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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
sub semnul voinței comune de a dezvolta conlucrarea 

multilaterală și relațiile prietenești romăno-cehoslovace, 

ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK
Ceremonia sosirii 

pe aeroportul Otopeni
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene- 
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, miercuri a sosit la Bucu
rești, într-o vizită de lucru in țara 
noastră, tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Noua intilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
se va înscrie ca un important mo
ment in cronica relațiilor româno- 
cehoslovace, ea va impulsiona, în 
continuare, conlucrarea multilate
rală dintre • Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre țările și po
poarele noastre, în interesul reci
proc. al cauzei socialismului, păcii 
și înțelegerii în întreaga lume.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește. Pe frontispiciul salonului 
oficial se aflau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak. încadrate cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise, in limbile» 
română și cehă, urările : „Bun
venit în Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Gustav Husak,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace !“, „Să se 
dezvolte continuu relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia,- dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 

(Continuare in pag. a III-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, miercuri, 11 decembrie, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Silviu 
Curticeanu, secretar al Comitetului 
Central al •P.C.R., Constantin Mitea 
și Carol Dina, consilieri ai secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român și președintelui Repu
blicii Socialiste România, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Cornel Pîrizaru, 
ambasadorul României la Praga.

Din partea cehoslovacă — tova
rășii Ladislav Gerle, vicepreședinte 
al guvernului R.S. Cehoslovace, pre
ședintele părții cehoslovace în Co
misia mixtă guvernamentală ceho- 
slovaco-română de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Jindrich

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in onoarea tovarășului Gustav Husak

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, 
miercuri, un dineu oficial în onoa
rea tovarășului Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce

TOASTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI

GUSTAV HUSAK
Stimate tovarășe Husak, 
Stimați tovarăși, ,
Aș dori să vă adresez, încă o 

dală, în numele conducerii de 
partid și de stat, al meu personal, 
dumneavoastră și celorlalți prieteni 
cehoslovaci care vă însoțesc, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări de bun venit pe pămîntul 
României.

între partidele și țările noastre 
există vechi relații de prietenie și 
colaborare — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In anii con
strucției socialiste, aceste raporturi 
s-au dezvoltat continuu. Noi consi
derăm că avem răspunderea față 
de popoarele noastre -să facem 
totul pentru ca prietenia și colabo
rarea tradițională româno-ceho- 
slovacă să capete noi și noi dimen
siuni, aceasta fiind, deopotrivă, în 
interesul ambelor popoare,'.al so
cialismului și păcii.

în acest spirit, apreciem vizita 
dumneavoastră ca un moment im
portant in extinderea colaborării 

Rehorek. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, Jaroslav Macek, șeful Se
cretariatului secretarului general al 
C.C. al P.C din Cehoslovacia. Fran
tisek Saida, șeful Cancelariei pre
ședintelui R.S. Cehoslovace, Franti
sek Chlad. adjunctul șefului secției 
de politică internațională a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Jan Papp, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

In numele conducerii partidului 
și statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tova
rășului Gustav Husak. persoanelor 
oficiale cehoslovace care-1 însoțesc 
un cald bun venit in România și a 
exprimat convingerea că intîlnirile 
și convorbirile pe care le vor avea 
împreună vor njarca un moment în
semnat in evoluția relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
vor deschide noi perspective conlu
crării multilaterale româno-ceho- 
slovace.

Tovarășul Gustav Husak a mulțu
mit cordial pentru invitația de a 
vizita România, pentru primirea 
caldă, prietenească ce le-'a fost re
zervată, manifestîndu-și, , la rindul 
său, convingerea că vizita, schimbul 
de păreri pe care îl va avea cu to
varășul Nicolae Ceaușescu vor con
tribui la dezvoltarea în continuare a 
bunelor raporturi dintre Partidul 

hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

La dineu au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului

— economice, tehnico-științifice. 
■culturale și în alte domenii — din
tre popoarele noastre.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : în con 
vorbirile pe care le-am începui 
astăzi am ajuns la concluzia comu
nă că prevederile pentru schimbu
rile economice în cincinalul 1986— 
1990 cunosc o creștere importantă. 
Am constatat, de asemenea, că 
există încă posibilitatea să extin
dem in continuare relațiile noastre 
și să realizăm. în acest fel, o dez
voltare mai puternică a colaboră
rii, îndeosebi a cooperării în pro
ducție.

Vom semna împreună acordul 
de colaborare economică, tehnico- 
științifică. pînă în anul 2000. Acest 
program deschide o largă perspec
tivă, de lungă durată, privind co
laborarea dintre țările noastre, atît 
pe plan economic, cît și tehnico- 
științific. Considerăm că, în spiritul 
hotărîrilor Consfătuirii la nivel

(Continuare in pag. a III-a)

Comunist din Cehoslovacia și Parti
dul Comunist Român, dintre Ceho
slovacia și- România, dintre cele 
două popoare.

In cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
s-au informat reciproc despre acti
vitatea și preocupările celor, două 
partide in etapa actuală de edifi
care a societății socialiste, despre 
realizările obținute de oamenii mun
cii din cele două țări in dezvoltarea 
și modernizarea economiei, in înflo
rirea științei și culturii, in ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat activitatea ce se desfășoară 
in țara noastră pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., pentru încheierea anului 
in curs și trecerea cu succes la rea
lizarea celui de-al VHI-lea cincinal 
— 1986—1990. Au fost, de asemenea, 
subliniate preocupările partidului și 
statului nostru privind perfecționa
rea noului mecanism economic, a 
formelor de conducere democratică 
a societății.

Tovarășul Gustav Husak a pre
zentat pregătirile ce se fac în R.S. 
Cehoslovacă în vederea celui de-al 
XVII-l’ea Congres al P.C. din Ceho
slovacia, care urmează să aibă loc 
în prima parte a anului viitor, pre
cum și pentru asigurarea realizării 
în bune condiții a obiectivelor' și- 

de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-I însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului cehoslovac in 
vizita in țara noastră.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie,

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Stimați tovarăși, 
Stimați priăteni români,

Mulțumesc cu această ocazie to
varășului Ceaușescu pentru invita
ția plăcută de a vizita Republica 
Socialistă România, pentru pri
mirea prietenească, precum și pen
tru cuvintele amabile pe care ie-a 
rostit la adresa relațiilor noastre.

Permiteți-mi, de asemenea, să 
adresez salutări cordiale din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, din 
partea guvernului țării .noastre, 
precum și din partea mea perso
nal dumneavoastră, partidului și 
țării dumneavoastră.

în continuare, in toastul său, 
tovarășul Gustav Husak a apreciat 
în mod deosebit primirea priete
nească de care .s-a bucurat în Re
publica Socialistă România. El a 
arătat că convorbirile avute cu se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-au desfă
șurat în atmosfera tradițională a 

sarcinilor de viitor privind dezvol
tarea economico-socială a țării.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au efectuat, de ase
menea, un schimb de păreri in le
gătură cu stadiul. aotual al relațiilor 
bilaterale, reievind ’cu satisfacție’ că. 
prin transpunerea în viață a. înțe
legerilor și măsurilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor anterioare la cel 
mai înalt nivel, raporturile de prie
tenie, colaborare și solidaritate, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre România si-Cehoslovacia s-au 
întărit și îmbogățit continuu. Au fost 
evidențiate rezultatele fructuoase 
ale colaborării româno-cehoslovace 
pe pian politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii 
de activitate.

Pornindu-se de la aceste realizări, 
s-a apreciat că ambele țări dispun de 
largi posibilități pentru intensifica
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale și,, în mod deosebit, pen
tru dezvoltarea colaborării și specia
lizării în producție în forme moder
ne, potrivit potențialului lor econo
mic și tehnicoJ-științific in continuă 
creștere. A fost subliniată, totodată, 
posibilitatea organizării unor acțiuni 
de cooperare pe. terțe piețe și s-a 
exprimat dorința de a conferi noi----- -------------------------------------- 
(Continuare în pag. a III-a) 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak au» rostit 
toasturi, care au fost urmărite cu 
viu interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

prieteniei, înțelegerii și interesului 
reciproc. A fost exprimată voința 
ambelor părți de a adinei relațiile 
bilaterale în toate sferele de acti
vitate, ceea ce servește pe deplin 
scopului construcției socialiste în 
ambele țări. Factorul hotărîtor al 
acestei dezvoltări — a spus vorbi
torul — îl reprezintă relațiile din
tre Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Partidul Comunist 
Român.

in timpul intîlnirii noastre — a 
subliniat Gustav Husak — am 
acordat o atenție deosebită per
spectivelor colaborării bilaterale. O 
contribuție importantă în dezvol
tarea acestei conlucrări o' aduce 
coordonarea planurilor dezvoltării 
economiilor noastre naționale în 
viitorul cincinal. O deosebită im
portanță are,, de asemenea, Pro
gramul colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și, Republica 
Socialistă România pină în anul 
2000, care va fi semnat la sfîrșitul 
vizitei noastre. Vom face totul

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a inminat tovarășului
Gustav Husak Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I. cu eșarfă
In cadrul unei solemnități care a 

avut l.oc miercuri . după-amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, - secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. â înminat tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Husak,

Am deosebita plăcere să vă inminez cel mai înalt Or
din al țării noastre — „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă — conferit cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei de naștere — pentru contri
buția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din^Ceho- 
slovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, la întărirea prieteniei dintre po
porul român și poporul cehoslovac, Ia cauza generală a 
socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Comuniștii, oamenii muncii din patria noastră cunosc 
activitatea pe care o desfășurați ca secretar general al

Cuvîntul tovarășului 

Gustav Husak
Dragă tovarășe Ceaușescu,

Permiteți-mi ca, în primul rînd, să adresez sincere 
mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii Socialiste România, dum
neavoastră personal pentru cinstea deosebită care mi s-a 
făcui conferindu-mi-se „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă.

Acordarea acestui ordin, precum și amabilele dum
neavoastră cuvinte pe care le-ați rostit Ia adresa activi
tății mele Ic consider, înainte de toate, ca o expresie a 
luptelor pe care le duce de decenii partidul nostru co
munist, împreună cu poporul cehoslovac, pentru idealu
rile socialismului și păcii. Totodată, văd în această dis
tincție și o înaltă apreciere a îndelungatelor relații fră-

(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a III-a)

din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii . Socialist^ Cehoslovace.- Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. cu eșarfă, conferit prin 
decret prezidențial pentru contribu
ția deosebită .adusă la- dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia, dintre Republica Socialis

tă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și poporul ce
hoslovac, la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și co
laborării internaționale, c.u prilejul 
împlinirii -virstei de 70 de ani.

(Continuare în pag. a III-a)
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Un apel adresat mai multor unități industriale 
de constructorii noilor obiective energetice

V

INDEPLINIȚI-VA, FĂRĂ ÎNTÎRZIERE,
9

OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE!
9

ȚH această ultimă Tună din 
I 1985, obiectivul principal al 

JL activității factorilor angajați 
în realizarea celui de-al trei

lea grup de 50 MW de la Centrala 
electrică de termoficare din Giurgiu 
îl constituie asigurarea condițiilor 
menite să permită începerea probelor 
tehnologice la turbină — agregatul 
de cea: mai înaltă tehnicitate din 
componența oricărui grup energetic.

Stadiul lucrărilor este avansat, 
comparativ cu o lună și jumăta
te în urmă, cînd consemnam, în 
ziarul nostru, că montajul utila
jelor de bază și al echipamentelor 
se găsea abia în faza de început. 
Inginerul Gheorghe Nacev, din ca
drul unității beneficiare, ne înfăți
șează principalele măsuri luate in 
vederea înregistrării revirimentului 
despre care- vorbeam. „întreaga 
noastră activitate — ne spune inter
locutorul — se desfășoară pe baza 
unui program, riguros, reactualizat in 
lumina sarcinilor trasate de condu
cerea partidului privind accelerarea 
ritmului de IUcru Ia obiectivele e- 
nergetice pe cărbune, pentru respec
tarea termenelor de punere în func
țiune a acestora. Potrivit acestui pro
gram, pentru fiecare obiectiv impor
tant — tunbina, cazanul, stația
pompe, turnul de capăt, camere de 
comandă ș.a. — au fost 
grafic® mobilizatoare de desfășurare 
a lucrărilor de montaj după metoda 
„drumului critic". Totul este montat 
„im flux", iar activitatea este astfel 
organizată încît orice utilaj sau echi
pament sosit pe șantier este ime
diat preluat de montori."

Mai adăugăm Ia cele spuse de 
interlocutorul: nostru că, pentru gră
birea lucrărilor de montaj, punctele- 
cheie de lucru beneficiază de pre
zența unor efective suplimentare de 
lucrători și’ specialiști, repartizați de 
la alte unități de profil din țară. 
Comandamentul special constituit 
pentru urmărirea activității de la 
acest obiectiv analizează zilnic mo
dul în care este executată fiecare 
lucrare, în care se respectă preve
derile din proiecte, Iuînd măsuri 
operative pentru înlăturarea even
tualelor neajunsuri și omisiuni

Practic, Ia toate locurile de mun
că remarcăm ® puternică angajare 
de forțe din partea montorilor, be
neficiarului, a celorlalți factori, pen
tru terminarea noului, grup energe
tic im cel mai scurt timp.

Eforturi deosebite se depun și 
pentru completarea echipamentelor

și conductelor din jurul turbinei, lu
crare ce condiționează trecerea 
executarea izolațiilor termice, 
zona cazanului se lucrează la fel 
intens la montarea sistemului 
presiune, urmînd ca foarte curînd 
să fie demarate și lucrările de în- 
zidiri refractare. Avansate sînt și 
lucrările de montaj la cajnera de 
comandă tehnologică. Subinginerul 
Stan Florea, diriginte de șantier, ne 
precizează că s-au montat panou
rile operative, iar acum se acționea
ză energic pentru finalizarea pupi- 
trului de comandă și, îndeosebi, a 
modulelor aferente turbinei, de care 
depinde începerea probelor la terme

la 
în 
de 
de

La Holboca, în apropierea 
municipiului Iași, se con
struiește o centrală electrică 
de termoficare pe bază de 

cărbune. Conform graficelor stabili
te, primul grup de 50 MW ar fi tre
buit să se afle de acum în funcțiu
ne. Nu este însă, pentru că, deși 
unele lucrări sînt destul de avansa
te, altele sînt rămase în urmă. Cau
za principală ? O serie de furnizori, 
pe care-i vom nominaliza mai jos, 
sînt restanțieri de multă vreme în 
livrarea .unor utilaje și instalații. O 
stare de lucru cu atît mai inaccep
tabilă cu cît brigăzile de construc
tori și montori din cadrul Trustului

Ancheta „Scînteii“ pe șantierele noilor obiective

energetice din Giurgiu și Holboca, județul lași

de

elaborate

nele prevăzute în grafice. Pentru 
grăbirea acestei lucrări de comple
xitate ridicată, a venit în ajutor și 
o echipă de electroniști condusă de 
Cornel Morogan, de la termocentra
la din Paroșeni. Pină în prezent, 
lucrările executate de 
foarte bună calitate.

Este cît se poate i 
eforturile oamenilor 
acest șantier trebuie 
susținute și de anumiți furnizori de 
echipamente din țară, aflați in pos
tura de restanțieri. Este 
întreprinderea de utilaj 
din Tîrgoviște — datoare 
turtle pentru circuitele

aceștia sint de

de evident 
muncii de 

i îndeaproape

că 
pe

vorba de 
petrolier 

cu arma
de înaltă 

presiune ; de întreprinderea de ca
bluri și materiale electroizolante din 
București, de la care se așteaptă 
cablurile pentru lucrările de izolații ; 
de intreprinderea „Automatica" 
București, care nu a livrat casetele 
active și de semnalizare. De aseme
nea, nu este rezolvată nici problema 
asigurării uleiului necesar începerii 
probelor la Instalațiile electrice. Ți- 
nînd seama că aceste echipamente și 
materiale sint absolut necesare pen
tru terminarea grabnică a lucrărilor 
și începerea probelor, se impune ca 
furnizorii amintiți să-și. reanalizeze 
posibilitățile cu maximă promptitu
dine, răspunzind prin fapte solicită
rilor de pe șantierul Centralei ter
moelectrice din Giurgiu.

antrepriză generală de construcții 
industriale din Iași, energeticienii și 
izolatorii din cadrul trustului „Ener- 
gomontaj" București, cuprinzind și 
echipe de lucrători și specialiști din 
cadrul întreprinderii electrocentrale- 
Iași — unitatea beneficiară — lu- 
crînd, practic, zi și noapte ‘au rea
lizat, mai ales în ultima vreme, in
tr-un timp foarte scurt, un mare 
volum de lucrări de finisaj al hale
lor, depozitelor și estacadelor, au 
pus la punct mașina de prelucrat 
cărbune și pe cea de haldat cărbune, 
precum și restul construcțiilor și 
păienjenișului de instalații de la de
pozitul de combustibil solid, de la 
stația de tratare chimică a apei, de' 
Ia centrala de pornire și celelalte 
puncte de lucru din componența pri
mului grup energetic. Drept urmare, 
de cîteva zile a început concasarea 
cărbunelui și umplerea depozitului, 
fapt ce permite primirea cărbunelui 
pe care îl trimit la Iași minerii din 
diverse bazine carbonifere ale țării. 
Un fapt pozitiv : toate utilajele și in
stalațiile aferente depozitului se 
comportă bine, lucrînd la parame
trii cantitativi și calitativi prevăzuți.

Totuși, turbina și cazanul primu
lui grup nu sint încă gata. Ră- 
mînerile în urmă înregistrate la 
aceste obiective se datorează fap
tului că furnizorul general — în
treprinderea „Vulcan" București — 
întîrzie să trimită ultimele circuite 
de conducte pentru turbină și pen
tru cazan, care trebuiau să se afle

pe șantier încă de la 30 octombrie. 
De asemenea, întreprinderea con
structoare de mașini Reșița mai este 
datoare cu motoare de I 000 kV, ne
cesare funcționării morilor de măci
nat cărbune, iar întreprinderea de 

* utilaj Bistrița nu a expediat la timp 
instalațiile necesare benzilor Redler, 
care asigură transportul cărbunelui 
de la buncăre la cazan. Cît privește 
benzile, deși între timp ele. au sosit 
la Iași, acestea nu pot fi puse in 
stare de funcționare, pentru că s-a 
constatat că două agregate nu sint 
de capacitatea comandată, așa . că 
discuțiile cu furnizorul s-au reluat 
fără perspectiva soluționării rapide 
a acestei probleme. Maistrul Nicolae 
Dima, din cadrul trustului „Electro- 
montaj", ne spune că unele întîr- 
zieri se datorează și faptului că be
neficiarul a clarificat tîrziu unele 
neconcordanțe ce apar în proiectele 
de montaj ale turbinei. De 
asemenea, beneficiarul nu a insistat 
suficient ca, pe șantier, să sosească 
toate dulapurile pentru centrala dis
pecerilor și pentru semnalizări, apa
ratura de măsurători speciale pentru 
electropompele de alimentare ș.a. în 
această privință, inginerul Grigore 
Gheorghiu, directorul întreprinderii 
electrocentrale Iași, în calitate de 
beneficiar; ne-a spus că în urma 
analizării tuturor acestor probleme, 
în adunarea oamenilor muncii, care 
a avut loc nu demult, s-au luat noi 
măsuri tehnico-organizatorice pen
tru remedierea acestei situații. Pro- 
iectanții au fost chemați la 'fața 
locului pentru a pune ordine in 
detaliile de proiectare. Organiza
țiile de partid de pe șantier au 
luat, de asemenea, măsuri pentru 
introducerea ordinii și disciplinei în 
muncă, organizînd echipe dintre cei 
mai buni lucrători și specialiști, carp 
să efectueze de îndată montările in
stalațiilor și utilajelor, pe măsura 
sosirii acestora. Cu sprijinul operativ 
și prompt al tuturor furnizorilor de 
utilaje și instalații și, totodată, prin- 
tr-o muncă susținută, bine organi
zată pe șantier, primul grup electro
gen de 50 MW va putea și trebuie să 
producă cît mai repede energie elec
trică și termică — ne-a precizat, 
sintetic, tovarășul director angaja
mentul asumat de către construc
torii și energeticienii de pe șantie
rul acestei centrale electrice.

I. MANEA, M. CORCACI

Cînd „plusul" duce în spate mai multe
„minusuri" productivitatea crește,

dar nu la nivelul posibilităților

Recondiționarea pieselor de schimb 
la scară industrială

La mijlocul lunii mai, trecind prin 
cîteva unități agricole din județul 
Constanța, observam că se repara 
de zor la combine. Din explicațiile 
date atunci de directorul Trustului 
județean al S.M.A., .Traian Moraru, 
am reținut una singură, de la care 
pornim în rindurile de față : „Ca 
să lucrezi în cimp fără probleme 
din aprilie pînă-n noiembrie trebuie 
să te pregătești bine în atelier din 
decembrie pînă-n aprilie". Era exact 
ceea ce, din multiple cauze — orga
nizarea atelierelor pentru reparații, 
asigurarea pieselor de schimb ș.a. — 
nu făcuseră mecanizatorii din unele 
unități. Rămînind cu reparațiile ne
terminate, au fost 
partă timpul în
tre tractoarele din 
brazdă și combi
nele din ateliere, 
pentru că se a- 
propia secerișul 
și, nu peste prea 
mulL timp, recol
tarea porumbu
lui. Tot atunci, 
directorul trus
tului S.M.A. ne-a 
vorbit de un pro
gram aflat in execuție („nu e nou
tate, au mai făcut-o alții înaintea 
noastră") care avea ca scop elimi
narea unor atari situații. Am reluat, 
acum, după începerea reparațiilor, 
același traseu.

