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PRIN APLICAREA RIGUROASĂ A ACORDULUI GLOBAL
Productivitate înaltă, calitate 
superioară, venituri sporite

A trecut o jumătate de an de la 
adoptarea Legii privind retribuirea 
în acord global și acord direct a 
personalului muncitor — important 
act normativ, elaborat din inițiati
va și sub directa conducere a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU — 
care se înscrie în ansamblul de 
măsuri menit să asigure întărirea 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar. S-a creat, 
astfel, un cadru organizatoric și de 
stimulare materială complex, per
fecționat, în care fiecare om al mun
cii, de la muncitor la director și 
pină la ministru, are răspunderi 
clare pentru modul in care își rea
lizează sarcinile și își onorează în
datoririle profesionale, astfel incit 
prevederile de plan să fie Înde
plinite riguros la toți indicatorii 
cantitativi și calitativi, de efi
cientă.

Veniturile fiecăruia — în 
funcție de cantitatea și ca
litatea muncii. In această P^- 
vintă. la Congresul al IlI-lea al 
oamenilor muncii, secretarul general 
al partidului, subliniind sarcinile 
importante, complexe care stau în 
fața colectivelor de oameni ai mun
cii în actuala etapă de dezvoltare 
economică, preciza că : „O atenție 
deosebită trebuie să se acorde in 
toate sectoarele. In toate unitățile 
Înfăptuirii în viață a principiilor 
socialiste de retribuție pe baza acor
dului global. Trebuie să pornim per
manent de la faptul că veniturile 
fiecărui om al muncii, ale fiecărui 
cetățean ai patriei trebuie să fie de
terminate numai și numai de mun
că. de contribuția adusă Ia dezvol
tarea țării". Prin urmare, în socie
tatea noastră veniturile oamenilor 
muncii sint nelimitate atit In cazul 

Aspect de Io întreprinderea „Electroputere" Craiova

depășirii, cit și în cel al nerealiză- 
rii sarcinilor de producție și, deci, 
nimeni nu are venit garantat, nimeni 
nu poate realiza venit fără muncă. 
Este o prevedere pe deplin justifi
cată. In fond, statul asigură pregă
tirea generală și profesională in mod 
gratuit a tuturor oamenilor muncii, 
precum și condiții de muncă pentru 
toți, conform necesităților societății 
noastre. Ca atare, este firesc, este 
just, este moral ca fiecare să con
tribuie cu toate forțele, potrivit 
pregătirii și aptitudinilor sale, la 
dezvoltarea economică a țării, fiind 
retribuit potrivit muncii efective 
depuse și rezultatelor obținute din 
activitatea sa. Cu alte cuvinte, re
tribuție egală la muncă egală. Pen
tru cine nu înțelege să răspundă 
acestor cerințe este limpede că so
cietatea noastră socialistă, în care 
nu există exploatarea omului de 
către om, nu are obligația și nici 
posibilitatea să-i asigure venituri pe 
seama muncii altora.

De asemenea, răspunzind unor ce
rințe obiective ale actualei etape în 
care se pune accent pe laturile ca
litative, intensive ale creșterii eco
nomice, noile reglementări au în ve
dere ca retribuția pentru munca in 
acord global să reflecte nu numai 
eforturile pentru sporirea volumului 
producției — care reprezintă ele
mentul cantitativ — ci și, într-o mă
sură sporită, preocupările pentru mai 
buna gospodărire a mijloacelor teh
nice, materiale și financiare ale în
treprinderii, pentru ridicarea calită
ții și eficienței producției. Așadar, 
producția fizică, exportul, gradul de 
valorificare a materiilor prime, co
eficientul de utilizare a mijloacelor 
tehnice, calitatea produselor, nive
lul consumurilor materiale și cel al 
productivității sîrit principalii in
dicatori în funcție de realizarea că
rora, comparativ cu planul, se di
mensionează veniturile cuvenite fie

cărui colectiv muncitoresc si fiecărui 
om al muncii în parte.

Urmărirea riguroasă a 
sarcinilor pină la nivelul 
locurilor de muncă. Cum se 
aplică in practică mecanismul acor
dului global ? Experiența acumulată 
in numeroase întreprinderi în pe
rioada care a trecut de la intrarea în 
vigoare a reglementării legale amin
tite pune în evidență faptul că apli
carea fermă și corectă a acordului 
global a reprezentat un factor hotă- 
rîtor în realizarea exemplară a sar
cinilor la producția fizică și, îndeo
sebi. la export. în condițiile reduce
rii consumurilor materiale și energe
tice, sporirii productivității muncii și 
îmbunătățirii calității și competitivi
tății produselor, ridicării rentabilită
ții și eficienței producției. Această 
activitate economică pozitivă s-a re
flectat nemijlocit in creșterea pe 
măsură a veniturilor oamenilor 
muncii.

Cu deosebire au fost obținute 
asemenea bune rezultate in produc
ție și, pe această bază, și retribuții 
corespunzătoare, in întreprinderile în 
care s-a asigurat defalcarea sarcini
lor de plan pe secții, ateliere și 
locuri de muncă in strînsă concor
danță cu capacitățile de producție 
de care acestea dispun, s-au luat 
toate măsurile necesare pentru no
minalizarea și contractarea cu be
neficiari din țară și la export a în
tregii producții fizice planificate, s-au 
realizat o aprovizionare tehnico-ma- 
terială corespunzătoare și respecta
rea cu strictețe a normelor de con
sum, s-au manifestat preocupări 
susținute pentru buna întreținere și 
funcționare ® mașinilor, utilajelor si 
instalațiilor din dotare, s-a dimen
sionat numărul de personal în con
cordanță cu nivelul producției, iar 

sarcinile din programele de creștere 
a productivității muncii și îmbună
tățire a normelor de muncă au fost 
transpuse riguros in practică. De a- 
semenea, esențiale s-au dovedit a fi 
aplicarea neabătută a măsurilor pre
văzute pentru actuala etapă din 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor 
de producție, îndeosebi a celor re
feritoare la reorganizarea fluxuri
lor tehnologice și a formațiilor de 
muncă, eliminarea unor locuri În
guste și extinderea lucrului la mai 
multe mașini, asigurarea aprovizio
nării materiale ritmice a locurilor 
de muncă, îmbunătățirea normative
lor de personal indirect productiv 
și de deservire.

Cîteva exemple edifica
toare în această privință, puse în 
evidență de organele de specialita
te din Ministerul Muncii în timpul 
acțiunilor de verificare și sprijin în 
unități pentru aplicarea noilor re
glementări :
• Sectorul minier Voivozi, din 

cadrul întreprinderii miniere cu a- 
celași nume, a extras, într-o lună, o 
cantitate de cărbune cu 25,7 Ia sută 
mai mare decît cea planificată. De
pășind și criteriu! stabilit referitor 
ia puterea calorifică a cărbunelui 
extras cu 3,3 Ia sută, în condițiile 
reducerii cu 6,8 lei/tonă a consumu
lui specific normat de materiale, 
combustibil și energie și ale depă
șirii cu 2,7 la sută a indicelui de fo
losire a utilajelor din dotare, mun
citorii, maiștrii și celelalte categorii 
de personal din cadrul sectorului au 
obținut un adaos la retribuție de 
31.3 Ia sută.

• Personalul muncitor din secția 
de electroliză a Combinatului de a-
(Continuare in pag. a Il-a)

CRAIOVA : Produse noi, 
moderne

In cea mai mare întreprindere 
a județului Dolj. „Electroputere". se 
depun eforturi susținute în ve
derea asimilării In fabricație a unor 
produse noi. moderne, cu înalte 
performante tehnico-funcționale. 
Asa cum ne-a spus inginerul Ion 
Lupulescu. director tehnic cu pro
ducția al întreprinderii. în perioa
da care a trecut din acest an au 
fost asimilate în fabricație un nu
măr de 280 produse noi. față de 
212 cit ■ se prevăzuseră prin plan. 
Dintre acestea se remarcă locomo
tivele diesel electrice de 2 640 CP 
și locomotiva electrică de 5 100 kW 
destinată partenerilor de peste 
hotare, locomotiva electrică de 180 
KW pentru cocserii. 7 tipuri de 
transformatoare de forță, noi tipuri 
de motoare electrice si o gamă di
versă de aoarataj electric de înal
tă tensiune.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
participă ia intilnirea de lucru a «ducătorilor
partidelor comuniste si muncitorești din țările

membre ale C.A.E.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a plecat, duminică, 
la Moscova pentru a participa la in
tilnirea de lucru a conducătorilor 
partidelor comuniste si muncitorești 
din țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Conducătorul partidului și statului 
a fost salutat la plecare de membri 
și membri supleant! al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de reprezentanți al unor

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Luni, 

la Moscova a început Intilnirea de 
lucru a conducătorilor partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R.

La schimbul de păreri privind pro
blemele actuale ale adincirii colabo
rării și conlucrării țărilor frățești 
participă : Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele

Mațini-unelte cu performanțe 
superioare

La întreprinderea de mașlni- 
unelte din Arad, în cadrul unui 
amplu program de modernizare și 
înnoire a producției, au fost intro
duse în fabricație noi tipuri de ma- 
șini-unelte cu performanțe tehnice 
deosebite. Este vorba de strungul 
cu batiu înclinat și comandă nume
rică de conturare SP 630 CNC, do
tat cu robot industrial, care pre
lucrează piese de tip disc și con
tribuie la creșterea productivității 
muncii la utilizatori cu circa 30 la 
sută fată de mașinile-unelte ante

instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Un grup de pionieri au oferit cu 
deosebită stimă și dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Au fost de fată ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București și membri 
ai ambasadei.

La ora 14,10, aeronava prezidenția
lă a decolat de pe aeroportul Otopeni. 
îndreptîndu-se spre Moscova.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a sosit duminică

Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. a) Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane. Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Munci

REALIZĂRI TN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
rioare. De asemenea, a fost moder
nizat strungul revolver DRT 32-40, 
prin dotarea acestuia cu manipu
lator, iar o premieră pentru între
prinderea arădeană o constituie 
realizarea strungului de filetat țevi 
MFT cu comandă numerică de 
conturare, destinat întreprinderii 
de țevi din Roman.

In funcțiune — noi capacități 
de producție

Pe platforma Industrială a tînă- 
rului oraș Negrești din județul 
Vaslui — care s-a înscris între lo
calitățile urbane ale tării in 

după-amiază la Moscova pentru a 
participa Ia intilnirea de lucru a con
ducătorilor partidelor comuniste si 
muncitorești din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La sosirea pe aeroportul Vnukovo, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de E. A. Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., de G. H. Sahnazarov. 
prim-adjunct al secției relații exter
ne a C.C. al P.C.U.S.. de alte per
soane oficiale sovietice.

Erau prezenți Ion M. Nicolae. am
basadorul țării noastre la Moscova, 
și membrii ambasadei.

toresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Janos Kadar, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Truong Chinh, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Vietnam, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste Vietnam.

Intilnirea iși continuă lucrările.

„Epoca Nicolae Ceausescu" — au 
fost puse în funcțiune noi si im
portante capacități de producție.

— La Filatura de bumbac — ne 
spune inginera Veronica Ene. di
rectoarea unității — lucrătorii 
Trustului antrepriză de construcții 
industriale Iași au finalizat două 
noi capacități pentru producerea 
de fire tip vigonie : cele două ate
liere de vigonia si de vopsire in 
puf. Utilajele noilor capacități va
lorifică superior materialele refo- 
losibile recuperate de la întreprin
derile textile din țară, in amestec 
cu celofibră.

AȘEZĂRI ÎNSCRISE VIGUROS ÎN SPAȚIUL 
CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

Că în orașul de la poa
lele Măgurii, numit și Bra
șovul Nordului, pașii te 
poartă pe u,rme de istorie 
adine incrustate din cele 
mai vechi timpuri, stă 
mărturie și recenta desco
perire a tezaurului dacie 
(2,122 kg de argint fin în 
552 de monede si citeva 
podoabe de o rară frumu
sețe), datat de specialiști 
intre anii 100 și 80 î.e.n. 
împreună cu alte trei te
zaure descoperite inainte 
vreme, cu-alte vestigii de 
viață materială și spiritua
lă, noua descoperire adau
gă convingătoare argumen
te că aici, pe Măgura Șim- 
leului — cu platouri cen
trale unde existau condiții 
prielnice de locuit (izvoare 
de apă, zone de pășunat și 
terenuri cultivabile), bine 
apărată natural — fortifi
cațiile vorbesc de un com
plex unitar închegat al 
uneia dintre cele mai mari 
dave din nord-vestul Româ
niei, antica Dacidava men
ționată de Ptolemeu in a 
sa „Geographia". Elemen
tele de viață materială și 
culturală scoase la lumină 
atestă existența unei popu
lații numeroase, statornice, 
harnice în depresiunea Sil- 
vaniei, loc în care se va 
dezvolta localitatea men
ționată Încă de pe la anul 
1125 e.n., devenită mal tîr- 
ziu tirgul provincial cu
noscut sub numele de $im- 
leu Silvaniei. Figurînd 
drept unul din puternicele 
centre culturale începînd 
cu secolul al XIX-lea — 
de numele lui fiind legate 
Începuturile activității 1- 
deologului pașoptist Si- 
mion Bărnuțiu, care și-a 
făcut doi ani de studii 
gimnaziale aici, existența 
unor nuclee ale ASTREI — 
orașul contribuie efectiv la 
pregătirea și Înfăptuirea U- 
nirii din 1918, fiind prezent 
In toate acțiunile între
prinse pentru înfăptuirea 
unității poporului român, 
In ampla operă de edificare 

a unei noi vieți și pe aces
te meleaguri.

O carte de istorie străve
che, bogată în tradiții, dar 
care, sub raport .economic, 
nu consemnează altceva 
decît ființarea unor activi
tăți meșteșugărești dintre 
cele mai obișnuite, doar 
horticulturii acordindu-i-se 
o oarecare importanță prin 
însăși înființarea la Șim- 
leu Silvaniei a primei școli 
țărănești de agricultură în 

ȘIMLEU SILVANIEI

Pagini dinamice 
dintr-o biografie 

seculara
nord-vestul țării. însemne
le cu adevărat noi, de greu
tate privind dezvoltarea 
economico-socială a orașu
lui apar în anii construc
ției socialiste, ele căpătînd 
amploarea cuvenită cu 
deosebire în ultimele două 
decenii.

— Care ar fi principa
lele repere noi in biografia 
orașului, tovarășe primar 
Gheorghe Dumitraș 7

— Principalul reper îl 
constituie istorica vizită a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in pri
măvara acestui an. Pentru 
că toate celelalte repere la 
care am să mă refer re
prezintă rodul politicii 
partidului, al orientărilor 
secretarului general, pri
vind dezvoltarea armonioa
să a tuturor zonelor țării, 
a tuturor orașelor și loca
lităților, Șimleu Silvaniei 
realizează în prezent o 
producție-marfă industrială 

de aproape 1,5 miliarde lei 
în unități economice ca 
întreprinderea de materiale 
izolatoare, filatura de 
bumbac, întreprinderea de 
industrializare a laptelui, 
unitățile cooperativelor 
meșteșugărești „Unirea" și 
„Prestarea", fabrica de 
mobilă, fabrica de făină 
furajeră, fabrica de pîine, 
abatorul, cele cinci ferme 
pomiviticole șl două ferme 
zootehnice ale I.A.S. Cit 

privește ritmul de dezvol
tare, ar fi suficient să sub
liniez că, în prezent, 
producția-marfă industrială 
realizată de colectivele u- 
ni taților amintite este de 
peste 2 ori mai mare decît 
cea realizată în 1980, pro
ducția destinată exportului 
a crescut in aceeași peri
oadă de 5,6 ori, productivi
tatea muncii de 7,8 ori, vo
lumul desfacerii de mărfuri 
prin comerțul socialist a 
sporit de 1,3 ori, iar presta
țiile de servicii către popu
lație de 1,5 ori. Toate 
acestea au fost posibile ca 
urmare a alocării numai în 
ultimii cinci ani a unui 
fond de investiții de peste 
1.5 miliarde lei. S-au con
struit in acești ani peste 
700 de apartamente, a fost 
dat în folosință unu] dintre 
cele mai moderne spitale 
din țară — Spitalul cu 
430 paturi, cuplat cu poli
clinică, s-a realizat cana
lizarea orașului.

în Șimleu Silvaniei se 
construiește și în prezent 
eu multă rivnă. Sub ra
portul dezvoltării econo
mice. ar fi de menționat 
centrala de termoficare. fa
brica de brînzeturi, pre
cum și extinderea unor ca
pacități de producție ale 
actualelor obiective. Me
rită subliniat faptul că, la 
finele actualului cincinal, 
vor fi exportate de aici 
produse în valoare de peste 
1.2 miliarde lei. Că așa 
stau lucrurile, că sint con
turate reale perspective 
pentru realizarea și chiar 
depășirea acestei sarcini 
asumate cu toată răspun
derea de colectivele de oa
meni ai muncii din Șimleu 
Silvaniei o dovedește și 
cel mai recent eveniment 
(alături de atingerea para
metrilor proiectați de că
tre cea mai tinără unitate 
economică din oraș — 
fabrica de mobilă), eveni
ment consemnat la între
prinderea de materiale izo
latoare, și despre care ne 
vorbește comunistul Vasile 
Donca, directorul unității.

