 
celeași capacități a unor cantități 
mai mari de produse sodice. în acest 
context, s-au reținut ca obiective 
prioritare și s-a și asigurat cadrul 
organizatoric adecvat pentru trecerea 
la conducerea cu ajutorul calculato
rului a proceselor tehnologice de la 
stația de carbonatare și absorbție- 
distilație, modernizarea fazei de se
parare a bicarbonatului de sodiu din 
suspensia de la coloane, extinderea 
producției de sodă caustică solidă 
granulată - ș.a. Soluțiile tehnice pen
tru asemenea măsuri se află in fază 
de elaborare, unele din acestea ur- 
mind să fie aplicate chiar în perioada 
care a mai rămas 
în prima parte a

Am mai reținut, 
problemă deosebit 
soluționarea căreia depinde onora
rea obligațiilor asumate fată de be
neficiari. Trebuie să spunem că una 
din cauzele neonorării integrale a 
unor contracte a fost întîrzierea 
expedierii produselor fabricate. Nu 
de puține.ori. pe parcursul acestui 
an. o parte din instalații au trebuit 
să fie exploatate sub capacitate ori 
chiar oprite deoarece stocurile mari 
din depozitele combinatului nu mai 
permiteau înmagazinarea altor pro
duse. finite. Cel mai edificator exem
plu ii 'constituie bătdHâ de sodă nr. 
4, ținută in conservare de aproape 
trei luni. Această stare de lucruri a 

„_.apârut ca .urmare, a neasigurării am
balajelor. Concret, lipsa a 2,1 mili
oane saci de hîrtie a determinat, in 
perioada care a trecut din acest an. 
întîrzierea livrării a peste 105 000 
tone sodă calcinată. Golurile în a- 
provizionarea cu ambalaje riscă să 
pericliteze în continuare realizarea 
producției fizice și. implicit, onorarea 
de către combinatul de la Govora a 
tuturor obligațiilor asumate.

Rezolvarea cit mai grabnică a pro
blemei asigurării ambalajelor cade 
in sarcina Ministerului Industriei 
Chimice, care coordonează atit acti
vitatea Centralei industriale de pro
duse anorganice, din care face parte 
combinatul din Govora, cît și a fa
bricilor care produc saci de hîrtie. 
Pină la sfîrșitul anului a mai rămas 
puțin timp și. de aceea. Ministerul 
Industriei Chimice are datoria să a- 
nalizeze operativ situația creată si să 
dirijeze operativ Ia Combinatul de 
produse sodice din Govora cantitatea 
necesară de ambalaje, in conformitate 
cu.prioritățile stabilite.

din acest an sau 
anului viitor.
în final, șl o altă 
de importantă, de-

Cornelia CARLAN 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii”

SPIRIT
(Urmare din pag. I)

cării cu rigurozitate a cerinței 
frecvent accentuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și anume ca 
organele și organizațiile de partid 
să-și îmbunătățească și întărească 
permanent sistemul de control al 
activității in toate sectoarele, să se 
preocupe cu perseverență de îmbu
nătățirea stilului și metodelor lor de 
muncă.

Experiența multor organe și orga
nizații de partid — confirmată și de 
rezultatele bune obținute în înde
plinirea sarcinilor care le revin' — 
arată că un stil de conducere efi
cient înseamnă, implicit, un control 
de partid eficient ; adică un control 
de partid. riguros, exigent, făcut la 
timp și cu deplină competență, care 
are un pronunțat conținut preventiv, 
însemnind, totodată, îndrumare și 
sprijin efectiv, astfel incit pe baza 
lui problemele de orice natură să-și 
găsească o soluționare temeinică, de 
durată, nemaifiind nevoie de alte, 
și alte controale care să reia mereu 
lucrurile de la stadiul. inițial. Con
cludentă in privința urmăririi'cu ri
gurozitate, a indeplinirii programelor 
și planurilor pe care și le-au stabi
lit este experiența acelor organe și 
organizații de partid care și-au făcut 
o metodă curentă de muncă din a 
controla cu consecventă și răspun
dere stadiul indeplinirii acestora nu 
doar la data scadenței lor, ci pe 
parcurs, periodic, pentru a putea in
terveni, pe loc. la momentul opor
tun, cind unii intîmpină dificultăți 
și : au nevoie să fie sprijiniți sau 
cînd îndeplinirea unor sarcini este 
considerată pe alocuri ca o îndatorire 
facultativă.

Cu deosebire In actuala perioadă 
cind se încheie un an și un cincinaL 
de muncă, cind se pregătește pro
ducția anului viitor, cind se desfă
șoară adunările anuale.de dare de 
seamă ale organizațiilor de partid 
pină la cele municipale inclusiv, 
toate organele și organizațiile de 
partid au posibilitatea și datoria de 
a-și reevalua in spirit critic și au
tocritic felul de muncă in vederea 
îmbunătățirii lui permanente, așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului, corespunzător cerințe
lor de. a realiza o. calitate superioară
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in întreaga activitate, exigențelor 
actualei etape de dezvoltare econo- 
mi.co-socială a țării.

Desigur, printr-un stil de condu
cere eficient se asigură buna orga
nizare a tuturor forțelor disponi
bile, repartizarea judicioasă, in func
ție de necesități, 'a acestora. Evi
dențiind aceste cerințe la Consfă
tuirea de la Mangalia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat : 
„Munca de organizare, de repar
tizare a forțelor și de cuprindere a 
tuturor sectoarelor de activitate este 
esențială pentru o bună conducere 
de partid și de stat. Din păcate, 
avem nu puține cazuri cînd unii 
tovarăși, unele organe de partid și 
de stat încep o activitate, o desfă
șoară un timp, dar, intervenind alte 
probleme, ei lasă la o parte vechile 
probleme, nu le, mai' urmăresc. De 
fapt, se creează astfel o stare de 
iudruri cate face să se perpetueze 
problemele' începute și neduse pînă 
la capăt".

Multiple probleme își așteaptă so
luționarea in această perioadă : în
cheierea cu rezultate cit mai bune a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor, asigurarea în
cheierii contractelor cu partenerii 
interni și externi și a condițiilor 
pentru onorarea lor, a aprovizionării 
tehnico-materiale etc. în fiecare zi 
pot să apară și apar noi necesități. 
Multe dintre ele — producție fizică, 
pe sortimente, producție suplimenta
ră necesară economiei naționale, li
vrări la export sau pentru investiții 
cu termene urgente de dare in func
țiune ș.a. — ^pu suportă nici o amî- 
nare. Nu de puține ori însă. în' fața 
sarcinilor zilnice, de tot felul, sînt 
lăsate de-o parte, dacă nu chiar ui
tate, programele prioritare, planurile 
de perspectivă, măsurile și acțiunile 
judicios chibzuite pentru îndeplinirea 
lor. în felul acesta, din linsă de 
consecventă, dintr-o neordonare a 
muncii și subestimare a impor
tanței îmbinării zi de zi a pre
ocupărilor curente cu cele de per
spectivă, soluționarea unor probleme 
vitale, asupra cărora secretarul ge
neral al partidului a insistat în mod 
deosebit la plenară — cum sînt cele 
privitoare la promovarea progresului 
tehnic și ridicarea productivității

muncii, asigurarea unei înalte cali
tăți a producției, reducerea consu
murilor de materiale si de energie, 
a costurilor de producție, realizarea 
programelor de reciclare și de pre
gătire a forței de muncă ș.a. — este 
mereu tergiversată, această practică, 
cum se știe, avînd serioase re
percusiuni negative, asupra desfășu
rării ș; eficienței întregii activități 
economice.

în vederea punerii depline în va
loare a cadrului legal, organizatoric 
optim al democrației noastre munci
torești, revoluționare, a tuturor con
dițiilor create, in vederea înlăturării 
cu toată hotărîrea a stărilor de lu
cruri negative care s-au manifestat 
în diferite domenii și in activitatea 
unor cadre, imbunătățirii felului de 
a munci al organelor de partid și de 
stat, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea dezvoltării 
spiritului revoluționar, muncitoresc, 
ridicării nivelului conștiinței revolu
ționare a tuturor oamenilor muncii, 
intensificării in acest scop a activi
tății politico-educative de formare a 
omului nou. „Sintem un partid re
voluționar și trebuie să rămînem un 
partid revoluționar, de luptă pentru 
socialism, pentru comunism, pentru 
bunăstarea poporului nostru, pentru 
independența sa !“ — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în lumina acestor exigențe, apar 
cu totul anacronice și păgubitoare 
mentalitatea și atitudinea acelor ca
dre cu munci de conducere care. în 
loc de a acționa eu toată fermitatea 
și răspunderea pentru îndeolinirea 
programelor și planurilor stabilite, a 
responsabilităților cu care sînt înves
tite. pentru a nu admite-nici o în
călcare. nici o abatere de la hotă- 
rîrile partidului și legile statului, se 
străduiesc să caute și să invoce jus
tificări. să așeze în locul faptelor — 
din care să rezulte cum au acționat 
sau cum nu au acționat, eu cită răs
pundere și-au îndeplinit sarcinile 
încredințate — repetate angaiamente 
și autocritici formale. încercmd în 
acest fel să-și aconere propriile 
neajunsuri în conducerea și organi
zarea activității în folosirea forțelor 
și miiloacelor de care disnun.

Perfecționarea stilului și metode
lor de muncă nu este — și nu poate 
fi — o cerință conjuncturală. Ea

este o necesitate permanentă, obiec
tivă, indisolubil legată de efortul 
continuu pentru îmbunătățirea și ri
dicarea calității muncii organizato
rice și politico-educative desfășurate 
zi de zi'în vederea indeplinirii an
samblului de sarcini ce revin fiecărui 
organ și fiecărei organizații de 
partid ; ea este o necesitate Impusă 
atît de cerința rezolvării prompte a 
problemelor curente, cit și a soluțio
nării acelor probleme legate de rea
lizarea unor obiective ce pot fi 
atinse numai printr-o perfectă or
ganizare a.muncii și folosire a for
țelor, într-o perspectivă eșalonată, 
cu responsabilități și termene riguros 
precizate și urmărite în timp.

Cimpul de manifestare a spiritului 
de j răspundere revoluționar comunist 
în conducerea întregii activități eco- 
nomico-sociale : este, practic, nelimi
tat el vizează metodele folosite pen
tru cunoașterea profundă a realități
lor. capacitatea de orientare in stabi
lirea priorităților, exigența, fermita
tea și operativitatea.în luarea măsuri
lor și asigurarea ducerii pină la capăt 
a acțiunilor, initiate, stimularea gindi- 
rii creatoare, a inițiativelor înaintate, 
receptivitatea față de tot ceea ce 
este nou și valoros in tehnică, în 
organizarea muncii și a produc
ției, față de,* propunerile și su
gestiile oamenilor, consecvența în 
aplicarea acestora ș.a. Tocmai de 
aceea, ca un imperativ al realizării 
unei calități superioare în întreaga 
activitate, așa cum o gîndește și o 
cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apare necesitatea ca, in actuala pe
rioadă, problemelor îmbunătățirii 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de partid și de stat, ale 
organelor de conducere colectivă să 
li se acorde o maximă importanță, 
combătindu-se cu fermitate tendința 
manifestată încă pe alocuri de a le 
trata la modul general, abstract, doar 
ca laturi adiacente ale activității 
economice. Și aceasta întrucit stilul 
și metodele de muncă, de conducere 
folosite ilustrează in mod concludent 
înseși calitatea și competența condu
cerii, capacitatea de mobilizare și 
organizare, de unire a forțelor de 
care dă dovadă fiecare organ și or
ganizație de partid.

anuale.de
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

de plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
Mult stimate si iubite tovarășe Nicoiae Ceausescu.
Lucrările plenarei Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor 

s-au desfășurat sub semnul ideilor, indicațiilor si orientărilor de o excep
ționala însemnătate cuprinse in magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită 
Ia recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 
Participant» Ia dezbateri au subliniat cu profundă satisfacție si recunoștință 
că ea constituie pentru întreaga activitate sindicală un prețios îndrentar și 
insuflctitor program de muncă, in vederea ridicării eficientei acesteia la 
nivelul cerințelor si exigentelor sporite puse de dumneavoastră în fala 
organelor si organizațiilor noastre pentru creșterea contribuției lor la înfăp
tuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României spre comunism.

