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Pentru buna desfășurare a activității economico-sociale
Referendumul de la 23 noiembrie — expresia voinței unanime a poporului român

O cerință, 
o îndatorire, 
un îndemn

ECONOMISIȚI 
ENERGIA!

La temelia viitorului
climatul muncii pașnice

Țara noastră deține !n prezent o 
Importantă zestre energetică — peste 
20 000 MW — dimensionată in con
cordanță cu dezvoltarea in ritm sus
ținut a economiei naționale și asi
gurarea corespunzătoare a cerințelor 
vieții sociale. La Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22 octombrie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Avem tot ce este necesar ca să pu
tem asigura in bune condiții ener
gia pentru toate sectoarele, pentru 
desfășurarea normală a întregii ac
tivități". Dar in același timp, secre
tarul general al partidului sublinia 
cu toată claritatea că : „sînt nece
sare măsuri hotărite pentru reduce
rea consumurilor energetice, a con
sumurilor materiale, pentru folosi
rea rațională a surselor materiale de 
care dispunem".

Este o cerință pe deplin justificată 
dacă ținem seama că, în privința 
consumului de energie pe unitatea 
de venit național, nivelurile înregis
trate în România sînt de circa două- 
trel ori mai mari decit cele atinse 
de unele țări dezvoltate. Pornind de 
la această realitate se poate lesne în
țelege necesitatea stringentă a eco
nomisirii energiei și a aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice cu
prinzătoare pentru a se asigura gos
podărirea cu maximă eficiență a fie
cărui kilowatt-oră. a fiecărui gram 
de combustibil. în condițiile țării 
noastre, care nu dispune de resurse 
energetice bogate și care și-a pro
pus realizarea unor Importante pro
iecte de dezvoltare economico-socia- 
lă, economisirea severă a energiei 
reprezintă o direcție prioritară de ac
țiune, de maximă însemnătate, care 
trebuie să devină o cauză a tuturor 
oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor, Dispunem. în acest domeniu de 
un program de amplă perspectivă, 
iar sarcinile actualului cincinal sînt 
deosebit de mobilizatoare. Reduce
rea. în perioada 1986—1990. cu 20 la 
sută a consumului mediu de ener
gie pe unitatea de venit național 
este o sarcină pe deplin realizabilă, 
dacă ținem seama de rezultatele ob
ținute pină in prezent, dar mai ales 
de rezervele existente.

Pentru atingerea acestui obiectiv 
este necesar ca toate acțiunile între
prinse să se întemeieze pe cunoaște
rea profundă a problemelor tehnice, 
tehnologice și economice ale ener
geticii industriale și, cu deosebire, a 
aspectelor concrete specifice fiecărei 
întreprinderi și fiecărui loc de mun
că. Pretutindeni trebuie limpede în
țeles că economisirea este, în pri
mul și în' primul rînd, o mare sursă

de energie. Preocupările în acest do
meniu nu sint conjuncturale ; ele 
trebuie să aibă un caracter perma
nent. deoarece capacitatea creatoare, 
spiritul de inițiativă al oamenilor 
muncii pun mereu in valoare noi re
surse de diminuare a consumurilor 
energetice.

Reducerea severă a consumurilor 
energetice constituie, de altfel, o 
preocupare constantă și în țările cu 
o bază energetică dezvoltată. Franța, 
de pildă, care are un nivel de con
sum ce o indica drept o țară mai 
puțin risipitoare decit altele cu eco
nomie comparabilă, a trecut la reali
zarea unor programe severe de eco
nomisire în diverse sectoare ale ac
tivității. în perioada 1973—1985 se 
poate observa că sporirea consumu
lui de energie a fost în Franța mult 
inferioară creșterii economice. In
vestițiile pentru utilizarea rațională 
a energiei au fost promovate cu prio
ritate, dovedindu-se mai puțin costi
sitoare decit cele din domeniul pro
ducției de energie. în toate țările 
O.E.C.D., consumul de energie pe lo
cuitor s-a redus cu 6 la sută între 
1973 și 1985, în timp ce produsul na
țional brut pe locuitor a crescut cu 
18 la sută. In elaborarea strategiilor 
de economisire a energiei, în majo
ritatea statelor lumii un accent deo
sebit a fost pus pe căutarea și folo
sirea unor materiale și tehnici cu 
performanțe ridicate în utilizarea e- 
nergiei.

Efortul de concepție șl organizare 
pe plan tehnologic este decisiv la ora 
actuală pentru reducerea substan
țială a consumurilor energetice. Por
nind de la această realitate se poate 
lesne înțelege importanța deosebită 
a măsurilor pe care le-a inițiat, în 
ultimii ani, conducerea partidului 
nostru pentru modernizarea și în
noirea tehnologiilor de fabricație în 
toate ramurile industriei românești. 
Analiza stadiului tehnologic la care 
a ajuns economia noastră evidenția
ză realizări remarcabile, dar și re
zerve substanțiale în toate sectoarele 
de activitate. în condițiile in care o 
serie de procese tehnologice au con
sumuri specifice mari, depășite, iar 
in utilizarea energiei se înregistrează 
un consum nerațional sau chiar risi
pă, economisirea energiei este nu 
numai posibilă și necesară, ci consti
tuie, înainte de toate, o înaltă datorie 
patriotică a fiecărui specialist, a fie
cărui cetățean. Măsurile de economi
sire a energiei ce pot fi aplicate de 
către consumatori le putem împărți 
în două grupe : imediate și de per
spectivă. Din prima grupă fac 
parte : iluminatul rațional, orga

nizarea unor schimburi de lu
cru echilibrate și adoptarea unor 
orare de funcționare adecvate, core
late cu necesitățile sistemului ener
getic ; controlul, normarea și dispe- 
cerizarea consumatorilor pe unități; 
eliminarea funcționărilor „în gol" 
sau in regim „descărcat" a utilajelor 
etc. în ce privește măsurile de per
spectivă, ele privesc modernizarea 
actualelor tehnologii, începind cu re
considerarea proceselor și a produse
lor energointensive, introducerea de 
noi tehnologii în industrie ș.a.

Pentru o abordare de substanță a 
problematicii economisirii energiei 
apar ca necesare perfecționări care 
să înceapă încă de la activitatea de 
proiectare a produselor și tehnolo
giilor. Relația tehnologie-energie, ca
racterul interdisciplinar al energeticii 
impun, pe de o parte, o participare 
activă și implicare profundă a unită
ților de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică la rezolvarea cerin
țelor producției, iar pe de altă par
te capacitarea corespunzătoare a 
compartimentelor de concepție șl a 
celor de execuție din întreprinderi. 
In toate unitățile au fost elabora
te programe de măsuri cu largă per
spectivă pentru reducerea consumu
rilor și creșterea eficienței în utili
zarea energiei. Urmărirea cu con
secvență a aplicării riguroase a fie
cărei măsuri în parte este de natură 
să conducă la rezultate cit mai bune. 
Orice kilowatt-oră de energic electri
că sau gram de combustibil econo
misit este in folosul dezvoltării eco
nomiei naționale, al fiecărui om al 
muncii, al fiecărui cetățean. Cu toții 
sîntem profund interesați ca la lo
cul de muncă sau acasă să reducem, 
pe toate căile, consumurile de ener
gie și combustibil, să dovedim înaltă 
răspundere, spirit gospodăresc în 
utilizarea cit mai judicioasă a aces
tor avuții naționale.

întregul program de măsuri stabi
lit de conducerea partidului pentru 
asigurarea producției de energie elec
trică prevăzută și utilizarea cit mal 
judicioasă a acesteia are o mare în
semnătate. pentru buna desfășurare 
a activității economice și sociale, 
pentru realizarea exemplară a obiec
tivelor planului pe acest an și a ac
tualului cincinal. Tocmai de aceea ne 
propunem să relevăm sistematic ini
țiativele, preocupările din domeniul 
energfei și acțiunile care sînt între
prinse în scopul gospodăririi cu ma
ximă răspundere a resurselor ener
getice — energie electrică și com
bustibili.

Ion LAZAR
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Cu această sumă s-ar putea asigura
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Înainte de ora 7. premiantele, 
cele două fetite ale Floarei Tătar, 
filatoare in secția ringuri a Între
prinderii ..Filatura" de bumbac din 
Zalău, și-au luat' la revedere, 
urîndu-i mamei spor la muncă in 
ziua respectivă, urare însoțită de 
promisiunea că ele se vor întoar
ce de, la școală cu rezultate foar
te bune. Așa cum au obișnuit-o. 
Tatăl lor zimbește. le spune Și el 
la revedere, e grăbit, are o zi mat 
încărcată la întreprinderea „Armă
tura", unde lucrează. La locul el 
de muncă, mama si-a luat în pri
mire cele 1 200 fuse șt. din 
citim pe chipul ei, totul •. 
strună. Va realiza, 
norma de 90 kg fire 
„poate chiar ceva 
spune ea. Si avem 
să o credem, fiind 
una dintre cele mai destoinice mun
citoare. A crescut și s-a format 
o dată cu moderna platformă a Za- 
lăului („filatura" fiind printre, pri
mele unități care au apărut în noua 
geografie economică a orașului). 
A fost onorată cu „Ordinul Mun
cii" clasa a lll-a. Un motiv în plus 
pentru cele două fetițe, una in cla
sa a lll-a, cealaltă în a Vl-a, să-i 
urmeze exemplul. De 15 ani cu o 
regularitate de ceasornic, dimine
țile ei, ale familiei se desfășoară 
sub semnul bucuriei începutului. 
Viața lor își urmează cursul fi
resc : muncă, rezultate, satisfacții, 
împliniri, fericire, visuri de viitor.

E un crîmpei de viață, din viața 
marii familii muncitorești de pe 
platforma Zalăului. Din marea fa
milie a tării. Lucrează la „Filatu
ra" peste 1 800 'Ide femei. Ritmul 
alert în care si muncește, din

i cîte 
merge 

in mod sigur, 
in schimbul I, 
mai mult" ne 
toate motivele 
cunoscută ca

ARMELE PĂCII SINT

IN MlINILE FIECĂRUIA DINTRE NOI!

Producind mai mult și mai bine

prima oră a dimineții, in toate 
sectoarele este o expresie firească 
a hotăririi de a traduce in viață 
măsurile adoptate in recenta adu
nare. generală a oamenilor muncii : 
încheierea cu bune rezultate a 
producției pe acest an și pregătirea 
temeinică a producției anului viitor.

— Pentru dumneavoastră. ca 
muncitoare si mamă a doi copii, 
spuneți-ne, ce reprezintă reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare ? ■

— Am urmărit cu inimă de 
mamă cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și am înțeles 
că sumele rezultate vor fi destinate 
dezvoltării social-economice a tării. 
Altfel spus, țara va fi ea însăși,mai 
puternică. E vorba, cred eu, de o, jus
tificată deplasare a unor eforturi 
intr-un sens pe care-l dorim cu 
toții. Totodată, acest fapt are Și o 
altă calitate ; aceea de a-i face pe 
alții să înțeleagă că poporul nostru 
nu numai că dorește liniștea, pacea, 
dar și face efectiv ceva pentru a- 
ceasta. concret, practic.

— Prin urmare, a spune DA în 
cadrul referendumului din noiem
brie, pentru dumneavoastră în
seamnă...

— Exact ce înseamnă si trebuie 
să insemne pentru toate mamele, 
pentru toți oamenii muncii din țara 
noastră : susținerea cu toată ardoa
rea a noii inițiative de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, un 
îndemn la preluarea și de către 
alții a acestui exemplu. Năzuin
țele omului nu se pot împlini de
cit intr-un climat de pace și în
țelegere, de muncă liniștită.

Discutăm și cu alte filatoare. 
Toate susțin din întreaga lor ființă 
noua inițiativă de pace a secreta
rului general al partidului nostru. 
O unanimă voință de pace.

Nici o clipă nu-și pot imagina, 
nu vor să-și imagineze ca pinza 
țesută din firele lor. din truda lor 
să acopere vreodată victime ale 
războiului. Ele nu văd aceste fire 

d^tipfiție. Nu u 
le^văfir<dMU)„M‘Ktatei.în,\4ele mal ,u 
vii culori ale' Vieții, die speranței 
și bucuriei.
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J DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

in uzine, 
pe ogoare, pe șantiere, in laboratoarele științei 
- contribuim la întărirea păcii, la dezarmare, 
la climatul de încredere și securitate in Europa 
și in întreaga lume

Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scînteli

S-a petrecut în urmă cu mai 
multi ani. pe vremea cînd... Dar 
mai bine să cunoaștem lucrurile 
chiar de la cei implicați. Vorbește, 
prin urmare, ing. Constantin Tato- 
mir. directorul întreprinderii ,.E- 
mailul Roșu" din Mediaș :

— începea un suflu nou in po
litica economică a tării. în modul 
de a fi concepute problemele dez
voltării industriale, o deschidere 
către modernizare și eficientă. Era 
Începutul acestei epoci pe care o 
trăim si care atit de mult a pus in 
valoare energiile tării, potențialul 
nostru creator. Noi. aici, ne-am 
dat seama că. moștenind o dotare 
tehnică învechită și in condițiile in 
care un principal element tehnolo
gic — emailurile — provenea a- 
proape în totalitate din import, nu 
vom putea face saltul spre tehni
citate și eficiență 
ridicate dacă nu 
ne vom ocupa 
singuri de cerce
tare și progres 
tehnic. In conse
cință. am creat 
un grup de cerce
tare alcătuit din 
inginerii de la noi 
pe care ii știam 
preocupați de cre
ația tehnică. Dar. 
pe vremea aceea, 
se mai găseau oameni cane nu 
înțelegeau rostul unor asemenea 
preocupări într-o uzină. S-a zis că 
inginerii respectivi ..stau la umbră 
si citesc în timpul producției". 
Acolo se muncea. Și încă in ce 
ritm, cu cită dăruire ! Apăruseră 
chiar si primele rezultate. Am fost 
chemat. învinuit că am dezorgani
zat munca, am fost sancționat și 
mi s-au imputat retribuțiile ingi
nerilor din grupul de cercetare. 
Sigur că am fost cătrănit. Sigur 
că. pentru moment. activitatea 
noastră de cercetare a stagnat. 
Dar ne-am ..bătut" pentru adevă
rul nostru. Am perseverat în „gre
șeala" de care am fost acuzați si 
s-a constatat, la scurt timp, că 
dreptatea era de partea noastră...

Promovarea progresului tehnic a 
fost si încă mai este „o bătălie". 
Cu concepții depășite de vreme, 
retrograde (ca in cazul istorisit da 
ing. Constantin Tatomir). cu tare 
morale ce se pot numi spirit ru
tinier. comoditate, incompetentă, 
linsa îndrăznelii necesare în fața 
promovării noului. De aceea, con
fruntările la care au trebuit să 
facă față inginerii cercetători de la 
„Emailul Roșu" nu s-au încheiat 
o dată cu intîmplarea istorisită mai 
sus. Mai demnă de amintit aici 
a fost și este confruntarea cu pro
priile limite. Care s-au cerut și se 
cer mereu și mereu depășite...

L-am cunoscut aici pe cel mai 
vîrstnic cercetător — inginerul 
Vaier Florea, veteran al uzinei și, 
de multi ani. șef al laboratorului 
de cercetări.

— De ce în uzină, șl nu In la
borator ? îl întreb.

Surîde. surîs îngăduitor de om 
vîrstnic șî înțelept :

— Avem si laboratoare. Nu toc
mai strălucit dotate. Dar laborato
rul nosțru cel mare, cel într-ade- 
văr eficient este uzina. Și asta a 
fost o idee pentru care, la un mo
ment dat. a trebuit să ne batem, 
să convingem. Exisța ideea pre
concepută că cercetătorul trebuia 
să predea dosare, nu produse. 
Aveau ideea aceasta chiar și unii 
dintre mai tinerii ingineri pe care 
i-am cooptat în cercetare. Iată aici 
secția de coloranți. Am conceput-o 
și am construit-o ca pe un labo
rator mai mare. Probele în mic le 
repetăm în fază industrială. Și 
predăm nu un dosar, ci colorantul 
necesar producției. Cercetătorul

Cutezanța gîndului, 
perseverenta faptei

respectiv se ocupă și răspunde 
apoi permanent de producție. Li
vrăm. în acest sistem, coloranți și 
emailuri pentru toată producția 
uzinei și pentru alte 13 întreprin
deri din tară. Cercetătorul poate 
interveni continuu, perfecționind, 
gindind creator, dueîndu-și mal 
departe Ideile. Răspunzind si de 
producție, viața, producția îl obligă 
să nu-și considere încheiată oerce- 
tarea decit o dată cu ieșirea din 
fabricație a produsului.

