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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, mărfi, 18 no
iembrie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat O INFOR
MARE ÎN LEGĂTURA CU ÎNTÎLNIREA 
DE LUCRU A CONDUCĂTORILOR PARTI
DELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE MEMBRE ALE 
C.A.E.R.. CARE A AVUT LOC LA MOS
COVA, ÎN ZILELE DE 10 ȘI 11 NOIEM
BRIE.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate in cadrul 
întilnirii de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului stră
lucit, principial, în care a prezentat po
ziția României socialiste în problemele deo
sebit de importante ce au făcut obiectul 
discuțiilor. Aprobînd întru totul aceste po
ziții, Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că întreaga activitate desfășurată la întîlni- 
rea de la Moscova de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu corespunde intereselor 
fundamentale ale poporului român, ale dez
voltării socialiste a țării, este în deplină 
concordanță cu hotăririle Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., cu politica promovată de 
partidul și statul nostru de largă conlucrare 
cu țările socialiste, cu toate statele lumii, 
pe baza principiilor egalității în drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
întilnirea de lucru a conducătorilor partide
lor comuniste și muncitorești a prilejuit un 
schimb util de păreri într-o serie de proble
me importante privind dezvoltarea și per
fecționarea în continuare a colaborării din
tre țările participante, căile și modalitățile 
de a se pune mai bine în valoare posibilită
țile largi pe care le oferă orinduirea socia
listă, în interesul progresului economico-so- 
cial al fiecărei țări, al ridicării nivelului dc 
trai al popoarelor lor, al creșterii forței și 
prestigiului socialismului în lume.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, de 
asemenea, importanța schimbului de păreri 
ce a avut loc în probleme actuale ale situa
ției politice internaționale, în cadrul căruia a 
fost relevată necesitatea intensificării acțiu
nilor țărilor socialiste, ale forțelor progresis
te, ale tuturor popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
pentru lichidarea armelor nucleare și con
venționale, pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale.

Comitetul Politic Executiv a exprimat și 
cu acest prilej hotărirea Partidului Comu

nist Român, a României socialiste de a-și 
aduce in continuare intreaga contribuție la 
dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, cu 
toate statele, fără deosebire de orînduire so
cială, la promovarea fermă a politicii de de
zarmare, de destindere, colaborare și pace 
în intreaga lume.

In continuare. Comitetul Politic Executiv 
a aprobat ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 
ROMANE LA ȘEDINȚA A 42-A A SESIUNII 
CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC 
RECIPROC, DESFĂȘURATA LA BUCU
REȘTI, ÎN ZILELE DE 3—5 NOIEMBRIE. 
S-a apreciat că delegația română a acționat 
în conformitate cu mandatul încredințat de 
conducerea partidului, cu orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, cu privire la participarea activă a 
țării noastre la activitatea C.A.E.R., la divi
ziunea internațională a muncii, la schimbu
rile economice și cooperarea în producție cu 
alte state. Comitetul Politic Executiv a evi
dențiat importanța deosebită pe care parti
dul și statul nostru o acordă dezvoltării și 
perfecționării în continuare a activității în 
cadrul C.A.E.R.. pe baza principiilor unanim 
convenite ale colaborării reciproc avantajoa
se înscrise în documentele acestei organi
zații.

A fost relevată necesitatea de a se acțio
na cu hotărîre pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a acordurilor de colabo
rare de lungă durată, precum și a Progra
mului complex al progresului tehnico-știin- 
țific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă in 
anul 2000, și s-a apreciat că realizarea aces
tora, pe baza unei mai bune conlucrări în 
cadrul C.A.E.R., este de natură să ducă la 
creșterea forței economice a țărilor membre, 
Ia sporirea bunăstării și a gradului general 
de civilizație al popoarelor lor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de 
asemenea, PROPUNERILE DE MĂSURI 
PENTRU PARTICIPAREA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA LA ÎNDEPLINI
REA DOCUMENTULUI CONFERINȚEI DE 
LA STOCKHOLM.

Aprobînd în unanimitate măsurile pro
puse, Comitetul Politic Executiv a exprimat 
hotărirea țării noastre de a milita cu con
secvență pentru aplicarea în practică a pre
vederilor și înțelegerilor convenite în cadrul 
Conferinței de la Stockholm, care contribuie 
la dezvoltarea încrederii și înțelegerii pe 
continentul european și creează, totodată, 
premise favorabile pentru realizarea în con
tinuare a noi acțiuni pe calea dezarmării, 
securității și păcii, a îmbunătățirii climatu
lui politic în Europa și in lume.

Relevînd rolul activ al României în pre
gătirea, desfășurarea și încheierea cu succes 
a Conferinței de la Stockholm — care, prin 
rezultatele ei, a demonstrat că este po
sibil să se ajungă la acorduri corespun
zătoare atunci cind, și de o parte și de 
alta, se acționează în aceeași direcție — Co
mitetul Politic Executiv a indicat să se ac
ționeze în continuare pentru ca țara noastră 
să-și aducă contribuția constructivă la buna 
desfășurare a Conferinței de la Viena con
sacrată dezarmării, intăririi securității și 
cooperării în Europa.

în continuarea ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut și aprobat MASURILE 
PRIVIND CONCRETIZAREA ÎN PRACTI
CA A HOTĂRÎRII ROMÂNIEI DE A 
REDUCE CU 5 LA SUTA ARMAMENTELE, 
EFECTIVELE ȘI CHELTUIELILE MILITA
RE, acțiune asupra căreia poporul nostru 
urmează să se pronunțe în cadrul referen
dumului de la 23 noiembrie.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, referindu-se la UNELE 
PROBLEME ALE ACTIVITĂȚII ECONO
MICE, a cerut să se acționeze eu înalt spi
rit de răspundere pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a planului pe acest an 
și pentru pregătirea temeinică a planului pe 
1987. în acest scop, a fost subliniată necesi
tatea de a se acorda întreaga atenție înche
ierii, în cel mai scurt timp, a contractelor 
economice restante pe acest an, precum și 
clarificării și definitivării, pină la 15 decem
brie. a tuturor contractelor care privesc 
producția pe anul 1987.

De asemenea, secretarul general al parti
dului a cerut ministerelor, centralelor și în
treprinderilor. precum și organelor centrale 
de sinteză. Comitetului de Stat al Planifică
rii. Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale să ia toate măsurile pentru a 
asigura respectarea și încadrarea strictă in 
normele de consum stabilite, pentru a intro
duce o ordine și disciplină deosebite in acest 
domeniu. în perioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, se impune o largă mobili
zare a tuturor forțelor, o sporire puternică 
a exigenței și răspunderii cadrelor de condu
cere din economie, a organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, 
în vederea încheierii cu rezultate cît mai 
bune a planului pe 1986 și a creării tuturor 
condițiilor pentru realizarea la toți indica
torii, cantitativi și calitativi, a planului pe 
anul viitor și pe întregul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
totodată, probleme curente ale activității' de 
partid și de stat.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
— uriașă forță a construcției 

noastre socialiste
„Cel de-al XIII-lea Congres al partidului nostru a adoptat hotăriri istorice privind 

dezvoltarea economico-socială a României in perioada următoare și în perspectiva ani
lor 2000. Prin înfăptuirea obiectivelor și orientărilor stabilite de congres, România va cu
noaște o nouă și puternică dezvoltare, se va ridica pe noi trepte de progres și civilizație, 
de bunăstare materială și spirituală pentru întregul popor”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Timpul este dreapta măsură a im
portanței evenimentelor. Astăzi, cind 
calendarul consemnează împlinirea 
a doi ani de la deschiderea lucrărilor 
Congresului ai XIII-lea al partidu
lui — perioadă scurtă in perspectiva 
devenirii istorice — dar avind sufi-

afirmării puternice a factorilor ca
litativi ai creșterii economice, în 
consens cu cerințele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei și legităților 
evoluției lumii contemporane.

Un proiect nou de dezvoltare im-

care a generat Încrederea poporului 
in propriile sale capacități creatoa
re. bizuirea pe efortul propriu. 
Descătușind energii, mobilizind po
tențialul creator a milioane și mili
oane de oameni ai muncii, spiritul

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental,

condusă de Horst Schmitt, președintele partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază. delegația Partidului 
Socialist Unit din Berlinul occiden
tal. condusă de tovarășul Horst 
Schmitt, președintele partidului, 
care face o vizită in țara noastră, 
Ia invitația C.C. al P.C.R.

Tovarășul Horst Schmitt și-a ex
primat satisfacția He a se reîntilni 
și a avea convorbiri , cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a dat o înaltă 
apreciere succeselor obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea multilaterală 
a tării, activității consecvente des
fășurate de președintele României 
pe arena internațională, pentru pace, 
dezarmare, securitate și largă co
laborare între toate popoarele 
lumii.

Tn timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra 
activității si preocupărilor actuale 
ale celor două partide și a avut loc 
un schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. 
și P.S.U. din Berlinul occidental, cu 
ultimele evoluții ale vieții politice 
mondiale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Horst Schmitt au evocat 
bunele relații de prietenie, colabo
rare și solidaritate existente între 
cele două partide, care se bazează pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, încrederii și stimei reciproce, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora, in mod independent, 
fără nici un amestec din afară, stra
tegia și tactica revoluționară. Tn 
același timp, ă fost exprimată hotă- 
rîrea de a se acționa in continuare 
pentru dezvoltarea acestor rapor
turi. tn folo=u! celor două partide, 
al cauiel destinderii, păcii și înțe
legerii In Europa și in lume.

Schimbul de vederi in probleme 
actuale ale vieții internaționale a 
pus în evidență îngrijorarea față de

menținerea Încordării In lume, ca 
urmare a cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare. S-a apre
ciat că în aceste condiții — deosebit 
de grave și complexe — este nece
sară unirea eforturilor tuturor sta
telor, a forțelor revoluționare și pro
gresiste de pretutindeni, a opiniei 
publice, pentru a conlucra mai activ 
în scopul opririi cursului periculos 
al evenimentelor spre o catastrofă 
nucleară, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor 
stărilor de încordare și conflict.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor intăririi securității și 
cooperării în Europa. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd rolul 
deosebit ce revine statelor de pe 
acest continent în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții inter
naționale, îndeosebi in înfăptuirea 
dezarmării nucleare, in asigurarea 
păcii, a evidențiat necesitatea de a 
șe acționa cu toată hotărirea pentru 
oprirea amplasării de noi rachete și 
de noi arme nucleare în- Europa, 
pentru retragerea celor existente, 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare și reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale, pentru 
realizarea de pași reali in direcția 
dezarmării și păcii.

In acest cadru, tovarășul Horst 
Schmitt a apreciat inițiativa Româ
niei de a trece, unilateral, la redu
cerea cu 5 la sută, pînă la sfîrșitul 
acestui an. a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, ca un 
aport al României la lupta pentru 
dezarmare și pace.

In legătură cu recenta întîlnire so- 
vieto-americană din Islanda s-a 
subliniat importanta deosebită a 
continuării dialogului în vederea 
realizării unor acorduri corespunză
toare in problemele aflate în discu
ție. pentru ca înțelegerile la care 
s-a ajuns In timpul convorbirilor să 
fie finalizate, tn acest- context, s-n 
subliniat ca fiind de importantă ma
joră pentru destinele Europei, pre
cum si pentru începerea procesului

real de dezarmare. încheierea unul 
acord privind eliminarea rachetelor 
nucleare din Europa, continuarea 
tratativelor pentru a se realiza acor
duri și in celelalte probleme ale 
dezarmării.

Schimbul de vederi a pus. de ase
menea. în evidentă însemnătatea, 
concentrării eforturilor pentru li
chidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, soluționării problemelor 
care au generat actuala criză eco
nomică și asigurării. în același timp, 
a condițiilor de dezvoltare a tuturor 
statelor, in special a celor rămase in 
urmă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Horst Schmitt au reafir
mat hotărirea celor două partide de 
a acționa pentru dezvoltarea și în
tărirea colaborării si solidarității 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. socialiste, social-democrate. 
dintre toate forțele democratice, 
progresiste. antiimperialiste. in 
lupta pentru triumful idealurilor de 
pace, democrație și progres social 
ale tuturor popoarelor.

La primire au participat tovarășii 
Harry Flichtbeii. membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului Co
mitetului Central al P.S.U. din Ber
linul occidental. Eberhard Speck- 
mann. membru al Biroului Politic, 
care fac parte din delegație.

Au fost prezenți tovarășii Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și o unitate de
plină de păreri in problemele dis
cutate.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental a vizitat uni
tăți eponomice. de invătămint. politic, 
și social-culturale din Capitală, 
luind cunoștință de realizările Parti
dului Comunist Român, ale oameni
lor muncii.

exclusiv progresului și dezvoltării
Centrul Național de Fizică — un impresionant uni

vers al creației științifice și tehnice românești. Edi-' 
ficii și laboratoare moderne, unități productive in 
domenii de vîrf ale științei contemporane, amfiteatre 
și săli de clasă cu dotări sociale corespunzătoare, un 
vast perimetru in care-și desfășoară activitatea circa 
6 000 de cercetători, cadre didactice, muncitori cu 
înaltă calificare, studenți și elevi.

Înălțată din inițiativa secretarului general al parti
dului și menită să răspundă dezideratelor de integrare 
armonioasă a cercetării cu învățământul și producția, 
„platforma fizicienilor" de la Măgurele, din vecină
tatea Capitalei, inaugurată in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in 
anul 1974, a devenit un puternic centru de afirmare și

introducere a unora din cele mai noi cuceriri ale fizi
cii moderne in cele mai diverse ramuri ale activității 
economico-sociale. tn liniștea specifică laboratoarelor, 
atelierelor experimentale, unităților-pilot se vehicu
lează ipoteze și descoperiri îndrăznețe destinate să 
revoluționeze vechi concepte tehnice, se pun in apli
care tehnologii cu totul noi. intr-o asemenea am
bianță de muncă și angajare creatoare, pusă in slujba 
materializării politicii partidului și statului nostru in 
domeniul științei — ca factor determinant in impulsio
narea dezvoltării multilaterale a patriei — in aceste 
zile, care preced referendumul popular de la 23 no
iembrie, am avut prilejul să consemnăm citeva gânduri 
și sentimente ale unor oameni ai muncii din acest 
avanpost al științei și cercetării din țara noastră.

cientă forță de exprimare pentru a 
releva semnificativele influente pe 
care hotăririle adoptate le-a exerci
tat in intreaga viată economico-so
cială — putem afirma că acest forum 
suprem al comuniștilor români me
rită cu prisosință să fie apreciat ca 
unul din acele momente deschizătoa
re de drumuri noi in istorie, ce s-a 
încrustat pentru totdeauna în con
știința națiunii. Puternicul său 
ecou în istoria eroică a poporului 
român izvorăște din faptul că acest 
congres a consacrat intrarea socie
tății socialiste românești intr-o eta
pă nouă, superioară, a procesului de 
transformare revoluționară, de în
făptuire a Programului edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism.

Aflat in firească continuitate cu 
celelalte foruri supreme ale comu; 
niștilor care au urmat Congresului 
al IX-Iea — congres ce a avut ca
racterul unui salt calitativ revolu
ționar. determinat de profundele 
schimbări de viziune pe care le-a 
promovat gindirea de largă cuprin
dere științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cel de-al 
XIII-lea Congres a pus intr-o ecua
ție nouă strategia dezvoltării Româ
niei. conferindu-i caracteristici noi, 
moderne, izvorite din necesitatea

Doi ani 
de la 

Congresul 
al XIII-lea 
al P.C.R.

pune întotdeauna și o viziune nouă 
de abordare in practica socială. Este 
un fapt dovedit în timp că forța 
care a propulsat continuu poporul 
nostru în anii glorioși de după Con
gresul al IX-Iea pe drumul unor 
victorii fără precedent a constituit-o 
afirmarea spiritului revoluționar.

revoluționar s-a dovedit pirghia pu
ternică prin care mersul nostru îna
inte s-a accelerat, dobîndind un su
flu mai puternic, mai viu.

Acestei imense forțe de progres 
care este spiritul revoluționar. 
Congresul al XIII-lea îi conferă noi 
dimensiuni, ridicîndu-I pe trepte noi,

superioare, de manifestare, tn deplin 
acord cu obiectivele și sarcinile ce 
le implică trecerea la cea de a treia 
etapă a realizării Programului parti
dului. Cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al III-lea al oamenilor 
muncii conține teze și idei de deose
bită valoare ce asigură adîncirea 
înțelegerii esenței spiritului revolu
ționar in etapa actuală, a cărei ex
presie cotidiană se regăsește in mun
ca plină de răspundere desfășurată 
sub semnul exigentelor sporite ale 
noului, ale zilei de miine. in modul 
superior de ințelegere și acțiune in 
direcția valorificării depline a tuturor 
resurselor de care dispunem. Prin 
afirmarea exemplară a spiritului 
revoluționar, la care cheamă, cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aceasta dobindeste valoarea unui 
viguros program de muncă din care 
izvorăște acea forță capabilă să asi
gure mobilizarea conștientă a efortu
rilor creatoare ale întregului popor.