într-un spirit de înaltă răspundere patriotică, revoluționară. însuflețiți 
de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R.. membrii sindicatelor 
vor face totul pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a planului pe 
acest an si pe întregul cincinal, pentru ridicarea activității economice Ia 
un nivel superior de calitate si eficientă si asigurarea tuturor condițiilor 
realizării integrale a sarcinilor planului de dezvoltare economico-socială a 
tării pe 1986. pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului.

Actionind eu întreaga . capacitate organizatorică si politico-educativă, 
sindicatele, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, vor mobi
liza puternic energiile creatoare ale oamenilor muncii pentru sporirea pro
ducției de cărbune, petrol, a altor resurse energetice, a bazei de materii 
prime, a producțiilor agricole, pentru creșterea niai puternică a producti
vității muncii.

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. a hotărît să fie dezvoltată în 
continuare activitatea politico-educativă a tutui or organelor si organizațiilor 
sindicale pentru întărirea ordinii si disciplinei in toate unitățile, pentru 
creșterea răspunderii oamenilor muncii privind buna gospodărire, dezvol
tarea si apărarea proprietății socialiste, pentru aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii unităților.

Uniunea Generală a Sindicatelor se angajează să acționeze, in conti
nuare. neabătut, in relațiile internaționale cu organele sindicale de oe toate 
continentele, in spiritul principiilor politicii externe românești, concepută 
Si desfășurată cu deosebită vigoare si clarviziune de către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușcscu, politică ce a adus 
României un înalt prestigiu international si v-a situat în conștiința contem
poraneității ca erou al luptei pentru pacea lumii, pentru prietenie si înțe
legere intre popoare, pentru egalitate si respect intre toate națiunile, pentru 
progresul economic si social al întregii omeniri.

■* *
Miercuri a avut Ioc plenara Con

siliului Central al U.G.S.R.. care 
a analizat sarcinile ce revin 
sindicatelor din recenta . Hotărîre 
a Plenarei C.C. al P.C.R.. din 
orientările și indicațiile tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru trecerea 
Ia pregătirea. în bune condiții, a 
planului pe 1986.

Plenara a stabilit măsurile pentru 
perfecționarea activității sindicatelor, 
creșterea rolului lor în sistemul au
toconducerii munci torești-revoluțio- 
nare. astfel incit acestea să-și aducă 
o contribuție sporită la transpunerea 
în viață a programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, la 
creșterea, pe această bază, a nive

lului de trai material si spiritual al 
oamenilor muncii.

în ’continuare, plenara a analizat 
activitatea desfășurată de U.G.S.R. 
în 1985 in domeniul relațiilor in
ternaționale- și a aprobat principalele 
obiective pe anul 1986.

Plenara a hotărît convocarea Con
gresului Uniunii Generale a Sindi
catelor din România in zilele de 
15—17 mai 1986. și a aprobat măsu
rile pentru buna pregătire, orga
nizare și desfășurare a adunărilor și 
conferințelor sindicale de dare de 
seamă și alegeri.

într-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternică angajare patriotică și re
voluționară. participanții la plenară 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie
20.30 67 de ani de la făurirea statului 

national unitar român (color) 
Unitatea — rod al voinței si lup
tei întregului popor. Documentar

20.50 Măreața Împlinire a idealului u- 
nitătii naționale (color). Lupta 
pentru continuitatea si unitatea 
poporului român oglindită în' fil
mul nostru artistic

21.20 Cîntec nou oe plai străbun (co- 
. lor). Muzică populară

21,30 Un mare prozator român (color). 
Liviu Rebreanu

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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PAGINA 3REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socia

listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, unităti agricole, construcții, transporturi, precum si din do
meniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctatului general, stabilit ne baza realizării indicatorilor 
prevăzuti’ în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 octom
brie pe primele locuri se situează :

TN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Mureș, cu 487,1 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 425.5 puncte.
Locul III: întreprinderea electro- 

centrale Galati, cu 262,2 puncte.
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 
SI GAZULUI METAN

Locul I : Schela1 de producție 
gaze naturale Tirgu Mureș, cu 
607,6 puncte.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu. cu 551,9 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia. județul Argeș, 
cu 439,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE. 
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea „Turbo- 

mecanica" București, cu 818,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea ..Tim
puri Noi“ București, cu 655 puncte.

Locul III : întreprinderea de mo
toare diesel București, cu 500.6 
puncte.

IN INDUSTRIA 
PETROCHIMIEI — 

SUBRAMURA RAFINĂRII 
SI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea Rafină
ria ..Crișana" Suplacul de Barcău. 
județul Bihor, cu 428,6 puncte.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria Brașov, cu 254.4 puncte.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria1 Ploiești, cu 30,1 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI.
MATERIALELOR

DE CONSTRUCȚII.
EXPLOATĂRII AGREGATELOR 

MINERALE
Locul I : întreprinderea „Mar

mura" București, cu 977,5 puncte.
Locul- II : întreprinderea mate

riale izolatoare Vaslui, cu 934,6 
puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
și azbociment Fierți, județul Dîm
bovița. cu 719,4 puncte.

IN INDUSTRIA 
PIELĂRIEI. CAUCIUCULUI 

SI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești. cu 751.1 puncte.

Locul II : întreprinderea de piele.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE ZECE LUNI

încălțăminte si marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu, cu 715 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
le si încălțăminte „Flacăra Roșie" 
București, cu 626.7 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, 
cu 180.2 puncte.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Timiș, cu 
133.1 puncte.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 1 124.4 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer. județul Brașov, 
cu 968.5 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Liebling. județul Ti
miș. cu 750.7 puncte.

IN DOMENIUL 
SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea. cu 771.1 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 692.4 puncte.

Locul III: Inspectoratul silvic ju
dețean Caraș-Severin. cu 580,1 
puncte.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București — 
M.I.E.. cu-961,1 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză constructii-montai „Delta 
Dunării" Tulcea — M.A.I.A.. cu 
746,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de an
trepriză construcții si montaje mi
niere Jilt, județul Gorj. Ministe
rul Minelor. cu 701.4 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto comerciale București, 
cu 313,2 puncte.

Locul II: întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin. cu 
218,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Sălaj, cu 212,9 
puncte.
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locui I : Uniunea județeană Olt, 
cu 1 029,6 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Gori. cu 954,7 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Satu Mare, cu 870 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Gorj. cu 368,1 puncte.
Locul II : Oficiu] județean de 

turism Prahova, cu 320.9 puncte.
Locul III : întreprinderea de tu

rism. hoteluri si restaurante Bucu
rești. cu 245.6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALB
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 828.8 puncte.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Ma
ramureș. cu 776.1 puncte.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Vîl- 
cea. cu 746,9 puncte.

(Agerpres)
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DE LA VARȘOVIA LA BALTICA

Un itinerar al muncii

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale. 
Vasile Pungan. si ministrul aface
rilor externe. Ilie Văduva, au avut, 
miercuri după-amiază. întîlniri se
parate cu Martin Bangemann.. mi
nistrul economiei al R. F. Germa
nia. aflat într-o vizită in tara 
noastră.

în cadrul convorbirilor, care au 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate, in principal, probleme

Profesorul — făuritor de conștiință civică
(Urmare din pag. I)

(cască laboratorul, cabine
tul tehnic, aparatele didac
tice. am putea vorbi doar 
despre „sărăcia" bogatului 
are nu știe să prețuias- 

că și să transforme în 
valori obiectele pe care 
le posedă din abunden
ță. Căci numai sub mina 
profesorului iscusit și ac
tiv obiectele devin cu a- 
devărat valori, mijloace 
reale, vii. de formare, de 
stimulare a capacității 
creatoare a elevilor si de 
deslușire a vocațiilor care 
dorm in structura persona
lității lor incipiente. Iată 
de ce — putem deduce cu 
ușurință — profesorul care 
stă lipit de catedră de fri
ca pierderii unei persona
lități iluzorii, sau care, ca 
un „avar" anacronic, nu 
mai coboară de pe mica 
„grămadă" de cunoștințe 
dobindite în facultate, ne- 
făcind nici un pas dincolo 
de acest „tezaur" ce se 
micșorează văzînd cu ochii 
— un asemenea profesor se 
va „bucura" în veci doar 
de strimta autoritate a ca
talogului și notei la Durtare 
ca de „supremele" instru
mente de formare și edu-. 
care. Un educator care, 
mulțumit cu ce a învățat el 
„odată", leagă cartea, de 
gard, nu mai citește si nu 
întreprinde nimic si. vorba 
Iui Eminescu. „dictează nu
mai an cu an același caiet 
vechi și unsuros unor 
urechi nouă", nu poate in
sufla elevilor dragostea și 
pasiunea pentru învățătură, 
pentru știință.

La antipodul acestui por
tret. dinadins exagerat, ve
dem in școlile noastre., tot 
mai numeroși, pe adevăra- 
ții dascăli, profesori de ști
ințe și conștiințe, oameni 
activi, nemulțumiți astăzi 
de ceea ce au făcut ieri si 
venind mîine cu o idee 
nouă, cu un proiect neaș
teptat. cu o metodă oe care 
n-au mai încercat-o. ■ Ei 
însuflețesc cu adevărat 
procesul educativ, dau via
ță școlii, , iar societății îi 
oferă garanția că va primi 
la vreme oamenii de care 
tara are nevoie. Posesoa
rea „brevetului de inven
ție" cu care am început 
acest articol, profesoara de 
fizică Maria Mohai. este un 
asemenea dascăl si. trebuie

spus numaidecît. dînsa nu 
este singură, face parte 
dintr-un colectiv profesoral 
pentru care creșterea nive
lului profesional și ridica
rea indicelui de utilizare si 
valorificare creatoare a ba
zei materiale școlare con
stituie o trăsătură definito
rie — colectivul de la Li
ceul industrial „M.itei Ba- 
sarab". care împlinește zi
lele acestea 125 de ani de 
la înființare.