— Eu sint cercetător, nu produ
cător ! — a spus o dată un tinăr 
venit cu oarecari ifose.

„Bătrînul" i-a răspuns calm :
— Înainte de orice ești răspun

zător de rezultatele muncii dumi- 
tale. Iar asta o verifică producția 1

Si l-a dat în primire o instalație 
de producție industrială, o dată cu 
un program de cercetare. Nu s-a 
încheiat acolo „războiul" cu ne
mulțumirea tinărului inginer.

— Cercetarea — spune inginerul 
Vaier Florea — presupune, cum 
vedeți, și să te ocupi de educarea 
celor care o fac. Atitudinile fată 
de ea deci problemele morale, sint 
cîteodată chiar mai importante 
decit punctele unui program tehnic 
de cercetare. Noi am rezolvat aici 
problemele tehnice și tehnologice 
ale producției indigene de emai
luri și coloranți. am conceput și 
produs utilaje moderne, de un ni
vel tehnic pe care îl rivnesc și fir
me străine de mare reputație. 
Echipăm cu aceste mașini fabrici 
întregi. Produsele de serie ale în
treprinderii sint estetice, funcțio

nale. printre cele mal bune din 
lume si exportate în 24 de țări și 
chiar în cele care dețineau intîie- 
tatea calitativă in domeniu — sîn
tem acum, de altminteri, cea mai 
mare întreprindere de acest fel din 
lume... Toate acestea au fost cu
cerite pas cu pas. Prin insistentă, 
printr-o atitudine corectă fată de 
muncă...

— Ce Înțelegeți prin „corectă" ?
— Corect. în ordinea morală a 

societății noastre, este să ai fată 
de munca ta o atitudine activă, 
ofensivă chiar, să gindești. să 
creezi, succesul să nu fie decit 
certitudinea că poți mai mult. E... 
corect ?

— Ce n-ati rezolvat ?
— Multe. Intre altele șl proble

ma tehnică a producerii unui sor
timent de colorant al cărui nume 

îl purtăm... emai
lul roșu... Produ
cem gama de ro
șu, mai puțin ro
șul corai... Sîn
tem în curs de 
a o rezolva și 
p-asta...

Face o pauză, 
zîmbește și reia :

— Toate cîte nu 
le-am rezolvat 
încă au o bună 
premisă de a fi 

rezolvate : am reușit ca. în colec
tivul nostru, să ajungem la o plat
formă morală care ne permite să 
îndrăznim. Gîndim acum cu toții 
că prima fază a cercetării nu este 
laboratorul, ci... imposibilul. Abor
darea imposibilului. Să treci cu 
încredere pragul spre ceea ce pare 
imposibil. V-aș putea da o sută de 
exemple. Cițiva tineri ingineri din 
producție care, aflînd că. undeva in 
lume, a apărut o firmă ce fabrică 
vase emailate cu bord de inox și 
că riscam să pierdem piața dacă 
nu rezolvăm și noi această tehno
logie. au zis cu nonșalantă : ,.O 
facem noi 1“ Cum ? Cind ? Nu 
știam nimic despre tehnica folosi
tă... Poate că normal ar fi fost să 
nu-i credem. Dar i-am crezut. Și 
le-am oferit condiții. în trei luni 
nu numai că au găsit soluția dar 
au construit și setul de mașini. 
Trei luni ! Ce-a fost asta ? „Curaj 
nebun" ar fi spus unii. Doar curaj. 
Doar încredere în propriile forțe. 
Doar voință teribilă de a te auto- 
depăși. Mergeți acum în Franța, 
in R.F.G.. în S.U.A.. veți vedea 
vinzîndu-se in magazine vasele 
noastre cu bord de inox. Și cîte 
alte asemenea exemple v-as pu
tea da !

N-ar mai fi fost nevoie. Ideea 
tăriei morale de a învinge impo
sibilul si de a te face astfel părtaș 
la progres, cu toate puterile si cu 
toată bogăția sufletului tău. era pe 
deplin demonstrată.

Mihai CARANFIL

FAPTELE NOASTRE- VOTUL NOSTRU 
PENTRU DEZARMARE SI PACE 
LA REFERENDUMUL DIN 23 NOIEMBRIE!

Pe întreg cuprinsul pa
triei - unanimă adeziu
ne la inițiativa reducerii 
cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, 
puternică angajare a 
tuturor cetățenilor pen
tru înfăptuirea politicii 
interne și
partidului și statului 
nostru.

Ecouri de 
muncii, in pagina a lll-a.

externe a

la oamenii

IMAGINbARGUMENT ALE OPȚIUNII
DE PACE A POPORULUI ROMÂN

Tot ce zidim să rămînă moștenire urmașilor și urmașilor urmașilor noștri
Fotografia alăturată a surprins una 

din zonele industriale moderne ale Bo
toșanilor. Adăugați la aceasta platfor
mele industriale din toate localitățile 
importante ale patriei : numai între anii 
1965-1986 au fost create peste 250 plat
forme și zone industriale pe tot cuprin
sul țării. Și vom avea astfel imaginea 
vigurosului copac al industriei româ
nești, cu rădăcini puternice durate mai 
ales după Congresul al IX-lea al parti
dului. Cu înzestrare tehnică de prim 
rang. Statistica consemnează : la sfîrși- 
tul anului 1985, economia românească 
dispunea de fonduri fixe în valoare de 
circa 2 780 miliarde lei. Pînă în 1990 va

loarea acestora va ajunge, potrivit stra
tegiei dezvoltării definite la Congresul 
al Xlll-lea al partidului, la 3 500 mili
arde lei.

Am construit enorm în anii libertății 
noastre. Milioane de noi locuri de mun
că. în ramuri industriale tradiționale ori 
care au fost create în acești ani rodnici. 
Am construit pentru om, pentru a-i asi
gura un standard de viață civilizat. Am 
construit cu încredere în viitor, în timpul 
de pace al țării și al planetei. Cu încre
dere că vor dăinui temeliile tuturor cti
toriilor noastre.

- Am construit cu eforturi, ne spune 
Mircea Roibu, unul dintre zecile de mii

de oameni ai siderurgiei gălățene. Noi 
sîntem cei care știm prețul a tot ceea 
ce am înălțat. Palmele noastre știu bine 
acest preț. Tocmai de aceea opțiunea 
noastră de pace o alăturăm firesc lîngă 
verbul a munci. A munci, a construi, a 
trăi în liniște și pace. De aici își trage 
seva hotărîrea noastră puternică de a 
sprijini cu fapta de muncă, de construc
ție inițiativele de pace ale Româ
niei, ale președintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La 23 noiembrie, 
opțiunea noastră de pace se va concre
tiza într-un DA hotărît pentru ca tot ceea 
ce am zidit și zidim să rămînă moștenire 
urmașilor și urmașilor urmașilor noștri.
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Consecvență și fermitate in aplicarea
măsurilor privind pregătirea 

și perfecționarea profesională

*

Un grup de ingineri de la între
prinderea de mașini grele București 
a redactat, pentru uzul personalului 
muncitor de aici, un chestionar in 
trei volume în sprijinul celor care 
urmează cursurile de perfecționare 
profesională. Ca și un roman capti
vant, reușit, chestionarul te prinde 
de cum îl deschizi. întrebările puse 
ccr răspunsuri scurte, de regulă, un 
„da" sau „nu" ori o simplă bifare. 
Cartea solicită cititorului capacitatea 
sa de discernămînt, îl ajută să-și 
treacă, în revistă cunoștințele tehni
ce, să-și descopere lacunele. Iată de 
ce chestionarul a devenit o carte 
prețioasă pentru oamenii muncii din 
întreprindere. Este o dovadă, printre 
multe altele, a largului interes pe 
care muncitorii, inginerii și maiștrii 
din această mare unitate industrială 
bucureșteană îl arată fată de perfec
ționarea pregătirii profesionale, de
venită o preocupare tot atît de im
portantă ca și îndeplinirea indicato
rilor de plan. Acest interes este, tot
odată. rezultatul unei susținute ac
țiuni inițiate cu doi ani în urmă de 
comitetul de partid din întreprin
dere. continuată cu consecventă și 
fermitate in prezent, avută în vede
re pentru perioada următoare si în 
perspeotivă.

Rațiunea acestei acțiuni ne este 
explicată de tovarășul Ionită Năsta- 
se, secretarul comitetului de partid : 
„Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii, dezvol
tarea intensivă, o nouă calitate, o 
nouă eficiență, o ridicată producti
vitate a muncii nu se pot realiza 
decit cu oameni de înaltă calificare. 
In lumina acestei viziuni dialectice, 
comitetul de partid a reconsiderat 
critic întreaga problemă a pregătirii 
profesionale, punind-o sub incidența 
imperativelor actuale, ■ a sarcinilor 
deosebit de complexe care revin co
lectivului nostru din hotărirîle celui 
de al XIII-lea Congres al partidului, 
din unele programe prioritare națio
nale. De aceea, organizația noastră 
de partid și-a corelat mai strins me
todologia sa de lucru cu noile exi
gențe privind pregătirea profesiona
lă a personalului muncitor". Exami
narea atentă a experienței comite
tului de partid de la întreprinderea 
de mașini grele București in acest 
domeniu relevă că o asemenea ac
țiune de anvergură presupune, o 
dată cu fixarea clară a obiectivelor, o 
amplă activitate politico-organizato- 
rică în forme și metode diverse, ar
monios îmbinate, care să conducă 
spre finalitatea dorită. Dar să urmă
rim, în componențele ei esențiale, 
cum s-a desfășurat și se desfășoară 
în continuare activitatea de pregătire 
și perfecționare profesională.

Prin mijloacele muncii de pro
pagandă a fost făcută o largă popu
larizare a prevederilor legale pri
vind încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului muncitor, a 
criteriilor specifice întreprinderii, 
în mod deosebit,s-a explicat, oame
nilor muncii gă ... gradațiile, catego
riile. funcțiile de conducere nu se 
„dau", ci se „obțin" pe baza nivelu
lui cunoștințelor tehnico-profesiona- 
le precis măsurate de punctajul tes
telor. de notele acordate de comisia 
de examinare la absolvirea cursului

Foto. : Sandu Cristian

La întreprinderea de electro
nică industrială și de automa
tizări din Cluj-Napoca au fost 
finalizate în perioada care a 
trecut din acest an 30 de obiec
tive de cercetare, concomitent 
cu asimilarea și introducerea în 
fabricație a unui număr de 30 
de produse noi. Astfel, s-a 
extins gama produselor electro
nice destinate automatizărilor, 
prelucrării și teletransmisiei de 
date, electronicii profesionale și 
altele. în prezent, in întreprin
dere se află în fabricație peste 
100 de produse noi și moderni
zate destinate unor domenii de 
virf ale economiei naționale. 
(Marin Oprea).

SERVICII REZOLVATE PRIN... AMINARI
Se știe, toamna nu înseamnă doar frunze ruginii. Este anotimpul 

cind bunii gospodari se pregătesc pentru a întimpina iarna ; pregătiri 
în toate domeniile, de la îmbrăcăminte și aprovizionare pină la locuin
țe : se revizuiesc și se repară instalațiile, se etanșeizează ferestrele, se 
repară ușile etc.

Asemenea pregătiri sînt în toi și la Craiova, locul anchetei noastre. 
In prezent, municipiul dispune, ca spațiu locativ, de peste 63 000 de 
apartamente și mii de case individuale. Deci o „piață de desfacere" 
bună pentru instituțiile prestatoare de servicii — întreprinderea jude
țeană pentru gospodărie comunală și locativă (I.J.G.C.L.), cu secțiile ei 
de specialitate (întreținere fond locativ, termoficare. prestări in construc
ții), precum și cooperativa „Constructorul" cu unitățile sale de profil. In
cit, firesc, volumul serviciilor a cunoscut, an de an, creșteri considerabile.

de re-

CUM GĂSEȘTE CETĂȚEANUL 
MESERIAȘUL DE CARE ARE NE
VOIE 7 Nu este suficient să cunoști 
adresele unităților de reparații sau 
ale celor care prestează alte servicii : 
esențial este' modul cum 
acestea la solicitări. Or. ni 
ne. eficienta apelurilor este, i 
te ori, redusă, neoperativă, 
cepția întreprinderilor de 
electricitate, care răspund 
oricăror solicitări.

— în zadar telefonezi, că, 
gulă, nu obții nimic — ne spune pre
ședintele asociației nr. 16, Florea 
Diaconu. Te trimit de colo pină 
colo, pină te lași păgubaș.

Testăm, pe loc (era in ziua de 4 
noiembrie), gradul de solicitudine al 
respectivelor servicii. Formăm numă
rul 33695 — intervenții termofica
re. O voce feminină ne informează 
că „numai după ora 15 pot fi ono
rate cererile'*.  (Era ora 11). Ni se dă 
un alt număr de telefon — 44592, 
unde, după spusa persoanei care răs
punde, s-ar afla meseriașii de care 
avem nevoie. Acolo însă nu răs
punde nimeni... La dispeceratul 
uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești (telefon 16001) pri
mim un răspuns uluitor.

— „Doamna dispeceră" e plecată 
Ia o ședință ! Căutați-o mai tîrziu, 
dar mai sigur miine...

Dacă ar fi fost vreo avarie se
rioasă la instalațiile de termofica
re? Și dacă in plină zi, în miezul 
programului de lucru era atît de 
dificil să găsești un meseriaș, ce se 
întîmplă după-amiaza, seara sau, în 
caz de nevoie, noaptea, cind nu 
ai la cine apela ?

— Oamenii vin la noi, ne spunea 
președintele unei asociații de lo
catari, dar nu le putem da o soluție. 
Intr-o asemenea împrejurare am lă- 

răspund 
se spu- 
de mul- 
cu ex- 
gaz și 
prompt

de perfecționare. Concomitent cu 
activitatea de popularizare a legilor 
privind promovarea in muncă a per
sonalului muncitor. comitetul de 
partid. împreună cu consiliul oame
nilor muncii au elaborat un pro
gram unitar, cu prevederi clare și 
diversificate, de pregătire și perfec
ționare a forței de muncă.

Desigur, planurile de muncă, pro
gramele. oricît de bune ar fi. valo
rează prea puțin dacă nu sînt înfăp
tuite la timp și cu eficiența scon
tată. De aceea, comitetul de partid 
a stabilit cu rigurozitate mijloacele 
și forțele de desfășurare a acestei 
acțiuni, implicînd în mod deosebit 
activul de partid. în acest sens, au 
fost precizate atribuțiile șefilor de 
secție, responsabililor de cursuri și 
lectorilor și a fost pus la punct un 
sistem de verificare permanentă a 
modului de desfășurare a cursurilor 
de perfecționare. Lectorii și instruc-

VIAȚA DE PARTID

La întreprinderea
de mașini grele București

torii au fost selecționați din rîndu- 
rile maiștrilor, inginerilor si tehni
cienilor din producție și proiectare 
și au fost instruiți la centrul de pre
gătire și perfecționare profesională 
din incinta întreprinderii. în vederea 
folosirii unor metode active de in
struire și utilizării intensive a mij
loacelor și metodelor didactice. Te- 
maticile cursurilor au fost întocmi
te, la nivelul secțiilor, cu o largă 
consultare a specialiștilor din pro
ducție și proiectare, urmărindu-se 
îndeosebi însușirea unor tehnici mo
derne. cu aplicabilitate imediată, 
care să ducă la oreșterea productivi
tății muncii, a calității produselor și 
eficientei economice. Totodată, a 
fost restructurată activitatea cen
trului de pregătire si perfecționare 
profesională din întreprindere.