— Secretarul general al 
partidului ne-a trasat sar
cina ca, începînd cu acest 
an, întreprinderea noastră 
să iasă și pe piața externă, 
să asimilăm și să introdu
cem în fabricație produse 
izolatoare competitive la 
export. La numai cîteva 
luni după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, iată, în
treprinderea noastră a și 
expediat unor parteneri de 
peste hotare o importantă 
cantitate de impislitură din 
fibră de sticlă, urmind ca 
pină la sfirșitul anului să 
livreze in continuare acest 
produs, fiind asigurate și 
contracte pentru anul viitor. 
Colectivul nostru a înțeles 
să acționeze cu toată răs
punderea pentru aplicarea 
noului mecanism econo
mico-financiar. Ca urmare 
a depunerii unor stăruitoa-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Extemporal la lecția 
de apărare a vieții

Un colt liniștit din 
România... Localitatea mi
lenară Satu Mare. Cu 
130 082 locuitori. Aproxima
tiv 35 000 de muncitori ai 
primului schimb se îflă. de 
cîteva ore. în toiul activi
tății lor productive. Peste 
30 000 de școlari sint la 
orele de clasă. O zi oare
care. o oră din șirul neîn
trerupt al unui timp de 
muncă, de viată, de aspi
rații. Ce reprezintă pentru 
toți acești oameni PACEA 1 
Acum citeva zile, un poet 
al orașului — Ion Vădan — 
a scris : „Sub semnul păcii 
dintotdeauna / Orașul nos
tru respiră aerul eternită
ții, / Zi de zi ne implicăm, 
prin ceea ce facem. ! In 
soarta cetătii". Este exact 
ceea ce trăiește acest oraș 
de la margine de tară, tara 
în întregul ei. Aseară, in
tr-un program a! formații
lor artistice de amatori din 
unităti comerciale, si anu
me din magazinul univer
sal „Someșul", tinere si ti
neri vînzători se exprimau 
liric» Intr-un cor vorbit : 
..Stau de vorbă cu oame
nii... I — La mine vin mai 
ales adolescenții ! Cu aerul 
lor de filozofi. / — Hei. 
colega. / As vrea un disc. / 
O muzici să ne confrunte 

cu noi inslne. / Să ne lim
pezească I Să ne maturize
ze / Să ne arate / Sansa 
păcii in lume."

In această dimineață, doi 
reporteri au îndrăznit să 
tulbure cursul obișnuit al 
clipelor in doar una dintre 
instituțiile orașului, anume 
într-o școală — Liceul de 

Gîndurile tinerei generații 
într-o școală din Satu Mare

filologle-istorie — si numai 
in trei dintre cele 28 de 
clase. Cu întrebarea „De ce 
vreau eu să fie pace pe 
planeta Pămint 7“ Clasa a 
XII-a B se afla la ora de 
chimie. Clasa a VI-a A — 
la ora de limba română. 
Clasa a X-a C — Ia ora de 
matematică.

„Cînd ni s-a spus că tre
buie să facem o compunere, 
oe această temă am fost' 
surprinși. Știu eu 7 Ce Să 
scriem ? Să definim ce ? Și 
totuși... Cred că pacea și 
conștiința durabilității păcii 
mi-ar da sentimentul sigu
ranței. Implicați în trebu
rile noastre de zi cu zi. 
dornici de a lucra in aoă- 

rarea intereselor noastre 
mari si mici, avem impre
sia că războiul e un peri
col prea îndepărtat. Deci, 
de ce îmi doresc eu pacea ? 
Ca să pot rezolva in liniște 
probleme de chimie, să mă 
pot uita la un program de 
televiziune. în care să nu 
mai fie necesară difuzarea 

emisiunilor despre amenin
țarea nucleară, să nu ni 
se mai dea de făcut ase
menea compuneri care, din 
punctul de vedere al vieții, 
iertati-mă. sint absurde. 
Auzi, de ce vreau pace ? ! 
Păi. e dreptul meu. auziți, 
e dreptul meu !“ (Monica 
Fărcaș. clasa a XTI-a B).

Este doar unul dintre cele 
108 extemporale. Dacă in 
cele scrise de fata aceasta 
ati recunoscut1 un adevăr 
care este si al dumneavoas
tră. cititi ce am ales si din 
celelalte.

★
Mai Intîi. o incursiune In 

domeniul basmului (terito
riu prin excelentă al copi

lăriei) :. „Pacea o putem 
asemui cu o zînă pe care 
un zmeu (războiul) vrea să 
o răpească și să o tină in 
lanțuri pină va pieri..." 
Autorul acestui gind dia
fan nu are nici 12 ani. De 
fapt, e o autoare. Coilruta 
Graur, din clasa a Vl-a A.

..întors obosit de la școa
lă. am mîncat si apoi am 
adormit. Am visat ceva 
ciudat. Mi-au apărut in 
fată doi uriași. Discutau cu 
aprindere. Unul purta in 
spate globul pămîntesc și 
striga :

— Frate, ține tu globul, 
eu nu mai pot.

— De ce ?
— Pentru că deasupra 

capului meu vijîie sute de 
rachete si mi-e frică să nu 
mă lovească. In spate simt 
cum tropăie sute si mii de 
soldați. Te rog. frate, pen
tru ultima dată : ia tu glo
bul...

L-am întrebat pe unul 
dintre oei doi uriași :

— Cine sînteti voi 7
— Noi sîntem fii ai aces

tei galaxii si avem misiu
nea să purtăm în spate a- 
ceastă planetă.

— Și de ce vă temeti 7 
— Vezi, băiete, la între- 

(Continuare in pag. a IlI-a)

CETĂȚENI Șl CETĂ-

ȚENE!

OAMENI Al MUNCII 

DE LA ORAȘE Șl SATE, 

TINERI Șl TINERE!

DA la referen
dumul din 23 no
iembrie înseamnă 
DA politicii de pa
ce, DA dezarmării, 
DA colaborării și 
înțelegerii inter
naționale, DA li
bertății și progre
sului tuturor po
poarelor I

►
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Adunările generale ale oamenilor muncii 
-surse inepuizabile de propuneri pentru

PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII^ 
înfăptuite riguros, în toate județele, în toate unitățile!

perfecționarea activității productive
■ 1

înscrise viguros tn ansamblul mecanismului democrație! noastre 
muncitorești revoluționare, adunările generale ale oamenilor muncii 
constituie unul din momentele de referință în viata fiecărui colectiv, a 
fiecărei unități economice. Propunerile, sugestiile, observațiile critice și 
autocritice care se fac cu acest prilej reprezintă tot atîtea contribuții 
la perfecționarea activității productive, la soluționarea unor probleme 
concrete, de mare importantă pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea temeinică a producției 
anului viitor. Iată de ce consiliile oamenilor muncii, reprezentanții 
centralelor industriale și ministerelor de resort care participă la adună
rile generale au datoria să treacă neintîrziat la materializarea propu
nerilor făcute, a planurilor de măsuri adoptate, astfel încît ritmul pro
ducției, nivelul eficienței economice să se situeze în fiecare întreprin
dere la înălțimea prevederilor stabilite.

9
Întregul personal necesar, am luat 
măsuri pentru școlarizarea și pregă
tirea unul număr sporit de condu
cători auto".

în cadrul adunării au fost stabilite 
si alte măsuri pentru asigurarea unul 
volum» sporit de utilaje, piese de 
schimb si materiale în vederea spo
ririi producției de cărbune. Dar. așa

cum e-a precizat, esențial este acum 
efortul propriu pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de lucru, pentru 
generalizarea experienței colectivelor 
fruntașe și instaurarea la fiecare loc 
de muncă a unui climat de ordine și 
disciplină ferme, de înaltă responsa
bilitate pentru creșterea producției 
de cărbune.

O întrebare care nici nu ar fi trebuit să se pună :

Cerințe clar formulate :
SE VA DIMINUA PLANUL 

SAU SE VOR REDUCE CHELTUIELILE ?

ORDINE ȘI DISCIPLINA LA FIECARE LOC 
DE MUNCĂ

Am spune că, în mod firesc, dez
baterile din adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea minieră Motru s-au concentrat 
asupra cauzelor care au făcut ca 
planul la producția de cărbune pe 
perioada care a trecut din acest an 
să nu fie îndeplinit integral. într-un 
pronunțat spirit critic și autocritic, 
de combativitate muncitorească, s-a 
arătat că nerealizările la producția 
de cărbune se explică in primul rind 
prin deficientele manifestate in con
ducerea și organizarea fluxurilor 
tehnologice, prin lipsa de exigență și 
control, de preocupare pentru instau
rarea unui climat de ordine și disci
plină la fiecare loc de muncă. Da
torită acestor deficiente, mina Motru 
Vest, de pildă, care an de an și-a 
Îndeplinit sarcinile de plan, se pre
zintă la ora actuală cu o restantă de 
63 000 tone lignit. Executarea unor 
lucrări de slabă calitate și nesupra- 
vegherea atentă a liniei de front au 
condus la hlocarea unui abataj cu 
mari rezerve la mina Horăști, astfel 
că. deși după nouă luni această 
mină avea un plus de producție, în 
prezent se situează sub nivelul sar
cinilor de plan.

Dispun minerii de la Motru da 
capacitatea de a învinge neajunsu
rile proprii, de a asigura ridicarea 
producției de cărbune la nivelul 
marilor cerințe ale economiei ? 
Răspunsul cel mal exact se desprinde 
din opiniile exprimate în acest sens 
de participanții la recenta adunare 
generală a oamenilor muncii.

Constantin Cosmulescu, șef de bri
gadă la mina Leurda : „De la începu
tul anului pînă în prezent brigada 
noastră a extras o cantitate de peste 
180 000 tone cărbune, depășind sar
cinile prevăzute. Desigur, condițiile 
de muncă diferă de la un abataj la 
oltul, dar elementul hotărâtor îl con
stituie buna organizare a muncii, 
stabilirea de responsabilități precise 
șl îndeplinirea lor riguroasă de către 
fiecare membru al brigăzii".

Ion Scurtu, miner, mina Motru 
Vest : „în cadrul acțiunilor de mo
dernizare de la mina noastră a avut 
o deosebită eficiență inițiativa mi
nerului Constantin Pescaru, care a 
conceput și realizat două dispoziti
ve de mare eficiență — plugul da 
curățire și scutul hidraulic de pro
tecție,. Atașate combinei de tăiere.

aceste dispozitive înlocuiesc munca 
a 3 oameni pe schimb și conduc la 
creșterea cu 10 la sută a produc
tivității în abataj. Ne propunem deci 
să extindem această tehnologie la 
toate brigăzile de producție".

Ing. Valeriu Iuțalim, directorul 
tehnic al întreprinderii miniere Mo
tru : „Intensificarea procesului de 
modernizare a tehnologiei de extrac
ție constituie calea principală de 
sporire a producției de cărbune. Ca 
atare, vom extinde și generaliza fo
losirea intersecțiilor mecanizate, 
vom lua măsuri pentru aplicarea pe 
scară largă a inițiativei minerilor de 
la Motru Vest și vom trece,la expe
rimentarea metodei de exploatare în 
abataje frontale, îmbinată cu refu
giul comun și intersecții mecanizate. 
Totodată, va trebui să mărim numă
rul brigăzilor plasate la lucrările de 
pregătire și deschidere, pentru a 
avea asigurate din timp noi fronturi 
de lucru, corespunzător sarcinilor 
sporite din anul viitor".

Iată, așadar, o serie de soluții, 
inițiative și acțiuni probate în mun
ca de zi cu zi a colectivelor fruntașe 
din abatajele subterane, care dove
desc că stă în puterea minerilor din 
Motru să ridice extracția de cărbune 
la nivelul sarcinilor mari ce le revin 
în etapa actuală. Numeroase propu
neri s-au făcut tn cadrul adunării 
generale și pentru îmbunătățirea 
activității din microcariere. produc
ția de lignit din 
urmînd să reprezinte 
mai bine de o treime 
treprinderii. Așa cum 
multi vorbitori, planul 
tie la microcariere nu 
în principal din cauza 
capacității de excavare 
port, dar și nefolosirii 
toare a utilajelor din dotare. Răs- 
punzînd in fața adunării generale la 
problemele puse în discuție, ingine
rul Leonard Butnaru, directorul în
treprinderii de transport și utilaje 
de construcții, a precizat : „Criticile 
formulate sînt îndreptățite și sintem 
preocupați de asigurarea capacității 
de excavare și transport la nivelul 
sarcinilor prevăzute pentru anul 
1987. Mai exact, a fost mărit parcul 
de mașini, s-au reparat cele inacti
ve, astfel că pînă la Sfîrșitul anului 
vom pune la dispoziția microcariere- 
lor 1 000 de autobasculante. Neavînd

aceste unități 
în anul viitor 
din planul în- 
au arătat mal 

de produc- 
s-a realizat 
Reasigurării 
și de trans- 
corespunză-

Multe lucruri bune se pot spune 
despre activitatea desfășurată în 
acest an de colectivul întreprinderii 
de textile netesute .,Netex“-Bistrița. 
Astfel, din preliminările făcute și 
prezentate în cadrul adunării gene
rale rezultă că. In acest an. planul 
va fi depășit la producția-marfă cu 
peste 14 milioane, iar la productivi
tatea muncii cu circa 11 730 lei pe 
persoană. Si totuși, mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul nu s-au refe
rit la succesele obținute, ci în spe
cial la necesitatea reducerii cheltuie
lilor de producție. Motivul 1

în primul rind pentru că tocmai 
la acest capitol rezultatele înregis
trate nu sînt satisfăcătoare. în pe
rioada care a trecut din acest an 
planul fiind depășit atît la cheltuie
lile totale, cît si la cele materiale. 
„Din analizele pe care le-am făcut, 
a spus inginera Mihaela Stoian, șefa 
producției, rezultă că gradul de uti
lizare a liniilor de fabricație este 
Încă mic. ceea ce a influențat șl ni
velul cheltuielilor. Avem incă multe 
opriri accidentale ne fluxul de pro
ducție. deși s-au cheltuit pentru în
treținerea utilajelor cu 800 000 lei 
mai mult decît se prevăzuse inițial. 
Totodată, deși am obținut o serie de 
economii la materiile prime. în une
le sectoare nu se manifestă răspun
derea necesară pentru buna lor gos
podărire. Uneori, nu se respectă nici 
tehnologiile de lucru, făcîndu-se 
amestecuri greșite de fibre. Acestea 
sînt numai cîteva din cauzele care 
au determinat depășirea cheltuieli
lor planificate de producție si va tre
bui să luăm toate măsurile necesare 
pentru folosirea mai eficientă atît 
a bazei tehnice din dotare, cît și a 
materiilor prime."

în intervențiile lor, participanții 
la dezbateri s-au referit și la alte 
aspecte ale producției, la felul cum 
sint întreținute si exploatate utila
jele din dotare. „Este adevărat, 
multe instalații au un grad avansat 
de uzură, a spus maistrul loan Bă
lan. Asta nu înseamnă însă că nu 
le putem reda o nouă tinerețe ; ba. 
mai mult, să le ridicăm parametri! 
de funcționare. Exemplul cel mai 
concludent ni-1 oferă noua linie da 
producere a vatelor voluminoase, a 
cărei tehnologie au gîndit-o specia
liștii noștri. Deci se poate. Am 
realizat multe lucruri bune, dar noi, 
specialiștii din atelierul mecanic, ne 
simțim si sintem datori la capitolul 
îndrăzneală creatoare. Totodată. va; 
trebui ca șl electricienii, ajutorii de 
maiștri, șefii de echipă, operatorii 
tehnologi de la exploatare să își

perfecționeze pregătirea profesiona
lă pentșu a folosi ‘corect, eficient 
zestrea tehnică din dotare. Asigur a- 
dunarea că echipa specială de inter
venție pe care am format-o de curînd 
va.fi .permanent la datorie și va trage 
Ia răspundere pe toți cei care din 
comoditate ori neglijență vor face ra
bat la capitolul respectării stricte a 
tehnologiilor."

Propuneri pentru creșterea efi
cientei economice au făcut si alți 
vorbitori, printre care economista 
Maria Maior, operatoarele Olga Răi- 
lean si Maria Buzilă, inginera Lucia 
I’ricop. mecanicul-șef Dorei Ilusu, 
șefa compartimentului cercetare Ma
riana Oprea, maistrul Luca Moldo
van. în felul acesta s-a conturat un 
program concret de măsuri cu pri
vire la reînnoirea gamei de fabri
cație. mai buna organizare a fluxu
rilor. folosirea integrală a timpului 
de lucru, impulsionarea cercetării 
uzinale si a cooperării cu institutele 
de profil, lărgirea gamei pieselor de 
schimb recondiționate ș.a.