Tovarășa Petchi Ecate- 
rina. directoarea liceului, 
profesoară de chimie cu 
remarcabile realizări in do
meniul dotării și amenajă
rii laboratoarelor de spe
cialitate. ne-a pus la dis
poziție un impresionant 
volum de date privind evo
luția liceului, activitatea 
multilaterală. științifică, 
tehnică și de cercetare a 
cadrelor didactice — autori 
de manuale. cercetători 
pasionați in matematică, 
fizică, științele naturii, is
torie. limba și literatura 
română. Un exemplu de 
pasiune prelungită dincolo 
de orele de clasă ni-1 ofe
ră. dintre multi alții, pro
fesorul de istorie -Nicoiae 
Bîrdeanu (autor a! unor 
foarte interesante cărți 
de istorie a marinei : 
„Pavilionul revoluționar la 
catarg", „Marinari la da
torie", „Mișcarea munci- 

■ torească în porturile 
României" ș. a.) : este ini
țiatorul și organizatorul 
unei expoziții permanente, 
selecție din foarte valoroa
sa colecție a liceului care 
posedă piese unice, de la 
un bust al lui Matei Basa- 
rab. operă a sculptorului 
Ion Georgescu, și pînă la 
cărți rare, papirusuri egip
tene. amfore romane, gre
cești. statuete de faraoni, o 
matriță ceramică pentru 
statuete de tin Tanagra 
(sec. III î.e.n.) sau colecția 
numismatică (1 207 mone
de) dăruită de Constantin 
Moisil. fost profesor al li
ceului. Este, de altfel, o 
tradiție la „M-itei Basarab" 
ca foștii profesori si elevi 
să mențină legături strinse 
cu școala unde au învățat 
sau predat — ne spune to
varășa Petchi.

La ce tradiții șe rapor
tează liceul ?

La tradiția unor mari 
dascăli, a unor mari profe
sori care au fost, in același

timp, pedagogi și eminenti 
specialiști, oameni de știin
ță. fizicieni, chimiști. mate
maticieni. scriitori, natura- 
liști. medici : loan Slavici. 
Emil Ba.aloglu. Aaron Flo
rian. Const. I. Șonțu. Gri- 
gore Ștefănescu. Gh Dem. 
Teodorescu. Ionescu-Gion, 
Marcel Brândza. C Moisil. 
Pompiliu Uonstantinescu. 
D. Panaitescu-Perpessicius. 
în băncile acestei rresti- 
gioase școli au învățat, 
devenind la rindul lor mari 
profesori și oameni de ști
ință. artă și cultură : Dui- 
liu Zamfirescu, St. O. Io
sif. G. Topirceanu. Ștefan 
S. Nicolau. Miron Nicoles- 
cu. Lucre'iu Pătrășcanu, 
Const. Levaditi. George 
Oprescu. Ion Mincu. Dimi- 
trie Paciurea. Ioi Manoles- 
cu. George Vraca. Ce ob
servăm cu privi e la aceas
tă glorioasă tradiție ?

Ea evidențiază o admi
rabilă îmbinare, in activi
tatea omului de la catedră, 
a atributelor bunului peda
gog cu acelea ale veritabi
lului om de știință propu- 
nind astfel o moștenire de 
mare preț, un model pen
tru prezent si vi tor căci, 
așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, „ba
zarea pe tradiții poate f! si 
constituie un facto • indis
pensabil al progresului. 
Nimic nu se poate construi 
ignorînd trecutul".

Activitatea acelora _ care 
au predat aici, insuflînd ti
nerilor dragostea pentru 
știință, contrastează puter
nic. in chip pilduitor, cu 
imaginea vetustă ’si ana
cronică a „savantului de 
cabinet", autorizindu-ne să 
vorbim despre tradiția 
unui adevărat tip uman 
perfect integrat vieții, so
cietății și de care societa
tea de azi are și vi avea 
din ce in <e mai mare ne
voie : profesorul cu înaltă 
pregătire, cercetător pa
sionat și colaborator activ 
al producției, imbinînd in 
aceeași persoană pe dască
lul de vocație cu savantul 
superioarei specializări, 
sensibil la necesitățile con
crete ale progresului pa
triei sale. Iată. deci, care 
este tradiția ca „factor 
indispensabil al progresu
lui". o tradiție ce obligă, 
moștenire a unui trecut cu 
care pe drept cuvinl liceul 
se mindrește. însă mindria

ar rămine o simplă si chiar 
pernicioasă vanitate in ab
senți conținutului viu si 
actual pe care o mare moș
tenire se cade să ii stimu
leze in permanentă. In nu
meroase locuri din tară, de 
altfel, școala românească 
poate scoate la iveală „cer
tificatele" unei descenden
te ilustre, atestate ce con
figurează lipul uman de 
care vorbeam, al celor 
care au slujit-o cu credin
ță. devotament si cu o 
mare încredere în geniul 
creator, științifi - și tehnic, 
ai neamului ostru. Marii 
dascăli au format oameni, 
dovedindu-se în primul 
rind ei înșiși oameni ade- 
vărați. modele de conduită 
civică si patriotică, de de
votament pus in slujba 
științei și culturii româ
nești. Numai aici, la „Ma
tei Basarab". cite nume ră
sunătoare n-au împărtășit 
știința și conștiința lor ti
nerelor generații, citi fizi
cieni. chimiști. matemati
cieni. scriitori de renume 
național și universal s-au 
perindat pe hi catedrele 
unei educații umaniste și 
patriotice. Cit d ■ semnifi
cativ ne apare exemplul a- 
cestui fost profesor al li
ceului „Matei Basarab". 
loan Slavici, unul dintre 
ctitorii romanului româ
nesc modern, „clasicul" 
literaturii noastre care a 
simțit nevoia de a încre
dința posteritatea că voca
ția primordială pe care și-o 
recunoaște și prețuiește m 
cel mai înalt grad nu este 
aceea de scriitor, ci. întii 
de loate. aceea de dascăl si 
pedagog : „Eu m-am sim
țit viața mea întreagă — 
mai presus de toate — 
dascăl. A da altora învăță
tură a fost pentru mine 
întotdeauna o mulțumire".

Acestea sînt tradițiile 
minunate ce stau mereu în 
fata celor de azi. profesori 
și elevi : nu pentru a inti
mida prin mărimea lor. ci 
pentru a stimula aceeași 
dăruire și același patos 
modelator. înalta compe
tență și devotamentul fier
binte puse in slujba scolii 
chemate, mai mult ca ori- 
cînd. să se integreze orga
nic vieții materiale și spi
rituale a patriei. adueîn- 
du-și o contribuție sub
stanțială. de neîrilocuit. la 
educarea tineretului — vii
torul națiunii noastre.

privind dezvoltarea relațiilor econo
mice bilaterale, posibilitățile si căile 
menite să conducă la extinderea si 
diversificarea acestor relații, la lăr- < 
girea schimburilor comerciale dmtre 
cele două țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Liban, miercuri după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu’ st'răinătatea. în cadrul căreia’ au 
fost prezentate impresii de călătorie 
din' .această tară.

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

A fost prezent Maurice Bassous, 
ambasadorul Republicii Liban la 
București.

(Agerpres)

cinema
4) Sper să ne mai vedem : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. FE
ROVIAR (50 51 40) -9: 11: 13: 15: 17: 
19. FAVORIT (45 31 70) — II: 13: 15: 
17: 1'9
0 Inimă înghețată („Zilele filmului 
elvețian”) : STUDIO (59 53 15) - 9; 
11: 13: 15: 17.15.: 19.15
O Căsătorie cu renetit’e ; FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13: 15: 
17: 19.

G Promisiuni : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17: 19.
£ Aripi de zăpadă î DOINA (16 35 38)
— 15: 19. DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 17: 19.
@ Jack și vrejul de fasole : DOINA
— 9: II: 13: 17.
G Răscoala — 9. Din nou această 
Lucia - 11: 13: 15: 17: 19: TIMPURI 
NOI (15 61 10).
@ Cu mîinile curate 2 VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19.
© Iarna bobocilor 2 PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
© Si viată șl lacrimî șî dragoste 3 
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 
in. CULTURAL (83 50 13) — 11: 13: 15: 
17: 19.

© Secretul Iui Bacchus ; GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13.15*. 15.30: 18.45. 
© Spectacol Ia Mirai : MIO°rTA 
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
® Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA <11 86 25) — 8.30: 10.30: 12.30: 
14.30: 16,45: 19. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. FLAMURA 
(85 77 12) - 9: 11: 13: 15: 17: 19. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
© Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30: 15: 18.
® Vă place Brahms ? CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
© Adolescenții revoluției : vi tqri.a 
(16 ?8 79) — 9: 11: 13: 15: 17: 19 «
© Bunul meu vecin Sam : LUMINA 

* (14 74 16) — 9: 12: 15: 18.

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timnul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 21 noiembrie, 
ora 20 — 24 noiembrie, ora 20. In tară : 
Vremea va fi în general închisă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lanovi- 
tă și ninsoare in cea mai mare parte 
a tării, exceptînd sud-vestul. unde 
vor fi predominant sub formă de 
ploaie. VIntul va sufla slab oină la 
moderat cu intehsificări locale, cu vl+ 
teze de oină la 60 km pe oră. din sec
torul sud-estfe. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse .Intre minus 6 si plus 
4 grade, local mal cObortte. iar ceje 
maxime între minus 2 la Plus 8 grade. 
Local se va produce ceată, iar pe a- 
locuri condiții de polei. In București s 
Vremea va fi in general închisă. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie si lapovită. Vîntul va sufla 
slab oină la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 3 
Si zero grade, iar cele maxime între 
2 și 5 grade. Condiții de producere a 
poleiului si a cetei.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL — Meciurile etapei a 

14-a a Campionatului diviziei A la 
fotbal, disputate ieri, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Sportul 
Studențesc—-Dinamo 2—1 (0—0) ;
Rapid—Victorie) 0—0 : S.C. Bacău— 
A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (1—0) ; Poli
tehnica Timișoara—F.C.M. Brașov 
2—0 (1—0) ; Gloria—Corvinul 3—1 
(2—1) ; F.C. Bihor—Steaua 0—0 ; 
Universitatea Cluj-Napoca—F.C. Ar
geș 4—0 (1—0) : Petrolul—Chimia
0—0. întilnirea F. C. Olt — Univer
sitatea Craiova nu s-a disputat.

în clasament continuă să conducă 
echipa Steaua, cu 23 puncte (un joc 
mai puțin disputat), urmată de for
mația Sportul Studențesc — 22
puncte.

ȘAH. în runda a 4-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia) 
maestra româncă Dana Nuțu, jucînd 
cu piesele negre, a remizat cu iugo
slava Alisa Măriei, egalitatea fiind 
consemnată, de asemenea, în par
tidele Polihroniade — Veroczi, 
Cramling — Erenska. Nikolin — Mi- 
riana Măriei. Maximoyici a ciștigat 
.Ia Aleksandria, iar Hojberg a pier
dut la Petrovici. în clasament con
duce poloneza Hana Erenska — cu 
2,5 puncte (1), Dana Nuțu ocupă lo
cul 6 — cu 2 puncte, iar Polihro
niade locul 7 — cu 1,5 puncte,

★
în runda a patra a „Cupei 

Mondiale" la șah, competiție' pe e-

chipe ce se desfășoară îa Lucerna, 
selecționata României a învins cu
3.5— 2,5 puncte formația Angliei. Al
te rezultate : Ungaria — R. F. Ger
mania 4—2 ; R. P. Chineză — Africa
5.5— 0,5 ; U.R.S.S. — Argentina 4—1 
(1) ; Franța — Elveția 4,5—1,5. In 
clasament conduce echipa U.R.S.S., 
cu 16 puncte (2), urmată de Unga
ria — 16 puncte (1), Anglia — 15 
puncte, România și R. P. Chineză — 
cu Cite 13,5 puncte, Franța — 11,5 
puncte (1), R. F. Germania — 11,5 
puncte. Elveția — 10,5 puncte. Ar
gentina — 6,5 puncte (2), Selecțio
nata Africii — 3 puncte.