în scopul organizării și urmăririi 
mai bune a înfăptuirii programului, 
de pregătire și perfecționare pro
fesională, pentru anul de învățămînt 
1985—1986 au fost prevăzute trei 
etape. în prima etapă, octombrie 
1985—februarie 1986, au fost organi
zate 77 cursuri, la nivelul secțiilor 
de producție, care au cuprins, de re
gulă, muncitori calificați, cu catego
rii inferioare. în a doua etapă, fe- 
bruarie-iunie. au fost organizate, tot 
la nivelul secțiilor de producție. 58 
de cursuri de perfecționare cu mun
citori avînd categorii mari, precum 
și 5 cursuri de perfecționare desti
nate personalului tehnico-productiv 
din domeniul tehnologiilor moderne 
pentru centralete nu el ea ro -elect rice. 
Etapa a treia, iunie-noiembrie, a re- . 
prezentat o schimbare calitativă în 
abordarea problemei perfecționării 
și pregătirii profesionale, în sensul 
creării condițiilor pentru policalifi
carea muncitorilor din categoriile 
superioare. De asemenea, o mare im- 

sat fără apă 132 de apartamente — 
o scară întreagă — pentru un robinet 
stricat, care amenința cu inundația, 
neavînd cine să-1 repare.

SUITA AMINARILOR... Notăm 
cîteva din cererile adresate de aso

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

ciațiile de locatari, din vreme, sec
toarelor de resort ale I.J.G.C.L. șl 
neonorate, deși reprezintă lucrări cu 
valori importante, nu lucrări de „doi 
bani". (Cu toate că și pe acestea 
trebuie să le facă cineva). în sub
solurile celor 12 blocuri ale asocia
ției nr. 9, doar la trei se execută 
lucrările necesare de scoatere și eli
minare a scurgerilor de apă ; restul 
vor intră în iarnă... lacustre. Pre
văzători, cei din asociația de lo
catari nr. 16 au făcut, încă din vară, 
mai precis la 15 iunie, o adresă 
către secția de termoficare, cerînd 
verificarea vanelor și a robinetelor. 
Cum cererea inițială n-a avut nici un 
efect, au revenit la 13 august, apoi 
la 27 septembrie... Dar tot nu s-a 
prezentat nimeni.

Reacțiile sînt la fel de lente chiar 
și în cazul lucrărilor achitate cu an
ticipație. Un caz semnificativ îl aflăm 
tot la asociația nr. 16, care, în 1985, 
a plătit secției „Prestații către popu
lație" a I.J.G.C.L. circa 48 000 de lei 
pentru repararea, pînă la 30 iunie 
1986, a acoperișurilor și efectuarea 
unor lucrări de tencuială și tinichi- 
gerie. Or, în afara hidroizolației — 
care reprezintă doar o mică parte 
din valoarea totală a lucrărilor — 
nu s-a mai făcut nimic din lucră-

la 
for-

portantă s-a acordat organizării 
nivelul întreprinderii a unor 
me cit mai eficiente de perfecțio
nare a activității maiștrilor, spre 
a-și însuși mai bine atribuțiile și 
modalitățile de îndeplinire a sarci
nilor ce le revin in domeniul înca
drării, pregătirii și retribuirii per
sonalului. Promovarea personalului 
TESA a fost legată de elaborarea 
unor lucrări și studii cu eficiență 
economică practică.

O dată stabilite obiectivele, forțele 
și mijloacele de aplicare a progra
mului de pregătire și perfecționare 
profesională, a devenit necesară 
exercitarea de către comitetul de 
partid a unui control corespunzător 
al îndeplinirii sarcinilor ce au re
venit comuniștilor cu răspunderi în 
desfășurarea acestei acțiuni. Pe baza 
constatărilor efectuate de colective 
ale activului de partid, de comisiile 
pe probleme ale comitetului de 
partid și comisiile pe domenii ale 
consiliului oamenilor muncii, a avut 
loc o plenară comună a celor două 
organisme care a analizat stadiul în
deplinirii programului de pregătire 
și perfecționare profesională și a 
adoptat măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor ce s-au făcut simțite. 
De asemenea, în analizarea activită
ții organizațiilor de masă și obștești-, 
un capitol distinct l-a constituit con
tribuția acestora la înfăptuirea pro
gramului amintit. Centrul de pregă
tire și perfecționare profesională din 
Întreprindere a prezentat frecvent 
comitetului de partid situații privind 
rezultatele testelor profesionale și 
examenelor. Nu puține au fost cazu
rile cind, constatînd punctaje și 
note nesatisfăcătoare, comitetul de 
partid a cerut organizațiilor de bază 
și conducerilor secțiilor să pună in 
discuția colectivelor de muncă pe cei 
cu rezultate slabe și să-i determine 
să-și reconsidere atitudinea in ce 
privește pregătirea lor tehnico-pro- 
fesională.

De mai multi ani devenise o tra
diție ca fiecare joi să fie consacrată 
cursurilor de pregătire profesională. 
Tradiția se transformase însă in ru
tină și formalism. De aceea, comite
tul de partid a luat măsura ca for
mele de pregătire profesională să se 
desfășoare pe parcursul întregii săp- 
tămîni, asigurîndu-se astfel o mai 
bună folosire a celor opt săli de cla
să ale centrului de pregătire și per
fecționare, a materialului didactic. 
Pentru cei care nu reușesc să-și 
însușească în totalitate cunoștințele 
predate au fost organizate consulta
ții suplimentare. Sigur, aoestea 
doar cîteva dintre intervențiile 
mitetului de partid întreprinse 
urma controlului efectuat, care 
determinat înlăturarea unor 
glări ivite în înfăptuirea programu
lui de pregătire și perfecționare pro
fesională.

Adesea, întreprinderea de mașini 
grele București este dată ca exem
plu pentru dotarea ei tehnică mo
dernă. Comuniștii, oamenii muncii 
de aid țin să adauge la această ima
gine și pe aceea a unui, colectiv, de 
înaltă calificare profesională, la 
înălțimea marilor răspunderi ce le 
revin în actualul cincinal. Și ceea 
ce au realizat pină acum le Îndrep
tățește această aspirație.

Constantin VARVARA

sint 
co
in 
au 

dere-

rile plătite ! Numeroasele adrese tri
mise spre „aducere aminte“ nu au 
avut efect. Se așteaptă oare venirea 
iernii, a zăpezii, pentru a se realiza 
lucrările solicitate și achitate 7

VECINUL DE LINGĂ CASĂ NU 
TE LASĂ, DAR... COSTA ! Nume
roșii cetățeni cu care am stat de 
vorbă ne-au declarat că. deoarece 
nu știu cărei unități trebuie să se a- 
dreseze pentru o anumită lucrare, 
cit și lipsa de promptitudine a unora 
din unitățile prestatoare de servicii 
îi determină să ajungă, adeseori, la 
meseriașii particulari. (în nu puține 
cazuri, aceștia fiind tocmai cei care, 
in postura de angajați, au tergiversat 
sau refuzat lucrările. Numai că atunci 
cind reapar în calitate de „particu
lari", în „timpul liber", lucrarea costă 

știe că una din pri- 
oricătui gospodar in 
este repararea le

dublu.) Un locatar din cartierul Si- 
lozului-înfrățirea, J. Răduleseu, a 
dorit să-și pună al treilea rind de 
geamuri la una din camere. Ne
găsind unitatea amatoare să i le con
fecționeze, a plătit unui particular 
700 de lei pentru o singură fe
reastră. Și nu este singurul exemplu 
de acest fel.

De altfel, se 
mele griji ale 
preajma iernii 
re^trelor, etanșeizarea lor, înlocuirea 
geamurilor sparte șau crăpate. Dar 
la Craiova — ca și in alte locali
tăți ! — banala operațiune de mon
tare a geamurilor constituie o pro
blemă : ți se pretinde să te duci cu 
fereastra — sau cu ușa ! — in spina
re la unitatea de profil. Nu se 
schimbă lucrurile nici dacă se solici
tă înlocuirea geamurilor la 55 de fe
restre sau la o ușă de fier de Ia 
intrare (imposibil de transportat), 
cum a fost cazul în blocurile apar- 
ținînd asociației de locatari nr. 6, 
deși unitatea cooperativei „Construc
torul" e la doi pași.

Ne-am convins de această situație 
formulînd și noi o solicitare de 
acest fel.

— Veniți cu ușa aici și vă servim,

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI PE 1986

DE CE NU AȚI REALIZAT SARCINA DE
SPORIRE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII?

Azi: Combinatul de îngrășăminte chimice Piatra Neamț și întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad

Una din Sarcinile prioritare ale acestui an, ale actualului cincinal 
pentru toate colectivele de muncă din industrie o constituie creșterea 
productivității muncii. Potrivit planului, în acest an productivitatea 
muncii urmează să crească cu peste 10 Ia sută. Acest important ritm va 
putea fi realizat, fără îndoială, numai în măsura în care fiecare colectiv 
își va îndeplini sarcinile proprii.

Este pozitiv faptul — așa reliefează rezultatele de pînă acum — că 
multe colective, prin materializarea programelor proprii de creștere a 
productivității muncii, de perfecționare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, de promovare pe scară largă a progresului .teh
nic, au reușit nu numai să îndeplinească acest indicator de eficiență, 
ci să-l și depășească. In alte întreprinderi însă sarcina planificată de 
creștere a productivității muncii nu a fost realizată.

Continuînd anchetele „Scînteli" pe probleme majore vizînd stadiul 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1986, adresăm, azi, unor cadre de con
ducere din întreprinderi, întrebarea : DE CE NU ATI REALIZAT SAR
CINA DE SPORIRE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 7

0 consecință 
a neîndeplinirii 

programului 
de modernizare

Sarcinile de plan la productivita
tea muncii pe 10 luni din acest an 
in unitatea noastră. Combinatul de 
îngrășăminte chimice Piatra Neamț, 
au fost îndeplinite în proporție de nu
mai 85,4 la sută datorită realizării 
în aceeași proporție și a planului la 
producția-marfă. Sintem, așadar, In
tr-o situație critică, care se perpe
tuează de fapt încă de la punerea 
în funcțiune a unor instalații cu 
pondere mare în producția combi
natului nostru. Este vorba, în pri
mul rînd, de instalația „Amoniac II", 
care niciodată nu a funcționat cu 
mai mult de 80 la sută din capaci
tatea proiectată, ceea ce a produs 
permanent „ștrangulări" în fabri
carea azotatului de amoniu.

Ne-am străduit și am reușit să 
înlăturăm cu posibilitățile noastre 
unele cauze ale deselor defecțiuni ce 
produc oprirea instalației. Realizăm 
acum, de pildă, în atelierele combi
natului, , rotoare și lagăre de etan- 
șare pentru turbocompresoarele de 
înaltă presiune și mare turație, iar 
cu prilejul ultimei revizii am mo
dernizat schimbătoarele de căldură. 
Dar viciile de fond ale instalației 
nu pot fi înlăturate decît prin modi
ficarea tehnologiei. Cu ajutorul in
stitutelor de cercetări și proiectări 
specializate am întocmit în acest 
scop un proiect care a fost aprobat. 
Nu putem trece insă Ia realizarea 
lui fiindcă unitățile constructoare 
de mașini, cărora ne-am adresat, au 
afirmat că nu pot realiza 
componente, cum ar fi, de 
pompele de înaltă presiune și debit 
mare.

Aceleași greutăți le întlmpinăm și 
la instalația de producere a ureei 
granulate, aici adăugîndu-se și ne
ajunsurile provocate de calitatea ne
corespunzătoare a unor piese de 
schimb, cum ar fi corpurile de pom
pă tip „carbomat", furnizate de uni- 

unele 
pildă.

ne îndeamnă o lucrătoare a coope
rativei.

— Dar e grea, nu se poate duce. 
Ce putem face ?

— Duceți-vă in piață și căutați un 
particular. Vă ia măsura, îi dăm 
geamul și vi-1 montează.

Președintele asociației de locatari 
din Silozului-Infrățirea afirmă că cel 
puțin jumătate din locatarii cartieru
lui sînt dornici să-și pună al treilea 
rind de geamuri, desigur, la preț 
oficial. Dar nu se găsește o unitate 
care să preia lucrarea. „De repara
ții mai mărunte nici nu mai vorbim, 
ne spune el, O simplă garnitură, care 
costă în comerț ceva mai mult de 
doi lei, se ridică la 20 de lei la par
ticulari : o siguranță la tablou, un 
robinet, o clanță la ușă sînt cerute 
frecvent de locatari. Dar cine să le 
facă ? Unitățile umblă după lucrări 
cu valori mari, nu discută despre 
-fleacuri- ca acestea".

In acest sens, am consemnat o su
gestie venită de la cetățeni : să se 
facă abonamente pentru întreținerea 
locuinței, obligind, astfel, un mese
riaș să treacă periodic și să con
state starea instalațiilor, să dreagă 
ce e de dres. Ar fi profitabil pentru 
ambele părți.

în încheierea raidului nostru, pe 
baza constatărilor de pe teren, am 
avut o discuție cu reprezentanți ai 
unităților vizate — întreprinderea 
județeană de gospodărie comunală și 
locativă. cooperația meșteșugărească 
—- ai consiliului popular municipal. 
A rezultat. în primul rind. că există 
condițiile necesare — capacități pro
ductive, meseriași — pentru îmbună
tățirea calității prestațiilor de servi
cii și diversificarea lor. Ia nivelul 
cerințelor. Faptul că aceste condiții 
nu sînt încă fructificate, ci între 
cerere și ofertă persistă discordanțe 
se datorește carențelor de organizare 
în domeniile respective, lipsei de 
control din partea conducerii între
prinderilor, a consiliului popular ju
dețean (căruia îi sint subordonate 
cele mai multe din secțiile de pro
fil), insuficientei cunoașteri a cerin
țelor populației. Este de așteptat ca. 
în cel mai scurt timp, să se ia mă
surile de rigoare pentru ca prestă
rile de servicii în acest domeniu să 
se ridice la nivelul necesar.<•

Rodica ȘERBAN 

tăți ale Ministerului Industriei Me
talurgice sau arcurile pentru supa
pe, livrate de unități ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

Toate aceste situații le-am avut In 
vedere la întocmirea programelor 
proprii de creștere a productivității, 
perfecționare a organizării muncii și 
modernizare a proceselor de produc
ție. Pînă în prezent, 14 din măsurile 
prevăzute pentru prima etapă au și 
fost aplicate. Dorim și facem tot ce 
depinde de noi să le aplicăm cit mai 
curînd și pe celelalte 7, care vizează 
tocmai aspectele pe care le-am a- 
mintit mai sus, pentru ca și acele 
instalații care ne crează atîtea pro
bleme să funcționeze la capacitatea 
prevăzută și chiar peste aceasta, 
așa cum funcționează majoritatea 
instalațiilor combinatului nostru.

Inq. Adrian CARABET 
directorul Combinatului 
de îngrășăminte Piatra Neamț

Dacă anul ar începe 
la 31 octombrie •••

Planul Ia productivitatea muncii pe 
primele 10 luni din acest an la în-

POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL PĂMINTULUI î
între programele speciale elaborate la începutul acestui 

an din inițiativa secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeecu, pentru creșterea puternică a 
producției in diferite sectoare ale agriculturii, un loc cen
tral îl ocupă „Programul cu privire la organizarea teritoriu
lui si creșterea fertilității solurilor in perioada 1986—1990“. 
Urmărind îndeaproape înfăptuirea măsurilor eșalonate pe 
o perioadă mai îndelungată, cum sint cele referitoare la 
organizarea teritoriului si înființarea asolamentelor spe
cifice, de cea mai mare importantă feste acum realizarea

măsurilor cu efecte imediate asupra produc- 
viitor. cum sint transportarea si imprăștierea

integrală a 
ției anului 
îngrășămintelor organice, administrarea amendamentelor 
calcaroase si executarea scarificării si afinării profunde 
pe toate suprafețele stabilite in acest an.

Relatăm, in continuare, cîteva secvențe din județele 
Teleorman si Argeș privind modul de organizare si des
fășurare a acestor acțiuni de mare importantă pentru creș
terea producției în anul viitor.

