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Wojciech Jaruzelski s-a 
iulie 1923 în localitatea 
voievodatul Lublin. în
de intelectuali. în tim-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a luat parte la Fraga la întîlnirea conducătorilor de partid 
și de stat ai țărilor participante Ia Tratatul de la Varșovia

Tovarășul 
născut la 6 
Kurow. din 
tr-o familie . ...
nul războiului. în anul 1943. se în
rolează în armata polonă, formată 
pe pămîntul sovietic, participînd la 
luptele de pe Vistula, la eliberarea 
capitalei, la străpungerea valului 
apărare din Pomerania, precum 
la luptele desfășurate ne lito
ralul Mării Baltice, pe Odra și 
pe Elba.

Absolvind în mod strălucit 
Școala superioară de infanterie 
și Academia Marelui Stat Ma
jor. tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a fost numit șef al 
Consiliilor academiilor militare 
și școlilor de ofițeri, locțiitor al 
șefului Oficiului central al pre
gătirii de luptă si comandant al 
diviziei a 12-a mecanizate ..Ar
mata populară". In anul 1960 
este desemnat șef al Consiliului 
politic central al armatei polo
ne. iar doi ani mai tirziu - ad
junct al ministrului apărării na
ționale. In 1965 este numit șef 
al Marelui Stat Major al arma
tei polone, iar din 1968 pînă în 
1983 îndeplinește funcția de mi
nistru al apărării naționale al 
Republicii Populare Polone.

In anul 1964. tovarășul Woj
ciech Jaruzelski este ales mem
bru . al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. iar în 1971 — membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. Reales la cel de-al 
IX-lea Congres extraordinar al 
P.M.U.P. ca membru al Comite
tului Central, la 18 octombrie 
1981 i se încredințează înalta 
funcție de prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Deputat în Seimul Republicii 
Populare Polone în mai multe legis
laturi. Wojciech Jaruzelski a deținut 
din februarie 1981 funcția de preșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
fost ales. Ia prima ședință a noului 
Seim, la 6 noiembrie 1985, în func
ția supremă de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Polone.

în semn de omagiu pentru activi
tatea sa, tovarășului Wojciech Jaru
zelski i-au fost conferite Ordinul 
Constructorilor Poloniei Populare, 
Ordinul Drapelul Muncii clasa I, 
Crucea „Virtutea militară", de două 
ori Crucea pentru, vitejie, precum și 
alte înalte ordine si medalii poloneze 
și străine.

Tovarășului Wojciech Jaruzelski

i-a fost conferit și înmînat Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. cu eșarfă.

In spiritul prieteniei strînse și co
laborării cu țările socialiste. Partidul. 
Comunist Român, Republica Socia
listă România acționează pentru 
adincirea relațiilor de prietenie si 
colaborare multilaterală dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, re

lății ce au adinei rădăcini în priete
nia tradițională româno-polonă, în 
lupta celor două popoare desfășurată 
de-a lungul secolelor pentru elibe
rare națională si socială. în aspira
țiile și telurile comune de edificare 
a unei vieți noi pentru popoarele 
noastre.

Raporturile de prietenie și colabo
rare, avînd la bază principiile inde
pendenței și suveranității, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. solidarității sl întrajutorării 
tovărășești.' s-au dezvoltat continuu, 
ta spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare si 
documentelor 
nivel înalt.

. Un moment

asistentă mutuală, al 
comune adoptate la

de semnificație ma-

în cronica relațiilor româno-joră
polone, care a marcat o treaptă -as
cendentă în dezvoltarea și diversifi
carea legăturilor noastre tradiționale, 
l-a constituit vizita oficială de 
prietenie întreprinsă anul trecut în 
Republica Populară Polonă de dele
gația de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to

varășul Nicolae Ceaușescu. 
Noul dialog la cel mai înalt 
nivel a prilejuit o analiză 
a stadiului și perspectivelor 
relațiilor bilaterale, a eviden
țiat hotărîrea comună de a s<3 
acționa pentru dezvoltarea di
namică. în continuare, a conlu
crării româno-polone pe multi
ple planuri, ca si hotărîrea 
celor două țări de a acționa tot 
mai activ pe plan extern, adu- 
cîndu-și astfel contribuția la 
lărgirea cooperării și colaborării 
între state, la edificarea secu
rității si păcii, la lupta pentru 
dezarmare. în primul rînd a 
celei nucleare. în Europa sl in 
întreaga lume.

In mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
cu ocazia alegerii tovarășului 
Wojciech Jaruzelski în funcția 
de președinte al Consiliului do 
Stat al Republicii Populare Po
lone se sublinia : „Exprim și 
cu acest prilej convingerea că 
relațiile tradiționale de priete
nie româno-polone se vor 
plifica și diversifica 
mult în viitor, spre binele 
interesul popoarelor român și 
polonez, al socialismului, păcii 
și progresului în lume".

în mesajul de răspuns adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul WOJCIECH JARU
ZELSKI arăta : „împărtășesc 
deplin convingerea dumnea

voastră că raporturile de priete
nie și colaborare multilaterală din
tre Republica Populară Polonă și 
Republica Socialistă România se vor 
dezvolta și îmbogăți fructuos pe mai 
departe, in avantajul ambelor noas
tre state și popoare, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume".

Cu profundă convingere că noul 
dialog la nivel înalt va da un nou 
impuls colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, în interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei socia
lismului, păcii și conlucrării inter
naționale, poporul român îl întîmpi- 
nă pe înaltul oaspete polonez cu 
cordiala și tradiționala urare de 
„BUN VENIT PE PAMINTUL 
ROMÂNIEI !".

am- 
și mai 

și

tn cursul zilei de Joi, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a făcut o vizită la Praga pen
tru a lua parte la întîlnirea condu
cătorilor de partid și de. .stat ai. ță
rilor participante Ia Tratatul, de Ia 
Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceausescu * 
fost însoțit de Ilîe Văduva, rnembru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul afaceri
lor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul Otopeni. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost salutat de 
membri si membri supleant! ai Co

mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, de membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, de reprezentant! ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă Si obștești. - • ■ • ' ■

.Erau de față Jan Papp, ambasado

rul K.S. Cehoslovace la București, si 
membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul din Praga. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășul Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al Partidului Comu- 

, _, nist din... Cehoșlovacia. președintele 
-"TRepublicii Socialiste Cehoslovace, de 

alte persoane oficiale. (Agerpres)

IN INTERESUL TUTUROR CETĂȚENILOR, AL DESFĂȘURĂRII

NORMALE A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMKO-SOCIALE

COMUNICAT
privind întîlnirea a nivel înalt a conducătorilor statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
ș

sever economisită!

Pptrivit înțelegerii reciproce. Ia 
21 noiembrie 1985, la Praga, a avut 
Ioc o întilnire la nivel înalt a con
ducătorilor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La întilnire .au participat : Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului.de Stat al R.P. 
Bulgaria, Gustav Husak,: secret^- ge
neral al, C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al RID., Ger
mane, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului • Munci
toresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului .de Stat al R.P. Polone, 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al 'Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii. Socialiste Româ-. 
nia, Janos Kadar, secretar general al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, M.S. Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Din partea cehoslovacă au parti
cipat, de asemenea, Lubomir Strou- 
gal, membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist- din Cehoslova
cia, președintele Guvernului R.S. Ce
hoslovace,. și V. Bilak, membru al

Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

La întilnire au participat, de ase
menea, miniștrii afacerilor externe 
ai R.P. Bulgaria — P. Mladenov, 
R.S Cehoslovace — B. Chnoupek, 
R.D. Germane — O. Fischer. R.P. 
Polone — M. OfZechowski, Republi
cii Socialiste România -- I. Văduva, 
R.P. Ungare — P. Varkonyi, U.R.S.S. 
— E.A. Șevardnadze.

M.S. Gorbaciov a informat in mod 
amănunțit asupra desfășurării și re
zultatelor întîlnirii sovieto-america- 
ne la nivel înalt de Ja Geneva, care 
s-a încheiat în această zi.

Conducătorii partidelor și țărilor 
frățești au exprimat sprijinul deplin 
față de poziția constructivă expusă 
de M:S.- Gorbaciov în cadrul convor
birilor cu președintele S.U.A.. R. 
Reagan, in spiritul liniei exprimate 
împreună în Declarația statelor par
ticipante la Tratatul de Ia Varșovia 
din 23 octombrie 1985.

Conducătorii statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia au dat o 
înaltă apreciere . contribuției deose
bit de importante aduse de secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. in 
cursul întîlnirii de la Geneva, in 
promovarea pozițiilor de pace, elabo
rate împreună de țările comunității 
socialiste. S-a evidențiat unanim că 
discuțiile deschise.,, directe, care au

avut loc in cursul întîlnirii au fost 
necesare si rezultatele acestora sint 
utile.

Deși Ia Geneva nu s-a reușit să 
se soluționeze problemele concrete 
ale limitării si reducerii înarmărilor, 
o mare importantă are faptul că la 
întilnire a fost confirmată înțele
gerea sovieto-americahă din ianua
rie 1985 privind necesitatea de a se 
căuta căile prevenirii cursei înarmă
rilor în Cosmos si ale încetării ei 
pe Pămîrit.

O importantă principială are de
clarația comună, cuprinsă în docu
mentul final al întîlnirii de la Ge
neva. cu privire Ia inadmisibilitatea 
războiului nuclear si renunțarea de 
către părți la obținerea supremației 
militare.

Marea însemnătate a întîlnirii de 
la Geneva rezidă si în faptul că a- 
ceasta a marcat începutul dialogu
lui în scopul obținerii unor mutatii 
spre bine în relațiile sovieto-ameri- 
cane si în lume. în general.

In ansamblu, rezultatele întîlnirii 
Iui M. S. Gorbaciov cu președintele 
S.U.A., R. Reagan, creează posibilități 
mai favorabile pentru însănătoșirea 
situației internaționale, pentru reve
nirea la destindere, important este 
ca aceste posibilități să fie1,transpuse 
în acțiuni practice de către ambele 
părți.

. M. S. Gorbaciov a declarat că, în 
ceea ce o privește, Uniunea Sovietică 
va depune toate eforturile în ve- 
derea\ soluționării practice a sarcini
lor opririi cursei înarmărilor, întăririi 
păcii.

în cadrul intilnirii a fost reafirma
tă linia principială a statelor socialis
te aliate -privind înlăturarea perico
lului războiului nuclear. încetarea 
cursei înarmărilor pe Pămînt și pre
întâmpinarea extinderii ei in Cosmos, 
asigurarea trecerii la măsuri reale de 
dezarmare, întărirea păcii generale. 
Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia declară încă o dată că ele 
nu tind spre supremație militară, dar 
că nici nu o vor admite asupra lor. 
, Participanții au reafirmat hotărî- 
rea partidelor și statelor reprezenta
te la întilnire ca. acționînd de comun 
acord, să facă și de acum înainte tot 
Ceea ce depinde de ele pentru reali
zarea unei, cotituri, spre bine în pro
blemele europene și mondiale.'Ei sint 
unanimi în aprecierea că. în condir 
țiile internaționale complexe, unita
tea și coeziunea țărilor socialiste, so
lidaritatea de clasă, conlucrarea tot 
plai puternică în toate sferele cola
borării au o importanță primordială.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie- și unitate de
plină de vederi în problemele discu
tate.

Citesc o știre : „Sîntem 
ferm hotărî ți ca în'timpul 
ce a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului — afirmă 
ing. Sabin Faur, directorul 
general al Combinatului 
siderurgic — să ne sporim 
eforturile pentru realizarea 
unor producții suplimenta
re de metal și alte produse 
siderurgice deosebit d-a 
utile și solicitate. Aș dori 
să precizez că și în perioa
da care a trecut din acest 
an s-au realizat suplimen
tar peste 2 400 tone cocs 
metalurgic și 11 500 tone 
fontă cenușie...".

te cotei apelor Dunării. Nu 
mai înșir aici zecile și su
tele de reporteri al căror 
verb a consonat ardent cu 
marile temperaturi ale Hu
nedoarei. Și totuși, cu toate 
riscurile, m-aș încumeta să

orașelor sau locurilor țării. 
Ceea ce s-a întîmplat în 
Hunedoara avea să se în- 
tîmple mai apoi, înzecit și 
însutit, în toate celelalte 
orașe- ale tării. E dreptul 
lor, pe măsura muncii lor.

că tare mult ar fi dorit să 
se ia la întrecere cu foarte 
tinerii săi ortaci care luptă 
să-și cucerească un loc în 
constelația de oțel a Hu
nedoarei, dar că una e do
rința și, după părerea sa,

undă ca și rubricii dedica

Este o știre sosită de la 
Hunedoara, orașul despre 
care, dacă ar fi după gîn- 
dul și vrerea mea, aș scrie 
aproape zilnic. M-aș încu
meta la. această întreprin
dere fără nici un fel de 
teamă, chiar dacă despre 
Hunedoara, de cind mă 
știu, adică de peste trei de
cenii încoace, s-a scris și s-a 
tot scris. La un moment dat 
— vă amintiți ? — radioul, 
prin osîrdia unui reporter, 
și el fiu, prin adopțiune, al 
Hunedoarei, acorda frene
ticului oraș același interes, 
aceeași constantă punere în
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scriu aproape zilnic. Nu 
pentru orgoliul meu aș mai 
întoarce încă, pe toate fe
țele, viața la . zi a acestui 
tulburător oraș, ci pentru 
că ea, această viață, concu
rată de viața altor orașe 
ale României, s-a. acoperit, 
publicistic vorbind, de un 
anume con de umbră. Nu 
găsesc in asta- o nedrepta
te. E chiar firesc să fie așa.

Multă vreme Hunedoara 
a fost orașul sau locul aflat 
cu un pas înaintea tuturor

la publicitate. Dar dacă la 
Hunedoara, acum trei de
cenii și oeva, șs afirmau 
acei eroi ai muncii, cu- 
noscuți, de-atunci încoace, 
în mai toată tara, un 
Ștefan Tripșa, de exemplu, 
care spunea despre sine, 
mai în glumă, mai în se
rios. că a ajuns, din cauza 
reporterilor-, unul din fon
durile fixe ale oțelăriei, 
sau un Nicolae Mărculescu, 
ca să dau un alt exemplu, 
care la rîndul său afirma

alta ar fi izbinda (spunea 
acest lucru pn bărbat ai uns 
el însuși o stea fixă in acea 
formidabilă constelație a 
muncii 1), asta nu înseam
nă, . firește. că lupta cu 
flăcările nu propulsează 
zilnic pe firmamentul ora
șului noi și noi eroi. Nu la 
fel de cunoscuți pretutin
deni, dar eroi, totuși. Eroi 
adevărați pentru Hunedoa
ra; dar și în devenire pen
tru marea conștiință a ță
rii. Eroi ce pot fi întîlniți

astăzi în zed. și sute de 
alte cetăți ale țării. Cu 
nimic mai prejos unul decît 
aitul, cu nimic mai prejos 
decît înaintașii lor, oricare 
ar fi aceștia. Despre acești 
noi hunedoreni m-aș simți 
în stare și-mi scapără de
getele, ca să zic așa, să 
scriu aproape zilnic.

Spuneam că Hunedoara, 
aidoma turnurilor Castelu
lui Corvineștilor, aidoma 
flăcărilor sale aprinse acum 
o sută de ani și de-atunci 
încoace niciodată stinse, 
continuă șă fie la fel de 
impetuoasă ca în urmă cu 
t.rei decenii și ceva. La fel 
de reprezentativă și cu 
aceeași valoare de simbol 
ca atunci. Un tînăr oțelar, 
Traian Oprișoni, de exem
plu, coborit in Hunedoara 
dinspre Munții Poiana 
Ruscăi, mai exact spus din 
comuna Lunca Cernii, din 
apropiere deci, n-a prege
tat, la o adică, să lupte cu 
flăcările pentru a salva o 
șarjă. Sigur că da, nu el, 
Oprișoni, trebuia să inter
vină. Pentru astfel de ca
zuri sint oameni și echipe 
anume. Dar tînărul oțelar
(Continuare în pag. a V-a)

O sarcină de stringentă actuali
tate, deosebit de importantă pentru 
fiecare cetățean, pentru fiecare om 
al. muncii, o constituie economisi
rea severă a energiei și combus
tibilului, atît acasă, cit și la locul 
de muncă. Această cerință este 
cu atît mai pregnantă acum, în se
zonul rece,' cînd, pe de o parte, se 
mențin o serie de dificultăți în ce 
privește producerea energiei elec
trice în hidrocentrale — din cauza 
condițiilor naturale — și în ter
mocentralele pe cărbune, iar pe de 
altă parte, ca urmare a diminuării 
perioadei zilnice de lumină natu
rală, consumul casnic și public în
registrează o tendință de creștere.

fn aceste condiții, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia re
centa plenară a C.C. al P.C.R., este 
necesar să fie luate toate măsurile 
pentru realizarea programului e- 
nergetic, pentru buna funcționare 
a centralelor electrice și, îndeo
sebi, a celor pe cărbune — desigur, 
în condițiile unui consum econo
mic, ale unei folosiri ' raționale a 
surselor de energie. Nu trebuie pier
dut din vedere că actualele difi
cultăți existente în asigurarea e- 
nergiei sînt determinate și de con
sumurile încă mari, uneori chiar 
exagerate, care se înregistrează în 
unele sectoare de activitate. „Este 
necesar — sublinia secretarul ge
neral al partidului — ca în toate 
sectoarele să se acționeze cu mai 
multă răspundere pentru aplicarea 
de noi tehnologii privind reducerea 
consumurilor energetice, care con
tinuă să fie încă foarte mari. De 
altfel, doresc să subliniez faptul 
că pe unitatea de venit național 
consumăm aproape de două ori 
mai muită energie în comparație 
cu o serie de țări dezvoltate".

Iată deci o realitate care dove
dește, o dată în plus, că nici un 
efort nu este prea mare — și cu 
atît mai mult în aceste zile, ca și 
pe tot parcursul iernii — să se ac
ționeze pe toate căile pentru eco
nomisirea severă a energiei și com
bustibililor, pentru gospodărirea 
lor rațională.

Mari sau mici, economiile de 
energie pe care Ie poate reali
za fiecare cetățean, fiecare 
om al muncii — în unitățile 
unde lucrează sau în propriile 
gospodării r- au acum o impor
tanță cu totul deosebită pentru 
a asigura desfășurarea normală 
a activității în toate sectoarele 
economico-sociale.

Trebuie combătută cu toată fer

mitatea mentalitatea care mai 
există în rîndul unor cetățeni po
trivit căreia un bec care arde în 
plus intr-un apartament nu ar 
produce o pagubă 'prea mare. Este 
limpede că asemenea consumuri 
mărunte, adeseori inutile chiar, a- 
dunate la nivelul țării, al milioane
lor de apartamente și locuințe pot 
genera o risipă de proporții. Acum, 
în sezonul rece, se poate renunța 
cu ușurință, fără nici un fel de 
inconvenient, Ia folosirea unor 
aparate electrocasnice. In același 
timp, în fiecare locuință și apar
tament, se pot folosi becuri de pu
teri mai mici și numai în limitele 
strictului necesar. Nu este deloc 
firesc ca în camerele unde nu stă 
nimeni la un moment dat să fie 
lăsat becul aprins. . Și, după cum se 
înțelege de la sine, fiecare kilo- 
watt-oră consumat inutil, în plus, 
afectează bugetul propriu al fami
liei.-

Chibzuință, spiritul gospodăresc 
sînt trăsături caracteristice po
porului nostru și tocmai de, aceea 
se pot găsi soluții pentru economi
sirea energiei, pentru reducerea 
consumurilor la strictul necesar. 
Se mai întîmplă însă din păcate 
ca, uneori, becurile de pe scări, de 
pe holuri, din diferite spații comu
ne ale blocurilor de locuințe să fie 
lăsate aprinse și atunci cind nu 
este absolut necesar. Sigur, este de 
datoria fiecărui cetățean să inter
vină prompt pentru prevenirea 
sau eliminarea unor asemenea si
tuații. Mai active trebuie să fie 
însă în acest sens și asociațiile de 
locatari, cărora le revin obligații 
precise în acest sens.

Este necesar să se creeze o 
opinie de masă, în rîndul tutu
ror cetățenilor pentru reducerea 
consumurilor de energic elec
trică Ia strictul necesar, pentru 
prevenirea, eliminarea oricărei 
forme de risipă.

Desigur, cu toată fermitatea tre

buie să se acționeze pentru econo
misirea severă a energiei și com
bustibililor în unitățile economice. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R., este necesar să\ se res
pecte cu strictețe normele de con
sum și să se acționeze în conti
nuare pentru reducerea consumu
lui energetic, de materii prime și 
materiale.

încadrarea strictă, în toate 
unitățile economice, în cotele 
de energie alocate reprezintă 
una din condițiile de bază pen
tru desfășurarea normală, la 
nivelul ritmurilor planificate, a 
activității productive.

Căile și direcțiile de acțiune pen
tru economisirea severă a energiei 
și reducerea normelor de j consum 
sint în general cunoscute., Ca ata
re, ceea ce se impune acum este 
ca organele și organizațiile 'de 
partid, cadrele de conducere din 
întreprinderi, centrale industriale 
și ministere, din institutele de cer
cetări și proiectări, toți oamenii 
muncii să acționeze cu toată fer
mitatea pentru aplicarea măsuri
lor stabilite, pentru perfecționarea 
necontenită a tehnologiilor de fa
bricație, pentru aplicarea în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei, astfel îneît să se elimine 
cu desăvîrșire procedeele energo- 
intensive de prelucrare a materii
lor prime și materialelor. Tot
odată, trebuie să se ia neîntîrziat 
măsuri pentru reducerea strictă a 
consumului de energie în sectoa
rele neproductive din unitățile 
economice.

Problema economisirii severe a 
energiei și combustibililor este o 
problemă majoră a tuturor cetățe
nilor, a tuturor oamenilor muncii, 
care au datoria să se manifeste ca 
adevărați gospodari atît la locu
rile de muncă, în unitățile unde 
lucrează, cit și în propriile gospo
dării. ■

In pagina a lll-a prezentăm :

® Date sugestive ce relevă valoarea fiecărui kilowatt- 
oră © Acțiuni întreprinse în unități industriale, măsuri 
pentru reducerea consumului casnic și public.

CETĂȚENI, OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE!

Energia electrică este vital și prioritar necesară pentru înfăptuirea 
integrală a programului de dezvoltare economico-socială a țării. înțelegînd 
importanța acestei cerințe stringente, dovediți cumpătare și înaltă răspun
dere civică în iluminatul locuințelor și folosirea aparatelor electrocasnice ! 
Acționați cu chibzuință și spirit gospodăresc pentru a asigura economisirea 
severă a energiei electrice, reducerea substanțială a consumurilor în pro
pria locuință, în cartierul, comuna sau orașul în care trăiți!

Consiliului.de
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SCRISORI ALE OAMENILOR MIM II 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
Sprijin eficient pentru realizarea investiției

în vederea dezvoltării Combina
tului de prelucrare a lemnului 
Sebeș, s-a nrevâzut construirea a 
Încă două fabrici — una de mobilă 
și una de scaune — se relata în- 
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de către unul 
din oamenii muncii de la această 
unitate. Stan Constantin. Cu toate 
că respectivele fabrici nu au in
trat în funcțiune la termenul pla
nificat. preciza autorul. Centrala 
industrială de prelucrare a lemnu
lui le-a repartizat plan de produc
ție ; de aici o seamă de complica
ții si probleme, autorul scrisorii 
solicitînd sprijin pentru urgentarea 
terminării celor două obiective.

Fiind dată spre rezolvare pre
ședintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si.Sociale — asa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului — la cercetarea scrisorii au 
participat activiști ai Comitetului 
Central si Comitetului iudetean 
Alba al P.C.R.. cadre de conducere 
din M.I.L.M.C.. Centrala de pre
lucrare a lemnului si Antrepriza 
generală de construcții industriale 
— Cluj. După cum se precizează si 
In raportul de cercetare, ca urmare 
a întirzierilor înregistrate la exe
cutarea lucrărilor, termenul de pu

Respecți adevărulțd trebuie șă caracterizeze 

orice sesizare
în numeroase cuvîntărî ale tova

rășului Nicolae Ceausescu, in hotă- 
riri de partid și de stat se subli
niază. ca un atribut al democrației 
noastre socialiste, faptul că fiecare 
cetățean are dreptul să trimită 
scrisori, continînd propuneri de 
îmbunătățire a muncii, sugestii si 
sesizări, tuturor organelor de partid 
Si de stat, inclusiv organelor cen
trale si conducerii partidului. La 
rîndul lor. organele cărora le sînt 
adresate sînt obligate prin lege, 
prin hotărîrî ale partidului, să ana
lizeze cu maximă solicitudine si 
responsabilitate fiecare scrisoare, 
să adopte măsuri de aplicare a su
gestiilor și propunerilor care se 
dovedesc eficiente, de înlăturare a 
neajunsurilor semnalate. Tocmai de 
aceea, trimiterea unor scrisori im
pune din partea autorilor lor răs
pundere si principialitate.