Si totuși, adunarea generală s-a 
încheiat fără să se tragă o conclu
zie fermă, definitivă cu privire la 
încadrarea in cheltuielile de produc
ție planificate pentru anul 1987. Din 
această cauză nu s-au putut găsi 
resurse pentru fundamentarea pla
nului la producția netă cu peste 19 
milioane lei. Cu totul surprinzătoa
re a fost in acest context interven
ția inginerului Vasile Rusu. repre
zentantul Centralei industriei linii la 
adunarea generală din întreprinde
re. care a afirmat că nici forul tu
telar nu a găsit modalitățile prin 
care să se Încadreze în nivelul pla
nificat al cheltuielilor. „în măsura 
în care noi. cei de la centrală — a 
apus vorbitorul — vom reuși înca
drarea în limitele stabilite, evident 
că nu vom uita nici de întreprin
derea din Bistrița."

Ce să se înțeleagă de aici : că 
Planul nu a fost bine întocmit și 
deci va mai fi redus dacă se vor 
găsi posibilități ? Sau că la „Netex" 
Bistrița fondurile materiale si bă
nești nu sînt bine gospodărite și va 
trebui să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru reducerea cheltuie
lilor de producție ? Oricum, aces’te 
probleme ar fi trebuit să fie lămu
rite de adunarea generală, în așa fel 
încît sarcinile ce revin' colectivului 
să fie limpezi.

Grupaj realizat do 
Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA 
Gheorqhe CRISAN

APLICAREA RIGUROASĂ
(Urmare din pag. I)
lumîniu Slatina a realizat, Intr-o 
lună, planul la producția fizică în 
proporție de 103,9 la sută. întrucit 
producția fizică destinată exportului 
a fost cu 8,2 la sută superioară 
prevederilor și s-a lucrat cu un 
număr, de personal cu circa 5 la 
sută mai mic decît cel planificat, 
colectivul secției a beneficiat de un 
adaos la retribuție de 12,8 la sută.
• La secția de polietilenă de inaltă 

presiune din cadrul Combinatului 
petrochimic Pitești, într-o lună, pla
nul la producția fizică a fost de
pășit cu 12,8 la sută. Ca urmare a 
obținerii unui indice de valorificare 
a materiilor prime cu 
superior celui prevăzut 
lui că numărul efectiv 
a fost cu 2,5 la sută 
decît cel planificat,

4,1 la sută 
și a faptu- 
de personal 
mai redus 

__r__________ muncitorii, 
maiștrii și celelalte categorii de per
sonal din secție au avut un adaos 
de retribuție de 18 la sută.

Mai multă fermitate în 
aplicarea prevederilor lega
la Șl exemplele pozitive de acest 
fel ar putea continua. Ele demon
strează, în esență, deplina viabilita
te a mecanismului acordului global, 
rolul stimulator al capacității crea
toare și spiritului gospodăresc al 
oamenilor muncii pe care îl are a- 
ceastă formă superioară de organi
zare și retribuire a muncii. Evident, 
reglementările în acest domeniu nu 
se aplică de la sine. în practică se 
ivesc o serie de situații care impun 
participarea exigentă, plină de răs
pundere a factorilor de resort din 
intreprinderi, centrale șl ministere 
pentru soluționarea unor probleme 
legate de aplicarea acordului global, 
începînd de la stabilirea și defalca- 
rea sarcinilor la producția fizică și 
la export, a celorlalți indicatori 
care fac obiectul criteriilor și condi
țiilor din contractul de acord global 
și pînă la evidența și determinarea 
drepturilor de retribuire cuvenite în 
funcție de rezultate și de aportul fie
cărui om al muncii la obținerea a- 
cestora. Or, din constatările organe
lor de control de specialitate s-au 
desprins și o serie de neajunsuri în 
aplicarea acordului global, care au 
ca elemente comune fie neînțelege
rea corectă a unor prevederi legale, 
a mecanismului acordului global, 
fie perpetuarea unor mentalități și 
practici anterioare noilor reglemen
tări, fie Încercarea de eludare a 
unor sarcini sau obligații ce derivă 
din lege, în scopul realizării re
tribuției fără eforturi pe măsură, 
fără îndeplinirea riguroasă a tu
turor sarcinilor de plan. Să ne re
ferim succint la cîteva din deficien
tele întîlnite mai frecvent

Construirea și funcționarea corectă 
a mecanismului acordului global 
presupun corelarea, de la bun 
început, a tuturor sarcinilor econo
mice. a tuturor indicatorilor de plan, 

• corelare care trebuie menținută, în 
continuare, in întreaga perioadă de 
producție. Iată însă că sînt situații 
In care fie în etapa de planificare 
a activității productive, fie în execu
ție se constată necorelări între pro
ducția fizică planificată, capacități
le de producție și producția-marfă. 
Intre cheltuielile materiale de pro
ducție, normele de consum și ln-

dicii de valorificare a materiilor pri
me, între producția fizică, produc
tivitatea muncii, normele de muncă, 
numărul de personal și fondul de 
retribuire. Un exemplu ilustrează 
consecințele unor asemenea ne
ajunsuri : la o întreprindere con
structoare de mașini din Capitală, în 
luna analizată indicele de valorifi
care a 
realizat 
la sută.
materiale Ia 1 000 lei 
marfă au fost depășite cu... 18,6 la 
eută. Necorelarea intre cei doi indi
catori se datorește faptului că, din 
lipsă de contracte la produsele pre
văzute în plan, întreprinderea a con
tractat și fabricat alte produse, de
pășind de peste 2,5 ori cheltuielile 
materiale. Totodată, cheltuielile pla
nificate pentru semifabricate asigu
rate prin cooperare — care au o 
pondere de 91 la sută tn totalul 
cheltuielilor — au fost depășite cu 
1,6 la sută. în aceste condiții este 
de la sine Înțeles că indicele de va
lorificare a 
cuprins ca 
tribuire în ________ ... ..
global — nu - are o bază reală, ne- 
fiind în măsură să reflecte eforturi
le efective depuse de colectivul da 
oameni ai muncii pentru gospodări
rea eficientă a resurselor materiale.

Sînt și situații în care unele uni
tăți, deși au întrevăzut că nu își 
pot îndeplini planul la producția 
fizică, nu numai că și-au menținut, 
dar chiar au și sporit numărul de 
personal. în alte cazuri, normele și 
normativele de muncă nu reflectă 
măsurile întreprinse pentru crește
rea productivității muncii. în con
secință, aceste norme sînt lesne da 
îndeplinit, fără eforturi susținute, si, 
ca atare, se înregistrează necorelări 
Intre nivelul calculat al retribuției 
și nivelul realizat al producției ji 
productivității muncii.

materiilor prime.
în . . 7
în timp ce

proporție
a fost 

de 111.3 
cheltuielile 
producție-

materiilor prime — 
un criteriu de re- 
contractul de acord

Atenție maximă funda
mentării riguroase a tuturor 
indicatorilor. UneIe induceri 
de intreprinderi intîrzie sistematic 
defalcarea 
încheierea 
global cu 
Așa încît, 
aceste contracte se încheie pe par
cursul lunii sau chiar... la sfîrșitul 
acesteia, după „definitivarea" de că
tre centrală a sarcinilor de plan. 
Fără a mai vorbi și de faptul că u- 
neori — contrar legii planului — 
centrala diminuează retroactiv sarci
nile de plan ale anumitor unităti, în 
ultima zi a trimestrului. în asemenea 
condiții este de la sine înțeles că 
acordul global se aplică formal, fără 
a reprezenta un factor real de sti
mulare a răspunderii în muncă.

în strînsă legătură cu aspectele 
relatate se mai ridică problema fun
damentării judicioase a indicatorilor 
de plan care, potrivit legii, repre
zintă criterii sau condiții in raport 
de care se majorează sau se di
minuează retribuțiile. Astfel, se cu
vine relevat că in unele cazuri mi
nisterele și centralele nu au acțio
nat cu suficientă operativitate pentru 
stabilirea indicilor de valorificare 
sau de scoatere a materiilor prime 
și materialelor, ori a indicilor de 
utilizare a mașinilor șl instalațiilor 
în sectoarele de activitate în care

sarcinilor de plan și deci 
contractelor de acord 

subunitățile de producție, 
nu rare sint cazurile cind

Terenurile situate în pantă
sînt puse în valoare superior

prin plantații pomicole
Potrivit „Programului privind cul

tura vitei de vie și a pomilor fruc
tiferi în perioada 1986—1990“, prin 
practicarea metodelor intensive de 
cultivare a pomilor fructiferi si a vi
tei de vie, producția de fructe și stru
guri urmează să sporească simțitor, 
concomitent cu dezafectarea treptată 
a unei părți însemnate a plantațiilor . 
din zona de șes. în județul Cluj, po
trivit programului respectiv, in 1990 
urmează să se ajungă la o producție 
totală de fructe de 90 000 tone, din 
Care 72 000 tone vor reprezenta fon
dul de stat. Aceasta se va realiza, asa 
cum se prevede în programul de ac
țiuni pentru sectorul pomiviticol ela
borat de organele de specialitate din 
județul Cluj, atît prin valorificarea 
integrală a potențialului productiv al 
plantațiilor, cît si prin restructurarea 
și modernizarea patrimoniului pomi
col. Astfel. în actualul cincinal se vor 
înființa 2 500 hectare de plantații noi, 
din care 2 000 hectare cu pomi si 500 
hectare cu arbuști fructiferi. Ca ata
re. în 1990 patrimoniul pomicol al ju
dețului va fi format din 11 155 hec
tare cu porni și 590 hectare cu arbuști 
fructiferi. în cadrul anchetei de fată 
am urmărit cum se acționează, încă 
din aceste zile, pentru extinderea pa
trimoniului pomicol al județului Cluj.

„La noi. pomicultura este Ia ea a- 
casă — apreciază inginerul Augustin 
Todea, directorul general al direcției 
agricole județene. Spun aceasta în- 
trucît avern mari suprafețe de teren 
care pot fi puse cel mai bine tn va
loare prin plantarea lor cu pomi si 
arbuști fructiferi. Ideile care stau la 
baza acțiunilor desfășurate în direcția 
dezvoltării pomiculturii au în vedere 
concentrarea plantațiilor în zonele 
cele mai favorabile. Astfel, noile 
livezi sînt amplasate tn bazinele Dej 
și Cluj-Napoca si se organizează noul 
bazin pomicol de la Huedin. în su
dul județului, la Tureni-Călărași, se 
conturează altă zonă, profilată pe 
cultura sîmburoaselor — prun, cireș, 
vișin. Programul de plantări a fost 
corelat cu lucrările de îmbunătățiri 
funciare pe bazine hidrografice, pre
văzute cu lucrări de combatere a ero
ziunii solului. în toate acțiunile ce se 
întreprind tn această direcție se are 
în vedere extinderea in producție a 
rezultatelor stațiunii de cercetare si 
producție pomicolă din Cluj-Napoca. 
caro are amenajat în acest scop un 
perimetru-etalon. Pe baza ațestor re
zultate, proiectele de execuție sînt în
tocmite în județ. Pentru plantările 
din toamna acestui an au fost făcuta 
lucrări de terasare pe 180 hectare. în- 
trucît baza materială a Întreprinderii 
de specialitate nu a fost suficientă, 
au fost concentrate Ia aceste lucrări 
tractoare si alte utilaje din stațiunile

pentru mecanizarea agriculturii șl 
chiar din unele întreprinderi indus
triale. Cu realizările din primăvară 
și cu ceea ce vom face în această 
toamnă consider că vom îndeplini 
planul de plantări ne acest an, care 
este de 410 hectare".

Am urmărit cum se acționează 
practic în direcția realizării prevede
rilor din program privind extinderea 
și restructurarea patrimoniului pomi
col. în noile amplasamente continuă 
desfundarea și nivelarea terenului. 
Ne aflăm în perimetrul-etalon al sta
țiunii de cercetare și producție pomi
colă Cluj-Napoca. Tractoare grele 
desfundă terenul care. în prealabil, 
fusese fertilizat cu mari cantități de 
îngrășăminte naturale. Cercetătorul 
Ștefan Botar ne spune că au fost rea
lizate terase cu platforme mari, care 
vor permite executarea mecanizată a 
lucrărilor. Noile terase aflate în curs 
de finalizare' vor întregi imaginea a- 
cestui mare bazin pomicol, care se în
tinde pe pantele abrupte de pe Dea
lul Feleacului.

în altă zonă a județului, la coope
rativa agricolă din Tureni, se înfiin
țează o plantație nouă care va com
pleta livada de 80 hectare a acestei 
unități. Cercetătorul Ștefan Wagner, 
care răspunde din partea stațiunii da 
cercetare și producție pomicolă de e- 
xecutarea lucrărilor in acest bazin 
pomicol, ne spune că o dată cu lucră
rile de amenajare a teraselor și de 
desfundare a terenului au fost apli
cate cîte 60—80 tone de îngrășăminte 
organice la hectar, precum și îngră
șăminte chimice. „Sarcina mea prin
cipală este de a asigura calitatea lu
crărilor — ne spune cercetătorul. în
cepem scoaterea pomilor altoiți din 
pepinieră și in curînd se va trece la 
plantat". Mari suprafețe au fost pre
gătite pentru plantarea pomilor la a- 
sociațiile economice intercooperatiste 
pomicole din zona orașului Dei, la 
întreprinderile agricole de stat Cluj- 
Napoca și Apahida.

Pentru îndeplinirea prevederilor din 
programul de dezvoltare a pomicultu
rii. important este ca in aceste zile să 
se treacă efectiv la plantarea pomi
lor. astfel ca această lucrare să se 
Încheie Dină la venirea frigului. Or, 
abia a început scoaterea pomilor din 
pepinieră. După cum ni s-a spus Ia 
organele de specialitate. întîrzierea 
acestor lucrări este atribuită lipsei 
de precipitații din această toamnă. 
Dar. așa cum apreciază cercetătorii 
stațiunii, este de preferat ca plan
tarea să se facă acum, să nu se 
amine pentru Ia primăvară. Nu tre
buie admisă repetarea situațiilor din 
alțl ani, cînd sarcinile de plantări 
erau aminate din primăvară pentru 
toamnă si invers sau da la un an

nu au fost planificați »1 ur- 
pînă la data aplicării noilor 

Alteori, pe motivul

A ACORDULUI GLOBAL
aceștia 
măriți 
reglementări, 
dificultății In urmărirea realizării, 
unele intreprinderi nu au prevăzut 
în contractele de acord global cu 
subunitățile de producție toate cri
teriile și condițiile stabilite în regle
mentările legale ori au inclus alte 
criterii sau condiții. Sînt de semnalat 
și alte neajunsuri în funcționarea 
acordului global, pe care — aseme
nea celor pe care le-am prezentat 
anterior — ar fi de dorit să le re
ținem ca aparținind unei perioade 
de început în aplicarea noilor re
glementari, ele trebuind să fie ne
întârziat eliminate.

în acest sens, se cuvine subliniat 
că aplicarea corectă, cu bune rezul
tate a acordului global, formă de 
organizare și retribuire ce aparține 
intrinsec domeniului relațiilor de

După ce, intr-un fir de articol» publicate In ziarul ..Sclnteia*. me
canismul acordului global a fost explicat pe larg, cu exemple practice 
din diferite domenii de activitate, redacția Iji propune ca, in conti
nuare, să reflecte, In cadrul unor dezbateri cu muncitori si specialiști, 
activiști de partid fi factori de răspundere din intreprinderi. centrale 
ți ministere, modul in care se aplică prevederile leali, precum si pro
blemele ce se cer soluționate In acest domeniu.

Cornellu CÂRLAN

producție, al legăturilor Intre oameni 
In procesul muncii, presupune ma
nifestarea unui rol activ, dinamic, 
mobilizator din partea organelor și 
organizațiilor de partid. Acum, după 
ce a trecut un timp de Ia intrarea 
în vigoare a noilor reglementări, 
organelor și organizațiilor de partid 
le revine sarcina de a coordona și 
controla aplicarea corespunzătoare a 
acordului global, de a combate ferm 
orice abatere de Ia lege, astfel încît 
această formă superioară de orga
nizare și retribuire a muncii să-și 
valorifice pe deplin valențele, mo- 
bilizînd colectivele de oameni ai 
muncii pentru utilizarea cu eficien
tă superioară a resurselor tehnice și 
materiale ale întreprinderii, pentru 
Întărirea ordinii si disciplinei Ia 
toate locurile de muncă, pentru în
deplinirea exemplară a planului la 
toți indicatorii.

Terasele amenajate pe Dealul Feleacului sint pregătite în vederea plantarii 
pomilor fructiferi

PORNIND DE LA O SCRISOARE

Calitatea construcțiilor de locuințe
între normal și „excepție"

ÎNSEMNĂRI din județul brașov
Se construiește mult. Intens, 

Întreaga țară. Se schimbă 
șarea cartierelor, a orașelor. De 
dă, cele peste o sută de mii 
apartamente noi existente azi în 
dețul Brașov și care In imensa 
majoritate alcătuiesc ansambluri 
locuințe trainice, aspectuoase. îmbi- 
nir.d arhitectura tradițională cu cea 
modernă și oferind locuitorilor ex
celente condiții de confort. Ele con
stituie motive de justificată mîndrie 
și satisfacție atit pentru constructori 
și edili, cît și pentru cei care le fo- 
losesc.