Devenit o permanență in societa
tea socialistă românească. spiritul 
revoluționar capătă, in primul an al 
celui de-al optulea cincinal, expre
sii concrete noi de manifestare, 
determinate obiectiv' de realitățile 
economico-sociale in care trăiește si 
muncește intregul nostru popor, tn 
noua etapă pe care o străbate țara, 
spiritul revoluționar înseamnă, in 
fapt, o atitudine tranșantă, lucidă, 
opusă oricărei tentații de automul- 
țumire, de împăcare cu lipsurile, de 
infatuare în fata succeselor. Ținta
(Continuare în pag. a V-a)
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ceea ce reprezintă pe plan mondial

w

50 DE MILIARDE DOLARI î
Cu numai a zecea parte din această 
sumâ(5 miliarde) s-ar asigura

tllMINAREIl UNAlFflBtnS^lUUi
flagel care afectează 
aproape

4 MILIARD
de tineri si adult!

Primul dintre interlocutori, dr. 
DORU POENARU, cercetător la In
stitutul de fizică și inginerie nu
cleară, după ce in numele său si al 
colegilor și-a exprimat deplina ade
ziune la noua inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
inițiativă care poartă airul voinței 
de pace a întregului popor român, 
ne-a spus :

— Prin Însăși natura muncii 
noastre, noi, fizicienii, cunoaștem 
bine capacitatea imensă a forței 
ascunse în atom. Din păcate, a- 
ceastă uriașă forță este în mare 
măsură cantonată su.b forma mij
loacelor distructive. Niciodată în 
trecutul său omenirea nu a dispus 
de arme atît de ucigătoare, care 
să-i pună în grav pericol însăși 
existenta. Studii efectuate sub e- 
gida unor prestigioase instituții 
științifice din diferite țări confirmă 
în totalitate aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
un eventual război ar fi și ultimul, 
pentru că, antrenîndu-se neîndoios 
armele nucleare, acesta s-ar solda 
cu transformarea planetei ’ într-un 
imens pustiu radioactiv. Consider 
firească și întru totul validată din 
punct de vedere științific opinia 
secretarului general al partidului 
nostru privitoare la necesitatea ab
solută a eradicării mijloacelor mi-
(Continuare în pag. a 11-a)
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SPRIJIN ENTUZIAST FATĂ DE STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU PROMOVAREA DEZARMĂRII

PACEA, 
certitudine a vieții!

A trăi, a te bucura de clipa 
trăită intens, a înfăptui un lucru 
folositor ție și celor din preajmă, 
a învăța să trăiești și să te bucuri, 
iar la rindu-ți a perpetua și spori 
această moștenire, lăsind-o mai 
bogată urmașilor — ce poate fi 
mai firesc, mai uman. Iar toate 
acestea cer pace,, ca singură certi
tudine a supraviețuirii umanității, 
a vieții.

Aceste gînduri, răspicat rostite 
de interlocutori, le-am auzit expri
mate în nenumărate declarații de 
adeziune, cu prilejul sondajului de 
opinii efectuat în diverse unități 
social-economice, in acea ambian
ță generală de munci și eforturi 
constructive dedicate bunăstării, 
progresului și civilizației, care de
finește societatea noastră, realită
țile României socialiste.

Pretutindeni, dimineața 
să înceapă sub soarele 

păcii
In zori de zi, pe țăranul coope

rator Tudor Vitan, șef la ferma nr. 
2 Chișcani, îl găsim pe ogor, la 
arăturile de toamnă. Despre hăr
nicia lui și a oamenilor de aici 
am aflat, la vreme, de la inginera- 
șefă a consiliului unic „1 Mai". 
In condiții de neirigare, ferma a 
obținut peste 4 000 kg griu și pes
te 7 000 kg porumb știuleți la hec
tar. Pămîntul mustește sub brazda 
răsturnată :

— Numai pace să fie ! Sub acest 
soare ne-am obișnuit să muncim și 
să trăim. Belșugul pămintului nu 
se poate realiza sub bombele uci- 

....................  nici
’. De 

pace trainică a
gătoare. Nici la noi în țară, 
în altă parte a Pămintului. 
altfel, dorința de t — 
poporului nostru 
a fost pusă din 
nou în lumină 
de mult iubitul 
nostru conducă
tor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Răspunsul meu la 
referendumul din 

noiembrie a.c. 
poate, fi ifecit 
al i'ntregii^ări

La școala ocrotirii omului
permanent alături de oa
menii care se confruntă cu 
suferința, ne spune profe
soara de filosofie Maria- 
Lia Pop, directoarea liceu
lui. în acești copii, rezo
nanța solidarității generale 
in numele PĂCII, al redu
cerii cheltuielilor și efecti-, 
velor militare, are profun
zimi nebănuite. Intențio
năm să marcăm în mod de
osebit caracterul profund 
umanist al referendumului 
de la 23 noiembrie — da
torat chemării tinerilor in
tre 14 și 18 ani să-și spu
nă părerea în această pro
blemă majoră a contempo
raneității, a viitorului.’ Do-

O instituție de tradiție, 
unul din cele mai vechi 
așezăminte de învățămînt 
de profil din țară : Liceul 
sanitar din Oradea. El con
tinuă, după reforma învă- 
țămintului din 1948, tradi
ția unei mai vechi școli 
sanitare, înființată aici prin 
1823. E un cuvint pe care 
îl auzi frecvent în școlile 
din Bihor. De ajuns să a- 
mintim citeva binecunos
cute „cetăți" ale învăță
turii, a căror faimă, înte
meiată pe oameni și fap
tele lor, timp de multe de
cenii, e una din mărturiile 
sufletului și inteligenței 
românești. Liceul orădean 
„Emanoil Gojdu", Liceul 
agroindustrial din Salonta, 
Liceul pedagogic din Ora
dea (ridicîndu-se astăzi pe 
soclul celor două veacuri 
de învățămînt pedagogic 
românesc in Bihor), Liceul 
„Sâmuil Vulcan" din Beiuș.

Nu am ales întimplător 
Liceul sanitar. Unde, dacă 
nu aici, s-ar putea vorbi 
cu mai multă îndreptățire 
despre viată, unde, dacă nu 
într-o instituție de învăță
mînt medical, s-ar putea 
afla cuvintele cele mai pli
ne de însuflețire, cuvinte 
care să zugrăvească lumi
na unei unice aspirații : 
pacea 7 Vizitind această 
școală, atît de apreciată în 
Bihor și în județele limi
trofe pentru calitatea ca
drelor de ocrotire sanitară 
pe care le formează, pro
moție după promoție, 
ne-am convins că numele 
ei se clădește pe trăsătura 
statornică a responsabili
tății. Observi îndată aceas
ta, fie că e vorba de acti
vitățile educative, de at
mosfera de entuziastă, ma
tură pregătire a primului 
pas spre urna cu valoare 
de simbol in care tinerii 
intre 14—18 ani, viitorii 
apărători ai sănătății se
menilor lor, vor da votul 
lor VIEȚII — PĂCII ; fie 
că intri în detaliile pregă
tirii de specialitate, asigu
rată în laboratoare și săli 
de instruire practică deose
bite prin dotare și funcțio
nalitate, așa cum sînt labo
ratorul de tehnică dentară, 
în care se execută absolut 
toate lucrările dintr-un la
borator similar al unei po
liclinici, sala de mulaje cu 
materiale didactice unicat, 
cea de biologie, materialul 
secției de farmacie etc.

Dar mai ales pe oamenii 
de aici, elevi de frunte din 
Bihor, Timiș, Hunedoara, 
Sălaj, Maramureș, Satu 
Mare, veniți să deprindă o 
meserie nobilă, și pe dascălii 
lor, care știu că a forma un 
cadru sanitar nu înseamnă 
doar a-1 înarma cu o sumă 
de cunoștințe, ci a-i da cea 
mai aleasă educație uma
nistă, ne-am propus să-i 
portretizăm. Să-i portreti
zăm în lumina dorinței 
fierbinți, rostită în aceste 
zile împreună cu întregul 
nostru popor. „Prin pro
filul ei școala noastră pre
gătește elevii pentru a fi

planetei contra bolilor con
tagioase. Dar tabloul sufe
rințelor impuse omenirii 
de risipirea uriașă și ab
surdă a fondurilor și re
surselor înghițite de cursa 
înarmărilor este completat 
de proporțiile alarmante 
ale mortalității infantile : 
130 decese la 1000 de nou- 
născuți in țările cu veni
turi mici. Una din cauze, 
poate cea mai importantă : 
în lume, 60 la sută din fe
mei sint private de îngri
jirea sarcinii și la naștere. 
La ce situații de-a dreptul 
aberante a dus escaladarea 
înarmărilor o arată și fap
tul că la fiecare 100 000 de

menul de bacalaureat voi 
fi repartizată la una din 
unitățile sanitare ale mu
nicipiului nostru și îmi voi 
începe activitatea ca asis
tentă medicală. îngrijirea 
bolnavilor este o muncă 
frumoasă și in același timp 
plină de responsabilitate, 
care.reclamă cunoștințe te
meinice, o pregătire tehni
că superioară, cunoașterea 
metodelor moderne de in
vestigație și tratament, per
fecționarea continuă a cu
noștințelor, paralel cu noile 
cuceriri ale științei în ge
neral și ale celei medicale in 
special. Dar toate acestea 
sint incompatibile cu războ
iul, cu teama. Pacea repre
zintă un element primor
dial, căci, numai intr-un 
climat de siguranță, te poți 
realiza pe deplin" (Lukâcs 
Cristina, 18 ani). „Cu un 
an in urmă am participat 
la o întâlnire cu un veteran 
de război. Ascultam cu 
toții tulburați amintirile 
sale, amintiri ce reînviau 
zile tragice din cel de-al 
doilea război mondial. A- 
veam dovada concretă că 
acele clipe nu au fost sim
plă ficțiune. îmi veneau 
atunci in minte versurile 
lui Eugen Jcbeleanu din 
Surîsul Hiroshimei : «Ce 
ceată deasă, vai, ce ceață 
deasă / Nu mai cunoaștem 
drumul către casă / Sintem 
ușori și ceața e ca fumul / 
Vai, unde-o fi, unde se-as- 
cunde drumul 7» Omenirea 
trebuie să găsească drumul 
adevărat al existenței și, 
de aceea, vrem ca la 23 no
iembrie, prin glasul nostru 
tînăr, să ne alăturăm aces
tui drum deloc metaforic". 
(Adriana Botici, 18 ani, 
clasa a XlI-a B), „Cum este 
posibil să încerce .cineva să 
fure ceea ce este mai de 
preț, viața, pe care și noi, 
după posibilitățile noastre, 
rle pregătim să o apărăm ? 
Este inuman faptul că pe 
planeta noastră există a- 
cum de 7 ori mai mulți 
specialiști pentru distruge
rea omului decît cei care 
pot proteja și apăra viata, 
în ziua referendumului voi 
introduce în urnă DA-ul 
meu pentru PACE". (Cor
nelia Birta, 15 ani. clasa 
a Xl-a A).

Cuvinte simple, rostite cu 
emoția vîrstei, dar, iată, cit 
adevăr — și cită responsa
bilă înțelegere se află în 
ele 1 „Faptul că și noi, ti
nerii între 14 și 18 ani, sîn
tem consultați într-o pro
blemă atît de gravă de
monstrează încă o dată în
crederea arătată de partidul 
și statul nostru, îndeosebi 
de prietenul și îndrumă
torul nostru, ctitor al aces
tei mărețe idei de sal
vare a planetei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel care 
nu precupețește nici un 
efort pentru a ne asigura 
cele mai bune condiții de 
viață și învățătură". (Lelia 
Gaîea, 16 ani. clasa a X-a).

Costin TUCHILA 
Ioan LAZA

dezarmării, pentru asigurarea unei 
păci trainice a fost primită de în
treg colectivul platformei chimice 
brăilene cu deplină satisfacție și 
sinceră adeziune — ne spune Mar
cela Anton, operator-chimist la 
secția preparație chimică-celofibră 
II, din cadrul Combinatului de 
fibre, celuloză și hîrtie Brăila. Ca 
făuritori ai bunurilor materiale ne
cesare înfloririi economiei româ
nești, îndrăgind munca pe care o 
facem și care ne asigură multe 
satisfacții și împliniri, sîntem con- 
știenți că doar în condiții de pace 
ea poate rodi pe deplin, atit în 
planul conștiinței oamenilor, cit și 
al bunăstării materiale. Aspirăm 
la noi trepte de progres și civili
zație, potrivit luminoaselor pers
pective deschise de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, dorim să 
împlinim cum se cuvine progra
mele privind dezvoltarea combina
tului nostru — unitate marcantă a 
industriei chimice românești — să 
ne creștem frumoși și sănătoși co
piii, mîndria noastră, a tuturor. 
Iată de ce ne este scumpă pacea 
planetei și ne pronunțăm cu hotă- 
rire pentru dezarmare nucleară și 
reducerea efectivelor militare, pen
tru eliminarea definitivă a perico
lului unui devastator război nu
clear.

— Ca membru de partid și cetă
țean al României socialiste — opi
nează Ion Zapodeanu. cercetător 
principal la Institutul de cercetare 
și proiectări pentru fibre, celulo
ză și ’' ' ~ ””
noua 
tre, 
tului 
varășul Nicolae Ceaușescu, la cau
za păcii și dezarmării constituie un 
eveniment politic deosebit, care 

deschide calea 
------------------ pentru înfăptuirea 

obiectivelor de e- 
liminare totală a 
armelor conven
ționale. Datoria 
tru1 pace^este^n l wiuuuwhu; uepuse pentru ca ea sa izoinaeasca smt mai 
primul rind de a / grele și mai îndelungate decît cele pe care le implică
contribui cit mai ț orice altă cucerire (...). Iată de ce lupta pentru pace

.. .. cara<^,er sagru, căci ea trebuie sa nimicească pe
mai înverșunați dușmani ai muncii creatoare : îndo

iala și descurajarea... Se poate spune că omenirea nu 
posedă pacea, dar ea pășește spre pace, căci pacea e de 
japt un fenomen al mișcării. Ea este ceva viu, ce intră 

, treptat în realitate".

hîrtie Brăila — consider că 
contribuție a țării noas- 

a mult iubitului și *stima-  
nostru președinte, to-

Anchetă de opinii

in municipiul Brăila

23
nu .,jtf ........ k ... ~
cel al intregii-dăi'i : -un DA I răspi
cat --a-—
tru 
popoarele lumii.

peiitrwpdee și cțezarmare, pen- 
prietenia și frăția intre toate

Da ! = A fi !
La liceul industrial nr. 2 Brăila, 

îl intilnim pe profesorul de limbă 
română Gheorghe Calotă, inimos 
cărturar.

— Dreptul la istorie al poporu
lui nostru este întărit prin intensi
tatea prezenței României socialiste 
în lume, prin glasul și ngodihna 
președintelui
Nicolae Ceaușescu. Eminentul erou 
al păcii in lume rostea că „pla
nurile și programele poporului 
nostru de dezvoltare economico- 
socială — ca de altfel planurile tu
turor statelor și popoarelor — se 
pot înfăptui doar in condițiile de 
pace și colaborare internaționa
lă...". Un sentiment de înălțătoare 
mîndrie patriotică am încercat cînd 
am aflat ci parlamentul român a 
aprobat proiectul de lege pentru 
reducerea unilaterală de către 
România, cu 5 la sută, încă in acest 

a efectivelor, armamentelor 
militare. Asemenea 
să fie exemplu 
toate țările.

ei, tovarășul

an,
și cheltuielilor 
măsură trebuie 
îndemn pentru

Nu ! — primejdiei 
atomice...

Sîntem la întreprinderea de con
fecții „Braiconf" — unitate care 
și-a ciștigat, an de an, un bine
meritat prestigiu pe plan național 
și internațional datorită produselor 
sale de înaltă calitate.

— In numele celor peste 5 500 
de muncitoare — ne spune Aura 
Oprea, președinta comisiei de fe
mei — un NU I hotărît primejdiei 
atomice ! Intr-un chip profund de
mocratic. care afirmă incă o dată 
valorile civilizației noastre socialis
te, poporul român este chemat sa se 
pronunțe in cadrul apropiatului re
ferendum asupra reducerii unilate
rale de către țara noastră a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare. Eu văd în această ac
țiune o nouă expresie a vocației 
pașnice, constructive a poporului 
nostru, care și-a apărat, în clipe 
de restriște, cu dîrzenie, ființa na
țională și n-a rivnit la bunurile 
ori la cimpiile altora. De aseme
nea, referendumul este incă un 
exemplu de strălucită concretizare 
a politicii de pace, consecvent pro
movată de președintele Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, erou intre eroii 
neamului, „Erou al păcii". Ader cu 
toată ființa mea la acest DA ! răs
picat PĂCII, pentru munca și via
ța noastră, pentru viitorul lumi
nos și pașnic al copiilor noștri.

— Așa cum ne-a îndrumat se
cretarul general al partidului — 
intervine muncitoarea Iordănic^ 
Burnaceg de la atelierul II al în
treprinderii de confecții — ne vom 
amplifica eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor de plan, pentru 
ca și pe această cale contribuția 
noastră la propunerile de pace ale 
României să fie tot mai mare. La 
23 noiembrie vom spune un NU ! 
fără reținere înarmărilor de orice 
fel, experiențelor nucleare, politicii 
de forță și dictat. DA ! păcii, li
niștii de aici, de la noi. și de pre
tutindeni !

Numai prin pace 
se poate aspira 

la progres !
— Hotărirea-chemare a Plenarei 

C.C. al P.C.R. pentru promovarea

ț Din gindirea social-politică romanească 

î „Pacea nu se proclamă; pacea se cucerește (...), iar 
strădaniile depuse pentru ca ea să izbîndească sînt mai

bstanțial, prin 1
■,<le deziioltare. ..Jț cei
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î 
î 
î 
î 
î 
î

î 
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munca de cercetare, de------------
a industriei de celuloză și hîrtie, la 
îndeplinirea sarcinilor ce ii revin in 
economia națională, urmînd exem
plul strălucit al activității pe care 
o desfășoară in domeniul științei 
Si cercetării tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

La Apelul păcii — 
declarații din inimă

Laminoristul Nicolae Vasilescu, 
secretarul organizației de partid 
de la Laminorul I, Brăila :

— Trăind și 
anii de glorie 
Nicolae Ceaușescu", 
modelăm metalul, dorim ca pacea, 
prietenia și colaborarea să domine 
întreaga viață de pe planeta noas
tră. Cu profunde sentimente de 
stimă și prietenie, de mândrie pa
triotică aduc recunoștința mea 
fierbipte tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, pentru noua 
și strălucita inițiativă de pace, an- 
gajindu-mă să depun toate efor
turile și să acționez in spirit re
voluționar pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de producție ce 
ne revin.