HANDBAL. întîlnirile din prima 
zi a turneului internațional de hand
bal masculin „Supercupa mondială", 
ce se desfășoară în aceste zile în 
R. F. Germania, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : România — 
Iugoslavia 23—23 (13—12), U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 24—18 (12—10), Dane
marca — R. F. Germania 23—22 
(12—13), R. D. Germană — Suedia 
21—19 (9-11).

VOLEI. La Tokio au continuat 
întrecerile „Cupei mondiale" la vo
lei feminin. Iată rezultatele: R. P. 
Chineză — Peru 3—0, Brazilia — 
Coreea de Sud 3—2, Cuba — Japo
nia 3—0, U.R.S.S. — Tunisia 3—0. în 
clasament conduce R. P. Chineză cu 
12 puncte (toate jocurile ciștigate), 
urmată de Cuba — 11 puncte,
U.R.S.S. și Japonia cite 10 puncte.

Pornim de dimineață la drum, 
din Varșovia. Rulăm spre Gdansk, 
într-o splendidă dimineață de oc
tombrie: cimpuri cu iarba de mă
tase, mesteceni cu frunze de ara
mă. soare blind, generos. Gindurile 
au răgaz de călătorie in paralel cu 
călătoria propriu-zisă, pe patru 
roți. La Ostrow Welkpolski, un 
oraș din apropierea puternicei ci
tadele industriale a Wroclaw-ului, 
tocmai are loc Săptămina de ma
nifestări culturale sub genericul 
„întilnire cu România"... în orășe
lul satelit „Ursynow", al capitalei 
poloneze, s-au încheiat lucrările Ia 
noi blocuri... Iar lingă toate aces
tea stăruie obsedant o imagine. 
Aceea văzută pe zidul unei masive 
clădiri din cartierul „Praga", ai 
Varșoviei. Pe suprafața imensă, de 
beton — dăltuită în piatră, o inimă. 
Dincolo de contururile plastice, aș
tepți să auzi bătăile ei ritmate. 
Cadența vitală, omenească. Semnul 
superb al vieții.

Simbolul acesta n-a fost cioplit 
pe un edificiu oarecare în piatra 
menită să înfrunte timpul. Zidul 
masiv este al Centrului de Sănă
tate ai Copilului. Cel mai mare și 
modern spital de pediatrie din Po
lonia populară. Dotat cu aparatură 
modernă, policlinică Ia fel de bine 
înzestrată, hote
luri în imediata 
abroniere Dentru 
mamele care au 
internate i aici 
..florile vieții". 
Deschidem o ne
cesară naranteză
de... istorie. în cursul celui de-al 
doilea război mondial, victimele nu 
s-au înregistrat numai in absurda 
încăierare din tranșee. Sute de mii, 
milioane de copii au căzut și ei, 
inutilă jertfă. Cine a văzut munții 
de jucării ori de ghetuțe de Ia 
Auschwitz va rămîne pentru toată 
viața cu o rană în suflet. Ei bine, 
pentru a imortaliza memoria copii
lor sacrificați în cumplita confla
grație, s-a făcut colectă publică cu 
scopul de a ridica un monument 
Banii s-au adunat și pînă la urmă 
s-a socotit că cel mai potrivit, cel 
mai tulburător monument nu poate 
fi decît cel înălțat și pus in slujba 
sănătății Copilului. Așa s-a durat 
moderna clădire de la periferia 
Varșoviei, în vecinătatea unei pă
duri, unde, din primăvară și pî- 
rîă-n toamnă, se aude neegalata 
simfonie a păsărilor. Iar toamna, 
in octombrie, soarele toarnă irizări 
de aur peste locul în care viața 
este vegheată douăzeci și patru de 
ore din douăzeci și patru... Așa 
cum bate, douăzeci și patru de ore 
din douăzeci și patru, o inimă, în 
trupul pe care-1 slujește pînă la 
ultima suflare...

Inima cioplită in piatră, pe zidul 
acela.

Rulăm întins spre Gdansk, prin
tre cîmpurile cu iarba de mătase, 
paralel, un timp, cu șiruri de li
nii- de înaltă tensiune. Liniile 
de înaltă tensiune — una din ini
mile industriale ale Poloniei care 
pompează megawații energiei. 
Forța care pune in mișcare in
stalațiile din adîncurile de,căr
bune, utilajele, care făuresc oțel 
ori tractoare; energia care pune în 
mișcare războaiele de țesut ori fa
bricile de pîine, dă putere lămpilor 
strălucitoare din sălile de operații 
ori rotativelor care tipăresc ziarul 
sa'u cartei'. Este inima industrială a 
Poloniei, în cadența căreia, în fie
care dimineață a muncii, circa 
douăsprezece milioane de oameni 
pornesc spre locul datoriei de îm
plinit. Datorie care înseamnă, mai 
presus de orice, pîine, case, cultu
ră, progres, civilizație. înseamnă 
speranță, convertită prin- muncă, 
in certitudine.

O posibilă dimensiune a acestei 
certitudini, pentru a înțelege mai 
bine imperativul cadenței evocate: 
în numai cincisprezece minute, in
dustria poloneză realizează o pro
ducție în valoare de peste 1 350 
milibane de zloți. în această „fe

însemnări de călătorie 
din R. P. Polonă

lie de timp" se produc circa două
sprezece milioane perechi încălță
minte, cincisprezece mii metri de 
țesături, se construiește de aproxi
mativ o sută treizeci de milioane | 
de zloți. „Polonia — afirma Woj- 
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 1 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre- I 
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone — nu s-a 
aflat niciodată în vreo insulă a fe
ricirii. Ea constituie parte insepa
rabilă a lumii contemporane...". I 
Iar lumea contemporană, se știe. I 
este una de muncă, de confruntare I 
cu obstacole de tot felul, de încre- 
dere și speranțe.

Rulăm cu viteză spre Gdansk, 
orașul de peste o mie de ani alin
tat de apele și briza Balticii. Ora
șul care dă „bună dimineața" soa
relui în aceeași fracțiune de se
cundă cu Baltica. Trecem printr-o 
pînză de ploaie și pășunile de mă
tase capătă străluciri înviorătoare. 
Griul abia răsărit ride cerului de 
deasupra, care-i vine în ajutor. 
Pădurile freamătă, coloanele de 
mașini foșnesc pe asfaltul ud. Pă
durile ruginite ne trimit spre ne
muritoarele pagini ale lui Sien
kiewicz, consacrate întîmplăriior 
de demult, din vecinătatea lacuri

lor mazuriene. 
înaintăm alert 
spre delta Vistu- 
lei — zonă de pă- 
mint fertil, măr
turie depunînd. 
între altele, și 
vegetația bogată, 

de un verde sănătos, la sfîrșit de 
octombrie...

Ajungem la Mlawa. Vedem doar 
tabla indicatoare, cu numele. Lo
calitatea este ascunsă privirilor, 
deși e în apropierea arterei de 
circulație. în dreptul ei se face o 
bifurcație și, pe stingă, un masiv 
monument. Este închinat eroismu
lui celor care au luptat, au rezis
tat și s-au jertfit in confrunta
rea cu invazia fascistă din 1939. 
Sint multe asemenea monumente 
în Polonia. Acesta își are însă is
toria lui. Prin apropiere a existat 
o cazemată. Ocupanții, cu arsena
lele morții, au înaintat adine în 
trupul țării, în încercarea de a 
sufoca libertatea de voință a unui 
întreg popor. Aici, la Mlawa, în 
cazemata despre care este vorba, 
au rezistat cîteva zile un ofițer 
împreună cu soldații lui. S-au 
apărat zi și noapte, într-o înfrun
tare inegală. Pînă la ultimul 
glonț. Nu era un gest al disperă
rii, ci un gest izvorit din patrio
tismul cauzei pe care o apărau : 
patriotismul gliei strămoșești. 
Oamenii aceia bravi, eroii Poloniei 
au pierit. Poporul Ie-a dedicat 
bronzul aducerii aminte, lecție de 
patriotism pentru cinstirea trecu
tului, lecție de patriotism pentru 
generațiile prezentului.

i..Ne apropiem de Gdansk. O- 
rizontul s-ă, luminat. Sub cu
pola ceruluideoctombrie rid 
și surîd , lanurile ■ dey .grîu abia 
răsărit. Mătasea verde a pășu
nilor. Pădurile toamnei. întrea
ga fire. Delta Vistulei își a- 
firmă puterea fertilă. Iar orașul, 
superbul și unicul oraș Gdansk, 
ne întîmpină cu soare calm și 
bun. Cu nenumăratele coșuri de 
fabrică. Cu opera inegalabilă a 
arhitecților care, cu migală, răb
dare, măiestrie și dragoste, au re- 
înălțat orașul în strălucirea avu
tă înainte ca tăvălugul brutal al 
ultimului război să-l îngenuncheze, 
să-l pună la pămînt.

Gdanskul ne mai întîmpină cu 
pitoreșțjle sale canale in care se 
zbenguie pescărușii, dar, mai ales, 
cu străzile pline de oameni care, 
în fiecare zi, își transformă, prin 
muncă și încredere în viitor, spe
ranțele in certitudini. Simțim și 
aici, ca pretutindeni in Polonia, 
populară, prietenia, bătăile ritmate 
ale unei inimi puternice : de mun
că, de speranțe și certitudini.

Iile TĂNASACHE

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică 24 noiembrie 1985, Ad

ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o nouă tragere 
multiplă Loto. în cadrul celor 8 
extrageri, in două faze, cu un total 
de 72 numere, participanții au po
sibilitatea obținerii unor importan
te cîștiguri, începind cu autoturis
mele „Dacia 1 300“ (la ambele faze 
ale tragerii), mari sume de bani, 
precum și excursii in R.P. Bulgaria. 
Se efectuează și extrageri „legate".

două cite două, cu cîștiguri pentru 
3 numere din 18 extrase. Variantele 
de 25 lei pot obține cîștiguri cumu
late la ambele faze ale tragerii. 
Variantele sfert pot obține cîștiguri 
cu valori de pînă la plafonul 
maxim, inclusiv (în absența celor 
întregi), atit la faza I, cit și la 
faza a Il-a.

Ultima zi de participare este 
sîmbătă 23 noiembrie.

BAIA MARE :

Centrale termice economicoase
Centralele termice ale unităților 

de producție aparținătoare Cen
tralei minereurilor din Baia Mare 
au fost trecute de pe combustibil li
chid pe cărbune inferior. Introduce
rea noilor instalații pentru consu
mul de combustibil solid are ca 
efect economisirea anuală a unui 
cantități de combustibil convențio

nal echivalent cu peste 23 000 tone 
pe ansamblul Centralei minereuri
lor din Baia Mare. După executa
rea acestor lucrări, inițial la ex
ploatările miniere Ilba. Săsar. Her- 
ja, Baia Sprie. Șuior, Băiuț și Nis
tru s-a ciștigat o bună experiență 
în perfecționarea noilor instalații de 
ardere. (Ghcorghe Susa).