Raidul nostru a pornit de la o 
scrisoare. O sesizare adresată „Scin- 
teii" de către Marghioala Povîrnaru, 
din Predeal, str. Eroilor, blocul 23, 
apartamentul 19. Expeditoarea scri
sorii relatează despre necazurile pe 
care Ie are tn noul său apartament 
proprietate personală construit prin 
contract cu Oficiul județean pentru 
construcții ș'i vinzarea locuințelor de 
către Trustul antrepriză generală de 
construcții-montaj Brașov. Care sînt 
aceste necazuri ? Datorită unor ne
glijente In construcție spațiul locativ 
cu pricina este umed. Igrasios (în 
unele locuri apa s-a prelins prin 
acoperiș), pe pereți se creează con
dens. instalațiile au numeroase de
fecțiuni. De 3 ani și 3 luni, de cind 
s-a mutat în apartamentul respectiv, 
noua locatară a fost de nenumărate 
ori în audiențe la comitetul orășe-

in 
infăți- 

pil- 
de 

ju- 
lor 
de

nesc de partid. Ia primăria din Pre
deal, la Comitetul executiv județean 
și Trustul de construcții din Brașov, 
a alcătuit zeci de petiții si de scri
sori. în 3 ani și 3 luni, în legătură 
cu acest caz mărunt (in sensul că 
putea fi lesne rezolvat dacă se res
pectau prevederile legale) s-a for
mat un voluminos dosar ale cărui 
file uneori se suprapun, alteori se 
contrazic întocmai ca într-un ade
vărat lanț al slăbiciunilor.

S-a lucrat de mintuiaiă șl intr-un 
ritm de melc, afirmă Neculal Pîntea, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
orășenesc Predeal. Datorită slabei 
organizări a muncii, dezordinii si 
indisciplinei. în fiecare din ultimii 
3—4 ani constructorul nu si-a reali
zat planul. Și nu și-1 realizează nici 
anul acesta, venind, cu tot 
justificări.

Mergem la blocul 23. Ni 
că în ajunul documentării 
In apartamentul 19 s-a dat 
cu un var și cu o vopsea ca să dis
pară petele de pe perete. De altfel, 
la întregul bloc, pe lingă unele de
ficiente de concepție — cum ar fi 
existența unor importante spații con
struite cărora nu li s-a dat nici • 
utilitate — constatăm numeroase ne
glijențe de execuție. Printre altele și 
faptul că. iată, vine a treia iarnă de 
Ia darea In folosință șl podul nu 
este închis cum trebuie.

felul de

se spune 
noastre, 

tn graba

— Au fost șl alte defecte de con
strucție. ne relatează Ion Dendrino, 
administratorul asociației de 
tari. Datorită unor fisuri din 
periș, apa a curs pe scări, 
acum ușiie și ferestrele nu se im- 
bină. îți intră degetul prin crăpă
turi I

— De ce n-ați sesizat aceste me
tehne la recepția finală a blocului ?

— Păi. recepția finală nici nu s-a 
făcut...

înainte de a se 
teii", precum și 
natara scrisorii 
tut de multe ori 
mitetul orășenesc de partid, către 
primăria din Predeal. în mod cu to
tul inexplicabil, organele locale nu 
l-au dat niciodată dreptate. Acest 
lucru i-a fost comunicat și tn scris, 
înminîndu-i-se petiționarei copia 
unei adrese trimise de către Comite
tul orășenesc de partid din Predeal 
secției de scrisori a Comitetului ju
dețean 
adresă, 
tetulul 
Manea, 
crările 
executate" și că ..izolațiile corespund 
celor stabilite", 
la concluzia că 
toate sînt bune 
date apropiate. . _ ___ ____  _
tărl, atît comitetul executiv al con
siliului popular județean, cit si In

loca- 
aco- 
Nicl

adresa „Scîn- 
altor foruri, sem- 
menționate a bă- 
drumul către co-

de partid Brasov. în această 
semnată de secretarul comi- 
orășenesc de partid. Marieta 
se arată negru pe alb că „lu- 
prevăzute în proiect au fost

Cum de s-a ajuns 
în apartamentul 19 
și frumoase, cind. la 
pe baza unor cerce-

suși constructorul confirmă de mal 
multe ori in scris că „deficiențele 
sesizate corespund realității", că ele 
„se datorează unor imperfecțiuni in 
construcție", stabilindu-se o listă de 

■ nu mai puțin 9 (nouă) remedieri ce 
urmau a fi executate ? Nu este oare 
vorba aici de superficialitatea în 
constatări a celor desemnați să le 
facă din partea comitetului orășenesc 
de partid, de formalism și birocrație 
în alcătuirea răspunsurilor către ce
tățeni și forurile superioare ? Mai 
mult decît atit. în vreme ce trustul 
din Brașov’ se angajează să suporte 
costul lucrărilor, forul local din 
Predeal menționează în pomenita a- 
dresă că eventualele remedieri „pot 
fi executate pe cheltuiala proprieta
rei". Curioasă optică. Care nu cum
va întregul apartament a fost con
struit pe cheltuiala petiționarei și 
tocmai cu condiția ca să-i fie predat 
în bună stare ?

Și încă ceva : laolaltă cu toți ce
tățenii din oraș, primăria, ca for 
local care-i reprezintă si le slujește 
Interesele, se constituie și ea în 
beneficiar a tot ce se construiește în 
Predeal. Chiar și aoesta este un ar
gument care trebuie să îndemne la 
mai multă exigență și spirit de răs
pundere.

O concepție ciudată șl urmările ei. 
E firesc să stăm de vorbă chiar cu 
cei care construiesc blocurile de lo
cuințe. Ne adresăm deci maistrului 
principal Dimitrie Jigan, șeful punc
tului de lucru :

— Ce-î cu blocul 23. tovarășe mai
stru ?

— Ce să fie. ne răspunde, nimic 
deosebit. Are hibele normale ale fie
cărui bloc de locuințe.

— „Hibe normale" ?!? Despre ce 
e vorba ?

— N-a fost bine Izolată partea ex
terioară a stîlpului și din această 
cauză se prelinge apa. Sînt si defec
țiuni de concepție, de proiect. Zidă
ria trebuia ridicată pînă sus. Așa 
cum e acum, pare un lucru neter
minat...

la altul. Este suficient să arătăm că 
din cele 410 hectare prevăzute a se 
planta in acest an cu pomi. în pri
măvară s-au realizat numai 123 hec
tare. iar din 200 hectare arbuști 
fructiferi — doar 24 hectare.

Dezvoltarea în perspectivă a pomi
culturii județului Cluj ridică însă o 
seamă de probleme care trebuie re
zolvata cu cea mai mare răspunde
re. în primul rind, este necesar să 
se acționeze mai energic în vederea 
îmbunătățirii structurii speciilor cul
tivate. astfel încît să crească pon
derea celor care acum sint deficita
re. In acest ăn s-a realizat o pro
ducție mare de mere, Este un lucru 
bun. însă la alte specii pomicole 
planul de producție nu a fost Înde
plinit : la prune cu 2 000 tone, jar 
la cireșe si vișine — cu aproape 300 
tone. Avînd în vedere că programul 
prevede îmbunătățirea structurii sor
timentelor în favoarea speciilor sim- 
buroase, este necesar să se asigure 
materialul săditor în sortimentul 
Ștabilit. Dună cum am fost informați 
la stațiunea de cercetare și produc
ție pomicolă, pentru măr. păr si prun 
s-a asigurat materialul săditor nece
sar. dar pentru cireș si vișin tre
buie să se aducă un număr impor
tant de pomi altoiți din alte județe. 
Mai exact, din cei 163 000 pomi ob
ținuți în pepinieră, doar 37 000 sînt 
cireși si vișini, ceea ce nu corespun
de prevederilor din program de a 
extinde aceste specii valoroase. De 
asemenea, de mai multă atentie tre
buie să se bucure arbuștii fructiferi 
si căpșunul, specii la care nu există 
suficient material săditor. 
programului. în perioada 
cultura căpșunului trebuie extinsă 
pe 505 hectare. Pentru aceasta, de pe 
acum trebuie să se organizeze pro
ducerea materialului săditor. ceea ce 
presupune înființarea neîntîrziată a 
celor 75 hectare de stolonlere pre
văzute în plan.

O altă problemă se referă la asi
gurarea termenului necesar îndepli
nirii planului de plantări în anii ce 
vin. cîte 400 hectare de pomi anual, 
precum și 300 hectare de arbuști 
fructiferi în 1987. Terenurile respec
tive trebuie delimitate din timp, ast
fel încît acestea să poată fi amena- 

. late si pregătite corespunzător. A- 
ceasta impune să fie rezolvată pro
blema schimbării categoriei de folo
sință a terenurilor. S-a obținut 
aprobare pentru 745 hectare șl s-au 
trimis documentații în vederea obți
nerii aprobării pentru 1210 hectare 
teren arabil pe pante și pentru 
1 643 hectare de pășuni, finețe, Vii 
și livezi, alte categorii de folosință, 
întrucit In județul Cluj viitoarele 
plantații se fac pe terenuri situate 
pe pante mari, sînt necesare lucrări 
speciale de amenajare, care trebuia 
executate din vreme. De aceea, este 
nevoie ca organele centrale de spe
cialitate să soluționeze cit mai repe
de această problemă.

Referitor la acest aspect. Ia Direc
ția organizarea teritoriului și fond 
funciar din Ministerul Agriculturii 
se afirmă că, în vederea înființării 
de noi plantații de pomi în județul 
Cluj, pe lingă suprafețele aprobate 
In anii precedent! au fost propuse 
pentru aprobare prin decret al Con
siliului de Stat 1 010 hectare. După 
cum ni s-a spus insă, o vină au 
chiar organele de specialitate din 
județul Cluj, care nu au transmis 
precizări referitoare la suprafețele 
pe care s-au făcut defrișări de pomi 
in plantațiile vechi, îmbătrînite, în 
declin de producție, care pot fi re- 
plantate sau constitui surse de recu
perare a terenului agricol, și în spe
cial arabil, propus pentru plantări.

Au fost aduse în discuție doar 
cîteva aspecte de a căror soluționa
re depinde ca tradiția bună cars 
există în județul Cluj în ce priveșta 
dezvoltarea pomiculturii pe terenu
rile în pantă să fie dezvoltată, ast
fel incit să fia îndeplinite exemplar, 
an de an. prevederile din program 
privind înființarea de noi plantații 
si sporirea producției de fructe.

Potrivit 
1986—1990

Ioan HERTEG 
Marin OPREA

— Neterminat după ce a fost dat 
în folosință de mai bine.de trei ani? 
Și ziceți că astea sint „hibe nor
male" ?

— Păi... da, se întâmplă...
în primul rind, nu există „hibe 

normale". Aceste cuvinte nu se pot 
alătura. Ele alcătuiesc o expresie 
asemănătoare cu aoel „curat-mur- 
dar“ care îl ridiculizează pentru eter
nitate pe un personaj al lui Cara- 
giale. Și-apoi. de cind e normal să 
picure apa in locuință ? Normal e să 
se construiască bine, durabil și fru
mos.

Pe drumul spre rădăcina adevăru
lui. Secretar al organizației de partid 
nr. 12 este Emil Damian, șeful unei 
echipe de zidari. Echipa sa lucrează 
acum chiar la Predeal, dar convor
birea o purtăm la Brașov, la sediul 
comitetului de partid de la Antre
priza de construcții-montaj nr. 3. 
Relatăm despre lipsurile constatate, 
despre ciudatele „argumente" ala 
maistrului Dimitrie Jigan.

— Știți, maistrul Jigan a fost o 
vreme cam bolnav, a cam lipsit de la 
adunările generale, de la viata orga
nizației noastre de partid, afirmă 
Emil Damian.

— Fiindcă veni vorba, cum se des
fășoară viata organizației dumnea
voastră de partid, tovarășe secretar ?

— Trebuie să recunosc că avem 
unele lipsuri... Și asta datorită faptu
lui că sintem foarte răspîndiți. Mem
brii de partid din organizația noastră 
mai lucrează și la blocurile din car
tierele „Calea Bucureștiului" și „Va
lea Cetății" din Brașov. în comunele 
Prejmer și Lunca Clinicului, in ora
șul Săcele...

...Asemenea justificări nu pot fi 
nicicînd admise — și mai ales acum 
cind pretutindeni se impun cu tas
tă hotăBjtca cerințele unei calități 
noi. superioare a desfășurării între
gii munci în toate domeniile.

Gh. ATANAS1U

bine.de
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Sprijin entuziast fată de strălucita 
inițiativă a României socialiste 
pentru promovarea dezarmării

Referendumul de la 23 noiembrie—expresia voinței unanime a poporului român

Cronica zilei
La București au început, luni di

mineața, lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-australiene de co
laborare economică.

Cele două delegații examinează 
«tadiul actual al relațiilor economice 
româno-australiene, posibilitățile 
menite să conducă la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și cooperării 
bilaterale.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Numai in pace popoarele iși pot 
realiza programele dezvoltării sociale

Experiența războiului prin care 
am trecut, consecințele nefaste 
— la care am asistat — ale 
folosirii forței nu au făcut decît 
să-mi arate mai clar că oriunde se 
aplică forța, oriunde se seamănă 
vînt există pericolul să se culea
gă furtună. Adeseori în lucrările 
mele am abordat această mult iu
bită temă a păcii. A unei păci pe 
care am alăturat-o întotdeauna ti
nereții. ideii de dezvoltare liberă a 
întregului nostru popor. De altfel, 
chiar una din aceste lucrări, la care 
tin in mod deosebit, se intitulează: 
„Participare, dezvoltare, pace“. Iar 
dacă ar fi să ne gindim nu doar la 
indelungile tradiții ale luptei pen
tru pace, ci și la protestul pe care 
artiștii de pretutindeni l-au adresat, 
cu mijloacele artei lor, războiului, 
ar trebui să numim foarte nu
meroase creații. Aș aminti aici doar 
grafica militantă a unui Tonitza sau 
Iser sau pictura devenită antologi
că azi a lui Camil Ressu — „Sem
narea apelului pentru pace". Bogă
ția ideilor, a soluțiilor plastice fo
losite trezesc și astăzi interesul, 
sintetizează și transmit esența unor 
realități istorice. Elementele figu

rative nu sînt in acest caz simple 
prezente. Portretele sau compozi
țiile semnate de cei mai cunoscuți 
artiști ai acestui secol, lucrările lor 
dedicate luptei pentru pace păs
trează consecventa atașamentului 
față de uman, fată de adevăr.

Dezaprobarea militarismului, a 
pregătirilor de război au constituit 
dintotdeauna dovezi ale unor fer
me opțiuni morale. Iată de ce sînt 
din toată inima pentru o politică 
destinată excluderii amenințării cu 
forța, o politică care are drept scop 
menținerea unei păci trainice.

Consecvența cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se pronunță pen
tru o lume a păcii si înțelegerii in
ternaționale. a legalității si respec
tului reciproc, ecoul foarte larg pe 
care inițiativele de pace ale 
președintelui țării l-au avut, ca și 
recenta măsură de a se reduce cu 
5 la sută armamentele, efectivele și 
cheltuielile militare ale României 
nu pot fi decît prilejuri de mîndrie. 
Cred că efortul conjugat și perma
nent pentru a deschide căi largi 
prieteniei autentice, unei prietenii 
in care declarațiile să fie statornic 
Însoțite de fapte concrete, de cola

borare, Întrajutorare, Înțelegere re
ciprocă, de asigurarea unui climat 
al sincerității, al cooperării active 
în interesul popoarelor este in fa
voarea omenirii întregi.

Prin inițiativa sa de acum, ca șl 
prin activitatea sa dintotdeauna. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
dovada înaltului său patriotism, a 
răspunderii adînci față de cauza 
păcii. Iată de ce referendumul de 
la 23 noiembrie va fi încă o do
vadă concretă că se poate interveni 
activ, constructiv în soluționarea 
celor mai acute probleme ale vie
ții internaționale, căci numai In 
condiții de pace popoarele iși not 
realiza obiectivele si programele 
dezvoltării sociale. De aoeea ele au 
datoria să nu privească ca pe o fa
talitate inexorabilă diferitele con
flicte. ci să acționeze cu calm, cu 
responsabilitate pentru soluționa
rea lor pe calea dialogului, a tra
tativelor. a înțelegerii reciproce. 
Este, de fapt. însăși premisa ca 
victoria păcii să devină o realitate.