Nu acesta a fost cazul lui Petru 
Zafiu. fostul sef al exploatării Sis
temului de irigații Buftea, sectorul 
agricol Ilfov. El a trimis conduce
rii partidului o scrisoare în care 
relata că neirigarea culturilor în 
condiții normale in acest sector. în 
special in zqpq i iBalotbșțirOtopeni-. 
Buftea, ar fi. detetminâtă de faptul 
că lucrările de irigații făcute de 
întreprinderea de execuție si ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare Voluntari ar fi fost 
necorespunzătoare. Mai mult, el 
susținea că ar fi făcut propuneri 
si ar fi arătat deficientele existente, 
în mai multe ședințe de analiză la 
care au participat cadre de condu
cere de la comitetul de partid al 
sectorului agricol Ilfov, de la Di
recția generală economică de îm
bunătățiri funciare, dar că nu s-ar 
fi luat măsuri, ci, dimpotrivă, ar

Măsuri ferme pentru întărirea disciplinei și răspunderii
La recenta plenară a Comitetu

lui Central al- partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu refe- 
rindu-se, în cuvintarea rostită, la 
faptul că persistă manifestări de 
incorectitudine, de ascundere a 
realității, atrăgea atenția că spiri
tul de răspundere, de cinste si. dis
ciplină sint cerințe obligatorii pen
tru orice activist de partid și de 
stat, pentru orice comunist, pentru 
fiecare membru al partidului. Sînt 
aprecieri care.se cuvin a fi evoca
te in legătură cu o scrisoare adre
sată conducerii partidului în care 
se afirma că de la o vreme, dar mai 
cu seamă în ultimele luni, „con
ducerea administrativă a întreprin
derii mecanice navale din Constan
ta practică sistemul unor raportări 
nerealc". Autorii scrisorii subliniau 
în continuare : „Nu putem să nu 
luăm atitudine împotriva'unei stări 
de lucruri anormale", solicitind 
sprijin pentru înlăturarea acestei 
situații.

Scrisoarea a fost verificată de 
activiști ai Consiliului Central de

Privit de undeva de sus, de la 
înălțimea de 120 de metri a picioa
relor ultimei platforme de foraj 
marin, care se află in dana între
prinderii „Petromar", pentru arma
re, portul Constanța pare o pă
dure imensă de macarale și de ca
targe pe mare, iar dincolo de ele, 
pe dane, pe platforme, la magazii 
și la toate fronturile de lucru, zeci 
și zeot de linii de cale ferată, care 
se răsfiră, se întretaie și se adună 
ca niște șuvoaie pe care sute, și 
sute de trenuri descarcă sau în
carcă marfa adusă din țară sau 
din nave ce se pun în mișcare, 
pleacă din sau vin în țară.

Zilnic, în portul Constanța se 
află sub operațiuni de încărcare- 
descărcare sau in mișcare 9 000 de 
vagoane. Acest număr mare de va
goane se află în mișcare în peri
metrul limitat al incintei portua
re și încarcă sau descarcă o mare 
diversitate de mărfuri destinate 
comerțului nostru exterior, fiecare 
lot de produse avînd o destina
ție precisă și o dată fixă de ope
rare. Iată, așadar, imaginea com
plexității operațiilor de evidentă 
a mișcării acestora, care crește 
necontenit,. Ce memorie fantastică 
ar putea să înmagazineze și să 
pună la dispoziție, în mod opera
tiv, aceste date, astfel încit, un a- 
numit vagon, încărcat cu o anu
mită marfă, fără de care o anu
mită navă nu poate pleca la o 
anumită dată, să nu fie căutat în 
această imensitate de trenuri, pre
cum acul în carul cu fin ?

— Aceste operații au intrat din- 
totdeauna în atribuțiile impiegați- 
lor de mișcare — ne spune ingi
nerul Vasile Feneșer, șeful servi

nere în funcțiune a celor două fa
brici a fost replanificat prin planul 
de investiții pe anul 1985. fără însă 
a se corela planul de producție cu 
noile termene de punere în func
țiune. Se mai precizează că la ne- 
realizarea producției prevăzute în 
grafic a contribuit. în mare mă
sură. intîrzierea în pregătirea fa
bricației determinată de necesita
tea reprofilării fabricii de scaune, 
ceea ce a impus reorganizarea 
fluxului tehnologic, asigurarea u- 
nor utilaje si SDV-uri specifice 
noului produs, pregătirea forței de 
muncă. în ceea ce privește fabrica 
de mobilă corp, nu a intrat în 
funcțiune la termenul replanificat 
ca urmare a neterminării lucrărilor 
de construcții la hala de fabricație 
și a livrării cu întirziere a lifturi
lor pentru transportul materialelor. 
Pe de altă parte. în afara greută
ților înregistrate în desfășurarea 
activității în iarna trecută, la 
întîrziere a contribuit și ne- 
corelarea planului de construcții- 
montaj. pe trimestre, primit de în
treprinderea executantă (Antrepriza 
generală de construcții industriale 
Cluj), cu volumul de lucrări nece
sar terminării investiției la ter
menul planificat.

Ținind seama de cele constatate.

fl început împotriva sa o campanie 
de „persecuții", prin tot felul de 
imputări, retrogradări, sancționări 
pe linie de partid etc.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, scrisoarea a fost 
dată spre cercetare prim viceprim- 
ministrului de resort al guvernului 
și unui secretar al C.C. al P.C.R.

Trebuie menționat că, chiar de la 
început, raportul de cercetare sub
liniază că I.E.E.L.I.F. Voluntari a 
obtinut rezultate economice bune, 
principalii indicatori de olan fiind 
îndepliniți în proporție de 100—140 
la sută. Este adevărat că după pu
nerea în funcțiune a amenajărilor 
— mult înainte de termen, cu in
fluentă directă asupra sporirii .pro
ducțiilor agricole — au apărut și 
unele defecțiuni care. în general, 
au fost însă remediate operativ.

Cit privește asa-zisa „persecuta
re" a autorului scrisorii. în raportul 
de cercetare se precizează că ma
joritatea sesizărilor din scrisoarea 
adresată conducerii partidului au 
fost făcute cu scopul de a deruta 
si abate atentia organelor de con
trol de la propriile nereguli comi
se, de el'însuși in calitatea.ee o 
av'c.T ca'sef de sistem în gospodă
rirea bunurilor materiale încredin
țate. S-a reținut faptul că ne 
parcursul a 30 de ani de activitate. 
P. Zahiu a schimbat de 10 ori 
locul de muncă ; de două ori i s-a 
desfăcut contractul de muncă pen
tru abateri de la disciplina muncii; 
permanent a fost în stare conflic- 
tuală cu diverse cadre si organe 
de conducere colectivă, principala 
sa preocupare constituind-o obți
nerea unor avantaje materiale pe 
orice căi, încâlcind adeseori nor
mele de etică și echitate socialistă.

Control Muncitoresc al.. Activității 
Econqmice si Sociale si ai Comite
tului ' municipal Constanta al 
P.C.R., afirmațiile dovedindu-se a 
fi întemeiate. Astfel, această uni
tate a inclus în productia-marfă 
pe luna iulie produse reprezentînd 
aproape 15 Ia sută din totalul 
acesteia, care nu erau complet fi
nisate pînă in zilele de 5—6 august 
a.c. cind s-au controlat prin sondaj 
7 secții de fabricație.

în raportul de cercetare se face 
precizarea că, la un control efec
tuat în ziua de 6 iunie de un co
lectiv al comitetului municipal de 
partid, s-a constatat că și la pro
ductia-marfă pe luna mai a.c. s-au 
inclus produse in valoare de peste 
3,5 milioane lei, care nu erau com
plet finisate.

Din discuțiile purtate cu mem
bri de partid si cadre de condu
cere din întreprindere a rezultat 
că in această unitate există o at
mosferă de lucru necorespunză
toare. ceea ce a contribuit la 
nerealizarea planului producțîei-

ciului plan-dezvoltare din cadrul 
Direcției căi-ferate port Constan
ța — dar ele au devenit, în ulti
mul timp, din ce în ce mai greoaie, 
astfel că, practic, au fost divizate 
pe fiecare loc de muncă în parte 
și centralizate in mod ierarhic 
pînă la factorii de decizie. Treabă 
extrem de anevoioasă, motiv pen
tru qare evidența nu se putea în
cadra niciodată în timpul real, 
orice întîrziere avind drept con

„Neptun" - un nou sistem informatic 
in portul Constanța

secință staționări nedorite în acti
vitatea de trafic portuar.

Atrăgînd atenția asupra acestor 
deficiențe, cu prilejul vizitelor de 
lucru repetate în portul Constanța, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dat 
și soluția eliminării lor prin mă
surile stabilite la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a avut loc la Neptun 
în 1978, cind s-a hotărit reorgani
zarea întregii activități în portul 
Constanța și, în acest cadru, în
ființarea unui centru de calcul 
care să urmărească operativ acti
vitatea de trafic. Așa se face că, 
în urmă cu patru ani, la nivelul 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor a fost introdus 
sistemul informatic „SITCON", 
care urmărește pe calculator măr
furile și vagoanele ce se încarcă 
și se expediază spre portul Con
stanta, pentru export, de către toți 

s-au stabilit. împreună cu factorii 
de decizie ai forurilor competente, 
măsuri eficient© pentru urgentarea 
terminării investiției de dezvoltare 
a combinatului. S-a stabilit, astfel, 
impulsionarea lucrărilor de con- 
structii-montaj la fabrica de mobilă 
corp. îndeosebi la hidroizolatii si 
izolații termice, montarea lifturilor 
de materiale, racordarea la rețeaua 
de apă industrială, pentru a se asi
gura condiții de începere a probe
lor tehnologice si apoi intrarea în 
funcțiune a capacității în acest tri
mestru. în acest scop, s-a întocmit 
un grafic detaliat, cu termene si 
responsabilități precise. Centrala 
de prelucrare a lemnului a trimis 
un colectiv complex de specialiști 
care să ajute la punerea în func
țiune a fabricii de mobilă si înca
drarea în graficul de atingere a 
parametrilor proiectați la cele două 
fabrici noi. Se mai prevede anali
zarea. Împreună.cu întreprinderea 
de strunguri Arad si Uzina de con
strucții si reparații utilaje Bucu
rești. a situației utilajelor care pre
zintă defecțiuni în funcționare si 
remedierea operativă a acestora.

în încheiere se precizează că re
zultatele reieșite in urma controlului 
și măsurile stabilite au fost aduse 
la cunoștința autorului scrisorii.

Datorită neexecutării lucrărilor de 
întreținere prevăzute, unele canale 
de desecare au fost găsite împot
molite ; șapte agregate de pompare 
erau defecte, iar la unele amena
jări nu funcționau hidrofoarele ; 
nu se tinea evidenta consumului 
electric la stațiile de pompare si 
nu s-au respectat orele de vîrf 
energetic. în calitate de președin
te al comisiei de dezmembrare a 
unor fonduri fixe, el a dispus 
dezmembrarea a 22 tractoare, re
morci. autodube. în valoare de 
peste 351 000 lei — fără respectarea 
prevederilor legale privind recupe
rarea unor piese de schimb ; a 
adus pagube unității prin proasta 
gospodărire si înstrăinarea unor 
mijloace materiale. în concluzie, 
se apreciază că sancțiunile aplicate 
semnatarului scrisorii au fost înte
meiate. avînd în vedere numeroa
sele deficiente ce s-au manifestat 
în organizarea si conducerea acti
vității de exploatare si amenajare 
de irigații si desecări, precum si 
în gospodărirea fondurilor fixe ale 
unității.

în încheierea raportului' de cer
cetare, șe ..precizează că, îrppreuriă 
cu organele locale de partid și de 
stat au fost luate măsuri politico- 
organizatorice, tehnice și adminis
trative care să determine îmbu
nătățirea activității de întreținere 
și exploatare a sistemului de iri
gații si desecări, perfectionarea 
activității organizațiilor de partid 
și a organelor de conducere colec
tivă. recuperarea pagubelor. Tot
odată, pentru abaterile săvîrșite, 
s-a hotărit sancționarea pe linie de 
partid și administrativă a Iul 
P. Zahiu și sesizarea organelor de 
stat pentru efectuarea cercetărilor.

marfă pe 7 luni din acest an — 
această atmosferă fiind o consecin
ță a stilului de muncă defectuos 
practicat îndeosebi de către direc
tor și inginerul-șef, a lipsei de co
laborare dintre aceștia, a faptului 
că aceștia își neglijează, principalele 
atribuții și răspunderi, au compor
tări necorespunzătoare etc. Apre
cieri negative s-au făcut și la adre
sa șefului biroului plan.

Ținind seama de faptele consta
tate. s-au adoptat măsuri ferme 
pentru îndreptarea stării de lu- 

•cruri : directorul și inginerul-șef 
au fost eliberați din funcție și 
sancționați pe linie de partid cu 
vot de blam, iar șeful biroului plan 
înlocuit ; s-a hotărit să fie sanc
ționate administrativ și puse în 
discuția organizațiilor de bază și 
alte cadre vinovate de raportări 
nereale ; totodată, s-au luat măsuri 
politice și organizatorice pentru în
tărirea hotărîtă a muncii de partid 
în întreprindere..

Necuîaî ROSCA

furnizorii din țară, corelat cu sosi
rea navelor pentru operațiunile de 
încărcare în port. In acest scop, în 
punctele de încărcare și de con
centrare a vagoanelor din țară au 
fost amplasate aparate terminale, 
prin care se actualizează operativ 
baza de date. în felul acesta se 
poate afla, prin simplu mesaj co
dificat, situația exactă, pînă la u- 
nitatea de vagon, a afluirii mărfu
rilor din țară către cea mai mare

poartă de comerț exterior a Româ
niei.

Următoarea etapă e trecerii pe 
Calculator a activității de trafic a 
mărfurilor pe calea ferată prin 
portul Constanța face parte din 
transpunerea în viață a recentelor 
măsuri stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. ai P.C.R. pri
vind reducerea cheltuielilor de 
transport și folosirea cit mai efi
cientă a mijloacelor pe calea fera
tă și pe apă. în acest sens, la so
licitarea Direcție! căi-ferate a por
tului Constanța, Centru) de calcul 
electronic al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor a pro
iectat un sistem informatic de ur
mărire în timp real a întregii, acti
vități feroviare în portul Constan
ța, care a primit numele „Neptun". 
Apoi s-a trecut la realizarea pri
melor două din cele, trei etape ale 
sistemului, și anume la urmărirea

FORJA MOBILIZATOARE A EXEMPLULUI COMUNIST
Ceea ce a caracterizat lucrările 

plenarei lărgite cu activul pentru 
dare de seamă a -comitetului de 
partid de la. întreprinderea de con
fecții Tulcea, ca de altfel și adună
rile generale anuale de dare de sea
mă ale celor opt organizații de bază 
de aici, a fost înalta răspundere co
munistă pentru asigurarea îndeplini
rii exemplare a sarcinilor de plan, 
în acest spirit a fost întocmită darea 
de seamă și s-au desfășurat dezbate
rile, în acest spirit au fost stabilite 
noi obiective pentru completarea pla
nului de măsuri al comitetului de 
partid.

De bună seamă, colectivul între
prinderii a obținut rezultate bune 
în îndeplinirea și depășirea indicato
rilor planului pe 10 luni ale anului : 
producția fizică — 112.1a sută, ex
portul — 113.9 la sută, productia- 
marfă — 101,7 la sută, reducerea 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu 4,1 lei sub sar
cina planificată și creșterea, cu 6.8 
la sută a productivității muncii. Iar 
toate acestea, așa cum s-a subliniat 
în darea de seamă, se datoresc in 
cea mai mare măsură tocmai spiritu
lui de înaltă răspundere cu care co
muniștii, birourile organizațiilor de 
bază au acționat pentru îndeplinirea 
în cit mai bune condiții a sarcinilor 
economice. Evidențiind rezultatele 
obținute, darea de seamă și dezbate
rile plenarei comitetului de partid 
s-au concentrat. în primul rind. asu
pra modului în care comuniștii pot 
contribui la lichidarea neajunsurilor 
ce mai există, la valorificarea mai 
intensă a resurselor existente pentru 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității economice.

Mai multi participant! la dezbateri, 
printre care maistrul Virgil Tiriachiu, 
ing. Oreste Trandafir, șeful secției I, 
contabilul-șef Vasile Livadaru și aju
torul de maistru Gherghina Argint 
au insistat în cuvîntul lor asupra ne
cesității de a se realiza cu forte pro

Prima zăpadă nu i-a găsit pe 
gospodarii bucureșteni nepregă
tiți. Colectivele din întreprin
deri, instituții, școli, unități co- 

i-merciale au' ieșit la curățirea 
- căilor de acces,, a trotuarelor și 

părții carosabile de zăpada că
zută. La rîndul lor, cetățenii 
și-au făcut datoria de a degaja 
spațiile din fața blocului, casei.

în imagine — oameni ai mun
cii de la întreprinderea „Auto
matica" în plină acțiune.

* Foto : S. Cristian

MUREȘ : Noi unități 
prestatoare de servicii 
în acest an. in cadrul coopera

ției meșteșugărești din județul Mu
reș au fost puse la dispoziția ce
tățenilor din orașele Tirgu Mureș, 
Sighișoara, Reghin, Luduș, Tîrnă- 
veni și Sovata, precum și în alte 
localități. 36 de noi 'unități pres
tatoare de servicii. Activitatea a- 
cestora este orientată, cu precăde
re, in direcția prestării unor ser
vicii de larg interes cetățenesc, 
cum sint repararea obiectelor elec- 

‘trocasnice și de mecanică fină, a 
unor produse din mase plastice și 
obiecte artizanale, de recondiționa- 
re a acumulatoarelor, a mobilei, 
confecțiilor-textile și altele. Tot
odată. pentru locuitorii din mediul 
rural și alți beneficiari, meșteșu
garii mureșeni au conceput o in
genioasă instalație pentru produ
cerea biogazului (în două variante 
constructive), a cărei utilizare in 
acest an a dus la diminuarea con
sumului de combustibil. Coopera
torii mureșeni se preocupă stator
nic de diversificarea serviciilor și 
valorificarea superioară a resurse
lor locale de care dispune județul. 
(Gheorghe Giurgiu).

intrărilor și ieșirilor de vagoane 
în incinta portului și la urmărirea 
parcului de vagoane in dispoziti
vele feroviare ale stațiilor de cale 
ferată din port.

— în acest scop, ne spune tînă- 
rul Inginer Mircea Fit, șeful ofi
ciului de calcul al Direcției căi- 
ferate port Constanța, care ne 
prezintă această realizare a teh
nicii de vîrf românești, au fost 
amplasate un număr mare de ter
minale produse de Fabrica de e- 
chipamente periferice București, 
conectate la minicalcuiatorul „Co- 
ral-4030“, al Regionalei Câi-Ferate 
Constanța. Cea de-a treia etapă a 
realizării acestui sistem informa
tic, prin care se vor urmări o- 
perațiile de 'încărcare-descărcare 'a 
vagoanelor Ia punctele de lucru, pe 
platforme, la dane și magazii, are 
ca termen de execuție acest ultim 
trimestru ai anului, motiv pentru 
care livrarea la timp a celor trei 
minicalculatoare „Coral-4030" de 
către întreprinderea de calculatoa
re București este așteptată cu cel 
mai mare interes. Pentru că, prin 
funcționarea acestui sistem infor
matic la capacitatea proiectată, se 
realizează, în platforma portuară 
Constanța, o reducere a timpului 
de staționare cu două ore pe fie
care vagon de marfă, ceea ce con
duce la o economie de vagoane, 
cu o eficiență economică de ordi
nul milioanelor de lei, prin mai 
buna utilizare a vagoanelor de 
marfă și creșterea productivității 
muncii.

Georțje MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii* 

prii diferite piese de schimb și dispo
zitive de mică mecanizare, de a se 
scurta timpul de reparare a mașinilor 
în vederea sporirii indicelui de uti
lizare a acestora, de a se asigura mai 
buna organizare a liniilor de fabri
cație, generalizarea controlului de ca
litate interfazic. de .a se valorifica 
mai intens resturile de materiale re
zultate din procesul de producție.

— Dar cele mai multe resurse — 
arăta tovarășa Ecaterina Stanciu, 
secretara comitetului de partid — se

Adunări anuale 

pentru dări de seamă 

in organizațiile 

de partid

găsesc. în primul rind, în însăși mun
ca oamenilor.

Aprecierea este de înțeles. între
prinderea este nouă, împlinind abia 
șapte ani de existență. Iar marea 
majoritate a personalului, circa 70 la 
sulă, o formează tinerele muncitoa
re. Unora dintre acestea le lipsește 
încă îndeminarea profesională nece
sară unei munci de inaltă calitate și 
productivitate. Altele trebuie aju
tate în însușirea spiritului muncito
resc de ordine și disciplină, de răs
pundere pentru calitatea produselor 
pe care le execută. Și cine dacă nu 
comuniștii trebuie să fie. prin în
treaga lor activitate, un exemplu 
demn de urmat pentru tinerele mun
citoare, să constituie acea forță mo
bilizatoare a întregului colectiv pen
tru îndeplinirea în condiții de înaltă 
calitate și eficiență a sarcinilor de 
producție ?

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Valențele spiritului gospodăresc
® Consiliul popular — statul major al acțiunilor de interes 
public ® Valoarea practică a inițiativelor cetățenești 
® Pentru prezentul și viitorul localității ® Pe urmele unor 

contravenienți
...Ce a fost Oltenița înainte ? Cu 

numai 20 de ani in urmă, orașul se 
definea ca atare mai mult prin titula
tură. Aproape nici unul din atribute
le unei localități intr-adevăr urbane 
nu se regăsea efectiv aici. Astăzi, 
orașul este de nerecunoscut. Mii 
de oameni lucrează în marile între
prinderi industriale de aici, majori
tatea populației locuiește in case 
noi, confortabile.

Dincolo însă de aspectul general 
al orașului, s-a schimbat însuși mo
dul de viață al oamenilor. Modul lor 
de a gîndi și a acționa. La locurile 
de muncă, ca și în viața socială.

Unul din domeniile in care se a- 
fîrmă din plin inițiativele și spiritul 
gospodăresc al localnicilor il repre
zintă activitatea de întreținere și 
înfrumusețare a orașului.

Cu oamenii, pentru oa
meni. Dar să începem cu... începu
tul. Considerînd drept început pro
gramul de acțiuni după care s-au 
desfășurat toate activitățile primă
riei. Program care s-a completat de 
la o zi la alta, după cum a fost ca
zul. S-a început cu intrările in oraș. 
Lărgite, vopsite, plus indicatoare noi 
de circulație și flori. Foarte multe 
flori. Milioane. Totul strălucește de 
curățenie. Complexul de producție 
și agrement : 5 hectare lac cu pește, 
o crescătorie de 5 000 de rațe, o 
mică orezărie și în viitor o crescă
torie de porci. Partea de agrement 
— plaja cu tot ce presupune : bazin 
pentru copii, dușuri, ponton, ambar
cațiuni mici. Toate funcționează în 
zona „Potcoava", pe șoseaua Olte
nița—București.

Dintr-un teren de fotbal cu iarbă 
bătătorită. — un stadion în toată pu
terea cuvîntuîui, un complex sportiv 
în care se pot desfășura simultan 
trei, patru competiții. Cei ce nu fac 
sport se pot plimba pe aleile par
cului amenajat aici. Cu multe, foar
te multe ore de muncă, de efort co
lectiv, de mobilizare zilnică a oa
menilor din șantierul naval, de la 
fabrica de zahăr, de la filatură, de 
la cooperativa „Dunărea", plus cei
lalți cetățeni ai orașului.

Prioritate au avut și reparațiile 
și asfaltarea străzilor, trotuarelor. 
amenajarea locurilor dc joacă (37 
la număr) pentru copii. Dacă tot s-a 
făcut o treabă, ea s-a făcut bine, și 
toate respectivele spații au fost do
tate cu aparate de joacă.

Programul de care vorbeam cu
prinde, intr-un capitol aparte, o ac
țiune continuă, in care sînt cuprinși 
toți cetățenii orașului : salubrizarea, 
curățenia localității. Fiecare activist 
al primăriei răspunde de cite un 
sector, de un număr de străzi. în. 
fiecare sîmbătă — curățenie gene
rală !

La prima vedere pare totul foarte 
simplu. Dar ca să fie așa, a trebuit 
să se găsească soluția cea mai bună. 
Și. s-a găsit. în oraș sînt 6? de că
ruțe. S-au repartizat cite patru că
ruțe pe fiecare stradă. Fiecare are 
datoria să facă cel puțin 3 drumuri. 
Tot ce se adună pe străzi se trans
portă la rampa de resturi menajere. 
Acum se știe : cind este curățenie

S-a discutat mult în plenara co
mitetului de partid în jurul acestei 
probleme. în acest sens, al datoriei 
statutare ca fiecare comunist, fie el 
muncitor sau cadru de conducere, 
să-și indeplinească în mod exemplar 
sarcinile, au vorbit, aducînd argu
mente, exemple, făcînd observații 
sau propuneri concrete, comuniștii 
Elena Ida, tehnician, Ana Bondore, 
inginer, șefa secției II. Vasilica Tăp
șan, tehniciană. Gheorghe Anton, me
canic, loan Goroi, maistru, și alții. 
S-au reliefat, totodată, practicile 
bune ale birourilor organizațiilor de 
bază de a încredința fiecărui comu
nist sarcini concrete, mobilizatoare, 
care să stimuleze spiritul de răspun
dere, de ambiție și hotărîre, de a ur
mări îndeplinirea acestor sarcini în 
cele mai bune condiții ; de asemenea, 
s-a vorbi.t despre folosirea largă și 
ingenioasă a propagandei vizuale 
pentru popularizarea fruntașilor in 
producție. în mod deosebit s-a apre
ciat ca pozitiv faptul că nu este adu
nare generală in cadrul căreia să nu 
se discute in mod concret despre fe
lul în care comuniștii se achită de 
datoria de a fi in „prima linie" a 
luptei pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție, pentru ridicarea cali
tății produselor și reducerea consu
murilor de materii prime, energie și 
combustibil, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei și creșterea productivi
tății muncii.