RIGORILE CIRCULAȚIEI IN ACESTE ZILE
După cum ne informează Direcția 

drumuri din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor, datorită căderilor mari de ză
padă și a viscolului din ultimele 24 
de ore, pe următoarele drumuri na
ționale circulația rutieră este între
ruptă sau închisă : autostrada Bucu
rești—Pitești ; DN 5 B — Giurgiu— 
Ghimpați: DN 6 — Roșiori de Vede— 
Cîrcea ; DN 7 — Fusea—Mătăsaru ; 
DN 41 — Greaca—Daia ; DN 51 — 
Izvoarele—Zimnicea ; DN 55 — Cra
iova—Sadova ; DN 51 A — Suhaia— 
Piatra ; DN 52 — zona Furculești ; 
DN 54 — Caracal—Corabia—Turnu 
Măgurele ; DN 31 — Spanciov—UI- 
meni ; DN 56 A — Cujmir—Recea ; 
DN 54 A — Corabia—Ianca ; DN 58 
— Carașova—Anina : DN 61 — zona 
Corbii Mari ; DN 65 — Balș—Slatina 
—Coloneștl : DN 65 — Cerbu—Roși
ori de Vede; DN 65 C — Craiova— 
Bălcești ; DN 55 A — Bechet—Căta- 
ne ; DN 64 — Caracal — Drăgășani ; 
DN 57 — Pescari—Moldova Nouă ; 
DN 67 B — Tirgu Logrești—Grădiș

tea—Leleasca—Găgețelu ; DN 71 — 
Răcari—Ulmi ; DN 56 — Craiova— 
Calafat.

în transportul feroviar, următoa
rele linii curente sînt închise : 
Căciulați—Snagov ; Recea—Slatina, 
Putineiu—Lița. Sînt întrerupte co
municațiile pe următoarele distanțe : 
Piatra Olt—Rîmnicu Vilcea, Alexan
dria—Zimnicea, Roșiori de Vede— 
Costești, Piatra Olt—Costești și Dră- 
gănești Olt—Stoenești.

Se acționează cu forțe sporite pen
tru redarea acestora circulației. în
tr-un timp cit mai scurt.

Datorită intemperiilor, in județele 
Argeș, Buzău, Caraș-Severin, Dîm
bovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Me
hedinți, Olt, Prahova, Teleorman, 
Vilcea, Ialomița și municipiul Bucu
rești activitatea în transporturile 
auto, de mărfuri și călători este 
afectată.

Aerodromurile din întreaga țară 
sînt in stare de disponibilitate.

(AgerpresJ

® Superpolitistul : DACIA (50 35 94) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19. ARTA (21 3186) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Evadarea : BUZESTI (50 43 58) — 
15: 17: 19.
© Undeva, cîndva ; UNION (13 49 04) 
—• 9: 11.30: 14: 16.30: 19.
• Hangar 18 : LIRA (3! 71 71) — 15; 
17: 19. MUNCA (21 50 97) — 15: 17: 19. 
© Călărețul electric : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19. POPULAR
(31 15 17) — 15: 17: 19.
O Cavalerii teutoni : PACEA (71 30 85)
— 14.30 : 17.45.
© Jandarmul șl extraterestrii : ME
LODIA (11 13 49) — 9: II: 13; 15: 17: 19. 
© Rocky II : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11; 13: 15: 17: 19.

® Cel șapte fantastici : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
COSMOS (27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 
17: 19.

teatre
• Teatrul National <14 71 71, sala mi
că): Papa Dolar — 18; (sala Atelier): 
Dl. Cehov e îndrăgostit — 17.30
® Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu- 
solist: ștefan Ituha — 18

• Opera Română (13 18 57): Bărbie
rul din Sevilla — 18
@ Teatrul de operetă (14 80 11): Vă
duva Veselă — 17.30
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46): 
Trenurile mele — 17.30: (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44): Eunucul — 
17.30
• Teatrul Mic (14 70 81): Doamna cu 
camelii — 17
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Șoareci de apă — 17.30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de minte — 17.30
© Teatru! ..Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru): Idloata — 17.30: (sala
Studio): Olelle si Vlnătoril — 18 x 
® Teatrul satirtc-muzical „C. Tăna-

se“ (sala Savoy. 15 56 78): Nimic des
pre elefanți — 17.30: (Sala Victoria. 
50 58 65): Băiatul cu stlcleți — 18
® Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 17.30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La popasul drumeției — 18
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55): 
Mary Poppins — 9: Cenușăreasa — 
15: 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77):
Guliver in tara păpușilor — 10: Nică 
fără frică — 15: (sala din Plata Cos- 
monautilor): Nu vorbiți tn timpul
spectacolului — 15
• Circul Globus (10 41 95): Tom s! 
Jerry la circ — 18
® Estrada armatei (sala C.C.A., 
13 60 64): Estrada in croazieră — 18

I
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geneva : Au continuat convorbirile dintre 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

și președintele S.U.A.
GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat. miercuri. Ta se
diul delegației sovietice, convorbirile 
dintre Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. si pre
ședintele S.U.A.. Ronald Reagan. Ele 
a.u început printr-o întâlnire, sepa
rată între cei doi conducători si au 
continuat apoi cu participarea iui 
Eduard Șevardnadze. ministrul afa
cerilor 'externe al U.R.S.S.. George 
Shultz, secretarul de stat al S.U.A., 
a altor persoane oficiale sovietice si 
americane.

In cadrul ședinfei finale de după- 
amiază. secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S... ..Mihail Gorbaciov., și pre
ședintele S.U.A.. Ronald Reagan, au, 
făcut bilanțul întilnirilor si con
vorbirilor avute la Geneva timp de 
două zile — relatează agenția 
T.A.S.S.

în pauza dintre convorbiri, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele S.U.A. au făcut presei 
scurte declarații.

Mihail Gorbaciov a declarat că in
staurarea unei păci, stabile si- redu
cerea. armelor nucleare — probleme 
de interes global — s-au situat în 

• centrul convorbirilor sale cu Ronald 
Reagan. Părerea mea este că atât 
bărbații cît si femeile din Statele 
Unite si din Uniunea Sovietică — 
și din întreaga lume — doresc, să 
trăiască- în pace, să fie siguri că 
pacea va fi stabilă -si durabilă în 
viitor,si. de aceea, sint interesați în 
reducerea nenumăratelor arme pe 
care le .deținem. Dialogul. a fost

deschis, de lucru și responsabil, a 
relevat conducătorul sovietic.

- Calificând convorbirile drept utile, 
desfășurate „într-o atmosferă bună, 
de lucru". Ronald Reagan a spus, la 
rîndul lui : Divergențele dintre noi 
Sint serioase, dar si hotărîrea noas- ■ 
tră de a ameliora înțelegerea reci
procă este la fel. însuși faptul că 
întîlnirea a avut loc este foarte im
portant. a subliniat președintele 
Reagân.

In cadrul, altor întîlniri cu presa, 
Leonid Zamiatin, membru al delega
ției sovietice, a relevat că însăși 
organizarea întîlnirii la’ nivel înalt a 

eveniment 
au existat 

nu înseam- 
îricearcă să

constituit, în sine, un 
foarte pozitiv. Desigur, 
dezacorduri, „dar aceasta 
nă că cele două părți nu 
le depășească".

Purtătorul de cuvînt
Larry Speak.es, a afirmat că au fost 
realizate progrese, dar mai rămin 
încă lucruri de făcut. Au existat 
„largi sfere de acord" în anumite 
domenii-. ■ .

: Guvernul Confederației Elvețiene 
și autoritățile orașului Geneva. au 
oferit miercuri seara o. recepție cu 
prilejul întâlnirii sovieto-americane 
la cel mai înalt, nivel..

Ap participat Mihail Gorbaciov, 
• secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
persoanele oficiale sovietice și ame
ricane care au luat parte la întâlnire.

Cei prezenți au fost salutați <le 
președintele Confederației, Elvețiene, 
Kurț Furgler, de alte persbane ofi
ciale elvețiene.. ’

american,

„Să se acționeze cu responsabilitate 
pentru eliminarea primejdiei 

nucleare și salvgardarea păciilt 
Apeluri, mesaje adresate conducătorilor celor două țâri

LONDRA 20 (Agerpres). — într-o 
scrisoare deschisă, adresată -Secreta
rului general al C.C. 
Mihail Gorbaciov, . și 
Statelor Unite, Ronald 
grup de oameni de știință și acade
micieni din 28 de țări a cerut celor 
doi conducători să instituie un 
moratoriu asupra experiențelor și 
amplasării rachetelor nucleare și a 
tuturor armelor antisatelit. „Cerem 
să- se pună capăt cursei periculoase 
a înarmărilor și aceasta să fie înlo
cuită cu eforturi prin cooperare în 
vederea sporirii nivelului de trai în 
lumea întreagă, ameliorării asisten
ței sanitare, schimbului de informa
ții . științifice și de vizite pe tărîm 
cultural, 
jură tor".

al P.C.U.S., 
președintelui 
Reagan, un

protecției mediului încon- 
6e arată in scrisoare.
20 (Agerpres). ■— Mișcarea 
de luptă pentru pace' a

PARIS 
franceză 
adresat scrisori cu un conținut- ase
mănător: conducătorilor sovietici și 
americani în care Ii se cere să 

. acționeze -pentru a- se .pune - capăt 
.cursei înarmărilor. în scrisori se 
arată că în urmă convorbirilor de la 
-Geneva trebuie să..se. .deschidă calea 
spre dezarmare și se exprimă spe
ranța că’ se va ajunge la un acord 
•pentru prevenirea militarizării spa
țiului cosmic.

CAIRO 20 (Agerpres). — Milioane 
de oameni de pe întreaga planetă 
își- pun mari speranțe în întîlnirea 
Ja nivel înaltl sovieto-americană de 
la Geneva — se spune într-o decla
rație a Secretariatului permanent al 
Organizației de Solidaritate â Po
poarelor Afro-Asiatice. difuzată la 
Cairo. Popoarele, subliniază docu
mentul; doresc ca aceste convorbiri 
la nivel înalt să constitute un 
început al unui proces activ, care să 
ducă la dezarmare, la lichidarea

ORIENTUL MIJLOCIU COMUNICAT
® Comitetul Politic a adoptat rezoluția, 

inițiată de România, privind consecințele 
nefaste ale cursei înarmărilor

pericolului ce amenință întreaga 
umanitate — o catastrofă nucleară. 
Menținerea stabilității și păcii în 
lume, precizează declarația, consti
tuie un factor hotărîtor pentru dez
voltarea liberă a tuturor popoarelor, 
încheierea cu succes a întîlnirii 
sovieto-americane la nivel înalt de 
Ia Geneva, puțind contribui la reac
tivarea procesului spre destindere, 
arată documentul.