Paul ERDOS
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici

întreprinderea de stofe „Doroban
țul" — Ploiești a împlinit 100 de ani 
de existentă. Această cunosaută În
treprindere s-a dezvoltat și moderni
zat oontinuu tn ultimele două dece
nii. Actionînd cu responsabilitate și 
abnegație comunistă, colectivul în
treprinderii a Îndeplinit și depășit 
prevederile de plan, pe oele 10 luni 
care au trecut din acest an. la pro- 
ducția-marfă și fizică, productivita
tea muncii, investiții și export, reali- 
zind o producție-marfă suplimentară 
In valoare de peste 16 milioane lei.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de participant^ 
la adunarea consacrată împlinirii a 
100 de ani de existență a întreprin
derii ploieștene. se spune :

Oamenii muncii păstrează vie In 
gind și simțire vizita pe care dum
neavoastră. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușesiou. împreună 
cu. mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. ați efectuat-o în între
prinderea „Dorobanțul" — Ploiești și 
vă raportează că indicațiile și orien
tările date au1 fost transpuse exem
plar în viață, făcînd din întreprin
derea noastră o unitate etalon pe 
ramură.

Vă asigurăm, mult iubite șl stima
te tovarășe secretar general 
Nioo’ae Ceaușescu. că însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră personal 

’ de dăruire și pasiune revoluționară, 
pentru prosperitatea scumpei noastre 
patrii, vom milita cu toată hotărîrea 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

CONCURSUL „FONDUL PĂCII
Comitetul național pentru apărarea 

păcii din Republica Socialistă Româ
nia organizează un nou concurs, pe 
bază de buletine. „Fondul păcii" — 
1987 cu tema „România — Ceaușescu 
In conștiința lumii ; mesaje de pace, 
programe de pace".

Prin conținutul său, concursul con
stituie o amplă acțiune de educare 
politică și patriotică a maselor popu
lare din tara noastră și se va des-

t

1987

(Agerpres)

fășura in perioada decembrie 1986 — 
31 mai 1987.

Buletinele de concurs pot fi procu
rate prin comitetele județene, muni
cipale și orășenești pentru apărarea 
păcii, prin întreprinderi, instituții și 
așezăminte culturale de la orașe si 
sate. în Capitală, pot fi procurate de 
la Comitetul municipal București 
pentru apărarea păcii, str. Biserica 
Amzei nr. 29, și de la comitetele 
pentru apărarea păcii ale sectoare
lor.

Survollnd din nou teritoriul Republicii Socialiste România, am deosebita 
plăcere să vă adresez calde si cordiale salutări, precum și cele mai bune 
urări din partea guvernului și poporului indian.

Vă rog să acceptați, de asemenea, urările mele cele mal bune pentru 
sănătatea și fericirea dumneavoastră.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,,SCINTEII"

HUNEDOARA: Metale 
recuperate și refolosite
La Combinatul siderurgic din 

Hunedoara se desfășoară o susți
nută activitate pentru recuperarea 
și refolosirea metalelor. Prin re
cuperarea unor importante canti
tăți de oțeluri aliate refolosibila 
și îmbunătățirea proceselor tehno
logice, oțelarii hunedoreni au valo
rificat în acest an 544 tone nichel, 
151 tone molibden și importanta 
cantități de crom. (Sabin Cerbu).

TÎRNĂVENI : Se dezvoltă 
zestrea urbanistică

Prima necesitate — eliminarea 
primejdiei nucleare

$1 în munții Vrancei — ținuturi 
de legendă, care au cunoscut în 
anii socialismului, cu precădere 
în perioada glorioasă a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", o dezvoltare 
pe multiple planuri — noua și 
strălucita inițiativă de pace a 
României socialiste, prezentată 
cu înțelepciune și Înaltă res
ponsabilitate prin glasul Iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are un profund 
ecou, ne mobilizează și mai mult 
In Înfăptuirea sarcinilor care ne 
revin. Noi, ce! care înălțăm tot 
mai multe salbe de hidrocentrale, 
destinate sporirii bazei energetice a 
tării, dezvoltării sale pașnice, ne 
alăturăm din tot sufletul acestui 
act istoric, care va rămîne ca o 
luminoasă pagină înscrisă de parti
dul și poporul român în lupta pen
tru făurirea unei lumi a păcii și în
țelegerii, a independentei și oola- 
bocării.

De-a lungul anilor, sl mai puter
nic decît oricînd in anii de după 
Congresul al IX-lea. chemarea de 
pace a românilor, de înțelegere In
tre popoare, de colaborare cu toate 
națiunile lumii, pentru ca vremu
rile noastre să nu mal fie amenin

țate de norii războiului, ai distru
gerii, a străbătut de la un capăt la 
altul Pămîntul.

Cu o stăruință exemplară, por
nind de la agravarea situației in
ternaționale ca urmare a escala
dării cursei Înarmărilor, In primul 
rind a celei nucleare, a înmulțirii 
actelor care primejduiesc pacea și 
speranțele oamenilor de pretutin
deni, președintele României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale a adresat un 
vibrant îndemn guvernelor și po
poarelor lumii să se unească și 
să adopte măsuri reale de dezar
mare. prima necesitate fiind elimi
narea primejdiei nucleare, astfel ca 
viața oamenilor să fie trăită în li
niște.

Este cunoscut faptul că din Ca
pitala patriei noastre, ca și de la 
frecventele întîlniri ale conducăto
rului partidului și statului nostru 
cu oamenii muncii din județe au 
pornit numeroase mesaje adresate 
conducătorilor de țări — cu În
demnul de a acționa pentru a sa 
ajunge la acorduri de dezarmare, 
pentru a cobori nivelul înarmări
lor la cote tot mai reduse, pînă la 
eliminarea lor definitivă. Acțlo-

nind intr-o perfectă armonie Intre 
vorbă și faptă. România a avansat 
propunerea privind reducerea, pe 
baze unilaterale, a armamentelor, 
trupelor și bugetelor armatelor. 
Acum poporul român oferă Între
gii lumi o nouă expresie concretă 
a voinței sale de pace, materiali
zată prin hotărîrea de a trece la 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor șl cheltuie
lilor militare și organizarea tn le
gătură cu această problemă a unul 
referendum. De aici, din munții 
Vrancei, nod, „constructorii de lu
mină", ne alăturăm cu toată hotărî
rea și cu greutatea faptelor noastre 
voinței întregului popor de a face 
totul pentru asigurarea liniștii și 
păcii în lume.

Cu convingerea nestrămutată că 
glasul rațiunii va fi tot mai ascul
tat și înțeles în lume, constructorii 
energeticieni din Vrancea vor spu
ne un DA hotărit păcii la referen
dumul din această lună, manifestîn- 
du-și deplina adeziune la politica: 
internă și externă a partidului,. ,

Nicolae VOICU 
maistru, brigada antrepriză 
construcțli-montaj Focșani

20,05 Telejurnal
20,20 Viața economică. Pentru recolta 

anului 1987. Experiența fruntași
lor s-o cunoaștem, s-o generali
zăm ! Bătălia pentru humus

10.50 In numele vieții. Pentru dezar
mare șl pace. Eseu-documentar

50,40 Teatru TV. „Profesoara" de Na- 
tașa Tanska. Traducerea și adap
tarea : Jean Grosu. Interpretează: 
Leopoldlna Bălănuță și Rodica 
Negrea. Regla artistică : Nae Cos- 
mescu

51.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

De la Regionala 
de căi ferate București

După cum informează Regionala 
de căi ferate București, în vederea 
executării unor lucrări tehnice la 
calea ferată pe distanța Dridu — 
Moldoveni, următoarele trenuri se 
anulează după cum urmează : în zi
lele de 12 și 14 noiembrie, trenul 
7324 pe distanța Urziceni — Bucu
rești Nord, iar in ziua de 13 noiem
brie trenurile 7323 și 7325 pe distanța 
Dridu — Urziceni și trenurile 7324 și 
7326 pe distanța Urziceni — Dridu.

(Agerpres)

în ultimii ani, orașul chimiștilor 
din Tîrnăveni a cunoscut o puter
nică dezvoltare urbanistică și eco
nomică. între realizările de seamă 
ale constructorilor din acest vechi 
oraș transilvănean de pe Tîrnava 
Mică se numără noile cartiere 
„1 Decembrie 1913", „23 August" și, 
„Enescu", care însumează peste 
2100 de apartamente. Totodată, 
prin darea in folosință in aceste 
zile a altor 62 de apartamente din 
plănui pe acest an. a început să 
prindă contur noul ansamblu de lo
cuințe care. în final, va număra 
1 400 de apartamente — spații co
merciale și de prestări servicii că
tre populație, precum și alte dotări 
social-edilitare. De remarcat, de 
asemenea, că, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale 
populației orașului, de curînd a fost 
dată în funcțiune o mare uzină de 
apă. Cu ajutorul acesteia a fost so
luționată in întregime aproviziona
rea orașului cu apă potabilă. 
(Ghcorghe Giurgiu).

Extemporal la lecția de apărare
(Urmare din pag. I)
barea asta e greu de răs
puns. Sint în galaxie multe 
planete pe care nu există 
viață. Cu ele nu avem pro
bleme. Sînt ușor de purtat, 
pentru că acolo nu sint 
războaie și armamente.

— Dar eu știam că Pă
mîntul e o planetă fru
moasă...

— Da. e o planetă fru
moasă. Dacă n-ar fi. totuși, 
războaiele. Din bogățiile ei. 
In loc de bombe s-ar face 
mai bina cele necesare 
vieții.

Si chiar atunci, o bombă 
se apropie fulgerător de cei 
doi uriași... M-am trezit 
brusc. Afară era un soare 
blînd de toamnă". (Marius 
Iancu).

„Pace... Cuvlnt multico
lor. curat ca sufletul meu. 
albastru ca visele mele, 
galben ca un cîmp de mu
șețel. roșu ca buzele ce 
rostesc pace. în pelalele 
florilor e pacea. în fructul 
dulce e pacea. în valurile 
mării ce sa zbuciumă în 
furtună e. totuși, pace. 
Peste tot și In toate e pa
cea. Si. de mină cu pacea, 
merg liniștea și fericirea 
oamenilor." (Carmen Zănă- 
ean).

..A zîmblt un copil — s-a 
distrus o rachetă. Cine ar 
fi crezut că acel zîmbet ar 
fi putut distruge o rache
tă ? !“ (Janina Pașca).

„Ce bine e cînd e pace !“ 
(Emilia Gordan). Atlt. O 
singură propozițiune. St e 
destul.

...Cîteva săli de clasă mai 
Încolo. Din teritoriul copi
lăriei pătrundem în cel al 
adolescentei. Mai aproape 
de luciditatea maturității. 
Dar tot intr-o lume a ino
centei. tot In universul vi
sului curat, tot intre pri
viri întrebătoare, atintite 
asupra uriașelor arsenale 
militare... Deci, elevi ai 
clasei a X-a C :

„Noi nu cunoaștem răz
boiul decît din filme sau 
din Istorisirile părinților 
Si bunicilor. Dar chiar și 
din atit noi tot ne dăm 
seama că armele și răz
boaiele n-au ce căuta in 
viata noastră". (Medana 
Sintăoan). Simplu, logic, 
matur.

„Parafrazînd un gind din 
romanul ..Cel mai iubit 
dintre pămînteni" al lui 
Marin Preda — dacă dra
goste nu e. nimic nu e — 
eu spun : dacă pace nu e, 
nimic nu e. Sub cerul se
nin de mai. doi ochi între
bători privesc in jur : de 
ce vrem să fie pace ne 
Pămînt ? Pentru că, uite, 
mama mi-a promis un ca
dou frumos de ziua mea. 
Pentru că tocmai sîntem 
gata să pornim cu toată 
clasa Intr-o excursie. Pen

tru că avem nevoie de 
flori frumoase pentru cole
gul nostru pe care chiar azi 
ii sărbătorim...

Dacă pace nu e. nimic 
nu e...

Năzuind la pace, năzu- 
iesti la lumina minunatelor 
suflete de care ești încon
jurat. Pacea este noaptea 
de vară cu cer spuzi t de 
stele. Vorbele, gesturile, 
culorile, sentimentele poți 
să le spui, să le vezi, să 
le simți altfel decît in 
pace ? Dacă pace nu e. ni
mic nu e !“ (Liliana Arde
lean). Da. Liliana, minuna
tele suflete de care ești 
înconjurată giridesc si simt 
ca tine. Privește pe fereas
tră. Vei vedea o lume pen
tru care gîndul dezarmării, 
al păcii, trăiește si se face 
simtit în gesturi. în cuvin
te. în culori, in sentimente.

„Noi vrem să trăim si să 
muncim in liniște, asa cum 
și-au dorit românii dintot
deauna. Eu sînt sigur că 
referendumul de la 23 no
iembrie acest lucru îl va 
spune răspicat". (Nicolae 
Hiripan). Concis si la 
obiect.

„Pacea pe Pămînt în
seamnă să trăiești pînă la 
93 de ani (pesemne că 
asta e virsta bunicului ve
nerat — n.n.). fără să fii 
obsedat de ideea că In ori
ce clipă poate veni un 
sfîrșit îngrozitor. înseam
nă să simți că trăiești, să 
gîndești că ești om. în
seamnă să poți vedea vii
torul tău. al generației tale, 
al omenirii Întregi. Pacea 
este un drept al omului. 
Atît !“. (Nathalie Maior).

„Spune-mi și mie un lu
cru mal frumos si mal 
drept decît pacea (Sorin 
Andreica).

...în aceleași minute, un 
etaj mal sus. Intr-o clasă 
a XH-a. La virsta majora
tului. a gîndului primelor 
mari responsabilități, a a- 
propiatilor primi pași in 
viată...

„Cînd șl de ce a început 
omul să-și ucidă semenii ? 
Celelalte specii de viețui
toare se ucid între ele din 
necesități ale existentei. 
Dar nu se ucid Indivizi din 
aceeași specie. De ce emul, 
singura ființă rațională, iși 
ucide semenii ? Ne place 
să credem că nu rațiunea 
determină aceasta". Gene
ticieni. filozofi, oameni po
litici. răspundeti-i lui Ovi- 
diu Fabian, dintr-a XH-a 
B. pe care l-ați hrănit cu 
știința si înțelepciunea 
voastră. Sau Adelei lones- 
cu. din aceeași clasă...

„Se numără orele încet : 
minut cu minut, secundă cu 
secundă. Iar gîndul refuză 
ideea că fntr-una dintre a- 
ceste secunde Păm intui se 
poate transforma într-o in
finitate de fragmente care

a vieții

„Sub soarele pârii"
(Desen de eleva Ioana Pop, clasa a Vil-a, Casa pionie

rilor și șoimilor patriei, Satu Mare).

n-ar mal avea rost sl sem
nificație. Si nici o forță, 
nici un fenomen n-ar mai 
putea aduna din haos par
ticulele de viață spulbera
tă. Am ajuns la un anu
mit nivel de cunoaștere 
numai ca să ne dăm sea
ma că totul poate fi egal 
cu zero, că o singură miș
care greșită poate arunca 
In neant o civilizație crea
tă cu migală în mii de 
ani ? Nu. Omenirea n-a 
uzat încă de toată rațiu
nea cu care este înzestra
tă. Sl este datoare să o 
facă. Depinde de noi să 
putem aștepta liniștiți. In 
fiecare zi. răsăritul de soa
re asuora unor dealuri în
verzite si rodnice, cum sint 
cele pe care le văd acum 
prin fereastra școlii".

„Știți. e frumoasă via
ta I Mă doare gindul că e- 
xistă pe Pămînt oameni 
cărora trebuie să li se spu
nă acest lucru". (Toth Iza- 
bela).

„Stau s! privesc ne fe
reastră. Afară e soare, din 
curte se aude rîsul școla
rilor din clasele mici. Sint 
bucuroși, sînt fericiți... Mie 
mi s-a dat o temă : „De ce 
vreau eu să fie pace ne 
planeta Pămînt", Și. din- 
tr-odată. au apărut în
trebări. Dacă ar fi război ? 
în locul rîsetelor cristali

ne de afară as auzi, plîn- 
sete... Totuși, afară e soa
re și copiii rid. Oameni ai 
tării mele, oameni ai în
tregii planete, sîntem da
tori să păzim aceste rîsete. 
Ridic încrezătoare pri
virea. Va fi pace I Nu se 
poate altfel. Sîntem multi 
și puternici". (Laura L’rda).

Foile s-au strîns toate la 
cancelarie. Mulțimea elevi
lor a umplut curtea scolii. 
Aici, ca în tot orașul, ca 
In toată tara, viata isi ur
mează drumul ei... Ne-am 
aflat, pe parcursul acestor 
pagini. în universul copilă
riei si al tinereții. Care e. 
cum am văzut, un univers 
al responsabilității, al ape
lului patetic la rațiune. Co
piii aceștia, ca toți copiii 
tării, acești adolescenți șl 
tineri vor participa prin 
semnături si adeziune su
fletească la referendumul 
de la 23 noiembrie.

Ei vor fi acolo prezent! 
cu fierbintea lor trăire si 
sensibilitate. Glasul si sim
țămintele tor. visele si 
aspirațiile lor de pace sint 
o forță ce-și spune răspi
cat cuvîntul și de care nu 
se poate să nu se tină 
seama.