S.M.A. Sibioara. Pe un teren, unde 
în vară se turnau fundațiile, se înal
ță acum „Centrul pentru recondițio
narea, recuperarea și refolosirea 
pieselor și subansamblelor" provenite 
de la tractoare, combine autopropul
sate și remorci. Centrul de la Sibioa
ra — unitate de bază a trustului — 
dezmembrează utilajele scoase din 
uz, recondiționează o mare parte din 
piese și subansamble și le livrează 
magaziei centrale, de unde sînt dis
tribuite atelierelor pe bază de co
mandă. O altă parte din piese este 
expediată pentru recondiționare în 
nouă centre specializate pe anumite 
repere care preiau, in același scop, 
și pe cele provenite de la utilajele 
introduse în reparații. La fel proce
dează și celelalte ateliere cu un 
grad mai redus de tehnicitate, dar 
specializate în recondiționarea anu
mitor piese. Un exemplu : la grapa 
cu discuri, toate unitățile recondițio
nează cadrul și axele ; la talere — 
această operație se face numai în 
patru ateliere care dispun de mașini 
speciale.

— Procedăm așa — reia discuția 
directorul trustului — pentru a ne 
putea înscrie în indicii de produc
tivitate și de exploatare a mașinilor. 
Este știut că recondiționările presu
pun operații migăloase care cer timp, 
mașini și dispozitive speciale. In 
aceste condiții, singura soluție este 
să reducem la maximum timpul de 
execuție și să încărcăm tot la ma
ximum fiecare mașină. Și aceasta se 
poate face — așa cum ați văzut — 
numai prin integrarea unităților, 
prin specializarea oamenilor și ate
lierelor.

Desfgur, pentru a realiza coopera
rea între unități la acest nivel, a fost 
nevoie de noi ateliere. Aflăm că in 
acest an au intrat in funcțiune 16 
ateliere profilate pentru combine, 
tractoare și remorci }a Adamclisi, 
Cernavodă, Băneasa, Chirnogeni. Do- 
robanțu, Iloria, Mihai Viteazu, Negru 
Vodă, Remus. .Opreanu, Sibioara,

nevoiți să-și îm-

Albești, cărora li se adaugă nume
roase modernizări de secții de me
canizare, toate realizate cu forțe 
proprii.

Am dorit să cunoaștem detalii în 
legătură cu efectele aplicării progra
mului de modernizare a activității 
unităților din cadrul Trustului S.M.A. 
Constanța pe planul eficienței.

Inginerul Mihai Tirșoagă, direc
torul S.M.A. Hîrșova, unitate care are 
în componență și un centru specia
lizat pentru, reparat motoare de com
bine, ne înfățișează citeva din căile 
prin care se poate realiza o activi
tate rentabilă.

— Am reparat 30 de tractoare din 
cele 43 prevăzute pină la sfîrșitul

Efectele pozitive ale specializării unor unități 
ale S.M.A. din județul Constanța 

în recuperarea și recondiționarea pieselor 
de schimb

centrul de motoare sîn-anului, iar la 
tem în grafic. Prin recondiționarea 
în unitate a 621 de repere, pe care 
le folosim in ateliere, cheltuielile cu 
reparațiile se reduc cu 13 milioane 
lei pe an. Efectul însă este mai 
mare. Cu bateriile recondiționate de 
noi echipăm, toate tractoarele și ma
șinile agricole, ceea ce duce la eli
minarea consumului neproductiv' de 
motorină. Dar cel mai pregnant se 
regăsește eficiența în , menținerea 
utilajelor în funcțiune pe întreaga 
perioadă cit durează campania, ast
fel că lucrările pot fi efectuate la 
timp.

Desigur, piesele recondiționate aco
peră o parte însemnată din nece
sarul S.M.A.-urilor, celelalte ur
mînd să fie asigurate de întreprin
deri industriale și unități specia
lizate ale agriculturii. In, jude
țul Constanța există o astfel de 
unitate, la Năvodari. Ne-am inte
resat de modul în care conducerea 
acestei unități acționează în scopul 
realizării a. cit mai multe piese de 
schimb. La 1 octombrie se înregis
trau restanțe în valoare de peste 
cinci milioane lei, reprezentînd pie
se pentru tractoare, combine, prese 
de balotat etc. „Direcția generală 
din minister ne-a cerut să realizăm 
mașina de scos cartofi, așa că a tre
buit să renunțăm Ta o serie de re
pere", ne-a explicat (după părerea

noi 
în 
că 
de

noastră, cam simplist) tovarășul Ion 
Constantinescu, inglnerul-șef al în
treprinderii. Nu ne propunem în 
rindurile de față să stabilim dacă 
trebuie acordată prioritate mașinilor 
sau pieselor de schimb, ci, .așa cum 
se arată într-un articol publicat re
cent, este de competența direcției de 
resort din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare să clarifice si
tuația și să aleagă soluția cea mai 
potrivită, folosind toate sursele de 
care dispune pentru ca unităților 
agricole să Ii se asigure tot ce este 
necesar.

In ce privește raportul dintre cele 
două sectoare de activitate— produ
cerea de mașini și piese de schimb — 

nu s-a schimbat 
nimic față de anii 
trecuți. Mai mult, 
din 335 de repere 
ce se fabrică aici, 
numai 83 sînt 
pentru tractoare 
și mașini agrico
le. Am întrebat 
care este stadiul 
asimilării de 
repere, avind 
vedere faptul 

anul viitor ponderea pieselor 
schimb urmează să se dubleze.

— Pină acum am încheiat contrac
te pentru 20 de noi repere, in. spe
cial pentru presa de balotat paie și 
am terminat pregătirile de fabrica
ție pentru 8 — ne spune inginerul- 
șef.

— De ce atît de puține ?
— Chestiunea este complicată. La 

mașini realizăm valori mai mari și 
sîntem tentați să le producem. 
La piese va fi greu să atingem in
dicele de productivitate. Pentru a- 
ceasta e nevoie de o altă organiza
re, de procurarea unor scule și dis
pozitive, de adaptarea la condițiile 
noastre a tehnologiilor.

In perioada ce a mai rămas pină 
la sfîrșitul anulifi, comitetul de 
partid, conducerea întreprinderii me
canice pentru agricultură și indus
trie alimentară din Năvodari, spe
cialiștii din unitate, cu sprijinul di
recției de resort din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare, au datoria să acționeze in 
așa fel încît să realizeze și să li
vreze în cel mai scurt timp piesele 
de schimb restante. Totodată, este 
imperios necesar să se definitivele 
lista reperelor ce se vor fabrica m 
anul viitor și să se treacă neintîrziat 
la pregătirea producției.

lucian CIUBOTARU 
Georqe MIHAESCU

<------------------------------------- >
La întreprinderea „Flacăra" din Ploiești

Preocupări pentru înnoirea 
și modernizarea produselor

Se poate spune că întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb Bucu
rești reprezintă un adevărat „meca
nic șef" pentru unitățile din indus
tria materialelor de construcții sf 
prelucrării lemnului. Aici se produc 
anual peste 1 000 sortotipoclimen- 
sitmi de piese de schimb — marea 
majoritate de serii, mici si mijlocii — 
Si un număr însemnat de utilaje uni
cat Cu foaie dificultățile generate 
de diversitatea producției, colectivul 
întreprinderii a obtmut. in perioada 
care a trecut din acest an. rezultate 
bu»e in domeniul creșterii orodueti- 
vitătii muncii : calculată pe baza 
producției-marfă, sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cw 1118 lei ne o per
soană. Merită relevat că pe această 
cale s-a reali
zat întregul spor 
al producției- 
marfă obținut In 
acest răstimp.

Extinderea pe 
scară largă a me
canizării este o 
preocupare prin
cipală — ne pre
cizează ingirie- 
rul-șef al între
prinderii, tovarășul 
Am analizat —

1 continuare inginerul-șef — in cadrul 
unei ședințe comune a comitetului 
de partid și a consiliului oamenilor 
muncii, proiectul Legii cu nrivire la 
creșterea productivității muncii, per
fectionarea organizării si normării 
producției si a muncii. Din această 
analiză s-au desmins o serie de so
luții tehnice si organizatorice pen
tru mecanizarea unor operații 
toate sectoarele de producție si. 
special, la sectorul cald. unde, 
toate că productivitatea muncii este 
peste media realizată pe întreprin
dere. există încă mari rezerve. Ast
fel, în vederea creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, au 
fost propuse 17 măsuri, dintre 
care trei de mare eficiență, urmind 
să fie aplicate in producție în peri
oada ce a mai rămas din acest an.

Șeful 
ctantin 
„Noi 
năm circa 500 de tipuri de pie
se, cu greutăți de la 5 kg Ia pes
te 4 tone, din peste 20 de tipuri de 
oteluri Înalt aliate. Beneficiarii noș
tri cer o mare diversitate de piese 
de schimb, iar noi trebuie să le exe
cutăm. Prin munca noastră vrem să 
dovedim că si in condițiile realizării 
unei game largi de piese, dar în 
mare parte in serii mici și mijlocii, 
se poate obține o productivitate su
perioară. Pentru aceasta trebuie să 
fim sprijiniți de centrala industria
lă. de Ministerul Industrializării 
Lemnului și Materialelor de Con
strucții, în acordarea fondurilor so

licitate pentru mecanizarea unor 
operații la turnătorie, curățitorie și 
forjă. în prezent, în sectorul meta
lurgic, 85 la sută din operații se 
execută manual. Or. în aceste con
diții. cu toate eforturile noastre, nu 
se poate discuta de o productivitate 
ridicată. Totodată, socotim necesar 
ca beneficiarii noștri să nu. ne mai 
solicite piese cu bucata, ci să se în
tocmească, La nivelul centralei, un 
necesar de piese de schimb pentru o 
perioadă mai lungă de timp, pe care 
să Ie executăm și să le expe
diem bazei de aprovizionare a jni- 
nisterului. Comanda ar fi mai con
sistentă și ne-am organiza și noi fa
bricația pe laturi de produse, ceea ce 
ar duce Ia creșterea productivității

ope- 
incă 
spe- 
see- 
pu-

Ce relevă experiența foarte bună, dar și unele 
neajunsuri de la întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb din București
> 1 I •

Ovidiu POpeseu.
ne spune în

secției, i
Nedelescu, 

fabricăm de

inginerul 
ne 
toate.

implicit, a eficientei eco-

în 
în 
cu

Con- 
spune :

Tur-

muncii și. 
nomice".

Practic, 
toare ale 
în curs de realizate 
acțiuni care vizează 
zarea unor tehnologii, 
zarea unor operații mari 
toare de manoperă. reorganizarea 
fluxurilor de fabricație. Bunăoară, 
la sectorul cald, un colectiv de mun
citori si tehnicieni, coordonat de 
subinginerul Lucian Pantazi. a pus 
la punct o nouă tehnologie de tur
nare in coji de nisip peliculizat a 
plăcilor .. __ _
Efectul ? Productivitatea muncii s-a 
dublat, iar calitatea pieselor a cres
cut simțitor. Același colectiv, pre
ocupat de găsirea unor soluții tehni
ce menite să ducă Ia creșterea sub
stanțială a productivității muncii, 
acționează pentru modernizarea căii 
de rulare pentru transportul semi
fabricatelor turnate si forjate 
sectorul metalurgic în depozit, 
cum si pentru asimilarea unui 
măr important de tehnologii 
modernizarea celor existente si 
lizarea a zeci si zeci de dispozitive 
care să asigure mecanizarea unor 
operații, micsorfnd astfel efortul fi
zic al muncitorilor.

Numai că modalitățile de acțiune 
ale colectivului de la sectorul meta
lurgic nu aa fost preluate si în sec
torul montai. O secvență de muncă 
este concludentă in acest sens. Lin
gă instalația de călire țevi — un pro
dus complex, realizat pentru prima 
dată în întreprindere — o întreagă 
eehipă de lăcătuși montează un re-

în toate cele trei 
intreprinderii se 

de 
care 

unor

sec- 
află 

humeroașe 
moderni- 

mecani- 
consuma- •

de la morile de ciment.

din 
pre- 
nu- 
mri. 
rea-

ductor. Cu ce si cum ? Foarte sim
plu. cu un dispozitiv numit ciocan, 
prin lovituri dese si apăsate. îi în
trebăm : „Dar de ce nu folosiți un 
dispozitiv de presare oe ax a reduc- 
torului ?“ „Dotarea cu scule, dispo
zitive si accesorii este aproape 
inexistentă la noi" — spune unul 
dintre muncitori. Firește, înțelegem 
că prin specificul producției de piese 
de schimb și utilaje, ponderea 
rațiilor executate manual este 
mare. Nu înțelegem însă de ce 
cialistii si muncitorii ,din acest 
tor nu fac ce le stă în
tintă pentru autoutilarea cu scule si 
dispozitive a secției montaj. Cu atît 
mai mult cu cit produsele executate 
demonstrează că aici lucrează oa
meni cu bună pregătire orofesiona- 

lă, cu mari dis
ponibilități pe tă- 
rimul perfecțio
nărilor de ordin 
tehnic și tehno
logic.

In ce prifește 
preocuparea pen- 

.. tru creșterea pre- 
‘ gătirii profesio
nale este de men
ționat că în pre

zent cursurile create în acest scop se 
desfășoară după o concepție nouă, 
menită să asigure îmbogățirea cu
noștințelor tehnice și profesionale ale 
muncitorilor si specialiștilor de aici, 
in strînsă concordantă cu cerințele 
producției. Toate cursurile se desfă
șoară sub directa îndrumare a spe
cialiștilor care prezintă cursanților, 
argumentat, toate detaliile tehnice 
privind realizarea produselor noi sau 
a celor modernizate.

S-ar părea, dată fiind experiența 
acumulată în acest domeniu, că lu
crurile se află pe un făgaș bun. Iată 
însă că din situația prezentată de in
ginera Teodora Vintilă rezultă, ne
gru pe alb, că in desfășurarea aces
tei importante activități sint și unele 
carențe. Concret, in ce privește poli
calificarea personalului muncitor, 
mai ales Ia atelierul montaj unde sînt 
prea multi lăcătuși si mai putini su
dori. cursurile respective se află de 
multă vreme in stadiul intențiilor. 
La' fel stau lucrurile și la sculărie. 
De ce? Aflăm — hu fără surprindere 
—. că aceste cursuri de creștere a po
licalificării n-au putut fi organizate 
deoarece conducerea Centralei de u- 
tilaje și piese de schimb nu a apro
bat pină Ia această dată ținerea a- 
cestor cursuri. Este cît se poate de 
evident că la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb București 
există reale posibilități pentru creș
terea mai accentuată a productivității 
muncit Important este ca la toate 
locurile de muncă să se aplice mă
suri ferme, care să valorifice rezer
vele existente.

Gheorqhe IONIȚA

întreprinderea de armături industriale din fontă și otel din Zalău : Se elabo
rează o nouă șarjă Foto : Eugen Dichiscana

In ultimele două decenii. între
prinderea „Flacăra" din Ploiești, a 
cunoscut o puternică dezvoltare si 
modernizare a secțiilor si ateliere
lor sale. în această unitate, unde 
in trecut se realizau doar citeva 
articole de uz casnic, astăzi se fa
brică peste 200 tipodimensiuni de 
produse necesare în fiecare gospo
dărie. Cele mai importante produse 
ale întreprinderii ploiestene sint 
sobele de încălzit si mașinile de 
gătit. Avind un colectiv de munci
tori. tehnicieni șl ingineri cu o 
mare experiență. întreprinderea 
ploieșteană s-a făcut cunoscută nu 
numai in țară, ci și peste hotare 
cu produse competitive, de calitate.

Directorul comercial al unității, 
tovarășul Stelian Dumitrescu, ne-a 
prezentat citeva din noile tipuri de 
sobe si mașini de gătit, toate ali
mentate cu combustibil solid. în
deosebi cărbune., produse care au 
fost expuse in această toamnă 
și la Tirgul international București 
(T.I.B. ’85). Atrag atentia două noi 
.tipuri de sobe de încălzit cu denu
mirea „Therma". Ele sint emailate 
in culori pastel, ceea ce Ie face să 
se poată „acomoda" în orice locu
ință. Dar si mai important este 
faptul că ele încălzesc bine locuin
ța. cu un. consum redus, de cărbune, 
încălzitul cu aceste sobe se ’face 
ușor și nu emană nici un miros 
sau fum. Un caicul arată că fată 
de o sobă care folosește energie 
electrică. în același interval de 
timp cheltuiala este de trei ori mai 
mică, iar fată de gazul metan de 
6 ori. Un alt tip de sobă, denumit 
„Calorex". tot cu combustibil solid, 
se recomandă pentru camere mai 
mari.

Tot Ia întreprinderea „Flacăra"

diu Ploiești s-a realizat un cazan 
de încălzire centrală denumit 
„F-25". cu combustibil solid, reco
mandabil pentru casele individuale 
cu 4—5 camere. Agentul termic 
este, ca si la caloriferele de bloc, 
apa caldă. Avind un gabarit redus — 
de.numai un metru cub — cazanul1 
poate fi- plasat ușor lă parter sau 
subsol. Are un consum redus de 
cărbuni. în ultimul timp, specialiș
tii fabricii au poposit prin comu
nele din jurul Plbiestiului să vadă 
la fata locului cum funcționează 
cazanul. Funcționează perfect. Cum
părătorii acestora fiind mulțumiți. 
Dar tot ei au sugerat ideea folosi
rii acestor cazane în sistem de ba
terii. cite trei-patru legate între ele 
pentru încălzirea unor scoli, inter
nate etc.

Pornind de la această Sugestie, 
specialiștii fabricii se preocupă 
acum de realizarea unui cazan 
„F-25 M". căruia să-i scadă greuta
tea — deci economie de metal — 
cu cel puțin 65 kg, dar cu caracte
ristici superioare și cu putere de 
încălzire sporită. Tot la întreprin
derea „Flacăra" Ploiești se reali
zează o sobă cu cazan de baie ușor 
de montat. Ea are o putere de în
călzit de 85 litri de apă. Sobei i se 
alătură cazanul, ambele frumos 
emailate, în culori plăcute. Consu
mul de cărbune este redus și pot 
fi folosite și lemnele. Toate aceste 
produse, ca și altele noi, care vor 
fi fabricate în anul viitor, vor fi 
maf funcționale, mai ușor de 
manipulat, eu gabarite mai mici și 
cu consumuri diminuate de com
bustibil solid.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii

Cele ce urmează în
mănunchează cîteva 
fapte auzite din gura 
pădurarilor, țapinari
lor și a ciobanilor, 
precum și unele pe
trecute chiar sub ochii 
noștri, in ținuturile de 
o aleasă frumusețe 
ale Vrancei.

De la Vidra începe 
„Țara de piatră a 
Vrancei". Și urcușul. 
Rămin în urmă Va
lea Sării, 
și Tulnicii. 
în urmă 
casă a 
străjuită 
te brazi falnici. Tre
cem prin satul de 

■ vacanță de Ia Gălă- 
ciuc, mai sus de Tul
nic!, la a cărui zidire 

. au participat mai 
toate satele Vrancei, 
cu meșteri și mate
riale. Urcăm spre 
munte, ținînd aproape 
albia Putnei, purtați 
de atelierul mobil al 
forestierilor, care fu
sese chemat de ur
gență prin telefon de 
punctul Strîmba. 
dică de Ia parchetul 
de exploatare a lem
nului, din preajma 
satului Lepșa, o așe
zare 
rost 
muncii 
flați 
munții și pădurile, cu. 
pășunile, cu finețele 
și cu apdle" — cum 
avea să ne spună un 
gospodar al locului.

La parchetul de la 
Strîmba am ajuns eu

mare greutate. Numai 
o cărare îngustă și ur
mele încă proaspete 
de cizmă ne-au fost 
Călăuză. Piesele de 
schimb și lada cu 
scule urcau pe o „sa
nie" făctită la iuțeală 
din cîteva crăci mai 
groase și trasă cu 
rîndul. Ploaia rece, cu 
ace de gheață, și vîn
tul tăios din față

intervenție. Șoferul si 
semnatara! acestor 
fînduri erau „ceilalți 
doi din echipă".

Auzeam, tot mai a- 
proape, cum mușcă 
din trunchiurile copa
cilor ferăstraiele me
canice. Deodată, un 
strigăt puternic, por
nit. de lingă noi, s-a 
prăvălit spre culmile 
Tisarului și Chiuzului,

șim — ne-a spus 
maistrul Nicoară. Am 
realizat noi planul și 
in lunile iernii trecu
te, atît de cumplite.

Tractorul a fost re
parat, iar noi am por
nit din nou t la drum. 
Din urmă ne însoțea, 
la intervale de timp 
tot mai scurte, strigă
tul acela ca o izbin- 
dă : „Ferea, cadeee 1".

tește cineva — unul 
de-ai noștri a bătut 
muntele de unul sin
gur. Curaj, nu alta. 
Colo fomăia un urs, 
dincolo altul, iar el 
trebuia să caute o pe
reche de boi pentru 
ca in zori să tragă 
lemnul din pădure, 
din locurile tinde nu 
putea intra tractorul. 
Intr-adevăr, o treabă
putea intra 
Intr-adevăr,

Bîrseștii 
Rămfrie 

legendara 
Vrincioaiei, 
de cei șap-

A-

„plămădită cu 
din rosturile 

oamenilor a- 
aici o dată cu

La pas prin pădurile Vrancei

făceau tot mai greu 
urcușul.

Un tractor forestier 
articulat (TAF, cum ii 
spun cei care îl folo
sesc) avea o defecți
une pentru care se ce
ruse ajutor de urgen
ță. ,,Vremea-i rea, dar 
planu-i plan și TAF-ul 
este Ia noi utilaj de 
bază" —- au spus la 
telefon „cei de sus", 
cerînd ajutorul tehnic 
necesar. Și acum, ate
lierul mobil se afla 
aproape de țintă. 
Urma la rînd. Ia tra
sul săniei, directorul 
tehnic al I.F.E.T.-ului, 
inginerul Virgil Ro
taru. împreună cu 
tehnicianul Ion Antorf, 
de la serviciul de me
canizare al întreprin
derii. formau, de fapt, 
întreaga „echipă" de

peste împrejurimi, să 
dea parcă de veste ce
lor din vale că aici, la 
Strîmba, echipa mais
trului Vintilă Nicoară 
se află 
„Fereaaa,

, Â urmat 
bufnitură
pus, un suflu încărcat 
de ploaie și 
cetinei de 
proape de 
copacilor 
pentru doborît, 
menii făceau locul cu
rat. „Să rămînâ cioa
ta cit mai jos, asta-i 
treaba" ni s-a spus. 
De sub căciuli, de sub 
gulerul pufoaicelor, 
ieșeau aburi. Frig.