Gheorghe Moșescu, președintele 
comitetului sindicatului de la în
treprinderea antrepriză construcții- 
montaj

— La 
trai al 
Nicolae 
ducerea 
modificări care prevăd convocarea 
colectivelor de oameni ai muncii 
pentru a fi consultate și a se pro
nunța cu privire la reducerea chel
tuielilor militare. Colectivul de 
constructori din municipiul .Brăila, 
care numără peste 3 000 de oameni 
ai muncii, a primit cu viu interes 
propunerea secretarului general al 
partidului. Unindu-ne eforturile in 
realizarea sarcinilor ce ne revin, 
contribuim la lupta pentru pace 
trainică, durabilă. La 23 noiem
brie a.c. vom spune DA ! hotărît 
reducerii cu 5 la sută a cheltuie
lilor militare și a efectivelor și un 
NU 1 categoric celor ce încearcă 
să gîndeascâ la distrugerea a 
ceea ce noi am construit și con
struim I

Ionel Ionescu, lăcătuș, șef de 
echipă la secția I Corp — Șantie
rul naval Brăila:

— Munca și sudoarea navaliștilor 
brăileni— dreptul la pace ! Navele 
noastre, 
un vlnt 
cer fără

DA !
țara noastră cu 5 la sută a 
mentelor, efectivelor de război și 
cheltuielilor militare !

DA ! — zilelor și nopților de li
niște, vieții și viitorului I

DA ! — zimbetului copiilor noș
tri !

Ne angajăm ca prin faptele 
noastre de muncă neobosită să în
deplinim, cu rezultatele cele mai 
înalte, prevederile planului cinci
nal, să fim astfel la înălțimea gri
jii pentru bunăstare și progres pe 
care ne-o poartă secretarul general 
al partidului nostră.

Libertatea și siguranța zilei de 
miine, dragostea de țară și dreptul 
de a trăi in pace — iată simbolul 
apelului nostru, al brăilenilor, des
chis adresat PĂCII !

Anchetă realizată de
Candiano PRICEPUTU

înmuncind
ai „Epocii 
noi, cei care

Brăila :
Plenara Comitetului Cen- 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu a propus intro- 
în Constituția țării a unor

legănate de valuri, vor 
prielnic din pupa 
norii morții !
— reducerii de

și un

către 
arma-

George Călinescu

(Urmare din pag. I)

N. Titulescu
„Pacea nu va putea fi asigurată decît atunci cînd 

toate națiunile vor fi călăuzite de principiul de cinste, 
moralitatea și sinceritatea în raporturile lor cu celelalte 
națiuni care le înconjoară. Viitorul este ca și în viață, 
al națiunilor cinstite care pot privi în jurul lor cu 
capul sus“.

George Enescu
„Nici una din problemele existente nu se poate re

zolva călare pe tun. Pacea trainică de care avem nevoie 
nu se va căpăta decît prin dorința unanimă și adîncă 
de pace, decît prin lupta hotărîtă pentru pace. A întări 
deci frontul păcii e unicul mijloc“.

litare nucleare din Europa și 
întreaga lume. Este intr-adevăr 
imoral și antiuman să fie menți
nute și înmulțite armele nucleare.

— Se cunoaște faptul că in an
grenajul atit de păgubitor al înar
mărilor nucleare au fost și sint 
prezenți și atomiști de vază...

— Acest fapt este adevărat și îmi 
■ vine greu să îl înțeleg. Unii din ei 

sint atrași de posibilități de a lucra 
in laboratoare din cele mai dotate 
sau de marile cîștiguri promise. 
Dar sint cunoscute cazurile unor 
personalități științifice remarcabile 
care și-au adus contribuții la fău
rirea panopliei nucleare, expri- 
mîndu-și apoi cumplite regrete tar
dive și străduindu-se să acționeze 
ca „apostoli" ai dezarmării nu
cleare. Desigur, cel mai bine ar fi 
fost să nu se lase de la început 
atrași pe tărîmul militarismului, 
pe panta deturnării științei de la 
vocația sa constructivă. Sînt gîn- 
duri și aprecieri pe care le-am 
auzit în această primăvară exprima
te explicit cu prilejul audierii unor 
prelegeri susținute de cunoscuti 
oameni de. știință de la Universi
tatea din Frankfurt pe Main. Cu 
acest prilej s-a subliniat că seva, 
motorul activității științifice sînt 
cerințele impuse de dezvoltarea 
societății, și, ca atare, îndrepta
rea fondurilor de cercetare în ori
care alte direcții decît cele de 
a satisface necesități sociale sînt 
condamnabile. Oamenii de pretu
tindeni își leagă speranțele legiti
me de progres, de cuceririle științei 
și tehnicii, știut fiind că toate bine
facerile civilizației contemporane 
nu sînt decît reflectări ale modu
lui în care aceste cuceriri au in
trat în viata și munca cotidiană a 
oamenilor. Aceasta este și rațiunea 
pentru care concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul ști
inței și tehnicii în lumea contem
porană are un profund ecou. se 
bucură de o largă recunoaștere in
ternațională.

UN CONFLICT NUCLEAR : 
NICI ÎNVINȘI

ȘI NICI ÎNVINGĂTORI
Dr. MIHAIL-LUCIAN PASCU, 

director al Institutului de fizica și 
tehnologia aparatelor cu radiații, 
înfățișează citeva considerații pri
vind riscurile și consecințele unui 
război nuclear.

— Desigur, niciodată nu va putea 
fi ștearsă din conștiința umanității 
imaginea dezastrelor de la Hiro
shima și Nagasaki. Dar atunci ome
nirea trăia abia începutul erei nu
cleare. Acum, tehnologiile militare 
bazate pe folosirea energiei atomi
ce și nucleare au avansat atit de 
mult incit a le compara cu efectele 
primelor bombardamente atomice, 
din 1945, ar fi ca și cum s-ar com
pară războaiele antice cu cele mo
derne. După cum se știe, in prezent, 
cele aproximativ 55 000 de lovituri 
nucleare dispun de o capacitate dis
tructivă echivalentă cu 20 000 me- 
gatone (o megatonă este egală cu 
puterea de distrugere a unui milion 
de tone de trinitrotoluen). Fiecare 
megatonă utilizată intr-un eventual 
conflict nuclear, dincolo de efectele 
termice și suflul exploziei, ar an
trena în ciuperca atomică între 
100 000—600 000 tone de praf radio
activ, cantități uriașe de substanțe 
radioactive, care ar infesta troposfe- 
ra și stratosfera, cu consecințe din 
cele mai funeste, încă incomplet 
descifrate. Accidentul produs la 
centrala nuclearoelectrică de la 
Cemobîl a demonstrat ce urmări 
poate avea o scăpare de sub con
trol a forței atomului. Sint greu de 
imaginat — dar nu imposibil — 
consecințele apăsării eronate pe 
un buton sau ale unei erori comise 
de sistemele de calculatoare pe care 
se bazează capacitățile militare ale 
marilor 
runcată 
cedent.
- Si,

mulări de arme nucleare, cu 
tipie efecte nimicitoare nu 
suficiente, în laboratoare și 
goane se continuă cercetările și

puteri. Omenirea ar fi a- 
într-un cataclism fără pre-

ca și cum asemenea acu- 
mul- 
ar fi 
poli-

| NOI PACE VREM 
\ E pacea gindul nostru fierbinte, cel mai pur, 
î In sufletele noastre ea are viu contur,

Și glasul nostru-n lume răsună falnic: JUR!
) Să apărăm lumina, mai limpede să crească,

Pentru ca ei, copiii, tot liberi să se nască,
Și cerul lumii, astăzi și-n veci, 

ț să-i ocrotească I
Noi pace vrem I

\ E pacea omenirii al nostru țel suprem I 
j Dana OPRIȚĂ
) studentă
_____________________________________

rim să realizăm un ecou 
sufletesc mobilizator, pre- 
gătindu-ne să Votăm pri
mii, manifeslîndu-ne de
plina adeziune la po
litica de pace a țării 
noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „Pacea 
este singurul cadru adecvat 
studiului, activității con
structive în varii domenii, 
umanismului. O astfel de 
amplă manifestare precum 
cea inițiată de partidul și 
statul nostru presupune o 
permanentă stare de veghe 
la destinul omenirii, un fi
resc apel la responsabilitate 
civică, la rațiune, știut 
fiind că «somnul rațiunii 
naște monștri»", (prof. L. 
Câmpeanu).
„De multe ori în profesia 
mea am trăit emoționante 
momente pentru salvarea 
vieții unor copii, continuă 
dr. Maria Domșa de la Spi
talul de copii din Oradea. 
Tot de atitea ori Insă gîn- 
dul mi s-a oprit asupra 
faptului că în multe părți 
ale lumii viețile a nu
meroși copii încă sînt 
curmate de sărăcie șl ma
ladii ce nu pot fi vinde
cate pentru că se află prac
tic la discreția «carității» 
internaționale. Am citit că 
sumele cheltuite în lume 
pentru înarmări în numai 
15 ore ar ajunge pentru 
vaccinarea tuturor copiilor

*

*

I

locuitori ai Terrel există 
pe ansamblul populației 
globului cîte 556 de militari, 
dar numai 85 de medici. 
Demersurile președintelui 
țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dove
desc din nou o poziție rea
listă, consecvent construc
tivă pentru salvgardarea 
păcii. România arată din 
nou lumii întregi că e mo
mentul să se treacă de la 
declarații la fapte. La 23 
noiembrie vom vota. în 
rînd cu țara, și noi, medi
cii, apărători de fiecare cli
pă ai vieții. Viata și pacea 
sînt inseparabile. înțelep
ciunea trebuie să învingă".

Să dăm cuvintul tineri
lor care, la 23 noiembrie, 
vor vota pentru prima dată, 
în emoția lor, in fata aces
tui inedit externi -oral, este 
însă tot atita maturitate. 
Maturitatea primei opțiuni. 
„Integrarea elevilor în 
marea comunitate a oame
nilor muncii, aspirațiile 
noastre spre mal bine, mai 
frumos vor fi concretizate, 
la 23 noiembrie, printr-un 
DA hotărît, tineresc. Vom 
ocroti după puterile noas
tre acest pămînt, pentru a 
ne putea înfăptui visurile". 
(Adrian Ene, 17 ani, clasa 
a Xl-a B). „Fiind elevă în 
clasa a XlI-a, anul 1987 va 
reprezenta pentru mine un 
moment decisiv: după exa

să slujească exclusiv progresului și dezvoltării
experiențele pentru perfecționarea 
acestora. Ne puteți descrie citeva 
direcții in acest sens, în care se 
folosesc cele mai noi cuceriri ale științei '/

— Am să mă refer doar la unele, 
legate de fizica și tehnologia apa
ratelor cu radiații. După cum se 
știe, tehnica laserilor este dezvolta
tă în prezent in ceea ce specialiștii 
denumesc armele cu energie direc- 
tionată. Acestea constau din siste
me extrem de complexe montate pe 
pămint sau pe stații orbitale, care 
conțin, pe de o parte,’ un mediu 
activ capabil să emită radiații 
coerente in domeniul razelor gama, 
razelor X, ultraviolete, vizibil și in- 
fraroșul apropiat și îndepărtat, ia? 
pe de alta, o sursă de energie „ca
pabilă" „să pompeze" în acest 
mediu activ, intr-un interval de 
timp foarte scurt — de ordinul 
nanosecundelor — o cantitate de 
energie extrem de mare. Această 
sursă poate fi, de pildă, o bombă 
atomică de dimensiuni alese în 
mod corespunzător și care, in acest 
caz, nu este folosită după modelul 
„clasic" spșe a distruge o tintă la 
sol. ci pentru a asigura energia 
necesară obținerii radiației coeren
te direcționate, de mare Inten
sitate, utilizată la distrugerea 
unor obiective spre care este 
orientată, obiective aflate în miș
care și localizate la mare dis
tanță. Un alt domeniu este cel 
al tehnicii particulelor de tip elec
tron, neutron, proton, unde se dez
voltă arme cu particule, folosind 
acceleratoare de particule, staționa
te pe pămînt, la bordul unor avioa
ne de mare altitudine sau pe sate
liți. în acest caz, efectul distrugă
tor este realizat prin fascicolul de 
particule, accelerate și directionate 
spre ținte situate la sol. în aer sau 
în spațiul cosmic. Utilizarea unor 
asemenea tehnici ca parte compo
nentă a proiectului „războiul ste
lelor", de militarizare a Cosmosu
lui, implică un volum imens de 
ore de cercetare, cheltuieli evalua
te anual la mai multe miliarde 
de dolari...

Așadar, capacități științifice și 
tehnice din cele mai avansate in

domeniul nuclear, cercetări funda
mentale ale fizicii, tehnologii de 
virf iau drumul nefiresc al înar
mărilor. Cite probleme nu și-ar 
găsi rezolvarea dacă asemenea 
noutăți ar intra in patrimoniul pro
gresului, nu al distrugerii !

ATOMUL SĂ CONTRIBUIE
LĂ ACCELERAREA

PROGRESULUI TUTUROR 
POPOARELOR I

Tocmai la un asemenea aspect 
s-a referit dr. GHEORGHE PETEU, 
cercetător la Institutul de fizică 
și inginerie nucleară.

— Beneficiile atomului pașnic, 
ca sl ale altor cuceriri ale științei 
sint cunoscute marelui public. E- 
nergia electrică obținută pe seama 
combustibililor atomonucleari de
ține o pondere tot mai mare în 
totalul producției mondiale. Spre 
sfirsitul mileniului se estimează că 
pe seama centralelor nuclearoelec- 
trice (C.N.E.) se va obține 25 la 
sută din totalul energiei electrice. 
Aș vrea să prezint doar citeva din 
tehnicile nucleare bazate pe Izotopi 
radioactivi, care folosite ne scară 
largă In programe civile ar aduce 
numeroase foloase umanității. De 
pildă, studii deja confirmate prin 
aplicații practice — inclusiv în tara 
ncastră — evidențiază contribuția 
acestui domeniu In procesele de 
control tehnic, investigare si stu
diu din industrie, agricultură, me
dicină. în cercetare si învățămînt. 
particinînd direct sau indirect la 
rezolvarea multor probleme. Este 
de subliniat viabilitatea tehnicilor 
nucleare într-o serie largă de apli
cații. îndeosebi în condițiile în 
care utilizarea altor metode ar fi 
mai dificilă, mai costisitoare sau 
chiar imposibilă. în prezent, pro
cedee bazate pe tehnici nucleare se 
pot folosi pentru controlul nedis
tructiv al produselor, măsurători 
uîtraexacte. aflarea puterii calorice 
a cărbunilor si conținutului de ce
nușă. determinarea gradului de u- 
zură al unor instalații si utilaje

industriale — fără scoaterea din 
producție a acestora. Prin utiliza
rea izotopilor radioactivi munca 
socială devine mai eficientă, se pot 
soluționa probleme fundamentale 
care tin de dezvoltarea accelerată 
a'tuturor ramurilor industriale.

O gamă largă de aplicații cunosc 
astăzi sursele de radiații in medi
cină — la investigații, diagnosti
care si terapii medicale. Medicina 
nucleară a deschis un capitol riou 
în vechea si nobila profesie a lui 
Hipocrat.

Se poate afirma că. în mod prac
tic. utilizarea pașnică a energiei 
atomice nu cunoaște limite, iar 
convertirea tuturor capacităților 
materiale, umane, științifice si teh
nice — din sectorul nuclear — uti
lizate în prezent în scopuri mili
tare spre domenii civile ar deschi
de întregii omeniri o perspectivă 
nouă, optimistă, ce s-ar putea sol
da cu solutionarea a numeroase 
probleme care o confruntă 'în pre
zent — de la energie si materii 
prime la lichidarea subdezvoltării 
si la ameliorarea condițiilor de 
viată a miliarde de semeni. Acesta 
este unul din sensurile profund 
umaniste pentru care militează sta
tornic România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si care se regă
sesc pe scară tot mai largă in uti
lizarea tehnicilor nucleare. în sco
pul accelerării progresului econo
mic si social al patriei noastre.

...Cuvintele interlocutorilor noștri 
sint elocvente pentru ceea ce simt 
și gindesc „toți cei ce alcătuiesc 
arrmata" pașnică de pe platforma 
Măgurelelor, exprimă clar opțiu
nea la referendumul din 23 noiem
brie a cercetătorilor, cadrelor di
dactice. specialiștilor, studenților și 
elevilor din această cetate a fizicii 
românești, întărind, alături de toii 
fiii patriei, votul lor afirmativ 
prin noi și prestigioase contribuții 
la continua înălțare a României 
socialiste.

Ioan TIMOFTE
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SPRIJIN ENTUZIAST FAȚĂ DE STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN VIBRANTE ADUNĂRI ALE OAMENILOR HUNCH

Vibrante adunări începute ieri pe tot cuprinsul patriei — în 
fabrici, in uzine, pe șantiere, in satele inconjdrate de marile 
ogoare pe care a răsărit, sănătos, griul, piinea de miine. Vi
brante adunări în care răsună cu impresionantă hotărîre gindul 
țării întregi, gînd de pace, rostit cu luciditate, cu înaltă respon
sabilitate și fermitate, sprijinind strălucitele inițiative ale pre
ședintelui Republicii, Marele Erou al întregului nostru popor, 
în favoarea dezarmării nucleare, a instituirii unui real climat 
de destindere și încredere pe întreaga planetă. Cel mai autorizat 
glas al națiunii noastre a propus omenirii întregi, tuturor gu
vernelor să întreprindă acum, cit mai este timp, acum, cînd 
încă nu este prea tîrziu, pași concreți pe drumul colaborării și 
înțelegerii. Pași concreți : reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și a cheltuielilor militare. Forumul legislativ 
suprem al țării a legiferat propunerea și a hotărit consultarea

păcii și progresului, 
înțelegerii și colaborării 

între popoare
poporului, în această privință, prin referendumul de la 23 
noiembrie.