Evident, dezbaterile plenarei au 
pus în evidentă că atît comitetul de 
partid, cît și birourile organizațiilor 
de bază din întreprindere au acumu
lat o bună experiență in activitatea 
de stimulare și sprijinire concretă a 
fiecărui comunist pentru a deveni un 
fruntaș în producție, un exemplu 
pentru ceilalți oameni ai muncii. Dar 
pentru obținerea în continuare a unor 
rezultate superioare de către între
gul colectiv al întreprinderii, această 
bună experiență trebuie consolidată 
și. dezvoltată în continuare. Cu atît 
mai mult ou cit sarcinile de plan pe 
anul 1986, prevăd, printre altele, creș
terea productivității muncii cu 10 la 
sută. Or, acest obiectiv nu se va pu
tea realiza decît prin mobilizarea 
tuturor muncitorilor pentru scurtarea 
timpului de realizare a produselor și 
creșterea calității execuției acesto
ra. Iată de ce este nevoie ca fiecare 
comunist să fie nu numai un exem
plu în muncă, ci și să ajute în mod 
concret, efectiv pe toți ceilalți mun
citori să ajungă în rindurile frunta
șilor. In acest sens, comitetul de 
partid trebuie să urmărească ca un 
obiectiv important extinderea prac
ticii, deocamdată folosită timid în or
ganizațiile de bază, ca fiecare comu
nist să ajute nemijlocit una-două ti
nere muncitoare in ridicarea pregăti
rii .lor profesionale, in creșterea con
științei lor revoluționare, ceea ce ar 
duce la sporirea forței de inriurire 
și mobilizare a exemplului comunist 
în cadrul colectivului, la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor mari ce revin 
întreprinderii in 1986. primul an al 
viitorului cincinal.

Al. PINTEA

generală, sîmbăta, toți gospodarii 
orașului Ies la lucru. Se curăță, se 
vopsește. Așa cum face orice gospo
dar în propria-i casă și ogradă.

Problema curățeniei pe străzi și 
în curțile oamenilor este efectiv re
zolvată. O dată cu aceasta s-a pre
gătit și organizarea acțiunii dc re
cuperare a materialelor refolosibiie. 
Și n-a fost deloc ușor să-i dezveți 
pe unii oameni de a mai fi nepăsă
tori față de soarta unor asemenea 
materiale. De pildă, mulți conducă
tori auto din întreprinderile orașu
lui aruncau, din comoditate, resturi 
și gunoaie de tot felul în perimetrul 
actualei zone de agrement, ocolind 
rampa cu această destinație. Multă 
vreme nici nu se știa cine anume a- 
runcă deșeuri în acea zonă. Pînă 
intr-o zi, cind cineva de La primă
rie a găsit niște documente, e drept 
fără importantă, dar care aveau an
tetul întreprinderii respective. Așaînsemnăridin orașul Oltenița
au fost depistați șl contraveniențll, 
— care au fost apoi aduși să adune 
și să sorteze toate materialele recu
perabile, să le predea unde trebuie. 
Au lăsat, in urmă, locul curat — și 
s-au învățat și ei, și alții, să res
pecte curățenia publică, dar și va
loarea lucrurilor înainte aruncate 
la întâmplare. Căci valoarea mate
rialelor recuperate numai atunci a 
fost de 300 000 lei !

O altă acțiune, la care au partici
pat aproape toți cetățenii orașului, 
a fost plantarea de pomi și arbuști. 
Astfel, citeva străzi au primit nume 
frumoase : Cireșul, Prunul, Caisul...

Tot ce se înfăptuiește, tot ce se 
realizează in Oltenița este trainic și 
frumos. Cineva a propus, într-o a- 
dunare cetățenească, să se facă o 
nouă piață in oraș. S-a ales piața 
de Ia gară, care a fost refăcută 
complet, cu spații noi pentru expo
ziții cu vînzare din toate unitățile 
orașului. Este acum o piață moder
nă, încăpătoare...

Cetățenii propun și tot ei 
înfăptuiesc. amenajăm șan
țurile și parcurile cu flori care ne 
dau in fiecare primăvară bătaie de 
cap cu întreținerea". Și s-au dalat 
aproape 4 km de șanțuri, s-au făcut 
peste 200 de 6tative speciale pen
tru flori. „Să pregătim parcuri
le din zonele In care urmea
ză să fie amplasate viitoarele obiec
tive sociale". „Să facem săpături 
pentru racordarea, rețelelor telefo
nice din cartierele noi". „Să desfă
șurăm o acțiune comună cu între
prinderile care au cămine de nefa- 
miliști, pentru întreținerea corespun
zătoare a acestora". „Să Identificăm 
suprafețele de teren nefolosite din 
oraș. și să le repartizăm cetățenilor 
care cresc animale". Propuneri, ac
țiuni concrete, mobilizatoare ale lo

Cura balneara 
în toate 
stațiunile 

tarii*

Agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism si ale între
prinderii de turism, hoteluri si 
restaurante București, oferă in 
această perioadă locuri pentru 
concedii, minivacante. odihnă, 
cură balneară. în toate stațiu
nile balneoclimaterice, unde se 
organizează si excursii.

Durata sejurului si data ple
cării în stațiuni pot fi stabilite 
de solicitanți.

Se acordă reducere de 20—40 
la sută, ,1a tarifele de cazare si 
masă si 25 la sută la transpor
tul pe C.F.R.

.Stațiunile oferă condiții ex
celente de cazare si masă si or
ganizează atractive manifestări 
cultural-artlstice si de agre
ment.

Tratamentul balnear este asi
gurat de personal medical cu 
înaltă calificare.

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

In fotografie : Imagine din 
stațiunea balneoclimaterică Mo- 
neasa.

calnicilor. Care n-au rămas doar în
scrise și uitate undeva pe hirtie, ci 
pot fi văzute direct, pe teren.

„Este O mare cinste pentru noi 
să contribuim la ridicarea orașului" 
— ne spune un localnic, Chimon 
Dumitriță. Și tot el ne relatează, pe 
larg, cum lucrează primăria cu ce
tățenii : „Toate hotăririle care pri
vesc gospodărirea și întreținerea o- 
rașului se iau numai prin consulta
rea noastră, a cetățenilor. Implicîn- 
du-ne în viața de zi cu zi a orașu
lui, ne simțim datori — și în același 
timp mîndri — să sprijinim orice 
acțiune care vine în întâmpinarea, 
dorințelor noastre.

Să vă dau un exemplu din circum
scripția mea : în școala generală 
numărul 2 învățau 1 000 de copii. 
Școala avea 8 săli de clasă, cu totul 
insuficiente pentru numărul de 
elevi. Ce am hotărit atunci ? Să mu
tăm școala generală în fostul liceu 
Cuza^Vodă. Dar ca să facem muta
rea, a'trebuit mai întîi să refacem 
toată instalația de încălzit, cea sani
tară și, bineînțeles, să văruim clă
direa. Am mobilizat, în primul rind, 
părinții, apoi ceilalți specialiști, 
care au lucrat continuu, după pro
gram. Ne-au venit în ajutor și ce
tățenii. Cine să stea de-o parte cind 
este vorba despre o școală ? Am fă
cut treabă bună. Repede. Copiii în
vață acum într-o școală corespun
zătoare. Și, la fel, ne mai așteaptă 
o mulțime de alte treburi asemănă
toare".

Ceea ce am remarcat, după ce am 
stat de vorbă și cu Costică Chirtu, 
muncitor la atelierul de mobilă din 
circumscripția nr. 3, cu deputata E- 
lena Căuș, proiectant la șantierul 
naval, cu Elena Nae, deputat in cir
cumscripția nr. 9 — este acea una
nimă convingere că, într-un oraș, 
toate problemele edilitare trebuie să 
stea „la sufletul" fiecărui cetățean. 
„Să aștepți ca funcționarul de la 
primărie să vină la poartă să-ți 
spună să mături, să stringi gunoaie
le, să aduni fierul vechi — așa ceva 
nu se poate". Se spune că în orașul 
Oltenița nu este cetățean care să 
nu fi sădit o floare sau să nu fi 
ieșit la curățatul vreunui parc din 
proprie inițiativă.

Consemnînd cu plăcere acesta 
fapte, facem împreună cu primarul 
Victor Cojoacă un tur al orașului. 
Se lucrează pretutindeni. Cea mai 
mare forță de muncă este concen
trată în construcții. Un maistru, care 
tocmai intra in șantier, ne spune 
că anul acesta s-au prestat 65 000 
de ore de muncă patriotică numai 
în construcții. Trecînd pe lingă pla
toul expoziției în aer liber cu reali
zări în domeniul energiei neconven
ționale, aflăm că inițiativa înfiin
țării ei aparține tot cetățenilor.

— Care este cea mai recentă pro
punere a cetățenilor ? — îl întrebăm 
la despărțire pe primar.

— Să realizăm, prin contribuția 
bănească și în muncă a cetățenilor, 
extinderea școlii generale nr. 6 (cu 
4 săli de clasă și un laborator), plus 
o casă de cultură ; mare și frumoa
să. După cum o merită localnicii ! 
Și, rețineți, sînt lucruri discutate 
încă înainte de a se fi adoptat Le
gea autofinanțării...

...Sintem convinși, cunoscîndu-i pe 
oamenii locului, că toate aceste gîn- 
duri vor deveni în foarte scurt timp 
realitate și, de ce nu, începutul unui 
viitor reportaj despre Oltenița de 
miine și locuitorii săi.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii"

r

care.se
calitatea.ee
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Oameni ai muncii din întreprinderii 

Prețuiți, ca buni gospodari, 
fiecare kilowatt-oră!

PENTRU REALIZAREA 
FIECĂRUI KILOWATT-ORĂ 

SE CONSUMĂ:
® 0,32 mc gaz metan sau
© 1,5 kg lignit sau
© 250 g păcură

UN KILOWATT-ORĂ 
DE ENERGIE ELECTRICĂ 

ESTE CONSUMAT DE:
® Un bec de 100 W care arde timp de 10 ore 
© Un strung care funcționează 10 minute
® Un război de țesut care funcționează 20 de 

minute

CU UN KILOWATT-ORĂ 
SE POATE REALIZA:

® 1,3 kg alumină sau
© 1,5 kg oțel în cuptoare. electrice sau
• 25 kg fontă brută de furnal sau 
® 7 kg îngrășăminte complexe sau
® 10 kg ciment sau
• 6 kg paste făinoase sau
® 1,5 mp țesături finite din lină

Acționați cu hotărîre și răspundere, zi de zi, pentru 
aplicarea în producție a celor mai eficiente tehnologii și 
metode de lucru, pentru folosirea celor mai gospodărești 
soluții și curmarea oricărei forme de risipă, spre a realiza 
producția planificată cu consumuri cit mai mici de energie 
electrică 1

Cetățeni de la orașe și sate I
..... ........

| Reduceți Ia minimum 
consumul casnic!

IATĂ CARE ESTE CONSUMUL LUNAR 
AL UNOR APARATE DE UZ CASNIC 

Șl PENTRU ILUMINAT:
® 9 kWh — aspiratorul
® 15 ,kWh — aparatul de radio
@ 18 kWh — mașina de călcat
© 20 kWh — televizorul
© 29 kWh — frigiderul
® 50 kWh — iluminatul
® 58 kWh — mașina de spălat rufe

DIRECȚII DE ACȚIUNE
PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI

Pretutindeni, în fiecare locuință este necesar ca 
aparatura electrică să fie folosită cu maximă chib
zuință, în cazuri de strictă necesitate, în acest fel fie
care cetățean aducîndu-și o contribuție directă la eco
nomisirea energiei, atît de necesară în această perioa
dă economiei naționale.

© Este cu desăvîrșire interzisă folosirea aparatu
rii electrice în orele de vîrf de sarcină

® Peste tot acolo unde este posibil, becurile mari 
să fie înlocuite cu becuri de putere redusă

© Se interzice folosirea în birourile instituțiilor de 
orice fel a aparatelor electrice de încălzit, iar ilumina
tul să fie limitat la strictul necesar

© în toate blocurile de locuințe, pe casa scărilor 
să fie montate și să funcționeze automate electrice, 
pentru a se evita risipa de energie electrică

Ce măsuri luați pentru reducerea consumului în sectorul casnic și public ? 

„Prin, fapte concrete vom face dovada 
înaltului spirit civic"

în iudetul Ialomița s-au întreprins 
o serie de măsuri pentru reducerea 
consumului de energie electrică în 
sectoarele public si casnic, măsuri 
ce au fost adoptate dună o studiere 
riguroasă a tuturor necesităților 
existente. Cum au fost ele aplicate 
si care este eficienta realizată ? Am 
adresat această întrebare tovarășului 
NICOLAE STAICU, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Ialo
mița. care ne-a spus :

— La reducerea consumului de 
energie electrică in cele două sec
toare s-a urmărit înțelegerea depli
nă a necesității de către toți cetă
țenii, atît in mediul urban, cit și de 
la sate. La ora actuală, față de 1982, 
consumul de energie electrică in 
domeniile casnic și public, deși in 
valoare absolută a crescut, raportat 
la numărul de locuitori este mai 
redus. în municipiul Slobozia, in 
orașele Fetești. Urziceni si Tăndărei 
au fost fixate, consultindu-se si lo
cuitorii, orele în care se efectuează

Întreruperea prin rotatie a alimen
tării cu energie electrică. Rotația 
are loc din două în două zile. în 
asa fel incit în perioadele cit du
rează întreruperile cetățenii să 
poată renunța la utilizarea energiei 
electrice.

Ialomița

Si in mediul rural, unde întreru
perile se fac pe întreaga rețea, se 
tine cont ca ele să fie efectuate 
tot prin rotatie. încît comunele să 
aibă strictul necesar de energie e- 
lectrică asigurat. Iluminatul public 
în mediul rural a fost diminuat la 
maximum, iar în mediul urban a 
fost riguros stabilit programul de 
funcționare între orele 18—22 numai 
in punctele de iluminat din sectoa
rele strict necesare (intersecții in

apropierea spitalului, casei de cul
tură. in fata magazinelor etc.l.

Din dorința de a atrage toti cetă
țenii la economisirea conștientă a 
energiei electrice, comitetul iudetean 
de partid si întreprinderea de re
țele energetice Slobozia au editat 
foi volante si afișe in care sint adu
se la cunoștința consumatorilor po
sibilitățile de reducere a consumului 
de energie electrică. Deputății, co
mitetele de cetățeni, președinții de 
blocuri. responsabilii de scări din 
blocuri au desfășurat o susținută 
activitate de convingere pentru ca 
la fiecare apartament să se foloseas
că iluminatul electric numai in ore
le strict necesare, contribuind astfel 
Ia utilizarea cit mai judicioasă a 
energiei. Toți cetățenii știu că 
economisirea de energie electrică 
este o îndatorire cetățenească, pa
triotică.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii”

„De folosirea fiecărui kilowatt-oră 
răspunde fiecare dintre noi"

— Pentru încadrarea consumului 
casnic și public de energie electrică 
în cotele planificate, consiliul popu
lar județean, împreună cu între
prinderea de rețele energetice Ale
xandria au întocmit un complex 
plan de măsuri — ne-a declarat to
varășul MARCU IONESCU, vice
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean. în 
primul rind, s-au elaborat și aplicat 
programe diferențiate de raționali
zare a consumului de energie elec
trică, atît în localitățile urbane, cit 
și in cele rurale. Aceste programe, 
care asigură reducerea consumului 
cu 30 000 kWh zilnic, au fost aduse 
la cunoștința populației. în această 
perioadă, cu sprijinul asociațiilor de 
locatari, al deputaților din toate cir
cumscripțiile electorale, s-au inten
sificat acțiunile de control pentru 
depistarea cazurilor de risipă și sus
tragere a energiei electrice, aplicîn- 
du-se, în astfel de situații, amenzile

prevăzute de lege. Pentru ilumina
tul părților comune ale blocurilor 
s-au luat măsuri de utilizare exclu
siv a becurilor de puteri mici, aprin
derea lor făcîndu-se numai in 
timpul necesar. Totodată, au fost

Teleorman

revizuite automatele de scară, dar, 
în același timp, trebuie arătat că nu 
se asigură necesarul de astfel de 
dispozitive, care nu se produc în 
cantități/le solicitate.

Acțiunile de raționalizare a con
sumului de energie electrică vizea
ză în aceeași măsură și activitatea 
din unitățile comerciale, prestatoare 
de servicii și din domeniile invăță- 
mîntului, sănătății, social-cultural și 
administrativ-gospodăresc, activita
te carg se desfășoară, conform pro

gramelor stabilite, numai zi-lumină, 
eu excepția unor magazine alimen
tare. Pe această cale, în lunile no
iembrie și decembrie se va reduce 
eores-punzător consumul de energie 
electrică. Și la nivelul acestor uni
tăți s-au intensificat controalele 
pentru depistarea celor care mai fo
losesc aparate electrice de încălzit 
— reșouri, radiatoare sau alte apa
rate sancționîndu-se ferm cei 
vinovați, în conformitate cu preve
derile legale.

O atenție deosebită acordăm popu
larizării în rin.dul tuturor cetățeni
lor de Ia orașe și sate a măsurilor 
stabilite — pentru cunoașterea și 
aplicarea lor — prin editarea de 
afișe care cuprind îndemnuri și 
calcule economice concrete, prin in
termediul ziarului local, al propa
gandei vizuale.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii*

ÎN INDUSTRIE: Acțiuni eficiente pentru realizarea producției cu consumuri energetice reduse
Sarcinile trasate de conducerea 

partidului pentru economisirea se
veră, pe toate căile a energiei elec
trice și combustibilului au constituit 
„literă de lege", pentru colectivul 
Întreprinderii de prelucrare a lein-, 
nul^i Botoșani. Astfel, lin perioada 
care a trecut din acest an, aici s-a 
asigurat reducerea eu peste 20 la 
sută la energia electrică și cu a- 
proape 50 la sută la energia termi
că față de normele stabilite. Aceste 
bune rezultate in gospodărirea re
surselor energetice s-au obținut în 
condițiile în care sarcinile la pro
ducția fizică au fost depășite cu doi 
la sută cu respectarea structurii sor
timentale planificate. Se poate spu
ne că economiile de resurse energe
tice înregistrate sini efectul nemij
locit al măsurilor tehnice aplicate, 
al inițiativelor gospodărești • ale în
tregului colectiv de oameni ai mun
cii. Concret, cum s-a acționat ?

CEEA CE ÎNAINTE „SPULBERA 
VlNTUL" A DEVENIT ACUM COM

BUSTIBIL PENTRU O CENTRALA 
TERMICA. La începutul celui de-al 
doilea trimestru al acestui an, con
ducta de legătură dintre centrala de 
terrnoficare (pe combustibil lichid) a 
Bptoșaniului ii .întreprindere^ ■ jșle 
prelucrare a lemnului' din 'ijjcalltâte 
a fost închisă. Motivul ? în această 
unitate .economică s-a pus în func
țiune un cazan propriu de produ
cere a aburului tehnologic. N-a mai 
fost nevoie de serviciile aceleiași 
centrale nici in ultimele săptănuni, 
cînd s-a impus încălzirea halelor de 
producție, întrucît, intre timp, ală
turi de cazanul amintit, a început să 
funcționeze alt cazan, pentru apă 
caldă.. S-a creat astfel posibilitatea 
ca în centrala de terrnoficare a Bo- 
toșaniului să se economisească anual 
circa 12 000 tone combustibil lichid. 
Concomitent, cheltuielile pentru asi
gurarea energiei termice la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
au fost reduse la aproape jumătate 
din nivelul anterior. Cu ce combus

tibil funcționează cele două cazane 
care produc agentul termic necesar 
unității ? „în principal, cu ceea ce 
spulbera uneori vintul în spațiile 
dintre halele de producție, ne-a răs- 
pun& ,jhg. Dumitru ^'iplinațu, șeful 
compartimentului energetic al între
prinderii. Respectiv, cu rumegușul 
rezultat din debitarea lemnului pe 
întreg fluxul de fabricație, Acestuia 
i se mai adaugă și celelalte resturi 
de material lemnos, nerefolosibile 
ca atare in procesul de producție, pe 
care le rnărunțim la dimensiuni cit 
mai mici'1.

TEHNOLOGII NOI, CU CONSU
MURI ENERGETICE REDUSE. în 
primăvara acestui an, consiliul oa
menilor muncii din unitate a luat in 
discuție un studiu comparativ pri
vind consumurile de energie elec
trică în diferite unități economice de 
același profil. Comparațiile eviden
tial că pentru fabricarea unor pro
duse de aceeași complexitate la 
Botoșani se consuma cu 5 pînă la 

25 la sută mai multă energie elec
trică decit în unități similare din 
București și din alte orașe ale țării. 
Cauzele : în principal, menținerea 
unor tehnologii de fabricație înve-

La întreprinderea 
de prelucrare 

a lemnului 
din Botoșani

■chite, care presupuneau consumuri 
ridicate de energie electrică. „Drept 
urmare — ne-a spus maistrul Vasile 
Andrbi. vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii — chiar în ziua 
respectivă am hotărît să trecem la 
aplicarea tehnologiilor utilizate în 
întreprinderile cu care pe-am com
parat".

Și iată, succint, care a fost influ

ența noilor tehnologii asupra redu
cerii consumurilor de energie elec
trică : din cele trei compresoare din 
dotare cu Q putere instalată de 200 
kW, eș'te Utilizat doar urîul ''Singur;' 
de asemenea, ca urmare a perfecțio
nării' sistemului de ventilație; se 
economisesc 8 kW în fiecare oră ; 
pregătirea întregii producții se face 
numai la lumina zilei, pentru această 
activitate evitîndu«se complet ilumi
natul artificial ; între operațiunea 
respectivă și activitatea de mode- 
lare-lăcuire-asamblare s-a creat un 
devăns de cel puțin o zi de lucru, 
ceea ce permite ca mașinile și uti- 

' lajele să funcționeze la întreaga 
capacitate. In legătură cu aceasta 
ni s-a părut concludent faptul că 
volumul de piese furniruite ce se 
realiza la începutul anului în 8 ore, 
se obține acum numai in 6 ore.

POSIBILITĂȚILE DE ECONOMI
SIRE A ENERGIEI N-AU FOST 
EPUIZATE, ELE TREBUIE STĂ
RUITOR PUSE ÎN VALOARE. „Eco

nomiile de energie înregistrate pină 
acum, ne spunea Nechita Parama- 
nov. directorul Întreprinderii, cores
pund doar sarcinilor de pină acum, 
nu insă și cernitelor actuale, preve
derilor pe anul 1986. Analiza pro
fundă, deosebit de exigentă, pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
făcut-o la recenta plenară a C.C. ai 
P.C.R., indicațiile pe care le-a tra
sat tuturor colectivelor muncitorești 
pentru utilizarea cit mai judicioasă 
a normelor energetice ne-au mobilizat 
spre inițierea unor noi acțiuni, mai 
perseverente, menite să asigure re
ducerea in continuare a consumuri
lor de energie electrică și combusti
bil. Drept urmare, un grup de spe
cialiști a trecut la analiza riguroasă 
a consumurilor energetice atit pe 
unitatea de produs, cit și pe fiecare 
utilaj. De pe acum avem in vedere 
scoaterea din circuit a tuturor utila
jelor energofage, cit și o reorgani
zare a fluxului de producție. O 
primă măsură în acest sens a și fost 

adoptată, ceea ce va face ca prin 
utilizarea intensivă a unor spații de 
producție la secția I să obținem cu 
același consum de energie electrică 
un voituri de producție cu 1—8 ta su* 
tă mai mare decît pină acum. Aș d'Ori 
să fac o precizare : dacă la începutul 
anului ne preocupam să ajungem și 
să ne situăm alături de colectivele 
fruntașe pe țară, obiectivul pe care 
îl avem în prezent în vedere este 
acela de a realiza produsele noastre 
în condiții competitive pe plan Imon- 
dial.^și din punct de vedere al con
sumurilor energetice". Așadar, co
lectivul întreprinderii de prelucrare 
a lemnului din Botoșani este | ferm 
hotărît să înfăptuiască în cele mai 
bune condiții sarcinile stabilite de 
conducerea partidului, pornind de la 
înțelegerea insemnătății deosebite a 
acțiunilor care se cer întreprinse în 
acest scop pentru economia na
țională.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii"

UN OBIECTIV DEVENIT FAPTĂ:

Planul la export a fost îndeplinit 
înainte de termen

livezile-îngrijite exemplar, noile 
plantații - organizate științific!