— Vîntul trece, nin
soarea trece, dar pla
nul rămine și noi tre
buie să-I îndeplinim. 
Ba chiar să-l și depâ-

la datorie : 
cadeeee !...“. 
o puternică 
de copac ră-

de aroma 
brad. A- 
rădăcina 

însemnafi 
oa-

Am Urcat și pe Ma- 
cradău, mai Ia deal 
de Lepșa. Afci, par
chetul se află în grija 
brigăzii maistrului 
Constantin Bălbărău. 
Se pregătea lemnul 
doborît, se fasona, se 
secționau buștenii. 
Frig și vînt tăios. La 
o cutie de tablă, de 
mărimea unui ceaun, 
plină cu jar. se mai 
încălzeau, din cind in 
cind, miinile forestie
rilor. Se lucra 'de zor. 
Ca și mai sus, la 
Lespezi. Aici, țapinele 
se poartă sub braț, nu 
pe umăr. „Să nu zgî- 
rie ceru!" ne-a spus, 
frumos, ttn țapinar.

Seara ne-am adunat 
la gura-sobei din ca
bană. într-o noapte 
cu zloată — îșt amin-

de ispravă, care nu-i 
la îndemîna oricui. Și 
totuși, în zori. Ștefan 
Ursu, lucrător fores
tier la Lespezi, căci 
despre el e vorba, o 
mină de om, dar dîrz 
și rute 
58 de 
coborît 
primii 
ziua aceea. Din 
Joc, se 
pentru 
de fin 
tindea

la cei aproape 
ani ai săi, a 
din deal cu 
bușteni din 

loc în 
oprea 
smoc 

îl în-

mâi 
cile un 
pe care 
juncanilor.

— Dar de unul,
Simion Darie, fost 
cîndva paznic de tu
nătoare pe Zăbala, ați 
auzit ? — ne întreabă 
cineva. Și ne spune 
el cine este acest Si
mion Darie și de ce 
trebuie să aflăm des
pre el. Avea în grijă

mai multe toplițe 
(bazine mici) și erau 
pline ochi cu puiet de 
păstrăv. Și a venit o 
ploaie de s-au făcut 
apele Zăbalei fluviu, 
nu alta ! Noapte, nici 
țipenie de om în - jur, 
iar toplițele stăteau 
gata s-o ia la vale cu 
puiet cu tot. " 
dîrjire fără 
Darie a tras 
și trunchiuri 
puhoiului. Puhoiul a 
trecut, toplițele au ră
mas neatinse. în zori, 
cind au văzut oame
nii cît muncise o 
npapte întreagă, mult 
s-au mat minunat. 
Dar el, Darie, se uita 
Ia eî............................
ce îi 
său.

Tot 
nă, am 
microhidrocentrala Iui 
Vasile Neagu, păstră- 
varul din Lepșa. Toa
tă construcția a fost 
meșterită cu mîna lui. 
„Duce" pe ușor 20 de 
becuri și omul și-a 
pus in gînd să mai 
meșterească ceva la 
ea și s-o „salte" la 
100 de becuri.

...Ne-ar trebui multe 
pagini ca să notăm 
faptele frumoase ale 
acestor bărbați înfră
țiți cu pădurile 
Vrancei.

Cu o în- 
seamăn, 
bolovani 
în calea

și mtnca liniștit 
adusese fecioru-

acolo, la caba- 
aflat și de

Dan
DRAGUEESCU 
corespondentul 
„Scînteii''
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Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Gustav Husak 

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

înalt pe problemele economice a ță
rilor din C.A.E.R., este necesar să 
acționăm pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acestor în
țelegeri, atît pe cale multilaterală, 
cît și bilaterală.

Acordăm, de asemenea, o mare 
însemnătate Programului complex 
de cooperare științifică și tehnolo
gică, ce urmează să fie adoptat în 
curînd. Noi pornim de la faptul 
că dezvoltarea colaborării intre ță
rile din C.A.E.R. trebuie să asigu
re soluționarea, cu forțe comune, 
a o serie de probleme privind ma
teriile prime, energetice, ridicarea 
nivelului tehnic, calitativ, înfăp
tuirea noii revoluții tehnico-științi- 
fice. în acest spirit, consider că 
acordurile și înțelegerile dintre ță
rile noastre corespund nu numai 
intereselor celor două popoare, dar 
sînt și o contribuție la realizarea 
programelor comune.

Am făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la o 
serie de probleme ale vieții inter
naționale, bazat pe documentele 
comune pe care le-am adoptat la 
onsfătuirea de la Sofia, precum 

și pe Comunicatul privind întîl- 
nirea -pe care am avut-o, nu de 
mult, la Praga — în care am as
cultat informarea tovarășului 
Gorbaciov referitoare la întîlnirea 
de la Geneva dintre conducătorii 
Uniunii Sovietice și S.U.A. Aceste 
documente au stabilit o orientare 
generală comună cu privire la ac
tivitatea de soluționare a proble
melor complexe ale vieții interna
ționale. Pe primul plan am pus 
problemele dezarmării, în mod 
deosebit ale dezarmării nucleare, 
problemele apărării păcii. Am 
apreciat, , în comun, că întîlnirea 
dintre secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. si președintele S.U.A, 
a reprezentat un moment impor
tant și un factor pozitiv în viața 
internațională.

Acum se pune problema ce tre

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
GUSTAV HUSAK

(Urmare din pag. I)

pentru ca prevederile cuprinse în 
acest document Să fie realizate în 
întregime, a spus Gustav Husak.

In continuare, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, a arătat că, în timpul 
convorbirilor, s-a confirmat depli
na unitate de vederi în problemele 
relațiilor reciproce, poziția comună 
în probleme fundamentale ale evo
luției vieții internaționale.

Vorbitorul a subliniat importan
ta pe care o reprezintă întărirea 

buie să facem în continuare pen
tru a asigura realizarea dezarmă
rii nucleare, oprirea militarizării 
Cosmosului, apărarea păcii pe pla
neta noastră. Noi, considerăm că 
se impun intensificarea acțiunilor 
politico-diplomatice, unirea și mai 
puternică a eforturilor popoarelor, 
ale tuturor forțelor realiste, pen
tru o politică de dezarmare și de 
pace. în nici un fel nu trebuie să 
acceptăm o încetinire sau o dimi
nuare a luptei pentru dezarmare 
și pace ! Dimpotrivă, este necesar 
să intensificăm și mai mult aceas
tă activitate, pentru că numai prin 
unirea tuturor forțelor realiste, a 
tuturor popoarelor putem obține 
trecerea la măsuri reale de dezar
mare. la dezarmarea nucleară și 
oprirea militarizării Cosmosului.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : Țările 
noastre, împreună cu celelalte țări 
socialiste, s-au pronunțat pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
conflictelor, pentru afirmarea cu 
putere, în relațiile dintre state, a 
principiilor egalității in drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile internet renunțării cu 
desăvîrșire la forță și la amenin
țarea cu forța.

Sînt, de asemenea, unele proble
me importante în domeniul econo
mic, mai cu seamă în ce privește 
problemele subdezvoltării și noii 
ordini economice mondiale, care 
necesită eforturi susținute și spri
jin pentru țările în curs de dezvol
tare.

Considerăm că trebuie să facem 
totul pentru încheierea cu rezul
tate cît mai bune a Conferinței de 
la Stockholm pentru încredere și 
dezarmare în Europa, pentru a se 
obține rezultate bune la negocie
rile de la Viena.

România se pronunță ferm pen
tru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și fără baze 
militare străine. Susținem realiza
rea unor asemenea zone în nordul.

unității și coeziunii comunității 
socialiste ca factor principal în 
oprirea escaladării războiului, în 
revenirea la relații internaționale 
mai bune.

Tovarășul Gustav Husak a adre
sat cele mai calde felicitări din 
partea organelor de partid și de 
stat, a întregului popor cehoslovac 
Partidului Comunist Român, Gu
vernului și poporului Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
urarea de a obține noi succese în 
îndeplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului. Co
munist Român, in munca de dez
voltare a patriei sale. 

în centrul Europei și pe alte con
tinente.

Susținem, de asemenea, propu
nerea Cehoslovaciei și Republicii 
Democrate Germane cu privire la 
realizarea unei zone fără arme 
chimice. 'Noi considerăm că orice 
pași concreți, reali, în direcția de
zarmării constituie un factor im
portant în realizarea obiectivului 
strategic al apărării păcii.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Aș dori 
să exprim satisfacția noastră pen
tru buna colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre, inclusiv 
în problemele internaționale. Tot
odată, îmi exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră, convorbirile 
pe care le avem vor da noi per
spective și în direcția intensifică
rii conlucrării pe plan internațio
nal, a' întăririi solidarității și co
laborării cu țările socialiste, cu 
toate forțele progresiste și antiim- 
perialiste. Iată de ce doresc să 
menționez, încă o dată, că vizita 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le avem și acordurile ce le 
vom semna vor reprezenta un 
moment nou, important, in dez
voltarea pe o treaptă superioară 
a colaborării dintre partidele și 
țările noastre.

Cu această convingere, doresc 
să toastez :

,— pentru dezvoltarea puternică 
a prieteniei și colaborării dintre 
România și Cehoslovacia,

— urez poporului cehoslovac 
noi și noi succese în realizarea 
programului de construcție a so
cietății socialiste, de dezvoltare e- 
conomico-socială ; știu că vă pre
gătiți de Congres și de aceea urez 
desfășurarea cu succes a Congre
sului,

— pentru dezvoltarea colaboră
rii între țările socialiste 1

— pentru pace și colaborare ’
— în sănătatea dumneavoastră, 

tovarășe Husak !
-- în sănătatea dumneavoastră, 

a tuturor ! (Aplauze).

Permiteți-mi — a spus în în
cheiere tovarășul Husak — să vă 
urez multe succese în edificarea 
unei Românii puternice și dezvol
tate.

Doresc să toastez pentru succe
sele Partidului Comunist Român 
și ale poporului român !

— pentru Comitetul dumnea
voastră Central ;

— pentru secretarul general al 
Partidului Comunist Român și 
președintele țârii, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu ;

— în sănătatea dumneavoastră.
(Aplauze).

începerea
convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. I)

dimensiuni conlucrării în domeniile 
științei și tehnicii, precum și'in alte 
sfere de activitate de interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak ău reafirmat voința 
comună de a întări și mai mult cola
borarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia — factor hotărițor pen
tru întărirea prieteniei și lărgirea 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre — de a intensifica contactele, 
schimburile de experiență și de pă
reri in toate domeniile construcției 
socialiste.

De ambele părți a fost exprimată 
convingerea că aprofundarea rapor
turilor de prietenie și colaborare ro- 
mâno-cehoslovace este în folosul ță
rilor și popoarelor noastre, al pro- . 
pășirii lor continue, servește cauzei 
generale a socialismului și progre
sului, păcii și conlucrării internațio* 
nale.

In cadrul convorbirilor, tovarășii ' 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
au abordat, ele asemenea, unele pro
bleme ale activității politice interna
ționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. în acest context, a fost 
relevată însemnătatea schimbului de 
păreri care a avut loc în cadrul con
sfătuirii de la Sofia din toamna aces
tui an, a statelor socialiste membre 
ale Tratatului de la Varșovia, precum 
și la recenta intîlnire de la Praga a 
conducătorilor acestor state. S-a 
subliniat actualitatea concluziilor și 
aprecierilor făcute cu aceste prile
juri în, legătură cu evoluția vieții 
internaționale, a necesității intensi
ficării eforturilor tuturor statelor jn 
vederea opririi cursului periculos al 
evenimentelor, a afirmării politicii 
de dezarmare, colaborare și pace.

Pornind de la făptui că în pro
blemele fundamentale ale vieții po
litice mondiale România și Ceho
slovacia au poziții identice sau 
foarte apropiate, tovarășii
Nicolae Ceaușeșlcu și Gustav Husak 
au exprimat hotărîrea celor două 
țări de a întări și mai mult colabo
rarea pe arena internațională, de a 
conlucra strins cu celelalte țări so
cialiste, cu forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni in lupta pentru 
dezarmare. îndeosebi pentru dezar
mare nucleară, pentru destindere, 
securitate și pace, pentru soluțio
narea constructivă, pe calea tratati
velor, a problemelor litigioase, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră. A fost expri
mată, de asemenea, voința Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist din Cehoslovacia de a ac
ționa pentru întărirea unității și 
colaborării țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice. antiimperialiste în lupta 
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor de pace și progres social.

Exprimind satisfacția pentru ca
racterul fructuos al convorbirilor 
purtate, precum și convingerea că 
ele vor contribui la dezvoltarea și 
mai puternică a relațiilor prietenești 
și colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au hotărît să continue 
practica unor asemenea întilniri de 
lucru și schimburi de păreri atît în 
ce privește problemele raporturilor 
bilaterale, cît și conlucrarea pe 
arena mondială.

Convorbirile se desfășoară !ntr-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.

VIZITA PROTOCOLARA
Tovarășul Gustav Husak. secretar 

general ăl. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, a făcut, miercuri 
după-amiază, o vizită protocolară

Solemnitatea inminării Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I, cu eșarfă

(Urmare din pag. I)

La solemnitate au luat parte per
soanele oficiale române și cehoslova
ce care participă la convorbirile din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai României și Cehoslovaciei.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și pre
ședinte al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, pentru edificarea noii 
orinduiri în (ara dumneavoastră 
și înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului ceho
slovac prieten, pentru cauza socia
lismului, a păcii și colaborării inter
naționale.

Doresc să exprim, și în acest cadru, 
inalta apreciere pe care partidul și 
poporul nostru o dau bunelor relații de 
prietenie și colaborare româno-ceho- 
slovace. întemeiate trainic pe prin
cipiile socialismului, pe deplină ega
litate în drepturi, pe respect al inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestec în treburile interne și a- 
vantaj reciproc, pe solidaritate și în

Cuvîntul tovarășului Gustav Husak
(Urmare din pag. I) 

țești dintre popoarele noastre. Con
siderăm că aceste relații reprezintă 
o mare valoare a prezentului nostru 
și un factor important pentru viitor. 
Tradițiile lor au o bază trainică în 
lupta comună dusă împotriva exploa
tării capitaliste și asupririi fasciste. 
Un capitol de neuitat au înscris în 
cronica relațiilor noastre ostașii ro
mâni care, împreună cu armata vic
torioasă sovietică și patrioții ce
hoslovaci, au luptat pe> teritoriul 
țării noastre, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, împotriva 
dușmanului comun.

Răsturnarea orinduirii capitaliste, 
instaurarea puterii populare și înce
perea operei de edificare a socialis
mului în ambele noastre țări au dus 
la dezvoltarea fără precedent a rela
țiilor noastre. Aceste relații au fost 
ridicate la un nivel pe care nu l-au 
cunoscut niciodată în trecut. Contac

Ceremonia sosirii pe aeroportul Otopeni
(Urmare din pag. I)

Cehoslovacă, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a păcii, 
socialismului și cooperării interna
ționale !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat, la coborîrea din avion, cu 
multă căldură pe tovarășul Gustav 
Husak. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
îndelung mîinile, s-au îmbrățișat.

în intîmpinarea înaltului oaspe
te, pe aeroport se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Palatul Con
siliului de Stat.

întrevederea dintre cej doi condu

După înmînarea înaltei distincții, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak și-au strîns mîinile 
îndelung, s-au îmbrățișat cu căldură.

In cadrul ceremoniei au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak.

trajutorare tovărășească, aceste rela
ții au cunoscut și cunosc o dezvolta
re continuă, in interesul și spre bi
nele ambelor popoare, al construcției 
socialiste in țările noastre, al întări
rii forțelor socialismului, progresului 
și păcii în întreaga lume.

îmi exprim convingerea că, prin 
eforturi comune, prietenia și colabo
rarea româno-cehoslovacă vor cu
noaște in continuare o puternică în
florire, că actuala vizită pe care o 
faceți în țara noastră se va înscrie 
ca un nou moment important in dez
voltarea și amplificarea acestor re
lații, in toate domeniile. Sînt, de a- 
semenea, incredințat că România și 
Cehoslovacia vor conlucra tot mai 
larg, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu forțele democratice, pro
gresiste de pretutindeni, pentru o po

tele dintre organele de partid, de 
stat și organizațiile obștești sînt tot 
mai bogate. Se dezvoltă cu succes 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică reciproc avantajoasă. Toa
te acestea aduc o contribuție de sca
mă la dezvoltarea noastră continuă. 
Dorim sincer ca relațiile cehoslova- 
co-române să șc aprofundeze și să 
se extindă și in viitor, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei comune 
a păcii și socialismului.

Eforturi imense pentru realizarea 
acestor obiective au fost depuse in 
cadrul intilnirii la nivel înalt de la 
Geneva, dintre U.R.S.S. și Statele 
Unite ale Americii, de către tovară
șul Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. Re
zultatele convorbirilor de la Geneva 
au creat posibilități favorabile pen
tru însănătoșirea situației interna
ționale și revenirea la destindere.

Pe această cale ne așteaptă încă 

ducători ai unor instituții centrale. 
\ Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Praga și ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stșt ale 
Cehoslovaciei și României, în timp 
ce, în semn de salut, au fost trase 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak-au trecut în revistă 
garda de onoare.

Conducătorului partidului și sta
tului cehoslovac i-au fost prezen
tate persoanele oficiale române 
venite în întimpinare.

Numeroși oameni ai muncii din 

cători de partid și de stat s-a desfă
șurat sub semnul dorinței comune de 
a dezvolta și întări in continuare 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre par.tidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși prezenți la solemnitate 
l-au felicitat călduros pe tovarășul 
Gustav Husak, adresîndu-i urări de 
ani mulți și fericiți, multă putere de 
muncă.

litică nouă, de destindere și dezar
mare — in primul rind de dezarmare 
nucleară — de colaborare, înțelegere 
și pace intre națiuni, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

înmînindu-vă cea mai înaltă dis
tincție a Republicii Socialiste Româ
nia, doresc, încă o dată, să vă feli
cit călduros și să vă urez multă să
nătate, viață Îndelungată și putere 
de muncă, noi succese în activitatea 
de mare răspundere pe care o desfă- 
șurați, in fruntea partidului și statu
lui cehoslovac, pentru progresul și 
bunăstarea poporului țării dumnea
voastră, pentru socialism și pace.

Folosesc și acest prilej pentru a vă 
adresg, din toată inima, tradiționala 
noastră urare, „La mulți ani !“ 
(Aplauze).

obstacole și lupte. Sintem convinși 
că, prin unitatea țărilor socialiste, în 
colaborare cu toate forțele realiste și 
iubitoare de pace din lume, se va 
putea asigura popoarelor lumii un 
viitor pașnic.

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Primesc cu recunoștință cel mai 
înalt ordin românesc. Voi face și in 
viitor totul pentru adîncirea con
tinuă a relațiilor cehoslovaco-româ- 
ne, spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și progresului in lume.

Permiteți-mi, dragă t o v a r ă ș e 
Ceaușescu, ea, în încheiere, să vă 
urez sănătate deplină, noi și multe 
succese in activitatea dumneavoastră 
de partid și de stat.

Urez Partidului Comunist Român 
frățesc și poporului Republicii So
cialiste România noi succese in 
activitatea pentru înflorirea patriei 
dumneavoastră. (Aplauze).

întreprinderi și instituții bucureș- 
tene, aflați pe aeroport, au făcut o 
caldă manifestare de simpatie celor 
doi conducători de partid și de stat, 
au ovaționat pentru prietenia din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak s-au în
dreptat apoi, într-o mașină escor
tată de motocicliști, spre reședința 
rezervată înaltului oaspete. Aici, 
cei doi conducători de partid și de 
stat s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.
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Fapte ale
AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL 
CINCINAL

26 de unități economice 
din județul Argeș

Hotărîte să răspundă prin fapte 
îndemnurilor adresate de secreta
rul general al partidului de a-și 
realiza în mod exemplar sarcinile 
din acest an și a pregăti in con
diții optime producția anului viitor, 
colectivele din 26 unități econo

hărniciei și abnegației muncitorești
mice din județul Argeș raportează 
îndeplinirea planului cincinal. Pină 
la finele anului, aceste unități vor 
realiza o producție-marfă peste 
prevederi în valoare de 250 mi
lioane lei. Intre colectivele frun
tașe se numără cele de la între
prinderea minieră Cîmpulung. 
Trustul antrepriză generală de 
construcții hidroenergetice Argeș 
și Trustul antrepriză generală de 
construcții industriale Pitești. La 
baza acestui succes de prestigiu 
au stat mai buna organizare a ac
tivității, folosirea la indici supe
riori a utilajelor și timpului de 
lucru, introducerea unor noi și 
eficiente tehnologii de fabricație.

(Gheorghe Cîrstea, corespondentul 
„Scînteii").

Centrala 
industriei confecțiilor Sibiu
Colectivele muncitorești din cele 

14 întreprinderi ale Centralei in
dustriei confecțiilor Sibiu rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan la pro- 
ducția-marfă industrială pe între
gul cincinal. S-au creat, astfel 
condiții ca pînă Ia 31 decembrie 
să fie obținută o producție supli
mentară in valoare de peste 100 
milioane lei. De la inceputul 

acestui an și pînă acum a fost 
realizată o producție fizică peste 
plan in valoare de 644 milioane- 
lei. din care o mare parte desti
nată exportului. „Aceste succese 
— ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Nilca, directorul general al cen
tralei — au la bază ample acțiuni 
și măsuri privind organizarea mai 
bună a producției șl a muncii la 
nivelul fiecărei întreprinderi și 
secții, creșterea productivității 
muncii, utilizarea la întreaga lor 
capacitate a utilajelor, reducerea 
consumurilor materiale, de energie 
electrică și combustibil, îmbunătă
țirea continuă a calității produse
lor".

Pornind de la sarcinile sporite 
ce revin centralei sibiene in cin
cinalul viitor, în toate întreprinde
rile s-a trecut cu hotărîre la pre
gătirea producției pentru 1986 șl 
Ia realizarea în devans a unor 
produse contractate la export pen
tru primul trimestru al anului vii
tor. (Nicolae Brujan, corespon
dentul „Scînteii").