Mihai CARANFIL 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT 
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2' 
DIN 9 --------------NOIEMBRIE 1986

Extragerea I : 41 15 4 19 Fond total de cîștiguri : 571 978 Iei,
Extragerea a Il-a : 68 22 9 54 din care 46 806 lei. report la cate
Extragerea a IlI-a : 46 64 47 37 goria I.

INFORMAȚII SPORTIVE
• în cadrul „Daciadei", pe platoul 

din fata Combinatului poligrafic 
„Casa Scinteii" din Capitală s-a des- 

ț fă'șurat. ediția a XV-a, jubiliară, a 
tradiționalei competiții sportive de 
masă „Crosul tipografilor", la care 
au fost prezenți concurenți din în
treaga țară, reprezentînd pe miile de 
părticipanți la etapele județene. 
După întreceri disputate, pasionan
te, pe primul Ioc s-au situat — la 
junioare (1 flOO m) Daniela Moldo- 
veanu (Liceul industrial poligrafic 
București) ; — la juniori (2 000 m) 
Tudorel Firu (Liceul industrial poli
grafic București) ; — la senioare 
(2 000 ni) Mariana Badea (întreprin
derea poligrafică „Oltenia" din Cra
iova) ; — la seniori (3 000 m) Marius 
Georgescu (Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii").

HALTERE. • La campionatele 
mondiale de haltere de la Sofia, 
sportivul român Atila Czanka a cu
cerit două medalii de argint la ca
tegoria 60 kg, clasindu-se pe locul 
secund la totalul celor două stiluri 
(290 kg) și la stilul smuls (130 kg). 
Pe primul loc s-a situat Naom.Șa- 
lamanov (Bulgaria) — 335 kg (nou 
record mondial). Medalia de bronz a 
revenit lui Andreas Letz (R.D. Ger
mană) — 285 kg. • Titlul la cate
goria 56 kg a revenit bulgarului 
Mitko Grablev — 290 kg (127,5 kg 
plus 162,5 kg). Dumitru Negreanu 
(România) — 247 kg (110 kg plus 
137 kg) s-a Clasat pe locul" 4.

european de fotbal. Mîine, în afara 
partidei Spania — România (gru
pa 1), de la Șevilla, sint programate 
intilnirile Anglia Iugoslavia '.și 
Turcia — Irlanda de Nord (grupa a
4- a), Grecia — Ungaria (grupa a
5- a), Cehoslovacia — Danemarca 
(grupa a 6-a) și Scoția — Luxem
burg (grupa a 7-a). Sîmbătă are loc 
meciul Italia — Elveția (grupa a 
2-a), iar duminică — Malta — Suedia 
(din aceeași grupă).

PE APA. în semifinalele 
campionilor europeni" la 
apă, Dinamo Moscova a ln- 
scorui de 13—8 (2—2. 2—1, 

. ‘__ __________ t Dozsa
Budapesta. învingătoare și in prima 
manșă, cu 10—7, echipa sovietică 
s-a calificat in finala competiției.

JUDO. Campionatele europene de 
judo pentru tineret, găzduite de ora
șul austriac Leonding, s-au încheiat 
duminică, în ultima zi a competiției 
sportivul român Stănică Olteanu ob- 
ținînd medalia de argint în limitele 
categoriei ușoară. La actuala ediție 
a competiției, judocanii români au 
mai cîștigat două medalii, ambele 
de bronz, prin Dragoș Bolbose (ca- 
teg. superușoară) și Florin Lascău 
(categ. semimijlocie).

POLO
„Cupei 
polo pe 
vins cu
2—1. 7—4) formația Ujpest

PRAHOVA : Valorificarea 
superioară a resurselor 

locale
Oamenii muncii din aadruî unită

ților de mică industrie ale județu
lui Prahova sporesc nmhărul pro
duselor noi de uz casnic și gospo
dăresc. Astfel, întreprinderea ju
dețeană pentru prestări de servicii 
și produse industriale a realizat și 
livrat la fondul pieței în acest an 
16 noi produse de largă utilitate, 
încă de pe acum, specialiștii între
prinderii pregătesc producția anu
lui viitor, flnalizînd tehnogiile pen
tru noi articole din lemn și mic 
mobilier, împletituri de răchită și 
altele, prin care se valorifică supe
rior resursele locale și forța de 
muncă. (Ioan Marinescu).

VASLUI : Noi apartamente 
pentru specialiștii satelor 

în comuna Murgeai, viitor cen
tru urban, au fost terminate zilela 
acestea încă două noi blocuri da

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 11 noiembrie, 
ora 20 — 14 noiembrie, ora 20. In tară: 
Vremea se va încălzi ușor, iar cerul 
va ti variabil cu innorări trecătoare 
!n partea a doua a intervalului tn nor
dul țării unde vor cădea precipitații 
slabe izolate, mai ales sub formă de 
ploaie. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu-

locuințe Insumînd 
mente, in care s-au 
tori de la filatura 
Ingineri, profesori. 
Blocuri noi cu 3 
cu spatii comerciale la parter au 
mai fost înălțate in ultimul timp in 
comunele Fălciu, Roșiești, Munteni 
de Jos și altele. (Petru Necula).

40 de aparta- 
mutat munci- 
din localitate, 
mecanizatori, 

și 4 etaje și

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Valoarea 

unei inițiative
La întreprinderea de construcții 

navale șl prelucrări la cald din 
Drobeta-Turnu Severin se aplică 
valoroasa inițiativă „Să lucrăm o 
zi pe lună cu electrozi economi
siți". Pe secții de producție și 
locuri de muncă se urmărește 
permanent modul cum sint gospo
dăriți și folosiți electrozii, calita- 

*tea lucrărilor de sudură la navele 
aflate în construcție. în anii de 
cind se aplică această inițiativă s-a 
economisit o cantitate de electrozi 
care echivalează cu efectuarea 
tuturor lucrărilor de sudură pre
văzute la 10 șalande de 600 metri 
cubi. (Virgiliu Tâtaru).

CRAIOVA : Apartamente 
mai repede construite

La întreprinderea de prefabrica
te din beton Craiova a intrat în 
funcțiune o linie tehnologică pen
tru realizarea unui nou proiect de 
apartamente, pus la punct de In
stitutul județean de proiectări Dolj. 
Avantajele acestui apartament, ale 
cărui elemente de structură prefa
bricate au început să fie realizate 
pe noua linie tehnologică a între
prinderii craiovene : creșterea su
prafeței locuibile, reducerea con
sumurilor de energie și combusti
bil. a etapelor de lucru si a ma
noperei de execuție în fabrică și 
de asamblare pe șantier. (Nicolae 
Băbălău).

BISTRIȚA-NĂSAUD : 
In ajutorul constructorilor 

Colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul întreprinderii de ma
teriale de construcții Bistrița a 
sporit substanțial ponderea produ
selor cu un înalt grad de indus
trializare. între acestea, se numără 
dalele destinate echipării liniilor de 
tramvai, panourile pentru ziduri 
exterioare integral finisate, băile 
spațiale complet utilate, noile sor
timente din mase plastice pentru 
construcții și altele.

— în primele trei trimestre am 
realizat o producție fizică egală 
cu a întregului an 1985 — ne Spune 
directorul unității. Gergeny Bella. 
Este de menționat și faptul că la 
panouri" mari pentru locuințe avem 
un avans ce echivalează cu 100 
apartamente. (Ghcorghe Crișăn).

prinse Intre minus S șl plus S grade, 
mal coborîte în zonele depresionare, tar 
cele maxime între 7 și 17 grade, izolat 
mal ridicate In zonele deluroase. Di
mineața se va produce ceată cu ca
racter local, însoțită în zona de munte 
și cu depunere de chiciură. Pe alocuri 
se va produce îngheț slab la sol. La 
București : Vremea se va încălzi ușor. 
Iar cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 1 
șl plus 2 grade iar cele maxime 
12 și 15 grade. Se va produce 
slabă dimineața iar in primele 
condiții de îngheț la sol.

lntrs 
ceată 
nopU

a
GIMNASTICA. Cea de-a 18-a 

ediție a Balcaniadei de gimnastică 
s-â încheiat la Rijeka (Iugoslavia) 
cu întrecerile pe aparate, in care 
sportivele românce au cucerit me
daliile de aur în toate cele patru 
finale disputate : Daniela Silivaș la 
sol (cu punctajul maxim de 20,00) și 
la bîrnă (19,750 puncte), iar Ecate- 
rina Szabo ia sărituri (19,775 p) și 
la paralele inegale (19,750 p). în 
concursul masculin, gimnaștii români 
au obținut cinci victorii : prin Ma
rian Rizan — 19,200 puncte la cal cu 
minere și 19,050 puncte Ia paralele 
(Ia egalitate cu bulgarul Penev), Va
lentin Pintea — 19,350 puncte la sol, 
Emilian Nicula — 19,350 puncte la 
Inele și Marius Gherman — 19,550 
puncte la bară fixă (la egalitate cu 
Iugoslavul Kolman). La Sărituri, 
primul loc a fost ocupat de Mitev 
(Bulgaria) — 18,975 puncte. După 
cum s-a mai anunțat, sportivii ro
mâni au cucerit titlurile balcanice și 
In probele pe echipe și la individual 
compus (feminin și masculin).

FOTBAL. în această săptămină se 
vor disputa o serie de meciuri im
portante din cadrul campionatului

BUZĂU t A început cea de-a 
19-a ediție a tradiționalei manifes
tări „Toamna culturală buzoiană", 
Înscrisă in etapa de masă a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". între manifestările politico- 
educative și cultural-artisiice care 
vor avea loc, un ioc important il 
ocupă concursul de interpretare a 
cintecului popular intitulat „Româ
nie, plai de dor", la care vor 
participa soliști vocali si instru
mentiști din peste 20 de județe ale 
țării. Luni a avut Ioc sesiunea 
științifică de comunicări și refe
rate pe teme de etnografie și fol
clor și vernisajul expoziției de artă 
populară buzoiană. (Stelian Chl- 
per).

BACAU. La Ttrgu Trotuș. comu
nă din zona eolinară a județului 
Bacău, s-a desfășurat, timp de o 
săptămină, o suită de manifestări 
politico-educative si cultural-artis- 
tice : expuneri, dezbateri, verni-

Pagini dinamice dintr-o biografie
(Urmare din pag. I)
re eforturi privind mal 
buna organizare a produc
ției și a muncii, moderni
zarea și diversificarea pro
duselor, în prezent între
prinderea noastră înregis
trează o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 
aproape 38 milioane lei.

Ia...............................
derea 
toare, 
toane 
vieții 
orașului 
„schimbul ștafetei", 
de muncitori intră, sau ies 
pe porțile modernelor fa
brici de mobilă, fire bum
bac, produse lactate de pe 
platforma industrială. Cu 
numai cîțiva ani in urmă, 
cine ar fi bănuit acest puls 
al unei atît de intense acti
vități industriale sub Măgu
ra Șimleuiul? Dincolo, la 
fermele pomicole „Mera". 
„Silvania", „Livada", se

ieșirea din întreprin
de materiale izola- 
o imagine edifiep- 

pentru noul puls al 
eeonomico-sociale a 

ne-o rezervă 
Sute

pun in conteinere ultimele 
cantități de mere recoltate, 
care vor pleca spre bene
ficiarii interni sau partene
rii externi.

— Am realizat tn acest 
an cea mai mare producție 
de mere din istoria unită
ții — ne spune ing. loan 
Gozman, unui dintre fer
mierii recunoscuți ai Șim- 
leitlui, șeful fermei pomi
cole „Silvania". Aplicînd 
cele mai moderne tehnolo
gii, lucrînd cu răspundere 
la întreținere, iată, la ora 
bilanțului avem deosebita 
satisfacție să raportăm că 
producția obținută este 
mai mult decît dublul celei 
planificate — in medie 
peste 45 tone mere pe hec
tar. Mă bucur Că și recol
tarea propriu-zisă a decurs 
normal, în condiții de cali
tate deosebită, pe un 
de frunte situîndu-se 
itorii specialiști,' elevii 
ceului agroindustrial 
oraș.

loc 
vi
li. 

din

La secția de șampaniza- 
re (cine n-a auzit de șam
pania de Șimleu ?) ritmul 
in care se lucrează este 
mai alert ca niciodată, pro
ducția bună de struguri din 
acest an obligind colecti
vul de aici la un efort 
deosebit. Se imbuteliază, 
anual, peste 3 000 000 sticle 
de șampanie.

Campania de toamnă a 
trecut, orașul iși vede li
niștit de treburile lui coti
diene. Liniștea, doar apa
rentă, a orașului este stră
bătută de o știre de ultim 
moment (la ora docu
mentării noastre) : sosirea 
aici a unei delegații străi
ne. Este vorba de specia
liștii japonezi în domeniul 
aparaturii optice medicale, 
veniți în vizită la spitalul 
In care-și desfășoară acti
vitatea colectivul de cerce
tători condus de dr. docent 
loan Pușcaș, recent întors 
de la Congresul de gastro-

CARNET CULTURAL

sări de expoziții, spectacole de 
muzică ș! recitaluri de poezie pa
triotică și revoluționară, dialoguri 
cinematografice. Au luat parte un 
mare număr de țărani cooperatori, 
mecanizatori și intelectuali din co
mună și din localitățile învecinate. 
Săptămină culturală complexă s-a 
încheiat cu o sesiune de comuni
cări oe tema „Valea Trotușului în 
anii socialismului" și o șezătoare 
literară. (Gheorghe Baltă).

SIBIU. Asociația artiștilor plas
tici amatori din Sibiu a deschis ia 
„Casa artelor" o expoziție retro
spectivă în cadrul căreia sint ex
puse lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, ceramică șl artă deco
rativă. Expoziția oglindește evolu
ția creației artiștilor plastici ama

tori sibienl In cel 10 ani de c!nd 
ființează asociația. (Ion Onuc Ne
meș).

MEHEDINȚI. La întreprinderea 
mecanică de armături și pompe din 
Drobeta-Turnu Severin s-a organi
zat consfătuirea „Din experiența 
colectivelor-model de muncă și 
viață comunistă", iar in orga
nizarea secției de propagandă a 
comitetului județean de partid, la 
combinatul de celuloză si hîrtie a 
avut Ioc schimbul de experiență 
„Propaganda vizuală — formă efi
cientă a muncii politice de masă in 
sprijinul producției", (Virgiliu Tă
tara).

MARAMUREȘ. Sub genericul 
„Săptămină științei |i tehnicii

seculara
enterologie desfășurat Ia 
Sao Paoio. Da, la Șimleu 
Siîvaniei se cercetează mi
nuțios în domeniul medici- 
nei, rezultatele fiind bine 
cunoscute pe plan mondial. 
Orașului i-a mers 
pe bună dreptate, și 
acest punct de vedere.

Dar cite alte repere 
In biografia orașului 
6ub Măgura n-ar mai putea 
fi menționate I Toate aces
tea demonstrează convingă
tor că și intr-un oraș mal 
mic — Șimleu nedepășind 
20 000 de locuitori — sa 
pot întîmpla lucruri deose
bite, demne de atenția ge
nerală. Pentru că, la fel ca 
pește tot în țara noastră, 
chipul tuturor localităților 
a primit contururi mo
derne, în contextul acestor 
ani de profunde prefaceri 
revoluționare.

vestea, 
din

noi 
de

Euqen TEGI.AS 
corespondentul „Scinteii

pentru tineret". Comitetul județean 
Maramureș ăi U.T.C. a organizat 
un program complex de manifes
tări : simpozioane, dezbateri, ex
puneri și consfătuiri, care au sub
liniat contribuția tineretului din 
județ ia soluționarea a peste 100 
teme de cercetare din planul te
matic al întreprinderilor, preocu
pările membrilor celor 112 cercuri 
de profil privind promovarea 
noului în producție. (Gbeorghe 
Susa).

CLUJ. La Universitatea din Cluj- 
Napoca a avut loc o manifestare 
cultural-științtfică dedicată Împli
nirii a 125 de ani de la înființarea 
ASTREL Cercetători și cadre di
dactice universitare au prezentat 
comunicări despre rolul pe care l-a 
avut ASTRA in dezvoltarea <uH- 
turii și literaturii române. In lupta 
poporului nostru pentru eliberare 
socială și națională. (Marin 
Oprea).
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII 1N LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Pentru evacuarea instalațiilor militare 
străine din R.F.G.

BONN. — în Jurul bazei aeriene 
americane din apropiere de Wies
baden (R.F.G.) a avut loc, dumi
nică, o amplă demonstrație, infor
mează agenția Associated Press.

Participanții, care au organizat 
un adevărat lanț viu în jurul ba
zei, au cerut evacuarea instalații
lor militare străine de pe teritoriul 
vest-german.

Totodată, la 10 noiembrie, !n 
R.F. Germania a început Săptă-

o serie de 
științifice 
avea loc

mina păcii, Inițiată de 
personalități ale vieții 
din această țară. Vor 
dezbateri, adunări, mitinguri con
sacrate problemelor luptei pentru 
destindere și dezarmare. Specia
liști din diferite domenii ale știin
ței vor face expuneri cu privire la 
pericolul pe care îl reprezintă cursa 
înarmărilor nucleare și extinderea 
acesteia în Cosmos, relatează a- 
genția T.A.S.S.