In ultima perioadă. Ia întreprin
derea de mașini-unelte din Suceava, 
ritmul de livrare a produselor către 
diferiți parteneri externi a fost de
osebit de alert. Numai intr-un inter
val de timp de trei zile au fost ex
pediate elemente pentru linii auto
mate și celule flexibile de prelucra
re în valoare de peste 10 milioane 
Iei. Calitatea, lor — atestată și de 
unul din reprezentanții partenerilor 
de peste hotare — a fost apreciată 
succint, dar elocvent numai prin 
două cuvinte : foarte bună. Și chiar 
dacă dintre formațiile de lucru care 
s-au remarcat Ia executarea acestor 
produse se detașează aceea condusă 
de maistrul Mircea Dascălu, de la 
secția montaj, un cuvînt de laudă 
se cuvine adresat tuturor muncitori
lor și specialiștilor din întreprindere.

Aceasta cu atît mai mult cu cit 
prin expedierea în devans a produ
selor respective, planul Ia export pe 
întregul an a fost îndeplinit înainte 
de termen cu 50 de zile. La obține
rea acestui rezultat meritoriu a con
tribuit și faptul că, la cererea unui 
partener extern, o comandă de 150 
mașini de găurit a fost onorată în 
trimestrul III, față de trimestrul IV. 
cum se stabilise inițial. In vederea 
executării acestei comenzi s-au luat 
o serie de măsuri speciale pentru 
pregătirea producției și organizarea 
exemplară a muncii. Rezultatul ? 
Ciclul de fabricație la mașinile de 
.găurit a fost redus de la 95 de zile, 
la numai 30 de zile. „Evident, ne 
spune maistrul Emil Negru, șeful 
formației care a realizat montajul 
acestor produse, a trebuit să depu
nem eforturi deosebite. Nici un lu
crător nu a spus insă «nu» atunci 
cînd a trebuit să muncim chiar și in 
zilele libere. Acum avem mulțumi
rea că am reușit să realizăm ceea 
ce ne-am propus și să ne onorăm 
cuvîntul dat“.

Ne-am referit mai pe larg la acest 
exemplu deoarece el este, intr-un 
anume fel, semnificativ pentru mo
dul cum se acționează în întreaga 
unitate, in toate compartimentele și 
secțiile de producție pentru îndepli

nirea și chiar depășirea planului Ia 
export. Măsurile luate au însă, fără 
îndoială, o arie de. cuprindere mult 
mai largă.

— încă din a doua parte a anului 
1984 am acționat pentru înnoirea și 
modernizarea produselor, ne spune 
tovarășul Constantin Găinariu, di
rectorul comercial al întreprinderii. 
Așa am reușit ca, in prezent, pon
derea produselor noi și modernizate 
să ajungă la 84,4 la sută în totalul 
producției-marfă, cu 4,1 la sută mai 
mult față de nivelul planificat. Și 
tot înainte de începerea anului de

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

din Suceava

plan 1985 am transmis la centrala 
industrială din care facem pacte 
fondul de marfă care poate fi reali
zat și am participat cu produse, ma
chete și documentație tehnică adec
vată, prin intermediul întreprinderi
lor de comerț exterior, la tîrguri și 
expoziții internaționale. Apoi, ime
diat ce s-a perfectat un contract, 
s-a acționat cu maximă operativita
te pentru asigurarea bazei tehnico- 
materiale și lansarea în fabricație a 
produselor respective, a căror exe
cuție a fost încredințată unor forma
ții de lucru specializate. Am urmă
rit, totodată, zilnic, stadiul de exe
cuție al reperelor care alcătuiesc 
mașinile destinate partenerilor ex
terni. în fine, aș aminti faptul că, 
în general, toate ședințele operative, 
de producție sau pe linie de aprovi
zionare încep cu rezolvarea proble
melor care privesc realizarea expor
tului. în același scop, punem un 
accent deosebit pe efectuarea cu cea 
mai mare exigență a controlului teh
nic de calitate la fiecare reper, pre
cum și la operațiile de montaj și la 
recepția produselor finite, astfel încît 
nu am avut nici un refuz din partea 

partenerilor externi. Aș zice că nu 
neglijăm nici activitatea de livrare 
a produselor. Practic, în mai puțin 
de 24 de ore de cind un lot de ma
șini este gata, acesta pleacă din în
treprindere. Sigur, nu este întotdea
una ușor să ai la timp mijloacele de 
transport la dispoziție. Dar noi ac
ționăm din vreme și reușim acest 
lucru.

Exemplificînd, vom arăta că, în 
ziua documentării noastre, formația 
condusă de maistrul Ion Ungureanu 
executa ultimele finisaje la 30 de 
ferăstraie alternative, produse care 
urmau să fie gata în următoarele 
două zile. Se știa încă de atunci, 
cu precizie, la ce oră va sosi mijlo
cul de transport pentru expedierea 
lor. La fel cum, deși probele tehno
logice la un strung de degroșat lin
gouri urmau să dureze două săptă- 
mîni. mijlocul de transport pentru 
livrarea lui era gata comandat.

Planul la export pe acest an fiind 
îndeplinit integral chiar înainte de
15 noiembrie, așa cum a indicat con
ducerea partidului, în aceste zile s-a 
trecut la pregătirea producției cu 
termene de livrare în prima parte a 
anului 1986. „Anul viitor — ne rela
tează tovarășul Florin Pascal, din 
cadrul compartimentului import-ex
port al întreprinderii — sarcinile la 
export sint deosebit de mobilizatoa
re, ele fiind de peste două ori mai 
mari decît în 1985. Aceasta ne-a de
terminat să acționăm din timp pen
tru diversificarea producției. Astfel, 
am oferit deja la export mașina de 
rabotat și frezat tip MRF 1600, strun
gul normal de banc, mașini de găurit 
cu masa înclinabilă MAG 13 și MAG
16 etc. Pregătirile pe care am în
ceput să le facem ne dau garanția 
că planul Ia export pe anul 1986 va 
fi îndeplinit exemplar, ritmic, la un 
îns)It nivel calitativ încă din primele 
zile ale lunii ianuarie. Este un an
gajament al întregului nostru colec
tiv, pentru înfăptuirea căruia am și 
început să acționăm".

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

In pomicultură, mai mult decît în 
alte sectoare ale agriculturii, lucră
rile continuă si în sezonul rece al 
anului. Referitor ia modul cum tre
buie efectuate aceste lucrări în si
tuațiile determinate de condițiile 
climatice din acest an, am avut o 
convorbire cu dr. ing. PÎRVAN 
PARNIA, directorul Institutului de 
cercetări pentru pomicultură Mără- 
cineni, județul Argeș.

— Pentru început, să precizăm 
care este starea pomilor la intrarea 
lor în iarnă.

— In condițiile climatice din iarna 
trecută, cu temperaturi foarte scă
zute, la unele specii au degerat o 
parte din ramuri, ceea ce a avut 
urmări atît asupra nivelului recoltei, 
cît și asupra stării generale a po
milor. De asemenea, pomii au fost 
afectați și de seceta prelungită din 
vară, unii dintre ei fiind deshidra
tați. Cu toate acestea, acolo unde 
s-a lucrat bine, a' fost obținută o 
recoltă bună de fructe, îndeosebi de 
mere, pere și prune.

Cu toate că în cea mai mare parte 
a țării a nins, solul nu este încă în
ghețat și se poate lucra, în conti
nuare, la arat în livezi și la săpat 
în jurul pomilor. Concomitent, tre
buie aplicate îngrășăminte organice 
pe suprafețe mari. Pină acum, 
datorită secetei, diferențierea mugu
rilor florali, proces care influențează 
mult nivelul recoltei, s-a făcut cu 
greu. Diferențierea mugurilor conti
nuă și în cursul iernii, iar pentru a 
putea fi favorizat acest proces este 
necesar ca rădăcinile pomilor să fie 
bine hrănite. Prin urmare, fertili
zarea si lucrarea terenului trebuie 
continuate atîta vreme cit solul per
mite. în ce privește tăierile, mențio
nez că acum acestea Se fac la meri, 
peri si pruni, urmînd ca la caisi. 
piersici sau la speciile sensibile la 
ger — cireși si vișini — să fie exe
cutate spre sfîrsitul iernii, cînd. 
de regulă, temperaturile sint mai 
ridicate. întrucît fată de alti 
ani în coroanele pomilor sint 
mai multe ramuri uscate si. 
deci, volumul lucrărilor de tăiere 
este mult mai mare, se impune ca 
irpediat să se treacă la efectuarea 
lor și să continue cu intensitate. In- 
cepînd de la 15 noiembrie, in cadrul 
stațiunilor de cercetări pomicole au 
Ioc instruiri urmate de demonstrații 
practice în livezi, instruiri la care 
participă șefi de fermă și alte cadre 

de specialitate. La instruiri se ana
lizează toate cazurile intîLnite in 
zona respectivă și se stabilește cum 
trebuie procedat de la caz la caz. 
Repet încă o dată că important este 
ca tăierile la pomi să înceapă ime
diat. Grăbirea acestor lucrări de 
igienă a pomilor este determinată 
de necesitatea trecerii la executarea 
stropirilor de iarnă la pomi.

— Care sint prioritățile la lucră
rile de stropiri ?

— în această perioadă se execută 
primul tratament la pomi. De alt
fel, institutul nostru, prin stația sa 
de prognoză si avertizare, a dat re
comandări referitoare la modul d-a 
efectuare a tratamentelor de iarnă 
la pomi. La măr, de exemplu, se fac 
stropiri împotriva păduchelui din 
San Jose și altor păduchi țestoși, 
atît în livezi, cit și în pepiniere, iar 

Recomandări ale Institutului de cercetări pentru 
pomicultură privind executarea lucrărilor de sezon

la piersic, cais, coacăz, agriș — tra
tamente contra. făinării, deformării 
și ciuruirii frunzelor, bacteriozei și 
cancerului uscat al pomilor. Al doi
lea stropit la pomi urmează să fie 
executat în lunile ianuarie-februa- 
rie. Este necesar ca efectuarea aces
tor lucrări să preocupe in cel mai 
înalt grad cadrele de conducere si 
De specialiștii din unitățile agricole 
si din cadrul organelor de specia
litate.

— Ați amintit de stropirile de 
iarnă si cele de primăvară. Ia cars 
se adaugă, fără îndoială, cele care 
se execută în timpul vegetației. Cum 
trebuie acționat pentru a diminua 
folosirea substanțelor chimice de 
combatere in agricultură, în cazul 
de față — în pomicultură ?

— Există mai multe căi prin care 
se poate acționa eficient în vederea 
reducerii numărului de tratamente 
aplicate pomilor. Prima se referă la 
crearea și introducerea in cultură a 
soiurilor rezistente la boli si dău
nători. De exemplu, soiul de măr 
„Generos", obținut la stațiunea de 
cercetări pomicole Voinești. este re
zistent la toate bolile, fiind necesare 
doar stropiri contra dăunătorilor. In 
acest caz, numărul tratamentelor se

Lucrări de desfundare a terenului pentru o nouă plantație de arbuști fru< 
feri la ferma Grui-Cimpulung a stațiunii de cercetări pentru pomiculti 

Argeșel, județul Argeș

reduce la jumătate. Tot în acest 
scop, se extinde combaterea biologică 
a dăunătorilor, care constă în lan
sarea în livezi a unor specii de 

insecte care distrug dăunătorii ce 
atacă pomii. Urmărim, totodată, in
troducerea și generalizarea trata
mentelor prin pulverizare fină, ceea 
ce reduce consumul de substanțe 
chimice și necesită o cantitate mai 
mică de apă — 600 în loc de 2 000 
litri la hectar — deci se realizează 
și o economie de energie. Vreau să 
mai adaug că institutul nostru face 
cercetări privind reziduurile de sub
stanțe chimice în fructe si nu per
mite să se depășească limitele legale. — 
Totodată, analizăm toate substanțele 
de combatere atît din producția in
ternă. cît si din import si nu avi
zăm folosirea acelor produse chimice 
care ar putea ajunge în organismul 
uman.

— Ce trebuie avut !n mod deose
bit în vedere la înființarea de noi 
plantații ?

.■— In această toamnă, din cauza 
secetei prelungite, lucrările de plan
tare au întîrziat. Acolo unde nu a 
venit gerul vor trebui continuate. 
Materialul săditor din pepiniere a 
fost scos și este livrat unităților 
agricole care urmează să înființeze 
plantații noi de pomi și arbuști 
fructiferi. Este necesar ca să con
tinue desfundarea terenului și săpa

rea gropilor, mai ales, pentru pis 
țările de primăvară. De asemen 
peste tot unde se poate planta, 
se lucreze din plin. Pentru a se a 
gura o prindere bună este nece: 
ca la rădăcinile pomilor să se aș< 
pămint bine mărunțit și chiar d; 
au căzut unele precipitații să se l 
cu cite două găleți de apă la fieci 
pdm. Dacă precipitațiile nu sint s 
ficiente, pomii scoși din pepinii 
și care au fost stratificați, indi. 
rent dacă se plantează acum, sau 
primăvară, trebuie udați cu fur 
nul, astfel încît să se prevină d 
hidratarea lor. Pentru a rezu 
plantații încheiate, trebuie resp 
tate toate normele tehnice. Nu i 
tem planta cum s-a procedat 
20—25 de ani în urmă : se faces 
groapă în care se punea un pc 
Aceasta explică de ce în mt 
locuri asemenea livezi nu au ret 
tat. Acum toate proiectele sint int 
mite de institutul nostru. Răm 
ca specialiștii din unitățile agric 
și cei din cadrul organelor de si 
cialitate să respecte normele teh 
ce la organizarea noilor planta 
Aceasta se impune cu atit mai m 
cu cit noile plantații se amplase; 
numai pe terenuri in pantă, ur 
se execută concomitent și lucrări 
combatere a eroziunii solului, 
evacuare a excesului de apă. în 
semenea cazuri, si investiția la h 
tar este mai mare. De aici decu 
și necesitatea ca specialiștii, toți 
ce lucrează in domeniul pomicul 
rii să manifeste cea mai mare r 
pundere la executarea lucrărilor 
înființare a noilor plantații.

Convorbire realizată
Ioan HERȚEG
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Noua calitate a muncii
politico-educative în satul de azi

Reperele actualității
Congresul al XlII-lea al partidu

lui, de la a cărui desfășurare s-a 
implicit în aceste zile un. an, des
chide o nouă perspectivă deopotrivă 
în planul dezvoltării și modernizării 
bazei tehnico-materiale a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, al 
perfecționării relațiilor de produc
ție și sociale, cit și în ce privește 
desfășurarea activității ideologice și 
politico-educative pentru formarea 
conștiinței noi, socialiste a Întregu
lui popor.

Obiectivul strategic stabilit pentru 
cea de a treia etapă a înfăptuirii 
Programului partidului — realizarea 
unei noi calități in munca și viața 
Întregului popor — ridică, în ce pri
vește activitatea ideologică și poli- 
t.ico-educatlvă. multiple exigente in 
fața celor care acționează în acest 
complex domeniu. Abordîndu-le în 
detaliu în Raportul prezentat la 
înalta tribună a Congresului al XIII- 
lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, între altele, necesitatea ca 
instituțiile culturale, cluburile și că
minele culturale „să devină adevă
rate centre ale creației cultiîral-ar- 
iistiee, ale manifestării largi a spi
ritului creator al poporului nostru, 
care a fost întotdeauna făuritorul și 
păstrătorul celor mai înaintate tra
diții de arfă și cultură, al limbii ro
mâne !"

în viziunea largă, profund știin
țifică a secretarului general al parti
dului, realizarea unei noi calități in 
activitatea acestor instituții, esen
țiale în desfășurarea activității poli- 
tlco-ideologice ș! cultural-educative, 
înseamnă transformarea lor In pu
ternice nuclee ale spiritualității con
temporane, în cuprinsul cărora să 
se afirme plenar vocația înaltă a 
culturii, capabilă să-și pună incon- 
fundabila pecete pe simțirea și gîn- 
direa tuturor oamenilor muncii, să 
contribuie în măsură sporită la for
marea conștiinței noi, socialiste.

La numai cîteva luni după Con
gresul al XlII-lea al partidului, 
cițiva asemenea „muguri'* promiță
tori de rod bogat aveam să întilnim 
in drumurile noastre prin județul

Timiș, în comunele Teremia Mare și 
Lovrin. Sint două dintre cele cdteva 
comune In care au fost create, după 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
centre culturale sătești.

Ceea ce atrage de la bun Început 
atenția este caracterul lor poliva
lent, implantarea puternică în viața 
materială și spirituală a localităților 
respective, efortul de a pune în va
loare ceea ce este definitoriu, pe
ren, în existenta celor două așezări 
rurale de-a lungul timpului.

Desigur, în structura centrelor 
culturale de la Teremia Mare și

însemnări 
din două comune 

timișene

Lovrin un loc esențial a fost rezer
vat unor instituții cum sînt biblio
teca. punctul de documentare politi- 
co-ideologlcă, librăria, căminul cul
tural, cinematograful. In același 
timp, printr-o judicioasă folosire a 
potențialului material și uman local 
au fost integrate in această structu
ră instituții care dau relief și di
mensiuni noi vieții spirituale să
tești, pun în valoare preocupările 
oamenilor, le deschid noi drumuri 
spre cultură. Astfel, la Teremia 
Mare au fost adunate. într-un mic 
muzeu de istorie și arheologie, vesti
giile trecutului, pînă atunci ascunse 
în adîncul pămîntului, ca și sem
nele elocvente ale prezentului isto
ric. De la epoca bronzului și a fie
rului, prin podoabe, bani, unelte 
agricole, reminiscențe ceramice, 
pînă la epoca de strălucite înfăp
tuiri a ultimelor două decenii, 
1965—1985, totul se constituie în 
elocvente mărturii als dăinuirii unei 
bogate vieți materiale De aceste me
leaguri. După cum tot un gest de

Mesajul umanist al artei
Autorul acestor rin- 

duri aparține acelor 
meleaguri unde. în* 
cepind din momentul 
formării vi.etii muzi
cale în accepțiunea 
modernă a termenu
lui, deci de acum a- 
proximativ 100 de ani. 
vocația socială a mu
zicienilor s-a trans
mis din generație in 
generație. Implicarea 
compozitorilor, inter- 
pretilor. pedagogilor 
în lupta dusă pentru 
împlinirea deziderate
lor comunitare a re
prezentat dintotdeau- 
na o valență a orizon
tului social. Exemple- 
le sint fără de număr: 
profesorii celebrului : 
Conservator municipal 
din Tg. Mureș nu pre
getau — ca autentici 
dascăli ce au fost — să 
se afle In fruntea 
unor coruri muncito
rești, să cinte muzică 
de cameră în cămine 
culturale rurale, nu
mele lor figurină si pe 
listele autorilor de 
piese scrise pentru 
formațiile corale de a- 
matori. Vasta lor acti
vitate nu a dus, 
nici în alcătuirea re
pertoriului, nici în 
ținuta interpretării, la 
concesii făcute calită
ții. Dimpotrivă, avea 
darul de a le spori 
prestigiul, fără a se 
constitui într-o pie
dică în calea reali
zării artistice de sine. 
Printre discipoli îi re
găsim pe Constantin 
Silve3tri. Alexandru 
Demetriad, pe Nagy 
Istvân și pe multi 
alții, nume de prim 
rang în tară și peste 
hotare. în 1928. George 
Enescu avea deci t.ot 
dreptul să scrie : ..Re
simt totdeauna o deo
sebită plăcere să citez 
Conservatorul din Tîr- 
gu Mureș, ca întru
nind atiti profesori 
eminent!. aleși unul si 
unul. în tară este uni
cul de felul său“.

Pe fondul unui ase
menea precedent isto
ric a luat ființă la Tg. 
Mureș una din prime
le filiale ale Uniunii 
compozitorilor. A fost

remarcabilă activita
tea lui Trdzner Jozsef 
— membru fondator — 
care, timp de un de
ceniu. cit s-a aflat 
în fruntea filialei, 
a contribuit la ridi
carea unei întregi ge
nerații de compozitori 
și interpret! : trebuie 
să amintesc apoi per
sonalitatea lui Zoltân 
Aladăr, profesor uni
versitar, redactor, or
ganizator muzical, di
rijor și. mai presus de 
toate, creator la fel de 
persuasiv atît in for
mele accesibile, de 
popularitate,, cit $1 în 
„cele, mai., abstracte, pe 
coperta Simfoniei sals 
nr. 2 fiind scris Laua 
terrae natalis — cu
vinte menite să sinte
tizeze crezul unei ope
re de-o viată. Zoltftn 
Aladăr, alături de 
Zeno Va.ncea. a fost 
unul din promotorii 
importantului festival 
pe care-1 reprezintă 
„Zilele muzicale tîrgu- 
mureșene" ajunse la 
cea de-a XV-a ediție. 
Rind pe rînd, aici au 
fost audiate remarca
bile pagini precum : 
Muntele, de Csiki Bol- 
dizsâr, distins cu Pre
miul Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia. Concertul de 
orgă al lui Hencz 
Jdzsef. distins cu Pre
miul Uniunii compo
zitorilor, pagini de 
Anatol Vieru, Tibe- 
riu Olah, A. Stroe 
ș.a. Astfel. Came- 
rata Transsylvanica, 
cvartetul de coar
de și celelalte forma
ții interpretează con
stant opusuri aparti- 
nind reprezentanților 
din toate generațiile 
de compozitori, din 
toate centrele muzica
le ale tării, majorita
tea interpretelor fiind 
răsplătiți cu premii la 
diferitele faze ale 
Festivalului national 
„Cintarea României'1. 
Corul Filarmonicii se 
înscrie și el în rîndul 
fidelilor noștri inter- 
preți, atît la operele 
ă capella, cît și la cela 
simfonice. Ne-au ră
mas în memorie audi

ția Baladei lui Csiki 
Boldizsăr, a oratoriu
lui ..Do.ia** de Kozma 
Matei, a unor opusuri 
de referință din crea
ția lui Sigismund To- 
duță. Cornel Țăranu 

» ș.a., realizate de măes- 
tra de cor Birtalan 
Judit si dirijate de 
Szalman Lărant. Dar. 
scriind despre plaiu
rile mureșene, este 
necesar să scot în mod 
deosebit în evidentă 
legătura strînsă cu 
muzica populară. Pen
tru că, dincolo de pie
sele de sorginte de
clarat populară, cum 
sînt Imagini mureșe
ne. de Kozma Gâza, 
Dansurile din Corund 
de Zoltân Aladăr sau 
„Mica suită** a subsem
natului. „Jocuri mara
mureșene** de Corneliu 
Dan Georgescu, piesa 
lui Adalbert Winkler 
etc. este știut că prin
cipalul izvor interna
tional al compozițiilor 
noastre îl reprezintă 
muzica populară ro
mânească. maghiară si 
germană. în general 
totalitatea universului 
sonor specific, de care 
ne simțim înconjurați. 
Si cred că aceasta 
este cheia interesu
lui crescînd fată de 
muzica compozitorilor 
români. în general, 
(prezenta în festiva
luri. simpozioane in
ternaționale. în lexi
coane etc.) noi stră- 
duindu-ne să răspun
dem marelui public 
prin sporirea numeri
că și calitativă a ope
relor noastre, prin di
versitatea genurilor si 
prin opțiunea nent.ru 
teme de actualitate, 
teme cu profund ca
racter umanist, prin 
compoziții originate, 
inspirate, care să vor
bească clar, convingă
tor despre idealurile 
noastre umaniste, so
cialiste. despre vocația 
militantă a muzicii ro
mânești. desDre sarci
na de onoare a muzi
cianului de a fi tne- 
saaer al epocii sale.

SZ4B0 Csaba

cultură reprezintă si înființarea unei 
galerii de artă, cuprinzînd lucrări re
prezentative ale unor artiști nlastici 
timisenl. capabile să stimuleze și să 
înalte gustul pentru frumos Intr-o 
zonă a elevației spirituale.

A trecut Nichita Stănescu crin Te
remia Mare, pentru a participa la o 
tabără de creație. Comuna nu a ră
mas indiferentă la gestul marelui 
poet și a deschis un spațiu muzeal 
pentru a lăsa celor de azi și posteri
tății imaginea reală a poetului Ni
chita in clipele acelor vacante crea
toare.

Una dintre îndeletnicirile să
tenilor din Teremia Mare — vi
ticultura — a devenit un punct de 
atracție prin organizarea unui ori
ginal muzeu al viticulturii, in care 
se regăsesc nu numai celebrele so
iuri de vinuri ale locului, uneltele 
dogarului, vasele de pămînt și unel
tele viticultorului, ci întreaga atmos
feră a acestei arhaice ocupații, cu 
vechi rădăcini la Teremia Mare.

După cum existenta unei Îndelungi 
tradiții a pompierilor la Teremia 
Mare a determinat aici și existența 
unui mic punct muzeistic de specia
litate.

La Lovrin, structura instituțiilor 
cultural-educative s-a îmbogățit mai 
înbii cu un punct muzeal al stațiunii 
de cercetări agricole din localitate, 
care reușește să creeze o imagine 
vie a acestei importante unități cu 
un rol deosebit în integrarea — In 
domeniul agriculturii — a produc
ției cu cercetarea. Acestuia i s-au 
adăugat ulterior un punct muzeal al 
literaturii bănățene și o galerie de 
artă în cuprinsul căreia sînt reunite 
lucrări ale unor artiști plastici din 
zonă. Clubul „Femina", creat re
cent, reușește să capteze, printr-o 
gamă variată de activități, interesul 
unui mare număr de localnice.