PRODUCȚIE 
FIZICĂ PESTE 

PREVEDERI
DOLJ. „Prodâcția acestui an — 

exemplar îndeplinită, producția 
anului viitor — exemplar pregă

tită". Iată cuvîntul de ordine sub 
semnul căruia iși desfășoară acti
vitatea în aceste zile colectivele 
muncitorești din tînărul oraș dol- 
jean Băilești. După cum ne infor
mează tovarășul Constantin Du
mitru, secretarul comitetului oră
șenesc de partid, prin mai buna 
folosire a capacităților de produc
ție, creșterea productivității mun
cii și mai buna urmărire a produc
ției a fost posibilă depășirea sar
cinilor de plan „la zi“ cit peste 
25 milioane de lei, concretizate în 
aparataj electric de înaltă ten
siune, mașini și unelte agricole, 
covoare țesute și confecții. Cele 
mai bune rezultate în întrecerea 
socialistă au fost obținute de co
lectivele de la întreprinderea de 
celule electrice prefabricate și în
treprinderea mecanică din locali

tate. (Nicolae Băbălău, corespon
dentul „Scînteii").

GALAȚI. Manifestînd înaltă răs
pundere, dăruire și competență, co
lectivul întreprinderii Laminorul 
de tablă Galați a reușit să se si
tueze și în acest an printre frun
tașii în întrecerea socialistă pe 
ramură. în perioada care a trecut 
din 1985 s-au obținut importante 
depășiri ale pianului la laminate 
finite pline cu 3 300 tone și la pro
file formate la rece cu 1 300 
tone. Față de prevederi,, indicato
rul productivitatea muncii a cres
cut in acest an cu 9 000 lei pe 
fiecare om al muncii, creștere 
care s-a constituit într-o impor
tanta pîrghie de realizare în bune 
condiții a celorlalți indicatori de 
plan. (Ștefan Dimitriu).
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INVESTIȚIA DE GÎNDIRE
- izvor al prospețimii și forței de convingere

a muncii politico-educative
Nu spunem desigur o noutate a- 

firmind câ unul dintre criteriile e- 
aentiale ale eficientei formative a ac
tivităților nolitico-educative îl con
stituie caracterul lor atrăgător, con
vingător. puterea argumentelor su- 
Duse atenției oamenilor muncii. Este, 
de aceea, meritorie Dreocuoarea a 
numeroși factori educaționali de a 
gindi si realiza manifestări Dolitico- 
educative de înaltă tinută. capabile 
să penetreze adine în Conștiințe, să 
determine trăiri emoționale outerni- 
ce, lăsînd astfel urme de neșters în 
memoria celor cărora le-au fost a- 
dresate. Acțiunile politico-educative 
la care ne referim în însemnările de 
mai ios. deși realizate de factori e- 
ducationali diferiți, au totuși o tră
sătură comună — ele au găsit, prin 
forma si conținutul lor. calea spre 
inima si. deopotrivă, mintea parti- 
cioantilor. ceea ce le-a asigurat d 
puternică audientă. Altfel sdus — fi
nalitate formativă.

„ÎNTÎLNIREA DE LA ORA 10". 
Treceam prin fata Palatului cultu
rii din Pitești si un anunț ne atra
ge atentia. invitindu-ne Ia cea de-a 
33-a „întîlnire de la ora 10". Urcăm 
așadar treptele străvechiului lăcaș 
argesean de cultură, dornici să cu- 
rfoastem amănunte despre manifesta
re. Interlocutori — Dorel Stefănescu 
si Marta Diaconu. director si. res
pectiv. instructor la institutia-gazdă. 
Aflăm că în cadrul acestor acțiuni 
tineri pitesteni se întîlnesc cu acti
viști de partid si de stat, iuristi. ar- 
hitecți, cadre didactice, cu aceste pri
lejuri fiind abordate subiecte de real 
interes. Interlocutorii noștri ne-au 
vorbit astfel despre acțiuni menite 
să popularizeze importante legi si 
alte acte normative, să facă larg cu
noscute realizările si perspectivele 
dezvoltării social-urbanistice a ora
șului Pitești, să prezinte patrimoniul 
de valori istorice si arhitectonice ale 
localității, să înfățișeze frumusețile 
locurilor din împrejurimi sau ale al
tor zone ale județului. Deosebit de 
interesante s-au dovedit ..întîlnirite" 
în cadrul cărora s-au abordat pro
bleme privind educația moral-politi- 
că. conduita civică, educația rjiate- 
rialist-stiințifică si patriotică. Ceea 
ce conferă acestor activități un ca
racter mai atractiv îl constituie pre
zentarea unor filme documentare sau 
științifice de scurt-metrai realizate 
ne olan național sau local. Au gtir- 
nit interes filme precum „Oa
meni în afara oamenilor" si ..în lu
mea parazitismului", realizate de 
inspectoratul județean de miliție, fil
me care vestejeau acte și fapte 
antisociale, pledînd pentru acti
vizarea puternică a opiniei pu
blice. pentru intervenția hotărîtă a 
colectivității în apărarea valorilor 
morale proprii societății noastre. 
Toate aceste „întilniri" includ, tot
odată. momente lirice, cu tematică

IAȘI: Un nou cartier 
de locuințe

Constructorii de locuințe ie
șeni au îmbogățit și in acest an 
cartierele Iașiului, ca și orașele 
Pașcani, Hirlâu, Tirgu Frumos 
și localitățile rurale din județ, 
cu încă aproape 3 500 aparta
mente moderne in blocuri, pre
văzute, in mare parte, la parter 
cu spații comerciale și pentru 
prestări de servicii. S-a contu
rat, totodată, noul cartier de lo
cuințe „Dancu", care va cuprin
de, in final, peste 1 700 aparta
mente, in care locuiesc, mai 
ales, oamenii muncii de la noua 
centrală electrică de termoficare 
de la Holboca. Se prevede ca 
întreg cartierul „Dancu" să pri
mească apă caldă menajeră de 
la centralele care funcționează 
cu biogaz primit de la stația de 
epurare a apelor reziduale din 
municipiu, precum și de la pa
nourile solare care, se instalea
ză o dată cu blocurile. (Manele 
Cercați). ,

CLUJ-NAPOCA :

Extinderea liniilor 
de troleibuz

La Cluj-Napoca, a fost dată 
în folosință linia de troleibuz 
nr. 14, în lungime de 14 kilo
metri, care face legătura intre 
cel mai mare cartier al muni
cipiului — Mănăștur — și plat
forma industrială Someș-Nord, 
unde se află Combinatul de u- 
tilaj greu. In această lună vor 
fi terminate încă două racor
duri de troleibuze — una din 
piața Mihai Viteazu pină la 
Combinatul de utilaj greu și 
alta din cartierul Gheorghieni — 
Piața Victoriei’ — Piața Mihai 
Viteazu — combinatul „Cluja- 
na“ — Combinatul de utilaj 
greu. (Marin Oprea).' 

patriotică, scurte programe muzica
le. momente vesele. în ziua la care 
ne referim, spre exemplu, grupul 
vocal „Animato" al Palatului culturii 
a prezentat auditoriului cin- 
tece patriotice si revoluționare ori 
prelucrări folclorice.

Ceea ce îi bucură cu deosebire pe. 
organizatori este faptul că s-a creat 
deja un public constant al acestor 
întilniri. format în principal din e- 
levi de la liceul de textile-confec- 
tii din localitate. Succesul acestor 
manifestări a determinat Palatul cul
turii să organizeze activități cultu
ral-educative si la liceul amintit. 
Desfășurate sub genericul ..Tinere
țe — muncă — viată", aceste acțiuni 
cuprind întilniri cu cadrele de con
ducere de la întreprinderile Ditestene 
..Textila" si „Argeseana" {principale
le beneficiare ale scolii), cu iuristi. 
cu membri ai cenaclului literar ,.Li- 
viu Rebreanu", de pe lingă Palatul 
culturii.

..PRIN STHNTA. SPRE ADEVĂR". 
Biblioteca județeană Dîmbovița po
sedă in patrimoniul său. ne lingă un 
valoros fond de carte, și bogate co
lecții de fotografii, vederi, diafilme. 
diapozitive, discuri, albume de artă. 
Toate acestea renrezentînd un bogat 
material ilustrativ prin a cărui sis
tematică utilizare colectivul bibliote
cii conferă un caracter viu. atrăgă
tor. convingător acțiunilor nolitico- 
educative ne care .le inițiază. Ast
fel. biblioteca a organizat, colabo- 
rînd strîns cu comitetele județean 
Dîmbovița si municipal Tîrgoviste 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
concursuri gen ..Cine știe, cîștigă". 
avînd ca temă contribuția poporului 
român Ia dezvoltarea patrimoniului 
științific si tehnic al omenirii. Ceea 
ce a sporit forța de înrîurire. pu
terea de convingere a acestor acti
vități a constituit-o prezentarea in 
cadrul concursurilor a numeroase 
diapozitive, care înfățișau cărți si 
studii românești ce au marcat mo
mente importante pentru adîncirea 
cunoașterii umane, personalități ale 
științei si tehnicii românești care au 
contribuit la îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii internaționale.

Folosirea expoziției de carte, a 
diapozitivelor si diafilmelor. a în
registrărilor pe discuri ori oe benzi 
magnetice ale unor fragmente din o- 
pera unor iluștri scriitori români, 
microrecitaluri de versuri si cînte- 
ce au creat o puternică audientă si 
„Medalioanelor literare" ne care bi
blioteca le consacră unor mari crea
tori români — ne asigură tovarășul 
Paraschiva Serghie, bibliotecar prin
cipal. Așa a fost cazul „Medalionu
lui literar" închinat scriitorului Gri- 
gore AlexandresCu, desfășurat in 
chiar ziua investigației noastre, a ce
lui dedicat lui Liviu Rebreanu, cînd 
a fost inițiată o microexpozjție cu
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AUTOAPROVIZIONAREA — sarcină prioritară pe agenda de lucru a consiliilor populare
Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pe perioada 

1 octombrie 1985 — 30 septembrie 1986, adoptat de Marea Adunare 
Națională, constituie in egală măsură o ilustrare vie a preocupării 
constante a partidului, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea bunăstării întregului popor, cit și un 
stimulent puternic pentru dezvoltarea producției agroalimentare in fie
care județ, in fiecare localitate.

îndeplinirea neabătută a prevederilor acestui program constituie in 
felul acesta calea cea mai sigură pentru buna aprovizionare a populației 
din județele sau localitățile respective. Cum acționează consiliile popu
lare pentru înfăptuirea acestei sarcini prioritare, cum.se reflectă această 
activitate in sporirea producției agroalimentare 2 Despre realizările și ex
periența Consiliului popular județean Suceava in acest domeniu, ne ocu
păm in rindurile ce urmează...

CONDIȚIILE SĂ FIE FOLOSITE, 
NU... INVOCATE

— Nu e vorba de nici o abatere 
de la temă — ne previne tovarășa 
Maria Prepeliță, vicepreședinte 
al comitetului executiv ai consi
liului popular iudptean. care tine șă 
incest»a convorbirea Dornind de la 
compararea a două cifre : 4,5 miliar
de lei — 23 miliarde lei. Este vorba 
de saltul intr-adevăr uriaș al nro- 
ducției industriale sucevene în ultir 
mele două decenii. Motiv de înteme
iată mindrie. dar tema discuției era... 
alta.
---- Veți vedea că nu e asa. insistă 
interlocutorul. Pină in urmă cu 3—4 
ani, pe măsura industrializării jude
țului. începuse să se înfiripe con
cepția că acest binefăcător proces 
ar justifica neglijarea unei ramuri 
de veche tradiție la noi : creșterea 
animalelor. Ba se inventaseră Dentru 
asta si „condiții obiective" — măr
turisite sau nemărturisite — printre 
care : ..oamenii ciștigă in industrie, 
ce să-și mai piardă timpul cu ani
matele ; „o dată calificat într-o altă 
meserie, omului nu-î mai arde de... 
coasă" ; „orașele-s aproape, iți tre
buie lapte, <iai fuga si cumperi"; 
„navetistu-i navetist, vine acasă doar 
să doarmă și să mănince". Și cite 
altele. Rezultatul ? în urmă cu 2—3 
ani, doar 70 la sută din numărul 
gospodăriilor sătești mai aveau vite. 
Iar acum 5 ani. procentul era și mai 
mic. Lesne de înțeles deci :ă una 

lucrări, ale marelui scriitor, inclusiv 
cu unele ce poartă înscrisurile sale 
autografe, fiind audiate și discuri cu 
discursurile sale si înregistrări cu 
fragmente din piesa „Plicul" etc.

FILMUL SI ISTORIA. La Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste 
România au loc numeroase cicluri 
de manifestări politico-educative, 
nrin a căror organizare cei dinții 
muzeu al tării a tins să-si lărgeas
că si mai mult cercul celor care ii 
trec pragul si in același timp să-si 
creeze un public care să partici
pe statornic, sistematic la activită
țile sale. Asa. de pildă, ciclul ..Prin 
muzeele tării, prin muzeele lumii" 
programează periodic întilniri cu is
torici. arheologi, cadre didactice, mu
zeografi. care înfățișează cu ajuto
rul diapozitivelor, al ilustratelor, 
imagini din colecțiile muzeelor din 
tară si de oe alte meridiane. Este, 
după cum lesne se poate înțelege, o 
fascinantă călătorie prin universul 
creației materiale si spirituale na
ționale si universale, al cărei te- 
zaurar sint muzeele. Un ait ciclu este 
..Filmul si istoria". Asa cum su
gerează si titlul, este vorba de Pro
iectarea unor filme cu subiecte is
torice. Pornindu-se de la asemenea 
proiecții, au loc vizite în muzeu, in 
secțiile care păstrează revelatoare 
mărturii din epocile in cadrul căro
ra se plasează acțiunea filmului, și 
dezbateri ce evidențiază modul in 
care filmul a reușit să surprindă pe
rioada respectivă în ceea cp aceasta 
are definitoriu etc.

ROTONDA „MUSEION".1 Sub acest 
generic. Muzeul județean Dîmbovița 
organizează de mai multă vreme un 
ciclu de manifestări politico-educa
tive si cultural-artistice. Desfășura
te în ambianta — cu mare forță e- 
vocatoare — a Muzeului tiparului și 
a cărtîi românești vechi, aceste ma
nifestări debutează prin întilniri cu 
activiști d-e partid si de stat, cadre 
de conducere din economie, cadre di
dactice. avînd ca temă probleme ma
jore ale actualității politice a tării, 
ale vietij social-economice si cultu
rale a' județului. Programul mai cu
prinde șezători literar-artistice. in 
care citesc creatori de ne meleagu
rile dîmbovitene ..procese literare", 
care supun atenției. în forme ex
presive. momente din destinul unor 
scriitori sau al unor cărți. Au loc 
întilniri cu scriitori, lansări de cărți, 
dezbateri oe marginea unor apariții 
editoriale noi ; audiții de muzică co
rală ori de muzică tînără completea
ză acest sumar interesant si atrăgă
tor. Prin toate acestea. Rotonda „Mu- 
seion" si-a cistigat un apreciat loc 
in viata spirituală a județului.

Gh. CtRSTEA, Gh. MANEA,.
Silviu ĂCH1M

Realizările anului 1985 — 
temelie pentru noi împliniri

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN SUCEAVA

din primele acțiuni ale consiliilor 
populare pentru îndreptarea situa
ției a constituit-o combaterea men
talităților de acest fel, spulberarea 
așa-ziseior „argumente". Le-am În
locuit cu unul adevărat : folosirea 
condițiilor existente, nu Invocarea 
lor. Rezultatul ? Astăzi, fiecare Kos- 
oodărie sătească dir. iudet creste 
animale, asigursndu-si necesarul de 
hrană al tamiliei și contractind can
tități de produse cu statul din an 
în an sporite. în gospodăriile popu
lației sucevene se află azi oeste 
225 000 bovine. 460 000 oi și aproape 
200 000 porci. Ceea ce inseamnă că 
prevederile Programului unic au fost 
înfăptuite. Astăzi, cînd vorbim de 
dezvoltarea multilaterală a județului 
Suceava, pe lingă cele oeste 23 mi
liarde lei producție industrială adău
găm zecile de milioane de litri de 
lapte predate anual fondului de stat 
de gospodarii suceveni, miile de 
tone de carne, de cartofi, de 
fructe. Asta, datorită acelei conver

„Gala dramaturgiei ro
mânești actuale" s-a în
cheiat. Distincțiile ce au 
fost acordate sint cunos
cute. Fără îndoială însă 
că dacă ar fi intrat în atri
buțiile sale, juriul ar fi a- 
cordat, alături de un bine
meritat premiu pentru or
ganizatori, un Mare Pre
miu — spectatorilor.

„Aveți un public minu
nat, extraordinar !“ mărtu
riseau cu emoție cițiva oas
peți străini ai „Galei", re
gizori, actori, directori de 
teatre veniți din U.R.S.S. 
și R.S.F. Iugoslavia. O „ob
servație" privind dragostea 
și competența teatrală a ti
mișorenilor pe care o pu
teau face și numeroșii in
vitați din țară ! Căci, timp 
de 8 zile, ei, spectatorii, au 
creat acea atmosferă atit 
de tonică pe care o dau 
sălile pline pină Ia ultimul 
loc, de sus, de la „galerie" 
și pină Ia ultimul scaun 
strecurat pe interval, ca și 
tabloul mulțimii din fața 
intrării in căutarea unui 
bilet disponibil. Căci, sea
ră de seară, locuitorii Ti
mișoarei au venit cu elan 
la intîlnirea eu prestigioa
se colective artistice din 
București („Mic", „Notta- 
ra“, Giulești), cu Naționa
lele din Craiova, Cluj-Na- 
poca și din propriul oraș, 
cu colectivele teatrelor din 
Oradea și Reșița, urmărind 
cu atenție, cu concentrare 
spectacole de structură 
foarte diferită : drame și 
comedii etice, piese realis
te," lucrări de factură para
bolică și de miză existen
țială etc. Stind de vorbă 
apoi cu ei înțelegeai cali
tatea deosebită a percep
ției, rezonanța pe care o 
avusese in inimile și con
științele lor subiectul, te
ma unei piese, mesajul al
teia, profunzimea explo
rării sufletului omenesc 
sau calitatea abordării co-

■ mico-satirice. Precum, nu 
în ultimul rind, măiestria 
unei interpretări actoricești, 
regizorale. Simțeai în"„ori- 
zontul așteptării" lor (cum 
spun cercetările de socio
logia artei) temeliile unei 
largi formații și bogate in
formații culturale, in care 
intrau și interesul pentru 
romanul actual și sensibili
tatea la poezie și pasiunea 
pentru- arte plastice. Sim
țeai rodnicia formativă a 
frecventării — de ani — a 
trei teatre, perspectivele 
deschise de numeroasele 
turnee teatrale găzduite de 
Timișoara și nu in ultimul 
rind de experiența celor
lalte două ediții ale „Ga
lei", unde s-au distins pie
se de Horia Lovinescu, 
Teodor Mazilu. Romulus 
Guga, Paul Everac, D.R. 
Popescu, T Popescu, Me- 
hes Gybrgy, Ion Băieșu, 
Dinu Săraru ș.a. in specta
cole prestigioase.

Soliditatea acestef culturi 
’ șt mai ales autenticitatea 

acestei necesități a teatru
lui — ca o componentă im
portantă a apetenței spiri
tuale — s-au verificat și 
cu prilejul vizitelor făcute 
la locurile de muncă in în
treprinderi industriale și 
agricole. în institute și 
scoli. Convorbirile ourtate 
la ..I.A.E.M." și ..Electroti- 
miș". la întreprinderea me
canică Timișoara, la „Elec
tromotor", la centrele cul
turale din Teremia Mare și 
Comloș, la Institutul poli
tehnic și Institutul agrono
mic cu personalități ale 
vieții economice și sociale 
din Timișoara. cu nu
meroși muncitori, tehni
cieni. ingineri din indus
trie și agricultură, cu cadre 
didactice și studen’i (unii 
din aceștia — artiști ama
tori) au releva' aceeași 
deschidere, aceiași interes, 
competență.

pe bună dreptate acest 
public „format" s-a bucu
rat să vadă spectacolul 
Teatrului Mic cu „Cerul în
stelat deasupra noastră" de 

. Ecatefina Oproiu (spectacol 

tiri ș condițiilor : din invocare în 
folosire.

„ZBOR CU O SINGURĂ 
ARIPĂ NU SE POATE"

încercăm să reconstituim nrocesul 
acestei „convertiri"... Intr-una dfii 
comunele care acum 5—8 an: era 
..problemă" : Salcea. Distanta de Su
ceava — 20—25 km (acum, comună 
suburbană) ; populație — circa 9 000 ; 
navetiști — oeste 2 000.

— Cindva. unii navetiști, ist amin

tește primarul comunei. tovarășul 
Petru Dau. îs; aureau cu ei bidonasa 

‘ca să aducă de la.oraș... lante.
Astăzi, in curțile salcemlot ex.reă 

2 450 bovine. 6 000 oi, oeste 3 001» 
porci st teci de mfi ie păsări. Cum 
s-a Drodus cotitura '■ Redăm oe scurt 
cit ev a momente relatate de primar: 
• orin extinderea exemnlulu: oer- 
sonal al celor mal buni gospodari ai 
comunei. (La una din adunările ce
tățenești a luat cuvintul bătrinul 
Gheorghe Chihaia. care le-a Dovestit 
oamenilor cum izbutește să-și țină 
50 de oi. 2 vaci si 3 porci. Ce ve
nituri obține. Si care a încheiat spu- 
nind : ..Fără Industrie, am fi fost ea 
pasărea fără o .aripă. Dar sl fără 
agricultură — la fel. Zbor fără o 
aripă nu se poate") • prin repartiza
rea de către C.A.P. a unor suprafețe 
de fineață, coasa a doua, celor care 
contractează produse • prin întra
jutorarea la cosit a navetiștilor care 
lucrează în schimburi • prin livrarea 
de nutrețuri pentru animalele con-

consemnat în ziarul nostru 
și încununat la Timișoara 
cu Marele Premiu și cu 
premiile pentru regie și 
interpretare — obținute de 
Cătălina Buzoianu, Valeria 
Seciu și Ștefan Iordache).