TELEORMAN: Multe reușite, dar și rămineri în urmă
Sub directa îndrumare a comitetu

lui județean de partid, anul trecut a 
fost elaborat un vast program pri
vind organizarea teritoriului și creș
terea fertilității solului pentru uni
tățile agricole din nordul județului, 
unde pe 164 000 hectare predomină 
solurile brun-roșcate de pădure cu 
textură argiloasă și luto-argiloasă. 
„Se urmărește astfel — ne spune E- 
iena Bulete, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județeană 
— stabilirea, pînă la nivel de fermă, 
a asolamentelor, mărimii solelor si 
parcelelor de lucru, în funcție de 
condițiile de sol, relief și structura de 
culturi care să valorifice cit mai 
eficient potențialul de producție al 
solului. Apoi se prevede executarea 
ciclică, Ia intervale de 3—4 ani, a 
scarificării și afînării profunde a so
lurilor grele, puternic compactate, 
corectarea acidității prin aplicarea 
de amendamente calcaroase și ferti
lizarea cu mari cantități de îngră
șăminte organice. In actualul cinci
nal se vor efectua scarificări pe 
87 900 hectare, afînări adinei pe 
60 700 hectare, se vor administra 
amendamente pe 57 700 hectare și 
fertiliza cu 1 874 850 tone îngrășămin
te organice". ,

Așadar, un program vast de ame
liorare prin a cărui materializare se 
urmărește creșterea capacității pro
ductive a solurilor sărace din nordul 
județului. Experiența unor unități a- 
gricole confirmă pe deplin că, prin 
executarea ift complex a lucrărilor 
agropedoameliorative, solurjle slab 
productive au cîștigat_puncte în plus 
pe scara fertilității. De pildă, în a-

ARGE$*  Acțiunile continuă pe toate planurile!
terenurile agri-

teritoriului și creșterea 
solurilor

în județul Argeș,
cple sint formate în marea lor ma
joritate din podzol și smolniță, pă- 
minturi caracterizate, cum se știe, 
printr-o capacitate scăzută de pro
ducție. Așa cum se menționa intr-o 
anchetă publicată recent în paginile 
„Scinteii", pentru ridicarea potenția
lului productiv al acestor soluri, o 
importanță aparte revine organizării 
unor asolamente specifice, cuprin- 
zind sole amelioratoare cultivate cu 
plante leguminoase perene. în ace
lași scop, al punerii depline în 
valoare a solurilor podzolice, în ju
dețul Argeș se acordă o atenție deo
sebită și înfăptuirii celorlalte mă
suri prevăzute in Programul de or
ganizare a 
fertilității' 
1986—1990.

în ultimii 
comitetului 
ganele agricole și de _ ..
le au declanșat ample acțiuni de ri
dicare a capacității unor astfel de 
soluri, soldate cu sporirea producției 
de cereale și plante tehnice. Acțiu
nile respective se referă la adminis
trarea de mari cantități de îngrășă
minte organice și amendamente, la 
executarea scarificării și afînării 
profunde a solului pe mari supra
fețe. Cum se desfășoară acum aces
te acțiuni ? Referitor la folosirea în
grășămintelor organice, tovarășa

în perioada

7—8 ani, 
județean

sub conducerea 
de partid, or- 
cercetare loca-

pentru 
Și pi- 

SN-401- 
platouri

batiuri 
produsulpentru

la I. M. Alba Iulia.
panouri electrice etc), pre- 

execuției în premieră a unor 
de mare

treprinderea de mașinl-unelte din 
Arad nu a fost realizat decit in 
proporție de 95 la sută. Nerealizarea 
are la bază. în bună parte, influența 
unor factori de ordin subiectiv, dar 
mai ales unele greutăți rezultate din 
colaborări și cooperări, care au con
dus la înregistrarea unor restanțe de 
peste 140 milioane lei la producția- 
marfă. Menționez faptul că la pro- 
ductia-marfă se înregistrează această 
restantă datorită lipsei. în primul 
rînd. a unor materii prime, mate
riale. subansamble. subfurnituri. alte 
materiale (șuruburi cu bilă 
mașinile la temă, 
cioare 
501 de 
linete. 
cum si 
utilaje 
ar fi mașinile de prelucrat țevi și 
diferite instalații pentru industria 
extractivă petrolieră, produse reali
zate ca serie zero fără faze de pro
totip si omologare, ceea ce a deter
minat un ritm de producție mai lent. 
Trebuie insă să recunoaștem că am 
avut si unele neajunsuri proprii, că 
nu am urmărit, la toate locurile de 
muncă, finalizarea acțiunilor cuprin
se în programul de creștere a pro
ductivității muncii, că nu toti fac
torii implicați In solutionarea pro
blemelor au manifestat răspunderea 
necesară, perseverenta cerută de so
luționarea Ia fata locului a diferite
lor probleme.

complexitate, cum

Cauzele nerealizării sarcinii 
cuprind întregul diapazon — 
obiective. Incit nu se poate să nu întrebăm : De ce ministerele 
tralele in cauză nu au intervenit la timp pentru soluționarea lor 7 De 
ce factorii responsabili — cadrele de conducere din întreprinderi — nu 
au fost trași la răspundere la timpul potrivit, pentru a nu veni acum 
cu justificări în Ioc dc sarcini îndeplinite exemplar 7 De ce, totuși, așa 
cum rezultă clar, nu se acționează cu promptitudine ca problemele apro
vizionării tehnico-materiale să se deruleze conform prevederilor planului ?

Timpul care a rămas pînă la sfirșitul anului poate aduce îmbunătățirea 
substanțială a situației, chiar și în întreprinderile de mai sus, dacă toți 
factorii implicați vor acționa cu toată responsabilitatea. Atît pe verticală, 
cit și pe orizontala răspunderilor.

cest an, la C.A.P. Roșiori de Vede, 
producția de porumb a crescut cu a- 
proape 5 tone la hectar față de me
dia ultimilor 5 ani. La I.A.S. Roșiori 
de Vede, recolta de floarea-soarelui 
depășește anul acesta in medie 3 380 
kg pe hectar, pe o suprafață de 850 
hectare. Sînt producții care rivali
zează cu cele obținute de unități si
tuate în sudul județului, pe soluri 
cu o fertilitate mai mare. Asemenea 
rezultate au obținut și alte coopera
tive agricole, cum sint cele din Beu- 
ca, Băbăița și Frăsinet.

Pornind de la producțiile mici — 
Ia grîu, de pildă, 1 600 kg la hectar 
— în vară, după recoltare, la ferma 
nr. 4 a C.A.P. Virtoape, pe 140 hec
tare de pămînt cu grad înalt de aci
ditate s-au aplicat amendamente cal
caroase, după care s-au executat lu
crări de afînare adincă. „Tot aici 
am efectuat scarificarea pe 160 hec
tare — ne spunea președintele uni
tății, George Dobrescu. In prezent 
ne aprovizionăm cu amendamente 
calcaroase pentru a le administra pe 
încă 300 hectare. Pe aceeași supra
față vom face și scarificarea. Sintem 
conștienți de faptul că, lucrate cores
punzător, aceste terenuri pot și tre
buie să devină soluri dintre cele mai 
productive, aceasta constituind o re
zervă însemnată de creștere a pro
ducției de cereale și plante tehnice".

Și în alte unități agricole — Vedea, 
Olteni, Scurtu — au fost urmărite cu 
perseverență programele privind 
efectuarea lucrărilor de scarificare 
în complex cu administrarea amen
damentelor.

Pe ansamblul județului, în perioa-

Maria Vintilă, secretar al comitetu
lui județean de partid, ne-a spus : 
„Am cerut și cerem in permanență 
organizațiilor de partid din unitățile 
agricole și din comune să dea o mai 
largă folosire acestor îngrășăminte. 
In anul trecut, cantitățile încorpora
te s-au ridicat la circa 1 000 000 tone 
de gunoi. Programul pe acest an 
prevede fertilizarea a 11 250 hectare 
de podzol, cu cite 60 tone la hectar. 
Acțiunea este în plină desfășurare în 
toate unitățile. Prioritate au terenu
rile destinate culturilor intensive : 
porumbul, legumele, floarea-soare- 
lui. în consiliile unice, cum sînt Slo
bozia, Căteasca, Izvoru, Topoloveni, 
atit cu forțe mecanice, cit și cu ate
laje, s-au incorporat cele mai mari 
cantități.

O altă acțiune afjată la ordinea zi
lei o constituie administrarea de a- 
mendamente calcaroase pe solurile 
podzolice, care ocupă 126 000 hectare 
teren. Zilnic, sosesc în unități 7 na
vete cu vagoane de mare capacitate 
încărcate cu amendamente pentru 
toate unitățile agricole. în gările de 
destinație se găsesc în permanență 
mijloace de transport și formații de 
lucrători care execută rapid operațiu
nile de încărcare-descărcare. Cum 
aflăm de la inginerul Ion Tamagă, 
director cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană, conform

Făcînd bilanțul muncii noastre, am 
întreprins, sub conducerea si îndru
marea comitetului de partid, o serie 
de analize exigente în cadrul acti
vului de partid, consiliului oameni
lor muncii și biroului executiv al 
C.O.M. Astfel, au fost stabilite mă
suri energice de întărire a ordinii și 
disciplinei la toate locurile de mun
că. De asemenea, au fost întărite 
formațiile de lucru, mai ales cele de 
montaj, cu oameni ai muncii buni 
cunoscători în construcția de mașini- 
unelte, Cu experiență. Toate aces
tea, concomitent cu acțiunile de 
educare și conștientizare a fiecărui 
om al muncii in direcția creșterii 
spiritului de buni gospodari ai mij
loacelor din dotare, folosirii mate
riilor prime si materialelor, precum 
și cu creșterea exigenței în pregăti
rea și perfecționarea personalului 
muncitor din unitate.

Aceste acțiuni, precum $1 alte mă
suri au condus Ia realizarea produc- 
ției-mârfă din lună octombrie, a 
productivității muncii In procent de 
107 la sută, oeea ce înseamnă, com
parativ cu octombrie 1985, o creștere 
de 31 la sută, fapt ce ne dă garanția 
că în 1987 productivitatea muncii va 
atinge nivelul planificat.

Teodor NACHESCU 
directorul întreprinderii 
de mașini-unelte Arad

de creștere a productivității 
de la cele strict subiective pînă

muncii 
la cele 
și cen- 

din acest an, afîna- 
executat pe 13 680

da care a trecut 
rea adincă s-a 
hectare și s-au administrat amenda
mente calcaroase pe 8100 hectare. 
De asemenea, s-au efectuat scarifi
cări pe aproape 5 150 hectare. Dacă 
în cazul amendamentelor și subsola- 
jelor cifrele sînt aproape de preve
derile din programul județean, la 
scarificări, realizările nu depășesc 30 
la sută din ceea ce s-a hotărit pen
tru primul an al actualului cincinal. 
Intr-o primă etapă — lunile iulie— 
august — s-a lucrat bine, dar apoi, 
in toamnă, ritmul a. încetinit. Sînt 
consilii agroindustriale unde sarcini
le in acest sens au fost îndeplinite 
în mică măsură. In consiliul Videle, 
de pildă, dlntr-un program de 2 075 
hectare s-au scarificat numai... 25 
hectare. De la președintele consiliu
lui, Stelian Urlan, am aflat că s-a 
urmărit cu mai multă perseverență 
efectuarea subsolajelor și aplicarea 
amendamentelor, asemenea lucrări 
realizîndu-se pe mari Suprafețe. Crt 
privește scarificările, aici, ca și în 
alte unități agricole din județ, re
zultatele mai slabe sînt explicate șl 
prin neasigurarea cantităților de mo
torină necesare efectuării acestei 
lucrări. Avînd în vedere rezultatele 
de pînă acum, faptul că s-au termi
nat o serie de alte lucrări agricole, 
iar vremea se menține favorabilă, 
se impune intensificarea eforturilor 
pentru realizarea, in perioada urmă
toare, a întregului program de sca
rificare prevăzut pentru acest an.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii

programului stabilit, în această toam
nă, se vor aplica amendamente pe 
46 800 hectare. Dozele încorporate in 
sol sînt de 4—5 tone la hectar, apli
cate o dată la 4—5 ani pe aceeași 
suprafață.

Ridicarea capacității de producție 
a pămintului în Argeș se realizează 
pe baza cercetărilor și tehnologiilor 
stabilite de Stațiunea de cercetări a- 
gricole din Albota. Tovarășul Gheor- 
ghe Cremenescu, directorul stațiunii, 
ne-a spus in acest sens : „Prin apli
carea complexului de măsuri agro- 
pedoameliorative se obțin producții 
mari, stabile și sigure pe solurile cu 
fertilitate redusă de tipul podzolului. 
Procedind în acest mod, multe uni
tăți au obținut recolte mari anul a- 
cesta, așa cum e cazul întreprinde
rilor agricole de stat din Izvoru, 
Costești, Leordeni, Pitești, precum 
și al Cooperativelor agricole Moză- 
ceni, Slobozia, Recea, Miroși, care 
anual aplică amendamente pînă la 
jumătate din suprafețele pe care Ie 
au. Dar pe lingă fertilizarea cu gu
noi și administrarea de .amendamen
te un rol deosebit revine lucrărilor 
de afînare profundă și scarificare. 
Aceste lucrări se vor executa anul 
acesta îți județ pe 46 880 hectare.

Gheorqhe C1RSTEA 
corespondentul „Scinteii"
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Sprijin entuziast față de strălucita inițiativă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru promovarea dezarmării

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

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 

a doi deputați în Marea Adunare Națională

Parte componentă a unei politici 
de pace și dezarmare

Fac parte din marea familie de 
muncă a siderurgiștilor hunedo- 
reni. In anii socialismului, dar mai 
ales în ultiițnii 21 de ani, de cind îr> 
fruntea partidului nostru se află cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Njcolae Ceaușescu, corn-* * 
binatul nostru a cunoscut o conti
nuă dezvoltare și modernizare. Pro
ducem in prezent o largă gamă de 
oteluri și laminate cu caracteristici 
superioare și alte produse siderur
gice deosebit de necesare economiei 
noastre naționale, din care o bună 
parte se și exportă In diferite țări 
ale lumii.

Institutul de meteorologie și hldrolo- 
Î;ie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 18 noiembrie, ora 20 — 21 

noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fl în general închisă. Vor cădea preci
pitații slabe locale, sub formă de bur
niță și ploaie, mai ales în nordul șl 
estul țării. La munte, precipitațiile vor

HANDBAL. • Cea de-a 25-a edi
ție a tradiționalei competiții inter
naționale feminine de handbal „Tro
feul Carpați" s-a încheiat tn Sala 
sporturilor din Constanta cu victo
ria selecționatei României, care a 
terminat neînvinsă turneul, totall- 
zînd în clasamentul final 10 puncte. 
Pe locurile următoare s-au situat 
echipele Iugoslaviei — 7 puncte.
României (B), Bulgariei — cu cîte 
4 puncte. Ungariei — 3 puncte și 
Franței — 2 puncte. In ultima zi a 
competiției, reprezentativa României 
a întrecut cu 28—22 (10—11) formația 
Iugoslaviei. campioană olimpică.
• La. Praga. In meci tur pentru op
timile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal mascu
lin. echipa locală Dukla a întrecut 
cu 29—18 (15—9) formația norve
giană I. F. Stavanger. In cadrul a- 
celeiași competiții, echipa H. C. Bar
celona a invins pe teren propriu, cu 
31—25 (13—14), formația iugoslavă 
Metalopiastika Sabac.

FOTBAL. Meciurile disputate in 
etapa a 12-a a campionatului divi
ziei A la fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Steaua — 
S. C. Bacău 4—1 (2—0). Sportul Stu
dențesc — Rapid 7—2 (2—2). Victo
ria — Chimia 3—2 (2—0). Flacăra — 
F.C.M. Brașov 0—1 (0—1), F. C. Ar
geș — F. C. Olt 0—0, Corvinul — 
Dinamo 3—5 (0—1). Oțelul — Gloria

IALOMIȚA. In organizarea con
siliului comunal de educație poli
tică și cultură socialistă, la cămi
nul cultural din comuna Manasia a 
avut loc expunerea „Pacea — con
diție esențială a progresului". La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Slobozia a fost deschisă 
expoziția de carte intitulată „Pace- 
prietenie-colaborare". iar coopera
torii din Țăndărei au audiat dez
baterea „Pacea, bunul cel mai de 
preț al intregii omeniri". (Mihal 
Vișoiu).