Chiar în faza lor de început, cen
trele culturale de la Teremia Mare 
și Lovrin atestă că acestea nu 
pot fi gîndite ca ansambluri rigide, 
scufundate in nemișcare. Ele s-au 
născut sub semnul devenirii conti
nue a unei spiritualități care se 
caută pe sine și în același timp im
pune valorile culturale, găsite sau 
regăsite, spre a sta mereu în aten
ția oamenilor din aceste locuri.

Cele două centre culturale pun, 
de asemenea, în lumină ideea ca 
factorul esențial, fundamental al 
mobilizării spațiului cultural al unui 
sat din România de azi, în 1985, îl 
constituie numai virtuțile celor .care 
îl fac și îl perpetuează, virtuțile oa
menilor locului. Ale celor ca Heinz 
Vili sau Gheorghe Damian, prima
rul, respecți!' secretarul adjunct cu 
propaganda din Teremia, ca Petre 
Milităroiu sau Titus Suba. prima
rul, respectiv directorul stațiunii de 
cercetări agricole din Lovrin. Ale 
tuturor acelora, mulți la număr in 
aceste două comune, care și-au fă
cut din propria viață și muncă o 
existență devotată satului In care 
trăiesc, dăruită oamenilor ei. Acest 
crez II deslușeam în glndurile unuia 
dintre ei cînd spunea : „Firește, con
tează mult si cum trăiesc con
sătenii noștri, si cum o duc ei 
In casele lor, și cs mobile fși. mal 
cumpără, șl ce aparate noi le umplu 
spațiul locuinței, dar contează tot 
atît. de molt cum Iși “Înalță el su
fletul spre valorile culturii, spre 
valorile spiritului uman".

Valori care la Teremia și Lovrin au 
create condiții 6ă se afirme si să ss 
Impună in conștiința oamenilor.

Ioan ERHAN

Studenți Io practică intr-unui 
din laboratoarele Facultății de 
tehnologie chimică din Timișoara

Mergînd epre Hîrlău, 
ochiul caută aproape invo
luntar urmele peisajului 
sadovenian. Un umăr de 
deal lutos, un ochi de pă
dure, rămășiță tirzle din 
vechiul codru al Coșulei, o 
succesiune de culmi do- 
moale, uscate încă de un 
soare ce pierde mereu din 
putere, par coborite din 
povestirea lui Sadoveanu. 
Lipsește insă, și pentru 
totdeauna, putința repetării 
acelei . imagini dramatice 
care-1 impresiona adine pe 
prozator ; țăranul, frînt
odinioară intr-o repetată
închinare în fața pămîntu
lui și a stăpînilor lui, și-a 
regăsit statura dreaptă, 
demnitatea. Și poate că 
nicăieri măsura acestui 
adevăr nu se conturează 
mai bine decît la Flămînzi, 
satul al cărui nume a in
trat In istorie cu litere 
mari, de foc și singe. Jert
fa răsculaților din 1907 n-a 
rămas fără urmări în ime
diata contemporaneitate. 
Călătorind pe drumurile 
României, la puțini ani 
după tragicele întimplări, 
Nicolae lorga constata cu 
satisfacție că la Flămînzi 
„sint case nouă — și se 
tot clădesc — care prezin
tă un coperij bine pieptă
nat, ochi de ferești bine 
deschiși și o fată curată, 
pe care o împodobesc 
brîiele ^Ibastre. (...] Toate 
curțile sint împrejmuite cp 
bune garduri de nuiele 
sau de cetini înflorite. în 
cuprinsul lor se văd coșere 
strins împletite, pomi rodi
tori sădiți des și popușoaie 
înspicate". Cu această ima- 
fiine-martor întipărită în 
memorie încercăm o con
fruntare rapidă cu realită
țile de azi. „Bălanele co- 
pereminte de stuf". ..gardu
rile de nuiele" au disnărut 
aproape cu totul, „drumul 
strimb ți năruit" a fost 
înlocuit și el eu o șosea 
modernă, străjuită de tro
tuare largi și de fiptîni 
sdinci cu apă răcoroasă ; 
casele, zugrăvite într-un 
verde intens, de frunză 
tînără, sint înalte „ca la 
oraș", iar din dispunerea 
lor simetrică, după rigorile 
unei geometrii suple to
tuși, se poate întrezări leSA 
ne profilul viitorului cen
tru urban. Miezul lui. mar
cat de modernul cinemato
graf cu 450 de locuri, de‘ 
clădirea primăriei și a bi
bliotecii, are prestanță ci
tadină de pe acum. Si 
ritmul de viată e Jil
țul. Sutele de milioane 
de Iei investite pentru 
schimbarea la față a se
cularei localități au apro
piat-o de lumea industriei. 
O modernă filatură de 
bumbac nu e doar un 
aconto pentru viitor, ci si 
un reper sigur pentru ac
tualitate. Aici, unde copiii 
se stingeau de foame ‘ți de 

•-boli, •< funcționează două- 
dispensare șl un spital bine 
dotat. în șase școli gene
rale, 150 de cadre didac
tice pregătesc 2 500 de 
elevi ce nu se vor mai 
pierde Intr-o „provincia 
pustie’*. De altfel., ea în
săși, „provincia pustie" a 
poetului, devine tot măi 
iute o reminiscență livres- 
Că, o confirmare lirică a 
trecutului definitiv stins. 
Și poate că nu e o simplă 
întîmplare că tot pulsul 
artei vorbește convingător 
și despre prezent.
— La noi. ne spune pri

marul Petru Trocin, sim
țul artistic e In singe. 
Dacă, crin absurd, ci
neva ar Vrea 6â desfiin
țeze una din multele for
mații artistice din Flă- 
minzi, lucrul s-ar vădi Im
posibil ; ca să nu mai vor
bim că acela care ar în
cerca aceasta ș-ar exclude 
singur din obște.

Multe argumente vali
dează această ereditate ar

atei ți de bătrini viguros! 
care nu-șl refiiză încă, la 
șaptezeci, optzeci de ani, 
bucuria jocului. Ocupantă 
a locului întii la toate 
cele cinci ediții ale Festi
valului național „Cintarea 
României", formația aceas
ta, care numără printre 
instructori un „expert" ne
contestat in folclor ca ță
ranul — de 85 de ani — 
Dumitru Crețu, un învăță
tor, Gheorghe Lisan, tot 
atit de sigur pe scenă ca 
și la catedră, e bine cunos
cută si in țară, și peste ho
tare. Printre trofeele ei fi
gurează o diplomă decer
nată la Festivalul cîntecu- 
lui si dansului sovietic, o 
alta obținută — in 1980 — 
la Ohrid (Iugoslavia), am
bele făcînd bună companie 
cu Marele trofeu „Egreta 
de aur" cîștigat anul trecut 
la Tulcea. Prin urmare, 
valoarea triumfă pretutin
deni. Cu singura, dar obli
gatoria condiție de a exis
ta. Iar la Flâminzi, ne-am 
convins repede, valorile nu 
sint puține. O eventuală 
monografie a comunei n-ar 
putea omite, de pildă, co
rul bărbătesc (60 dă mem
bri) îndrumat și dirijat de 
profesorul Gheorghe Cojo- 
caru. membru sl Uniunii 
compozitorilor. Dirijori ai 
prestigiosului cor țărănesc 
au fost nu de puține ori 
și compozitori renumit! ca

ci pe un drum presărat cu 
blinde ocoluri printre pla
iuri scurte și dealuri joase, 
cu vii și livezi 
Venind dinspre 
lui Pillat, unde 
și casa poetului 
trainice, orașul 
brusc, lingă Prut, sclipind 
alb in zare. Localitatea nu

roditoare. 
Miorcanil 
amintirea 
sint încă 
iți apare

e mare (perimetrul con
strui bi! e sub 300 de hec
tare), și totuși, privindu-i 
de sus rețeaua stradală) 
descoperi uimit un labi
rint veritabil.

— Planurile de sistema
tizare a orașului, ne încre
dințează inimosul primar 
Octav Porfireanu — intro
duc mai energic ideea ds 
ordine, de rigoare. Un te
meinic echilibru intre in
dustrie, ramură nouă in 
economia așezării noastre, 
și agricultură se profilea
ză de pe acum. Avem 
proiecte ambițioase. Dar, 
ca întotdeauna, viitorul 
începe din trecut Grija 
pentru destinul nou al 
obiectivelor istorice din 
Darabani constituie o ca
racteristică esențială a 
muncii noastre.

tistică invocată cu heas-

|

a

cunsă mindrie. Unul dintre 
ele, probabil cel mai tul
burător. îl furnizează for
mația de dansuri (de 24 de 
perechi) ce reunește sub 
semnul dragostei pentru 
folclor trei generații. Copii 
de șase-șapte ani, vizibil 
emoționați (dar deloc stin- 
gaci), evoluează alături de 
dansatori în puterea Vir
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tv
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie
20.35 Cadran, mondial (color). România 

si problemele lumii contemporane
20.55 Pămînt însorit (Color). Cintece 

interpretate de corurile Ministe
rului Transporturilor șl Teleco
municațiilor si al Casei de cul
tură a sindicatelor din Buzău

21.05 Serial științific (cblor). „Planeta 
vie". Episodul 20

t: ,35 Școala sl pregătirea forte! de 
muncă (color)

81.50 Telejurnal

teatre
•lefănțelul curios — 10; Ileana Sînzia- 

na — 15: (sala din Piața Cosmonau- 
ților): Nu vorbiți In timpul spec
tacolului —■ 10

Intr-adevăr, oamenii lo
cului se miindresc cu 
una dintre cele mat vechi 
școli sătești din Moldova. 
De la școala țărănească la 
liceul modern drumul de
venirii orașului pare firesc. 
Etapele lui se cer însă 
descoperite la . Muzeul de 
istorie și etnografie al 
Darabanilor, alt punct de 
susținere pentru proaspătul 
orgoliu citadin al locuito
rilor.

PITEȘTI

Simpozion consacrat aplicării 
invențiilor și inovațiilor

La Pitești se desfășoară pe 
parcursul a 20 de zile, in 10 secțiuni, 
cea de-a patra ediție a Simpozionu
lui național pe tema „Aplicarea și 
generalizarea invențiilor și inovațiilor 
in scopul afirmării progresului teh
nic și creșterii eficientei economice 
in județul Argeș". La dezbaterile ce 
tu avut loc pină acum in secțiunile 
ramurilor chimiei, construcțiilor de 
mașini și transporturilor, energiei, 
lonstrucțiilor civile și industriale, 
Industriei ușoare și cooperației au 
participat cadre de specialitate din 
ară și județ, conducători de între
prinderi economice, precum și un 
nare număr de inventatori și inova- 
ori locali. (Gheorghe Cîrstea).

• Teatrul National (14 71 71, sala mi
că): Caligula — 17: (sala Atelier): 
Fata din Andros — 1S
© Filarmonica ..George Enescu*' 
(15 68 75. Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist: Ștefan Ruha — 18
• Opera Română (13 18 57): Tosca 
— 18 ‘
• Teatrul de operetă (14 8011): Se
cretul lui Marco Polo — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 17.30: (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44): Eunucul — 17.30
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște ță
rani — 17
• Teatrul de comedie (1« 84 80): Mă
seaua de minte — 17.30
© Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru): Pădurea — 17: (sala Stu
dio) Craii de Curtea Veche — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Nu. eu nu regret nimic — 
17; Revelion la baia de aburi (Tea
trul dramatic Constanta) ■— 17.30; 
(sala Ciulești. 18 04 85): Arta conver
sației — 17.30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 58 78): Pomnlliu 
de Pompadour — 18: (sala Victoria, 
50 58 65): Băiatul cu sticleti — 18
• Ansamblul „Rapsodia Română* 
(13 13 00): La popasul drumeției —18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):- 
Mary Poppins — 15: 18
• Teatrul „Țăndărică- <15 23 77): E-

6 Circul Globus (10 41 95): Tom sl 
Jerry la circ — 14

cinema
® Sper să ne mal vedem : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13.15: 17: 19. FERO
VIAR (50si 40) —9: ii: 13: 15: 17: 19. 
FAVORIT (45 31 70) — IU: 13: 15: 17: 
19
• Candidat! Ia naturalizare („Zilele 
filmului elvețian"): STUDIO (50 53 15)
— 9: 1.1: 13: 15: 17.13; 19.15
• Căsătorie eu repetiție : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11: 13; 15: 17: 19. AU
RORA (35 04 66) — 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Promisiuni : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19
• Aripi de zăpadă : DOINA (18 35 38)
— 15: 19, DRUMUL SĂRII <3128 13)
— 15: 17; 19
• Jack și vrejul de fasole : DOINA
— 9: ii; 13: 17
• Răscoala — 9. Din nou această 
Lucia — 1.1: 13; 13: 17; 19 ; TIMPURI 
NOI (15 61 10)
9 Cu mlinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 13: 17: 19
• Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — lă: 17: 19
® Și viață, si lacrimi, și dragoste i 
GRIVIȚA (17 08 58) — S; 11: 13: 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 11; 
13: 15; 17: 19

• Secretul lui Bacchus i GIULESTI
(17 55 46) — 9: lil: 13,16: 1-3.30; 16.43
• Spectacol la miraj : MIORIȚA 
(14 37 14) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: lil: 13; 15: 17: 19
• Contrabandiștii din Santa Lucia 1 
PATRIA (1’186 25) — 8,30: 10,30: 12,30: 
14.30; 16.45: 19. EXCELSIOR (63 49 45)
— 9: îl: 13: 15: 17: 19. flamura
(85 77 12) — 9: 1-1: 13: 15: 17; 19,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; lâ; 13; 
15: 17; 19
• Spartacus t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30: 11,30: 16: 18
• Vi place Brahms 7 ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11; 13: 13; 17: 19
• Adolescenții revoluției : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Bunul meu vecin Sam : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12: 15: 18 '
• Superpolitistul : DACIA (30 S3 90
— 9; 11: 13; 15: 17: 18, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19
O Evadarea : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 17; 1»
• Undeva, clndva : UNION (13 40 04)
— 0: M.30: 14: 16.30: 19
• Hangar IS i LIRA (31 71 71) — 13: 
17; 19. MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19
• Călărețul electric i FERENTARI
(S0 49 85) — 15; 17; 19. POPULAR
(31 15 17) — 13: 17: 19
• Cavalerii teutoni : PACEA
(71 30 85) —14.30: 17.43
• Jandarmul fi extraterestrii : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11: 13: 15: 17; 
18
• Rocky II ; FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11: 13: 13: 17: 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
® Cel șapte fantastici : VOLGA 
mu 26) - 9; 11; 13: 18; 17; 19,
COSMOS (27 54 95) — 9; II: 13; 15; 
17: 19

D. D. Botez, Constantin 
Palade, multe din piesele 
interpretate sub bagheta 
lor fiind prime audiții. 
Despre calitatea interpre
tării vorbesc convingător 
repetatele titluri de Iau- * 
reati ai fazei republicane a 
..Cintării României" si ai 
concursurilor „D. G. Ki- 
riac" și „Ion VidU" obți-

■ nute de -coriștii localnici. 
Artiști cu vocație și expe
riență, ei se încumetă de 
altminteri să abordeze si 
piese dificile, ca oratorii, 
fragmente din opere. (E- 
moția șt participarea cu 
care au cîntat secvențe 
din „Răscoala" de Gh. Du
mitrescu sînt ușor de pre
supus I).

Cine ar crede (așa cum 
se mai întimplă cîteodată) 
că aceste performante ale 
maturității n-au sansa de 
a dăinui s-ar înșela cu si
guranță, Jinășa . generați#

■ lifte mult să nu rămină in 
' ițrma celorialtei.iO;-stare de
certă emulație sub semnul 
artei poate ti întrezărită 
mai la tot pasul. Formația 
de dansuri a copiilor se 
numără și ea printre lau
reatele fazei republicane. 
De trei ori ?l-a înscris In 
palmares titlul de laureat 
și taraful copiilor. Talentul 
micilor instrumentiști a lă
sat bune impresii si în 
Franța. Chip de ă zice, cu 
o replică venită din chiar 
țara clasicismului, că va
loarea nu așteaptă ea vir- 
sta s-o confirme. O Idee 
despre adîncile rădăcini 
ale unor înfăptuiri proprii 
anilor noștri poate fi des
prinsă și din punerea In 
relație a performanțelor 
secției de tesâtorie de la 
Flămînzi' cu medaliile de 
aur șl argint decernate 
pentru țesături creatoarelor 
de artă populară Anica 
Rebenciuc, Maria Bordeia- 
nu și Natalia Bordeianu. 
Se dovedește astfel că in
tre artă și industrie poate 
exista o cratimă vie, du
rabilă : frumosul.

Dacă — din dorința de a 
obține o posibilă axă de si
metrie a județului Botoșani 
— s-ar prelungi sure nord- 
vest meridiana Flămînzi- 
lor, capătul ei de eus ar 
atinge Darabanii. Dar spre 
orașul cel mai de nord a! 
țării nu se ajunge tăind 
orizontul in linie dreaptă.

— Istoria Darabanilor, ne 
comunică Victor Teișanu, 
directorul bine înzestratei 
biblioteci orășenești, începe 
In 1566, în vremea lui Ale
xandru Lăpușneanu. Dar 
ea se scrie cu majusculă 
numai de vreo douăzeci 
de ani. Filatura de bum
bac. unitățile de mică in
dustrie, spitalul, centrala 
telefonică automată, sutele 
de apartamente modeme, 
«la blot-, datează din 
acești ani ai continuei în
temeieri.

Am putea completa spu
sele tânărului profesor 
adăugind că, și In spațiul 
vieții spirituale, literele 
mari au început să fie fo
losite in aceeași epocă. Un 
argument posibil st fi și 
creația lui poetică, distinsă 
la prima ediție a „Cintării 
României" cu un premiu 
republican. Poezia adaugă, 
avea dreptate interlocuto
rul nostru, sensuri noi la 
lucruri însemnate, deschi- 
zind fapta insului spre ori
zontul colectivității- Ea 
este, am zice, folosind 
titlul unei poezii finisate 
In chiar ziua vizitei noas
tre, „un adevăr rodind", de 
generozitatea căruia ne 
putem edifica fie si citînd 
numai < cîteva versuri : 
„Cum steaua, ta o a! me- 

■feu-în ■gind ? clhd treci in 
lanțul zilei și te bucuri I 
așa pămintu-i adevăr ro
dind / și sensuri noi adău
gind la lucruri. / / Cum 
veșnic trece riul murmu- 
rind / în graiul său de 
dincolo de toate / așa să 
fii tu țării fructul blind I 
înmiresmîndu-i fruntea 
fără moarte". Adevărul 
nobil al artei îl slujesc, de 
asemenea, într-o emoțio
nantă convergență, cena
clul Ifterar-artistic, tea
trul popular (in al cărui 
repertoriu sînt înscrise și 
piese mai dificile că „Mo
bilă și durere" de Teodor 
Mazilu), corul sindicate
lor, brigăzile artistice, toa
te formații multLpIu lau
reate. \

Oraș mic, dar cu ambiții 
mari, Darabanii tintesc un 
loc de frunte in viata cui* 
tural-artistică a județului 
Botoșani. Faptul că Salo
nul literar Județean, ajuns 
acum la a opta ediție, se 
inaugurează statornic la 
Darabani, devine, din 
această perspectivă, sim
bolic. Poetul nu mai poate 
adormi pe cărți, uitat, 
pierdut Intr-o provincie 
pustie. Singura — dar pro
fitabila 1 — pierdere e azi 
chiar noțiunea de „provin
cie pustie".

Ioan ADAM 
Silvestri AILENE1

CLUJ-NAPOCA :

Un nou și modern edificiu de cultură 
- casa tineretului

Noul edificiu cultural pentru tineret din Cluj-Napoca, 
dat de curînd In folosință, este amplasat într-una din 
zonele pitorești din municipiu, la confluența cartierelor 
Mărăștl și Gheorgheni, unde locuiesc mii de tineri și se 
află un mare număr de unități de lnvătămint. Prolec- 
tantii și constructorii au realizat o instituție culturală 
care se remarcă prin funcționalitate, spații și dotări ce 
permit organizarea și desfășurarea unor activități com
plexe cu caracter cultural, științific și recreativ. Se re
marcă sala de conferințe și spectacole cultural-artistiee 
cu circa 400 locuri, realizată In formă de amfiteatru, sala 
polivalentă destinată organizării de dezbateri, schimburi 
de experiență, consfătuiri și simpozioane, cabinetul de 
informare $i documentare, săli pentru cursuri, cercuri și 
activități practice. (Marin Oprea).
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• CASELE LUI HOREA Șl 
CLOȘCA - RECLĂDITE. Locuitorii 
satelor Horea șl Cărpiniș, din județul Alba, 
au hotărit, la împlinirea a 200 de ani de 
la marea răscoală din 1784, să înalte din 
temelii casele unde s-au născut si au trăit 
Horea și Cloșca. Cercetind prin arhive, 
apelind la documentele epocii si ascultînd 
mărturiile păstrate ca pe un bun de preț 
de atîtea generații, urmașii de astăzi ai 
luptătorilor de la 1784, meșteri în alegerea 
lemnului pentru construcții și prelucrarea 
lui. au ridicat casa lui Horea pe Dealul 
Fericetului și casa lui Cloșca la Cărpiniș 
— Roșia Montană.

La începutul acestei luni cele două lăca
șuri de cinstire a destoinicilor înaintași au 
fost, deschise în prezența a numeroși oa
meni al muncii din Țara Moților, Expo
zițiile amenajate in cele două case-docu- 
ment au fost realizate prin donații din 
partea. Muzeului Unirii din Alba lulia, In
stitutului de Istorie din Cluj-Napoca. Mu
zeului etnografic din Lupșa și a unor ce
tățeni.
• MÎNDRA CTITORIE A LUI 

NEAGOE BASARAB. ° vesle bună 
de la Tirgoviște : în parcul din centrul 
orașului, săpăturile arheologice din acest 
an au dus la decopertarea laturii vestice a 
impresionantului palat construit de Neagoe 
Basarab intre anii 1517—1521 — podoabă a 
arhitecturii noastre medievale, care a stîr- 
nit prin vremi admirația multor călători 
străini datorită .dimensiunilor sale impună
toare, armoniei proporțiilor și frumuseții 
decorațiilor. Deocamdată, pe latura vestică 
au fost dezvelite circa 16 încăperi și o fîn
tînă, cercetîndu-se, totodată, sistemul de 
aducțiune a apei; prin săpături, după cum 
ne spune directorul Muzeului județean 
Dîmbovița, Constantin Nâstase, au fost 
scoase la iveală numeroase fragmente de 
frescă de epocă, cahle smălțuite, ceramică 
variată, unelte. în curind, deci, în vechea 
Cetate de scaun a Țării Românești, un nou 
obiectiv de cert interes științific și turis
tic se va integra circuitului public.

® BURIDAVA IȘI DEZVĂLUIE 
ALTE TAINE. Cu fiedare nouă campanie 
de cercetări arheologice, așezarea dacică 
fortificată de la Ocnița-Vîlcea (unde a fost 
localizată, Buridava antică) iși dezvăluie 
alte și alte taine din existența sa de acum 
dopa milenii, După ce in anii treeuți, aici 
au ieșit la iveală •— fapt unic în analele 
arheologiei dacice — mai multe inscripții 
atestind un rege local Thiamarcus (la în
gemănarea secolelor I î.e.n. și I e.n.) in 
acest an cercetările au adus noi precizări 
privind sistemul de fortificare al așezării. 
S-a constatat astfel că erau întărite cu 
zid de lemn și pămînt trei terase, după 
cum aprecia prof. univ. dr. docent Dumi
tru Berdu, conducătorul șantierului arheo
logic de aici. Ceea ce conferă un caracter 
impresionant acestor fortificații este faptul 
că șanțurile in care erau fixați pereții zi
dului (alcătuiti din bime de lemn între 
care se așezau pietre și pămînt) erau să
pate în ștîncă pînă la adîncimea de 1 me
tru. Masivitatea fortificației atestă o dată 
ma!_ mult importanța politică și militară a 
Bundavei antice,, care era totodată, 
cum au dovedit-o săpăturile din anii treeuți 
și un important centru economic și mește
șugăresc.

• „LACUL CODRILOR AL
BASTRU". Decenii tn șir, cei care po
poseau la Ipoteștl, la casa șl locurile copi
lăriei lui Eminescu, întrebau: „Dar lacul?" 
$i invariabil răspunsul era același 
departe, In pădure, nu 
ajunge".

De cîtva timp însă, cei care pun o ase
menea întrebare primesc un alt răspuns : 
„Da. puteti vizita și lacul. Se află acolo, in 
pădure, către cabana -Stejarul*. Căile de 
acces au fost modernizate, iar indicatoa
rele circulației rutiere vă conduc pînă 
lingă lac și mai departe pa drumul natio
nal spre Suceava".