MADRID 20 (Agerpres). — Peste 
1 000 militanți ai luptei pentru pace 
din Spania au făcut un lanț uman 
pb străzile Madridului pentru a 
manifesta, în acest fel, în favoarea 
dezarmării. Demonstrația a fost or
ganizată cu prilejul începerii con
vorbirilor la nivel înalt sovieto-ame
ricane de la Geneva. Participanții 
au lansat un' .manifest în care 1 cer 
<să se pună capăt ’cursei înarmărilor.
. RABAT 20 > (Agerpres). — Regele 
Hassan al Il-lea , al Marocului • a 
adresat mesaje lui Mihail Gorbaciov 
și Ronald. Reagan. în care subliniază 
posibilitățile de soluționare într-un 
cadru internațional. a. conflictului din 
Orientul Mijlociu, transmite agenția 
Reuter. Suveranul marocan, preci
zează. Reuter, a arătat că este purtă
torul unui mandat din partea reu
niunii extraordinare la nivel înalt 
de la Casablanca a țărilor arabe. în 
virtutea: căruia să fie explicată celor 
doi conducători poziția țărilor arabe 
asupra tuturor problemelor privind 
situația din Orientul Mijlociu. Me
sajele subliniază. între altele, că ac
tualul conflict din . Orientul Mijlociu 
nu va putea fi soluționat fără o 
participare deplină a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la orice 
negocieri privind procesul de pace 
din regiune.

NAȚIUNILE UNITE . 20 , (Ager
pres) : Nicolae Chilie, transmite : 
Comitetul Politic al Adunării. Gene- - 
rale a adoptat cu" o largă, majoritate 
de voturi o rezoluție privind conse
cințele economice și sociale negative 
ale cursei înarmărilor și efectele ei 
profund dăunătoare-asupra păcii și 
securității internaționale. Documen
tul a fost' inițiat de România, la 
care s-au alăturat, în calitate de 
coautoare, alte 20 de state din toata 
regiunile- lumii;

Problema importantă a consecințe
lor economice și sociale dăunătoare 
ale. cupsei înarmărilor a fost Tnscrișă 
pentru prima dată ca punct distinct 
pe ' ordinea ' de zi a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în anul 1970, la 
inițiativa României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în ‘anii car.e âu. 
urmat, în condițiile creșterii alar
mante a cheltuielilor militare, ale 
intensificării cursei înarmărilor Și,, 
în paralel, ale adincirii crizei eco
nomice mondiale, cu efecte negative 
asupra vieții, tuturor popoarelor, 
această problemă a suscitat un in
teres tot mai .larg la .Națiunile 
Unite.' ‘ Se dovedesc astfel, încă, o 
dată, realismul profund, și țlarvi- 
ziuhea politică a țării . noastre,, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu;- de 
a Sesiza feriomenele grave din viața 
internațională, de care depind pro
gresul ,și pacea natiunijor, direcțiile 
de acțiune prioritare, în scopul sto
pării cursei înarmărilor,. înfăptuirii 
unor -măsuri practice de dezarmare, 
în primul rinei' de dezarmare nu
cleară, și al orientării fondurilor ast
fel eliberate în folosul , asigurării dez
voltării sociale și. economice a tutu
ror- popoarelor. Marea valoare și 
oportunitatea acestei inițiative, a 
României ș-aji. vădit,. între altele, și 
prin faptul, că ea a condus la ela
borarea, sub egida O.N.U.,. a primu
lui raport din istoria organizației 
mondiale, publicat în 1973, pe' tema 
consecințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor. Acest document 
a fost- ulterior reactualizat periodic.

> Rezoluția, adoptată în acest an de 
Comitetul Politic îh problema res
pectivă exprimă îngrijorarea profun
dă -și. crescîndă. a statelor față de 
faptul că în zilele noastre icursa 
înarmărilor, in special a înarmărilor 
nucleare, și escalada cheltuielilor mi
litare continuă în mod alarmant, ab
sorbind resurse materiale și energii 
umane colosale, ceea ce reprezintă 
o grea povară pentru popoarele tu
turor țărilor, un pericol grav pentru 
pacea și securitatea întregii, lumi.

Exprimind convingerea că. reali
zarea dezarmării constituie, o preo
cupare ’de interes ’general, rezoluția 
subliniază .necesitatea ca toate gu
vernele, toate popoarele să fie infor
mate; 6ă devină mai. conștiente asu
pra problemelor pe care le implică 
cursa înarmărilor cit și' asupra, im
perativului înfăptuirii dezarmării, 
asupra . cerinței ca; Națiunile Unite 
șă joace un rol central . în aceste 
domenii, de primordială însemnătate, 

între altele, în document se apre
ciază, că, rapoartele elaborate de 
Organizația Națiunilor Unite pe 
această temă, trebuie, privite ca un 
aport important la sporirea încrede
rii între state, în vederea realizării 
unor progrese, autentice în direcția 
opririi cursei înarmărilor și a reali
zării dezarmării’, Rezoluția subli
niază, în acest sens, că. de la. data 
elaborării ultimei ediții a raportului 
O.N.U, privind consecințele eco
nomice și. sociale, aje cursei înarmă
rilor, in 1982, și pînă in prezent, pe 
planul - cursei înarmărilor s-au pro
dus noi dezvoltări, și mai pericu
loase,. ‘care , au un impact, profund 
asupra Situației economice și poli
tice a lumii și care trebuie analizate 
în continuare cu toată seriozitatea.

’ Ținînd seama de această situație, 
rezoluția cere secretarului ' general 
al O.N.U. șă elabpreze, cu ajutorul 
unui, grup de experți internaționali 
și ;în. colaborare cu Institutul națiu- 
nilpr unite de. cercetări în domeniul 
dezarmării (U.N.I.D.I.R.), un., raport 
reactualizat cu privire la consecin
țele ecpnomice și sociale negative 
ale cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare, ținînd seama de evoluțiile 
relevante , înregistrate în ' ultima 
perioadă1 pe planul . cursei înarmări
lor. Toate guvernele și toate’ Orga
nizațiile internaționale guvernamen
tale și . neguvernamentale cu preocu
pări în acest domeniu sint invitate 
să coopereze, pentru elaborarea 
raportului, . care . urmează iă. fie 
prezentat celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.'

în , condițiile actuale de agravare 
a crizei economice mondiale, a sub- 

, dezvoltării și decalajelor: economice, 
a poverii1 pe care o reprezintă da
toria externă a țărilor îh curs de 
dezvoltare,'informarea . obiectivă a 
popoarelor, a opiniei publice mon
diale privind parametrii' fără prece
dent ai cursei înarmărilor și efec
tele ei traumatizante asupra vieții 
națiunilor dobindește. asa cum 
subliniat în repetate rinduri 
noastră, o însemnătate deosebită

• Evoluția situației din liban
• luptă angajată între avioa
ne siriene și israeliene • De
clarația președintelui Comi

tetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 20 (Agerpres). — Convor

birile intre principatele trei miliții 
libaneze: — creștine, șiite și druze — 
pentru semnarea proiectului de 

. acord convenit în vederea soluționă
rii crizei din țară sint in impas ca 
urmare’ a pozițiilor diferite pe. mar
ginea unor prevederi ale documentu
lui, transmit agențiile internaționale 
de presă. Răspunzînd un,ei, cereri for
mulate’ de patru personalități politi
ce libaneză, în senspl semnării cit 
mai. urgente a proiectului de acord. 
Forțele Libaneze — milițiile creștine 
— au subliniat ântr-o, declarație difu
zată la Beirut că nu vor semna -nici 
un document sub presiuni sau in 

. condițiile in care nu se tine seama 
de ultimele lor propuneri.

DAMASC 20 (Agerpres). — Agen
ția de presă SÂNA, citind un pur
tător ’de cuvînt militar sirian', a 
anunțat că două avioane'de luptă is
raeliene de tip F-15 au violat, marți, 
spațiul aerian al Siriei în regiunea 
Nabăk, la 80 kilometri nord de Da
masc. Avioane de vînătoâre siriene 
au intervenit imediat, angajînd o 
luptă aeriană. în urma căreia âpara- 

. tele israeliene au, fost obligate să se 
; îndrepte, spre Israel. ■
. TEL ,AVIV 20 (Agerpres).,— Un 

purtător de. cuvînt militar israelian, 
citat de agențiile Reui,er și Ă.P'.. a 
anunțat că avioane de luptă israe- 
liene âu doborit două avioane siriene 
în urma unei lupte angajate, marți, 
deasupra teritoriului Siriei.

DELHI 20 (Agerpres). —< în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 

. la Delhi, la încheierea -vizitei sale în 
India,' Yasser Arafat, .președintele. 

' Comitetului Executiv al Organizației: 
. pentru Eliberarea Palestinei, a rele
vat că actuala criză ,în. care se află: 

. procesul de' pace în Orientul Mijlo
ciu ar putea fi depășită prin organi
zarea unei conferințe internaționale 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv O.E.P. El a subli
niat că' poporul palestinian are ne
voie de sprijin deplin .din partea 
mișcării de nealiniere in lupta sa 

. pentru , realizarea păcii' și crearea 
unui' stat propriu independent.

1985,
117-a

în zilele de 18—19 noiembrie 
la Moscova ă avut-loc ședința .. _
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, la 
care au participat reprezentanți: ta
rilor în Comitetul Executiv, locții
tori ai șefilor de guverne.:

Lucrările , ședinței au fost cppdușe 
de reDțezșrițan.tul Republicii Socia
liste România in C.A.E.R., tovarășul 
Ioan Totu. • viceprim-mipistru: al gu
vernului; care îndeplinește funcția de 
președinte al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat pro
bleme legate de realizarea hotări- 
r.ii Consfătuirii economice la. nivel 
înalt privind elaborarea Programu-

lui complex al progresului tehnico- 
StiintifiC’ al Țărilor membre ale 
C.A.E.R. oină, in anul .2000. Au fost 
examinate direcțiile principale ale 

• dezvoltării in continuare a colabo
rării țârilor membre ale’ C.A.E.R. în 
domenii prioritare ale științei și teh
nicii. La ședință a fost adoptat, in 
unanimitate, spre a fi prezentat Se
siunii Consiliului, proiectul progra
mului menționat, pregătit de Comi
tetul C.A.E.R; pentru, colaborare teh- 
hico-stiintifică.

Ședința Comitetului Execul.iv 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenie. înțelegere reciprocă 
colaborare tovărășească.

s-a 
de 
si

R. P. POLONA

Preocupări privind creșterea eficienței in economie
VARȘOVIA 20 (Agerpreă). — .La 

Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.; relatează 
agenția P.A.P. Au fost analizate sta
diul îndeplinirii programului de eco
nomii pe perioada 1985—1986, precum 
și principalele direcții de acțiune, in 
acest domeniu, pînă in anul 1990. S-a 
relevat că in perioada 1983—1985 Sra 
înregistrat o scădere a consumului 

.de energie și materiale, deși cheltu
ielile în acest domeniu .rămjn in .con- 

, tinuare ’ mari. Biroul Politic. . preci-. 
' zează agenția- P.A.P.. a stabilit noi 
propuneri privind buna gospodărire 
economică, ■ precum. și măsurile : de 
luptă împotrivă rișipei. stabilind să 
se. pregătească o hotărîre a : C:C. al 
P.M.U.P. în . problemele ’ecoribiriiei. 
Au fost analizate, de asemenea, as
pecte legate de dezbaterea proiectu
lui de lege cu privire la o mai in
tensă participare a, tineretului la via.- 
ta social-politică. economică , și cultu
rală a țării, document. ce urmează 
a fi supus dezbaterii Seimului.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Po
trivit datelor statistice publicate la

Varșovia, în’luna octombrie , a aces
tui ■ an s-au înregistrat sporuri ale 
producției materiale și productivită
ții muncii- în industrie și construc
ții față’ -de -aceeași perioadă a anului 
trecut. După cum. relevă agenția 
P.A.P., producția industrială a fost 
— calculată în prețuri, fixe — cu 5,6 
la sijtă mai mare decît în octombrie 
1984,: industria extractivă a crescut 
cu 2,8 procente, iar industria pre
lucrătoare cu 5;8 la sută.