NEAMȚ. Cea de-a XVII-a ediție 
a manifestării literar-artistice pur- 
tind genericul „Sadovenlana" a 
prilejuit, timp de trei zile, organi
zarea la Piatra Neamț. Roman, 
Tîrgu Neamț și Bicaz, precum si in 
comunele Tarcău, Borca și Vînă- 
tori-Neamt, a unor simpozioane, 
expoziții documentare, proiecții de 
filme in care au fost evocate de 
către critici literari, scriitori și 
cadre didactice viata și opera ma
relui scriitor. In ultima zi a ma
nifestării au fost acordate premiile 
concursului interjudețean de proză 
scurtă Mihail Sadoveanu" — edi
ția 1986. (Constantin Blagovici).

HUNEDOARA. La cinematograful 
„Cultural" din Lupeni, întreprinde
rea cinematografică județeană a or
ganizat un cine-caleidoscop teh- 
nico-științific pe tema „Rolul con
cepției materialist-științifice în 
fundamentarea conștiinței socialis
te revoluționare". Acțiunea a fost 
susținută de prezentarea unor fil
me documentare și dezbateri la. care 
au participat activiști ai organiza
țiilor de masă șl cadre didactice. 
(Sabin Cerbu).

De ce am subliniat acest lucru ? 
Fiindcă succesele dobindite nu au 
putut fi înregistrate decit in con
diții de pace, condițiile în care 
Întregul nostru popor liber și inde
pendent și-a făurit un destin nou, 
socialist. Azi. orașul Hunedoara, ca 
toate localitățile tării, se prezintă 
mai Înfloritor ca oricînd, munca 
noastră fiind și ea tot mal rodi.toa'- 
re. Am Început de curînd un nou 
cincinal, vom urca o nouă treaptă 
pe drumul unei noi calități a mun

Arta în slujba binelui, 
a înțelegerii între oameni

Dacă aruncăm o privire de an
samblu asupra istoriei românilor 
vom ajunge la concluzia că mult 
a suferit acest popor din pricina 
unor războaie nedrepte, războaie 
declanșate de cotropitorii care au 
rîvnit la bunurile noastre materiale 
Si spirituale. Intr-o cantată a sub
semnatului am reliefat sufletul se
nin. cerul moral mai frumos decit 
cerurile fizice. înclinația spre lu
mea binelui, a frumosului si a ade
vărului. legea morală prin care 
nu vom accepta niciodată să ne 
clădim fericirea pe nefericirea al
tora — toate acestea socotindu-le 
calități de prim ordin ale acestui 
străvechi neam. Pornind de la ase
menea considerente putem spune 
din adincul inimii noastre de ro
mâni că ndl nu ani subjugat po
poare. nu le subjugăm' și nici nu 
ie vom subjuga niciodată ! De a- 
ceea, in această tară in care „se 
doinește a Enescu".., in timp ce 
„teii miros a Eminescu"... iar în
țelepciunea țăranului a creat genii 
precum Coșbuc, Creangă, Brâncușl 
si citi alții cu care ne mindrim, 
muzica si pacea constituie un pleo
nasm, fiindcă muzica presupune o 
lume o bunei învoiri intre toate 
făpturile globului, o lume in care 
se naște. trăiește si se dezvoltă 
poezia germinației, eufonia păcii și

Exemplu de luptă consecventă 
pentru un viitor pașnic

Sint cadru didactic într-o minu
nată așezare de la poalele munți
lor Rodnei. comuna Ilva Mare. In 
cariera mea. nu foarte lungă, am 
format totuși patru generații de vii
tori zootehniști ai muntelui, dar și 
viitori muncitori și intelectuali, aici, 
într-o zonă a înaltei altitudini, unde 
vrednicia oamenilor, statornicia in 
vatra si obirșia lor. traiul în bună 
înțelegere, colaborare, întrajutorare, 
trăinicia familiei constituie dintot
deauna atribute esențiale ale exis
tentei.

în acest climat de aleasă frumu
sețe morală, caracteristică de altfel 
întregului popor român, noi. toți cei 
ce trăim și muncim pe Valea Ilve- 
lor. pe frumoasele și prosperele 
meleaguri bistrițene șl năsăudene. 
asemenea intregii națiuni, conside
răm pacea bunul cel mai de preț. 
u.n drept suprem pentru care meri
tă făcut tot ceea ce omenește e po
sibil. spre a-1 avea, păstra si a ne 
bucura de el. Tocmai din acest mo
tiv apreciem ca total exemplară ho- 
tărîrea. unilaterală, de reducere cu 
5 la sută a armamentelor, efective

NE SCRIU CITITORII

„Apârind pacea, apărăm viața"
între formele și modalitățile pe 

care le îmbracă adeziunea deplină 
la noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu se nu
mără și gindurile, exprimate in 
versuri sau proză, trimise ziarului 
nostru de tineri și vîrstnici din 
toate colțurile patriei.

Numeroase scrisori primite la re
dacție exprimă stima și recunoș
tința față de conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru hotărî- 
rea și dăruirea cu care apără cau
za păcii. Iată ce scrie Nastasia 
Pinzariu din Suceava :

Azi cresc holdele pe glie 
In frumoasa Românie, 
Si copiii cei frumoși 
Ne cresc harnici și voioși. 
Iar In fruntea tuturor.
Al nostru conducător, 
Cu gindul și mintea trează 
La pacea lumii veghează...

Pericolul înarmărilor, speranța că 
războiul va fi. evitat și. în cele din 
urmă, pacea va triumfa sint teme 
ce revin frecvent în rîndurile adre
sate de cititori ziarului nostru.

Intre alții, profesorul George 
Militaru, din comuna Sirna, jude
țul Prahova, scrie :

Pe unde-i urgie,
pe unde-s războaie. 

cii. a Întregii vieți economico-so- 
ciale.

Dar pentru a ne realiza planuri
le. pentru a tte făuri un viitor mai 
luminos, avem nevoie de pace, de 
eliminarea pericolului războiului 
nuclear, a războaielor in general. 
Iată de ce si noi, siderurgiștil hu- 
nedoreni, am primit cu sentimente 
de mare satisfacție noua inițiativă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
pace și dezarmare si o aprobăm din 
toată inima pentru că ea slujește 
năzuințelor dintotdeauna ale po
porului român de liniște și colabo
rare prietenească cu toate țările 
lumii. Pentru că. sîntem convinși, 
numai așa, prin pace, se poate îm
plini viitorul de progres al tuturor 
popoarelor. Sintem mîndri că tara 
noastră a luat inițiativa de a trece 
ia reducerea concretă a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare. oferind astfel un exemplu 
de înalt umanism și deosebită grijă 
fată de soarta civilizației.

De altfel, este bine cunoscut că 
România acționează permanent pen
tru eliminarea primejdiilor care 
amenință munca pașnică a oameni

a prieteniei intre toate țările dori
toare de progres. Nu intimplător 
in folclorul nostru s-a cîntat armo
nia planetei, unde dorul si cu dra
gostea se îngemănează cu vorbele 
bune, avind parcă acel ceva din 
imaginea' mirifici a unei fintîni ce 
luminează prin timpii seculari, o 
fintină cu apa vie a tinereții fără 
bătrinețe, a tinereții concepute ca 
o stare a sufletului, a tinereții de 
un romantism năvalnic, in viguroa
să opoziție cu tot ceea ce ar con
stitui spirit retrograd.

In muzica noastră de cameră Și 
simfonici, dar mai ales in aceea 
destinată artei sonore vocal-simfo- 
nice. ideea păcii si a muncii fe
cunde triumfă. Chiar dacă limbajul 
utilizat diferă de .la compozitor la 
compozitor. intilnim aței etos ro- 
thânesc, al nostru si numai al nos
tru. cel care ne diferențiază in 
simfonia popoarelor și ne conferă 
pecetea unei originalități cu rezo
nante multiple. Analizind cu serio
zitate această temă oglindită in 
muzica scrisă de compozitorii noș
tri contemporani vom avea imagi
nea unei eufonii angajate, indes
tructibil leaate de un răscolitor me
saj uman, in care eticul și esteticul 
se înfrățesc, generind acea înălța
re a oamenilor, acea înseninare a 

lor si cheltuielilor militare, pe care 
forul suprem ai puterii de stat a 
adoptat-o in cunoscuta lege, consi
dered acest pas. practic, real, drept 
pilduitor pentru conștiința lumii 
contemporane. în acest context, la 
referendumul ce va avea loc în a- 
ceastă lună voi — și vom' — spune 
un categoric DA tuturor inițiative
lor si activităților , de pace ale 
României socialiste, ale ilustru
lui său conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dedicate dezar
mării. în primul rînd a celei nu
cleare. renunțării la forță și ame
nințarea cu folosirea ei. dispariției 
suspiciunii și neîncrederii între Po
poare, eliminării rachetelor de orice 
fel de pe continentul european si 
din lume, a armelor conventionale 
și chimice, trecerii cu adevărat în 
domeniul amintirilor a amenințări
lor holocaustului nuclear.

Dacă ar fi să explic acum miri
ficul ouvînt PACE celor ‘ ce învață 
alfabetul, cred că le-aș formula cel 
puțin aceste propoziții : „Pămîntul 
e al tuturor — să-l păstrăm ! Apa,

Pământul sub munți de arme
se incovoaie... 

Făuriți coloane ale infinitului. 
Din inimile noastre, 
Pretutindeni răsune

cuvintul „pace"...
în cele mal multe din scrisorile 

trimise redacției, autorii asociază 
dorința lor de pace cu perspecti
vele de înflorire continuă a pa
triei, cu bucuria împlinirilor per
sonale. Astfel, Pavel Ciurdaru, 
muncitor la fabrica de vagoane din 
Arad, scrie :

„In orașul nostru, ca de altfel in 
toate localitățile patriei, s-a con
struit mult in anii socialismului, 
s-au înălțat cartiere întregi de lo
cuințe, fabrici, uzine, școli, case de 
cultură. Oamenii se bucură de re
zultatele muncii lor. duc o viață 
demnă. Ținem mult la roadele 
strădaniilor noastre și. știm că nu
mai in condiții de pace vom putea 
să trăim fericiți, împreună cu co
piii noștri, vom putea împlini pla
nurile de înălțare continuă a pa
triei. De aceea, susținem din toată 
inima noua inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind redu
cerea cu 5 la sută a mijloacelor și 
efectivelor militare ale tării noas
tre, inifiativă de mare valoare, care 
exprimă voința noastră, de a trăi 
in pace și înțelegere cu toate 
popoarele". 

lor. Țara noastră a propus Ia 
O.N.U., ip alte foruri internaționale 
măsuri pentru lichidarea armelor și 
rachetelor nucleare din Europa și 
din lume, reducerea bugetelor mili
tare. desființarea blocurilor milita
re. crearea unor zone denudeariza- 
te în diferite regiuni ale lumii. In- 
scriindu-se pe linia unor asemenea 
preocupări, reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare demonstrează ho- 
tărîrea cu care partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. între
gul popor militează in sensul aspira
țiilor și dezideratelor fierbinți ale 
tuturor popoarelor planetei.

Și noi, siderurgiștil hunedoreni, 
vom spune un DA hotărit la refe
rendumul de la 23 noiembrie, fiind 
deciși să întărim prin noi fapte de 
muncă această opțiune, exprimin- 
du-ne și în acest mod deplina ade
ziune la politica de pace a tării 
noastre.

Grtqore POPESCU
oțelar,
Combinatul siderurgic Hunedoara 

inimilor lor fremătătoare. Cu atit 
mai mult ne apare ca o chemare 
înțeleaptă atragerea tuturor muzi
cienilor spre o artă cu tendințe no
bile și izolarea de acele „reverii 
deșarte", care fac casă bună doar 
cu autonomia esteticului. Preluîn- 
du-l creator pe George Enescu, care 
se socotea un „pacifist convins", 
creatorii zilelor noastre inclină spre 
drumul adevărat, drumul muzicii 
autentice, drumul artei sonore des
tinate celor multi prin spiritul ei 
solar, opus celui dizolvant. Toți 
compozitorii, muzicologii au tnfeles 
îndemnul secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și-n acest 
context de o lumină torențială, 
lupta pentru pace este granitic aso
ciată . muncii noastre de muzicieni 
identificați spiritualității' poporului 
român. Sintem contemporani aces
tui „ev aprins" și vom spune 
răspicat — si prin momentul de 
referință al Referendumului — că 
iubire, muncă rodnică si prietenie 
intre toate neamurile este deviza 
noastră. In rest, orice ideologii po
trivnice — ideologii ale lumii rău
lui și ale unei minorități agresive 
— semnifică singurătăți deșarte și 
nocive !

Doru POPOVIC1

pămîntul și cerul nu trebuie să dis
pară. .Cel mai frumos este cerul 
atunci cînd nimic nu întunecă seni
nul boltii sale. Mari sau mici, toți 
oamenii lumii pot, trebuie să facă 
tot ce depinde de ei pentru a 6coate 
din realitatea vieții cuvinte precum 
arme, bombe, lacrimi, război".

In spiritul acestor idealuri, educ 
și mă educ, precum o fac toți slu
jitorii școlii din județul Bistrița- 
Năsăud, din întreaga tară. In spiri
tul acestor comandamente mă simt 
dator să spun zi de zi de la catedră 
că tara mea și marele erou al păcii 
care este secretarul general al 
partidului constituie pildele vii ale 
luptei pentru tinerețea fără bătrî- 
nețe a umanității, apărătorii fermi 
și constanți ai progresului, ai viito
rului, ce-1 dorim clădit numai pe 
seama muncii pașnice, a speran
țelor de mal bine.

Constantin MELIAN
învățător,
Școala generală Ilva Mare, județul 
Bistrița-Năsăud

Adeziunea deplină la măsura 
adoptată de Marea Adunare Na
țională, asupra căreia întregul nos
tru popor se va pronunța in cadrul 
referendumului de la 23 noiem
brie. este exprimată șl de vetera
nul de război Petru Tîrziu, meca
nic la uzina de apă potabilă din 
Băile Herculane. După ce evocă 
tragediile la care a fost martor in 
cursul celui de-al doilea război 
mondial, corespondentul nostru 
notează :

„Pagubele materiale și umane 
cauzate de ultimul război mondial 
au fost enorme, dar ceea ce se 
pregătește in prezent, armamentul 
care se stochează continuu, ame
nință să pună capăt înseși vieții 
pe Pămint, să facă din frumoasa 
noastră planetă un pustiu. Susțin 
cu toată hotărirea inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
fara noastră să reducă cu 5 la sută 
efectivele, armamentele si cheltu
ielile militare și cred că ar fi bine 
ca acest exemplu să fie urmat și 
de ceilalți conducători ai țărilor 
lumii, fiindcă numai trecind de la 
vorbe la fapte se poate salva 
pacea. Iar opărind pacea, apărăm 
viața".

împotrivirea față de război, cre
dința că lupta unită a popoarelor 
poate stăvili cursa înarmărilor și 
impune pacea constituie un lait-
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Mesaj de pace
Mi-e drag să văd soldații ținind in brațe prunci. 
Pe urma lor, prin sate pe unde trec, atunci 
nu-s mume să se vaite și nu se-aud explozii 
și nici urlind a moarte, printre ruini, zăvozii. 
Imi place cind ei harta și-o intocmesc așa : 
Va fi aici o casă, semănături — colea I 
Aici-turnăm betonul, aici-urca-vom schele 
și-om pune pe uzină sâ fluture drapele.
Imi place cind soldații, de veghe stind, gindesc 
la piinea și la tihna acelor ce muncesc, 
cînd sint atenți culoare să prindă trandafirii, 
să-nmiresmeze pacea văzduhu-ntreg al firii.