Cu deosebită solicitudine 
a fost urmărită și mon
tarea Teatrului Național 
din Craiova (încununată cu 
premiul pentru cel mai 
bun spectacol) cu „Pazni
cul de la depozitul de 
nisip" de D.R. Popescu. Un 
spectacol la care a contri
buit și Mihai ManoleScu

trală a unei creații drama
tice contemporane. O piesă 
cu o importantă problema
tică etică, pledînd pe un 
ton alert, degajat, pentru 
calitatea morală a vieții — 
din unghiul gravității și 
importanței pe care trebuie 
să il dețină in viața tineri
lor sentimentul iubirii 
profunde și autentice. Vir
tuțile educative ale piesei 
cresc prin efortul colecti
vului teatral timișorean de 
a conferi noi carate esteti
ce dramei (cam săracă in 
situații și elementară in

DATORIA FAȚĂ 
DE PUBLIC

„Gala dramaturgiei românești 
actuale44 de la Timișoara

Scenă din spectacolul „Paznicul a'e la depozitul de 
nisip" de D. R. Popescu

(premiu de regie), care a 
citit cu pătrundere atit 
„stările" specifice uni
versului piesei, semnifica
țiile dialogului, cit și par
ticularitățile ei stilistice 
(virtuțile poematice, jocul 
registrelor) ; și scenografia 
lui V. Penișoară-Stegaru 
(premiu de scenografiei 
care a recreat sugestiv un 
cadru natural eu valori 
simbolice ; și maestrul de 
lumini Vadim Leviski (pre
miu pentru felul in care 
„dramaturgia luminii" a fi
gurat tensiunile dintre 
eroi, reflectările și clarifi
cările din conștiință). ' Un 
spectacol care a pus in 
evidență talentul și dărui
rea lui Iile Gheorghe, in
terpretul de simplitate ex
presivă, de pregnant dra
matism și lirism lăuntric 
al rolului Hariton (prin ca
re a dobindit un premiu de 
interpretare), disponibilită
țile Mirelei Cioabă (Dora).

Premiul pentru snectaco! 
acordat Teatrului Național 
din Timișoara pentru „O 
dragoste, nebună, nebună, 
nebună" de Tudor Popes
cu a încununat un notahil 
efort de valorificare tea

decupajul lor) și de a co
rela mai strîns motivul 
autenticității trăsăturilor 
morale cu cel al valorii 
..rădăcinilor" celor mai 
pure ale ființei. Creația 
teatrală presupune aici bi
nevenite idei regizorale și 
scenografice (loan Ieremia, 
Emilia Jivanov — încunu
nați cu premiul de regie 
și, respectiv, cu premiul fi
lialei U .A. P. — Timișoara). 
Camera Irinei, tinără ve
nită de Ia țară și aspirind 
o vreme . să-și depășească 
spectaculos condiția, este 
proiectată expresiv (gratie 
scenografiei) pe fundalul 
orașului — in care distingi 
o lume meandrată, dar nu 
lipsită de articulații ferme. 
Cursul realist al dialogului 
este punctat de inspirate 
scene mute — metafore 
ale erupției imaginarului 
in viata cotidiană, ale as
pirațiilor și iluziilor în
dreptățite, dar și ale peri
colului automatizării exis
tenței. La plasticitatea și 
dinamismul spectacolului 
contribuie și originalita
tea și farmecul unor scene 
de grup gindite și execu
tate cu fantezie și precizie

tractate • prin mobilizarea întregii 
suflări a comunei la ameliorarea ti
netelor. astfel incit recoltele de nu
trețuri s-au dublat • orin...

Dar mai ales orintr-o muncă zil
nică a consiliului fiODular. a țiepula- 
tilor. a tuturor cetățenilor oentru a 
soori nroductiile de 1-aote si earne. 
..Căci autoaprovizionarea nu inseam-' 
nă o simolâ campanie intre contrac
tare și predare", conchide primarul. 
O știre de „ultimă oră" comuni
cată de tovarășul Radu "Rump, di
rectorul întreprinderii județene de 

prelucrar.e a laotelui : ormtre loca
litățile care au încheiat acțiunea ăe 
livrare fa fondul de stat a cantită
ților de lapte contractate, figurină ca 
mari oroduțâtori. se află și... munici- 
niu! Suceava. Bineînțeles, centrul de 
greutate al acestei oroducții il con
stituie așezările suburbane. Pină nh 
de mult... consumatoare. Printre care 
și Salcea.

„LOC PENTRU MAI BINE? 
EXISTĂ. 

PRACTICA O DOVEDEȘTE".
Din nou la tovarășa vicepre

ședinte al consiliului popular ju
dețean. Ultima ..operativă" nrivind 
volumul Dredărilor laptelui de vacă 
la fondul de stat ne dă ghes la... epi
tete si comparații. Printre cele 24 de 
fruntașe in acest domeniu care au 
depășit planul de livrări (din cele 
98 de localități ale județului), trei 
cel outin îsi merită eoltetu! de 
„mari producători" : Dorna Codreni 

A
de echipa tînără a Națio
nalului din Timișoara.

Alături de aceste spec
tacole, la manifestarea la 
care ne referim au existat 
insă și altele care nu s-au 
dovedit de un nivel com
petitiv național. Despre 
unele s-ar putea spune, de 
fapt : nu mai erau, pentru 
câ, se pare, timpul ce a 
trecut de la premieră, de
plasarea și prezentarea in 
altă sală le-au fost defa
vorabile. Ceea ce ar trebui 
să dea de gindit — căci 
„degradarea spectacolului" 
e un fenomen incompatibil 
cu profesionalitatea, Dar 
și mai mult ar trebui să 
dea de gindit că selecția 
s-a făcut din foarte puține 
titluri, ceea ce arată că 
piesa originală de valoare, 
inspirată din frămîntările 
omului de azi. nu are pon
derea ideală pe afișe. De 
asemenea : în programul 
„Galei" au figurat destui 
scriitori de marcă -*■ dar 
piesele alese de teatre, 
(uneori din dorința de 
noutifte absolută. alteori 
din considerații de „facili
tate") nu erau dintre cele 
mai reprezentative pentru 
nivelul creației, lor.

în sfîrșit, chiar confrun
tarea temelor și perspecti
velor etice, sociale ale pie
selor din „Gală" cu pro- 
blemele și frămintările ti
mișorenilor. bănățenilor, 
așa cum s-au configurat 
ele cu prilejul vizitelor in 
întreprinderi — la Liebling, 
la Teremia Mare etc. — au 
evidențiat revelatoare di
ferențe. Desigur, multe din 
temele abordate de drama
turgia noastră nu sint lip
site de importanță ; aduc 
în atenție aspecte semnifi
cative ale problematicii 
actuale, adevărul lor este 
incontestabil. Ceea ce ră- 
mine, totuși, sub semnul 
întrebării este acuitatea a- 
cestora in raport cu reali
tățile și idealurile cele mai 
fierbinți, vii. dinamizatoare 
ale omului contemporan. 
Cum s-a observat (și prin 
această confruntare direc
tă), dramaturgia rămine 
datoare in a reflecta chipul 
și problematica specifică 
actelor de eroism contem
poran, formele de afirma
re plenara (uneori drama
tică și patetică) a forței 
omului de a transforma 
natura, societatea, de a 
lupta pentru progres per- 
fecționindu-se necontenit 
la rindu-i. Fără îndoială, 
și pledoariile pentru drep
tate și adevăr, și cele pen
tru autenticitate umană ori 
pentru relevarea valorilor 
morale tradiționale men
țin dramaturgia româneas
că la cota problematică — 
etică și socială — notabilă. 
Dar e tot atit de' adevărat 
că, totodată, conflictele 
specifice luptei pentru 
transformarea revoluționa
ră a societății nu ocupă incă 
locul cel mai important 
in ierarhia intereselor dra
maturgilor. atrași incă, cu 
mai mare insistență, fie de 
teme general umane, insu
ficient circumscrise in ac
tualitate, fie de fixarea 
critică (demers legitim și 
acesta) a unor tare, a unor 
mentalități învechite eu 
rezonanță pină in zilele 
noastre. Există, așadar, un 
decalaj sensibil intre uni
versul dramaturgiei și ce! 
al vieții ,și al marilor idea
luri contemporane.

Dacă va dori să-și men
țină prestigiu! pe care l-a 
atins și să-l potențeze, dra
maturgia va trebui să facă 
pași însemnați in reducerea 
acestei distanțe. ..Direcția" 
cea mai. fertilă pentru a 
răspunde așteptărilor și 
încrederii generoase mani
festate de public — care 
vine la teatru in aștep
tarea unor impresionante 
evenimento» spirituale, apte 
Sâ-1 îmbogățească sub ra
port ideatic, moral, sâ-1 
sensibilizeze sufletește.

Natalia STANCE

(2100 000 1). depășindu-și planul cu 
8 la sută; Dorna Arini (1 400 000 1)’, 
cu o depășire a planului de 14 la 
sută, și Panaci (1 250 000 1), cu pre
dări peste olan de 10 la sută. încer
căm o evaluare a cantităților de 
lapte livrate fondului de stat de 
gospodarii celor trei comune si ajun
gem la concluzia că ele se comoară 
in această privință eu unele... județe 
din tară.
. — Dar. intervine interlocutorul., e 
bine să coborim de la „înălțimile" 
comparației... oe teren : înainte de a 
ne comoara cu alții, ne comDarăm 
cu no: înșine. Argumentul acestei 
atitudini — aceeași „operativă". Din. 
care reiese că. ir. afară de localită
țile care si-au depășit olanul ia pre
dări. există încă numeroase altele 
care „de-abia un nasul", iar altele 
sint rămase-n armă „cale de multe 
poște- : Cașvana — 13 la sută din 
planul anual. Scheia — 17 la sută- 
Vicovu de Jos — 30 la sută...

Condiții — aceleași ca oretutin- 
dorn in iudet. Hâmme doar ca ele să 
fie folosite. E dreot. acest „doar" re
prezintă orincinalu! care nu se rea
lizează de la sine. Există Insă un 
bun oretios de care dispun consi
liile oooulare : experiența fruntași
lor l Experiență ce se cere cu grijă 
cultivată, iar mai ales generalizată, 
folosită corespunzător. Ceea ce in
seamnă o imolieare mai activă a 
consiliilor oopulare in acest dome
niu. a deputatilor, a tuturor cetățe
nilor. Căci nici o realizare, aricit de 
frumoasa, nu ooate justifica Un
surile.

— Oare dintre multele experiențe 
aie ludetului ;n domeniul autoapro- 
vizionărli s-ar dovedi cea mai utilă 
pentru a f: generalizată acum ? — 
am întrebat-o pe interlocutoare.

— Toate cele existente, dar mai ales 
cele 'ce se vor mai ivi, ni s-a răs
puns. Căci pînă și cea mai neaștep
tată experiență Isi află valoarea abia 
cînd devine... practică obișnuită, Iar 
marea rezervă a experiențelor butie 
e munca de zi cu zi.

Laurențlu DUȚA 
Sava BEJINARUJ 
corespondentul „Scînteii" 

Ingeniozitate 
și cutezanță 
„Cred că mai mult decit în 

alte sectoare se poate afirma 
că a fi om de știință, cercetă
tor înseamnă a fi revoluționar, 
a acționa întotdeauna împotriva 
a toi ce este vechi și perimat, 
pentru promovarea a tot ce 
este nou în toate sectoarele 
vieții eepnomieo-sociale." Este 
profund impresionantă această 
idee rostită de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la, inalta 
tribună a Congresului științei 
•și învățămintulul. Ea este cu 
atît mai bogată in semni
ficații cu cit trecerea la o 
nouă calitate în toate sectoa
rele societății noastre, saltul de 
la dezvoltarea extensivă la cea 
intensivă presupun în mod 
necondiționat soluții științifice 
și tehnologice revoluționare, ba
zate pe principii fundamental 
noi, originale. Aceasta insă nu 
exclude, ci, dimpotrivă, presu
pune continuarea eforturilor de 
optimizare a unor procese eco
nomice prin metode sau tehno
logii deja cunoscute, smulgîn- 
dn-se constant, dar sigur, pro
cente de eficiență atît de ne
cesare economiei noastre națio
nale. Mărețele obiective ale 
dezvoltării noastre soeial-econo- 
mice stabilite de Congresul al 
XUI-Iea al P.C.R.. de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impun soluții radicale, revolu
ționare. rod al cercetării știin
țifice multidisciplinare racor
date la cele mai avansate cu
noștințe științifice și tehnice.

Or. acest lucru implică abor
darea cu fermitate și curaj și 
a unor domenii incă neelucida
te. pentru că. așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„există numai probleme necu
noscute, dar care pot fi desco
perite și cunoscute" și, de re
gulă, rezultatele unor asemenea 
cercetări aduc soluții radical 
noi. cu o înaltă eficiență eco
nomică.

Iată spre exemplu un dispo
zitiv neelucidat încă din 1923,' 
care a sugerat ideea înființării 
Salonului ingeniozității. Este 
vorba de așa-numitele pile K. 
prezentate de autorul lor, sa
vantul român N. Vasileseu Kar- 
pen, in 1923. la Academia de 
Științe din, Paris. Ipoteza pre
zentată de Vasileseu Karpen 
este discutabilă — de altfel oa- ■ 
menii de știință o privesc cu 
foarte m’ultă rezervă — dar 
indiscutabil este faptul că aces
te pile, expuse Ia Muzoul teh
nic „Prof. ing. D. Leonida" din 
București, furnizează energie 
electrică si acum, du»ă mai 
bine de 62 de ani, neconsumind 
sau cel puțin părind că nu con
sumă nimic.

In plină criză de energie pare 
paradoxal ca această sursă de 
ingeniozitate inginerească, ba
zată categoric pe un principiu 
fundamental nou, revoluționar, 
să nu inspire cercetarea științi
fică de specialitate, să nu in
cite cercetătorii din domeniul 
fizicii fundamentale.

Această provocare la adresa 
științei contemporane, această 
capodoperă a ingeniozității ro
mânești a constituit, dtipă cum 
spuneam, nucleul primei ediții 
a Salonului ingeniozității, ma
nifestare realizată in. acest an 
de revista „Știință și tehnică", 
pentru a pune la dispoziția în
treprinderilor și institutelor idei 
originale și realizări inedite ale 
cititorilor revistei.

A doua ediție a salonului, 
realizată în colaborare cu Co
mitetul de partid al sectorului 4 
București, deschisă ia 18 noiem
brie la clubul întreprinderii 
„Energorepacații" din București 
și prelungită, Ia cererea publi
cului, și in acest inceput de 
decembrie, a beneficiat' de o 
mult mai largă și mai repre
zentativă participare. Iar sur
prizele nu s-au lăsat aștep
tate. Inchipuiți-vă ideea de a 
inlocui sistemele vechi de im- 
prăștiere a pesticidelor cu un 
sistem nou, bazat pe un avion 
telecomandat de mică viteză și 
un dispozitiv special de imprăș- 
tiere a substanței lichide. Avio
nul expus in salon (pentru câ 
autorii de la I.P.L.-Tg. Mureș 
nu s-au mărginit doar |a idee, 
ci au trecut și la rqalizarpa 
practică a ei), avind o aripă 
tip „Rogallo" (deitaplan) din 
material plastic cu anvergura 
de aproape 3 m, poate fi „îm
pachetat" și dus cu bicicleta, 
poate decola și ateriza pe 25 in 
de teren neted, ridică 8—10 kg 
de sarcină utilă- și consuma în
tr-o oră combustibil în valoare 
de... 10—12 lei. Gindiți-vă că o 
oră de. zbor cu un avion utilitar 
convențional costă peste 10 000 
lei și că aeroporturile nu sint 
chiar- la mărginea livezii... sau 
-a. grădinii.

Inchipuiți-vă iarăși un joc de 
permutare în formă de cub, 
premiat de altfel cu premiul I 
la Concursul specia! organizat 
de revista „Știință și tehnică", 
rivalizind ca ingeniozitate cu 
vpstitul cub Rubik. Ei bine, de 
aproape două luni, lucrătorii 
din redacție, colaboratorii cei 
mai experimentați in jocuri 
logice au Încercat să-i dea 
a rezolvare ingenioasei ma
chete, care, pe lingă faptul că 
a rămas o enigmă, b rezistat la 
mi! de permutări, deși este fă
cută din carton lipit cu clei. 
Gîndiți-vă deci ce eficiență e- 
conomică ar putea avea această 
„modestă" jucărie multiplicată 
in zeci de milioane de exem
plare cînd o lume Întreagă este 
cuprinsă azi de febra jocurilor 
logjce și este dornică de jucă
rii* cit mai ingenioase.

Sint doar două din exponatele 
Salonului ingeniozității, din 
cele peste 60 de lucrări selec
tate din peste 250 de propuneri. 
Sint remarcabile spiritul de 
inițiativă, preocuparea și ca
pacitatea de mobilizare dove
dite de colectivul secției eco
nomice a Comitetului de partid 
al sectorului 4 in organizarea 
Salonului ingeniozității 1985. 
Este de dorit ca această ini
țiativă să nu rămină doar o 
frumoasă manifestare festivă, 
ci să fie un punct de plecare 
fertil pentru economia româ
nească.

Inq. Ioan ALBESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim aprecierile și sincerele noastre mulțumiri pentru mesa
jul dumneavoastră deosebit de amabil de urări și felicitări cu ocazia celei 
de-a 14-a aniversări a zilei noastre naționale.

Cu acest prilej, adresăm Excelenței Voastre urări de multă fericire per
sonală, de progres continuu și prosperitate poporului prieten al țării dum
neavoastră.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele 

Emiratelor Arabe Unite

Cronica zilei
Corul „Ion Vidu“ din Lugoj a îm

plinit 175 de ani de activitate — e- 
veniment cultural-artistic cu adinei 
rezonanțe, care a fost marcat prin 
numeroase ............
precum și printr-o adunare festivă 
ce a avut loc la 11 decembrie in 
municipiul Lugoj. Participanții la a- 
dunarea festivă au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

manifestări omagiale.

România, o telegramă prin care se 
angajează să ducă mai departe fă
clia înaintașilor, valorificind tradi
țiile, corale de pe meleagurile lugo
jene, să militeze pentru înflorirea 
artei noastre socialiste, sporindu-și 
contribuția la perfecționarea activi
tății cultural-educative de formare 
a omului nou, capabil să asigure 
înaintarea neabătută a României pe 
calea progresului și civilizației.

(Agerpres)

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEir

BRAȘOV : Linie automată 
de înaltă productivitate
în cadrul turnătoriei de fontă a 

întreprinderii „Tractorul" din Bra
șov a intrat în circuitul productiv 
o nouă și modernă linie automată 
destinată turnării unor piese de 
înaltă complexitate și de mari di
mensiuni. Gradul ridicat de auto
matizare și mecanizare a opera
țiilor de lucru permite realizarea 
unei productivități duble față de li
niile existente, la care șe adaugă, 
un înalt nivel calitativ al pieselor 
turnate. (Nicolae Mocanu).

MUREȘ : Crește producția 
în industria mică

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI

Cea de-a XXTI-a aniversare a independenței Republicii Kenya îmi oferă 
prilejul plăcut să vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului kenyan 
prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul popoarelor român și ke
nyan, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

De la Dunăre la Adriatica
spații ale creației și înnoirii

CRAIOVA : S-a extins 
rețeaua de termoficare 

a orașului
Aflăm de la inginerul Mircea 

Duțulescu, vicepreședinte ai Consi
liului popular al județului Dolj, că 
s-au încheiat, cu aproape o lună 
mai devreme, lucrările prevăzute 
pentru acest an privind extinderea 
rețelei de termofieare în municipiul 
Craiova. Programul vizează încăl
zirea a 3 500 de apartamente nou 
construite și transformarea a 14 
centrale termice care funcționau cu 
gaz metan în puncte termice care 
asigură încălzirea — cu aburul furni
zat de centrala electrică de termo- ■ 
ficare Craiova II — a încă 6 009 de 
apartamente situate în zona cen
trală a orașului, precum și în car
tierele Piața Gării, Brazda lui No- 

‘ vac, Dez.robirii-Lăpușului și Valea
Roșie. (Nicolae

Prin îndeplinirea ritmică a pro
gramelor speciale adoptate în do
meniul micii industrii, în județul 
Mureș acest sector a cunoscut o 
dezvoltare susținută. Valorifica
rea superioară a materiilor pri
me locale și refolosibile a fă
cut ca numai în acest an 
municipiile și orașele județului să 
fie “înființate 92 de activități noi, 
iar la sate numărul acestora să 
ajungă la 279. Totodată, măsurile 
luate pentru extinderea activităților 
existente. înnoirea și modernizarea 
producției, au făcut ca, in perioada 
ce a trecut din acest an, valoarea 
producției-marfă realizate să fie 
mai mare cu 6 la sută decit pre
vederile planului. Potrivit progra
mului județean stabilit pe perioada 
1986—1990, acest sectar va înregis
tra un ritm mediu anual de creș
tere de peste 16 la sută. (Gheorghe 
Giurgiu).

in

La 12 decembrie, 
poporul kenyan săr
bătorește împlinirea a 
22 de ani de la pro
clamarea independen
ței țării sale. Aniver
sarea acestui eveni
ment memorabil, care 
a pus capăt unul 
secol de dominație 
colonială, găsește tî- 
năra republică a Afri
cii de est (suprafața 
— 582 646 kmp; popu
lația aproximativ 18 
milioane locuitori) în 
plin efort de lichida
re a înapoierii moște
nite din trecut 
făurire a unei 
noi. Ținîndu-se 
că agricultura 
zintă principalul sec
tor al eeonomiei na
ționale, care concen
trează 85 la sută din 
populație — s-a acor
dat și se acordă o 
atenție deosebită dez
voltării acestui sector, 
combaterii efectelor 
dezastruoase ale sece
tei din ultimii ani. Pe 
baza programelor e- 
taborate Ia Nairobi, a 
început exploatarea 
organizată, sistemati
că, pentru irigații a 
bazinelor principale
lor cursuri de apă ale

și de 
vieți 

seama 
repre-

țării. Aceasta va per
mite includerea în 
circuitul agricol, pînă 
în anul 2000, a unor 
întinse terenuri aride, 
dintre care peste 
16 000 ha în delta flu
viului Tana și spori
rea producției de ce
reale și plante teh
nice.