Cu.m. ?-a.u schimbat lucrurile ? Mai Intîi, 
din inițiativa secției de propagandă a Co
mitetului județean Botoșani al P.C.R., spe
cialiști de renume au stabilit în amănunt 
aspectul^ lacului șl al împrejurimilor, așa 
cum, arătau cu mai bine de un secol în 
urmă, cînd ^au răsunat pe aici pașii lui E- 

a

prea se poate

minescu. Lucrările ■ de 
lacului, de amenajare a 
„insula cea verde" — și de -plantare a nufe
rilor au fost realizate de Oficiul județean 
al apelor Botoșani. Inspectoratul silvic și 
subunitatea din Botoșani a I.F.E.T. Suceava 
se ocupă de plantarea „plîngătoarelor săl
cii" și amenajarea împrejurimilor. Pe o 
placă de marmură ce va purta efigia poe
tului va fl gravată poezia „Lacul".
• al vi-lea tezaur monetar 
ROMAN ÎN MARAMUREȘ. Din 
perspectivă arheologică, satul Oarța de Sus 
din județul Maramureș ocupă un loc aparte. 
Aici au fost descoperite si cercetate par
țial o așezare neolitică, o alta cu caracter 
ritual din epoca bronzului si o așezare 
dacică. Lâ acestea s-a adăugat, în toamna 
acestui an, un tezaur monetar de denari 
imperiali romani.

Apărute întimplător. cu ocazia lucrărilor 
agricole de toamnă, primele monede au 
fost un semnal pentru Muzeul județean 
Maramureș, care a trecut , la cercetarea sis
tematică a zonei. Pină în prezent — cer
cetarea nu este încheiată — au fost des
coperite, după cum ne informează Georgeta 
Maria Iuga, arheolog la. Muzeul județean 
Maramureș, 191 monede emise de împărații 
Vitellius, Titus, Vespasian. Traian. Hadrian 
și Antonins Pius. Este cel de-al 6-lea te
zaur monetar descoperit în nord-vestul Da
ciei, constituindu-se intr-o netăgăduită 
dovadă a relațiilor strînse ale dacilor liberi 
cu populația din Dacia romană.
• VESTIGIILE UNOR STRĂ

VECHI OCUPAȚII. Muzeul pomicul- 
turii și viticulturii din cadrul Complexului 
muzeal Golești se' îmbogățește an de an cu 
noi exponate achiziționate de pe întreg cu
prinsul tării — mărturie a străvechimii 
acestor ocupații. In ultimii ani au fost inte
grate în circuitul muzeografic — după cum 
ne Informează tovarășul Vasile Novac, 
directorul complexului muzeal — gospo
dării din Vrancea. Prahova,' Dobrogea și 
Dolj. In curind. mai exact la stirșitul aces
tei luni va fi deschisă vizitatorilor o gos
podărie pomicolă din zona Munților Apu
seni, (comuna Sălciua. județul Alba). Co
lecțiile muzeale de aici au sporit în acest 
an prin achiziționarea unei gospodării de 
pomicultori din județul Maramureș (al
cătuită din casă, șură, grajd, patul, fîntînă, 
porti, unelte și instrumentar agricol, tex
tile etc.) precum și a unor gospodării din 
Hunedoara și Teleorman. Toate stind măr
turie nu numai priceperii înaintașilor in 
a face pămîntul să rodească. în a-i valo
rifica bogățiile, ci și unei vieți de o 
necurmată statornicie pe glia străbună.

Grupaj realizat da 
Silviu ACHIM 
cu sprijinul corespondenților „Sântei!*1
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a 
declanșării revoluției algeriene.

Vă mulțumesc pentru mesaj și exprim speranța că relațiile dintre Alge
ria și România' se vor întări tot mai mult, spre binele popoarelor noastre 
prietene.

Cu înaltă considerație,

CHADLI BENDJEDID
Președintele

Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
Secretar general

al Partidului Frontul de Eliberare Națională

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi, pe Martin Bangemann, 
ministrul economiei al R. F. 
nia. care a făcut o vizită 
noastră.

Au fost discutate aspecte 
laborării economice dintre cele două 
țări, posibilitățile și căile de extin
dere a cooperării economice si teh- 
nico-științifice în domenii de interes 
reciproc, de lărgire și diversificare 
a schimburilor comerciale bilaterale.

La întrevedere a participat Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent Hartmut Wolfgang 
Schulze-Boysen, ambasadorul R. F. 
Germania la București.

. ★
Joi. ,21 noiembrie, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C; al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
condusă de Wubshet Dessie. secretar 
al C.C. al P.M.E.. care, la Invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în tara 
noastră.

în cursul întrevederii au fost 
evocate bunele relații de prietenie 
si colaborare între partidele, popoa-

Germa
in țara
ale co-

rele si țările noastre, care se dez
voltă continuu. în spiritul convorbi
rilor si înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, si tovarășul Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncitorilor din 
Etiopia, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu. S-a 
exprimat dorința comună de a dez
volta în continuare aceste relații pe 
multiple planuri. în interesul re
ciproc, al cauzei independenței, pro
gresului social si colaborării interna
ționale. al socialismului si păcii în 
lume.

★
La București a avut loc, joi, o 

conferință de presă prilejuită de or
ganizarea, la începutul anului viitor, 
a Tîrgului internațional de la-Brno.

în cadrul conferinței, Jiri Skrla, 
director la întreprinderea de tîrguri 
și expoziții din Bono, a evidențiat 
bunele relații de colaborare și coope
rare economică existente între între
prinderi industriale și comerciale din 
România și Cehoslovacia, aprecierile 
de care se bucură produsele româ
nești în tara sa, precum și aspecte 
privind programul tîrgului.

(Agerpres)

De la Direcția drumuri din Ministerul 
Transporturilor și

Direcția drumuri din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță : Datorită zăpezii și vîntu
lui puternic, sînt închise următoarele 
căi rutiere : autostrada București— 
Pitești ; DN 58 — Giurgiu—Ghim
pați ; DN 55 — Teasc—Bechet ; DN 
55 A — Ghighera—Rast ; DN 61 — 
Ghimpați—Găești ; DN 65 A — Cos- 
tești—Roșiori de Vede—Turnu Măgu
rele : DN 65 C — Craiova—Siminic ; 
DN 67 B — Drăgășani—Vedea; DN 56 
— Galicea — Calafat ; DN 51 A — 
Zimnicea—Piatra. Circulația conti
nuă să fie îngreuiată pe drumurile 
naționale din Oltenia, vestul și cen
trul Munteniei.

Liniile si instalațiile feroviara 
funcționează anevoios. Linii închi
se : Jianca—Leu. Radomirești—Dră- 
gănești, Găești—Mătăsaru — numai 
pe un fir ; Lița—Putineiu. Recea— 
Slatina. Vlăduleni—Piatra Olt. Banu 
Mărăcine—Craiova. Căciulati—Sna- 
gov și VI a șea—Tîrnavele.

Comunicațiile telefonice, datorită 
vîntului puternic, care a runt firele 
aeriene, sînt întrerupte între : Ale
xandria—Zimnicea. Piatră Olt—Rîm-

Telecomunicațiilor
nicu Vilcea. Craiova—Calafat. Roșiori 
de Vede—Turnu Măgurele si Cos- 
tești—Piatra Olt.

Traficul de călători se derulează, 
în continuare, cu un număr redus 
de curse, cu trasee prescurtate sau 
deviate.

Din cauza drumurilor înzăpezite 
sau a căilor de acces impracticabile, 
în județele Argeș, Olt, Dolj, Teleor
man. Giurgiu. Buzău. Călărași. Ia
lomița, Vilcea și sectorul agricol 
Ilfov transportul de mărfuri se de
rulează cu unele dificultăți.

Cu excepția unor oficii poștale din 
județele Teleorman. Olt, Mehedinți. 
Gorj și Vilcea, care sînt Izolate, poș
ta funcționează normal.

în porturile dunărene situate în
tre Bazias și Orșova activitatea este 
întreruptă, datorită vîntului. iar în 
cele dintre Drobeta-Turnu Severin și 
Turnu Măgurele se lucrează la un 
volum mai redus. De la Giurgiu la 
Tulcea și în porturile Tulcea și Con
stanța activitatea se desfășoară nor
mal.... . ..... .. ...

Toate.aeroporturile slnt în stare de 
disponibilitate.

Articole utile în orice locuință
Cui nu 1 s-a întîmplat să nu tră

iască febra mutării într-o locuință 
nouă? Dacă nu el personal, măcar 
pe cea a rudelor apropiate, a prie
tenilor. a celor dragi. Și cine, stră- 
bătînd magazinele si raioanele de 
specialitate ale comerțului de stat, 
nu s-a oprit, măcar o dată, la 
punctele de vînzare destinate co- 
voarclor. perdelelor, fetelor de 
masă? Obiecte absolut indispensa
bile în orice locuință. Și e de-a 
dreptul emoționant (citi n-au trecut 
prin asta si citi încă vor mai 
trece!) să vezi o pereche de tineri 
căsătoriți cliscutind în șoaptă despre 
obiectele amintite si ce anume s-ar 
potrivi locuinței lor. îi vezi con
centrați. suprasolicitînd , vinzătorii, 
care-i înțeleg și le prezintă tot ce 
se poate prezenta : covoare produ
se de întreprinderile din Cisnădie, 
Alba Iulia sau Șiret, perdele, dra
perii si fete de masă furnizate de 
întreprinderea „Tinăra Gardă" din

București, de fabrici de profil din 
Roșiori de Vede si Pașcani, ca să 
amintim doar citeva. Iată, de pildă, 
covoare tip „București". „Dorna". 
„Muntenia", covoare dublu Pluș 
sută la sută lină sau 70 la sută, mo
chete tunse sau buclate, covoare de 
iută. Covoare cu desene florale, cu 
medalioane sau jocuri geometrice, 
însumind pină la zece desene țesu
te cu artă, cu grijă pentru frumos. 
Iată noi tipuri de perdele elegante, 
adevărate dantelării cu flori sau. 
discrete jocuri geometrice. Există si 
o gamă foarte largă de fete de 
masă din țesături de in sau bum
bac. din pînză topită, cu desene 
florale. în pasteluri calde, viu co
lorate sau albe ca zăpada. O bogă
ție de covoare, perdele si fete de 
masă se află în raioanele speciali
zate ale magazinelor comerțului de 
stat. Sint obiecte frumoase și utile 
care dau culoare și farmec oricărei 
locuințe.

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Publicăm în continuare rezultatele obținute In întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, precum si din domeniul circulației măr
furilor si al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit 
pe baza indicatorilor prevăzutl în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirșitul lunii octombrie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 136,8 puncte.
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR 
Locul I : Exploatarea minieră 

Baia Sprie. județul Maramureș, cu
989.8 puncte.

Locul II : întreprinderea minie
ră Bălan, județul Harghita, cu
974.8 puncte.

Locul HI : Exploatarea minieră 
Vețel, județul Hunedoara, cu 972,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni si explorări geologice 
Cluj, cu 497 puncte.

Locul II: întreprinderea de pros
pecțiuni si explorări geologice Su
ceava, cu 465,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Hunedoara, cu 460,4 puncte,

ÎN INDUSTRIA 
DE UTILAJ ENERGETIC. 

PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE. 
CHIMIE ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivita Roșie" București, 
cu 872,5 puncte.

Locul II : întreprinderea „Nep- 
tun“ Cimpina. județul Prahova, cu

medicamente București, cu 353,4 
puncte.

IN INDUSTRIA DE METALE 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea metalur
gică „Neferal" București, cu 379.5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 376,6 puncte.

ge-

ZIUA NAȚIONALA a republicii libaneze

Excelenței Sale Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

BEIRUT

întreprinderea 
București, cu

819,8 puncte.
Locul III :

mașini grele
puncte.

ÎN

de
740

INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE. 

COSMETICE. COLORANȚI, 
LACURI ȘI DETERGENȚI

Locul I : întreprinderea de me
dicamente si colorant! „Sintofarm" 
București, cu 427,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 410 puncte.

Locul III : întreprinderea de

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE ZECE LUNI

Locul HI : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 43,7 puncte.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier sl decorațiunl „Heliade" 
București, cu 716,1 puncte.

Locul II : Combinatul de Indus
trializare a lemnului Pipera-Bucu- 
rești. cu 558,7 puncte.

Locul III : întreprinderea . de 
prelucrare a lemnului Rădăuți, ju
dețul Suceava, cu 414,9 puncte.

IN INDUSTRIA 
CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții. Scornicești. județul Olt. cu 
925,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Tulcea. cu 670,1 puncte.

Locul III: întreprinderea de con
fecții Bacău, cu 562,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA ZAHĂRULUI, 
PRODUSELOR ZAHAROASE 

ȘI ULEIULUI
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase „Kandia" Timișoa
ra. cu 909,6 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
Industrializarea sfeclei de zahăr 
Oradea, cu 737,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
Constanta, cu 698,4 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză 
nerală de constructii-montaj 
cău. cu 821,3 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză
nerală de constructii-montaj Timiș, 
cu 796.9 punețe.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Mu
reș, cu 434,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
- STAȚII DE CALE FERATĂ
Locul I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 512,4 puncte.
Locul 

Bîrlad. 
puncte.

Locul 
Ișalnita. județul 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I: întreprinderea de trans

port naval si auto „Delta Dunării" 
Tulcea — M.A.I.A.. cu 494,4 puncte.

Locul II : Compania „TAROM" 
București — M.T.Tc.. cu 454 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare oortuară Constanta — 
M.T.Tc.. cu 202.3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textil.e-incălțăminte Ploiești, cu 
314,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata oentru mărfuri 
metalo-chlmlce Brasov, cu 283,6 
puncte.

Locul III: întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Ialomița. cu 238.7 
Dunete.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I: Uniunea județeană Arad, 
cu 874.3 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Vîicea. cu 830,6 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Constanta, cu 809,1 puncte.

(Agerpres)

II : Stația de cale ferată 
județul Vaslui, cu 484,3

III : Stația de cale ferată 
Doli. cu 464,4

DOLJ: Oameni la datorie în apărarea
avutului

Iarnă pe meleagurile Doljului. 
Căderile abundente de zăpadă au al
ternat cu frecvente și puternice ra
fale de vînt. Miercuri, stratul de 
zăpadă depășea 60 cm la Poiana 
Mare, 25 cm la Craiova, 40 cm la 
Calafat, 45 cm la Moțăței, 40 cm Ia 
Rast... Vreme neobișnuită pentru 
luna noiembrie. Ninsoare, viscol ce 
a atins și 100 km/h, temperaturi scă
zute...

...Ciobanii sectorului zootehnic al 
C.A.P. Rast se aflau cu toate cela 
1 400 de oi la pășunat, inbrucit aces
tea mai găseau încă suficientă hrană 
in cîmp. Deodată, ca din senin, a 
pornit a ninge vîrtos, ca în miez de 
iama. Se stîrnește un viscol năpras
nic. Ciobanii pornesc anevoios oile 
spre saivane. Unul dintre ei, Ion 
Băncioi, împreună cu cele 670 de oi 
ce le avea în primire, se rătăcește. 
„Am dat alarma, am mobilizat sănii, 
tractoare și oameni din comună — 
mulți dintre ei oferindu-se volun
tar — pentru a găsi și salva turma 
dispărută printre troiene" — ne 
spune Maria Stănculescu, primărița 
comunei Rast. Oamenii au împinzit 
cimpul de la o zare la alta. Ștefan 
Dulvac, secretar adjunct al comite
tului comunal de partid. Ion Stănes- 
cu, președintele C.A.P., Iulian Coa
dă, șef de brigadă la sectorul zoo
tehnic, cărora li s-au alăturat alți 
oameni ai muncii din localitate care 
au înfruntat troienele, viscolul și 
gerul fără o clipă de răgaz. După 
35 de ore au găsit turma înzăpezită 
între două canale de desecări, în 
lunca Dunării. Aici au stat oile 
aproape două zile și două nopți, 
avînd drept apă și hrană : zăpada. 
Ciobanul lor a ajuns, aproape în
ghețat, în altă comună, Seaca de 
Cîmp, după ajutoare.

Acțiunea de salvare a oilor a fost 
operativ organizată. Cooperatorii de

obștesc
la C.A.P. Rast, Ion Macamete, Ale
xandru Drăghici și Ilie Bolea, Ale
xandru Stănoi, precum și Iulian 
Coadă, Ion Stănescu și Ștefan Dul
vac,. au deschis pîrtie cu lopețile 
printre troiene. în urma lor, meca
nizatorul Ilie Jianu lărgea calea 
oilor spre saivan. Muncă grea, ore 
în șir, îritrucît ninsoarea viscolită 
acoperea imediat pîrtia în urma lor...

Acum oile se află în adăposturi. 
S-a ivit un nou pericol : blocarea 
rețelei de alimentare cu apă a în
tregului sector zootehnic din cauza 
unei avarii, datorate furtunii, în 
sistemul de alimentare cu energie 
electrică. S-a hotărit. pe Ioc amena
jarea unei conducte care să permită 
aducerea apei pentru animale de Ia 
o sondă aflată în foraj în vecinăta
tea fermei zootehnice. Zis și făcut. 
Ningea viscolit, iar frigul ajungea 
pină la oase, dar Ștefan Ispas, vice
președintele consiliului popular co
munal, electrician de profesie, a 
îmbrăcat halatul, a pus mina pe 
scule și s-a apucat hotărit de treabă. 
Alături de el Florea Cazan, electri
cian, și Ion Cărăușescu, mecanic de 
întreținere și secretarul organizației 
de bază de Ia zootehnie, și mulți 
alții. Nici o clipă de răgaz pină ce 
apa n-a ajuns la animale. (Nicolae 
Băbălău, corespondentul „Scinteii").

Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Libaneze îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului libanez prieten, pace și 
prosperitate.

Inii exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre, 
atît pe plan bilateral cit și în viața internațională, se vor dezvolta tot mai 
mult in viitor, spre binele popoarelor 
și înțelegerii in lume.

român și libanez, al păcii, securității

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Dezvoltarea 
și diversificarea 

rețelei comerciale 
în județul 
Teleorman

(Urmare din pag. I)

BIHOR : Produse noi 
cu caracteristici superioare

Preocuparea colectivelor din uni
tățile industriale ale județului Bi
hor pentru valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor 
se concretizează în înnoirea și mo
dernizarea a numeroase produse. 
Astfel, de la începutul anului. în 
industria bihoreană au fost asimi
late aproape 100 de noi mașini, ma
teriale și bunuri de consum. în 
aceiași timp, au fost introduse sau 
extinse peste 50 noi tehnologii de 
fabricație de mare eficientă econo
mică. Gradul de înnoire a produc
ției în unitățile cu sarcini în acest 
domeniu a atins 64,7 la sută, față 
de 62,3 la sută planificat. Se evi
dențiază in mod deosebit colecti
vele de muncă de la „înfrățirea". 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului Oradea, „Sinteza", „Me
talica". „Viitorul". întreprinderea 
mecanică și piese de schimb Ora
dea, „Refractara" Aleșd, întreprin
derea de confecții Oradea. între
prinderea pentru materiale de con
strucții Oradea. (loan Laza, cores
pondentul „Scinteii").

n-a mai avut timp să gîn- 
dească, deși nu s-ar putea 
spune că nu este un tînăr 
îndeajuns de chibzuit. Ceva 
însă a luat-o înaintea gîn- 
dirii lui. A fost, pe de-o 
parte, criticat. Și nu doar 
de formă. Dar, pe de altă 
parte, ortacii lui l-au pre
țuit o dată în plus. Adaug 
acestui gest al lui Oprișoni 
și faptul că, după o expre
sie ce-i aparține, oțelul „se 
clădește cu însăși ființa 
noastră, cu tot ce purtăm 
în noi, cu bune și cu rele, 
cu bucurii și necazuri, din 
clipele noastre de-ntrista.re 
sau de fericire". Sau, ca 
să dau un alt exemplu, mai 
vîrstnicul său coleg, cu 
doar trei-patru ani mai 
virstnic, inginerul Ion Ti
săliță, venit tocmai din 
Maramureș, avea să-mi 
«pună la un moment dat.

cînd pixul și carnetul meu 
se odihneau, deci intr-o 
clipă de totală mărturisire 
de sine, următoarele : „M-ai 
tot întrebat despre tot felul 
de lucruri, despre oțel.

seama că venind la Hu
nedoara. m-am schimbat 
extraordinar. Sînt pur și 
simplu alt om. Am alta 
deschidere spre lume, spre 
viață. O înțeleg mai bine

Hunedoara si oamenii ei
5

despre mine, despre insti
tutul făcut chiar aici, la 
Hunedoara, iar eu ți-am 
vorbit despre toate astea 
așa cum m-am priceput. 
Dar e ceva pe care nu-i 
musai să-1 scrii, e ceva pe 
care nici eu nu mi-1 pot 
explica îndeajuns. Am 
venit de undeva, de sus, 
din Maramureș, și treaba 
asta n-am s-o uit' niciodată. 
Mă mai întorc printre ai 
mei, pe-acasă, dar îmi dau

sau mai rău, nu știu, dar 
oricum sînt alt om. Am 
făcut și fac oțel, dar iată 
că și otelul mă face pe 
mine, mă modelează. Oțe
lul și Hunedoara sint pen
tru 
prin 
spre lume . .
timp, spre mine, spre în- 
lăuntrul meu. Este un 
simțămînt extraordinar pe 
care nu mi-1 pot explica, 
dar pe care îl trăi ase cu

mine 
care

ca o fereastră 
am putut privi 
și, in același

toată ființa. îl trăiesc și 
mă bucur. Mă bucur de 
viață și eu cred că asta 
este adevărata viață, cînd 
simți că faci parte din ceva 
care trăiește puternic, nă
valnic, la o uriașă tempe
ratură. Nu-i vorba numai 
de temperatura oțelului, ci 
și aceea a omeniei. Aceas
ta este, pentru mine. Hu
nedoara. ceva care trăiește 
prin focurile ei. prin oa
menii ei".

N-am să despic firul în 
patru pentru a explica tot 
ce-a vrut să spună ingine
rul Tisăliță. I-am spus 
doar că, deși n-am notat 
nimic, cuvintele lui au ră
mas in mine și -că le voi 
folosi odată și-odată, pen
tru că ele sînt, pentru 
mine, dovada limpede că 
despre Hunedoara ar tre
bui să scriu zilnic, mereu, 
si n-aș termina niciodată.

în pas cu dezvoltarea edilitar- 
gospodărească a localităților urba
ne din județul Teleorman, a luat 
amploare si rețeaua comerțului de 
stat, factor important al ridicării 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Semnificativ în acest sens 
este faptul că numai în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, suprafața co
mercială din Alexandria. Tr. Mă
gurele. Roșiori de Vede si Zimni
cea a crescut de aproape 5 ori. 
Comparativ cu anul 1965, volumul 
desfacerilor de mărfuri prin co
merțul socialist a sporit de 4,4 ori.

în municipiul Alexandria, imagi
nea magazinelor care se deschid 
o dată cu darea în folosință a noi
lor blocuri de locuințe a devenit 
familiară tuturor cetățenilor aces
tei frumoase așezări din Cîmpia 
Burnasului, Fie că este vorba de 
noul centru civic, de modernele 
artere București. Dunării. Parti
zani. Proletari. de zone mai 
vechi ori de altele abia în curs de 
finisare, reședința județului îsi În
noiește cu consecventă zestrea de 
locuințe o dată cu baza -tehnico- 
materială a comerțului, a unități
lor de servire. Firesc si necesar : 
îmbunătățirea condițiilor de apro
vizionare a populației se Înscrie 
între preocupările majore ale gos
podarilor orașului. Concomitent cu 
eforturile depuse pentru asigura
rea si îmbunătățirea fondului de 
marfă si pentru desfășurarea acti
vității de comerț în condiții de ci
vilizație si eficientă, s-a urmărit 
cu stăruință dezvoltarea continuă 
a bazei tehnlco-materiale a comer
țului. S-a avut în vedere crearea 
unor unităti mal funcționale, cu 
profiluri mai bine adaptate cerințe
lor populației din diferite zone ale 
municipiului, corespunzătoare exi
gentelor unui comerț dinamic sl 
operativ.

Vechiul vad comercial de pe 
strada Libertății, un fel de 
Lipscani al Alexandriei, a cunos
cut în ultimii ani profunde prefa
ceri înnoitoare. Aici s-a ridicat cel 
mab mare magazin universal din 
județ — „Crinul", cu o suprafață 
de peste 8 090 mp. în aceeași zonă 
se află si alte magazine universale: 
„Adonis". „Venus". „Junior". Ală
turi de ele funcționează un mare 
complex de alimentație publică 
(restaurant, cofetărie, patiserie, 
braserie), cu o tinută arhitectonică

Victor NITA

Astăzi este Ziua națională a Li
banului. Se împlinesc 42 de ani de 
cînd fostul teritoriu colonial de De 
țărmurile de est , ale Mediteranei 
și-a proclamat independenta, ou- 
nind capăt unei lungi perioade de 
dominație străină si deschizînd o 
nouă pagină a frămîntatei sale is
torii. în perioada care a urmat ac
tului de Ia 22 noiembrie 1943. Liba
nul (suprafața : 10 400 kmp ; popu
lația : circa 3 milioane de locui
tori) a cunoscut o dezvoltare rapi
dă. ceea ce a permis lichidarea 
înapoierii moștenite din trecut si 
transformarea sa intr-unu! dintre 
cele mai înfloritoare centre econo- 
mico-financiare ale Orientului Mij- 
lociu. Din nefericire, această evolu
ție pozitivă a fost întreruptă în 
primăvara anului 1975. ca urmare 
a Izbucnirii unor grave conflicte 
interne, cu substrat confesional, 
soldate cu zeci de mii de morti si 
răniți, cu mari distrugeri materia
le si cu dezorganizarea vieții eco- 
nomico-sociale. Situația s-a agra
vat si mai mult în urma repetate
lor intervenții armate ale Israelu
lui. După aprecierea specialiștilor, 
in ultimii zece ani a fost distrusă 
20 la sută din infrastructura eco
nomică a Libanului, pagubele su
ferite ridieîndu-se la zeci si zeci 
de miliarde de dolari.