Construcțiile' capitale și investi
țiile pentru construcțiile capitale, 
menționează P.A.P., au sporit în pri
mele țrei trimestre ale acestui ân cu 
6 la șută; din care lucrările de con
strucție, și montaj cu 3.6 procente, 
.iar achizițiile de-.mașini și utilaje cu 
9,2 . procente. In Iilna octombrie au 
-fost date in' folosință 7 300 de âpar- 
•tarriente, cu 5. la -sută mai mult decit 
în ■ perioada corespunzătoare a anu
lui precedent.

De asemenea,- în 
huârie-s’eptembrie 1985 exporturile 
au marcat o creștere de 3,4 la sută, 
'iar importurile de 8,9 la sută, relevă 
■agenția citată.

intervalul ia-

• Proiect de rezoluție privind încetarea 
experimentării și producerii de noi tipuri 

de arme de distrugere în masă
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Ge
neralei a O.N.U. a adoptat un' proiect 
de rezoluție'privind interzicerea -ex
perimentării și producerii de noi ti
puri de arme de distrugere'în- masă 
și ,a ,unor noi sisteme de asemenea 
ârrite; - Comunitatea internațională 
cere tuturor . statelor - să se abțiiiă

de 'la,, asemenea, acțiuni, care ar, pu
tea, avea un efect negativ asupra 
eforturilor. în direcția .preîntâmpină
rii .apariției de noi tipuri de arme 
de distrugere. în masă. în document 

. se; atrage.: atenția asupra necesității 
de a se pune capăt activității . de 
perfecționare a armelor, de a se lua 
măsuri pentru o dezarmare reală.

PANMUNJON: Convorbiri economice 
dintre R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud
PANMUNJON 20 (Agerpres). — 

La Panmunjon s-a desfășurat 
miercuri o nouă rundă a convorbiri
lor economice dintre R. P. D. Co
reeană și-Coreea de Sud — infor
mează agenția A.C.T.C. Reprezentan
ții celor două părți, au continuat exa
minarea propunerilor făcute in . ca
drul rundelor anterioare cu privire

la posibilitățile de încheiere a unor 
acorduri și convenții pentru colabo- 

' rarea economică și schimburile co
merciale ințre Nordul și Sudul Co
reei, - inclusiv de constituire a unui 
comitet mixt de cooperare economi
că . Nord-Sud, ai ■ cărui copreședinți 
să fie la nivel de viceprim-ministru 
— precizează agenția.

Conferința mondială a O.N.U. pentru Anul International al Tineretului
■:----------------------*1

REMARCABILĂ ÎNCUNUNARE A INIȚIATIVELOR ROMÂNEȘTI
PRIVIND PROBLEMELE TINEREI GENERAȚII

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

Conferința mondială a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretului 
— prestigioasă manifestare inițiată 
de România, expresie a profundului 
ecou generat pe toate meridianele de 
demersurile perseverente ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consa
crate’ sporirii rolului tinerei generații 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte — și-a încheiat lucrările. 
Participările la dezbateri, cuvintele 
de caldă apreciere exprimate de 
delegați la adresa României, do
cumentele convenite reflectă pe larg 
caracterul realist al preocupărilor 
românești cu privire la tineret.

Educarea și formarea- unui tineret 
capabil să participe activ la împli
nirea aspirațiilor celor mai scumpe 
ale propriului popor, ale tuturor 
popoarelor, a constituit și constituie, 
după cum este cunoscut, una din 
preocupările importante ale partidu
lui și statului nostru, evidentă cu 
precădere în ultiniii 20 de ani. 
Cristalizate într-o concepție unitară, 
coerentă, ideile privind tânăra ge
nerație, ca puternică forță socială 
înnoitoare, cu un rol deosebit de 
activ în dinamica istoriei, au fost 
înscrise la loc de frunte în do
cumentele programatice ale partidu
lui și statului nostru, devenind parte 
integrantă a politicii interne și ex
terne românești.

Departe de a se limita Ia concepte

teoretice, orientările șl preocupările 
României socialiste s-au materiali
zat în acțiuni practice', concrete,. me
nite să pună în valoare niultiplele 
valențe ale tineretului; capacitatea 
acestuia de a-și spune nemijlocit 
cuvîntul, de. a participa direct la 
trasarea unui viitor pașnic și pros
per. Această orientare statornică și-a 
găsit reflectarea în largul evantai 
de inițiative la O.N.U., UNESCO, 
UNICEF, în alte foruri interna
ționale, consacrate mobilizării tine
rilor la viața politică, economică și 
socială, promovării drepturilor lor 
specifice. Se știe că . in intervalul 
de timp care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. au fost 
adoptate ca urmare a inițiativelor 
românești peste 40 de rezoluții pri
vind viața , tineretului, garantarea 
dreptului său la muncă, educație și 
învățămînt,. la participarea la pro
cesul decizional, cît și la soluționa
rea problemelor grave ale umanității. 
Toate aceste documente au avut un 
ecou deosebit, generînd o stare de 

’ spirit , nouă față de. problemele tine
retului. Soldată cu proclamarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U. 
a anului 1985 ca An Internațional al 
Tineretului sub deviza „PARTICI
PARE. DEZVOLTARE, PACE". în
treaga desfășurare a acestui eveni
ment a confirmat și confirmă va
loarea excepțională a demersurilor 
românești privind tânăra generație,, 
oportunitatea A.I.T., demonstrate, 
între multe alte reușite, și de crea
rea în circa 160 de state a unor 
structuri naționale care și-au propus 
să'dezbată și să adopte politici 
adecvate de tineret.

Dezbaterile rodnice • din cadrul 
Conferinței mondiale a O.N.U. pen
tru A.I.T. — manifestare culminantă 
a Anului Internațional al Tineretu
lui T- au beneficiat, cum se știe, de 
o amplă și profundă pregătire, de 
acțiuni convergente la nivel na
țional, regional și. internațional, în 
cursul cărora au fost elaborate docu
mente de largă anvergură, un eveni
ment deosebit în.acest sens constitu- 
indu-1 Conferința mondială a comi- 
tetelor naționale pentru Anul Inter
național al Tineretului, organizată in 
țara noastră cu tema : „TINERETUL 
ANULUI 2000 — PARTICIPARE,
DEZVOLTARE, PACE".

s

După, cum a reieșit șj din luările 
de ciivint. din cadrul' Conferinței 
mondiale, un rol de primă importan
ță în întregul proces de pregătire și 
celebrare: a Anului Internațional al 
Tineretului, l-a avut. Comitetul Con
sultativ aL O.N.U. pentru A.I.T., de 
sub președinția .reprezentantului 
României, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru'supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-s’ecretar al C.C. -al U,T.C„ mi
nistru pentru problemele tineretului.

Manifestindu-și. satisfacția și dînd 
o înaltă ' apreciere întregii- acestei 
activități. Conferința mondială a 
,O;N.U. pentru A.I.T. a adoptat, prin 
consensul tuturor celor 159. de state 
membrș,. o ■ cuprinzătoare . rezoluție 
inițiată de România, la care s-au 
asociat în calitate de coautori un 
număr de 97 de state — cifră me
morabilă în istoria Națiunilor Uni
te— care reliefează importanța par
ticipării directe . a tineretului. . la 
chezășuirea zilei de mîihe a uma
nității.. Subliniind importanța Anu
lui Internațional al Tineretului, care 
a servit și servește: mobilizării, e- 
forturilor pentru promovarea condi
țiilor de educație, muncă, și viață 
ale tinerei generații, pentru asigura
rea participării sale active la viața 
socială, în conformitate cu experien
ța. condițiile și prioritățile fiecărei- 
țări, documentul exprimă convinge
rea că tineretul trebuie încurajat 
pentru a-și consacra 'entuziasmul- și 
energiile în vederea dezvoltării po
poarelor pe drumul progresului. ■ al 
independenței și suveranității na
ționale, promovării păcii, cooperării . 
și înțelegerii1 internaționale; Princi-1 
pala prevedere cuprinsă . în. rezoluție 
o constituie însă adoptarea „Liniilor 
directoare pentru programe de viitor 
în domeniul tineretului și urmărirea 
punerii lor în aplicare", elaborate la 
ultima, sesiune a Comitetului Consul
tativ-ăl O.N.U.1 pentru A.I.T.-și me
nite să ducă la consolidarea și fruc
tificarea ...rezultatelor pozitive, .ale. 
A.I.T., precum și la menținerea , pe 
primul plan, al atenției a problema- ’ 
ticii de -tineret' — pornind -'de ■ la 
faptul că pricit de amplu este mar-. 
cat A.I.T., aspectele complexe pri
vind condiția tânărului' în’ lumea. 
contemporană nu pot fi soluționate 
pe - durata calendaristică a unui an,

' , ! .

ceea ce -face necesară elaborarea și 
traducerea efectivă 'în Viață a unor 
strategii, programe și planuri de du
rată; pe termen lung, în domeniul 
târieretului.'

Tocmai în lumina acestei necesi
tăți — și in aceasta constă însem
nătatea . deosebită ă documentului ■ ~ 
rezoluția cheamă O.N.U.. și institu
țiile sale specializate șă înscrie, în 
continuare, in programele lor acțiuni 
concrete vizînd ameliorarea statutu
lui tinerilor in procesul dezvoltării, 
al participării mai active Ia viața so
cietății; Și, ca o primă și ime
diată concretizare în acest sens, con
ferința a decis ca . pe, agenda de 
lucru, a viitoarei, sesiuni — a 41-a — 
a Adunării Generale a O.N.U. să fie 
înscris punctul „Politici și progra
me privind tineretul — Participare, 
Dezvoltare, Pace". Așadar, proble
mele tinerei generații aduse cu atâta 
perseverență , în atenția comunității 
internaționale de către România vor 
continua să ocupe’ un loc de prim 
plan în preocupările Națiunilor Uni
te. Se cuvine totodată relevată și 
importanta pe care, o prezintă adop
tarea de către conferința mondială 
si a altor rezoluții privind dreptul 
la muncă ’și’ educație, ' combaterea 
șoiiiajului îh rîndul tinerei genera
ții, . îmbunătățirea, canalelor, de co
municare între O.N.U. și organiza
țiile de' tineret. în coiidițiile în care, 
ca utmare a crizei economice mon
diale și 1 a escaladei continue a 
cheltuielilor militare — care ampu
tează fondurile destinate nevoilor 
sociale — un,-mare număr de tineri 
sint privați de posibilitatea de a în
văța și munci, asemenea rezoluții au 
o semnificație deosebită, punînd 
o dată în pluș in lumină grija și 
preocuparea pentru problemele ac
tuale ale tineretului.