Efectele pozitive ale 
măsurilor anunțate au 
și început să fie sim
țite. în anul 1984, In 
ciuda 
s-au 
bune Ia , __ _____
produse de export: 
ceaiul și cafeaua. Con
comitent se depun e- 
forturi pentru dezvol-, 
tarea industriei, trans
porturilor și altor ra
muri ale 
naționale, 
de modernizare 
complexului de 
fracție a bauxitei 
la Kindia, dat 
funcțiune în urmă cu 
II ani. nrevede mări
rea producției acestu
ia pînă Ia 3 milioane 
tone anual. Bauxita 
constituie unul dintre 
principalele articole 
de export ale Kenyei, 
țara ocupînd un loc 
de frunte în lume în

lipsei de ploi, 
obținut recolte 

principalele

economiei 
Programul 

a 
ex- 
de 
în

acest domeniu. în 
cursul acestui an a 
fost deschisă traficu
lui o nouă șosea, in 
lungime de 51 km, în
tre capitala Nairobi și 
două importante zone 
economice, Embu „și 
Meru.

Animat de senti
mente de caldă priete
nie față de popoarele 
africane, de toate po
poarele cane au 
pe calea 
de sine 
poporul român urmă
rește cu interes reali
zările obținute de po
porul kenvan în direc
ția consolidării inde
pendenței și a făuririi 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Kenya s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații de prietenie 
colaborare, 
egalitate în 
și avantaj 
Schimburile 
la diferite niveluri au 
pus tn evidență do
rința comună de a 
amplifica colaborarea 
pe multiple planuri, 
în interesul ambelor 
țări și popoare, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

pășit 
dezvoltării 
stătătoare,

Și 
bazate pe 

drepturi 
reciproc, 

de vizite

Băbăîău).

r a

GALAȚI :
de

l/n nou tip 
navă

aLa Șantierul 
fost lansat 
tdw. Colectivul de 
Ia mila 80 a- Dunării a tfăit mo
mentul unei premiere, întrucit 
această navă este cea dintîi dintr-o 
serie ce va contribui la 
capacității de transport 
maritime românești. Este 
remarcat că în fazele de 
ție an fost folosite tehnologii mo
derne de montaj și vopsitorie, ceea 
ce a dus la realizarea unui înalt 
nivel de saturare în docul uscat, 
în continuare, navalistji gălățeni 
sint deciși- să acționeze cu perse- 
verență^și înaltă competență pro- 
fesionară. pentru a finaliza în cel 
mai scurt timp celelalte lucrări și 
să creeze astfel condiții optime 
pentru plecarea navei in probe de 
marș pe mare și livrarea acesteia 
către beneficiar. (Ștefan D»mi- 
triu).

naval din Galați
petrolierul de 35 000 

muncă de

sporirea 
a flotei 
demn de 
construc-

PLOIEȘTI : Tipuri 
perfecționate de sape 

de foraj
La întreprinderea de utilaj pe

trolier „I Mai" din Ploiești, înnoirea 
și diversificarea producției de sape 
de foraj reprezintă una din pre
ocupările principale ale colectivu
lui. Un colectiv de cercetători și 
proiectanți al uzinei a conceput și 
introdus in fabricația de serie sapa 
de foraj eu lagăre de alunecare, 
care reprezintă o realizare de vîrf 
in domeniu. Performanțele acestui 
nou tip de sapă de foraj sînt supe
rioare sapei cu lagăre de rostogo
lire. în prezent, se realizează 22 ti- 
podimensiuni din acest produs. Prin 
înnoirea și modernizarea fabrica
ției, in anul viitor productivitatea 
muncii va înregistra o creștere de 
20 la sută, iar producția actuală de 
sape de foraj se va dubla. (Con
stantin Căpraru).

BAIA 
de

MARE : Magistrală 
alimentare cu apă 
a municipiului
încheiat lucrările de con-S-au 

strucție la cea de a doua conducta 
magistrală de mare capacitate pen
tru alimentarea cu apă a munici
piului Baia Mare. Ea face legă
tura între lacul de acumulare Fi- 
riza și uzina de apă, pe o distanță 
de 6 kilometri. Adoptînd soluții 
tehnice de mare productivitate, 
constructorii antreprizei de mon- 
taj-instalații din localitate au exe
cutat lucrarea intr-un timp re
cord. (Gheorghe Susa).

s-a 
țări, 

de

Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 decembrie, ora 20 — 15 
decembrie, ora 20. In țară : Vreme» 
va fi in general închisă. Vor cădea 
local precipitații slabe, sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
în estul și sudul teritoriului din sec
torul estic, precum și in zona mon
tană din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade. Izolat mai co-borîte, 
iar cele maxime diurne intre minus 5 
și plus 5 grade. Pe alocuri se va sem
nala ceață cu depunere de chiciură și 
vor fi condiții de producere a poleiu
lui. tn București : Vremea va fi in 
general închisă. Vor cădea precipitații

slabe sub formă de Ispovițâ și ninsoa
re Vintui va sufla moderat, cu unele 
intensificări din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
4 și zero grade. Iar cele maxime intre 
zero și 3 grade. Noaptea șl dimtneața 
vor fi condiții de ceață șl de polei.

Intr-o zi de primăvară, de la înce
putul deceniului trecut, la Porțile de 
Fier — peste coronamentul al cărui 
beton proaspăt parcă vibra intim, 
armonios, in așteptarea momentului 
inaugurării marelui complex energe
tic și de navigație, realizat in strinsă 
frăție a creației socialiste — li 
menit copiilor din cele două 
România și Iugoslavia, onoarea
a uni cu pașii lor fragezi, în avan
premieră simbolică, prin vizite reci
proce un țărm de altul. In memoria 
celei mai tinere generații, în me
moria severinenilor și a vecinilor 
lor de peste Dunăre, din orașul iugo
slav Kladovo, prindeau atunci și mai 
trainice rădăcini sentimente de vie 
satisfacție, elogiul pentru Împlinirea 
sărbătorească a unei opere comune, 
expresie a unor strînse raporturi în
temeiate pe prietenie, pe muncă uni
tă, pe talent constructiv.

A urmat ceasul inaugural, mo
ment memorabil in cronica rapor
turilor prietenești româno-iugoslave. 
Mii de constructori, de pe un țărm și 
de pe celălalt, au consfințit atunci, 
în prezența conducătorilor celor două 
popoare, î-r.plinirea unei ctitorii me
nite să Înfrunte veacurile.

Orice itinerar către țara deschisă 
dincolo de salba de lumină a Dună
rii, către prelungirile Alpilor și luxu
rianta coastă dalmatică, poartă cu 
sine, ca un simbolic indicator, deschi
zător de zariști și înțelesuri, scinteie 
vie, de aici, de la bătrînul Donaris.

Sentimentul limpede, cu care te a- 
propii de aceste spații pitorești, pu
ternic revigorate în anii socialismu
lui, își are izvorul deopotrivă in fap
tul că, român fiind, nu poți să nu 
simți că, la gemene fruntarii, umă
rul tău s-a aflat lingă umăr frățesc, 
de pe celălalt țărm, in marele ceas 
al efortului, in clipele deschizătoare 
de noi orizonturi, ale izbinzii. De la 
Kladovo la Bar, de la Belgrad la Sa
rajevo și Mostar, de la Novi' Sad 
sau Zagreb la Split și Dubrovnik, 
iată posibile raze ale unor semnifi
cative intilniri, poduri prelungi de 
încintare și impact cu locuri mi
nunate și oameni prieteni, industrii 
și spații citadine in care se împle
tesc energii noi și dobîndesc o nouă 
lumină ecouri și vestigii ale veacu
rilor, ale luptei, ale puterii de dăi-

nuire și afirmare de sine într-o 
zbuciumată istorie.

Una dintre aceste raze, însoțite de 
sclipirile de oțel ale celei mai tinere 
magistrale feroviare, pornește din 
capitală și, străbătînd munți cu o 
configurație puternic frămintată, îm
plinește un vis secular. Acolo unde 
au cutezat cîndva numai pașii răzleți 
ai păstorilor sau ai celor retrași din 
calea asupririi otomane ori a cizmei 

' fasciste, constructorii au împlinit, in 
urmă cu un deceniu, o viguroasă 
creație a Iugoslaviei contemporane. 
Cei aproape 500 de kilometri ai aces
tei artere vitale a economiei aduc 
cu ei, pretutindeni, în sud îndeosebi,

însemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

un dinamism nou, o racordare tot 
mai pronunțată la dezvoltarea gene
rală a țării, la schimburile de valori 
materiale și spirituale, legind totoda
tă inima țării cu cea mai sudică poar
tă Ia Adriatica.

Poduri’și viaducte amețitoare, pes
te 250 de tunele, o continuă escala
dare a neprevăzutului, conferă aces
tei magistrale o individualitate eroi
că. Măiastră operă inginerească, lu
crarea in ansamblu s-a integral ra
pid spațiilbr pe care le traversează» 
Efectul imediat și pe termen lung : o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ținuturilor și 
republicilor Iugoslaviei.

Unind un versant cu altul, podu
rile — sînt 22, însumînd 14.5 km, nu
mai pe noua magistrală feroviară — 
constituie, prin menirea lor, cît și 
prin arta și trăinicia cu care sînt 
făurite, deschideri ample in efortul 
de creație, de unire a tradiției cu 
noul. In fața unor asemenea superbe 
arcuri de oțel și beton, îți vin în 
minte, încă o dată, cuvinte ale unui 
mare scriitor al acestei țâri. Ivo An- 
dric : „Din tot ce omul construiește 
și inalță din instinct vital, in ochii 
mei nimic nu este mai bun și mai 
vrednic de a fi prețuit decit podu
rile. Ele sînt mai importante decit 
casele, căci sînt mai obștești chiar și
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decit templele. Sint ale tuturor, fo
lositoare, durate întotdeauna cu 
chibzuință, in locul unde se încru
cișează cele mai multe necesități ale 
oamenilor, mai trainice decit alte 
construcții". întemeiate pe eterna 
menire de apropiere intre oameni, . 
podurile devin mărturii ale forței 
omului, ale dominației sale asupra 
naturii, ale aspirației de a deschide 
tot mai fluent drumul schimburilor 
economice și culturale, -calea apro
pierii intre oameni și popoare.

Asemenea drumuri și poduri — de 
la podurile Dunării, ale Dravei și ale 
Savei, la podurile de peste mii de 
riuri, ori la arcurile de oțel dintre 
țărm și insula Krk din largul Adria- 
ticii — îți îngăduie să ajungi fără di
ficultate, în numai cîteva ore, de ori
unde te-ai afla în această țară, aco
lo unde s-au păstrat comori de spi
rit, tradiții, obiceiuri, dintre cele 
mai valoroase, ale popoarelor iugo
slave. In Republica Bosnia și Herțe- 
govina, de pildă, la Mostar sau Sa
rajevo,, în zeci de alte localități, 
mărturiile rezistenței antifasciste pe
netrează din fiece vale, din fiece 
coamă de munte sau de deal — spre 
a nemuri in impresionante monu
mente ale jertfei, ale izbinzii de acum 
patru decenii. De la imaginea sim
bolică a soldatului-copil, participant 
erou la lupta partizanilor, care te in- 
timpină in fiecare școală, in fiecare 
așezămint de cultură, la ecourile 
tulburătoare ale bătăliei de pe Neret- 
va se deschide un spațiu al rememo
rării, în care peisajul intreg se 
transformă parcă intr-o amplă cutie 
de rezonanță.

Purtind ecou peste vreme, din am
pla încleștare a istoriei un tablou 
precum „Podul de pe Neretva", de 
Marijan Detoni, evocind un epi- 

' sod dramatic al luptei de elibe
rare, ca și alte lucrări plastice, în
deosebi monumente, așază în con
știința noastră dimensiunea de epo
pee a unui timp, a unei lupte ce stă 
Ia temelia Iugoslavie noi. In această 
țară a muncii și creației socialiste, a 
devenirii mărturiile artei monumen
tale potențează eforturi prin care Iu
goslavia dobindește tot mai mult chi
pul unei țări moderne, edificată in
tre coloane pe care flutură faldurile 
istoriei de azi, în spații naturale de 
o mare varietate și frumusețe. Din
colo de patina medievală a unor 
orașe de pe litoral, precum Split sau 
Dubrovnik, de incizia de artă orien
tală din anumite cartiere ale. Mosta- 
ruluî sau ale Sarajevo-ului, se așază 
mărturiile unei arhitecturi suple, 
funcționale, cu altă notă de frumu
sețe, integrată locurilor cărora este 
menită. Ea subliniază in structuri de 
beton și sticlă coeziunea unei spiri
tualități, unitatea unui efort con
structiv, vitalitatea unei societății so
cialiste întemeiate pe autoconducere.

Veștile care ne vin din țara vecină 
despre locurile unde am petrecut 
clipe de profundă emoție ne îmbo
gățesc impresiile culese. îmi imagi
nez noile autovehicule produse la 
tinăra fabrică de autobuze din NOvi 
Sad, sau de cea din Maribor. produ
sele metalurgiei, chimiei, electronicii 
sau ale industriei extractive, trecind 
peste Sava și Dunăre, peste sute de 
riuri ca prin trainice puncte de legă
tură pentru roadele unor importante 
programe de modernizare economică. 
Rezultatele primelor trei trimestre 
ale acestui an, din multe domenii, 
confirmă elocvent 
turilor depuse in 
ducția industrială 
la sută față de 
a anului trecut. De Ia proclamarea 
republicii. în patru decenii, popoarele 
Iugoslaviei au obținut o creștere de 
peste șapte ori a producției globale 
și de cinci ori a produsului pe locui
tor. Sînt doar cîteva date sintetice 
care conturează opera constructivă a 
unei țări pe care o simțim atit de a- 
propiatâ și frățească, 
in eforturile creatoare 
gure popoarelor ei un 
și prosperitate.
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INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. • în primul tur al „Cu

pei continentale", competiție de te
nis pentru echipe de junioare, ce 
se desfășoară Ia Pompano Beach 
(Florida), selecționata României a 
învins cu 3—0 formația Uruguayu- 
lui. Alte rezultate : S.U.A. — Iugo
slavia 2—1 ; Mexic — Grecia 2—1 ; 
Austria — Porto Rico 3—0 ; R.F. 
Germania — Jamaica 3—0 ; Chile — 
Irlanda 2—1.

s-aBASCHET. Miercuri seara 
disputat tn sala „Floreasca" din Ca
pitală al doilea meci amical 
baschet masculin dintre echipele 
Steaua București si Ț.S.K.A. Sofia. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
93—81 (49—41) în favoarea sporti
vilor români. în prima întîlnire. vic
toria revenise oaspeților cu 93—87.

de

for 1—0 ; Edit Cosma — Luminița 
Radu remiză. în clasament conduc 
Margareta Mureșan, Elisabeta Poli
hroniade și Eugenia Ghindă, fiecare 
cu cite 2 puncte • In localitatea iu
goslavă Dobrna a început campiona
tul mondial de șah pentru junioare la 
care participă 22 de concurente. In 
prima rundă Cristina Bădulescu 
(România) a ciștigat la australianca 
Josephine Wright. Alte rezultate : 
Lisovska (Polonia) — Peiceva 
(Bulgaria) 0—1 : Arahamia (U.R.S.S.) 
— Alisa Martci (Iugoslavia) 1—0 : 
Madl (Uftgaria) — Botsari (Grecia) 
1—O’; Leroy (Franța) — Polakova 
(Cehoslovacia) 0—1 ; Amura (Argen
tina) — Jagodzinska (Polonia) 1—0.

eficaeitatea efor- 
acest sens : pro
ft crescut cu'2.4 
aceeași perioadă

$AH. în runda a doua a finalei 
campionatului republican feminin de 
șah de la Băile Herculane, Marga
reta Mureșan a învins-o pe Viorica 
Ionescu, iar Eugenia Ghindă a cîști- 
gat la Gabriela Olărașu. Alte rezul
tate : Elisabeta Polihroniade — Sma- 
randa Boicu 1—0 ; Marina Pogore- 
vici — Mălina Nicoară 8—1 ; Maria
na Ioniță — Gertrude Baumstark re
miză ; Dana Nuțu — Mariana Nechi-

HANDBAL. Turneul international 
masculin de handbal de la Tbilisi 
a revenit echipei U.R.S.S.. care in 
meciul decisiv a întrecut cu scorul 
de 25—18 (12—11) selecționata Po
loniei. în. partida pentru locul trei, 
Ungaria )— Cehoslovacia 23—20 
(11-12).

ferm angajată 
menite să asi- 
viitor de pace

t
Mlhai NEGULESCU

CONDUITA PREVENTIVĂ - CERINȚĂ ESENȚIALĂ

A CIRCULAȚIEI RUTIERE. IN ACESTE ZILE
LA ÎNTREPRINDEREA „ARADEANCA"

Articole de largă utilitate pentru copii
Cînd auzi vorbindu-se de între

prinderea „Arădeanca", fără să 
vrei, gîndtrl te poartă spre păpușile 
și jucăriile copilăriei. Dar semnifi
cația firmei cunoscutei întreprin
deri arădene nu este aceeași pen
tru toți, nici chiar atunci cînd e 
vorba de cei care lucrează aiei. 
Pentru Maria Ștefănică, Elisabeta 
Orădean, Ana Stoian și ceilalți co
legi de muncă aflați In unitate de 
mai bine de un sfert de veac, din 
momentul transformării unei coo
perative oarecare într-o întreprin
dere de stat, „Arădeanca" repre
zintă un salt enorm, pe care ei îl 
numesc simplu : „drumul de la pă
pușile din cîrpe și carton presat ia 
cete „mergătoare", frumoase și mo
derne. în schimb, pentru cei ti
neri. care lucrează aici abia de 
doi-trei ani, „Arădeanca" le apare 
ca o întreprindere reprezentativă, 
renumită prin produsele sale de 
calitate atît în țară, cît și peste 
hotare. ,

Numai cine nu cunoaște o în-

treprindere caTe produce jucării 
poate să creadă că aici munca 
este ea însăși o Jucărie. Nici 
vorbă de așa ceva, cînd faci 
într-un an, între altele, zeci și 
zeci de tipuri de păpuși și figuri
ne, una mai frumoasă și mai soli
citată decît alta, cind te preocupă 
necontenit diversificarea producției 
și creșterea eficienței activității 
depuse, realizarea indicatorilor de 
plan și modernizarea continuă a 
produselor. Ei bine, la „Arădean
ca" putem vorbi despre toat® aces
tea ia modul concret. Pentru că nu 
e puțin lucru, dacă ne gîndim că 
produsele de aici sint tot mai so
licitate atît pe piața internă, cît și 
în numeroase țări ale lumii, că în
treprinderea n-a avut niciodată 
nici un refuz de calitate, iar indi
catorii de plan sînt, lună de Iudă, 
îndepliniți și depășiți.

Imaginea păpușilor din carton a 
rămas la „Arădeanca" un fapt ce 
aparține trecutului. Practic, întrea
ga activitate de aici s-a schimbat

radical Jn ultimii cinci ani, de cînd 
întreprinderea și-a adunat secțiile 
dispersate prin oraș intr-un sediu 
nou. „Arădeanca" s-a „născut" a 
doua oară in 1980, cind în noua 
„casă" au început să apară mașini, 
dispozitive și instalații dintre cele 
mai moderne. în afară de păpuși 
și figurine, „Arădeanca" produce 
azi cizmulițe pentru copii, insigne, 
brelocuri, medalii, diferite articole 
de menaj. $i încă o remarcă ce 
denotă creșterea răspunderii co
lectivului de muncă față de spori
rea eficienței activității sale: toate 
cupoanele și materialele refolosi
bile, rezultate din procesul de fa
bricație din Întreprindere, se recu
perează și intră din nou în circui
tul productiv, ceea ce înseamnă, 
așa cum afirma tovarășa Marinela 
Nemeș, director adjunct al între
prinderii, că „aici nimic nu se 
pierde, totul se transformă în noi 
articole de largă utilitate". ,

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteîi"

în acest miez de 
filele calendarului 
scurte zile ale anului, cînd seara 
coboară mai devreme și zorile se 
revarsă mai tîrziu, cînd ceața și 
ploaia, lapovița și ninsoarea din di
feritele zone ale țării concură, de
opotrivă, Ia reducerea vizibilității, 
atît în localități, cît și in afara aces
tora. toți participanții la trafic — 
de la șofer la pieton, de la biciclist 
la căruțaș sau tractorist — sint da
tori să dea dovadă de toată atenția 
și prudența în timpul deplasării lor 
pe drumurile publice. Este îmbucu
rător faptul că tot mai mulți con
ducători auto'și-au însușit temeinic 
și acționează în spiritul normelor 
conduitei preventive, reușind să-i 
confere circulației rutiere un plus 
de cursivitate și siguranță,. ba chiar 
să-i și ajute pe cei aflați, din vina 
lor, în situați'' critice, evitînd astfel 
producerea unor nedorite accidente. 
Numai prezența de spirit, atenția și 
îndeminarea ploieșteanului de ia vo
lanul autoturismului 5-PH-3974 au 
salvat, in ultfma clipă, viața bi
ciclistului Traian Vasiiescu din 
Strejnic, care apăruse brusc în fața 
mașinii, de pe un drum lateral. 
După cum botoșăneanul cu autotu
rismul l-BT-0135 a făcut tot re-a 
fost omenește posibil și, cu prețul 
tamponârii mașinii intr-un pom, a 
trecut milimetric pe lingă doi pietoni 
care-i apăruseră în față, ca din pă- 
mînt, pentru a traversa strada prin 
loc nepermis.