în ultima vreme. în desfășura
rea evenimentelor au intervenit o 
serie de elemente noi. care vădesc 
tot mai mult dorința poporului li
banez de a nune capăt acestei tra
gedii naționale si de a reveni cit 
mai rapid la o viată normală. La 
miilocul anului trecut, oe fondul 
unor îndelungi consultări între di
feritele forte politice, a fost format

gra- 
ulti- 
pro- 
rea- 
fntre

un guvern de uniune națională, 
care a elaborat un program de re
construcție a Libanului sl care de
pune in continuare eforturi susți
nute in vederea încetării înfruntă
rilor armate, soluționării pe cale 
politică a conflictului intern.

Opinia publică din tara noastră, 
care a manifestat întotdeauna sim
patie si solidaritate cu lupta pen
tru libertate, independentă si inte
gritate teritorială a popoarelor ara
be, a urmărit cu îngrijorare 
vele evenimente petrecute in 
mii ani în această tară. Ea s-a 
nuntat cu consecventă pentru 
lizarea reconcilierii naționale
toate forțele politice din Liban, 
condamnînd. totodată, acțiunile a- 
gresive ale Israelului, care încalcă 
drepturile suverane ale Libanului 
si mențin încordarea în zonă. în 
acest spirit. România socialistă 
consideră necesar să se intensifice 
eforturile pentru o soluționare 
globală, oe calea. negocierilor, a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967. la rezol
varea problemei palestiniene, in
clusiv la crearea unui stat pales
tinian independent, la realizarea 
unei păci trainice si juste, menite 
să asigure integritatea si suverani
tatea tuturor statelor din regiune.

Reafirmîndu-si solidaritatea cu 
cauza poporului libanez, ponorul 
român îsi exprimă convingerea că 
relațiile tradiționale româno-liba- 
neze se vor dezvolta în continuare, 
în interesul ambelor țări si po
poare. al cauzei păcii si înțelegerii 
internaționale.

INFORMAȚII SPORTIVE

Un nou și modern pod 
peste rîul Ialomița

Locuitorii din satele Crăsani. Co- 
puzu si Suditi beneficiază de un 
nou pod peste rîul Ialomița, care 
leagă cele 3 sate de așezarea reșe
dință a comunei Balaciu. Noul pod 
face legătura cu drumul national 
2 A București — Constanta. Con
struit din beton armat, cu o des
chidere de 150 metri, avînd două 
benzi de circulație pentru autove
hicule de mare tonaj si gabarit, po
dul contribuie la scurtarea rutelor 
de circulație a mijloacelor de

transport de la cooperativa agricolă 
de producție Crăsani si din cadrul 
celorlalte unităti care asigură apro
vizionarea celor trei sate cu pro
duse industriale. El a fost realizat 
de întreprinderea de drumuri si 
poduri București, cu ajutorul ne
mijlocit al Direcției județene de 
drumuri si poduri Ialomița si cu 
participarea cetățenilor din cele 
trei sate. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scinteii").

vremea
Institutul de meteorologie sl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 32 noiembrie, ora 20 — 25 
noiembrie, ora 20. In tară : Vremea 
va £1 închisă și rece în regiunile su
dice. estice, precum si in zonele de- 
presionare, unde vor cădea precipita
ții sub formă de ploaie, lapovltă si 
nlnsoal-e. cu depunere de polei. In ce
lelalte regiuni, vremea va fl schimbă
toare, cu cerul mal mult noros sl vor 
cădea ploi locale. Vîntul va sufla slab

•ptnă lă moderat, cu intensificări lo
cale din sector predominant estic. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fl cuprinse între minus 5 si Plus 5 gra
de. izolat mal coborîte. cele maxime, 
diurne, vor oscila intre zero si 10 gra
de. pe alocuri mai ridicate în regiu
nile vestice. Se va semnala ceată cu 
caracter local. In București : Vremea 
va fi închisă. Vor cădea precipitații 
mal ales sub formă de ploaie. Vor fl 
condiții de producere a poleiului si a 
cetit. Vîntul va sufla moderat, cu une
le intensificări din sectorul estic. Tem
peraturile . minime. nocturne, vor fl 
cuprinse intre minus 3 sl zero grade, 
cele maxime, diurne. între 2 sl 5 grade.

Unități comerciale
Alexandria Foto : S. Cristianf

Io parterul complexului de locuințe din noul centru 
civic din

HANDBAL 0 în ziua a doua a 
turneului masculin de handbal 
„Supercuna mondială", ce se desfă
șoară în R.F. Germania, selecționata 
României a învins echipa R.D. Ger
mane, cu scorul de 20—19 (12—8). 
Principalul realizator al formației 
române a fost Vasile Stingă, autorul 
a 11 goluri. In celălalt joc din grupa 
A, reprezentativa Suediei a întrecut 
cu 25—22 (13—9) formația Iugosla
viei. în clasament conduce echipa 
României (cu 3 puncte) urmată de 
Suedia, R.D. Germană (cite 2 puncte) 
și Iugoslavia — (1 p). Rezultate în
registrate în grupa B : U.R.S.S. — 
Danemarca 23—19 (13—9) ; R.F. Ger
mania — Cehoslovacia 20—14 (10—9). 
Clasrfment ; 1. U.R.Ș.S. — 4 puncte ; 
2. R1F. Germania — 2 puncte ; 3. Da
nemarca — 2 puncte ; 4. Cehoslova
cia — zero puncte 0 Localitatea po
loneză Elblong a găzduit meciul 
amical de handbal dintre selecționa
tele de junioare ale României si Po
loniei. Handbalistele românce_
obținut victoria cu scorul de 27—22 
(15—10).

ȘAH. în runda a dncea a „Cupei 
mondiale" de șah (campionatul lumii 
pe echipe), ce se desfășoară în aceste 
zile în orașul elvețian Lucerna, echi
pa României a reușit să învingă (cu
4— 2 reprezentativa R.F. Germania (la 
prima masă, Șubă, avînd piesele 
negre, a cîștigat la Lobron). Alte re
zultate ale acestei runde : Anglia^ — 
R.P. Chineză 4—2 ; Ungaria — 
U.R.S.S. 3,5—2,5 ; Elveția — Argen
tina 2.5—2,5 (1) ; Franța — Africa
5— 1. în clasament conduce echipa 
Angliei, cu 19 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 18,5 puncte (2), Ungaria 
— 18,5 puncte (1), România — 17,5 
puncte, Franța — 16,5 puncte (1), 
R.P. Chineză — 15,5 puncte (1), R.F. 
Germania — 13,5 puncte. Elveția — 
13 puncte (1). Argentina —10 puncte 
(3)._ selecționata Africii — 4 puncte.

Pină la încheierea campionatului, 
echipa României mai are de jucat cu 
Franța, R.P. Chineză, Ungaria și 
Argentina.

FOTBAL. Pe stadionul „Hampden 
Park" din Glasgow, în meci tur de 
baraj pentru calificarea la turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal, selecționata Scoției a învins 
cu scorul de 2—0 (0—0) echipa 
Australiei. Partida retur se va dispu
ta, ’ ■ ■ ’ ■ , __ __
O La Rotterdam, în meci retur de 
baraj pentru calificarea 
final ' ____ _________
fotbal, selecționata Olandei a întrecut 
cu scorul de 2—1 (0—0) echipa Bel
giei. în primul joc victoria a re
venit cu 1—0 fotbaliștilor belgieni, 
care au obținut calificarea datorită 
golului marcat în deplasare.

Pină in prezent se cunosc 22 de 
echipe dintre cele 24 de participante 
Ia turneul final al campionatului 
mondial de fotbal, ce se va desfășura 
anul viitor in Mexic. Sînt calificate 
formațiile Italiei (deținătoarea titlu
lui), Mexicului (țară-gazdă), Polo
niei, _ R.F. Germania, Portugaliei, 
Angliei, Irlandei de Nord, Bulgariei, 
Ungariei, U.R.S.S., Spaniei, Dane
marcei, Franței. Belgiei, Braziliei, 
Argentinei, Uruguayului. Paraguayu
lui. Algeriei. Marocului. Coreei de 
Sud și Canadei.

Ultimele două calificate vor fi în
vingătoarele din intîlnirile Scoția — 
Australia și Siria — Irak.

au

la 4 decembrie, la Melbourne

la turneul 
al campionatului mondial de

îmbină in mod 
..în scopul

în care utilul se 
armonios cu frumosul, 
creșterii operativității desfacerilor 
— ne spune directorul întreprin
derii comerciale de stat pentru ali
mentație publică, tovarășul Marin 
Biet — s-a pus un accent deosebit 
ne organizarea unor magazine spe
cializate : pescării, unităti „Gospo
dina", patiserii, lacto-bar etc. Pe
riodic. pentru testarea preferințe
lor cumpărătorilor, aici se organi
zează expoziții cu vînzare".

Dar magazinele construite în re
ședința județului nu reprezintă 
singurele înnoiri ale comerțului so
cialist teleormănean. în ultimii 
ani. si In celelalte localități urbane 
au apărut magazine universale mo
derne. cu zeci de raioane de des
facere a mărfurilor : „Macul" si 
„Dunărea" la Roșiori de Vede, 
„Central" la Turnu Măgurele. ..Do- ■ 
naris" la Zimnicea.

Si în perioada următoare dezvol
tarea bazei materiale a comerțului 
va cunoaște noi dimensiuni. La 
Alexandria, de pildă. în curînd se

va da in folosjjită un mare maga
zin specializat in prezentarea și 
desfacerea mobilei, lucrătorii de 
aici, cu bună pregătire profesio
nală, oferind cumpărătorilor su
gestii de mobilare, mochetare și 
decorare a locuințelor. Noi unităti 
comerciale se vor amenaja, de 
asemenea, la parterul blocurilor ce 
se construiesc si in celelalte orașe 
ale județului.

După cum ne spunea tovarășul 
Gheorghe Glăvan, director al Di
recției comerciale județene, ame
najarea noilor spatii comerciale 
este însoțită de pregătirea unor noi 
cadre de lucrători, de măsuri pen
tru modernizarea sl adaptarea 
echipamentului comercial existent 
la cerințele actuale, ca si pentru o 
mai judicioasă organizare si creș
tere a funcționalității unităților — 
toate în vederea unei mai bune 
aprovizionări si serviri a cetățe
nilor.'

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii’

Duminică 24 noiembrie 1985, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono
sport organizează o nouă tragere 
multiplă Loto, tn cadrul celor 8 
extrageri, in două faze, cu un total 
de ,72 numere, oarticipanlii au po
sibilitatea obținerii unor importan
te câștiguri, incepînd cu autoturis
mele „Dacia 1 300“ (la ambele faze 
ale tragerip. mari sume de bani, 
precum si excursii în R.P. Bulgaria. 
Se efectuează si extrageri „legate", 
două cite două, cu cistiguri pentru 
3 numere din 18 extrase. Variantele 
de 25 lei pot obține cistiguri cumu
late la ambele faze ale tragerii. 
Variantele sfert pot obține cistiguri 
cu valori de 
maxim inclusiv 
întregi), atit Ia 
faza a II-a.

Ultima zi de 
sîmbătă 23 noiembrie.

oină la plafonul 
(in absenta celor 
faza I. cit si la

participare este



CONVORBIRILE SOVIETO-AMERICANE LA NIVEL ÎNALT 
DE LA GENEVA

Ceremonia încheierii întîlnirii
GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc, joi, ceremonia în
cheierii întîlnirii dintre secretarul 
generai al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. în sala Centrului 
internațional de presă de la Geneva 
— unde a avut loc ceremonia —. se 
aflau oficialități sovietice și ameri
cane care au participat la întîlnirea 
la nivel înalt, precum și reprezen
tanți ai autorităților elvețiene, nu
meroși ziariști.

Ceremonia a fost deschisă de pre
ședintele Confederației elvețiene, 
Kurt Furgler, care ă relevat că este 
îmbucurător faptul că cei doi con
ducători au convenit să nu pără
sească Geneva înainte de a con
semna într-un document comun re
zultatele convorbirilor purtate.

Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan 
au făcut, apoi, declarații.

Eduard Șevardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și George 
Shultz, secretar de stat al S.U.A., au 
semnat Acordul comun privind 
schimburile și contactele în dome
niile științei, învățămintului și cul
turii dintre U.R.S.S. și S.U.A.

La încheierea ceremoniei, între 
Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan 
a avut loc o scurtă convorbire.

Luînd cuvîntul la ceremonia fina

Declarație comună sovieto-americană
Prin acord reciproc, secretarii! 

general al C.C. al P.C.U.S.,f 
M. S. Gorbaciov, și președintele 
Statelor Unite, R. Reagan, s-au in- 
tîlnit la Geneva, în perioada 19—21 
noiembrie 1985.

Din partea sovietică, la întîlnire 
au participat : E. A. Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministru al afacerilor 
externe ; G. M. Kornienko, prim
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne ; A. F. Dobrînih, ambasadorul 

i U.R.S.S. în S.UJA. ; A. N. Iakovlev, 
șeful Secției propagandă a, C.C. al 
P.C.U.S. ; L. M. Zamiatin, șeful Sec-

- ției informații internaționale a C.C. 
j al P.C.U.S. ; A. M. Aleksandrov, 
; consilier al secretarului general al 
I C.C. al P.C.U.S.
I Din partea americană, !a întîlnire 

au participat: G. Shultz, secretar
, de stat ; D. Regan, șeful persona

lului Casei Albe ; R. McFarlane,
1 consilierul președintelui pentru secu- 
■ ritatea națională ; A. Hartman, am

basadorul S.U.A. în U.R.S.S. ; 
P. Nitze, consilier special al pre
ședintelui și al secretarului de . stat 
pentru controlul armamentelor ;
R. Ridgway, secretar de stat adjunct 
pentru problemele europene; J. Mat
lock, consilier special al președin
telui.

I în cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc au fost analizate

• multilateral problemele fundamen
tale ale relațiilor sovieto-americane

! și situația internațională actuală.
Discuțiile au fost sincere și utile.

j într-o serie de probleme-cheie nm
i mențin divergențe, șeri-oase. < 7
f Recunoșcșad;,;, deosebirile’ dintre 
; sistemele sociai-bolitice ale U.R.S.S.
( și S.U.A. și dintre modurile de
Ș abordare a problemelor internațio

nale, cei doi conducători au ajuns 
totodată la o mai bună înțelege
re a pozițiilor reciproce. Ei au 
convenit asupra necesității îmbu
nătățirii relațiilor sovieto-america
ne și însănătoșirii situației in
ternaționale în ansamblu. în a- 
ceastă privință, cele două părți 
au confirmat importanta unui dialog 
permanent, care să reflecte năzuința 
lor serioasă de a căuta puncte de 
convergentă în problemele existente. 

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele S.U.A., au 
convenit să se intîlnească din nou 
într-un viitor cit mai apropiat. în 
legătură cu aceasta, președintele
S. U.A. a acceptat invitația secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S. de 
a vizita Uniunea Sovietică. La rîn
dul său. secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a acceptat invitația pre
ședintelui S.U.A. de a vizita Statele 
Unite ale Americii. Problemele or
ganizării si datele acestor vizite vor 
fi puse de acord prin canale diplo
matice.

în cursul întîlnirii s-a ajuns Ia un 
acord asupra unor probleme concre
te. care sînt menționate în conti
nuare.

î
Părțile, discutînd problemele-cheie 

ale .securității si conștiente de răs
punderea deosebită ce revine U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru menținerea păcii, 
declară că un război nuclear nu tre
buie să fie declanșat niciodată : în
tr-un asemenea război nu pot exista 
învingători. Recunoscind că orice 
conflict între U.R.S.S. si S.U.A. ar 
putea avea consecințe catastrofale, 
ele au subliniat, de asemenea, im
portanta preîntîmpinării oricărui 
război intre cele două țări, fie nu
clear. fie convențional. Ele nu vor 
căuta să obțină superioritatea mili
tară.

Secretarul general si președintele 
au discutat problemele tratativelor 
privind armele nucleare si cosmice.

Ei au convenit să accelereze des
fășurarea acestor tratative în scopul 

, înfăptuirii sarcinilor trasate în de
clarația comună sovieto-americană 
din 8 ianuarie 1985. si anume, de a 
preîntîmpina cursa înarmărilor în 
Cosmos si de a-i pune capăt pe Pă- 
mînt. de a limita si reduce armele 
nucleare si de a întări stabilitatea 
strategică.

Ținînd seama de propunerile pre
zentate recent de Uniunea Sovietică 
șl de Statele Unite, ei s-au pro
nunțat pentru realizarea cit mai 
grabnică a unui progres, în special, 
in domeniile in care există puncte

Reuniune consacrată dezvoltării 
social-economice în țările latino-americane
SAN JOSE 21 (Agerpres). - La 

Ban Josă au continuat lucrările pri
mei Conferințe a femeilor pentru 
pace și libertate din America Latină 
și zona caraibiană, vorbitoarele abor- 
dînd, în esență, probleme referitoare 
la necesitatea asigurării tuturor con
dițiilor reclamate de continuarea 
neabătută a proceselor naționale de 
transformări democratice. Delegatele 
din regiune s-au pronunțat pentru o 
nouă ordine economică internațională 
șt pentru soluționarea, echitabilă și 

lă. Mihail Gorbaciov a declarat, in
tre altele : împreună cu președintele 
Ronald Reagan am desfășurat o 
amplă activitate. Am examinat te
meinic, profund și în mod direct și 
cu toată sinceritatea o serie de pro
bleme majore ale relațiilor dintre 
țările noastre și ale situației actuale 
din lume, probleme a căror rezolvare 
vizează nemijlocit interesele po
poarelor noastre, precum și ale po
poarelor din numeroase alte țări.

Am dezbătut aceste probleme por
nind de la intenția confirmată de 
ambele părți de a îmbunătăți relați
ile dintre U.R.S.S. și S.U.A., de a 
contribui la reducerea pericolului 
unui război nuclear, la împiedicarea 
cursei înarmărilor cu arme de șoc în 
Cosmos și încetarea acesteia pe Pă- 
mînt.

Trebuie să fim realiști și s-o spu
nem deschis : Reglementarea celor 
mai stringente probleme, legate de 
sarcina încetării cursei înarmărilor 
și întăririi păcii, nu am reușit s-o 
realizăm la această întîlnire, coriti- 
nuînd să existe între noi mari diver
gențe in problemele de principiu, 
împreună cu președintele S.U.A. am 
convenit însă ca activitatea vizînd de
pistarea unor soluții reciproc accep
tabile pentru aceste probleme majo
re să fie continuată cu perseverență 

de convergență. Inclusiv aplicarea 
corespunzătoare a principiului redu
cerii cu 50 la sută a armamentelor 
nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S.. pre
cum și ideea unui acord interimar 
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune în Europa. în cursul elabo
rării acestor acorduri vor fi conve
nite măsuri efective pentru contro
lul îndeplinirii obligațiilor asumate.

Părțile au căzut de acord să stu
dieze la nivel de experți problema 
unor centre pentru reducerea peri
colului nuclear, avînd în vedere evo
luția tratativelor de la Geneva și 
problemele examinate în cadrul aces
tora. Ele au menționat cu- satisfacție 
un asemenea pas recent in această 
direcție cum este perfecționarea li
niei de comunicație directă sovieto- 
americană.

M. S. Gorbaciov și R. Reagan au 
reafirmat atașamentul U.R.S.S. și 
S.U.A. față de Tratatul cu privire la 
neproliferarea armelor nucleare și 
interesul lor în întărirea, împreună 
cu alte țări, a regimului de neproli- 
ferare, precum și în ridicarea în 
continuare a eficacității tratatului, 
printre altele, prin lărgirea cercului 
participanților la acest tratat.

Ei menționează cu satisfacție 
bilanțul, în ansamblu pozitiv, al re
centei conferințe pentru exami
narea. acțiunii Tratatului cu privire 
la neproliferarea armelor nucleare.

U.R.S.S. și S.U.A. își reafirmă an
gajamentul asumat prin tratatul da 
neproliferare a armelor nucleare, de 
a purta negocieri, cu bună credință, 
în problemele limitării armamentelor 
nucleare și dezarmării, în conformi
tate cu articolul 8 al tratatului.

Cele două părți intenționează să 
contribuie și pe viitor la întărirea 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică și să sprijine activi
tatea acesteia in domeniul înfăptui
rii garanțiilor, precum și în facili
tarea folosirii pașnice a energiei 
nucleare. Ele apreciază în mod po
zitiv practica desfășurării cu regu
laritate de consultări sovieto-ameri
cane în problemele neproliferării ar
melor nucleare, care să aibă un 
caracter de lucru și constructiv, și 
își exprimă intenția de a continua 
și pe viitor această practică.

în contextul discutării problemelor 
securității, părțile au reafirmat că 
se pronunță pentru interzicerea ge
nerală si totală a armei chimice si 
pentru distrugerea stocurilor exis
tente de asemenea arme. Ele au 
convenit să intensifice eforturile in 
vederea încheierii unei convenții in
ternaționale eficiente si verificabile 
în această problemă.

Părțile au convenit să intensifice 
discuțiile bilaterale la nivel de ex- 
perti asupra tuturor aspectelor pro
blemei unei asemenea interziceri a 
armei chimice, inclusiv asupra pro
blemei controlului. Ele au căzut, de 
asemenea, de acord să treacă la exa
minarea problemei privind preveni
rea proliferării armei chimice.

Părțile au subliniat importanta» ne 
care o acordă negocierilor de la 
Viena privind reducerea reciprocă a 
forțelor armate si a armamenteloi- în 
Europa centrală si și-au exprimat 
dorința de a acționa pentru obține
rea unor rezultate pozitive la aceste 
negocieri.

Acordînd o mare importantă Con
ferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa 
si luînd notă de progresul înregistrat 
Ia aceasta, părțile si-au declarat in
tenția de a contribui. împreună cu 
celelalte state participante, la înche
ierea cit mai grabnică si cu succes 
a conferinței. în acest scop, ele au 
reafirmat necesitatea adoptării unui 
document care să includă măsuri re
ciproc acceptabile de întărire a; în
crederii si securității si să dea' ex
presie concretă si efectivă principiu
lui nerecurgerii la forță.

2
,M. S. Gorbaciov si R. Reagan au 

convenit asupra necesității ca dialo
gul la diferite niveluri să devină 
sistematic si să fie intensificat. A- 
ceasta înseamnă că. paralel cu în- 
tîlnirile conducătorilor celor două 
țări, să aibă loc cu regularitate în- 
tîlniri între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. si secretarul de 
stat al S.U.A.. Intre conducătorii 

justă, a problemei datoriilor externe. 
A fost creată o comisie specială de 
lucru a conferinței, care dezbate, cu 
precădere, probleme referitoare la 
dezvoltarea social-economică a state
lor latino-americane și caraibiene, la 
cooperarea regională șt la consecin
țele sociale ale datoriei externe îm
povărătoare a Americii Latine. Din 
comisie fac parte reprezentantele 
federațiilor de femei din Brazilia, 
Columbia, Cuba, Nicaragua, Salvador 
și S.U.A.

aici la Geneva, de către reprezen
tanții noștri, a spus M. S. Gorbaciov.

La rîndul său, președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a arătat: Am reușit 
să facem multe în ultimele două zile. 
Am venit la Geneva, pentru a încerca 
să imprimăm o nouă turnură relați
ilor dintre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică și am realizat acest lucru.

Secretarul general Gorbaciov și cu 
mine am avut discuții ample, cu- 
prinzînd toate elementele relațiilor 
noastre. Sînt convins că ne îndrep
tăm în direcția justă.

Am obținut unele rezultate preli
minare utile, expuse în declarația 
comună ce a fost dată publicității. 
Convenind să accelerăm activitatea 
desfășurată de negociatorii noștri în 
domeniul dezarmării nucleare, dom
nul Gorbaciov si cu mine am ac
ționat în lumina răspunderii comune 
ce ne revine de a întări pacea.

Am convingerea — a spus vor
bitorul — că am inaugurat un 
proces menit să ducă la contacte 
mai intense intre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Aceste două zile 
de convorbiri trebuie să imprime un 
anumit impuls în eforturile pe care 
le întreprindem în legătură cu pro
blemele ce ne stau în fată, impuls 
pe care îl putem continua la întîl- 
n.irea de anul viitor, asupra căreia 
am convenit.

altor ministere si departamente. Ei 
au fost de acord că 'recentele vizite 
reciproce ale conducătorilor minis
terelor si departamentelor din dome
nii cum sînt agricultura, construc
țiile de locuințe si ocrotirea mediu
lui ambiant au fost utile.

Recunoscind utilitatea schimbului 
de păreri care a- avut loc în proble
me regionale, inclusiv la nivel de 
experți, ei au convenit asupra conti
nuării unor asemenea schimburi în 
mod regulat.