Este un veritabil program de acțiune care se impune aten-K 
ției întregii omeniri in ceasul grav ai marilor opțiuni de viitor ; 
un îndemn fierbinte la pace, colaborare, înțelegere intre po
poare, un nou exemplu românesc, gravîndu-se adine in conști
ința întregii lumi, pentru liniștea și prosperitatea intregii 
lumi! Îndemn și exemplu românesc de prestigiu, susținut de 
voința întregului nostru popor, care, în aceste zile, își înfă
țișează cu mîndrie și luminoase speranțe argumentele sale 
de pace — faptele de muncă, realizările sale de fiecare zi, 
operele sale constructive monumentale, strălucitele sale cuceriri 
demne de epoca cea mai rodnică din întreaga existență a 
României: „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vibrante adunări ce se desfășoară în aceste zile pe tot 
cuprinsul țării, exprimind adeziunea tuturor cetățenilor Româ

niei la strălucita politică de pace promovată de partidul și 
statul nostru. Cugete lucide propunînd lumii întregi să facă zid 
în apărarea păcii, cerînd tuturor angajarea directă pentru ca 
locul programelor de înarmare să-l ia programele dedicate 
bunăstării și fericirii omului.

'NU — rachetelor nucleare!
NU — -înarmării !
DA — PĂCI! !
DA — VIEȚII I
lată sintetizate în cîteva cuvinte înflăcăratele chemări, 

îndemnurile plin6 de însuflețire și hotărîre ale milioanelor de 
oameni ai muncii din țara noastră în aceste zile premergătoare 
referendumului de la 23 noiembrie. Ele răsună cu putere în 
cadrul adunărilor populare pentru pace care au loc in Capi
tală și în toate județele țării, despre care relatează reporterii 
și corespondenții „Scînteii".

„CEAUȘESCU - PACE!", „CEAUȘESCU - DEZARMARE!" opțiunea încrederii In viitor

Citadelă a industriei noastre con
structoare de mașini, colectiv mun
citoresc angajat cu energie și pa
siune revoluționară în amplul pro
ces de modernizare a economiei 
naționale — întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală. Și in această 
zi. muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
toți cei ce muncesc aici, ca în ati- 
tea și atît.ea rinduri în clipe crucia
le ale istoriei noastre noi, spun un 
vibrant „prezent". Sint prezenți la 
adunarea populară pentru pace și 
dezarmare, hotărî ți să-și spună 
cuvîntul în apărarea păcii pe pla
neta Pămînt, să-și manifeste îm
potrivirea față de aberanta cursă a 
înarmărilor cei care prin munca 
lor pașnică dovedesc, zi de zi, că 
destinul omului este creația, că 
există un singtir curs firesc al vie
ții. strădania de a contribui la pro
gresul multilateral, la mersul îna
inte pe drumul ce duce spre înflo
rire și bunăstare. Cu responsabili
tate muncitorească.' cu responsabi
litate cetățenească, cu responsabi
litate' umană, ei vorbesc despre 
pace,.sînt mindri că România dă un 
exemplu intregii lumi prin hotă-

ARGUMENTELE VIEȚII,
Atelierul „Forjă" al vestitei în

treprinderi bucureștene „Vulcan". 
O adevărată imagine a forței mun
citorești, a încrederii in această 
forță a lor au oferit-o reprezen
tanții puternicului detașament 
muncitoresc de peste 8 000 de oa
meni întruniți aici la adunarea 
pentru pace. Hala atelierului era 
împodobită cu portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, cu 
drapele roșii și tricolor, eu pancar
te exprimind gîndurile unanime ale 
făurarilor „Vulcanului", alături de 
cele ale întregului popor : 
„Ceaușescu — paoe". „Partidul și 
România — pacea și prietenia", 
„Dezarmare — pace".

— Sint unul dintre cei care con
sideră că am trăit mai multe vieți, 
spufie maistrul Ion Dumitrașcu, 
șeful atelierului „Mecanică reduc- 
toare". După schimbările care s-au 
produs in întreprindere de la ve
nirea mea aici. Faceți singuri com
parația : de la căruțele pe care le 
produceam în urmă cu cîteva de
cenii la componente pentru cen
trala nuclearo-electrică de la Cer
navodă. Eu am trăit războiul și 
pot spune că și aceia care n-au fost 
răpuși de el au fost furați de 
ani intregi din propria viată. Iată 
de ce. la referendum. „DA“-ul meu 
pentru pace va izvorî din viața 
mea. a puternicului colectiv mun
citoresc din care fac parte.

— Noi, tinerii, am găsit între
prinderea modernă, așa incit ne 
vine uneori greu să ne-o imaginăm 
altfel. Fac parte din generația care 
n-a cunoscut războiul și nu ne 
putem imagina cum ar fi posibil să 
ni se frîngă rosturile in viață. Noi, 
tinerii României de azi. vrem să 
no marcăm drumul în viață prin 
împlinirile minunate conturate in 
cutezătoarele planuri de dezvolta
re a patriei. De aceea, cînd voi 
scrie in dreptul numelui meu 
„DA", pentru pace, mă voi gindi 
la faptele noastre de azi și de 
miine. la viata noastră, a genera
ției viitorului.

— întregul nostru popor — a 
spus Dumitru Dragu. președintele 
comitetului sindicatului — și-a 

rîrea de a reduce cu 5 la sută ar
mamentele, efectivele și cheltuie
lile militare, sprijină din adîncul 
ființei lor politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, hotăriți să facă tot ceea ce de
pinde de ei pentru infăptuirea sa.

Adunarea este deschisă de Petre 
Răducanu, secretarul comitetului 
de partid, președintele consiliului 
oamenilor muncii : „Alături de în
tregul popor român, ne pronunțăm 
cu hotărîre pentru o abordare 
nouă, responsabilă a problemelor 
grave ale vieții internaționale. 
Astăzi nu mai este permis — din 
punct de vedere moral și din punct 
de vedere rațional — să se vor
bească despre pace Și despre război 
ca despre două ipostaze ale stării 
lumii, ambele posibile. Existența 
armamentelor nucleare, forța lor 
inimaginabilă de distrugere plasea
ză războiul in sfera imposibilului, 
îl face de neconceput". Tăcerea 
gravă a sălii, atenția ei încor
dată reprezintă, implicit, apro
barea cu care sint întimpinate 
cuvintele. „Responsabilitatea cu 
care țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu, acționează pfen-

ARGUMENTELE PĂCII

materializat aspirațiile. în anii lu
minoși ai construcției socialiste, in 
creații la care generațiile trecute 
nu îndrăzneau nici să viseze. Noi 
vorbim cu mîndrie de forța, de 
tehnicitatea primului grup energe
tic „Progresul", ce se realizează 
pentru Capitală, cu participarea 
noastră. Iată forța păcii la un 
popor ca al nostru ! Sintem 
profund recunoscători iubitului 
nostru conducător. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, inițiatorul stră
lucitei inițiative de pace — redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
ale României. Iar noi. cei de ia 
„Vulcan", alături de întregul popor, 
vom spune un „DA" ferm dezar
mării. întăririi climatului de pace 
și colaborare internațională. 

tru salvgardarea păcii, pentru a 
asigura supremul drept al omeni
rii, dreptul la viață, se bucură de 
sprijinul unanim și entuziast al în
tregului popor".

„Ceaușescu — pace!" „Ceaușescu 
— dezarmare 1“ — răsună glasul 
adunării, dînd expresie vibrantă 
recunoștinței față de marele om 
politic al lumii contemporane, al 
cărui nume a devenit sinonim cu 
pacea, cu dezarmarea, cu colabora
rea internațională, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Colectivul nostru de muncă do
rește ca glasul de pace al celor ce 
muncesc la «23 August», ce se ală
tură glasului și voinței intregii 
noastre națiuni, să fie auzit de 
toate popoarele lumii — spune 
muncitorul Ion Iâncu. Prin tot 
ceea ce facem, prin devotamentul 
și pasiunea cu care fiecare ne în
deplinim Ia locurile noastre de 
muncă sarcinile încredințate, ne 
demonstrăm voința de a trăi în- 
tr-o lume a păcii, colaborării și 
înțelegerii între toate popoarele

— Vorbesc în numele mamelor 
din întreprinderea noastră, care vor 
să-i vadă pe toți oameni pe mă
sura viitorului minunat pe care li-1 
pregătim prin munca noastră de zi 
cu zi — a arătat inginera Cireșica 
Vîrgolici. Cu toții dorim ca fiecare 
din cei 7 000 de copii ai oamenilor 
muncii din întreprindere. între care 
și fetita mea Ioana, să ne conti
nue munca pașnică, creatoare. De 
aceea sintem mindri de noua ini
țiativă românească de pace si o 
susținem din toată inima si o în
tărim prin faptele noastre.

— Am trăit cel de-al doilea 
război mondial ca adolescent si ii 
cunosc ororile. Le povestesc adesea 
tinerilor. Nu ca să-i îngrozesc, ci 
ca- să le amintesc că-n lume au 
fost posibile asemenea grozăvii —- 
a mărturisit tennicianul Romeo 

lumii". Cuvintele lui. cuvintele tî- 
nărulul Marian Vereștiuc. ale Ra- 
filei Dragomirescu, care vorbește 
în numele femeilor, ale Iui Con
stantin Baltă sint primite cu deplină 
aprobare. Ei exprimă gîndurile și 
voința tuturor — ne încredințează 
și inginera Doina Păun, forjorul 
Ștefan Cazacu. maistrul Marin 
Șurup, arhitecta Mura Dumitrescu, 
turnătorul formator Maria Marcu, 
lăcătușul Magda Alexandru, sub- 
inginerul Ion Melinte. La 23 no
iembrie — au spus cei ce au luat 
cuvîntul în' adunarea populară, 
ne-au spus cei cu care am stat de 
vorbă — oamenii muncii de la „23 
August" vor spune în unanimitate 
„DA", optind. în chip mai mult de- 
cit firesc, pentru pace, aprobind. 
prin acest „DA" unanim, reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, 
strălucită inițiativă pașnică a 
României socialiste, a președinte
lui ei.

...Citadela industrială „23 Au
gust" din Capitală este și o citadelă 
a păcii.

Georqe-Radu CH1ROVÎC1
Foto : Eugen Dichiseanu

Iliescu. președintele comitetului 
O.D.U.S. din întreprindere. Cu toții 
știm că o nouă conflagrație mon
dială ar însemna sfirșitul a tot ce 
există oe planeta noastră. Si nu 
cred să existe om in lume care să 
nu-și pună întrebarea : „Ce e de 
făcut ?“ Răspunsul României socia
liste este limpede ca fapta : să se 
treacă la reducerea armamentelor, 
la dezarmare. Vom spune cu toții 
„DA" la referendumul de dumini
că. sustinînd înțeleaptă politică de 
pace promovată de președintele 
României. Eroul Păcii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ■ $i dorim ca 
exemplul tării noastre să fie ur
mat de toate statele lumii.

Laurentiu DUȚA
Foto : Agerpres

„Propun să ne reluăm munca 
noastră pașnică". Sini cuvinte ros
tite în finalul finalului uneia din 
adunările populare pentru pace 
desfășurate ieri in Capitală, un fel 
de ultim acord al unei trăiri co
lective de înaltă vibrație cetățe
nească și patriotică. Ele au răsunat 
cu atit mai emoționant — și mai 
semnificativ ! — cu cît au fost re
cepționate de reporter intr-un loc 
în care principalele unelte de mun
că sint manualul, stiloul, caietul. 
De altfel, imaginea sălii de festi
vități a Liceului de matematică- 
fizică nr. 1 București, pentru că 
despre el este vorba, era dominată 
de o uriașă lozincă scrisă cu litere 
albe pe fond albastru deschis — 
culorile păcii, speranței, purității 
— „Socialismul construim, vrem in 
pace să trăim !“.

Nimic mai firesc decît această 
fundamentare a dorinței de pace, 
pe argumentul de căpetenie al 
muncii, și intr-o unitate școlară.

MUNCĂ PAȘNICĂ PENTRU CONSTRUCȚII

în sala de festivități a întreprin
derii de aluminiu Slatina, după 
orele de program, s-au adunat sute 
de oameni ai muncii. Metalurgiști, 
preparatori anozi, electricieni, lă
cătuși. strungari, bărbați si femei, 
de la virsta uceniciei pînă în prag 
de pensie, s-au adunat in sala de
venită neîncăpătoare spre a-si 
spune cuvintul în întimpinarea re
ferendumului de la 23 noiembrie. 
Sub portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, flancat de stea
gurile patriei si ale partidului, lo
zinca „Socialismul construim — 
vrem în pace să trăim !“ exprimă 
sugestiv mobilul întrunirii la care 
participă făurarii aluminiului ro
mânesc.

..Ne exprimăm cu toată ființa 
adeziunea deplină la noua inițiati
vă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care este dorin
ța fierbinte • noastră, a tuturor 
locuitorilor României socialiste — 
erată în cuvintul său metalurgistul 
Nicolae Banu, maistru Ia uzina de 
electroliză a aluminiului. Socialis

cu Înaltă răspundere fată 
DE SOARTA UMANITĂȚII

Combinatul chimic „Azomureș" 
din Tirgu Mureș — unitate-etalon 
in industria județului. Colectivul 
acestei mari unități socialiste a 
realizat in primele T0 luni ale anu
lui o depășire de peste 27 milioane 
lei la indicatorul producției-marfă, 
ceea ce-i va permite înfăptuirea 
înainte de termen a angajamentu
lui asumat în întrecerea socialistă 
pe acest an. întruniți, ieri, în ca
drul unei impresionante adunări 
consacrate păcii, oamenii muncii 
de la „Azomureș" au dat glas de
plinei lor adeziuni la referendumul 
de la 23 noiembrie, la noua iniția
tivă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezar
marea și pacea în lume.

„Prin această nouă inițiativă de 
a reduce cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile militare — 
a spus in deschiderea adunării to

MESAJE ALE DRAGOSTEI ȘI RECUNOȘTINȚEI 
CĂTRE EROUL PĂCII

Participahții la vibrantele adunări populare pentru 
pace și dezarmare ce se desfășoară pe tot cuprinsul 
tării, intr-o atmosferă de puternică angajare și una
nimă adeziune, adresează conducătorului partidului și 
statului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame 
in care dau expresie adeziunii lor unanime față de 
noua și strălucita sa inițiativă in favoarea păcii și 
dezarmării, menită să contribuie la însănătoșirea cli
matului internațional, să demonstreze practic că nu
mai măsurile concrete de reducere a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare constituie soluții efi
ciente pentru rezolvarea gravelor probleme ale con
temporaneității.

Aceste mesaje ale dragostei și recunoștinței pen
tru prodigioasa activitate in slujba păcii, împotriva 
războiului, a marelui fiu al poporului nostru poartă 
cu ele hotărirea nestrămutată a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor României de a confirma, la referendu
mul de la 23 noiembrie, printr-un DA limpede, cate
goric, atitudinea profund responsabilă, lucidă a po
porului român față de pacea lumii, exprimind spe
ranța câ exemplul României socialiste de a reduce cu 
5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile mi
litare va fi urmat de toate țările lumii. Pentru ca 
arborele vieții să infloreascâ tot mai viguros, trăgin- 
du-și seva din pacea omenirii.

Trăsătura definitorie a invățămîn- 
tului din România socialistă, de a 
fi orientat spre și legat direct de 
cerințele și realitățile activității 
creatoare, a străbătut ca o idee 
centrală gîndurile rostite de la tri
buna adunării populare, fie că a 
fost vorba de directorul liceului — 
prof. Ilie Grigore — fie de dascăli 
— profesoarele Livia Pop. Ileana 
Bocănete. profesorul loan Popa — 
fie de eleva Nadia Nadolu. Este 
modul de a gindi și acționa al tu
turor celor legați prin activitatea 
lor de învățămintul românesc, de 
Ia savant Ia elevul începător.