După cum am fost informați Ia

decembrie, cind , 
indică cele mai

Direcția circulație din Inspectoratul 
General al Miliției, unu) dir. jele mai 
frecvente fenomene meteorutiere 
specifice sezonului este vizibilitatea 
redusă nu numai pe timpul nopții, 
ci și datorită ceței, ploilor sau la- 
poviței din diferite zone ale țării. La 
începutul acestei săptămîni, ceața 
densă și persistentă și-a făcut apari
ția atit în București, cit și în nu
meroase alte localități și în afara 
acestora. Circulind neatent și ne- 
ținind seama de pericolul pe care-1 
prezintă neadaptarea vitezei de de
plasare in condiții de ceață deasă, 
la kilometrul 80 + 800 pe autostrada 
București—Pitești. dimbovițeanul cu 
autoturismul 2-DB-996f a pierdut 
controlul asupra volanului. Mașina a 
părăsii partea carosabilă, s-a lovit 
puternic de giisierele metalice de la 
mijlocul șoselei și o pasageră de pe 
bancheta din față și-a pierdut via
ța. tn alte cazuri, la vizibilitatea re
dusă din cauza vremii se adaugă — 
la fel de riscantă — și aceea pe care 
unii și-o creează singuri. într-o 
acțiune gen filtru organizată la 
Tirgu Mureș au fost depistate nu mai 
puțin de 15 autovehicule cu toate 
parbrizele înghețate, șoferii acestora 
incercînd să se „orienteze" prin 
cite o porțiune de geam cît un lat 
de palmă Tot de o bună vizibili
tate depinde folosirea eoreetă a lu
minii farurilor. Deși legea prevede 
cit se poate de clar și ferm că. de 
cum se '.asâ seara și absolut in toate 
cazurile de ceață densă, ploaie sau 
ninsoare abundentă, conducătorii

auto sînt obligați să 
nile de intîlnire. unii 
nejustificat aprinderea acestora. Ca, 
să nu mai vorbim de faptul că se 
mai întilnesc și dintre cei care 
pornesc la drum cu sistemul de 
iluminare, defect sau care nu func
ționează deloc, cum a l'ost cazul 
celui care circula după miezul nopții 
cu autoturismul 2-IȘ-5846 fără nici 
o lumină In schimb, alții abuzează 
de folosirea fazei lungi, stinje- 
nindu-i pe ceilalți parteneri de trafic. 
Așa cum s-a întimplat, zilele aces
tea. intre orașele Băieoi și Plopeni, 
cînd Constantin Jilâveanu, cu auto
turismul 1-PH-415C a fost, pur și 
simplu, orbit de farurile puternice 
ale unui autovehicul care venea din 
sens opus, fapt care l-a făcut să 
se tamponeze de o altă 
ționată regulamentar, 
du-se.

Din turul de orizont 
ceste zile, cu ajutorul serviciilor de 
circulație ale milițiilor județene, 
care au organizat și organizează, 
zilnic, numeroase acțiuni de preve
nire a accidentelor, se constată încă 
destule încălcări ale celor mai ele
mentare norme ale legislației rutie
re : viteza excesivă (2-CT-817 a tre
cut cu 85 kilometri la oră pe o tre
cere de pietoni dintr-o localitate 
ialomițeană) ; pietoni traversind. 
riscant, prin tocuri nepertnise sau 
fâcind slalom printre mașini (într-o 
singură zi, în București, au fost 
sancționați 578 de pietoni indiscipli-

aprindă iumi- 
întîrzie în mod

mașină sta- 
accidentîn-

făcut în a-

păți) ; conducerea sub influența al
coolului (după ce un sibian a acci
dentat un pieton cu autoturismul 
2-SB-5331 a părăsit, laș, locul fap
tei, dar numai după un kilometru, 
amețit cum era de băutură, s-a izbit 
cu mașina de un pom) : depășirea 
riscantă, această manevră dificilă, 
care impune. luarea tuturor măsuri
lor de siguranță înainte, in timpul 
și după efectuarea ei (nu așa cum a 
procedat conducătorul autoturismu
lui 5-PH-4117, care n-a păstrat dis
tanța corespunzătoare în timpul de
pășirii, acrosind și accidentind o 
femeie) ; staționările pe partea ca
rosabilă a drumurilor, care prezintă 
tot atitea obstacole (cum a fost și 
tractorul cu două remorci al C.A.P. 
Glina, staționat pe marginea drumu
lui și .nesemnalizat, ceea ce a dus 
la avarierea autoturismului 9-B- 
12563 și rănirea a doi dintre pasa
gerii săi).

în spațiul restrins al acestor în- • 
semnări ne-am referit doar la cîteva 
din cazurile și cauzele unor nedorite 
evenimente rutiere din ultimul timp, 
care se constituie însă in tot atitea 
semnale pentru toți participanții la 
trafic, îndeosebi pentru conducătorii 
auto, care pot și trebuie să-și adap
teze maniera de conducere Ia condi
țiile concrete de deplasare în funcție 
de starea vremii și a drumului, cu 
maximă atenție și în deplină si
guranță.

Petre POPA

cinema
• Căsătorie cu repetiție: FEROVIAR
(50 ăl 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
ARTA (21 31 85) — 9; II; 13; 15; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : GRIV1ȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 1».
AURORA (33 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17: W, SALA MICA A PALATULUI 
— 17.15: 19,30.
• După repetiție („Gala filmului 
suedez-) : STUDIO (59 53 15) — »9.
• Aripi de zăpadă : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.

• Trenul din KraIJevo : FAVORIT 
(4331 70) — 9; 13; 15; 17; 19, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; II; 13; 15; 
17; 19.
• Promisiuni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Evadarea : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Bădăranii : MIORIȚA (14 2714> — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mușchetarul român : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• AII Baba si cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 12; 15; 18.
• Legenda dragostei : LUMINA
(14 74 16) — 9; 12; 15: 18.
• Fata fără zestre: GLORIA (47 46 76)

— 9; 12; 15; 18, PATRIA (1186 25) — 
9; '12; 15,30; 18,15, CULTURAL
(83 50 13) — 11; 13,45; 16,30; 19.
• La răspintie : TIMPURI NOI 
(136110) — 9: u; 13: 15; 11; (9.
• Bătălia pentru Borna : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 13; 18.
• Spectacol la „Miraj" : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TT.O- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Potopul (seriile III și. IV) : UNION 
(13 49 04) — 9: 12; 15: 1».
• Șansa : PROGRESUL (23 94 04) —
I5:"t7; 19.
• Cactus Jack: SCALA (1103 72) — 
9; 11; 13; 15: 17,15: 19.30.
• Hangar 18 : COTROCENI (49 48 48)

— 19; 17; 19, PACEA (71 30 85) - 15; 
ii; io.
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30; 11.30; 45; 18.
• Locotenent Bnilit : CAPITOL 
(16 29 17) - 9: 11,30; 14; 16.30; 19.
• Superpolițistul: VICTORIA (16 28 79)
_  q • ii* 1Q• 17» iq
• Cei șapte fantastici : LIRA
(317171) — 19; 17: 19, MUNCA
(2150 97) — XS; 17; 19.
• Tom și Jerry: DOINA (10 35 38)
— 9: 10.45: 12,30; !4,î3; 17.45.
• Nici o vorba despre fotbal : DOI
NA H6 35 38) — 16; 19,30.
• Toată lumea este a mea : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 18.
• Contrabandiștii din Santa Lucia :

GIULEȘTr (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19. VOLGA (79 71 26) - 9; 11; 13; 
15; !?; 19.
• Lupii mărilor î COSMOS (27 54 95) 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
<9 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 17,30; 
(sala Atelier) : între patru ochi (A) 
— .18,30; (sala Teatrului Nottara, 
59 31 03) : între patru ochi (B) — 18. 
• Filarmonica ,,George Enescu“

(15 68 75, sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic : Cornet Țăranu 
„Ghirlande" ; Max Bruch — Concer
tul nr. 1 ; Bruckner — Simfonia a 
III-a în re minor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu» 14 75 46) : 
Romeo și Juliet a la sfirșit de noiem
brie — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Cîntec despre mine însumi 
— 17.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fhituri, 
fluturi — 17,30:
• Teatrul „ion Creangă* (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 17,30.
• Teatrul Ciulești (sala Mafestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18; 
(sala Giulești, 18 94 85) : Milionarul 
sărac — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,*C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 58 78) : Dragoste 
la prima vedere — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13W1)*; Bucuroși de oaspeți — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
i3 69 64) : Atenție ! Estrada in emisie 
— 18.



Vizita oficială de prietenie a tovarășului Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-angolez

Nicoiae Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, așteptată cu viu interes in Iugoslavia

BELGRAD 11 (Agerpres). — Vi
zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii, Socialiste România, impreuna 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va 
efectua în Iugoslavia, la invitația 
tovarășilor Radovan Vlaikovici, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, și 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului Comitetului , Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, este apreciată în capitala Iu
goslaviei ca un eveniment de sem
nificație majoră, menit să riflice 
pe noi trepte relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Intilnirile și convorbirile pe 
care tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
le va avea cu conducătorii . de 
partid și de stat din țara vecină și 
prietenă sînt așteptate cu viu in
teres, cu convingerea fermă că ele 
vor jalona noi direcții de amplă 
perspectivă pentru colaborarea 
multilaterală româno-iugoslavă. In
teresul deosebit față de vizita to
varășului Nicoiae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
decurge și din faptul că trăinicia 
și continuitatea constituie trăsătu
rile definitorii ale legăturilor de 
prietenie și bună vecinătate româ- 
no-iugoslave, la a căror edificare 
președintele României și-a adus o 
contribuție esențială, iar de-a lun
gul anilor raporturile dintre cele 
două țări s-au afirmat, prin între
gul lor conținut, ca un adevărat 
model de raporturi între două state 
socialiste, vecine și prietene.
• Toate acestea au fost puse preg
nant în evidentă de factori de răs
pundere ai vieții politice și eco
nomice din Iugoslavia.

Asemenea vizitelor precedente in 
iugoslavia ale președintelui Româ
niei, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
actuala sa vizită va constitui un 
nou imbold pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării rodnice 
dintre cele două țări vecine — 
ne-a declarat METODI SMILEN- 
SKI.. locțiitor al secretarului fede
ral pentru comerțul exterior. Pen
tru noi. a spus interlocutorul, în
totdeauna președintele României 
este un oaspete drag, fiind o per
sonalitate bine cunoscută, care și-a 
adus o contribuție de seamă la dez
voltarea relațiilor noastre de prie
tenie și colaborare. Așteptăm ca 
intilnirile și convorbirile la nivel 
înalt să ridice pe' o nouă treaptă 
colaborarea economică dintre Iu
goslavia și România, care in ulti
mii ani manifestă o tendință de 
creștere continuă.

Referindu-ne la colaborarea pe 
plan economic intre România și Iu
goslavia — a spus el — trebuie să 
evidențiem citeva trăsături carac
teristice, intre care o mare stabili
tate, o tendință de dezvoltare pe o 
linie mereu ascendentă și un echi
libru al balanței schimburilor, atit 
ca volum cit și ca structură. La 
baza 1 colaborării se află obiective 
economice de mare importanță rea
lizate in comun, cum ar fi cele din 
industria chimică, dar cel mai im
portant rămine sistemul hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier".

Pentru perioada următoare ne-am 
propus sarcini deosebit de impor

tante, ținind seama de posibilitățile 
reale ale economiilor celor două 
țări, iar intilnirile și convorbirile 
la nivel înalt mr stabili direcțiile 
și domeniile de activitate pentru ca 
volumul planificat să poată fi rea
lizat. De aici decurge cu claritate 
importanța pe care o acordăm vizi
tei tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
in Iugoslavia.

Vizita președintelui 
Nicoiae Ceaușescu in Iugoslavia — 
care se înscrie pe linia intilnirilor 
tradiționale la nivel inalt rontâno- 
iugoslave din fiecare an — este aș- 
tepta'tă de fiecare dată cu senti
mente de stimă și prețuire, a sub
liniat MILAN MARINKOVICI, 
prim-adjunct al directorului Direc
ției pentru țările vecine din Secre
tariatul Federal pentru Afacerile 
Externe. Reprezentând un prilej de 
a ne exprima sentimentele de res
pect, vizita oferă, totodată, ocazia 
de a proceda la un detaliat schimb 
de opinii asupra stadiului atins in 
colaborarea multilaterală iugoslavo- 
română, de a jalona noi direcții în 
dezvoltarea colaborării fructuoase 
dintre țările noastre.

Ceea ce a caracterizat de fiecare 
dată dialogul la nivel inalt țugo- 
slavo-romăn au fost sinceritatea, 
atmosfera prietenească, deschisă. 
De aceea, este de așteptat ca 
și noua întâlnire să se con
stituie intr-o nouă verigă a 
consolidării prieteniei reciproce. 
Intre țările noastre există multe 
similitudini in modul de abordare 
a problemelor internaționale ma
jore, iar colaborarea în diferite fo
ruri. internaționale s-a situat în
totdeauna la un nivel ridicat. Am 
acționat împreună pentru afirmarea 
progresului în lume, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a problemei 
lor existente. Toate' acestea, ală
turi de existența unei înțelegeri și 
a îndelungatei prietenii tradiționa
le, au dus la o și mai mare apro
piere a țărilor și popoarelor noas
tre. așa incit această atmosferă fa
vorabilă va face ca și in viitor 
colaborarea reciprocă să consem
neze rezultate dintre cele mai bune.

Sîntem convinși — a declarat in
terlocutorul — că vizita va oferi 
prilejul identificării unor forme 
noi, complexe, în conlucrarea noas
tră, cum ar fi cooperarea și specia
lizarea in producție- între între
prinderi, cu atit mai mult cu cit 
sîntem țări cu economii comple
mentare, ceea ce oferă șansa să 
sporim și mai mult volumul schim
burilor.

Există multe exemple concrete, 
grăitoare ale colaborării dintre Iu
goslavia și România și acestea con
stituie un imbold pentru noi cău
tări în această direcție, dar . ce« 
mai mare realizare — ce trebuie 
amintită de fiecare dată cînd se 
vorbește de legăturile de strinsă 
prietenie dintre țările noastre — 
este sistemul hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier".

Pentru noi — a declarat NIKOLA 
IVANOVICI, director general ad
junct al întreprinderii .,Mihailo 
Pupin“ pentru aparatură,de teleco
municații din cadrul marelui com
plex „Industria electronică" din 

Niș — vizita tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu in Iugoslavia va 
constitui o cinste deosebită Colec
tivul de muncitori de la întreprin
derea noastră se simte deosebit 
de onorat să-l aibă oaspete pe 
președintele României, tovarășul 
Nicoiae . Ceaușescu. Președintele 
Nicoiae Ceaușescu este binevenit 
'și ne vom strădui să se simtă la 
noi ca și cum ar fi intr-o vizită 
intr-o unitate productivă din 
România.

Noi colaborăm cu întreprinderea 
„Electromagnetica" din București 
în producțig ujțor aparate de tele
comunicații și credem că această 
colaborare este un exemplu de 
cooperare între țările noastre, care 
au interese comune. Colaborarea 
noastră se întemeiază pe rezultate 
concrete, este reciproc avantajoasă 
Și are largi perspective. Ea atestă 
ce se poate obține prin eforturi co
mune pentru a ține pasul cu ritmul 
rapid de dezvoltare pe plan mon
dial a tehnicii și tehnologiei, pen
tru reducerea -dependenței față de 
importuri și punerea in valoare a 
propriilor realizări în domeniul teh
nicii și tehnologiei.

Presa iugoslavă inserează la loc 
' țle frunte materiale consacrate vizi
tei tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Sub titlul „Colaborarea 
iugoslavo-română — mîine sosește 
președintele Ceaușescu", ziarul 
„POLITIKA" publică un comenta
riu în care se spune : Vizita con
ducătorului de partid și de stat 
român in Iugoslavia se înscrie în 
practica instaurată ca cei mai înalți 
conducători ai celor două țări ve
cine, prietene să se întîlnească cel 
puțin o dată pe an. Această. prac
tică are o tradiție îndelungată și 
este expresia relațiilor de prietenie 
și colaborare rodnică în toate do
meniile. Intilnirile dintre președinții 
Tito și Ceaușescu de-a lungul ani
lor și convorbirile altor înalți con
ducători de stat și politici au con
tribuit la dezvoltarea colaborării de 
bună vecinătate, ceea ce are semni
ficație nu numai pentru Iugoslavia 
și România, dar și pe plan inter
național. Această colaborare este 
caracterizată de stabilitate și priete
nie tradițională și se întemeiază pe 
cunoscutele principii ale respectării 
independenței, suveranității, inte
grității teritoriale și dezvoltării in
terne specifice. Cu peste o lună în 
urmă, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Milka Planinț, a fă
cut o vizită la București și a avut 
convorbiri cu conducătorii români 
cu privire la posibilitățile de dez-, 
voltare a colaborării bilaterale și 
la problemele internaționale.

Apropiata întîlnire la nivel înalt 
va da noi impulsuri colaborării bi
laterale.

La rindul său, ziarul „DNEV- 
NIK“. sub titlul „Ceaușescu va vi
zita Iugoslavia", arată că in cursul 
convorbirilor „vor fi abordate pro
bleme privind promovarea .in con
tinuare a colaborării bilaterale și 
probleme internaționale actuale, în
deosebi situația din Balcani și din 
Europa". Ziarul „BORBA" subli
niază că „vizita se realizează in 
conformitate cu tradiția intilnirilor 
anuale ale conducătorilor celor două 
țări vecine. și prietene".,

LUANDA 11 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a trans
mis un mesaj de calde felicitări 
tovarășului Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A.—Partidul 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, cu prilejul reale
gerii sale în înalta funcție de pre
ședinte al M.P.L.A.—Partidul Mun
cii, de noi succese în îndeplinirea 
misiunii încredințate pentru conso
lidarea cuceririlor revoluționare, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului angolez.

Exprimînd sentimentele de stimă 
și prețuire pentru tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășul Jose 
Eduardo dos Santos a rugat să se 
transmită conducătorului poporului

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Convocarea unei „Conferințe mondiale asupra 

sancțiunilor împotriva Republicii Sud-Africane rasiste"
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. 

a hotărit — cu 137 de voturi pentru, 6 împotrivă și 10 abțineri — con
vocarea, in luna iunie a anului viitor, a unei' „Conferințe mondiale asu
pra sancțiunilor împotriva Republicii Sud-Africane rasiste".

Ideea organizării acestei confe
rințe a fost lansată de către Orga
nizația Unității Africane (O.U.A.), 
la ultima sa reuniune de la Addis 
Abeba, întrunind adeziunea majori
tății covîrșitoare a statelor membre 
ale Națiunilor Unite. Conferința va 
fi precedată de reexaminarea situa
ției din R.S.A. de către țările mem
bre ale Commonwealthului. Reuniu
nea ar urma să fie pregătită de că
tre Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului, în cooperare 
cu O.U.A. și mișcarea țărilor neali
niate.

Totodată, Adunarea Generală a

Rezoluție privind respectarea Convenției asupra 
dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres.). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu o puternică majoritate 
o rezoluție în care se cere țărilor 
membre ale Națiunilor Unite să 
respecte Convenția asupra dreptului 
mării, să se abțină de la orice ac
țiuni care ar putea aduce atingere 
conținutului său și să includă pre
vederile sale în legislația națională.

Un raport în acest sens al secre

LUĂRI DE POZIȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU „RĂZBOIUL 

STELELOR"

India respinge proiectul S.D.I.
DELHI 11 (Agerpres). — „Poziția 

Indiei față de S.D.I. (Inițiativa de 
Apărare Strategică, proiect al S.U.A. 
de creare de arme spațiale) este cla
ră : respingem acest proiect, deoare
ce ar da o nouă dimensiune cursei 
înarmărilor și ar agrava problema
tica dezarmării și așa destul de com
plicată", a declarat primul ministru 
al Indiei, Rajiv Gandhi, la o confe
rință de presă la Delhi. Potrivit a- 
genției A.D.N., el a relevat că sta

Japonia nu va lua deocamdată nici o decizie
TOKIO 11 (Agerpres). — Japonia 

nu va lua deocamdată nici o deci
zie cu privire la participarea la 
programul S.U.A. „Inițiativa de 
Apărare Strategică" — a declarat mi
nistrul de externe nipon, Shintaro 
Abe, citat de agenția A.D.N. Guver
nul japonez dorește să se clarifice 
mai întîi asupra caracterului aces

român cele mai calde mulțumiri, 
urări de multă sănătate pentru a 
conduce mai deparțe România pe 
calea înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos a tovară
șului Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat. ca reprezentant al 
P.C.R., la cel de-al II-lea'Congres 
al M.P.L.A.—Partidul Muncii.

Cu ocazia celei de-a X-a aniver
sări a independenței Angolei, la 
Luanda au avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii, alte manifes
tări festive, la care au luat parte 
delegațiile străine invitate, între 
care și reprezentantul Partidului 
Comunist Român.

O.N.U. a aprobat o serie de nouă 
rezoluții consacrate luptei împotriva 
apartheidului. Intre prevederile 
acestora se află denunțarea raportu
rilor existente intre, unele state 
occidentale și regimul rasist de la 
Pretoria, punerea în libertate a de- 
ținuților politici din R.S.A., ridica
rea imediată a stării de urgență și 
respectarea dreptului la organizare 
sindicală în această țară, desființa
rea bantustanelor și instaurarea ime
diată a unui dialog între autoritățile 
de la Pretoria și majoritatea de cu
loare, în vederea eliminării apart
heidului.

tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, subliniază impor
tanța convenției pentru delimitarea 
apelor teritoriale și a zonelor eco
nomice, pentru reglementarea, în 
spiritul Cartei O.N.U., a disputelor 
existente între unele state privind 
delimitarea zonelor maritime, pre
cum și pentru exploatarea echitabi
lă în viitor a bogățiilor mărilor și 
oceanelor.

tele nealiniate, precum și cele șase 
state semnatare ale „Declarației de 
la Delhi", vor continua neabătut 
lupta pentru dezarmare nucleară.
R. Gandhi a apreciat că în această 
privință un rol important revine tu
turor statelor neposesoare de arme 
nucleare. Premierul indian s-a pro
nunțat pentru mobilizarea opiniei 
publice mondiale în favoarea aces
tui obiectiv.

tui program, a adăugat ministrul ni
pon. El a opinat că este necesar să 
fie avute în vedere, totodată, o se
rie de aspecte politice ce rezultă din 
Constituția țării, precum și dintr-o 
hotărire parlamentară, potrivit că
reia cercetările, spațiale ale țării 
trebuie să servească „exclusiv unor 
scopuri pașnice".