„Femeile trebuie să-și sporească* rolul în lupta 
pentru eliminarea armelor nucleare"

ATENA. — La Atena s-au în
cheiat lucrările unei reuniuni a re
prezentantelor organizațiilor de fe
mei din mai multe țări ale lumii, 
care s-au pronunțat pentru conti
nuarea eforturilor în direcția sto
pării cursei înarmărilor și înfăp
tuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare. Participantele au ară
tat că este necesar să fie înfăp
tuite înțelegerile la care s-a ajuns 
in timpul întilnirii la nivel înalt

sovieto-americane de la Reykja
vik. Pe de altă parte, in timpul 
reuniunii s-a subliniat că numai in 
ultima lună !n lume s-au desfășu
rat acțiuni In favoarea păcii, pen
tru dezarmare — în primul rînd 
nucleară — la care au luat parte 
peste 600 milioane persoane. în 
context s-a subliniat că femeile 
pot să-și sporească rolul și contri
buția în eliminarea definitivă a ar
melor nucleare.

„Copiii lumii au nevoie de pace"
TOKIO. — Ștafeta internațională 

a păcii — „Dați planetei o șansă 
— Copiii lumii au nevoie de

Copii (UNICEF), a sosit Ia 10 
noiembrie la Hiroshima. Partici- 
panții la această acțiune simbolică 
internațională au traversat cu „fă
clia păcii" numeroase țări și conti
nente. Pe teritoriul Japoniei, ea va 
urma un traseu oe va mai include >
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și Nagasaki și se va încheia în nor
dul țării, în insula Hokkaido, 

în alocuțiunea rostită la mitingul 
organizat in „Parcul păcii" din 
Hiroshima, guvernatorul provin
ciei cu același nume a subliniat că 
ștafeta internațională a păcii este . 
un exemplu concret al dorinței po- ) 
poarelor lumii de a se ajunge la 4 
lichidarea definitivă a pericolului ' 
nuclear.

VIENA Lucrările reuniunii general-europene
VIENA 10 (Agerpres). — La Viena 

a Început luni o nouă etapă în cadrul 
reuniunii general-europene. Delega
țiile celor 35 de state participante 
procedează la un schimb de păreri 
cu privire la modul în care au fost 
aplicate prevederile Actului final al 
C.S.C.E. de la Helsinki și la noi pași 
ce trebuie întreprinși in vederea

consolidării securității șl adincirif 
colaborării în Europa, dezvoltării 
procesului destinderii. în cadrul a- 
cestei etape a lucrărilor reuniunii 
este prevăzut să ia cuvintul condu
cătorii delegațiilor statelor partici
pante, problemele incluse pe ordinea 
de zi urmînd să fie apoi dezbătute 
în grupuri de lucru.

DEZBATERILE DIN CADRUL SESIUNII O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager

pres). — N% Chilie transmite : în 
Comitetul pentru probieme politice 
speciale al Adunării Generale au 
înoeput dezbaterile asupra proble
melor informației în lumea contem
porană. care se desfășoară pe baza 
unor rapoarte în acest domeniu în
tocmite de Comitetul O.N.U. pentru 
informații, de secretarul general al 
Națiunilor Unite și de UNESCO. 
Retine atenția în mod deosebit ra
portul Comitetului O.N.U. pentru 
problemele informației, care, între 
altele, conține un set de recoman
dări importante ale Grupului celor 
77 ce subliniază ideea că în condi
țiile marilor decalaje si inechități 
existente în fluxul mondial al infor
mației. in defavoarea tarilor sărace 
este necesar ca O.N.U. și întreaga 
comunitate internațională să-si in
tensifice eforturile, să urmărească 
stăruitor si să coopereze mai activ 
pentru atingerea obiectivului instau
rării unei noi ordini internaționale 
în domeniul informației si comuni
cațiilor. proclamat de O.N.U. prin 
numeroase rezoluții si declarații.

Secretarului general al O.N.U., De
partamentului pentru informații 
publice al Națiunilor Unite si altor 
organisme din sistemul O.N.U. li se 
cere în mod expres să asigure o di
fuzare mai largă a informațiilor eco
nomice privind situația țărilor în 
curs de dezvoltare. activitățile 
O.N.U. și ale altor organizații vizînd 
rezolvarea problemelor grave cu 
care sînt oonfruntate aceste state.

Se evidențiază, de asemenea, ne
cesitatea unei mai largi răspîndiri 
a informațiilor privind situația ac
tuală pe planul cursei înarmărilor 
și al dezarmării, acțiunile întreprin
se în cadrul campaniei mondiale 
pentru dezarmare.

S-a evidențiat că, în etapa actua
lă. are o importanță vitală dezvol
tarea unei infrastructuri de infor
mații In țările In curs de dezvoltare 
pentru a se face loc unei informări 
obiective asupra problemelor șl di
ficultăților majorității covîrșitoare 
a popoarelor lumii.

bagdad. Convorbiri româno-irakiene
BAGDAD 10 (Agerpres). — Dele

gația Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. care a 
efectuat o vizită în Irak la Invitația 
Uniunii Naționale a Studenților șt 
Tineretului din această tară, s-a in- 
tîlnit cu Taha Yassin Ramadhan, 
membru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list. membru al Consiliului coman
damentului revoluției, prim viceprim- 
ministru. si cu Hassan Aii. mem
bru al Comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
membru al Consiliului comandamen
tului revoluției, președintele Fron
tului Național Progresist.

Cu acest prilej au fost relevate 
raporturile de prietenie si colabo
rare. pe multiple planuri, existente 
între cele două partide, țări si po
poare. impulsionate în mod hotări- 
tor prin întîlnirile și înțelegerile 
convenite între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar, general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si Saddam Hussein, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Republicii Irak.

S-a evidențiat contribuția specifi
că pe care colaborarea dintre tine
retul român și tineretul irakian o 
aduce la adîncirea continuă a aces
tor raporturi. în interesul cauzei ge

nerale a păcii, progresului. înțelege
rii și cooperării Internationale.

în cadrul vizitei întreprinse în 
Irak, tovarășul Nicu Ceaușescu a 
avut, de asemenea. întrevederi cu 
Anwar Maolood Theban, președinte
le Uniunii Naționale a Studenților 
și Tineretului din Irak (N.U.I.S.Y.), 
Fattah Mohammed Amin, ministrul 
tineretului, și Udai Saddam Hussein, 
președintele Comitetului olimpic na
țional irakian. în cadrul acestor con
vorbiri au fost analizate stadiul ac
tual și perspectivele dezvoltării, pe 
multiple planuri, a raporturilor de 
prietenie și colaborare, cooperare 
dintre tineretul român șl tineretul 
irakian, în spiritul relațiilor bune 
existente între cele două partide, 
țări și popoare, pe baza înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel.

S-a realizat, de asemenea, un larg 
schimb de păreri privind o serie de 
probleme actuale din mișcarea in
ternațională de tineret și studenți, 
subliniindu-se dorința reciprocă a 
U.T.C. și N.U.I.S.Y. de a acționa in 
direcția sporirii aportului tinerei 
generații la lupta pentru pace, liber
tate. independentă națională, pentru 
edificarea unei lumi mai bune si 
mai drepte pe planeta noastră.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
programul de colaborare bilaterală 
Intre Uniunea Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă România și 
Uniunea Națională a Studenților și 
Tineretului din Republica Irak.

Evoluția situației 
din Liban

REIRUT 10 (Agerpres). — în cursul 
zilei de luni, starea de Încordare s-a 
menținut în jurul tabere! de refu- 
giati palestinieni Bourj El Barajneh, 
din sudul Beirutului, unde s-au sem
nalat tiruri sporadice. Milițiile or
ganizației Amal au împiedicat trimi
terea de alimente si medicamente lo
cuitorilor din această tabără.

Pe de altă parte, armata lsrae- 
liană a supus unor tiruri de arti
lerie o serie de zone situate în va
lea Bekaa. în sudul Libanului mi
litari israelienf au pătruns în loca
litățile Ibl-Sakj și Markab. unde au 
efectuat percheziții și au operat a- 
restări. Ei au declarat împrejuri
mile localității Mimas ..zonă mili
tară".

EGIPT

Încheierea Congresului P. C. din Argentina
Tovarășul Athos Fava a fost reales in funefia de secretar general * 

al partidului
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

La Buenos Aires s-au încheiat lu
crările celui de-al XVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Argen
tina. Delegații la congres au apro
bat raportul Comitetului Central, 
programul, tezele și modificările la 
statut.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral al partidului. Tovarășul Athos 
Fava a fost reales In funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist din Argentina.

La lucrări au participat delegații 
reprezentînd partide comuniste și 
muncitorești din Europa și America 
Latină.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Iosif Banc.

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Athos 
Fava călduroase felicitări, cele mai 
bune urări și succes deplin In înalta 
funcție de secretar general al par
tidului, exprimîndu-se convingerea 
că bunele relații dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Argentina vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare.

Tovarășul Athos Fava a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri cordia
le. precum și expresia sentimentelor 
sale de înaltă stimă și considerație 
față de conducătorul partidului și 
statului nostru.

Consultări în vederea 

formării viitorului guvern
CAIRO 10 (Agerpres). — Noul 

prim-ministru al Egiptului, Atef 
Sidky. a întreprins luni o serie de 
consultări politice pentru formarea 
viitorului guvern al țării. Membrii 
noii echipe ministeriale urmează să 
depună jurămîntul marți.

în prima sa declarație de presă, 
Atef Sidky a subliniat că preocupa
rea noului guvern va fi de a îmbu
nătăți nivelul de viață al populației. 
Noul premier a adăugat că orienta
rea externă a Egiptului, principială, 
va fi bazată pe politica porților des
chise.

Intr-o scrisoare adresată noului 
prim-ministru egiptean. Atef Moha
med Neguib Sidky. }n care definește 
sarcinile principale ale guvernului, 
președintele Egiptului. Hosni Muba
rak. a cerut mobilizarea tuturor re
surselor statului pentru depășirea 
actualei situații economice a tării, 
transmite agenția M.E.N.. citată de 
France Presse. Șeful statului egip
tean a cerut, de asemenea, întărirea 
sectoarelor producției si satisfacerea 
cerințelor esențiale ale maselor popu
lare.

SĂRBĂTOAREA națională

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA

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

LUANDA
Cea de-a Xl-a aniversare a proclamării independentei de stat a Repu

blicii Populare Angola îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez calde felicitări 
si cele mai bune urări.

Exprim convingerea că. în spiritul celor convenite cu prilejul Intîlnirilor 
noastre, relațiile de prietenie, solidaritate si colaborare existente între parti
dele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare, spre binele 
popoarelor român si angolez, al cauzei păcii, independenței naționale, co
laborării si înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate sl fericire personală, iar poporului angolez 
prieten, pace, progres si prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Congresul Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau

BISSAU 10 (Agerpres). — La Bis
sau s-au deschis lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau. Secretarul genera! al parti
dului, Joao Bernardo Vieira, a pre
zentat raportul de activitate de la 
congresul precedent și a înfățișat

sarcinile de viitor. La congres 
participă numeroase delegații de 
peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Colegiului Central de 
partid.

Scrutinul din Gabon
Omar Bongo reales președinte 

al țării
LIBREVILLE 10 (Agerpres). — 

Omar Bongo a fost reales pentru al 
treilea mandat de șapte an! în func
ția de președinte al Republicii Ga- 
boneze. in urma scrutinului de du
minică în care a obținut 99,97 la sută 
din voturi. In comunicatul oficial dat 
publicității la Libreville se precizează 
că pentru Omar Bongo, candidat din 
partea Partidului Democratic Gabo- 
nez. de guvernămînt. au fost expri
mate 904 039 voturi din oe! e 904 467 
înregistrate.

Omar Bongo a fost ales președinte 
în anul 1967, după care a fost reales 
în înalta funcție in 1973 și 1979.

Poporul angolez sărbătorește la 
11 noiembrie împlinirea a unspre
zece ani de la proclamarea inde
pendenței sale naționale, act me
morabil. care a incununat lupta e- 
roică. dusă sub conducerea Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea An- 
golei. împotriva dominației colonia
le portugheze, deschizînd o nouă 
etapă in istoria tării.

De atunci. Republica Populară 
Angola, unul dintre cele mai întifise 
state ale continentului african — 
1 246 700 kmp și circa 6 milioane de 
locuitori — s-a angajat intr-un 
amplu efort de lichidare a înapo
ierii econoniice moștenite de la tre
cut și de înfăptuire a unor adinei 
transformări economico-sociale. cu 
caracter înnoitor. Opera construc
tivă începută imediat după dobin- 
direă independenței prin naționa
lizarea principalelor sectoare eco
nomice și crearea de cooperative 
agricole de producție continuă în 
prezent printr-un amplu efort în
dreptat spre creșterea producției 
In toate sectoarele economice, pa
ralel cu ameliorarea treptată a 
condițiilor de învățămînt și asis
tență socială. între sectoarele cele 
mai dinamice ale economiei ango
leze se detașează industria petro
lieră. care furnizează circa 90 la 
sută din veniturile în devize ale 
tării. Realizările în acest domeniu 
«înt ilustrate. Intre altele, de făp
tui că. In ultimii cinci ani. produc
ția de petrol s-a dublat.

Cu atît mai semnificative apar 
roadele eforturilor depuse de po
porul angolez pentru dezvoltarea 
economico-socială, cu cît realizări
le sînt' obținute în condițiile difi
cile in care rasiștii sud-africani iși 
continuă acțiunile agresive împotri
va etateloir independente vecine. în
tre care Angola, prin atacuri mili
tare directe, organizarea de gru
pări contrarevoluționare etc. Men-

ținînd trează vigilența față de în
cercările de destabilizare a situa
ției din țara sa. poporul angolez iși 
intensifică, totodată, eforturile în 
vederea îndeplinirii telului strate
gic al revoluției angoleze, stabilit, 
în 1980. de .Congresul extraordinar 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, și 
anume crearea bazei tehnico-ma- 
teriale pentru făurirea societății 
socialiste. Tn ultima vreme, au fost 
obținute noi succese pe linia înfăp
tuirii acestiii obiectiv, intre care 
construirea unor noi obiective in
dustriale. consolidarea cooperative
lor agricole de producție, impor
tante descoperiri de noi surse de 
materii prime minerale, în primul 
rînd de petrol și fosfați.

Tn spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane, tara 
noastră urmărește cu interes- și 
simpatie eforturile depuse de po
porul angolez pentru consolidarea 
independentei și făurirea unei vieți 
noi. România socialistă, care s-a 
aflat mereu alături de poporul an
golez de-a lungul anilor grei ai 
Juntei de eliberare națională, acor- 
dîndu-i întregul sprijin — politic, 
moral si material — a salutat cu 
bucurie independența Angnlei. a re
cunoscut imediat guvernul creat de 
M.P.L.A.. stabilind relații diploma
tice cu noul stat independent.

Intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Angola s-au 
statornicit raporturi de colaborare, 
care cunosc o continuă dezvoltare. 
O contribuție determinantă la în
tărirea conlucrării româno-angole- 
ze au avut întîlnirile la nivel înalt, 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos, care, 
prin înțelegerile convenite, au des
chis noi perspective colaborării bi
laterale. în interesul celor două țări 
și popoare, al păcii și progresului 
în lume.

MANAGUA t Manifestări cu prilejul aniversării 

Frontului Sandinist de Eliberare Națională

R.F. GERMANIA

MANAGUA 10 (Agerpres) — Cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională și al Împlinirii unui dece
niu de la moartea fondatorului său, 
Carlos Fonseca, in capitala Republi
cii Nicaragua au avut loc un mi
ting și o paradă militară.

în Piața Revoluției din Managua, 
zeci de mii de muncitori, țărani, 
studenți. combatanți ai Armatei Na
ționale Sandiniste s-au reunit pen
tru a cinsti memoria eroilor nicara- 
guani căzuți în lupta pentru triumful

revoluției, precum și pentru a-și de
monstra unitatea și coeziunea in 
jurul Frontului Sandinist.

Luînd cuvintul Ia miting, pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a reafirmat 
hotărîrea poporului nicaraguan de a 
păși ferm pe calea pe care și-a 
ales-o după înlăturarea dictaturii 
somoziste și de a lupta cu hotărire 
împotriva grupărilor contrarevolu
ționare.

La festivitățile de Ia Managua au 
luat parte reprezentanți de peste 
hotare, inclusiv din România.