Corelația muncă-știință-viață- 
pace și-a dovedit și in atmosfera 
vibrantă din sala de festivități a 
liceului amintit, pe lingă virtuțile 
pedagogice ori cele favorabile ști
inței și activității productive, tră
sătura înalt umanistă. E greu să 
spui despre acești tineri, după ce 
ai asistat la însufiețitorul lor mi
ting pentru pace : „Astăzi elevi,

PAȘNICE!
mul. bunăstarea poporului se pot 
întări numai in condițiile de pace 
și pace vrem în toată lumea 1". 
„La referendumul de duminică — 
subliniază tehnologul Aurel Mora- 
ru — eu si cei din secția turnăto
rie. ca toti oamenii muncii din în
treprindere. din județ și din în
treaga tară — ne vom pune sem
nătura cu însuflețire pentru o 
lume fără pericol de războaie, in 
care să ne făurim în liniște desti
nul nostru de muncă rodnică, paș
nică. alături de popoarele lumii do
ritoare de pace". Iar Hristina Lu- 
pascu. inginer fizician, exprima cu 
vibrantă emoție : „Făurim alumi
niul. aurul alb. nu pentru avioane 
purtătoare de bombe si rachete, ci > 
pentru construcții pașnice, pentru o 
economie tot mai prosperă și înflo
ritoare care să slujească omului, 
bunăstării și fericirii lui. Inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Eroul României moderne și Eroul 
păcii, exprimă hotărit în întreaga 
lume dorința noastră fierbinte de 
a construi în pace și pentru pace, 

varășul Adrian însurățelu, secretar 
al comitetului de partid — Româ
nia. președintele ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aduc In fața in
tregii lumi o nouă și pregnantă do
vadă a înaltei răspunderi fată 
de soarta păcii și destinele 
civilizației planetare, în con
dițiile cînd escaladarea cheltuie
lilor militare și a înarmărilor 
a atins proporții fără precedent". 
A luat apoi cuvîntul Aurora Man- 
dache, președinta comitetului sin
dical. care, in numele celor aproape 
4 000 de membri de sindicat, a ară
tat : „La referendumul de la 23 
noiembrie, noi, chimiștii de pe 
această mare platformă, care. în 
perioada scursă din acest an, am 
dat țării în plus față de sarcinile 
de plan 43 000 tone amoniac de sin
teză. 29 500 tone îngrășăminte chi
mice. 43 tone melamină și alte pro

miine fizicieni sau electroniști. in- 
formaticieni, constructori de apa
ratură electrică și electronică". 
Pentru ei MÎINE este ca și 
ASTĂZI. O robustă încredere și 
dragoste de viață, hrănită din op
țiunea fermă pentru pace a între
gului popor român, din realitățile 
și idealurile societății noastre, in 
spiritul cărora se formează ca oa
meni. îi face să se considere de pe 
acum în viitor. De pe acum oameni 
ai muncii. De pe acum apărători 
ai muncii.

Resimțeai. ascultînd opțiunea lor 
pentru pace, reverberațiile voinței 
și hotărîrii de a milita. în spiritul 
strălucitei inițiative de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru o pace durabilă. Așa cum o im
plică idealurile și ‘ munca întregu
lui popor.

Serqlu ANDON

chemînd Ia rațiune, la înțelegere șl 
colaborare internațională". „Redu
cerea cu 5 la sută a cheltuielilor 
militare este mai mult decît un 
simbol al dezarmării, este un pas 
concret spre o dezarmare care. în 
concertul unanim al popoarelor 
pentru pace, poate deveni totală 
dacă toti si-ar da mina in același 
fel" — arăta. între altele, electri
cianul Ilie Dănăuță. „Să ne adu
cem și noi contribuția la făurirea 
unei civilizații in care cuvintul 
război să fie cunoscut doar din 
dicționare, iar copiii noștri să-l 
învețe numai la școală, ca aparți- 
nind trecutului. Pentru aceasta, 
nu vom osteni să repetăm cuvintul 
pace, să semnăm pentru pace și 
să milităm pentru pace. Fiecare 
dintre noi are acest drept și aceas
tă datorie ce sint exprimate cu 
înalt patriotism și profund uma
nism de către cel ce conduce des
tinele României socialiste. Eroul 
între eroi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu" — arăta sociolo
gul Gheorghe Geantă.

Mihai GRIGOROȘCUTA

duse. vom spune un „DA" hotărit 
pentru dezarmare si pace, fiind con
vinși că numai astfel munca noas
tră pașnică de fiecare zi va face 
România si mai prosperă".

tn cuvintele lor, loan Taflan, 
maistru la secția de îngrășăminte 
complexe, Teodor Muntean, elec- 
troamecist la secția de automati
zări, Nemeth Angela, președinta 
comisiei de femei, și alți vorbitori 
au arătat, cu numeroase argumen
te, că azi pacea este marea proble
mă a vremurilor noastre, că iniția
tiva de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o 
nouă și elocventă mărturie a grijii 
permanente pentru soarta națiunii, 
a înaltei răspunderi a României 
socialiste față de prezentul și viito
rul umanității.

Gheorqhe GIURGIU

ti
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ÎN INDUSTRIE
Oameni ai muncii 

din unitățile 

miniere,

GENERALIZAȚI METODELE MODERNE
DE EXTRACȚIE A CAR UNELUI!

Sporirea continuă a producției de cărbune 
cocsificabil și energetic reprezintă una din sar
cinile economice de cea mai mare însemnătate 
și înaltă răspundere subliniată și cu prilejul re
centei consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R. 
de către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este, desigur, pozitiv faptul că în unele uni
tăți miniere s-au obținut producții peste plan. 
Totuși, pe ansamblu există serioase rămineri in 
urmă in realizarea producției de cărbune cocsi-

9
ficabil și energetic, lată de ce este necesar ca 
in perioada care a mai rămas pină la sfirșitul 
anului să se acționeze cu toată fermitatea pen
tru diminuarea și lichidarea răminerilor in urmă. 
Un exemplu demn de urmat il oferă două uni
tăți reprezentative din Valea Jiului - întreprin
derile miniere Paroșeni și Lonea. întreprinderea 
minieră Paroșeni, care și-a realizat sarcinile de 
plan pe întregul an pe data de 9 noiembrie, 
este prima mină din țară care extrage cărbune

‘complet mecanizat, obținind pe această bază 
importante sporuri de producție, iar întreprin
derea minieră Lonea, prin tehnologia deosebit 
de eficientă a tavanului artificial de rezistență 
cu grinzi ingropate in vatră, a realizat aproape 
30 000 tone cărbune peste plan. Două experien
țe valoroase care, extinse cu mai multă perse
verență nu numai in Valea Jiului, ci in toate 
unitățile miniere, pot aduce importante sporuri 
de producție.

Pe șantierul noii secții de sinterizare din cadrul Combinatului de alumină Oradea se montează instalațiile 
Foto : Sandu Cristian

întrebări și răspunsuri privind perfecționarea

muncii în industrie

La Paroșeni •* 
•*_______

Despre hărnicia și iscusința mine
rilor de la Paroșeni am mai avut 
prilejul să consemnăm in paginile 
ziarului nostru, să facem cunoscută 
preocuparea lor constantă pentru 
extinderea mecanizării în aproape 
toate lucrările din subteran. A fost 
doar o ambiție a conducerii minei 
pentru folosirea în toate condițiile a 
complexelor mecanizate ? Da, a fost 
și o ambiție pe care secretarul gene
ral al partidului a insuflat-o colec
tivului de mineri, cu prilejul unei 
vizite de lucru în 1966 la deschide
rea minei, cind le-a urat să devină o 
unitate-etalon a industriei extracti
ve. Și iată că după două decenii de 
eforturi și ambiții muncitorești, după 
două decenii in care industria ro
mânească a creat mașini moderne, 
de mare randament, mina de la Pa
roșeni a ajuns să mecanizeze com
plet toate lucrările din subteran, de 
tăiere, susținere și transport. Efec
tele ? în acest prim an al noului cin
cinal, colectivul minerilor de la Pa
roșeni raportează că au realizat pla
nul de producție anual cu 52 de zile 
Înainte de termen, iar în timpul care 
a mai rămas din acest an va extrage 
tuplimeniar 13!) 000 tone de cărbune.

La Paroșeni s-a lucrat anul aces
ta mai întîi cu 5 complexe de meca
nizare de mare randament, iar în 
ultimul timp cu 7 asemenea utilaje. 
Se putea și cu mai multe ? Firește 
că se putea, existînd aceste mașini 
moderne care costă zeci și zeci de 
milioane de lei. existînd și oamenii 
capabili să le manevreze, dar acesta 
a fost un alt mare „secret" al spe
cialiștilor minei. Concentrarea capa
cității de producție, cu păstrarea a- 
celeiași lungimi de front, a permis 
trecerea unui număr de mineri 
la lucrările de înaintare și de 
deschidere, a redus cel puțin un 
flux de transport de circa 700 me
tri, eliminînd 6 transportoare de di- 
ferite tipuri, plus o combină de îna
intare, diminuîndu-se substanțial 
consumul de energie electrică și 
cheltuielile de producție, în special 
la lemnul și cheresteaua de mină. 
Astfel s-a mărit perioada de tăiere, 
a fost redus numărul defecțiunilor, 
folosindu-se mai intensiv timpul de 
lucru. Cu astfel de măsuri, luate an 
de an. a fost sporită producția me
die zilnică pe fiecare complex, de la 
un an la altul a crescut producția 
fizică, au fost reduse cheltuielile ma
teriale. Așa s-a ajuns la un grad de 
mecanizare de sută la sută, care va 
permite să se realizeze aici, încă 
din acest an, o producție de un mi
lion de 
absolut 
site cu 
pere.

Asemenea complexe mecanizate de 
mare randament care funcționează 
în abatajele de la Paroșeni le întîl- 
nim și in multe alte mine din Va
lea Jiului, ca să ne referim la cele 
mai apropiate de fruntași. Dar aici, 
la Paroșeni, s-a născut și s-a experi

în articolul publicat anterior pe 
această temă („Scinteia" nr. 13 751 
din 7 noiembrie a.c.), se arată că 
in cadrul unor discuții la I.T.B. 
ni s-a explicat, pe bază de date 
și rapoarte de analiză, că, în 
momentul de față, capacitatea de 
transport a întreprinderii este sub
dimensionată datorită .unor cauze 
precum gradul avansat de uzură al 
parcului de autobuze, probleme de a- 
provizionare cu combustibili, lipsa 
unor oiese de schimb si cauciucuri 
etc. în plus. amplele lucrări de con
strucții și modernizări de pe terito
riul Capitalei conduc uneori la între
ruperi temporare ale circulației pe 
anumite trasee, fapt înțeles de cetă
țeni, așa cum se subliniază și în scri
sorile primite la redacție. Sint, de
sigur, cauze reale, care nu pot fi 
subestimate — a căror soluționare 
este concepută în perspectivă, în ca
drul unui proces general de moder
nizare a transportului în Capitală — 
dar ceea ce se solicită în momentul 
de față, ceea ce doresc cetățenii este 
ca. pînă la înfăptuirea soluțiilor 
de fond, să se asigure o folo
sire cit mai judicioasă, o gospodă
rire cit mai chibzuită a capacităților 
actuale, căci rezerve există.

Ce rezerve ? Cît de importante și 
eficiente pot fi măsurile proprii ale 
întreprinderii I.T.B. ?

în primul rînd. așa cum s-a ară
tat în articolul precedent, este 
vorba de îmbunătățirea calității 
reparațiilor, incit mijloacele de 
transport să nu se avarieze după 
o oră-două de mers si să se retragă 
în depouri, precum si de îmbunătă
țirea operațiilor de dirijare a trafi
cului. Acestea nu sînt însă singurele 
„rezerve" — așa cum au relevat in
vestigațiile de ne teren întreprinse 
împreună cu echipe de control al 
oamenilor muncii.

Astfel, pe parcursul documen
tării am întîlnit reale exem
ple pozitive : linii pe care s-a 
aflat întregul parc de transport 
planificat (dimensionat, desigur. !a 
repartițiile actuale de combustibil și 
energie) și unde s-a asigurat și o 
circulație ritmică a vehiculelor. ApeS- 
te exemple dovedesc cel puțin două 
lucruri : a) chiar în condițiile ac
tuale dc dotare este posibilă o anu
me îmbunătățire a condițiilor de 
transport în comun și b) I.T.B.-uI 
este în măsură — cînd se manifestă 
cu perseverentă grija necesară — să
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tone de cărbune, un record 
al hărniciei, al tehnicii folo- 
mare îndemînare și price-
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mentat îndelung o idee pe care o pot 
avea numai oamenii care pun suflet, 
oamenii care gîndesc profund, oa
meni cu o înaltă conștiință revolu
ționară.

în multe situații, după eforturi 
deosebite de a introduce complexele 
mecanizate în abataje, s-a constatat 
că proiectarea lor în uzinele specia
lizate n-a ținut cont de condițiile de 
abataj, făcîndu-le impracticabile. 
Specialiștii de la Paroșeni au găsit 
o soluție pe cît de simplă, pe atît de 
eficientă și de exactă în exploatarea 
fiecărui complex. Mai întîi au mon
tat complexul pe platforme Ia lumi
na zilei, chiar cei ce urmau să-I ex
ploateze în subteran. Au văzut că 
funcționează și au simulat o serie de 
defecțiuni, rernediindu-le fără graba 
și emoția pe care ți le produc astfel 
de evenimente în condițiile de aba
taj. Apoi, au demontat subansamble 
pe care le-au introdus în subteran, 
in funcție de condițiile de abataj, 
iar cind acestea au fost montate au 
început să producă cu avansuri de 
cite două săptămîni, ceea ce a În
semnat importante sporuri de pro
ducție. O experiență care a fost ra
pid extinsă în Valea Jiului, dar nu 
putem spune că a devenit o regulă 
de la care să nu se abată nimeni. în 
orice caz, la Paroșeni nu se introdu
ce nici un complex 
subteran pină nu este 
rificat la suprafață.

mecanizat în 
pe deplin ve-

La Lonea
„TAVANUL ARTIFICIAL11 0 TEHNOLOGIE

DE MARE RANDAMENT

sînt și la Petrila, 
Aninoasa și Dîlja, 
cu bune rezultate

La întreprinderea minieră Lonea, 
o altă , unitate fruntașă din Valea 
Jiului, condițiile de zăcămînt nu per
mit introducerea largă a mecaniză
rii. Și astfel de condiții potrivnice 
mecanizării mai ' ’ ' - -
Vulcan, Lupeni, 
dar se folosește 
metoda extragerii cărbunelui din a- 
bataje frontale pe baza tehnologiei 
„tavanului artificial" de rezistență 
cu grinzi îngropate în vatră. Unde 
se aplică cu perseverență această 
tehnologie se obțin randamente spo
rite la producția de cărbune, se rea
lizează mari economii la consumul 
de lemn și cherestea, este asigurată 
o securitate deplină a exploatării.

La Lonea, noua tehnologie a cîș- 
tigat de la un an la altui tot mai 
mult teren. Dacă în 1984 s-a extras 
18 la sută din producția de cărbune 
cu ajutorul acestei tehnologii, in 
anul trecut s-a ajuns la 32 la sută, 
iar în acest an ponderea a trecut de 
65 la sută. Eficiența acestei valoroa
se experiențe o putem astăzi măsura 
în aproape 30 mii tone de cărbune 
extras peste plan, succes cu care nu 
se pot lăuda multe unități miniere 

asigure cu forte proprii respectarea 
planului de transport, și ca nu
măr de vehicule, și ca ritmici
tate a circulației. „Ori de cîte ori 
discutăm cu oamenii din întreprin
derea noastră' despre transportul iți 
comun — ne spunea unui din mem
brii echipei de control ai oamenilor 
muncii de la întreprinderea «Elec
tronica» — aceștia sint conștienți de 
greutățile I.T.B.-ului. manifestînd 
înțelegere. Ceea ce solicită însă fie
care — si pe bună dreptate — este 
ca mijloacele de transport prevăzute 
— atîtea cite se planifică (pe baza 

„Călătorului ii sade bine cu drumul"... 
iar mijloacelor de transport cu punctualitatea 

însoțind echipe de control ol oamenilor muncii pe itinerare ale I.T.B. (2)

repartiției de combustibil si energie)
— să circule în totalitate si în mod 
ritmic."

Cum se petrec însă uneori lucru
rile pe trasee ?

...Piața Scînteii. Echipa de control 
al oamenilor muncii de la Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" (for
mată din Mihai Apostolescu — mais
tru, Ion Micșa și Ion Stanciu — 
mașiniști-tipăritori. Marian Dogze
— linotipist) a urmărit modul de res
pectare a graficelor de circulație in 
cursul serii de 29 octombrie ne li
niile 3, 4 și 41 (de tramvaie), 105, 131, 
305 (actualmente suspendată tem
porar), 306 și 331 (de autobuze). Din 
datele notate a rezultat că pe nici 
o linie circulația nu s-a desfășurat 
corespunzător : vehiculele au venit 
fie aproape imediat, unul după al
tul, in „tandem", fie la intervale de 
zeci și chiar sute de minute ; pen
tru ca la ora schimbului III pe 
unele linii să nu mai apară nici un 
vehicul (deși în grafice ele figurau 
că trebuie să circule pînă aproape 
de ora 24). Iar situația nu a fost o 
excepție. Aproape in fiecare seară

Astfel, a apărut o nouă idee care 
și-a dovedit marea valoare, mai ales 
în acest an. Crearea unei echipe spe
cializate dc „service", formată, din 
cei mai buni mecanici, lăcătuși, elec
tricieni, specialiști în pneumatică, a 
făcut posibilă intervenția operativă 
în orice situație, remediind cu pri
cepere defecțiunile ivite în timpul 
exploatării. Randamentele mari pe 
post, unele chiar de 30 de tone, au 
și o altă explicație decît iscusința 
celor ce manevrează complexele me
canizate. Aportul deosebit al echi
pei „service" care în prezent numă
ră aproape 50 de oameni cu înaltă 
calificare, oameni cu mîini de aur 
care întrețin în permanentă stare de 
funcționare complexele mecanizate. 
Și pentru ca imaginea despre mun
ca acestora să fie mai întregită, să 
mai spunem că în acest an. valoarea 
pieselor recondiționate depășește 
suma de 17 milioane lei. Oare cîte 
mine din țară nu și-ar dori o astfel 
de „echipă de șoc" ?