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Mihail 

Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit pe ministrul 
comerțului al S.U.A., Malcolm Bald- 
rige, care participă la lucrările celei 
de-a IX-a reuniuni anuale a Con
siliului comercial și economic so- 
vieto-american — informează agen
ția T.A.S.S.

Relevînd că U.R.S.S. este gata ca, 
în spiritul cooperării oneste cu
S.U.A., să militeze pentru reducerea 
cursei înarmărilor, în condițiile ne- 
proliferării ei în Cosmos, pentru

MOSCOVA 11 (Agefpres). — Luînd 
cuvîntul la dineul oferit cu prilejul 
reuniunii de la Moscova a Consiliu
lui comercial și economic sovieto- 
american, Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., a 
subliniat că, în zilele țoastre, cola
borarea dintre popoare și state cu 
orinduiri sociale și ideologii diferite 
este posibilă și imperios necesară ; 
indiferent dacă ne simpatizăm sau 
nu, trebuie 'să învățăm să trăim lao
laltă pe această planetă omenește, 
civilizat. Noi — a continuat vorbito
rul — abordăm relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., dintre Est și Vest 
mai ales din punct de vedere polftic, 
deoarece problema războiului și a 
păcii — principala problemă a re
lațiilor noastre — se soluționează în 
primul rind pe plan politic. Celelalte 
aspecte ale relațiilor, inclusiv cele 
comerciale și economice, sînt che
mate să slujească acestei probleme 
principale. In actuala lume plină de 
pericole nu avem dreptul să igno
răm comerțul ca factor stabilizator 
al relațiilor. Principalele obstacole 
in dezvoltarea relațiilor comerciale și 
economice sovieto-americane au un 
caracter politic, și nu economic. Clau
za națiunii celei mai favorizate, de

Plenara C. C. al P. C. Italian
ROMA 11 (Agerpres). — La Roma 

au luat sfirșit, după două zile de 
dezbateri, lucrările plenarei C.C. al 
P.C. Italian, care a aprobat cele» 57 
de teze, prezentate de secretarul ge
neral al partidului, Alessandro Natta, 
pentru Viitorul congres al P.C.I. Con
gresul P.C.I. este programat să se 
desfășoare la Florența în perioada 
9—10 aprilie 1986 — informează a- 
genția ANSA. '

Ceremonia înmmării Premiului Nobel 
pentru pace pe 1985

OSLO 11 (Agerpres). — In cadrul 
unei ceremonii desfășurate în aula 
Universității din Oslo în prezența 
regelui Olav al V-lea și a primu
lui ministru Kaare Willoch. a fost 
inmînat Premiul Nobel pentru pace 
pe 1985 asociației „Medicii lumii 
pentru preintîmpinarea unui război 
nuclear" (I.P.P.N.W.), reprezentate 
prin cei doi copreședinți ai săi, 
Evgheni Ciazov (U.R.S.S.) și Ber
nard Lown (S.U.A.).

Președintele Comitetului Nobel, 
Egil Aarvik, a relevat, cu prilejul 
înminării premiului, că distincția a 
fost acordată pentru activitatea a- 

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

“1

îmbunătățirea situației din lume, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a adăugat că U.R.S.S. se consideră 
îndreptățită să aștepte aceeași atitu
dine și din partea S.U.A. Acest lucru 
— a spus el — se referă și la sfera 
comercial-economică.

M. Baldrige — relatează agenția
T. A.S.S. — s-a pronunțat pen
tru dezvoltarea comerțului dintre
U. R.S.S. și S.U.A., dar a amintit 
și restricțiile care împiedică dez-. 
voltarea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

*
care U.R.S.S. nu beneficiază, clauză 
care nu presupune o atitudine deo
sebit de binevoitoare a S.U.A. față 
de cei cărora le-o acordă, ci doar 
absența discriminării in domeniul 
tarifelor vamale, constituie un prim 
obstacol. Așa-numitul control asupra 
exporturilor, de fapt interzicerea ex
porturilor anumitor produse sub 
pretextul că acest lucru ar prejudi
cia securitatea S.U.A., reprezintă un 
alt obstacol. O altă piedică in dez
voltarea legăturilor noastre — a 
adăugat vorbitorul — este politica 
de boicot și embargo, de sancțiuni 
și de încălcare a contractelor comer
ciale. După cum precizează agenția 
T.A.S.S., secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. s-a pronunțat pentru nor
malizarea și dezvoltarea trainică a 
relațiilor comercial-economice so
vieto-americane.

La rîndul său, ministrul comerțu
lui al S.U.A., Malcolm Baldrige, s-a 
declarat in favoarea creării unei at
mosfere de încredere și respect re
ciproc, a stimulării contactelor bila
terale. Deși sistemele noastre sînt 
diferite — a spus el —, trebuie să în
vățăm să trăim in condițiile acestor 
deosebiri și, in același timp, să con
tribuim la cauza păcii în întreaga 
lume.

Tezele aprobate sancționează con
tinuitatea liniei partidului, a proce
sului realizării în etape a „alterna
tivei democratice". Potrivit tezelor, la 
„alternativa democratică" se poate 
ajunge prin intermediul unui guvern 
capabil să realizeze o coaliție bazată 
pe un program precțs, ceea ce pre
supune participarea P.C.I. la guvern, 
alături de alte partide laice.

cestei asociații în favoarea păcii și 
dezarmării nucleare. Prin acordarea 
Premiului Nobel pentru pace pe 
acest an — a adăugat el —se do
rește să se atragă atenția asupra 
faptului că dezarmarea este o pro
blemă a tuturor oamenilor și a tu
turor țărilor, preîntîmpiharea unui 
război fiind o problemă de viață și 
de moarte pentru umanitate. Egil 
Aarvik a evidențiat absurditatea 
cursei înarmărilor nucleare și a a- 
rătat că este necesar să fie găsite 
căi pentru salvarea omenirii de la 
o catastrofă nucleară.

Relansarea economiei mondiale impune dezvoltarea 
largă, neîngrădită a ,comerțului internațional

Desfășurată în condițiile persis
tenței și chiar ale accentuării feno
menelor negative care au caracterizat 
economia mondială în ultimul de
ceniu. într-un moment cînd estimă
rile experților organizațiilor econo
mice internaționale privind crește
rea volumului comerțului mondial 
in 1985 sint „revizuite în jos" (de 
la 4 la sută la mai puțin de 3 la 
sută, față de 9 la sută în 1984), cea 
de-a 41-a sesiune anuală a Acordu
lui General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), desfășurată recent 
la Geneva, a reușit să adopte unele 
decizii semnificative pentru conti
nuarea eforturilor de oprire a actua
lelor tendințe protecționiste și libe
ralizare a schimburilor comerciale 
— condiție esențială pentru o relan
sare economică generalizată și du
rabilă pe plan mondial.

Cale liberă pregătirii unei 
noi runde de negocieri mul
tilaterale Cete 90 de țări membre 
ale G.A.T.T. au convenit, după vii 
dezbateri purtate în ultimul an, asu
pra lansării unei noi runde de nego
cieri comerciale multilaterale în ca
drul unei conferințe ministeriale, care 
va fi convocată în septembrie 1986, si 
înființării în acest scop a unui co
mitet de pregătire. Comitetul a- 
mintit, deschis participării tuturor 
țărilor membre ale G.A.T.T., urmea
ză să elaboreze, pină la mijlocul 
lunii iulie 1986, recomandări concre
te privind domeniile și modalitățile 
de negociere in cadrul noii runde, 
recomandări care vor fi supuse a- 
probării conferinței ministeriale. în 
vederea unor aranjamente finale-.

Se așteaptă, totodată, ca viitoa
rele lucrări pregătitoare să soluțio
neze și unele probleme de fond a- 
supra cărora mai persistă încă di
vergențe. Una din principalele pro
bleme rămase în suspensie este dacă 
sectorul constituit din servicii — 
băncile, asigurările, transporturile și 
ordinatoarele — va face sau nu o- 
biectui negocierilor Ia viitoarea run
dă. Țările occidentale puternic in
dustrializate — în care serviciile re
prezintă peste 50 Ia sută din pro
dusul intern brut — insistă asupra 
necesității extinderii aplicării regu
lilor G.A.T.T. și la acest sector. 
Pentru țările în curs de dezvoltare. 
In care iserviciile se află, in cele mai 
multe cazuri. într-o fază incipientă. 

problema liberalizării comerțului în 
acest domeniu nu are un caracter 
prioritar. Statele respective consideră 
că cerința stringentă, obiectivul cu 
adevărat principal și prioritar il 
constituie de fapt eliminarea res
tricțiilor care afectează comerțul cu 
produse industriale și agricole.

De altfel, așa cum s-a arătat și 
la recenta sesiune anuală a G.A.T.T., 
in ultima vreme au sporit neobiș
nuit de mult presiunile protecțio- 
niste, iar relațiile economice dintre 
state au cunoscut noi tensiuni. Se
cretariatul G.A.T.T. a notificat pes
te 2 000 de restricții și discriminări, 
care variază de la închiderea com
pletă a piețelor naționale pentru a- 
numite produse din import pînă la 

PE MARGINEA REUNIUNII ANUALE G.A.T.T.

formele cele mai subtile de pro
tectionism. de genul limitărilor „vo
luntare" la export sau al aranja
mentelor de „ordonare" a piețelor. 
Dacă la începutul actualului de- 
cențu se aprecia că aproape jumăta
te din comerțul mondial căzuse sub 
incidența unei forme sau alteia de 
protectionism, în prezent se consi
deră că sint afectate aproape trei 
sferturi din schimburile economice 
internaționale. Nu întâmplător în 
cercurile G.A.T.T. se exprimă tot 
mai frecvent opinia potrivit căreia, 
datorită proliferării măsurilor res
trictive, Acordul general nu mai 
poate asigura. în bune condiții, ur
mărirea aplicării înțelegerilor con
venite în cursul precedentelor runde 
de negocieri comerciale multilaterale 
desfășurate în perioada postbelică 
și rezolvarea curentă a , diferendelor 
bilaterale.

Adevărata miză : elimina
rea statu-quo-ului. Recurgerea 
de către țările occidentale dezvoltate 
la o gamă tot mai largă de practici 
menite să rupă țesătura schimburi
lor economice a creat o situație de
osebit de grea în special țărilor în 
curs de dezvoltare. Astfel, po
trivit aprecierilor secretariatului 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare, rele
vate și la sesiunea G.A.T.T., mai 

bine de o treime din exporturile ță
rilor in curs de dezvoltare se lovesc 
pe piețele statelor industrializate din 
Occident de unul sau mai multe 
obstacole comerciale, iar circa două 
treimi din exporturile lor de pro
duse manufacturate formează o- 
biectul unor restricții netarifare. Cit 
de discriminatorii sint actualele po
litici protecționiste se poate lesne 
constata și dintr-un alt exemplu 
oferit de specialiștii O.N.U.. potrivit 
căruia aproapb 70 la sută din așa- 
zisele „drepturi antidumping și com
pensatorii" impuse de unele țări 
capitaliste între 1979—1984 afectează 
exclusiv țările în curs de dezvolta
re, sint practic îndreptate împotri
va lor.

In același timp, facilitățile acor
date de țările dezvoltate in cadrul 
sistemului (generalizat de preferințe 
sint, treptat, suprimate și înlocuite 
cu măsuri discriminatorii față de ex
porturile țărilor în curs de dezvol
tare. De asemenea, statele rămase in 
urmă își manifestă neliniștea în le
gătură cu intenția țărilor avânsate 
de a lua așa-numite „măsuri selec
tive de salvgardare" menite să re- 
stringă și mai mult accesul produ
selor lumii a treia pe piețele lor 
și de a aplica un „tratament dife
rențiat" statelor subdezvoltate, in 
funcție de nivelul lor de dezvol
tare.

Rezultă deci că actualul val pro
tectionist a fost, stirnit nu de „con
curența" țărilor slab dezvoltate — 
cum încearcă să susțină unele aser
țiuni care nu păcătuiesc prin exces 
de bună credință... — cit de încercă
rile cdrcurjlor monopoliste de a 
menține statu-quo-ul. de a bara calea 
spre o nouă diviziune internaționa
lă a muncii, mai dreaptă, pentru a-și 
păstra privilegiile oferite de vechiul 
sistem de relații inechitabile, care 
a dus la împărțirea lumii în țări 
sărace, producătoare de materii pri
me. și țări bogate, furnizoare de 
produse prelucrate, la dezvoltarea 
unor țări pe seama altora.

De aceea, numeroși reprezentanți 
ai țărilor în curs de dezvoltare 

au apreciat la recenta sesiune a 
G.A.T.T. că esențiar este ca rezul
tatul noii runde de negocieri co
merciale multilaterale să țină seama 
de interesele specifice ale statelor 
râmase in urmă, cărora trebuie să li 
se acorde în continuare un trata
ment special. Este semnificativă, in 
acest sens, declarația de la sfîr- 
șitul lucrărilor a, reprezentantițlui 
Columbiei. președintele sesiunii 
G.A.T.T., care a arătat că problema 
îndeplinirii angajamentului asumat 
de țările dezvoltate la conferința 
ministerială a Acordului general din 
1982 de a nu adopta noi măsuri pro
tecționiste și dg a reduce treptat pe 
cele existente, precum și trata
mentul preferențial acordat țărilor 

in curs de dezvoltare trebuie să 
constituie subiecte importante'pentru 
lucrările comitetului pregătitor.

Formula de compromis realizată la 
recenta sesiune lasă deschisă chestiu
nea serviciilor, țările membre ale 
G.A.T.T. fiind chemate să continue 
ischimbul de informații și să prezinte 
recomandări la viitoarea ■ reuniune 
ministerială. Pe acest fundal, acor
dul pentru începerea lucrărilor pre
gătitoare in vederea lansării, in 
1986. a unei noi runde de negocieri 
comerciale multilaterale in cadrul 
G.A. r.T. poate fi considerat un pas 
pozitiv în direcția angajării unor 
negocieri reale, serioase și respon
sabile, intre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare, in vederea gă
sirii de soluții reciproc avantajoase 
problemelor comerțului și' dezvoltă
rii. Dar, așa cum s-a arătat și la 
sesiunea G.A.T.T. de ia Geneva, a- 
cestui prim pas trebuie «ă-i urmeze 
alți pași pe calea liberalizării co
merțului internațional și creării con
dițiilor pentru revenirea la o dez
voltare stabilă și dinamică a eco
nomiei mondiale.

Necesitatea unei soluțio
nări globale. MuH* ?tiu’ dar Prea 
puțini sint pe deplin conștienți că 
prosperitatea e indivizibilă. Este un 
adevăr axiomatic că supraviețuirea 

sistemului comercial internațional — 
și o dată cu el și a aceluia finan
ciar, de care este strins legat — 
depinde într-o tot mai mare măsură 
de reușita economică a tuturor ță
rilor, și în primul rind a celor ră
mase în urmă. De aici, ca o con
secință logică, interesul /comun . al 
tuturor statelor' de a menține per
manent deschise • circuitele comer
ciale.

In această privință. România 
socialistă, președintele 
Nicoiae Ceaușescu. care, de la 
început, au relevat caracterul global 
al problemelor comerțului mondial, 
consideră că„ in condițiile accentuă
rii interdependențelor dintre state, 
progresul economic și social al uma
nității nu se poate concepe in mod 
izolat, că nu se pot contrapune in
teresele unei categorii de țări celor
lalte categorii de țări. Dimpotrivă, 
datorită faptului că econqmia mon
dială constituie un ansamblu uni
tar, stabilitatea' și dezvoltarea ei ar
monioasă impun conjugarea efortu
rilor tuturor statelor în vederea 
creării unui sistem comercial deschis 
și echitabil.

Pornind tocmai de l’a situația in 
care se află comerțul internațional, 
delegația României la sesjunea 
G.A.T.T. de la Geneva s-a declarat 
in favoarea inițierii procesului de 
pregătire a unei noi runde de ne
gocieri comerciale multilaterale, ex- 
primind convingerea că, in condiții
le actuale, este imperios necesar să 
fie intensificate dialogul și coopera
rea tuturor țărilor membre. Sub

liniind că pbiectivul noii runde tre
buie să îl constituie ' eliminarea 
restricțiilor care afectează schimbu
rile 'internaționale, delegația română 
a propus ca negocierile să fie orga
nizate astfel incit fiecare tară să-și 
poată promova interesele in toate 
etapele lor. s-a pronunțat pentru 
acordarea în continuare a unui tra
tament special, pe baze nediscrimi
natorii, tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare.

Desigur, transpunerea în viață a 
unor asemenea propuneri ar aduce 
o importantă contribuție la lichida
rea subdezvoltării.. a decalajelor 
dintre, state, ar face din comerțul 
mondial o importantă componentă 
a noii ordini economice internațio
nale, chemate să asigure progresul 
întregii omeniri.

Al. NICULESCU

PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Vidoie Jarkovici, l-a primit pe 
Gyorgy Lăzar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, aflat în vizită ofi
cială la Belgrad. După cum rela
tează agenția Taniug, în cursul 
convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu coopera
rea dintre cele două partide și cu 
situația actuală din cadrul mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

LA BEIJING a fost semnat pro
gramul de colaborare tehnico-șliin- 
țifică dintre R.S. Cehoslovacă . și 
R.P. Chineză pe anii 1986—1990. 
După cum transmite agenția China 
Nouă, documentul a fost semnat de 
Jaromir Obzina, vicepreședinte al 
guvernului cehoslovac, și Fang Yi, 
consilier de stat al R.P. Chineze.

ALEGERE. Alphons Egli, consi
lier federal (ministru), a fost ales de 
parlament președinte al Confedera
ției Elvețiene pentru un mandat de 
un an.

DESEMNARE. Președintele Fi- 
lipinelor. Ferdinand Marcos, a fost 
desemnat de „Mișcarea pentru noua 
societate" — partidul de guvernă- 
mînt din această țâră — candidat 
la funcția supremă in stat in ve
derea alegerilor prezidențiale anti
cipate care vor avea loc la 7 fe
bruarie anul ' viitor — transmite 
agenția Reuter. Șeful statului filipi- 
nqz l-a numit pe Arturo Tolentino, 

de externe, candidat 
vicepreședinte.

fost ministru 
la postul de

SUSPENDAT PLA-PERU A
TA DATORIILOR SALE CĂTRE 
F.M.I. (Fondul Monetar Interna
țional) — a declarat primul mi
nistru Luis Alva Castro, citat de 
agenția Reuter. El 
această hotărîre va 
cel puțin opt luni.

a precizat că 
fi menținută

PETROL APRODUCȚIA DE
ANGOLEI. Ca urmare a atenției 
deosebite care s-a acordat in ulti
mul timp dezvoltării sectorului 
energetic, producția de petrol a 
Angolei a ajuns in prezent la 
10 milioane tone. Media zilnică de 
extracție este de 200 000 barili, o 
cantitate dublă față de primii ani 
de după obținerea independenței, în 
1975. O parte din țițeiul extras este 

anul trecut acest 
90 la sută din to- 
obținute din co-

livrat la export, 
produs asigurind 
talul veniturilor 
merțul exterior.

I „REFORGER", 
|_lor tot mai insistente 

In pofida cereri- 
ale opiniei

publice, inclusiv americane, de a 
se acționa cu toată hotărîrea pen
tru promovarea destinderii pe plan 
internațional. Pentagonul a anun
țat că viitoarele manevre militare 
..Reforger" ale N.A.T.O., care vor 
fi organizate în ianuarie-februa- 
rie, vor avea o amploare fără pre
cedent. Potrivit agenției Associa
ted Press, în cadrul acestor mane
vre vor fi transportate din S.U.A. 
în Europa occidentală efective în- 
sumind aproape 20 000 de militari 
americani și 300 000 tone echipa
mente diverse.

MEXICUL ȘI ARGENTINA AU 
SEMNAT UN ACORD DE COOPE
RARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICA 
privind dezvoltarea agriculturii in 
zonele aride — transmite agenția 
mexicană de presă Notimex. Acor
dul prevede acțiuni de cooperare 
In domeniile ameliorărilor, funciare, 
producției și prelucrării materiilor 
prime agroindustriale, silvicultu
rii etc.

SPANIA ȘI STATELE UNITE 
AU CONVENIT SA INIȚIEZE 
NEGOCIERI IN VEDEREA RE
DUCERII TRUPELOR AMERICA
NE STAȚIONATE PE TERITO
RIUL SPANIOL, în primul se
mestru al anultri 1986 — se arată 
intr-un comunicat comun dat pu
blicității la Madrid, la încheierea 
convorbirilor de două zile dintre 
reprezentanții celor două țări, in
formează agenția Reuter. Statele 
Unite au fost de acord să-și re
ducă trupele din Spania după anul 
1988. urmind ca partea spaniolă 
să-și asume unele dintre sarcinile 
acestora — menționează, la rîndul 
său, agenția United Press Interna
tional. în prezent, pe teritoriul 
spaniol se află peste 12 000 de 
soldați americani, forțele S.U.A. 
dispunînd de facilități în patru 
baze militare din Spania — una 
navală și trei aeriene.

GREVA ÎN ISRAEL. Aproximativ 
100 000 de salariați ai municipalită
ților și cadre didactice din Israel 
au declarat grevă, relatează agen
ția T.A.S.S. Greviștii cer îmbunătă
țirea condițiilor lor de muncă și de 
viață.

INUNDAȚII ÎN VENEZUELA.
Ploile torențiale intermitente care I 
s-au abătut in ultimele 5 zile asu- | 
pra teritoriului Venezuelei au lăsat 
fără adăpost alte 15 000 de persoa- i 
ne, s-a anunțat oficial la Caracas. I 
Au fost provocate, totodată, . mari ' 
pagube materiale, în special agri
culturii, ca urmare a inundațiilor I 
dezastruoase, alunecărilor de teren. | 
întreruperii traficului etc. Din toa
te localitățile, Caracas este cea mai l 
grav afectată, 3 200 de familii ur- I 
mind să fie evacuate din . zonele ’ 
unde s-au produs alunecări de teren. |
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