Rezultatele alegerilor
BONN 10 (Agerpres). — Rezulta

tele oficiale încă nedefinitive ale 
alegerilor locale desfășurate dumi
nică în landul vest-german Ham
burg indică faptul că Uniunea Creș- 
tin-Democrată (U.C.D.), partidul 
cancelarului Helmut Kohl, a obținut 
41,9 la. sută din voturile exprimate 
și 54 de locuri în parlamentul local, 
iar Partidul Social-Democrat 41.8 la 
sută și 53 de locuri, Partidul Eco
logist, care a prezentat pe lista sa 
numai candidaturi feminine pentru 
parlamentul de land, a obținut 10,4 
la sută din sufragiile exprimate și 
13 locuri. Partidul Liber-Democrat.

din landul Hamburg
care a. întrunit 4.8 Ia sută din elec
torat, nu a reușit să obțină nici un 
mandat In landtag. (Pentru obține
rea unui mandat de deputat sînt 
necesare minimum cinci procente 
din voturile exprimate).

Ca urmare a faptului că P.S.D. 
și-a diminuat numărul de mandate 
in parlamentul local din Hamburg, 
forurile de conducere ale partidului 
au fost convocate luni, la Bonn, 
pentru a analiza strategia electorală 
a social-democraților în perspectiva 
viitoarelor alegeri legislative națio
nale.

[AGENȚIILE DE PRESA]
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O CERINȚĂ STRINGENTĂ: 

Finalizarea negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor in Europa centrală

Document programatic al întregii politici externe a României 
socialiste, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii 
Adunări Naționale a evidențiat, o dată mai mult, necesitatea ca in 
actualele condiții internaționale să se intensifice eforturile îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării și păcii, a asigurării dreptului la viață, 
la existență a tuturor popoarelor. In acest context, in CUVÎNTAREA 
ROSTITA LA MAREA ADUNARE NAȚIONALA, președintele României 
s-a referit și la activitatea forurilor multilaterale de dezarmare, arătind 
că se impune a se face totul pentru finalizarea cu succes a negocie
rilor de la Viena, pentru o reducere a efectivelor militare, care ar avea 
o mare semnificație politică, ar demonstra voința statelor participante 
la negocieri de a trece de la vorbe la fapte, de a acționa efectiv in ve

derea dezarmării.
După cum se știe, la începutul săptăminll trecute s-au deschis, 

tot la Viena, lucrările noii reuniuni general-europene, eveniment Im
portant al actualității Internaționale. Opinia publică așteaptă rezul
tate pozitive la ambele aceste foruri, încheierea grabnică, de mult 
scadentă, prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare, a tratativelor, 
în vederea diminuării prezenței militare in centrul continentului, fiind 
de natură să stimuleze desfășurarea in bune condiții a reuniunii ge
neral-europene din capitala Austriei.

Un exemplu care trebuie 
Urmat. AJunse> ,n prezent, le cea 
de-a 40-a sesiune, negocierile pentru 
reducerea forțelor armate si arma
mentelor și măsuri adiacente in Eu
ropa centrală au intrat practic în cel 
de-al 14-lea ah. Obiectivul lor il re
prezintă, după cum se știe, întă
rirea păcii și securității în Europa, 
acordurile ce urmează a fi realizate 
trebuind să corespundă. potrivit 
consensului statelor participante, 
„oriclnd, șl In orice privință, princi
piului securității nediminuate a fie
cărei părți". Aria geografică — Eu
ropa centrală — la care se vor re
feri acordurile, cuprinde teritoriile 
a șapte state participante — Belgia, 
Cehoslovacia, R.D.G., R.F.G., Lu
xemburg, Olanda, Polonia — aces
tea devenind părți semnatare, la 
care se adaugă cele patru state care 
au trupe amplasate în regiunea res
pectivă (S.U.A., Anglia, Canada si 
U.R.S.S.). Cele 11 țări iau parte la

negocieri ca ..participanți direcțl", 
iar restul, în care se includ Româ
nia, Bulgaria, Danemarca, Grecia, 
Italia, Norvegia, Turcia și Ungaria 
— sint considerate „participanți cu 
etatut special".

Noua rundă de negocieri de la 
Viena suscită un interes legitim da
torită Împrejurărilor internaționale 
și momentului european in care se 
desfășoară, precum și sarcinilor im
portante cu care acest for se con
fruntă In prezent.

Situația internațională, se știe, 
continuă să fie gravă. S-au acumulat 
și continuă să se producă șt să se 
amplaseze, In Europa și in alte părți 
ale lumii, noi rachete și arme nu
cleare. Se mențin vechile conflicte 
șl apar altele noi, continuă mani
festările politicii de forță, de ames
tec In treburile interne ale altor 
state. Este și motivul pentru care 
România. președintele 
Nicolae Ceaușescu evidențiază în 
permanentă că problema fundamen

tală a epocii noastre este aceea de 
a opri cursul periculos al eveni
mentelor spre o catastrofă nucleară, 
de a face totul pentru a se trece 
1a dezarmare, pentru asigurarea 
păcii in lume.

Finalizarea cit mai rapidă a ne
gocierilor de la Viena. Încheierea 
unui prim acord de reducere a tru
pelor și armamentelor în centrul 
Europei se impune deci in primul 
rînd datorită situației existente pe 
continent. Un stimul deosebit pen
tru noua rundă 11 poate, fără îndo
ială, reprezenta încheierea cu suc
ces a primei faze a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezarmare în 
Europa de Ia Stockholm.

Frin aceasta a căpătat o r.ouă 
confirmare adevărul că numai calea 
tratativelor, oricit ar fi ele de com
plexe. este singura ce poate conduce 
la acorduri general acceptabile, sin
gura ce corespunde intereselor po
poarelor. cerințelor păcii, extinderii 
colaborării internaționale. S-a dove
dit. încă o dată, că nu există pro
blemă care să nu poată fi rezolvată 
la masa negocierilor atunci cînd 
prevalează rațiunea, cind se dă do
vadă de spirit constructiv, de recep
tivitate fată de punctele de vedere 
și pozițiile tuturor, cînd se manifes
tă dorința de înțelegere, potrivit in
tereselor majore ale păcii si securi
tății Întregii lumi. Este vorba deci de 
un exemplu pozitiv, care poate și 
trebuie să se răsfrîngă și asupra ne
gocierilor militare de la Viena. în
deosebi in condițiile in care organi
zarea in continuare de tratative pen
tru înfăptuirea dezarmării in Europa, 
pentru a se asigura în acest tel redu
cerea substanțială a armamentelor 
convenționale și eliminarea com
pletă a rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a oricăror arme nu
cleare de pe continent se impun ca 
un imperativ de cea mai mare ac
tualitate. Dacă la Stockholm a fost 
posibil să se ajungă la un acord in 
probleme complexe, de principiu, de 
ce la negocierile de la Viena să nu

se poată realiza o înțelegere con
cretă in legătură cu o simplă dimi
nuare. o reducere numerică a tru
pelor celor două părți 1 De ce să nu 
se parcurgă și aici, de o parte si de 
alta, o anumită porțiune de drum, 
pentru a se ajunge la un compromis?

Condiția principală — de
pășirea divergențelor și in
tensificarea tratativelor. Rea* 
litatea arată că. din păcate, ne
gocierile de la Viena se află 
de multi ani In impas. O cauză im
portantă a impasului creat, a lipsei 
generale de progrese constă In mo
dul de desfășurare a negocierilor, 
in cadrul cărora propunerile si 
contrapropunerile au avut adesea 
prea puțină legătură între ele sau 
chiar deloc, echivalînd de multe ori 
cu ceea ce s-a numit „un dialog al 
surzilor".

în ultima perioadă s-au înregis
trat Insă unele evoluții în direcția 
stabilirii unui dialog autentic. încă 
la Începutul anului trecut țările so
cialiste „direct participante" la tra
tative au prezentat prevederile de 
bază pentru un prim acord privind 
reducerea inițială de către U.R.S.S. 
și S.U.A. a trupelor de uscat și ar
mamentelor și înghețarea ulterioară 
a nivelului forțelor armate și arma
mentelor părților. în esență, pro
iectul de acord preconizează redu
cerea de către U.R.S.S. și S.U.A.. in 
termen de un an, a 11 000 și. res
pectiv, 6 500 militari din trupele 
lor de uscat din Europa centrală, 
urmată de înghețarea, pe timp de 
trei ani. a tuturor forțelor armate 
și armamentelor din zonă. La rîn- 
dul lor, țările occidentale „direct 
participante", prin contrapropunerile 
prezentate spre sflrșitul anului 1985, 
au acceptat Ideea încheierii unul 
acord interimar — de dimensiuni 
modeste — privind prima fază de 
reducere șl înghețare a forțelor și 
s-au declarat disponibile să con
lucreze în direcția realizării acestuia 
pornind de la prevederile avansate 
anterior de partenerii de negocieri. 
Ultimele propuneri occidentale pre
conizează, in esență, reducerea. în 
timp de un an, a 11 000 de militari 
sovietici și 5 000 americani din tru
pele lor de uscat tn Europa- cen
trală și retragerea tn limitele gra
nițelor naționale, urmată de înghe
țarea, pe termen de trei ani. a tu
turor forțelor armate ale celor două 
alianțe militare din regiune.

Propunerile prezentate de o parte 
șl de cealaltă, prin concretizarea 
punctelor de vedere și mal ales prin

corectivele Introduse în unele poziții 
anterioare (semnificativ fiind in 
această privință că s-a renunțat la 
ideea realizării unui acord prealabil 
asupra forțelor armate existente în 
zonă) au contribuit la lărgirea abor
dărilor convergente și a punctelor 
de înțelegere. în același timp însă, 
intre pozițiile părților continuă să 
existe deosebiri de vederi atît in 
legătură cu problema reducerii și 
înghețării armamentelor în Europa 
centrală, cît și în legătură cu am
ploarea unor măsuri adiacente pri
vind, mai ales, schimbul de infor
mații militare și controlul la fata 
locului, aplicarea unor măsuri adia
cente în afara zonelor de reducere 
a efectivelor șl altele.

în mai multe rînduri. tn ultimele 
sale luări de poziție, președintele 
României a evidențiat că propunerile 
existente Pe masa negocierilor de la 
Viena reprezintă o bază bună pentru 
a se putea realiza. încă !n acest an. 
un acord corespunzător. Nu o dată, 
tara noastră, conducătorul partidului 
și statului ap arătat că o asemenea 
reducere nu reflectă cifrele aflate în 
discuție. constituie o măsură mai 
mult simbolică, ce nu afectează in 
nici un fel paritatea, nici raportul 
de forte existent. Ce ar însemna 
oare diminuarea importantelor efec
tive armate aflate în centrul conti
nentului cu citeva mii de militari ? ! 
Cu o amară ironie s-a spus că dacă 
aceste efective ar fi fost reduse cu 
un singur soldat pe zi tn anii de 
cînd se desfășoară aceste tratative 
rezultatele ar fi fost astăzi mai mult 
decit substanțiale...

Un punct de plecare spre 
pași și mai hotăriți pe calea 
dezangajării militare. Deslgur* 
obiectivul imediat al negocieri
lor de la Viena este limitat și 
nu este de natură să pună capăt 
cursei înarmărilor pe continent. Dar 
încheierea unui acord, chiar și par
țial, de reducere a trupelor și ar
mamentelor ar reprezenta o contri
buție efectivă la întărirea încrederii 
Intre statele din această zonă geo
grafică și, In general, în Europa, la 
deschiderea drumului spre pași mal 
hotăriți în direcția dezangajării mi
litare și dezarmării tn centrul Eu
ropei — ca o cale esențială spre 
edificarea securității pe ansamblul 
continentului. Pornind tocmai de la 
asemenea rațiuni. România a adre
sat recent tuturor statelor europene, 
S.U.A. și Canadei apelul de a trece, 
fiecare, la reducerea unilaterală, 
pină la realizarea unul acord gene
ral, a efectivelor, armamentelor și

cheltuielilor militare cu cel puțin 5 
la sută. Tmbinind vorba cu fapta, 
tara noastră a luat inițiativa de a 
reduce în mod unilateral, pină la 
sfîrsitul acestui an. 5 la sută din 
efectivele, armamentele si cheltuie
lile militare, această hotărire ui
mind a fi întărită prin referendumul 
de la 23 noiembrie. De altfel, trans
punerea tn fapt a Inițiativei româ
nești — exemplu concret, mobiliza
tor de acțiune in direcția dezarmării 
— ar permite reduceri certe și 
substanțiala la nivelul întregului 
continent.

încheierea cît mal curînd posibil 
la negocierile de la Viena a unul 
acord — de mult scadent — este ce
rută sl de situația creată după In- 
tilnirea la nivel înalt sovieto-ame- 
ricană de la Reykjavik, cind s-a tre
cut atît de aproape pe lingă un 
acord privind eliminarea de De con
tinentul nostru a rachetelor cu rază 
medie de acțiune — problemă ce 
rămine pe ordinea de zi a actuali
tății internaționale. Or. după Reyk
javik se constată că in anumite 
cercuri politico-milltare au crescut 
brusc solicitările de intensificare a 
înarmărilor conventionale. Tn acest 
fel. desigur, ce s-ar cistlga cu o 
mină, s-ar pierde cu cealaltă. Iar 
puterea de distrugere nu s-ar dimi
nua cu prea mult. Toate acestea au 
făcut să crească și mai mult rolul 
negocierilor de la Viena.

După opinia observatorilor, de
pășirea deosebirilor de vederi 
care mai există este posibilă prin 
manifestarea efectivă a voinței 
politice a statelor direct parti
cipante. In acest sens, președin
tele României a adresat în aces
te zile statelor participante la 
negocieri apelul de a acționa în ve
derea realizării unul compromis, de 
a se parcurge și de o parte și de 
alta o anumită parte din drum, 
pentru încheierea unor Înțelegeri 
corespunzătoare. Aceasta ar avea o 
mare importantă politică, ar de
monstra că. in continuare, este 
posibil și trebuie să se depună toa
te eforturile pentru Înfăptuirea dez
armării, pentru asigurarea securității 
si păcii in Europa si in lume. Fără 
îndoială. Încheierea cu rezultate 
constructive a negocierilor de Ia 
Viena ar putea Influența pozitiv și 
noua reuniune general-europeană, 
care si-a început lucrările, tot în 
capitala Austriei, după cum un de
maraj constructiv al acesteia din 
urmă ar fi de natură să faciliteze 
finalizarea cu succes a tratativelor 
privind reducerea trupelor si arma
mentelor in centrul continentului.

Radu BOGDAN

. RESTRICȚII. Miniștrii afacerilor 
I externe ai țărilor membre ale Pie- I 
1 ței comune reuniți în capitala An- I 
I gliei au adoptat — cu excepția

Greciei -- unele măsuri în ce prl- I 
vește relațiile cu Siria. Intre altele, | 
se au în vedere un embargo asu- 

Ipra livrărilor de arme către Siria, . 
restricții in privința contactelor la I 
nivel înalt cu oficialități siriene — 1 
relatează agenția France Presse.

RIDICAREA LEGII MARȚIALE | 
ÎN BANGLADESH. O proclamație 

I semnată de președintele R.P. Ban- ■ 
gladesh, Hussain Muhammad Ers- | 
had, difuzată luni la Dhaka, anun- 

Iță ridicarea legii marțiale, în vi- 
goare din anul 1982, transmit agen- I 
țiile internaționale de presă . Se | 
precizează că președintele Ershad 

I renunță la titlul de administrator- i 
șef al legii marțiale șl repune in I 
drepturi Constituția. '

I

ACORD ÎN CIAD. Agențiile In- I 
ternaționale de presă anunță că I 
între președintele Republicii Ciad, 
Hissend Habre, și guvernul de uniu- I 
ne națională de tranzițte (G.U.N.T.) | 
a fost Încheiat un acord de înce
tare a focului în Ciad, .

AGENȚIA T.A.S.S. transmite că • 
după darea în folosință a primului 
bloc energetic al centralei atomo- I 
electripe de Ia Cernobil, a fost pus | 
in funcțiune de probă și cel de-al 
doilea bloc energetic al centralei, ■ 
care fusese oprit în urma acciden- I 
tului din aprilie fără a fi deterio- ' 
rat.

TN URMA ALEGERILOR MU- I 
NIC’PALE desfășurate duminică 
în Peru, Partidul Alianța Populară I 
Revoluționară Americană (A.P.R.A.) |
— de guvernămînt — a obținut 1 
majoritatea voturilor în cele mai . 
multe departamente, provincii și I 
regiuni ale țării. Pe locul al doilea I
— consolidindu-și poziția — s-a 
plasat alianța forțelor democratice I 
„Stingă Unită".

| PLENARA C.C. AL P.C. LIBA- . 
I NEZ, care s-a desfășurat la Bei- I 

rut. a examinat situația din tară în 1 
I contextul crizei din Orientul Mij

lociu și a! evoluțiilor pe plan inter- I 
național. Plenara a hotărît convo- I 
carea celui de-al V-lea Congres al

| P.C.L. pentru perioada 3—5 februa- i 
I rie 1987.
I SCUFUNDARE. Două balenlere
I islandeze au fost scufundate în I
1 portul Reykjavik, acțiunea fiind ' 
revendicată de o organizație cana
diană de luptă împotriva sacrifi- I

| cării cetaceelor. Cele două nave | 
reprezintă jumătate din flotila de 

acestei țări. ■| baleniere
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