Nu putem însă încheia aceste rîn- 
duri fără o mărturisire despre ge
nerozitatea minerilor de la Paroșeni 
în împărtășirea metodelor lor de 
muncă. Un miner șef de brigadă, 
Gavrilă Meszaroș, și 15 ortaci de-ai 
săi au plecat de la Paroșeni la co
legii lor — minerii de la Bărbăteni 
— pentru a le arăta cum se întreții 
ne și cum se exploatează un com
plex mecanizat de mare randament, 
în mîinile lor meștere, complexul^ 
care înainte nu dădea randamentele 
scontate, a început să ajungă la pro
ducții 
Deci 
omul 
dacă 

la Bărbăteni. 
poate da mult dacă 

și, mai ales,
necunoscute 

mașina 
știe să-i ceară 

știe să o și întrețină.

din țară. Fără îndoială că rezultatele 
bune obținute la Lonea, cu randa
mente de 8—9 tone pe post, i-au în
demnat și pe minerii de la Dilja să 
aplice această eficientă tehnologie. 
Se maj aplică Ia Lupeni, la Aninoa
sa și în alte mine din Valea Jiului.

— în mod curent, ne spune ing. 
Viorel Boantă, directorul întreprin
derii miniere Lonea, se folosesc obiș
nuitele grinzi utilizate la armarea 
abatajelor frontale, în medie în lun
gime de 1,25 m, care se cuplează în
tre ele, și atunci cînd se atacă pri
ma falie de cărbune de la capăt se 
înaintează cu abatajul transversal. 
Apoi, grinzile de metal rămîn ca ta
van artificial de rezistență la exploa
tarea cărbunelui. Tavanul artificial 
elimină aproape complet surpările, 
ceea ce face ca minerii să lucreze 
neîntrerupt în frontul de cărbune, 
în condiții de deplină securitate a 
muncii.

Urmărind mai îndeaproape rezul
tatele ce se obțin la Lonea și chiar la 
Petrila, unde sint condiții și se a- 
plică de către un mare număr de 
brigăzi, această metodă de exploa
tare prezintă avantaje nete. Primul 

si aproape pe toate traseele din zona 
amintită se semnalează nerespecta- 
rea graficelor de circulație — ca nu
măr de vehicule prezente, ca ritmi
citate si ca ore de retragere pentru 
ultimele curse.

Din analiza făcută a doua zi, îm
preună cu factori de răspundere de. 
la I.T.B., asupra aspectelor concrete 
privind una dintre liniile de autobu
ze din zonă a rezultat că o parte din 
autobuze s-au retras de pe traseu 
(fără să fie înlocuite' de altele) da
torită defecțiunilor tehnice, iar al
tele au absentat pentru că... așa 

au hotărît șoferii : să se retragă 
mai devreme la garai (fără ca să 
fie trași la răspundere), adică dato
rită unor evidente încălcări ale dis
ciplinei muncii.

Desigur, nu vrem să generalizăm. 
Așa cum am putea da si alte cazuri 
de indisciplină, tot la fel s-ar putea 
da numeroase exemple de șoferi — 
Si nu numai de șoferi, ci din toate 
profesiile de la I.T.B. — de oameni 
disciplinați, model de conștiinciozi
tate. care prin întregul lor compor
tament fac cinste întreprinderii. Dar 
dacă un comportament disciplinat 
este si trebuie să fie considerat ca 
o stare normală, un lucru obișnuit, 
stăruim asupra aspectelor de indis
ciplină pentru că este necesară o 
muncă educativă mult mai intensă 
în acest domeniu.

Ni s-a explicat că s-au luat și 
pină acum diferite măsuri, dar se 
pare — realitatea de pe teren o do
vedește — că eficienta lor este încă 
departe de ceea ce se dorește si tre
buie realizat. De altfel, din propriile 
evidențe ale I.T.B.-ului rezultă că 

și cel mai concludent rezultat este 
acela al creșterii randamentului pe 
fiecare posf cu cel puțin două tone 
fată de metodele clasice. La toate 
minele din Valea Jiului unde s-a ex
tins această tehnologie, producția a 
crescut de la 6—7 tone, cît se reali
zau înainte, la peste 9 tone de căr
bune pe post. Tavanul artificial de 
rezistență creează o asemenea sigu
ranță în exploatarea abatajului fron
tal, incit se pol efectua peste 50 me
tri liniari avansare pe lună, ceea ce 
asigură o producție în jur de 8 000 
tone cărbune lunar. Eficiența meto
dei constă nu numai în sporurile 
mari de producție, ci și în reducerea 
substanțială — de 2—3 ori — a con
sumului de material lemnos și în re- 
folosirea îndelungată a grinzilor din 
vatră la noile cicluri de producție.

Minerii din brigăzile fruntașe con
duse de Anton Florea, Grigore Min- 
druț, Gheorghe Poenaru, Iosif Bucur 
și alții apreciază siguranța in ex
ploatare și condițiile bune „ pentru 
desfășurarea normală a procesului 
de producție. Grigore Mindruț, mi- 
ner-șef de brigadă, bine cunoscut în 
Valea Jiului pentru rezultatele ob
ținute, care exploatează de mai mult 
timp cărbunele prin metoda tavanu
lui artificial de rezistență, sublinia 
că a obținut și 10 tone pe post cind 
tavanul artificial era bine podit de 
la început și nu se înregistra nici 
cea mai mică surpare. „Cînd ai un 
tavan bun și ai în față doar stratul 
de cărbune, nu-ți mai dorești decît 
să funcționeze în bune condiții flu
xul de transport".

Cu foarte bune rezultate s-a ex
tins această metodă și la mina din 
Petrila, unde tavanul artificial de re
zistență este folosit de 13 brigăzi de 
mineri. Realizînd o producție medie 
de 9,5 tone cărbune pe post, acestea 
au extras in 10 luni din acest an 
533 980 tone cărbune. Cea mai bună 
brigadă de mineri din Valea Jiului, 
care in acest an a extras peste pre
vederile de plan mai mult de 45 000 
tone cărbune, brigada condusă de co
munistul Ștefan Alba, exploatează 
două abataje sub tavan artificial de 
rezistență, realizînd în luna octom
brie 10,7 tone cărbune pe post, de
pășind prevederile de plan cu 5 672 
tone cărbune. Asemenea rezultate 
bune s-au mai realizat și la minele 
Vulcan, Lupeni, Dîlja și Aninoasa, 
unde se generalizează la un număr 
tot mai mare de brigăzi tavanul ar
tificial de rezistență.

Aceste exemple sînt tot atîtea. ar
gumente în favoarea unei experiențe 
care se cere mult mai larg răspîndi- 
tă nu numai în minele din Valea 
Jiului, ci poate fi aplicată . în toate 
sectoarele de producție din aproape 
toate minele din țară cu condiții ase
mănătoare. Este adevărat că pen
tru extinderea acestei valoroase ex
periențe este de așteptat un spri
jin mai substanțial din partea con
structorilor dă utilaje miniere, pen
tru a expedia în cantitățile necesare 
grinzile pentru podire, în așa fel ca 
tavanul artificial de rezistență să fie 
prezent în cît mai multe abataje.

Petre CRISTEA 
Sabin CERBU

sînt zile în care, datorită indiscipli
nei șoferilor, coroborată cu alți fac
tori de perturbare a traficului, capa
citatea de transport a autobuzelor se 
reduce cu pină la 22 la sută. Pro
cente ridicate se înregistrează și la 
tramvaie, si la troleibuze.

Dincolo de măsurile ce se cer în
treprinse în legătură cu functionarea 
parcului de vehicule disponibil, ac
tivitatea de transport in comun din 
Capitală este susceptibilă de perfec
ționare si din punct de vedere al 
organizării traseelor. Mai exact 
spus, condițiile de călătorie s-ar pu

tea îmbunătăți dacă actualele mij
loace ale I.T.B. ar fi mai rațional 
distribuite pe linii.

Este o problemă asupra căreia se 
cuvine a se reflecta, mai ales 
avindu-se in vedere situația mul
tiplicării si a remultiplicării din 
ultimul timp a liniilor de auto
buze, concomitent cu menținerea a 
nu puține trasee — practic o treime 
din cele actuale — pe care circulă 
doar unul sau două autobuze. Pen
tru că. în aceste condiții, inter
valele de succedare dintre ma
șini cresc sensibil, ceea ce determi
nă ca cetățenii să piardă mult timp 
în stații — cînd de fapt ar putea să 
se deplaseze (în condițiile în care 
ar sti dacă mașinile vin sau nu) 
pînă la un alt punct din apropiere, 
pe unde tree trasee ce dispun de 
mai multe vehicule.

Bineînțeles, nu ar fi posibil și nici 
nu este rostul mijloacelor de trans
port în comun — care tocmai prin 
aceasta se disting de mijloacele in
dividuale de transport — de a asi
gura trasee care să-i ducă pe cetă-

DE CE SE MENȚIN STOCURILE 
SUPRANORMATIVE?

AZI, ÎN ÎNTREPRINDERI DIN TÎRGU JIU Șl TÎRGU MUREȘ

Pentru orice cadru de conducere din întreprinderi, 
pentru orice specialist cu simt economic este limpede 
sau în orice caz ar trebui să fie limpede că practica 
de a menține stocuri dc materii prime, materiale, 
semifabricate ori produse finite peste normativele ra
tional calculate creează mari greutăți in desfășurarea 
de ansamblu a activității productive. Așa cum a sub
liniat in mai multe rînduri secretarul general al parti
dului. stocurile supranormative duc la risipă, la folo
sirea neratională a bazei materiale, la tot felul de 
activități neplanificate, neeconomice.

Si totuși sînt Întreprinderi unde nu se acționează 
cu toată hotărirea pentru lichidarea stocurilor supra
normative. pentru introducerea operativă în circuitul 
productiv a tuturor resurselor disponibile de materii 
prime si materiale. Avînd în vedere asemenea situa
ții. în suita de anchete a „Scînteii" cu privire la sta
diul îndeplinirii planului ne 1986. azi am solicitat cite- 
va răspunsuri la întrebarea : DE CE SE MENȚIN 
STOCURILE SUPRANORMATIVE DE MATERII PRI
ME ȘI MATERIALE ?

Cînd beneficiarii 
își uită obligațiile...

„Consiliile oamenilor muncii, orga
nele bancare sint datoare să acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
aplicarea noilor reglementări referi
toare la stabilirea normelor si nor
mativelor de stoc pentru materii pri
me si materiale, producție netermi
nată si produse finite, pentru îmbu
nătățirea activității de finanțare a 
întreprinderilor întrucît unitățile din 
municipiul nostru continuă să se 

.confrunte cu probleme deosebite în 
această privință". Această apreciere 
s-a făcut in plenara lărgită a Comi
tetului municipal de partid Tg. Jiu 
cu activul din industrie, desfășurată 
la începutul lunii noiembrie. Con
centrarea atenției asupra acestor 
probleme prioritare este, desigur, 
salutară. în acest context, partici- 
"păntii Ia Plenară s-au“ referit pe 
larg la necesitatea îmbunătățirii ac
tivității de finanțare a întreprinde
rilor. De ce ?

Din datele furnizate de organele 
bancare rezultă că în ultimele luni 
consiliile oamenilor muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
se află angajate intr-un adevărat 
examen privind întărirea autogestiu- 
nii întreprinderilor. Un examen in 
care s-au înregistrat și rezultate 
bune, dar si multe probleme ce-și 
așteaptă soluționarea.

In prima categorie se înscriu efor*  
turile depuse pentru identificarea 
stocurilor supranormative. a chel
tuielilor peste plan, precum și a 
imobilizărilor de mijloace circulan
te. Este semnificativ faptul că. față 
de Situația existentă Ia 30 iunie a.c.. 
imobilizările de mijloace circulante 
— stocuri peste plan, producție ne
terminată si produse finite, facturi 
neincasate in termen etc. — au fost 
reduse cu 50 la sută. Totuși, la a- 
ceastă dată. în întreprinderile din 
industria municipiului Tîrgu Jiu se 
mai găsesc importante stocuri su
pranormative și alte imobilizări de 
fonduri. Explicația ? „Cauzele nu 
sînt străine nici de activitatea 

țeni direct de acasă Ia serviciu, poa
te chiar, cum ar dori unii, din fața 
blocului fiecăruia și la locul de mun
că al fiecăruia. Transportul in comun 
nu se poate organiza după rutele do
rite de fiecare, ci trebuie să țină 
seama de marile fluxuri de călători. 
Iată de ce I.T.B.-ul are în preocu
parea sa interesele generale, marile 
fluxuri de călători. Este, fără îndo
ială. o problemă nu atît de simplă, 
a cărei-soluționare necesită luarea 
in calcul a parametrilor tehnico- 
economici, a tuturor aspectelor.

De menționat, totodată, următorul 
fapt : prin intrarea în funcțiune a 
metroului era firesc ca rutele unor 
trasee I.T.B. să fie adaptate la noile 
fluxuri de trafic. E adevărat, unele 
măsuri în această privință s-au luat 
pe parcurs, dar nu întotdeauna cu 
o finalitate corespunzătoare. Astfel, 
era de așteptat ca în cartierul Balta 
Albă, străbătut, practic, prin mijloc, 
de linia de metrou, să se realizeze 
trasee scurte de autobuze si tram
vaie. care să permită dispersarea 
fluentă a călătorilor de la metrou 
spre punctele laterale ale cartierului, 
în primul rînd spre marile platfor
me industriale, cu zeci de mii de 
muncitori, din aoeste zone. Or. toc
mai liniile care puteau îndeplini 
acest rol (tramvaiul 38, autobu
zele 104 și 165) sînt prevăzute 
cu extrem de puține vehicule, incit 
oamenii sînt nevoiti să aștepte so
sirea altor tramvaie sau autobuze 
tocmai din centrul orașului (19, 27, 
101. 142, 311) — oeea ce este neeco
nomic si duce la pierderi de timp.

Abordind unele aspecte ale activi
tății mijloacelor de transport in co
mun din Capitală — și menționind 
că chiar pe parcursul efectuării an
chetei conducerea I.T.B. a si apli
cat unele măsuri, cu efecte deja con
statate. îndreptate spre îmbunătăți
rea acestei activități — ne propu
nem. in continuare, să analizăm și 
modul de comportare al călătorilor, 
încenînd cu corectitudinea folosirii 
biletului si grija fată de starea ve
hiculului si pînă Ia comportarea 
fată de ceilalți călători. Căci, reluind 
titlul articolului de fată, cetățeanului 
îi șatle bine nu numai cu drumul, 
ci si... cu comportarea civilizată și 
cu spiritul civic.

Mihai IONESCU 
Ion MARIN 

conducerilor de unități, nici de 
aceea a organelor bancare — ne spu
ne tovarășul Vasile Degeratu. direc
torul filialei județene a Băncii Na
ționale. Ele se referă, pe de o. parte, 
la erorile care s-au făcut pină nu 
de mult in dimensionarea stocurilor 
si a cheltuielilor strict necesare pro
ducției. iar pe de altă parte la neîn- 
cadrarea in normele de stoc stabi
lite si neexecutarea in termen și de 
bună calitate a tuturor produselor 
înscrise în plan. Pînă la această dată 
n-au reușit să se încadreze în nor
mele de stoc, negăsind soluții de 
utilizare si valorificare integrală a 
suprastocurilor. unități ca întreprin
derea de utilaj minier. întreprinde
rea de articole tehnice din cauciuc 
și cauciuc regenerat, întreprinderea 
de confecții, I.F.E.T. și altele".

în a doua categorie se înscrie a- 
pariția unei situații cu totul și cu 
totul nefirești. Asigurarea unei ac
tivități normale de finanțare a ‘în
treprinderilor este dependentă în 
bună măsură, In spiritul noilor re
glementări, de capacitatea unităților 
beneficiare de a efectua operativ 
plata produselor livrate. Iată însă că 
unități care își fac exemplar dato
ria ajung să intre intr-un anumit 
blocaj din cauza partenerilor de co
operare, care nu achită contravaloa
rea produselor pe care le primesc. 
Spre exemplu, întreprinderea de uti
laj minier Tg. Jiu este una din uni
tățile care și-a îndeplinit de la în
ceputul anului în bune condiții sar
cinile de plan. Dar iată că Ia 1 oc
tombrie beneficiarii nu achitaseră 
facturi în sumă de peste 60 milioane 
lei pentru produsele livrate. în ace
eași situație se află și alte unități : 
întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc, ca și Combinatul 
pentru lianți și azbociment, I.F.E.T. 
ș.a. Dacă în cazul primelor două 
unități' (întreprinderea de utilaj mi
nier și întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc și cauciuc rege
nerat) principalii beneficiari se află 
chiar in județul Gorj, în cazul ce
lorlalte e vorba de beneficiari din 
alte județe, tn ambele situații este 
necesară însă intervenția promptă 
pentru asigurarea funcționării per
fecte a mecanismului economico- 
financiar. Altfel spus, nu este nor
mal ca întreprinderi bune, care se 
achită de sarcinile ce le revin, să 
se transforme în „finanțatoare" ale 
unităților care nu-și fac sau nu pot 
să-și facă datoria.

Implicațiile 
neritmicității producției
In nomenclatorul de fabricație al 

întreprinderii „Metalotehnica" din 
Tîrgu Mureș figurează în acest an, 
cu precădere, utilajele și piesele de 
schimb pentru sectoarele de confec
ții și tricotaje, o gamă variată de 
alte produse. Este acesta un motiv 
care să determine menținerea lună 
.de lună a unor însemnate stocuri 
supranormative, căci ele există. Iată 
mai întii sublinierea făcută de loan 
Oțelea, directorul sucursalei județe
ne Mureș a Băncii Naționale : „La 
«Metalotehnica», acumularea de 
stocuri supranormative rezidă, în

Din investigațiile făcute rezultă că nimic nu poate justifica apariția 
Și menținerea stocurilor supranormative. Perfecționările aduse mecanis
mului economico-financiar sînt menite să determine cadrele de conducere 
din unitățile economice să privească cu maximă răspundere modul cum 
sînt dimensionate stocurile de materii prime, materiale, semifabricate si 
produse finite, să Ie reducă la strictul necesar, astfel incit ciclul producție— 
marfă—bani să fie scurtat, accelerîndu-se viteza de rotație a mijloacelor 
circulante. Aceasta este una din condițiile fundamentale pentru spo
rirea eficienței economice in toate întreprinderile. Și ea trebuie înțe
leasă în profunzime de cadrele de conducere din fiecare întreprindere, 
din centrale și ministere, de organele financiar-bancare. Răspunderea 
față de modul cum sînt gospodărite mijloacele materiale si financiare 
ale fiecărei Întreprinderi, în ansamblu ale țării, este o răspundere ma
joră, personală și colectivă.