Copilul meu, tu dacă vei vrea cu orice preț 
s-ajungi soldat, atuncea așa sâ mi te-arăți 
cum ți-am dorit in stihuri și-așa s-o dregi de bine 
incit să pară scrise anume pentru tine I

1ETAY Lajos

(Adaptare în românește de Victor Tulbure)

motiv al scrisorilor primite. Aceas
tă convingere se desprinde și din 
ce ne scrie Jean Ciută, profesor de 
Istorie la liceul „George Bacovia" 
din Bacău :

„Istoria ne învață că niciodată 
acumulările de arme, pregătirile 
militare nu au sfirșit fără con
fruntări și distrugeri de vieți ome
nești, de bunuri materiale. De 
peste trei decenii am învățat și 
învăț generațiile de elevi că isto
ria se studiază pentru a cunoaște 
trecutul, tocmai pentru a prelua 
ceea ce a fost bun și a elimina 
ceea ce a dăunat progresului ome
nirii. Or, războaiele au fost tot

deauna o imensă frină in calea 
‘civilizației. Sint mîndru că 
președintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a făcut cu
noscut în lume ca unul din cei 
mat fermi și consecvenți militanți 
pentru pace, dezvăluind pericolul 
pe care l-ar reprezenta pentru 
omenire o conflagrație atomică și 
chemind necontenit la dezarmare. 
Inițiativa conducătorului parti
dului și statului nostru ca Româ
nia să-și reducă efectivele, arma
mentele și cheltuielile militare 
face cinste unei țări ferm atașate 
păcii și dezarmării și consider că 
ea ar trebui urmată de cit mai 
multe state, mai ales de cele care 
au acumulat mai multe și mai 
perfecționate mijloace de distru
gere. Sint sigur că referendumul 
românesc de la 23 noiembrie va 
fi consemnat de Istorie și socotesc 
că el trebuie să revitalizeze efor
turile țărilor și popoarelor îndrep
tate spre salvgardarea păcii prin 
înfăptuirea dezarmării".

Nocivitatea înarmărilor în gene
ral este consemnată și tn scri
soarea trimisă de Remus Năstase, 
din Sebeș, județul Alba :

„Noi, cei ce am cunoscut urgiile 
războiului — scrie corespondentul 
nostru — ne dăm bine seama cit 
de mare este astăzi primejdia ce 
planează asupra omenirii ca ur
mare a cursei înarmărilor. Este un 
motiv .in plus să prețuim si să 
susținem din toată inima măsura 
adoptată de Marea Adunare Na
țională. din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca tara noastră 
să-și reducă cu 5 la sută, incă din
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acest an, efectivele, armamentele 
și cheltuielile militare. Consider 
aceasta drept o nouă dovadă a 
înaltei răspunderi pentru viitorul 
poporului nostru, al întregii ome
niri. Pe lingă semnificațiile acestei 
măsuri ca pas concret pe calea 
dezarmării, a reducerii încordării 
internaționale, consider că nu tre
buie să uităm nici un alt aspect 
însemnat : reducerea amintită în
seamnă mijloace financiare deve
nite disponibile pentru dezvol
tarea economico-socială. Avem, 
așadar, motive temeinice să spu
nem un „DA" hotărit la referen
dumul de la 23 noiembrie".

Gîndurl similare ne împărtășește 
și veteranul de război Nicolae 
C. Marin, fost miner, actualmente 
pensionar din Drobeta-Turnu 
Severin :

„Ca om care am muncit 40 de 
ani și am luptat pentru apărarea 
acestui pămint, așa cum l-au apă
rat părinții, bunicii și străbunicii 
mei, susțin cu tQată convingerea 
ideea înțeleaptă și clarvăzătoare 
a secretarului general al partidu
lui nostru, președintele țării, ca 
România să-și reducă cu 5 la sută 
efectivele, armamentele și cheltu
ielile militare. Nu pot decit să 
aplaud o asemenea măsură, căci 
ea exprimă încredere .in soarta 
păcii pe pămint, în biruința celor 
ce luptă pentru prefacerea săbiilor 
in pluguri. Imi imaginez doar ce 
binefaceri ar rezulta pentru ome
nire dacă și alte țări ar reduce 
mijloacele lor militare și ar fo
losi sumele eliberate astfel pentru 
investiții in agricultură, industrie, 
știință și tehnică, învătămint și 
cultură. Spun de pe acum un 
„DA" hotărit la apropiatul refe
rendum".

Sint numai citeva crimpeie din 
multitudinea scrisorilor primite de 
la cititorii noștri. Asemenea reac
ții personale constituie' tot atitea 
dovezi grăitoare ale înaltei 
conștiințe civice cu care ce
tățenii patriei răspund noii Ini
țiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale încrederii, 
în triumful luptei pentru crearea 
unei lumi fără arme si fără 
războaie.

O. VASILE

în circumscripțiile electorale nr. 1 
Brașov-centru, județul Brașov, și nr. 
4 Constanța nord-vest, județul Con
stanta. au avut loc în ziua de 16 no
iembrie 1986 alegeri parțiale de de
butați in Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat. lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerile s-au desfășurat in confor
mitate cu prevederile Legii Electora
le a Republicii Socialiste România.

Pe buletinele de vot a fost înscris 
cite un candidat al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste în fie
care din cele două circumscripții e- 
lect orale.

în circumscripția electorală nr. 1 
Brașov-centru. din totalul de 32 412 
alegători înscriși in listele electorale 
s-au prezentat la vot 32 412 alegători, 
renrezentind 100 la sută.' Pentru can
didatul Frontului Democrației și Uni

CARANSEBEȘ : Realizări 
ale constructorilor hidroenergeticieni

Hotărîțl să apropie tot mal mult 
termenul de punere în funcțiune 
a noii hidrocentrale Bistna-Poiana 
Mărului, lucrătorii de la Antrepri
za de construcții hidroenergetice 
Caransebeș raportează însemnate 
sporuri de producție, comparativ 
cu sarcinile planificate pe perioada 
care a trecut din aoest an. La lu
crările executate în devans, a că
ror valoare se ridică la peste 67 
milioane lei. trebuie adăugată si 
oea mai recentă realizare : termi

BIHOR : Sporește zestrea edilitară
Constructorii de locuințe biho- 

reni au îmbogățit tn perioada care 
a trecut din acest an cartierele 
Oradei. ca și orașele Salonta. Mar- 
ghita. Dr. Petru Groza. Beiuș, pre
cum și o seamă de localități ru
rale din județ cu încă 2 300 apar
tamente moderne — din care 430 
realizate peste plan — prevăzute 
în mare parte la parter cu spatii 
comerciale și pentru prestări de 
servicii. în municipiul de pe Cri-

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică
20,30 Istoria în monumente (color). Epi

vremea

INFORMAȚII SPORTIVE

tății Socialiste au votat 31 956 alegă
tori. adică 98,60 la sută. A fost ales 
deputat in Marea Adunare Națională 
tovarășul Manele Sechi. director ge
neral al Centralei industriale de au
tovehicule de transport Brașov.

în circumscripția electorală nr. 4 
Constanța nord-vest, din totalul de 
43 281 alegători Înscriși in listele elec
torale s-au prezentat la vot 43 277 
alegători, reprezentînd 99,99 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste au votat 
42 498 alegători, adică 98,19 la sută. A 
fost aleasă deputată în Marea Adu
nare Națională tovarășa Elena Vlă- 
duc. director al întreprinderii inte
grata de lină Constanța.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale.

narea cu două luni mai devreme a 
excavațiilor la aductiunea princi
pală. „Acest succes — ne spunea 
Iancu Milulescu. secretarul comi
tetului de partid — reprezintă o 
încununare a eforturilor pe care 
colectivul nostru le-a depus, valo- 
rificind la maximum condițiile op
time de lucru din această toamnă, 
utilizînd la întreaga capacitate ma
șinile și instalațiile. în vederea 
scurtării perioadei de execuție a 
acestui important obiectiv energe
tic al patriei". (Ion D. Cucu), 

șul Repede s-au conturat noi an
sambluri de locuințe — Nufărul II 
și III. 6 Martie. Deoebal, Proleta
rilor. Tudor Vladimirescu — care 
se remarcă printr-o îmbinare ar
monioasă a elementelor tradiționa
le cu cerințele arhitecturii moder
ne. Stadiile avansate de construc
ție în care se află un mare nu
măr de apartamente creează con
diții pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe acest prim an al ac
tualului cincinal. (loan Laza).

sodul 3 : Geneza. O producție a 
Studioului de film TV

21,00 Glasul țării în unitate (color). Cln- 
tece patriotice, revoluționare

21,10 Pentru dezarmare și pace. In nu
mele vieții — reportaj

21,20 Antologie teatrală. Idealul păcii în 
creația dramaturgilor

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

fl șl sub formă de lapovlță șl ninsoa
re. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
minus 3 șl plus 7 grade, iar cele maxi
me între 4 și 14 grade, pe alocuri mal 
ridicate. Frecvent se va produce ceață. 
Izolat, îngheț la sol. In București : 
Vreme în general închisă. VOr cădea 
precipitații slabe, sub formă de bur
niță sau ploaie. Vînt slab. Temperatu
rile minime vor oscila între 3 și 5 gra
de, iar cele maxime Intre 7 șl 10 grade. 
Ceață mal ales dimineața șl seara.

1— 0 (1—0). Petrolul — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0). Universita
tea Craiova — Jiul 1—0 (1—0). In 
clasament continuă să oonducă 
Steaua, cu 21 puncte, urmată de Di
namo — 17 puncte.

ȘAH. După ce. în runda inaugu
rală. învinsese echipa Belgiei cu 
3—0, reprezentativa feminină a 
României a întrecut, tn runda a 
doua a Olimpiadei de șah de Ia 
Dubal (Emiratele Arabe Unite), tot 
cu 3—0. formația Braziliei. Alte re
zultate : U.R.S.S. — S.U.A. 3—0 ; 
Iugoslavia — Mexic 3—0 ; Anglia — 
India 2—1 ; R. P. Chineză — Grecia 
3—0 ; Elveția — Indonezia 3—0. Re
zultate din concursul masculin : 
U.R.S.S. — Peru 3,5—0.5 ; Andora — 
Gambia 4—0 ; Republica Arabă Ye
men — Bermude 4—0 ; Iugoslavia — 
Grecda 3—1 ; Japonia — Panama
2.5— 1.5 ; Thailanda — Brunei
3.5— 0,5 ; Finlanda — Malayezla 2—2.

TENIS DE MASA. In semifinalele 
probei de dublu feminin din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
masă de la Moscova perechea ro
mână Maria Alboiu. Otilia Bădescu 
a întrecut cu 2—0 cuplul sovjetlc 
Fllura Hasanova, Inga Iavorovska. 
In finală, jucătoarele românce vor 
tntîlnl cuplul Fllura Bulatova. Elena 
Kovtun (U.R.S.S.), care a eliminat cu
2— 0 pe iugoslavele Perkucin și 
Frellch.

CARNET CULTURAL

VASLUI. în organizarea Comite
tului județean al U.T.C., in locali
tățile urbane ale județului au avut 
loc acțiuni și manifestări subsu
mate „Săptămînil științei si tehni
cii pentru tineret". După vernisa
jul expoziției de creație tehnico- 
științifică a tineretului vasluian, 
agenda manifestărilor a mai cu
prins simpozioane, dezbateri, mese 
rotunde, demonstrații practice, 
concursuri și schimburi de expe
riență în întreprinderi, instituții de 
cultură și sȘCOli din orașele Vaslui, 
Bîrlad, Huși și Negrești. (Petru 
Nccula).

TIMIȘ. La Galeria de artă 
,.Helios" din Timișoara a fost ver
nisată expoziția de tapiserii reali
zate de Ziman Vitâlyos. Dintre lu
crările expuse, majoritatea de di
mensiuni monumentale, rețin aten
ția vizitatorilor cele intitulate „Pen
tru pacea pămintului", „Aurul ve
rii", „Virstele arborilor", „Rodul 
pămintului", înfățișind compoziții 
dinamice și expresive care valori
fică, printr-o tehnică originală, 
teme și idei izvorite din vocația 
pașnică și constructivă a poporului 
nostru. (Cezar Ioana).

BRAȘOV. Sub egida comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă. în municipiul de la poalele 
Tîmpei s-a desfășurat t|n simpo
zion consacrat împlinirii a 125 de 
ani de lâ înființarea gazetei ,.As
tra". Manifestarea s-a încheiat 
printr-un concert prezentat de co
rul „Astra" al sindicatului învăță- 
mînt Brașov și prezentarea unui 
film documentar despre gazeta 
„Astra". (Nicolae Mocanu).
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SULTANATULUI

OMAN

In sprijinul 
eforturilor de pace 

in America Centrală
HAVANA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Spaniei. Felipe Gonzalez, a reafir
mat sprijinul guvernului spaniol față 
de eforturile de pace in America 
Centrală ale „Grupului de la Conta- 
dora" și „Grupului de Sprijin" — 
transmite, agenția Prensa Latina, ci
tind declarații .făcute de premierul 
spaniol la conferința de presă orga
nizată la Havana la încheierea vizi
tei sale in Cuba. El a arătat, intre 
altele, că eforturile de pace mențio
nate pot fi considerate „un răspuns 
la problemele regionale", absența lor 
puțind cr?a pericolul apariției unui 
„vid greu de umplut".

Punînd, totodată, în evidență le
găturile istorice strinse dintre Cuba 
și Spania, caracterul „deosebit de 
sincer, deschis și prietenesc" al con
vorbirilor particulare avute cu Fidel 
Castro Ruz, primul ministru spaniol 
a exprimat hotărirea ambelor părți 
de a extinde cooperarea bilaterală pe 
diverse planuri, relatează agențiile 
E.F.E. și Prensa Latina.

Congresul Partidului 
Socialist Revoluționar 

Somalez
MOGADISCIO 17 (Agerpres). — 

La Mogadiscio s-au deschis lucrările 
celui de-al treilea Congres al Parti
dului Socialist Revoluționar Soma
lez. In raportul prezentat in aoest 
forum, Mohamed Siad Barre, secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii Democratice Soma
lia. a trecut in revistă realizările ob
ținute de poporul somalez pe calea 
progresului economic și social. .Vor
bitorul a reafirmat direcțiile funda
mentale ale politicii externe a tării : 
nealiniere. oooperare. coexistentă 
pașnică și dreptul la autodetermi
nare. El a relevat bunele relații pe 
plan politic și economic cu țările din 
estul Africii și a arătat că Somalia 
se pronunță pentru reglementarea 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor. prin convorbiri directe. în 
legătură cu situația din sudul conti
nentului, a fost reafirmat sprijinul 
Somaliei pentru cauza dreaptă a eli
minării apartheidului din R.S.A. și 
accesului ia independentă a terito
riului Namibiei.

Congresul urmează să adopte un 
nou plan economic pe cinci ani. să 
aleagă un nou Comitet Central și pe 
secretarul general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez.

MOSCOVA

ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII ÎN LUME

Ștafeta păcii a sosit la Hanoi
HANOI 17 (Agerpres). — Ștafeta 

păcii — dedicată Anului Interna
țional al Păcii — a sosit la Hanoi, 
unde, cu acest prilej, a avut loc 
un miting, anunță agenția V.N.A.

Vietnamul este a 11-a țară tra-

Sesiunea Sovietului
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

M. Chebeleu transmite : La Moscova 
s-a deschis, luni, sesiunea a Vl-a a 
celei de-a Xl-a legislaturi a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. La lucrări 
participă M. S. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., alți con
ducători de partid și de stat so
vietici.

Suprem al U.R.S.S.
Deputății în cele două camere ale 

parlamentului sovietic dezbat proiec
tele planului de dezvoltare economi
că și socială și bugetului de stat ale 
U.R.S.S. pe anul 1987, alte probleme 
înscrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni.

Domnului QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT

ț
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versată de participanții la ștafetă l 
— acțiune lansată sub egida ’ 
UNICEF pentru a sublinia ne- ț 
cesitatea desfășurării unor eforturi 
energice în vederea asigurării unui 
viitor pașnic tinerei generații.

Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a Zilei naționale a Sultanatului 
Oman,_ imi face deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări, îm
preună cu urările noastre de sănătate și fericire personală, de progres, pros
peritate șj pace pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale

O declarație a ministrului de externe brazilian

î
ț 
î 
ț

Pe de altă parte, s-a anunțat că î 
la Tokio s-a încheiat ștafeta inter- l 
națională „Dați o șansă planetei !“ ’

„Războiul stelelor" - o nouă etapă în escaladarea 
cursei înarmărilor

TOKIO 17 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Nagoya a avut loc 
un simpozion consacrat problemei 
participării Japoniei la programul 
american al „inițiativei pentru 
apărarea strategică'*  cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor". în 
cadrul alocuțiunilor rostite de nu
meroși participant s-a evidențiat 
caracterul periculos al transferării 
cursei înarmărilor în spațiul extra
terestru. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., participanții la simpo
zion au evidențiat faptul că reali
zarea programului de înarmări cosț 
mice constituie un pericol major 
pentru pace și pentru realizarea 
controlului asupra armamentelor.

nu ^liniam vz tpciixoci • -
consacrată Anului Internațional al ț 
Păcii, relatează agenția T.A.S.S. I 
Traseul ștafetei a trecut prin în- > 
treaga Japonie. Participanții la 1 
această manifestare a militanților l 
pentru pace, care s-a desfășurat sub • 
egida UNICEF, au parcurs. Îna
inte de a ajunge în Japonia, țări 
ca S.U.A., U.R.S.S. și altele, atră- 
gind atenția milioanelor de oameni 
asupra necesității de a se activiza 
eforturile pentru înlăturarea perico
lului unui război nuclear.

î
î

î 
î
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î

BRASILIA 17 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută ziarului venezue- 
lean „El Nacional". ministrul bra
zilian al relațiilor externe. Roberto 
de Abreu Sodre. a evidențiat aspi
rația de pace a tării sale si voința 
politică a guvernului brazilian de a 
acționa pentru stoparea cursei înar
mărilor. pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, in care fie
care popor și stat să se dezvolte in
tr-un climat de pace si cooperare.

Pe de altă parte, el s-a pronun
țat pentru găsirea unei formule de

reducere a dobînzilor datoriei exter
ne. de aminare a plăților si scăde
re a serviciilor și comisioanelor pen
dinte.

Ministrul brazilian a criticat, tot
odată. practicile protectioniste. discri
minatorii la adresa produselor de ex
port ale țărilor în curs de dezvol
tare introduse in comerțul mondial 
de statele occidentale industrializate 
si a reclamat instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, echi
tabile si drepte.

In favoarea soluționării diferendului 
privind Insulele Malvine (Falkland)

Conferința Mișcării britanica 
pentm dezarmare nucleară 

necesitatea promovării de către i 
Marea o .
nenucleare, _ ____
neparticiparea Marii Britanii la 
programul american al „războiului 
stelelor" și una referitoare la ne
cesitatea lichidării bazelor militare 
americane din Marea Britanie.

LONDRA 17 (Agerpres). — La 
Blackpool s-au încheiat lucrările 
conferinței anuale a Mișcării brita
nice pentru dezarmare nucleară. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S, conferința a adoptat o sc
rie de rezoluții in probleme de po
litică internațională. Frintre aces
tea se numără o rezoluție privind

La 18 noiembrie, po
porul Sultanatului O- 
man sărbătorește ziua 
națională a tării sale.

Situat în partea de 
sud-est a Peninsulei 
Arabice. sultanatul 
(suprafața — 212 457
kmp ; populația — a- 
proximativ un milion 
și jumătate de locui
tori) este o tară in 
mare parte deșertică. 
ce dispune însă de 
apreciabile bogății ale 
subsolului. Sub întin
derile sale de nisip se 
găsesc imense rezerve 
de petrol, evaluate la 
circa 4 miliarde de ba
rili, a căror exploata
re a început in urmă 
cu două decenii și a 
progresat destul de 
rapid, incit, astăzi, pro
ducția anuală de țiței 
se ridică Ia peste 15 
milioane tone, furni- 
zind 90 la sută din ve
nitul național și con
stituind principala sur

să de finanțare a efor
turilor pentru lichida
rea înapoierii econo
mice moștenite din 
trecut.

Cu ajutorul fonduri
lor obținute din co
mercializarea „aurului 
negru" au fost puse 
bazele unei industrii 
propriu au fost înălța
te zeci de baraje de 
irigații — care au con
tribuit la extinderea 
suprafețelor agricole 
— s-au intensificat 
prospecțiunile geologi
ce. Acest fapt a per
mis valorificarea pe 
scară tot mâi largă a 
resurselor naturale, 
ducind. astfel, la creș
terea avuției naționa
le. în cursul . anului 
1985 s-a realizat o 
creștere a produsului 
național brut cu 5 la 
sură, succese deosebite 
fiind înregistrate in 
sectorul minier. Prin

tre cele mal importan
te obiective industria
le intrate in funcțiune 
în ultimii ani se nu
mără o rafinărie, un 
laminor și o uzină de 
prelucrare a minereu
lui de cupru, cu o pro
ducție de 15 000 tone 
anual.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
statele arabe. România 
socialistă urmărește 
cu interes eforturile 
depuse de ponorul 
Omanului pe calea 
dezvoltării economice 
și a consolidării inde
pendentei. între tara 
noastră și Oman s-au 
statornicit raporturi de 
prietenie si colabora
re. Întemeiate pe sti
mă și respect, reciproc, 
care se dezvoltă cores
punzător intereselor 
celor două state,, ale 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

LONDRA 17 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Marii Britanii a 
declarat luni că guvernul britanic va 
studia propunerea înaintată de Ar
gentina, cu privire la încetarea stării 
de ostilitate dintre cele două țări. 
El a confirmat cp propunerea a fost 
înaintată prin ambasada braziliană 
de la Londra, care reprezintă inte
resele argentiniene in capitala bri
tanică. relatează agenția Associated 
Press.

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Argentina a remis, prin Ambasada 
Braziliei la Londra, o notă oficială 
Marii Britanii, in care a propus pași 
concreti vizind găsirea unei soluții 
globale pentru diferendul in privin
ța Insulelor Malvine (Falkland) — 
transmite agenția E.F.E. Documen
tul reflectă „dispoziția Argentinei de 
a negocia cu Marea Britanie diferen
dul. în scoou) găsirii unei soluții paș
nice la situația din Atlanticul de 
sud". în conformitate cu rezoluția 
O.N.U. in materie, transmite agen
ția.

Britanie a unei politici /
ire, rf rezoluție privind 1
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NU, bazelor militare străine pe teritoriul Spaniei
MADRID 17 (Agerpres). — Sub 

lozinci ca „Neutralitate Spaniei!", 
„Bazele americane afară din Spa
nia !“, „Nu, pregătirilor de război !“ 
la Madrid a avut loc o demonstrație 
a militanților pentru pace și dezar
mare, pentru ieșirea Spaniei din 
N.A.T.O.

aîn cadrul unui miting care 
avut loc- in centrul capitalei spa
niole, vorbitorii s-au pronunțat 
pentru reducerea cheltuielilor mili- , 
tare, pentru ieșirea Spaniei din ) 
alianța militară atlantică, pentru l 
denunțarea tratatului privind ba- ’UCHUH Veil cc’ 11 dlcltuil.ll piivuiu HO ■' 
zele militare ale S.U.A. din Spania. ț

Demonstrație împotriva continuării experiențelor 
cu armele atomice ț

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La intrarea în poligonul nuclear 
american din statul Nevada a avut 
loc o demonstrație împotriva con
tinuării efectuării exploziilor nu
cleare de către S.U.A.. relatează 
agenția T.A.S.S. Militanți pentru

pace sosiți din diferite zone ale 
tării au cerut Administrației S.U.A. 
'să ia măsuri in vederea semnării / 
unor acorduri între U.R.S.S. și Sta- 7 
tele Unite privind încetarea explo- 
ziilor nucleare.

REGIMUL RASIST DE LA PRETORIA INTENSIFICĂ 
REPRESIUNILE iMPOTRIVA POPULAȚIEI DE CULOARE
PRETORIA 17 (Agerpres). — Re

presiunea rămine caracteristica 
esențială a climatului social din Re
publica Sud-Africană. intensificin- 
du-se la fiecare sfirșit de săptămină, 
cum relevă statisticile în morti, ră
niți și arestați din rindul demon
stranților antiapartheid. Potrivit re
latărilor agențiilor internaționale de 
presă, o persoană a fost ucisă, iar 
cel puțin 12 rănite, ca urmare a inter
venției poliției sud-africane, care a 
deschis focul asupra unei mulțimi ce 
se dispersa după o reuniune sindi
cală publică în portul Durban. Ulti
mele informații din Johannesburg 
arătau că simbătă, in timp ce mai 
multe m>ii de persoane, in marea lor 
majoritate negri, părăseau în ordine

stadionul unde avusese loc adunarea 
generală anuală a Sindicatului mun
citorilor din siderurgie (MAWU), 
poliția, crezind că se află în pre
zența unei demonstrații antirasiste. 
a deschis focul.

în Soweto, orașul !n care locuiesc 
aproximativ două milioane de ne
gri. politia a făcut noi viotime. Două 
persoane de culoare au fost împuș
cate mortal in timpul unor demon
strații antiapartheid.

La Port Elizabeth. între greviștii 
de la sucursala de automobile „Ge
neral Motors", care cer îmbunătăți
rea condițiilor de viată și de mun
că. și politie s-au semnalat, luni, pu
ternice ciocniri.

Lucrările Intllnirii la nivel 
înalt de la Bangalore 
a Asociației Asiei de sud 

pentru Cooperare Regională 
DELHI 17 (Agerpres). — In orașul 

Bangalore, din sudul -Indiei, s-au în
cheiat lucrările celei de-a doua în- 
tîlniri Ia nivel înalt a Asociației 
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (S.A.A.R.C.). In documentul 
final al reuniunii, numit „Declarația 
de la Bangalore", participanții, re- 
prezentînd Bangladeshul. Bhutanul, 
India. Maldivele. Nepalul. Pakista
nul și Sri Lanka, au desemnat ariile 
principale de dezvoltare a cooperării 
între cele șapte state membre — 
agricultura, dezvoltarea rurală, tele
comunicațiile și transporturile.

In discursul rostit la încheierea 
lucrărilor, Rajiv Gandhi, primul mi
nistru al Indiei, președintele în 
exercițiu al S.A.A.R.C.. a chemat 
țările membre să acționeze în di
recția stimulării dezvoltării econo
mice în Asia de sud și a îmbunătă
țirii nivelului de viată al populației 
din regiune.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 17 (Agerp,res). — După 

raidul aerian de duminică asupra ta
berelor de refugiați palestinieni de 
lingă orașul Saida din sudul Libanu
lui, elicoptere militare israeliene au 
efectuat luni un nou bombardament 
cu rachete asupra acestei zone.

Pe! de altă parte, luni au continuat 
luptele între milițiile „Amal" și com

batanți palestinieni in zona taberei 
de la Bourj El Barajneh, din sudul 
Beirutului, soldate cu moartea a trei 
persoane si rănirea altor 22. relevă 
agenția U.P.I., care citează poliția li
baneză. Părțile rivale au folosit în 
cursul ostilităților montierș, aruncă
toare de rachete si arme automate.

O cuvintare a președintelui sirian
DAMASC 17 (Agerpres). — într-un. 

discurs rostit la deschiderea lucrări
lor celui de-al 21-lea Congres al Fe
derației Generale a Sindicatelor 
Muncitorilor din Siria, președintele 
țării, Hafez Al-Assad, a subliniat că 
trebuie făcut totul pentru preiijtîm- 
pinarea unei catastrofe nucleare. El 
s-a pronunțat in favoarea întăririi 
solidarității intre țările arabe in ac
tuala conjunctură din Orientul Mij
lociu.

Evoluția conflictului ■
TEHERAN 17 (Agerpres). — For

țele iraniene au bombardat zone in
dustriale și concentrări de trupe din 
suburbiile orașului irakian Khaneqin, 
instalațiile petroliere de la Banmil 
și Naft-Khaneh, autostrada Basra- 
Amara-Bagdad și șoseaua strategică 
Basra-Aboul Khasib, transmite agen
ția I.R.N.A. Un avion irakian militar 
care încerca să bombardeze zonș 
rezidențiale din orașul iranian 
Ahvaz a fost doborit de apărarea 
antiaeriană iraniană. Un alt aparat 
irakian a fost doborit la Mahshahr, 
provincia KhuzeStan.

Agenția I.R.N.A. relevă că forțele 
iraniene dețin controlul deplin asu
pra șoselei de tranzit Irak-Turcia.

Pe de altă parte, șeful statului si
rian a respins toate acuzațiile aduse 
Siriei privind o implicare a-ei inac
țiuni teroriste — transmite agenția 
China Nouă. El a subliniat necesitatea 
de a se face distincție intre acțiunile 
teroriste și lupta dreaptă a popoare
lor oprimate împotriva ocupației. 
Hafez Al-Assad a propus crearea unul 
comitet internațional impotriva tero
rismului.

--------7—2— ' 
dintre Iran si Irak

■
BAGDAD 17 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar citat de 
agenția I.N.A. a anunțat la Bagdad 
că formațiuni de avioane de luptă 
irakiene au bombardat complexul 
petrochimic iranian de la Bandar 
Khomeini. în același timp, au fost 
efectuate raiduri asupra rețelei apă
rării antiaeriene din portul Bandar 
Khomeini. Alte avioane irakiene au 
atacat concentrări de trupe iraniene 
în regiunea Ahvaz.

După cum a afirmat purtătorul de 
cuvint militar, intr-o altă declarație, 
conducta petrolieră irakiano-turcă 
funcționează la capacitatea maximă, 
iar șoseaua care leagă Irakul și Tur
cia prin Zakho este deschisă 24 din 
24 de ore.

Stă In puterea popoarelor să asigure pacea 
prin acțiuni concrete pentru dezarmare
„Deși situația internaționalii este deosebit de gravă, avem fer

ma convingere că în lume există forțe puternice, că acțiunea unită 
a tuturor popoarelor poate și va determina o schimbare a situației 
internaționale, trecerea la măsuri reale de dezarmare, la soluționa
rea democratică a tuturor problemelor complexe ale vieții internațio
nale în interesul fiecărei națiuni, al colaborării, independenței și pă
cii în întreaga lume”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Lumea contemporană se poate 

asemui cu o mare învolburată, 
străbătută de puternice furtuni po
litice., militare și economice. Rela
țiile internaționale cunosc o perioa
dă de accentuată încordare și nesigu
ranță. fiind puternic marcate de 
asemenea acțiuni cum ar fi conti
nuarea cursei înarmărilor, inclusiv 
nucleare, amplasarea de noi rachete 
cu rază medie de acțiune in Europa, 
efectuarea de către S.U.A. a noi ex
periențe nucleare, de noi acțiuni de 
forță impotriva unor state indepen
dente. de menținerea și chiar agrava
rea unora din conflictele militare 
existente. Toate acestea au făcut să 
crească și mai mult pericolul unui 
nou război mondial, care, in actua
lele împrejurări, s-ar transforma 
inevitabil într-o catastrofă nucleară 
pustiitoare.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți. de la imperativul opririi 
cursului periculos al evenimentelor, 
al trecerii la dezarmare, și în primul 
rind la dezarmarea nucleară, to
varășul Nicolae Ceaușescu a pus din 
nou in lumină, în magistrala cuvîn- 
tare rostită la sesiunea Marii Adu
nări Naționale, rolul hotărîtor ce 
revine popoarelor, tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste și demo
cratice în determinarea cursului 
vieții politice mondiale.