Marcînd deplina reușită a inițiati
vei românești .privind tînăra gene
rație. . Conferința, mondială a O.N.U. 
pentru A.I.T. — o premieră în. istoria 
O.N.U. — a reprezentat, neîndoios, un 
moment de referință în eforturile ge
neroase îndreptate spre mobilizarea 
tinerilor de pretutindeni la modela
rea propriului, viitor, la îndeplinirea 
aspirațiilor' generale, pentru făurirea 
upei. lumi - mai bune și mai drepte, 
a păcii, progresului și înțelegerii.

F
GENTIILE DE PRESA

SUCCES AL PARTIDELOR DE 
STINGĂ ÎN ALEGERILE LOCALE 
DIN «DANEMARCA. Alegerile co
munale: și regionale-din Danemarca 
s-au soldat eu un succes- - clar .'al 1 
partidelor de stingă. Rezultatele 
provizorii indică faptul că •,blocul, 
formațiunilor de stingă a obținut1 
52,2 la sută din voturi, față de nu
mai 42,9 la sută cît au totalizat cele 
patru--partide ale coaliției. .guverna
mentale de centru-dreapta. . Parti
dul Socialist ’Popular ă reușit să-și 
dubleze numărul voturilor față, de 
scrutinul din 1981. Partidul Sociăl- 
Ddmocrat â totalizat 35,7 la sută 
din voturi; repetînd rezultatul din 
1981, și are cel mai mare număr de 
reprezentanți aleși în cele ’ 275 de 
comune și 14 consilii districtuale. 
Principala • formațiune ă coaliției 
guvernamentale. Partidul Conser
vator al ’ premierului P, . Schlueter, 
a obținut 17 Ia șută din . voturi.

UN APEL la unitate în. lupta în 
favoarea , păcii pe continent si în 
întreagă ‘ lume a fost lansat de 
participantele la prima conferință 
latino-americană a femeilor, pentru 
pace si _ libertate, ale cărei lucrări 
se desfășoară la San Jo.te. în ca-

drul dezbaterilor, vorbitoarele ,au 
relevat 1 dificultățile economice cu ’ 
care sint confruntate , statele din 
regiune, ca urmare a datoriilor ex
terne si â' ineclîitatii ‘ existente : în ' 
relațiile comerciale internaționale, 
factori cu grave repercusiuni’ de 
ordin social. A fost evidențiat, 
totodată, rolul important ce revine 
femeilor în contextul eforturilor .de- 
dezvoltare ale, popoarelor ■ conti
nentului. . ., î :,

ÎNTREVEDERE. Ministrul, de ex
terne al Indiei. Bali Ram Bhagat, 
a relevat că tara sa se opune inter
venției străine in treburile interne 
ale Nicaraguei si deplînge toate 
acțiunile agresive declanșate împo
triva acesteia —- informează, agen
ția Prensa Latina. . în cursul unei 
întrevederi avute cu ministrul ni- 
caraguan al relațiilor externe., Mi
guel d’Escoto; care întreprinde o 
vizită la Delhi, el a reafirmat spri
jinul total al Indiei fată .de Repu
blica Nicaragua.

PROCES. Tribunalul din Genova 
(Italia) a judecat procesul intentat 
celor patru membri ai comandou
lui care a deturnat, la 7 octom-

brie, pachebotul italian ..Achille 
Lauro" ’cu aproximativ 400 de Pa
sageri la bord. Ah fost pronunțate 
pedepse pu închjspm'lî .variind. intre 
4 și 9 ani. pentru delictul de port 
ilegal de armă. Un al doilea proces 
va ayea loc în, primăvara anului 
viitor, cind membrii comandoului 
vor fi judecați pentru deturnarea 
pachebotului.

’ IN' SUDUL ȘI ESTUL AUSTRI
EI, circulația a fost paralizată, 
marți, ca urmare . a importantelor 
căderi de zăpadă. In capitala aus
triacă, unde stratul, de zăpadă a 
atins 18 cm, traficul a. fost pertur
bat serios. Două poduri principale 
peste Dunăre au fost închise. In 
același timp, in Franța, autoritățile 
au informat că in noaptea de luni 
spre marți in localitatea Chalons- 
sur-Mar.ne, o persoană lipsită de 
locuință-, care s-a adăpostit intr-un 
autocamion scos din uz, parcat la 
marginea orașului, a înghețat de 
frig. Pe de altă parte, valul de căl
dură, care -se înregistrează de trei 
zile in provincia sud-africană Cape, 
a provocat moartea a 24 de per
soane. Temperaturile au atins 46 
de grade Celsius.

Ioan TIMOFTE

O nouă întîlnire 
a „Grupului 

de la Contadora
CIUDAD DE PANAMA 20 ■(Ager

pres). ,— La Ciudad de Panama au 
început lucrările celei .de-a- treia re
uniuni la nivelul adjuncților -miniș
trilor de externe, din țările membre 
ale „Grupului de la Contadora". și 
cele- din America Centrală consacrate 
stabilirii, ultimelor detalii ale proiec
tului de tratat de pace în- regiune. 
Agenția' France Presse. care transmi
te știrea, precizează că este- vorba de 
ultima întâlnire Ia acest nivel înainte 
de expirarea intervalului' acordat 
pentru definitivarea documentului. 
Principalele puncte in litigiu sint 
cele legate de achizițiile de arme' și 
manevrele militare, precum și în le
gătură cu mijloacele prevăzute pen
tru a se asigura aplicarea acordului, 
adaugă A.F.P. • 1

Reuniune ministerială 
a Pieței comune

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Bruxelles a av.ut loc sesiunea Con
siliului Ministerial al Pieței comu
ne, la care au ,fost invitați și mi
niștrii, afacerilor externe ai Spaniei 
și Portugaliei, viitoare țări membre 
ale C„". '
Associated Press., Pe. agenda reuniu
nii figurează cu prioritate problema 
revizuirii Tratatului de la Roma, 
care stă la baza creării C.E.E. La 
sfirșitul lucrărilor, miniștrii au subli
niat că s-au înregistrat . progrese 
nesemnificative in problemele abor
date.

:.E., informează < agenția

R.S.A.: Continuă 
demonstrațiile 
antiapartheid

PRETORIA 20 (Agerpres). — în 
Republica Sud-Africană au continuat 
demonstrațiile'de protest ale popu
lației africane majoritare împotriva 
politicii de apartheid a regimului de 
Ia Pretoria. Intervenind brutal la 
Queenstown, așezare • situată - la sud 
de Johannesburg, poliția a ucis, cinci 
persoane. în cursul demonstrațiilor 
antiapartheid care au avut loc în 
șapte. așezări africane din eătul pro
vinciei Cape au fost arestate 126 de 
persoane.

Primatul rațiunii
, La Bruxelles se află, după cum 

se gtie, sediul N.A.T.O. și de aceea 
nu .apare deloc ca întâmplător fap
tul că tocmai aici ă avut loc, zilele 
trecute, primul simpozion inter- 
european al mișcării internaționale 
„Medicii lumii, pentru prevenirea 
războiului nuclear", care a primit 
anul acesta prestigiosul ‘ Premiu 
Nobel* pentru pace, ca urmare a 

.activității sale total opuse .spiritu
lui politicii militariste.. Iar conclu
ziile seminarului vin, cum era și de 
așteptat, in întâmpinarea unui de
ziderat împărtășit cu ardoare de 
șute -de milioane ■ de oameni din 
întreaga lume,- atunci cind susțin 
încetarea, urgentă a escaladei înar
mărilor nucleare, sistarea oricăror 
experiențe cu „armele morții".

Departe de a fi o manifestare 
singulară; reuniunea din capitala 
Belgiei este, dimpotrivă, tipică pen- 

. tru luările de poziție tot mai frec
vente , ai căror purtători se : 'fac 
oamenii de știință'de pe toate me
ridianele. Printre- cele mai specta
culoase acțiuni de acest gen se nu
mără, fără îndoială, apelul adre
sat celor două mari puteri și pur
tând' semnăturile ă nu mai puțin 
de 99' laureați ai Premiului Nobel 
prin care se căre suspendarea tu
turor experiențelor nucleare : pe 
timp de un an, .cu posibilitatea 
ca o asemenea . măsură să devină 
definitivă. Prin tot ceea ce are ea 
mai 'reprezentativ, inteligența uma
nă- optin'e astfel un refuz tot mai 
tiotărit cursei spre dezastrul nu
clear. Refuz care își găsește, prac
tic. zi de zi, expresia în multitudi
nea impresionantă a întâlnirilor, 
conferințelor, congreselor, meselor 
rotunde, unde oamenii de știință 

. își propun să dezbată căile cele 
mai ’ potrivite de acțiune . in con
sens. cu marele ; comanda-ment -al 
vremurilor noastre : asigurarea su
praviețuirii umanității. La Cați- 
glioncello, în Italia, de pildă, ș-a 
desfășurat o reuniune internațio
nală dvind' ca tentă „Armele nu
cleare și controlul asupra înarmări
lor in Europă" ; la Bonn — un se
minar, de asemenea internațional,

organizat de Partidul Social-Demo
crat din R.F.G., care, âbordind 
perspectiva extrem de primejdioasă 
a militarizării spațiului cosmic, s-a 
pronunțat -contra folosirii cuceriri
lor telinico-științifice că instru- 

-ment al proiectelor militar-strate- 
gice ;fla Viena — un forum sub 
egida Academiei de științe din 
Austria, care a examinat rolul oa
menilor de știință in apărarea 
păcii ; la - Washington — o reuniu
ne a mai multor sute de specialiști, 
în. majoritate medici, care au Cerut 
să nu -se irosească „șansa de a se 
schimba cursul istoriei umane" și 
ș<i se inițieze acțiuni de natură „a 
îndepărta ' omenirea de prăpastia 
spre care se îndreaptă" — acestea 
fiind doar citeva exămple din mul
titudinea celor ce ar putea fi citate.

Comuniciitd, nu demult, conclu
ziile' celui tăiai recent studiu ști
ințific 'asupra consecințelor „iernii 
nucleare", ' care s-ar instaura pe 
glob '■ in urma unui schimb masiv 
de lovituri’ atomice (se estimează la 
un miliard numărul victimelor ime
diate ale uraganului de foc al ex
ploziilor, în timp ce aproximativ 2,5 
miliarde de- eventuali supraviețui
tori ar' fi sortiți morții, Hu numai 
prin1 efectele ulterioare ale radiații- 

. lor, ci'și prin înfometare, datorită 
schimbării. condițiilor climaterice), 
conducătorul grupului de cercetători 
care au ințocmit studiul, Frederick 
Warner (Marea Britanie) , a declarat 
că ar fi o „greșeală trapică" să se 
ignore '■ aceste concluzii. Din feri
cire, așa cum se vede din avertis
mentele, luările, de, poziție, și în
demnurile la acțiune amintite, 
spectrul „iernii nucleare" nu a dus 
și. la un îngheț, al lucidității, al 
rațiunii sănătoase, care trebuie ne
apărat 'să prevaleze atunci cină 
este vorba de o problemă vizînd 
însăși existența speciei umane. Cu 
atît mut mult cu cit prin vocația 
lor, și in numele profesiei pe care 
o exercită, oamenii de știință sint 
chemați ‘ să fie' în primele rinduri 
ale promotorilor rațiunii.
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