Anchetă realizată de Constantin PRIESCU, 
Gheorqhe GIURGIU, corespondentul „Scînteii"

Produse și tehnologii moderne
Am consemnat ieri cîteva noutăți 

din activitatea de producție a tî- 
nărului colectiv de oameni ai mun
cii de la fabrica de utilaj complex 
din orașul Huși.

— Preocuparea susținută pentru 
continua înnoire și diversificare a 
producției, a sporirii productivității 
muncii — ne spune Teodor Loghin, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii — se materiali
zează în realizarea de utilaje pe
troliere. metalurgice și alimentare 
cu performante deosebite. Astfel, 
am introdus în fabricație. în pre

principal, in neasigurarea ritmicității 
producției. Cauzele ? Ele au la bază 
atît unele lipsuri în organizarea in
ternă a producției, cit și greutățile 
întîmpinate in colaborarea cu alte 
unități".

Cum este privită în întreprindere 
această situație 1 „La finele lunii 
septembrie — ne-a precizat tovarășa 
Terezia Dane, șef serviciu financiar 
— valoarea stocurilor supranormati
ve (de materii prime și materiale, 
producție neterminată, produse fini
te nelivrate și facturi neîncasate) în
suma 136 milioane lei, cea mai mare 
parte fiind localizată la facturile ne
încasate — 74 milioane lei. In vede
rea lichidării eșalonate a acestor 
stocuri s-au întocmit grafice specia
le pentru lunile octombrie, noiem
brie și decembrie".

întrebarea este ce s-a realizat pînă 
acum 7 Din evidența contabilă a 
unității rezultă că față de prevederila 
lunii octombrie (lichidarea a 68 Ia 
sută din aceste stocuri, însumînd 93' 
milioane lei), stocurile s-au diminuat 
cu 74 milioane lei. Obiectivul propus 
nu a fost îndeplinit integral deoarece 
nu s-au finalizat în timp util două 
loturi de mașini de cusut industrial 
tip C.S. 225500, din cauza nelivrării 
la termen a corpurilor acestor utila
je de către întreprinderea „IMATEX" 
(situată la circa 200 de metri de 
„Metalotehnica") și a cărucioarelor 
pentru mașinile de cusut tip 211000/3 
(restanțieră fiind și de această dată 
tot o unitate din Tîrgu Mureș — 
întreprinderea județeană pentru 
prestări și servicii). La acestea să 
adăugăm și faptul că. la produsele 
finite, lichidarea integrală a stocu
rilor nu a fost posibilă deoarece au 
lipsit mijloacele de transport. Ca ur
mare, nu a putut fi expediat în timp 
util un lot contractat de 46 mașini 
de diferite tipuri.

Cum se prevede să evolueze si
tuația în perspectivă 7 Potrivit pro
gramelor întocmite, stocurile supra
normative la producția neterminată 
și finită vor fi lichidate pînă la sfîr- 
șitul anului. Nu însă și la materiile 
prime și materiale. Cauza ? O aflăm 
de la Vasile Fleșeriu, șeful serviciu
lui aprovizionare : „Lista necesaru
lui de materii prime și materiale am 
întocmit-o, ca de fiecare dată, cp 
un an înaintea stabilirii planului de 
producție. Or, în aceste condiții, au 
apărut unele neconcordanțe între vo
lumul materiilor prime contractate 
și planul de producție (datorate, in 
parte, și schimbărilor survenite pe 
parcurs în structura producției). Ur
marea : în acest an, cantitatea de 
materii prime și materiale aprovizio
nată a fost peste necesarul real al 
întreprinderii. Iar cum B.J.A.T.M, 
Mureș, ca și majoritatea unităților 
similare din țară, nu preiau decît 
materiale de uz general, nu și cele 
specifice unității noastre, au apărut 
stocurile supranormative. Așa stînd 
lucrurile, cu toate că noi oferim bi
lunar situația „la zi" cu materialele 
ce ar putea fi redistribuite altor uni
tăți, atît baza de aprovizionare, cît 
și centrala de resort — Centrala in
dustrială de mecanică fină și mașini 
textile — nu preiau aceste materia
le, problema răminînd astfel nesoiu- 
ționată".

mieră. agregatul de cimentare AC- 
400, utilizat în industria petrolieră 
și solicitat și Ia export. Ne min- 
drim. de asemenea, cu o altă re
centă realizare, și anume elaborarea 
și asimilarea noii tehnologii de tur
nare centrifugală a bucșelor din 
bronz pentru toate grupele de uti
laje aflate în fabricație. Menționez 
că aceasta se execută cu o mașină 
concepută de noi și realizată prin 
autodotare, care sporește de trei ori 
productivitatea muncii. (Petru Ne- 
cuia).
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
-uriașă forță a construcției 

noastre socialiste
(Urmare dtn pag. I)
pe care trebuie să o atingem in 
acest cincinal o reprezintă- realizarea 
unei noi calități a muncii fi vieții 
întregii națiuni, dezvoltarea inten
sivă a tuturor ramurilor producției 
materiale și asigurarea unul echili
bru mai bun între diferite sectoare, 
Inlăturîndu-se unele contradicții 
care s-au manifestat Ia un moment 
dat. In acest context complex de 
responsabilitate socială, a fi revolu
ționar înseamnă să te consacri cu 
toată convingerea și energia efortu
lui pentru modernizarea mijloace
lor de muncă și structurii produc
ției. ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al acestora, introducerea pe 
scară largă a tehnologiilor avansa
te prin înfăptuirea neabătută a pro
gramelor cu privire la mecanizarea, 
automatizarea și robotizarea diferi
telor sectoare economice, realizarea 
unor produse noi cu calități superi
oare, care să satisfacă exemplar ce
rințele eoonomiei naționale si să fie 
competitive pe piața mondială.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
preciza că elementul calitativ nou al 
dezvoltării industriale în cel de-al 
optulea cincinal 11 constituie faptul 
că ,.pină in anul 1990 se va Încheia, 
în linii generale, reorganizarea in
tensivă a tuturor sectoarelor. Se va 
ajunge Ia un nivel general al produc
ției industriale românești, precum și 
al calității și tehnicii acestei ramuri, 
comparabil cu cel din țările dezvol
tate din punct de vedere economic".

Cînd este vorba de cealaltă ramură 
de bază a economiei noastre națio
nale — agricultura — spiritul revolu
ționar iși găsește totala împlinire 
prin ardoarea cu care lucrătorii 
ogoarelor luptă ’pentru Înfăptuirea 
noii revoluții agrare, urmărind deo
potrivă înscrierea evoluției produc
ției agricole, în totalitatea sa, pe linia 
unei creșteri accelerate, fără pre
cedent în istoria agrară milenară a 
poporului român, cît și transfor
marea generală a modului lor de 
viață si de gîndire. a înseși mentali
tății de a face agricultură — por
nind de la folosirea intensivă a fie
cărei palme de pămînt și pînă la ge
neralizarea pe scară largă a cuceri
rilor mondiale ale științei agro
zootehnice.

în actuala etapă, dnd știința con
stituie o redutabilă forță de progres 
a lumii contemporane, o formă de 
manifestare a spiritului revoluționar 
trebuie să fie asociată acțiunii con
secvente pentru crearea tuturor con
dițiilor de afirmare a științei ca o 
puternică pîrghie de descoperire și 
generalizare a noului. Aceasta impli
că curaj și inițiativă din partea tutu
ror celor care lucrează în spațiul 
generos al științei. în abordarea ma
rilor probleme ale dezvoltării noas
tre economico-sociale.

Desigur, lupta pentru nou. ca 
ipostază relevantă a spiritului revo
luționar, în această etapă a construc
ției socialiste trebuie să cuprindă pe 
absolut toți Cei ce muncesc, în 
sensul ca fiecare la locul său de 
muncă să dovedească inițiativă, 
neodihnă creatoare, pentru ca orfce

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Desfășurind larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea exemplară a 

sarcinilor de plan pe acest an si pe întregul cincinal, colective fruntașe de 
oameni ai muncii din industrie. construcții, transporturi, agricultură, uni
tăți din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte 
sectoare de activitate raportează noi si importante succese in muncă.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii, la sfirsitul lunii octombrie pe pri
mele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Voivozi, județul Bihor, cu 1071,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
1 013 puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Căpeni, județul Covasna, cu
922,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier, cu 602,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea elee- 
trocentrale Rîmnicu Vilcea, cu 566,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Bistrița, județul Neamț, 
cu 537 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 612,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rîmni
cu Sărat, județul Buzău, cu 442 
puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Tirgu Secuiesc, județul Co
vasna, cu 370.7 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 571,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de fri
gidere Găești. județul Dîmbovița, 
Cu 547,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băilești, județul 
Dolj, cu 399.1 puncte.
ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA 

— SUBRAMURA RAFINĂRII 
ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea de bio- 
proteine Curtea de Argeș, cu 696,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea rafină
ria Crișana — Suplacul de Barcău, 
județul Bihor, cu 511,9 puncte.

Locul III : întreprinderea rafi
năria Brașov, cu 465,7 puncte. 

lucru să fie făcut mai bine, mai re
pede, mai economic, ca orice ac
țiune întreprinsă să aibă adîncă 
înriurire pozitivă asupra calității, 
productivității și eficienței întregii 
activități economice. De aici decurge 
și o atitudine nouă față de necesi
tatea creșterii competentei profe
sionale, pentru a stăpîni mai bine 
domeniul de activitate, pentru a fi 
un participant cu aport însemnat la 
bătălia pentru creșterea nivelului de 
trai în actualul cincinal.

Cei doi ani care au trecut de Ia 
Congresul al XIII-lea s-au dovedit 
deosebit de rodnici și pe linia per
fecționării continue a organizării și 
conducerii vieții sociale, a afirmării 
tot mal puternice a democrației so
cialiste, avînd drept coordonată 
esențială statornica preocupare a 
partidului de a deschide cîmp larg 
de acțiune inițiativei tuturor crea
torilor de bunuâi materiale, de a 
stopa excrescențele birocratismului 
și a da conținut șl finalitate deplină 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, autoconducerii, autogestiunii 
muncitorești. Măsurile concrete ce au 
fost adoptate în acest răstimp pun 
puternic în valoare răspunderea co
mună. deplină, a tuturor oamenilor 
muncii asupra gospodăririi și dez
voltării unității în care lucrează, 
atît în propriul lor folos, cît și In cel 
al societății în ansamblul său.

Evaluind realizările prin prisma 
limpede a faptelor de muncă, se 
poate spune cu deplin temei că spi
ritul declanșat de Congresul al 
XIII-lea iși găsește o viguroasă îm
plinire încă din primul an al actua
lului cincinal. Nimic nu evocă mai 
edificator acest adevăr decît reali
tatea că, în condițiile persistenței 
Unor grave anomalii în funcționarea 
mecanismului economiei mondiale. 
România a atins în acest an ritmuri 
importante de creștere a producției 
industriale sau faptul că în agri
cultură s-a realizat cea mai mare 
recoltă din toate timpurile — circa 
28 milioane tone de cereale. Reve
latoriu este, totodată, pentru spiri
tul revoluționar înalt cu care acțio
nează poporul nostru, faptul că tot 
mai multe colective de muncă 
anunță în aceste zile realizarea in
tegrală a planului de producție pe 
acest an. Sînt rezultate de presti
giu, care confirmă realismul orien
tărilor Congresului al XIII-lea, sus
ținuta activitate organizatorică si 
politico-educativă desfășurată de 
partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pentru 
ridicarea țării pe noi culmi de 
progres și civilizație. Sînt rezultate 
ce pun strălucit în evidență 
contribuția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la stabilirea 
unei strategii realiste, adaptată la 
posibilitățile de azi ale României, 
rolul său determinant In mobili
zarea energiilor întregului popor, 
exemplul său personal ds acțiune 
revoluționară neabătută în înfăp
tuirea obiectivelor actuale ale con
strucției socialiste. Spiritul său re
voluționar, cutezanța în gîndire și 
acțiune și-au pus amprenta inconfun- 
dabilă pe spiritul și faptele acestor 
ani, deschizind o epocă luminoasă

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICA — 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1010,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești, București, cu 832,8 puncte. 

Locul III : Combinatul de pro-

Panoul fruntașilor 
pe zece luni ale anului
duse sodice Ocna Mureș, județul 
Alba, cu 381,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rîmnicu Vilcea, cu 1113,1 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 899,8 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Su
ceava, cu 662,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA LÎNII, 
MĂTĂSII, INULUI ȘI CINEPII 
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul" Ploiești, cu 853 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 479,9 puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite" București, cu 429,3 
puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE

ȘI PRODUSE FĂINOASE 
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Dîmbovița, cu
895,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Bacău, cu 772,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit, panificație și produse făinoa
se Satu Mare, cu 713 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
..30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 210,9 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 

în istoria milenară a poporului ro
mân, epocă intrată definitiv în 
conștiința națiunii noastre drept 
„Epoca Nicolae Ceaușeseu".

Profund convins de ideea că în
făptuirea idealurilor socialismului 
este strîns legată de instaurarea 
unui climat internațional de pace Și 
colaborare, partidul a desfășurat în 
anii de după Congresul al XIII-lea 
o intensă activitate, dovedind o 
nedezmințită preocupare pentru des
tinele națiunii noastre și. deopotri
vă. pentru soarta umanității. Evo
luția vieții internaționale a adus în 
acest răstimp strălucite confirmări 
ale justeței și realismului orientări
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
în problemele internaționale.

Drept o voce distinctă, prin spiri
tul său constructiv, prin luciditatea 
propunerilor, s-a impus România 
socialistă în problema încetării 
cursei înarmărilor și înlăturării pe
ricolului unui război nuclear. 
Credința neclintită a țării noastre în 
necesitatea de a se face tot ceea ce 
stă în putință popoarelor pentru în
tronarea unui climat de securitate, 
colaborare și pace în lume, pentru 
înlăturarea spectrului unui război 
atomic pustiitor, a stat la baza 
apelurilor adresate în mai multe 
rînduri pentru încetarea cursei în
armărilor. soluționarea tuturor con
flictelor la masa tratativelor, a ge
nerat originala inițiativă de a trece, 
în mod unilateral, la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare — ac
țiune de importantă istorică asupra 
căreia poporul României socialiste 
se va pronunța peste numai cîteva 
zile în cadrul referendumului na
țional. Secretarul general al parti
dului a subliniat manea importantă 
principială a acestei hotărîri. ex- 
primindu-și convingerea că ea va 
demonstra nu numai justețea și 
consecvența politicii României, ci va 
exercita și o mare influență pe plan 
internațional. Să înțelegem bine — 
a spus președintele țării — că tre
cerea la asemenea măsuri reprezintă 
un eveniment care trebuie să con
stituie o mîndrie pentru partidul și 
poporul nostru, că tocmai în situa
ția internațională încordată pot să 
ia asemenea măsuri și să de
monstreze că sînt gata să acționeze 
ferm pentru realizarea programe
lor de reducere radicală a tuturor 
armamentelor.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, care a dat o 
strălucire fără egal acestor ani. con
ferind un înalt prestigiu construc
ției socialiste pe pămîntul României, 
în desfășurarea căreia anii care au 
trecut de la Congresul al XIII-lea 
al partidului au adus contribuții 
deosebit de importante, să facem, 
prin munca fără preget desfășurată 
sub imboldul unul înalt spirit revo
luționar. din aoest cincinal un cinci
nal al biruinței, al victoriei depline 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ! Avem convingerea că 
vom izbuti în tot oeea ce ne-am 
propus, pentru că avem în partidul 
comunist o călăuză încercată, călită 
în lupte, un partid mai unit și mai 
puternic ca orieînd.

de stat Prejmer, județul Brașov, cu
905,6 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Codlea, județul Brașov, 
cu 746,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 521,6 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 487,1 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București, cu 474,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CALE FERATA

Locul I : Regionala de cale fe
rată Brașov, cu 434,9 puncte.
* Locul II : Regionala de cale fe
rată Cluj, cu 407,9 puncte.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Galați, cu 377 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Caracal, jude
țul Olt, cu 337,1 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat București, cu 329,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Slatina, județul Olt, cu 326,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I t întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 346 
puncte.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 313,5 puncte.

Locul III : întreprinderea balneo
climaterică Slănic Moldova, județul 
Bacău, cu 215,1 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I t Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 771,7 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Constanța, cu 768,3 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Bistrița-Năsăud, cu 706,5 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea Județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ga
lați, cu 794,9 puncte.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vil
cea, cu 733,6 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești 
Neamț, cu 671,5 puncte.

Adunare pentru propunerea 
candidatului in vederea 

alegerii unui deputat 
in Marea Adunare Națională •

Pe baza Decretului Consiliului de 
Stat, nr. 337 din 18 octombrie 1986, 
în circumscripția electorală nr. 26- 
„Alexandru Sahia" din municipiul 
București, devenită vacantă, vor 
avea loc la data de 14 decembrie 
a.c. alegeri parțiale pentru un de
putat în Marea Adunare Națională. 
In conformitate cu prevederile Legii 
electorale, marți, 18 noiembrie a.c., 
în cadrul circumscripției, a avut Ioc 
adunarea pentru propunerea candi
datului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. A fost propus 
candidat Ion Constantinescu, minis
tru secretar de stat la Comitetul de 
Stat al Planificării.