Realitatea este că toate prefacerile 
sociale si naționale, inclusiv soluțio
narea unor probleme complexe ale 
vieții internaționale, sint rodul 
nemijlocit al voinței, al luptei și 
acțiunii popoarelor — factorul de
cisiv al întregii dezvoltări a umani
tății pe calea progresului și păcii. 
Ultimele decenii au adus dovezi de

netăgăduit asupra capacității po
poarelor de a impune soluții în 
consens cu progresul istoric, de a 
asigura pacea și colaborarea inter
națională. Datorită luptei forțelor 
antiimperialiste. a popoarelor a 
putut fi asigurată, timp de patru 
decenii, pacea, a fost evitată izbucni
rea unui nou război mondial. De 
pildă. în ce privește Europa, opiniia 
publică, popoarele de pe continent 
au exercitat un rol de seamă în 
convocarea și desfășurarea cu succes 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa de la Helsinki, 
în încheierea cu rezultate pozitive a 
reuniunii general-europene de la 
Madrid, ca și a primei faze a Con
ferinței pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în 
Europa de la Stockholm.

Este cunoscut că. de-a lungul 
timpului, opinia publică, popoarele 
și-au manifestat cu claritate, in 
forme de o mare diversitate, opțiu
nea în favoarea dezarmării și păcii 
— așa cum era, de altfel, firesc și 
logic, căci tocmai masele largi popu
lare, și nu cercuri conducătoare, 
suferă cel mai mult și mai grav 
consecințele conflictelor ; iar această 
realitate s-a accentuat in epoca mo
dernă, in care războaiele afectează In 
proporții tot mai mari populația 
civilă.

Astăzi, mișcările pentru pace au 
devenit o importantă forță politică, 
îndeosebi in ultimii ani s-au înmul
țit și au crescut in intensitate marșu
rile. mitingurile, demonstrațiile de 
masă, congresele, conferințele și 
simoozioanele organizate in sprijinul 
opririi cursei înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării. Mișcarea mondială

pentru pace și-a lărgit continuu rîn- 
durile, cuprinzind noi și noi sec
toare ale opiniei publice, noi și noi 
categorii sociale care se pronunță 
pentru o politică nouă, de destinde
re, înțelegere, securitate. Din păcate 
însă situația internațională. în loc 
să se îmbunătățească, s-a înrăutățit. 
Toate acestea oglindesc cu putere 
opțiunea popoarelor in favoarea dez
armării și păcii.

Firește, nu s-ar putea spune că 
aceste mișcări s-au afirmat cu în
treaga forță de care sint capabile, 
în actualele condiții, în care cursa 
înarmărilor nucleare riscă să scape 
de sub orice control, cind cantitatea 
de arme de nimicire in masă este 
suficientă pentru distrugerea de 
multe pri a întregii planete, cind este 
vorba de însăși supraviețuirea spe
ciei umane, toate popoarele, toate 
forțele democratice și progresiste, 
realiste de pretutindeni sint chemate 
să acționeze eu și mai multă ener
gie, să se angajeze și mai activ în 
lupta pentru salvarea omenirii de la 
catastrofa nucleară, pentru făurirea 
unei lumi de care să se bucure și 
generațiile viitoare. Așa cum a 
evidențiat din nou acum conducăto
rul partidului și statului, int.rucit 
între politica de înarmare și război, 
pe de o parte, și politica de colabo
rare și pace, pe de altă parte, nu 
există cale de mijloc, nici un popor 
nu poate și nu trebuie să rămină 
pe poziții 'de pasivitate și în aștep
tare. ci. dimpotrivă, trebuie să se 
manifeste tot mai pregnant și mai 
conștient în lupta pentru înfăptui
rea dezarmării și consolidarea păcii.

Consemnind creșterea și diversi
ficarea mișcărilor pentru pace, tre

buie reținut faptul că ele-înglobea
ză sectoarele cele mai active ale so
cietății, oamenii cu spirit civic îna
intat, militanți politici, cetățeni 
preocupați intens de problemele 
obștești. Dar aceasta nu înseamnă 
că ceilalți membri ai societății, ma
sele celor ce nu participă întotdea
una sau chiar deloc la acțiunile și 
manifestațiile pentru pace ar fi 
„neutre" ori „adepte" ale înarmă
rilor. Realitatea este că fiecare in 
parte și toți în ansamblu doresc 
pacea, sint pentru înfăptuirea dez
armării. Ei știu că numai un cli
mat de liniște și pace le poate asi
gura condițiile pentru progres, pen
tru prosperitate, pentru rezolvarea 
multiplelor probleme ce le stau in 
față.

Să ne fie permisă o paranteză — 
să lăsăm friu liber imaginației — și 
să ne întrebăm : oare care ar fi 
rezultatul dacă în toate statele lu
mii s-ar organiza referendumuri 
prin care popoarele să se pronunțe 
dacă acceptă sau nu reducerea chel
tuielilor militare ? Ar exista oare 
un stat, indiferent de mărime, de 
orinduire socială, de așezare geo
grafică, în care rezultatul votului să 
nu-1 reprezinte un DA ferm pentru 
politica de dezarmare și pace ?! 
Dacă se va ajunge cîndva — iar oa
menii trebuie să spere și să acțio
neze în acest sens — ca Organiza
ția Națiunilor Unite, forumul mon
dial care reunește cvasitotalitatea 
țărilor lumii, să inițieze organizarea 
unui referendum la scara întregii 
planete, se îndoiește oare cineva că 
rezultatul ar fi altul decit un DA 
mondial, un DA al miliardelor de 
voințe pentru încetarea cursei înar
mărilor ?!

în prezent, esențial este ca guver
nele, cercurile conducătoare din toa
te țările să acționeze in consens cu 
voința popoarelor respective, ca de
ciziile și hotăririle pe care le adop
tă să respecte năzuințele și aspira
țiile vitale ale acestora. Așa cum 
bine spunea președintele României, 
omenirea are nevoie de oameni po
litici, de conducători care doresc 
viața, care iubesc lumea și care, in 
numele vieții și al oamenilor, să ac
ționeze pentru pace pe Pămint și 
în Cosmos.

în ce privește poporul român, re

ferendumul de la 23 noiembrie — 
manifestare a profundului democra
tism caracteristic societății noastre 
socialiste, a realității că poporul în
suși decide în problemele care pri
vesc prezentul și viitorul său — va 
da, fără îndoială, glas sentimentelor 
sale cunoscute de pace, hotăririi sale 
de a se angaja cu forte sporite în 
lupta pentru înfăptuirea dezarmă
rii, pentru o lume fără arme și 
războaie. Referindu-se la marea im
portanță principială a hotăririi a- 
doptate de România, de reducere in 
mod unilateral cu 5 la sută, pînă Ia 
sfirșitul acestui an, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
secretarul general al partidului 
arăta, pe bună dreptate, că aceasta 
reprezintă un eveniment care tre
buie să constituie o mindrie pentru 
partidul și poporul nostru, care toc
mai in situația internațională încor
dată pot să ia asemenea măsuri și să 
demonstreze că sint gata să acționeze 
ferm pentru realizarea programelor 
de reducere radicală a tuturor ar
mamentelor.

Pentru ca acțiunea popoarelor să 
dobindească o eficacitate cit mai 
mare, pe lingă intensificarea parti
cipării acestora, o mare și hotărî- 
toare însemnătate o au întărirea co
laborării și unității lor de acțiune. 
Tocmai de aceea, partidul nostru, 
secretarul său general au acționat 
și acționează cu consecvență pentru 
unirea puternicei mișcări pentru 
pace de pretutindeni intr-o uriașă 
forță care să oprească cursa înar
mărilor, să asigure pacea. Popoa
rele, forțele înaintate de pe toate 
meridianele au datoria și răspunde
rea istorică pentru înlăturarea pri
mejdiei unui holocaust nuclear, pen
tru a asigura viitorul pașnic al pla
netei.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că, în pofida si
tuației internaționale deosebit de 
grave, stă în puterea popoarelor — 
adevăratele făuritoare ale istoriei — 
a forțelor progresiste și democrati
ce ca, actionînd unite, să oprească 
cursul periculos al evenimentelor, 
să asigure triumful rațiunii și păcii.

Radu BOGDAN

GENȚIILE DE PRESA
e scurt

HOTARÎRE. La Ulan 
fost dată publicității 
Biroului Politic al C.C. al 
în care se Subliniază că 
de lucru de la Moscova a______
torilor partidelor socialiste și mun
citorești din țările membre ale 
C.A.E.R. deschide noi perspective 
pentru intensificarea cooperării și 
schimbului de experiență in inte
resul accelerării dezvoltării econo- 
mico-sociale a țărilor 
creșterii influenței lor 
ternatională.

Bator a 
hotărirea 
P.P.R.M., 
intîlnirea 
conducă-

socialiste, al 
in viața in-

Politic al

ginea etnică și de situația socială. 
Totodată, valabilitatea mandatelor 
de deputați' in organele centrale și 
locale ale puterii a fost prelungită 
de la trei la cinci ani.

PLENARA. La Colombo 
desfășurat lucrările plenarei 
al P.C. din Sri Lanka, care 
examinat probleme ale 
politice interne și 
Plenara a hotărî t ca cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului să 
aibă loc la sfirșitul lunii martie 
1987. informează agenția T.A.S.S.

SATELIT. In Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial al 
Pămintului „Molnia—1". După cum 
relatează agenția T.A.S.S., el este 
destinat asigurării exploatării sis-

s-au
C.C. 

a 
situației 

internaționale, 
ca cel

APROBARE. Biroul _____ _
C.C. al P.C. din Vietnam. Întrunit 
luni în ședință la Hanoi, a aprobat 
pe deplin rezultatele întîlniril de 
lucru de la Moscova a oonducăto- 
rilor partidelor comuniste și raun-■. ternului dă'transmisii telefonice și 

, ale telegrafice lâ mari distante și a 
emjSfunj^ televiziunii centrale so
vietice spre punctele de recepție 
ale rețelei „Orbita".

PROIECT DE BUGET. Președin
tele Mexicului, Miguel de la Ma
drid, a prezentat 
proiectul de buget 
care preconizează, 
creștere economică 
2—3 la sută și o reducere a infla
ției la 80 la sută. Documentul are 
in vedere, de asemenea. acțiuni 
pentru combaterea șomajului, rej- 
structurarea resurselor financiare 
de stat și modernizarea industriei.

DECLARAȚIE. în cursul unei 
conferințe de presă, primul minis
tru al Noii Zeelande, David Lange, 
a reafirmat că nu vor fi autorizate 
nici o escală sau vizită in porturi 
neozeelandeze ale navelor militare 
cu propulsie nucleară sau . avînd 
arme nucleare la bord, atît timp 
cit guvernul său se va afla la pu
tere.

ESTIMĂRI, Pini In anul 2000, 
populația Venezuelei va ajunge 
24 700 000 persoane. După cum 
preciază sociologii. 18 milioane 
cetățeni ai Venezuelei vor locui 
orașe.

CAMPANIE. în Austria se apro
pie de sfirșit campania electorală 
pentru alegerile legislative antici
pate de la 23 noiembrie. Agenția 
Associated Press relevă — citind 
surse oficiale din Viena — că se 
așteaptă o cursă strînsă între parti
dele Socialist si Populist, nefiind 
exclusă o coaliție guvernamentală 
formată din reprezentanții acestor 
două formațiuni politice.

PREMII LITERARE. Premiul li
terar francez „Goncourt" a fost a- 
tribuit, luni, scriitorului Michel 
Host pentru romanul „Valet de 
nuit", informează agenția France 
Presse. Tot luni a fost decernat S’ 
premiul „Renaudot" pe 1986. care a 
revenit lui Christian Giudicelli pen
tru romanul „Station balneaire".

Icițoreșți, din țările membre ;
C.A.E.R., exprirriindu-și convinge
rea că discuțiile desfășurate vor a- 

I duce o contribuție majoră la dez- 
I voltarea in continuare a colaboră

rii multilaterale politioe și econo- 
. mioe a țărilor socialiste, frățești, 

la întărirea păcii și securității în 
I lume.
■ REZOLUȚIE. Comitetul pentru 

probleme politice și de securitate 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
lansat tuturor statelor membre ale 
organizației mondiale apelul de a 

I acționa in vederea folosirii spa
țiului cosmic exclusiv in scopuri

I pașnice, prevenirii militarizării 
I Cosmosului, in interesul menține

rii și consolidării păcii și securită- 
. ții internaționale, al dezvoltării co

laborării și ințelegerii intre po-
1 poare. Proiectul de rezoluție adop

tat în acest sens cheamă U.R.S.S.
I și S.U.A. să continue intr-un spi- 
i rit constructiv negocierile bilate

rale pehtru încheierea cît mai
I urgentă a unui acord' de prfeintîm- 

pinare a transferării cursei înar
mărilor in Cosmos.

I _ CONFERINȚA. La Lisabona s-au 
l încheiat lucrările Conferinței na

ționale a P.C. Portughez cu tema
I „Emanciparea femeilor din Portu

galia după victoria Revoluției din
1 aprilie". Cei peste o mie de dele

gați la conferință au stabilit căile
I activizării luptei pentru apărarea 
I drepturilor femeilor impotriva dis

criminărilor economice și politice, 
t relatează agenția T.A.S.S. Cuvintul 

de inchidere a conferinței a fost 
rostit de secretarul general al

. P.C. Portughez, Alvaro Cunhal.
LEGE ELECTORALA. Comitetul

Permanent al Adunării Naționale a 
I R.P. Angola a adoptat noua lege 

electorală in legătură cu alegerile 
I generale și in organele locale ale 

puterii de stat, care urmează să 
I aibă loc la sfirșitul acestui an. Noua 
I lege acordă drept de vot tuturor 

cetățenilor țării care au împlinit 
| virsta de 18 ani, indiferent de ori

parlamentului 
pe anul 1987, 

între altele, o 
moderată de

la 
a- 
de 
in

_i
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1N ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
KINGSTON 17 (Agerpres). — Pro

ducția de bauxită a statului Jamai
ca — figurind printre cei mai 
importanți producători din lume la 
acest minereu — cunoaște și in acest 
an o creștere, cantitatea de bauxită 
extrasă in primele nouă luni fiind 
de 4.92 milioane tone, cu peste 
200 000 tone mai mult decit în pe
rioada corespunzătoare a anului 1985.

Element de importanță primor
dială pentru veniturile in valută ale 
țării, bauxita a constituit produsul 
de export jamaican cel mai solici
tat. însă anul trecut, din motive de 
conjunctură internă și externă, pro
ducția scăzuse vertiginos, de la 8.8 
miLioane tone în 1984. la numai 6,1 
milioane tone. exporturile urmînd 
aceeași curbă, cu consecințe serioa
se pentru economia tării. Se acțio
nează pentru ca in 1986 să se înre
gistreze o ameliorare a desfacerilor 
pe piața externă la acest produs.

DHAKA 17 (Agerpres). — în Ban
gladesh a fost inițiat un proiect de 
extindere a industriei producătoare 
de fertilizanți . pentru agricultură, 
care include construirea unul nou 
combinat, ce va produce azotat de 
amoniu.

Complexul industrial proiectat va 
fi construit la Chittagong și va avea 
o capacitate de producție de 1700

tone de substanțe fertilizante ne 
zi. Astfel, se estimează că va fi asi
gurat necesarul de îngrășăminte 
pentru regiunile agricole învecinate 
complexului, urmînd să se producă 
și pentru export.

LUSAKA 17 (Agerpres). — O nouă 
instituție de învățămint superior a 
fost inaugurată în Zambia, in cadrul 
eforturilor de extindere și consoli
dare a sistemului educațional al ță
rii. pentru sporirea numărului de 
cadre specializate necesare dezvol
tării economiei.

La centrul universitar național din 
Lusaka și-a deschis porțile o nouă 
facultate, destinată pregătirii cadre
lor în domeniul medicinei veterina
re. informează agenția China Nouă. 
Subliniind semnificația acestui eve
niment. președintele țării. Kenneth 
David Kaunda. a arătat că prin ac
tivitatea sa. noua instituție de invă- 
țămint superior va contribui într-o 
mare măsură la înființarea unui sis
tem eficient în ce privește adminis
trarea și dezvoltarea șeptelului.

Facultatea dispune de o bogată 
bază tehnică pentru valorificarea 
practică și eficientă a cunoștințelor, 
in structura organizatorică a acesteia 
fiind incluse laboratoare pentru in
vestigații și o clinică veterinară.
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