Părțile intenționează să lărgească 
programul de schimburi culturale 
bilaterale, schimburile pe linie de 
învățămînt și tehnico-științifice și, 
de asemenea, să dezvolte legăturile 
comercial-economice. Secretarul ge
neral și președintele au asistat la 
semnarea acordului privind contac
tele și schimburile în domeniile ști
inței, învățămintului și culturii.

Ei consideră că trebuie să existe 
o mai mare înțelegere reciprocă în
tre cele două popoare și, în acest 
scop, vor acționa pentru extinderea 
vizitelor și contactelor între oameni.

Părțile sînt de acord că proble
mele referitoare la unii cetățeni tre
buie rezolvate în spiritul colaborării.

Cei doi conducători au relevat cu 
satisfacție că, în colaborare cu gu
vernul Japoniei, Uniunea Sovietică 
și Statele Unite au căzut de acord 
asupra unei serii de măsuri îndrep
tate spre creșterea gradului de secu
ritate a zborurilor in partea de nord 
a Oceanului Pacific și că au elabo
rat măsuri în vederea aplicării aces
tora.

Ei au relevat ’ eă ' delegațiile 
U.R.S.S. șl S.U.A., au» început ...con-s 
vorbiri în vederea reluării comuni
cațiilor aeriene. Cei doi conducă
tori au declarat că este de dorit să 
se ajungă în viitorul apropiat la un 
acord reciproc avantajos în această 
privință. în legătură cu aceasta s-a 
ajuns Ia o înțelegere asupra des
chiderii simultane a unor consulate 
generale la New York și Kiev.

Părțile au convenit ca, pe calea 
unor cercetări comune și a unor 
măsuri practice, să-și aducă contri
buția la îndeplinirea sarcinii globa
le — ocrotirea mediului înconjură
tor. în conformitate cu acordul so- 
vieto-american existent în acest do
meniu, în cursul anului viitor, la 
Moscova și Washington, vor avea 
loc consultări așupra unor progra
me concrete de colaborare.

Cei doi conducători au căzut 
de acord asupra utilității lărgi
rii schimburilor și contactelor, in
clusiv asupra unor noi forme ale 
acestora, intr-o serie de domenii ale 
științei, învățămintului, medicinei și 
sportului. Este vorba de colaborarea 
în dezvoltarea schimburilor în sfera 
învățămintului, în elaborarea progra
melor de studiu cu ajutorul micro- 
computerelor pentru școala elemen
tară și medie, de măsuri de natură 
să contribuie la studierea limbii ruse 
în S.U.A. și a limbii engleze în 
U.R.S.S., de schimbul anual de pro
fesori pentru susținerea de cursuri 
speciale în domeniile istoriei, cul
turii, economiei Ia catedrele cores
punzătoare ale instituțiilor de învă
țămînt superior sovietice și ameri
cane, de acordarea reciprocă de 
burse pentru cei mai buni studenfi 
in specialitățile științelor naturale, 
tehnicii, științelor sociale și umani
tare pe perioada unui an școlar, de 
desfășurarea unor competiții siste
matice ih diferite discipline spor
tive și de crește’rea numărului de 
transmisii televizate despre întrece
rile sportive etc. Părțile au conve
nit asupra reluării colaborării în 
lupta împotriva maladiilor cance
roase.

Organizațiile corespunzătoare din 
fiecare țară vor primi sarcina să 
elaboreze programe concrete pentru 
asemenea schimburi. Programele ela
borate pe această bază vor fi exa
minate la următoarea întîlnire a con
ducătorilor celor două țări.

Ambii conducători au subliniat 
importanța potențială a activității 
îndreptate spre utilizarea în scopuri 
pașnice a fuziunii termonucleare di
rijate și, in legătură cu aceasta, 
s-au pronunțat pentru dezvoltarea 
practică, prin toate mijloacele, a co
laborării internaționale in obținerea 
acestei surse de energie, 'în esență 
inepuizabilă, spre binele întregii 
omeniri.

Conferința generală a F.A.O.
ROMA 21 (Agerpres). — Partid- 

pan ții la cea de-a 23-a conferință 
generală a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), care se desfășoară la 
Roma, au adoptat cu mare majoritate 
de voturi și 13 abțineri bugetul pen
tru următorii doi ani, care se ridică 
Ia 437 milioane dolari, ceea ce mar
chează o creștere de 1,1 la sută față 
de perioada premergătoare.

Pentru realizarea de programe de 
dezvoltare a agriculturii în diferite 
țări a fost alocată suma de 198 mi
lioane dolari, cu 3,8 la sută mai mult 
față de exercițiul financiar precedent.

Vizita delegației române 
în Oman

MASCAT 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a Omanului, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise sultanu
lui Omanului, Qaboos Bin Said, 
călduroase felicitări, iar poporului 
amanez, urări de progres și bună
stare.

Mulțumind, șeful statului Oman 
a rugat să fie transmis pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, <un călduros 
mesaj de prietenie și înaltă stimă.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către sultanul 
Qaboos a delegației țării noastre care 
a participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 15-a aniversare a Zilei 
naționale a Omanului.

★
Delegația română, condusă de 

Traian Pop, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a avut convorbiri 
cu cadre din conducerile Ministerului 
de Externe și Ministerului Comerțu- 
lui și Industriei. A fost evidențiată 
dorința comună de a dezvolta rela
țiile de prietenie și cooperare in 
domenii de interes reciproc.

ORIENTUL MIJLOCIII
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat cotidianu
lui american „Times", Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a declarat că recentele ac
țiuni de reconciliere între Siria și 
Iordania vor putea ajuta la realiza
rea apropierii între țările arabe și 
favoriza organizarea cit mai grab
nic a unei conferințe arabe la nivel 
înalt, informează agenția KUNA.

Liderul palestinian,, arată KUNA, 
a precizat că mai devreme sau mai 
tîrzlu va fi convocată o conferință 
internațională în problemă Orientu
lui Mijlociu la care să participe in
clusiv țările membre permanente ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
alături de toate părțile interesate.

Referindu-se la acțiunea comună 
iordaniano-palestiniană, Yasser Ara
fat a precizat că aceasta a devenit 
un cadru dintre cele mai favorabile 
pentru realizarea păcii in regiune.

KUWEIT 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat cotidianului kuwei- 
tian „Al Rai AI Aam“, ministrul 
egiptean de externe, Esmat Abdel 

- Meguid, a reafirmat apelul lansat de 
țara sa pentru încetarea conflictului 
iraniiano-irakian, relevînd că Egiptul 
sprijină în continuare toate acțiunile, 
inclusiv cele ale țărilor din zona 
Golfului, menite să ducă Ia încetarea 
ostilităților dintre Iran și Irak, in
formează agenția KUNA.

Referindu-se la relațiile cu țările 
arabe, Esmat Abdei Meguid a arătat 
că Egiptul este gata să răspundă unei 
inițiative în direcția restabilirii re
lațiilor sale cu țările arabe. în con
text, ministrul egiptean și-a expri
mat sprijinul față de acțiunea de 
reconciliere dintre Iordania și Siria.

BAMAKO 21 (Agerpres). —• Repu
blica Mali și Emiratele Arabe Unite 
condamnă cu fermitate actele de. a- 
gre'siune israeliene împotrivă statelor 
din regiune, denunță practicile re
presive, discriminatorii promovate de 
Israel îij teritoriile arabe ocupate și f 
cer eliberarea imediată a acestora, J 
se arată în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre președintele malian, Mous
sa Traore, și președintele Emiratelor, 
ședc Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan, 
care a făcut o vizită la Bamako.

BEIRUT 21 (Agerpres). — în maî 
multe sectoare din Beirutul de vest 
s-au produs joi, pentru a doua zi 
consecutiv, ciocniri intre milițiile 
druze și șiite. în urma schimburi
lor de focuri, în care au fost utili
zate arme automate și grenade auto
propulsate, două persoane civile au 
fost ucise și 18 rănite.

ye scurt
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CENTENARUL NAȘTERII LUI 
REBREANU. Sub auspiciile Minis
terului Culturii al U.R.S.S., Uniu
nii Scriitorilor din Uniunea Sovie
tică, Asociației de Prietenie Sovie- 
to—Română (A.P.S.R.) și Bibliote
cii unionale de stat pentru litera
tură străină, la Moscova a avut loc 
o seară consacrată aniversării cen
tenarului nașterii clasicului litera
turii române Liviu Rebreanu. In 
alocuțiunile rostite au fost evocate 
viața și activitatea literară prodi
gioasă a lui Liviu Rebreanu, unul 
dintre cei mai mari scriitori ro
mani, cunoscut prin opera sa și 
apreciat in numeroase țări, rolul și 
locul lui in dezvoltarea literaturii 
și a vieții culturale românești. Cu 
același prilej, la Biblioteca unio
nală de stat pentru literatură 
străină a fost organizată o expozi
ție cuprinzînd opere ale lui Liviu 
Rebreanu, inclusiv volume ale scri
itorului traduse in .limba rusă și 
in alte limbi străine.

CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
CHINEZE. La Belgrad au avut loc 
convorbiri între Vidoie Jarkbvici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. și Hu Qili. membru al Bi
roului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez — informează 
agențiile Taniug și China Nouă. A 
fost relevată activitatea desfășu
rată de cele două partide în actuala 
etapă pentru dezvoltarea societății 
socialiste în țările lor. S-a subli
niat. totodată, că. în pofida unor 
dificultăți determinate de criza 
economică mondială. încordarea 
din relațiile internaționale si inten
sificarea propagandei anticomunis
te si a ideologiei de dreapta în ge
neral. forțele progresiste din în
treaga lume obțin succese semni
ficative în lupta pentru transfor
mări sociale si dezvoltarea socia
lismului. S-a constatat, de aseme
nea. un acord deplin al celor dopă 
partide în analiza problemelor in
ternaționale maiore. în nrincipal 
în problemele păcii, dezarmării și 
relațiilor economice internaționale.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-libian

TRIPOLI 21 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si colonelul Moammer El 
Geddafi. conducătorul Marii Revolu
ții de la î Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost înmînat 
colonelului Moammer El Geddafi un 
mesaj de prietenie. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, precum și urări 
de pape, progres si prosperitate po
porului libian prieten.

Mulțumind pentru mesaj. Moammer 
Ei Geddafi a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial si cele mai bune urări 
de sănătate si fericire, de succes în 
activitatea pe care-o desfășoară pen
tru prosperitatea poporului român 
prieten, pentru promovarea ideilor 
de pace, de dreptate si progres so
cial în lume.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
a tovarășului Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, reprezentantul 
personal ăl secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

în cadrul convorbirilor s-a dat o 
apreciere pozitivă stadiului actual 
de cooperare româno-libiană. mo

Problema Namibiei în dezbaterea Adunării Generale 
a O.N.U.

® Aspră condamnare a manevrelor obstrucționiste ale R.S.A, 
® Solidaritate cu lupta dreaptă a poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
au loc ample dezbateri asupra pro
blemei Namibiei. în luările lor de 
cuvint, majoritatea covîrșitoare a 
reprezentanților statelor membre au 
condamnat cu fermitate politica de 
apartheid, de forță și agresiuni a 
regimului minoritar rasist de la Pre
toria, de perpetuare a ocupării ile
gale de către autoritățile sud-afri- 
cane a Namibiei.

în dezbateri, a fost prezentată pa 
larg situația deosebit de gravă e- 
xistentă în Namibia ca urmare a 
continuării ocupației coloniale, a in
tensificării represiunilor și abuzuri
lor autorităților sud-africane împo
triva poporului namibian, a spolie
rii resurselor naturale din acest te
ritoriu de către Africa de Sud, cu 
participarea unor state și companii 
occidentale și a altor interese străi
ne. Vorbitorii au subliniat că ma
nevrele politico-administrative ale 
rasiștilor de la Pretoria vizează ter
giversarea sine die a accesului Ia 
independentă al Namibiei, în ciuda 
cererilor tot mai hotărite ale O.N.U. 
și ale întregii comunități internațio
nale. în luările de cuvint. s-a evi
dențiat că singura bază solidă' și le
gala de. natură să asigure ■ accpsu!

Perspectivele unei soluționări negociate 
a problemelor Sudanului

MASCAT 21 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă desfă
șurate la Mascat, președintele Con
siliului Militar de tranziție din Su
dan, Abdul Rahman Mohamed 
Hassan Swar El Dahab, a relevat că 
Sudanul se pronunță în favoarea îm
bunătățirii relațiilor sale cu toate 
statele și cu cele vecine, în special.

Referindu-se la situația din sudul 
Sudanului, informează agenția 
K.U.N.A., el a arătat că guvernul 
sudanez de tranziție are o atitudine

LA VIENA a avut loc joi o nouă 
ședință plenară în cadrul tratati
velor cu privire la reducerea tru
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală.

Yong 
prim- 

Admi-

DECIZII. Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea si 
Comitetul Popular Central al 
R.P.D. Coreene au hotărit fuziona
rea si reorganizarea unor comitete 
și ministere ale Consiliului Admi
nistrativ (guvernul), incluzînd sec
toarele metalurgic, minier, de 
transporturi, energie electrică și 
industria chimică. După cum in
formează agenția A.C.T.C.. 
Hyong Muk a fost numit 
vicepremier al Consiliului 
nistrativ si președinte al Comite
tului pentru industria metalurgică 
și a construcțiilor de mașini, An 
Sung Hak — vicepremier si pre
ședinte al Comitetului pentru in
dustria chimică și ușoară, Hyon Mu 
Kwang — vicepremier si președin
te al Comitetului pentru industria 
construcțiilor si materialelor de 
construcții.

ÎN CAPITALA MEXICULUI 
s-au desfășurat, miercuri, festivi
tățile centrale consacrate celei de-a 
75-a aniversări a revoluției mexi
cane din 1910 — actul istoric prin 
care s-a pus capăt dictaturii lui 
Porfiro Diaz. La festivități au luat 
parte președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, mem
bri ai guvernului, alte personali
tăți politice și militare mexicane.

DEMISIE. Primul ministru al 
statului Papua — Noua Guinee, 
Michael Somare, și-a anunțat de
misia din funcție în urma unei 
moțiuni de neîncredere adoptată 
de Adunarea legislativă (parla
mentul țării), anunță agenția China 
Nouă. In locul său a fost numit 
Pais Wingti, liderul opoziției. 

dului în care se realizează măsurile 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi, pre
cum și perspectivelor de' dezvoltare, 
în continuare, a colaborării pe multi
ple planuri, în spiritul Tratatului de 
prietenie și cooperare între Repu
blica Socialistă România si Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă. 
S-a exprimat satisfacția fată de 
cursul ascendent ai raporturilor 
prietenești și dorința de a le ampli
fica și intensifica. Au fost analizate 
noi posibilități de lărgire. în conti
nuare, a relațiilor româno-libiene. 
de dezvoltare a cooperării econo
mice. de creștere a volumului schim
burilor comerciale, a colaborării în 
domeniile tehnic, al învățămintului. 
culturii si ocrotirii sănătății, in con
formitate cu Acordul general de 
cooperare economică, științifică si 
tehnică semnat în martie 1985.

Avînd în vedere experiența pozi
tivă acumulată oină în prezent în 
realizarea în comun de obiective 
economice si social-culturale. o aten
ție deosebită a fost acordată stabili
rii unor programe de cooperare eco
nomică pe termen lung» care să con
fere o bază trainică conlucrării ro
mâno-libiene. în interesul si spre 
binele popoarelor român si libian, al 
cauzei generale a păcii. întăririi 
independentei si suveranității • na
ționale, destinderii, progresului șl co
laborării internaționale.

în cursul convorbirilor au fost, de 
asemenea, discutate principalele pro
bleme ale vieții internaționale.

Namibiei la independentă este re
zoluția Consiliului de Securitate nr. 
435 din 1978, care prevede încetarea 
neîntîrziată a ocupării ilegale a a- 
cestui teritoriu, retragerea completă 
a trupelor de ocupație și a adminis
trației sud-africane, organizarea de 
alegeri libere sub supravegherea și 
controlul Națiunilor Unite, în scopul 
proclamării grabnice a independen
ței Namibiei.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a prezentat pe larg po
ziția principială și consecventă a 
României de sprijinire a luptei po
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru înfăptuirea drep
tului sacru Ia autodeterminare și 
independență, de susținere a efortu
rilor O.N.U. pentru aplicarea ne
întîrziată a planului O.N.U. privind 
accesul Namibiei la independentă. 
S-a relevat că. așa cum a subliniat 
în repetate rînduri președintele 

.■Nicolae Ceaușescu. România militea
ză activ pentru independența Na
mibiei, acordă un sprijin multilateral 
— politic, diplomatic, moral și ma
terial — luptei drepte a poporului 
namibian. se pronunță pentru exer
citarea dreptului său inalienabil Ia 
o patrie liberă, independentă și 
unitară.

favorabilă în ce privește soluționa
rea pașnică a problemei din această 
parte a țării. El a arătat că liderul 
principalei mișcări de opoziție din 
Sudan, John Garang, a trimis un 
mesaj în care se exprimă hotărîrea 
de a începe — în anumite condiții — 
negocieri cu autoritățile sudaneze. 
Cu toate că aceste condiții nu au 
fost acceptate de autorități, a precizat 
Swar El Dahab, recunoașterea de 
către opoziție a principiului dialogu
lui pașnic reprezintă, un pas pozitiv 
in direcția, soluționării situației.

ECHIPAJUL COMPLEXULUI 
ȘTIINȚIFIC ORBITAL „SA- 
LIUT-7" — „SOIUZ-T-14“ — „COS- 
MOS-1 686“, format din cosmonauții 
Vladimir Vasiutin, Viktor Savinih 
și Alexandr Volkov, a revenit, la 21 
noiembrie, pe Pămint. Aparatul de 
coborire al navei „Soiuz-T-14“ a 
aterizat la 180 kilometri sud-est de 
orașul Djezkazgan. In timpul mi
siunii de două luni a acestui echi
paj a fost realizat un mare volum 
de cercetări. Zborul de lungă du
rată al cosmonauților la bordul 
complexului orbital a fost între
rupt in urma îmbolnăvirii lui Vla
dimir Vasiutin. După primul consult 
medical, starea sănătății lui V. Va
siutin este satisfăcătoare. El urmea
ză să fie spitalizat. Starea sănătății 
cosmonauților Viktor Savinih și 
Alexandr Volkov este bună. Com
plexul orbital „Saliut-7" — „Cos- 
mos-1 686“ își continuă zborul in 
regim automat, precizează T.A.S.S.

avionul

ANCHETĂ. La Delhi a început 
ancheta judiciară asupra catastro
fei aviatice de la 23 iunie, din 
largul coastelor irlandeze. în cursul 
căreia și-au pierdut viata 329 per
soane. Compania de stat ..Air In
dia". căreia ÎI aparținea _____
„Boeing-747". prăbușit la 23 iunie, 
a -acuzat autoritățile canadiene de 
neglijentă în timpul controlului 
efectuat la bagaje pe aeroportul 
din Toronto, de unde a decolat 
avionul indian spre Bombay.

CICLON. Traversarea teritoriului 
Cubei de către ciclonul „Kate“ .s-a 
soldat, potrivit unul bilanț provi
zoriu. cu moartea a trei persoane, 
fiind afectate recolta de trestie de 
zahăr, plantațiile de banane, rețe
lele de comunicații si electrice. Au 
fost avariate acoperișurile a mii de 
case, precum și fabrici de zahăr, 
magazine, instalații agroindustriale, 
școli si ateliere. în toată tara au 
fost evacuate 360 000 de persoane, 
precizează agenția cubaneză de 
știri Prensa Latina.

Reuniune specială 
a Consiliului nord-atlantic

BRUXELLES 21 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc joi după-amia- 
ză o reuniune specială a Consiliu
lui nord-atlantic. in cursul căreia 
președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
i-a informat pe șefii de stat și de 
guvern din țări membre ale N.A.T.O. 
despre rezultatele convorbirilor pe 
care le-a avut la Geneva cu secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. După cum infor
mează agențiile Associated Press și 
France Presse, aliații S.U.A. din 
N.A.T.O. au primit cu o satisfacție 
evidentă rezultatele acestor convor
biri. Ei au apreciat principiul noi
lor întîlniri la nivel înalt sovieto- 
americarie. precum și convergențele 
constatate de cele două părți asupra 
reducerii arsenalelor nucleare ofen
sive și continuarea discuțiilor asupra 
spațiului ex-traatmosferic. în Dofida 
dezacordului persistent în legătură 
cu „războiul stelelor".

Președintele Ronald Reagan a de
clarat ziariștilor că apreciază întîl
nirea Ia nivel înalt de la Geneva 
drept „un succes".

Constituirea 
unei organizații 

sindicale antirasiste
HARARE 21 (Agerpres). — La 

Harare s-a anunțat constituirea unei 
noi organizații antirasiste — Federa
ția minerilor din sudul Africii, din. 
care fac parte sindicatele minerilor 
din țările africane din ..prima linie" 
— Zimbabwe. Zambia. Lesotho si 
Botswana. Principala sarcină a noii 
organizații, se subliniază în rezolu
ția adoptată la ședința de constitui
re a acesteia, este de a lupta împo
triva persecutării de către regimul 
rasist de la Pretoria a minerilor afri
cani imigranți. Președinte al federa-, 
tiei a fost ales S. Ramafoz. secre
tarul general al Uniunii naționale a 
minerilor din R.S.A.

Manifestație 
organizată de forțele 
de opoziție chiliene
SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager

pres). — Forțele de opoziție din 
Chile, grupate in Alianța Democra
tică, Blocul Socialist și Mișcarea De
mocratică Populară, au convocat, in 
parcul central din Santiago de Chile, 
o amplă manifestație populară îm
potriva regimului militar, pentru re
venirea țării la o viață politică nor- 

. mala, democratică, transmite agen
ția France Presse.

_ S-a precizat că toate forțele poli
tice de opoziție din țară, indiferent 
de ideologie, au hotărit să participe 
la această manifestație.

Critici la adresa măsurilor 
comerciale protecționisle

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită la o confe
rință organizată de Camera de Co
merț din Los Angeles, președintele 
Oficiului Federal de Rezerve al 
S.U.A.. Paul Volcker, a avertizat a- 
supra consecințelor persistentei ma
rilor deficite ale balanțelor de plăți 
și comerciale și ale bugetului fede
ral american. Potrivit agenției U.P.I., 
el a relevat că „dezechilibrul comer
cial intre exporturi și Importuri 
este fără precedent" și constituie 
„cel mai mare risc pentru prosperi
tatea internă și internațională". în 
opinia sa, intensificarea presiunilor 
protecționiste în S.U.A.. ca modali
tate de eliminare a acestui dezechi
libru, amenință să submineze între
gul sistem comercial internationa! 
Totodată, el a avertizat câ S.U.A 
trebuie să pună capăt spiralei dato
riei externe, determinată de necesi
tățile -de finanțare a deficitului bu
getar. pentru a nu risca să devină 
„ostatice ale piețelor financiare 
străine".

PARLAMENTUL PORTUGHEZ 
a încheiat dezbaterile pe margi
nea programului guvernului mino
ritar, format luna trecută din re
prezentanți ai Partidului Social- 
Democrat în urma alegerilor le
gislative anticipate. Au fost res
pinse trei moțiuni de cenzură îm
potriva guvernului prezentate de 
partidele de opoziție și aprobat, 
Țmplicit, programul prezentat de 
primul ministru Anibal Cavaco 
Silva.
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CONTRIBUITA ȘTIINȚEI ȘI 
TEHNOLOGIEI în găsirea căilor 
de soluționare a situației economi
ce dificile cu care se con
fruntă continentul african repre
zintă pripcioala temă ce se află în 
atenția participanților la conferința 
organizată la Addis Abeba de Co
mitetul . interguvernamental al ex- 
pertilor în acest domeniu, infor
mează agenția A.P.S. Se are în ve
dere propunerea de măsuri con
crete specifice pentru dezvoltarea 
sectoarelor energetic, industrial, al 
transporturilor si comunicațiilor, 
precum si pentru alte domenii • de 
bază cum sînt agricultura, rezerve
le alimentare, resursele forestiere, 
serviciile de asistentă sanitară, re
sursele de apă și locuințele.

1

autoritățile COLUMBIENE 
au ordonat evacuarea . localității 
Guayabal, situată la -poalele mun
telui Nevado del Ruiz, care găzdu
iește vulcanul cu același nume, în 
scopul de a preveni producerea unor 
noi catastrofe in condițiile in care 
vor avea loc noi erupții ale aces
tuia. Guayabal se află la aproxi
mativ 8 km sud de Armero, orașul 
îngropat sub aluviuni, săptămina 
trecută.

REPRESIUNI. în Republica Sud- 
Africană continuă represiunile po
lițienești împotriva populației ma
joritare care luptă pentru abolirea 
apartheidului. în cursul gravelor 
incidente dintre demonstrant! si 
politie, care au avut loc marți si 
miercuri în așezarea Queenstown, 
in estul provinciei Cape, au fost 
omorîte 15 persoane, a anuntat un 
comunicat al politiei. Potrivit agen
ției France Presse. datorită inter
dicțiilor de circulație impuse de 
autoritățile de la Pretoria ziariști
lor. este foarte greu să se întoc
mească bilanțuri si să se elucideze 
circumstanțele în care se produc 
aceste incidente.
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