Participant!! la adunare au apro
bat in unanimitate candidatura pro
pusă.

Viața economico-socială

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SC1NTE11”
RÎMNICU SĂRAT :

Perfecționarea 
tehnologiilor 
de fabricație

în întreprinderea de confecții 
Rîmnicu Sărat se desfășoară o in
tensă activitate pentru introduce
rea progresului tehnic și perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație, 
la care participă numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni. Dintre 
ultimele realizări ale acestei efi
ciente acțiuni de valorificare supe
rioară a inteligenței tehnice pro
prii reținem : automatizarea unor 
mașini si dotarea acestora cu celu
lă fotoelectrică, realizarea unui 
agregat pentru producția destinată 
exportului, care prin eliminarea 
operațiunilor manuale asigură creș
terea productivității muncii de 
circa 10 ori, modernizarea stației 
de compresoare și automatizarea 
procesului de pornire-oprire, mo
dernizarea centralei termice, prin 
montarea celui de-al doilea cazan 
și îmbunătățirea sistemului de dis
tribuție a aburului pe sectoare de 
activitate. Toate aceste lucrări con
tribuie la îmbunătățirea ritmicită
ții producției și a calității acesteia, 
la sporirea productivității muncii. 
(Stelian Chiper).

VÎLCEA :

Edificii de sănătate 
pentru mineri

Paralel cu dezvoltarea industriei 
extractive. în bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu au luat amploare și 
construcțiile social-edilitare desti
nate minerilor. între acestea se 
numără și dispensarul medical, 
care dispune de cabinete de medi
cină generală, pediatrie și stomato
logie, de instrumentar și aparatu
ră medicală modernă, precum și de 
locuințe pentru medici. Alte edificii 
de sănătate pentru minerii din 
această vatră de cărbune a țării 
vor mai fi construite și date în fo
losință în localitățile Berbești și 
Copăceni. (Ion Stanciu).

HUNEDOARA:

Produse siderurgice 
cu caracteristici 

superioare
în Combinatul siderurgic din Hu

nedoara, colectivele de oameni a; 
muncii din uzine și secții, specia
liștii din cadrul centrului de cerce
tare acționează cu perseverentă 
pentru continua îmbunătățire a ca
lității produselor siderurgice, pen
tru asimilarea și Introducerea în 
fabricație a unor produse nou cu 
caracteristici superioare. în timpul 
care a trecut din acest an s-au 
asimilat 36 noi produse siderurgice, 
între care mărci de oțeluri și tipo- 
dimensiuni de laminate destinate 
industriilor de vîrf ale economiei 
naționale și exportului. (Sabin 
Cerbu).

MIOVENI :
Construcții 

social-edilitare
Mioveni, viitorul oraș al con

structorilor de autoturisme de la 
Pitești, iși sporește continuu zes
trea edilitară. Constructorii arge
șeni au ridicat aici 7 600 aparta
mente. La parterul acestora supra
fața comercială a ajuns și ea la 
20 000 metri pătrați. Tot aici s-au 
înălțat o impunătoare casă de cul
tură și două școli cu cite 16 săli de 
clasă, o centrală telefonică și al
tele. Alte obiective de interes so
cial se află în lucru. între care noi 
blocuri de locuințe și un stadion. 
(Gheorghe Cirstea).

INFORMAȚII
ȘAII. După trei runde, în turneul 

feminin al olimpiadei de șah 
de la Dubai (Emiratele Ara
be Unite) conduce echipa Româ
niei (Margareta Mureșan, Dana 
Nuțu. Elisabeta Polihroniade). cu 8,5 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 8 
puncte. Iugoslavia și Ungaria — 7,5 
puncte, R.P. Chineză. Bulgaria, 
Franța — 7 puncte etc. în runda a 
3-a, echipa României a întrecut cu
2.5— 0.5 puncte formația Elveției. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — R.P. Chi
neză 2—1 ; Bulgaria — Ungaria
1.5— 1,5 ; Iugoslavia — Franța 2—1.

Rezultate din concursul masculin: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3,5—0,5 : 
Româ'nia — Chile 2—2 ; Iugoslavia 
— Polonia 3.5—0.5 ; R.P. Chineză — 
Argentina 2,5—1,5. în clasament, pe 
primul loc se . află U.R.S.S.

TENIS DE MASA. Concursul in
ternational de tenis de masă de la 
Moscova s-a încheiat cu finalele 
probelor individuale. Iată rezultate
le : simplu masculin : Șevcenko 
(U.R.S.S.) — Watanabe (Japonia) 
3—0 ; simplu feminin : Pan Ciun 
Dok (R.P.D. Coreeană) — Bulatova 
(U.R.S.S.) 3—1 ; dublu masculin : 
Mazunov, Rosenberg (U.R.S.S.) — 
Șevcenko, Podnosov (U.R.S.S.) 2—1 ;

iDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISM;

Orașul renăscut din valea Vardarului
„O, Vardar, Vardar, mult ne ești 

tu prieten..." spune un cîntec 
popular macedonean. Numeroase 
alte cintece au încorporat ca re
fren numele rîului Vardar, acea 
coloană vertebrală a geografiei 
Macedoniei și element de reper 
constant în creațiile spirituale ale 
locuitorilor ei. Judecind după frec
vența refrenului în cauză, s-ar pă
rea că pentru sufletul poetic mace
donean Vardarul a fost un confi
dent predilect, la ceas de bucurie 
ori de amar. Nu întîmplător el 
și-a împrumutat numele unui vo
lum de versuri ale poetului con
temporan Ante Popovski, dedicat 
evocării trecutului zbuciumat al 
macedonenilor.

Apele repezi ale Vardarului iz
vorăsc undeva în nord-vestul repu
blicii, la poalele muntelui Sara — 
celălalt termen de referință aproa
pe obligatoriu al legendelor și cin- 
tecelor populare — și, după un ocol 
spre răsărit, străbat orașul Skopje, 
continuîndu-și apoi drumul spre 
Titov Veles, pentru a trece în cele 
din urmă pe teritoriul Greciei și a 
se vărsa în Marea Egee. O veche 
zicală mai pretinde și azi că cine 
bea apă din Vardar rămîne legat 
pentru totdeauna de acele melea
guri. Este varianta locală a unui 
motiv folcloric probabil universal, 
echivalentul românescului „Dîmbo
vița, apă dulce, cine bea nu se 
mai duce". Evident, virtuțile apei 
tin doar de ficțiunea literară, căci, 
cu toată relativa limpezime a apei 
Vardarului — rod al unor serioase 
eforturi de purificare din ultimii 
ani — cu greu s-ar găsi cineva 
dispus să-i încerce gustul.

înconjurat în bună parte de 
munți, orașul Skopje, capitala Re
publicii Socialiste Macedonia — 
cea mai sudică din cele șase repu
blici ce alcătuiesc federația iu
goslavă — se distinge deopotrivă 
printr-un peisaj tonifiant și prin- 
tr-o fizionomie urbană modernă. 
Cu atît mai notabilă, cu cît orașul 
are o vîrstă venerabilă : peste două 
milenii. El a crescut de-a lungul 
timpului grație poziției favorabile, 
situării sale Ia încrucișare de dru
muri. A păstrat acest statut de loc 
de întîlnire a unor drumuri însem
nate încă de pe vremea dardanilor 
și altor triburi ilire, apoi a vechilor 
macedoneni ai lui Filip al II-lea și 
Alexandru cel Mare, a romanilor, 
rămînînd la fel o dată cu venirea 
slavilor sau mai tîrziu, după căde
rea sub stăpînirea turcească.

Faima orașului ca centru de tra
fic a crescut pe vremea războaielor 
napoleoniene de la începutul seco
lului trecut, cînd blocada economi
că din Europa l-a făcut pe Bona
parte să caute alte drumuri si alțl 
parteneri comerciali. I-a găsit în 
Orientul Mijlociu, iar drurryil pjiș 
Skopje era cel mai scurt și potrivit 
în acele împrejurări. I se spunea 
..drumul alb", căci se scurgea pe el 
bumbac din Orient spre imperiul 
francez. Pe ansamblu, au prevalat 
dezavantajele unei asemenea si
tuări geografice : soarta orașului, 
ca și a macedonenilor în general, 
a fost aceea că a trebuit să schim
be mulți stăpîni. Istoria scrisă a 
așezării consemnează un mare nu
măr de năvăliri străine, de pîrjo- 
luri provocate de războaie si alte 
calamități, dar supraviețuirea în 
timp a orașului e dovada cea mai 
bună că locuitorii au găsit de fie
care dată suficientă tărie pentru 
a-1 reînălța din ruine.

Ultima încercare grea pentru 
Skopje a fost catastrofalul cutre

DE LA REGIONALA 
CĂI FERATE BUCUREȘTI

După cum informează Regionala de 
căi ferate București. în perioada 21 
noiembrie — 5 decembrie a.c.. tre
nul de persoane 5005, cu plecarea la 
ora 11,55 se anulează pe distanta 
București Nord —- Buftea. Călătorii 
vor putea circula cu trenul nr. 5015. 
cu plecarea la ora 11,40, care, din sta
ția Buftea, continuă parcursul sub 
numărul 5005.

De asemenea, în vederea execută
rii unor lucrări pe secția Titu — Pie- 
troșița. în zilele de 25, 26 și 27 noiem
brie se anulează trenurile 3335 si 3336 
pe distanța Tirgoviște Nord — Tîrgo- 
viște Sud.

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică © Priorități ale 

cincinalului
20,35 Ascensiunea României pe noi 

trepte de progres și civilizație. Doi 
ani de la Congresul al XIII-lea al 
partidului. Documentar (color)

20.50 Lumină peste țară — Congresul 
XIII. Spectacol literar-muzical-co- 
regrafic (color)

21.20 Oameni și fapte din epopeea pre
zentului. Momente din creația ci
nematografică românească

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

SPORTIVE
dublu feminin : Bulatova. Kovtun 
(U.R.S.S.) — Alboiu. Bădescu (Româ
nia) 2—0 ; dublu mixt : Hasanova, 
Brainin (U.R.S.S.) — Ghergheliceva, 
Ștefanov (Bulgaria) 2—1.

HANDBAL • La Rostock (R.D. 
Germană). în meci tur pentru opti
mile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin, 
echipa. locală S.C. Empor a întrecut 
cu 30—20 (14—12) formația Epitok 
Veszprem (Ungaria), 9 Rezultate 
înregistrate în meciurile tur din 
optimile de finală ale „Cupei Cupe
lor" Ia handbal masculin : Blauw 
wot Bek (Olanda) — S.C. Leipzig 
16—25 (6—12) ; Slovan Liubliana — 
U.F. Stjarner (Islanda) 22—15 
(11—3) ; M.T.S.V. Schwabing (R.F. 
Germania) — Kremikovski Sofia
25— 17 (11—6) : H.C. Helsingoer (Da
nemarca) — Tatra Koprivnice (Ce
hoslovacia) 21—21 (9—14) ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Drott Halmstad (Suedia)
26— 18 (13—10).

VOLEI. Turneul international mas
culin de volei de la Osaka (Japo
nia) a fost cîștigat de selecționata 
S.U.A. (14 puncte), urmată în cla
samentul final de echipele U.R.S.S., 
Japoniei (cu cite 12 puncte). Suediei 
(11 p.), R.P. Chineze (10 p.). 

mur de pămînt de acum douăzeci și 
trei de ani, care a curmat mii de 
vieți omenești, a prefăcut in moloz 
patru cincimi din locuințe, provo- 
cind, totodată, pagube imense în
treprinderilor industriale, unități
lor social-culturale etc.

Astăzi, Skopje se înfățișează 
complet renăscut. Cu excepția ve
chii gări, a cărei clădire expune 
încă un zid pe jumătate dărîmat — 
nu departe se înalță edificiul noii 
gări — și alte cîteva puncte, lăsate 
pesemne pentru aducere aminte, 
urmele dezastrului au dispărut de 
mult, cedînd loc unor largi bulevar
de, flancate de ansambluri arhitec
turale de o netăgăduită originali
tate. fie că e vorba de hoteluri sau 
edificii ale unor instituții, fie de 
blocuri de locuințe. Autor al pro
iectelor de reclădire a orașului a 
fost arhitectul japonez Kenzo 
Tanghe, ciștigătorul concursului 
organizat in acest scop de munici
palitate, ajutat de arhitecți mace
doneni, care au imprimat con
strucțiilor doza ds elemente tradi
ționale.

însemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

Operația reclădirii din temelii a 
orașului a necesitat o muncă tita
nică, la care au luat parte nu 
numai localnicii, ci, alături de ei, 
într-un spirit de frățească solidari
tate, oameni ai muncii de pe în
treg cuprinsul Iugoslaviei. Acelor 
eforturi Ii s-a adăugat ajutorul ofe
rit de aproape optzeci de state, in
clusiv de România, care a con
struit un spital și trei blocuri de 
locuințe, mărturie a sentimentelor 
de prietenie și solidaritate ale po
porului nostru față de popoarele 
Iugoslaviei.

Față de acum mai bine de două 
decenii, Skopje are azi o popu
lație dublă și/ cu cei aproape 
500 000 de locuitori ai săi, este al 
treilea oraș al Iugoslaviei, după 
Belgrad și Zagreb.

între edificiile de marcă ale 
orașului se numără Universitatea 
„Chirii șl Metodiu", construcție im
pozantă și unică în felul său prin 
îmbinarea formelor geometrice. 
Sînt trunchiuri și cuburi dispuse 
asimetric, lăsînd impresia că pro- 
iectanții au avut în vedere gusturi 
avangardiste. E vorba de un mo
dernism sui-generis, unde estetica 
are uneori trecere mai mare decît 
funcționalitatea.

Rectorul universității, Todor 
Dzunov, ne înfățișează pe larg eta
pele devenirii acestei instituții de 
preșțjgjm,unde învață astăzi aproa
pe 33 000 de studenți, din care 24 000 
la cursurile de zi. „Colaborăm cu 
23 de universități din Europa, Asia 
și America, spune rectorul. între 
colaboratori se numără Universita
tea din Craiova, unde funcționează 
un lectorat de limbă macedoneană, 
după cum aici, la noi, avem un lec
torat de limba română și o grupă 
de studiu. Pe viitor intenționăm să 
procedăm la schimburi pentru spe
cializare în acest domeniu".

Alături de chipul său modern, 
Skopje a dobîndit în anii socialis
mului și statutul de centru econo
mic important al Iugoslaviei. De la 
industria grea Ia întreprinderi elec
trotehnice, textile și alimentare, la 
fabrici de prelucrare a tutunului — 
zestrea industrială mereu în creș

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 19 noiembrie, 
ora 20 — 22 noiembrie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi în general închisă, cu 
cerul mal mult noros. Vor cădea preci
pitații slabe locale sub formă de bur
niță și ploaie în vestul și nordul țării 
și izolat în restul teritoriului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Act Venetian — 19 ; (sala A- 
telier) : DL Cehov e îndrăgostit — 
18,30.
© Filarmonica , .George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Vasile Cărămidă — vioară, Va
lentin Ivanof — pian — 17 ; (Ateneul 
Român) : Recital de pian Remus Ma- 
noleanu — 18.

• Liceenii! LUMINA (14 74 16) — 9; 
u; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GIULEȘTI

• Opera Română (13 18 57) 1 Lacul
lebedelor — 18. w
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 18,30.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) t 
Trenurile mele — 18.
© Teatrul Mic (14 09 05) î Mitică Po
pescu — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î Băr
batul și femeile — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Acești îngeri triști — 18. 
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit cangu
rii — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Farmecul muzicii — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie — 18.
© Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) 1 
Un tînăr printre alții — 9 ; Mary Pop
pins — 15.
© Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : Oul 
buclucaș — 10 ; 15 ; (sala Cosmonau- 
ților, 11 12 04) : Motanul încălțat — 15. 
© Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19.

cinema 

tere a orașului cuprinde o largă 
paletă de obiective. între ele, la loc 
de frunte se află uzinele metalur
gice „I.B. Tito". Despre preocupă
rile colectivului acestei întreprin
deri cu pondere însemnată nu 
numai în industria orașului, ci și a 
Macedoniei, ne-a vorbit Vasil 
Kostovski, vicepreședinte al consi
liului de conducere.

„în 1945 — spune el — aveam 
14 000 de muncitori în întreaga 
Macedonie. Astăzi sînt 9 000 numai 
în întreprinderea noastră, din care 
1 100 au studii superioare. Răs- 
punzînd cerințelor ce decurg din 
dificultățile financiare cu care se 
confruntă țara, punem mare ac
cent pe producția de export Anul 
trecut, de exemplu, am avut un 
export în valoare de 17 milioane 
de dolari, iar în acest an avem 
deja contracte pentru 40 milioane 
dolari. In genere, cam o treime din 
exportul nostru merge în Occident, 
iar anul-acesta se va ajunge la 
peste 50 la sută. Cred că datorăm 
această creștere în primul rînd gri
jii pentru progresul tehnic și or
ganizării științifice a producției. în 
această privință, pot să vă spun 
că avem de-acum un sistem infor
mațional la nivelul întregii între
prinderi. Calculatorul cu memorie 
centrală de care dispunem ne-a 
costat scump, dar fără îndoială că 
prin achiziționarea lui am realizat 
un mare cîștig sub multe aspecte. 
Avem un nivel bun- în ce privește 
productivitatea și rentabilitatea, dar 
sintem conștienți că putem face 
mai mult. De altfel, în planurile 
aprobate am prevăzut ca în actua
lul cincinal productivitatea muncii 
să se dubleze. Ne bazăm, evident, 
pe forțele proprii, fără să ne fa
cem însă iluzii că se poate totul 
numai pe această cale. în orice caz, 
spune ceva faptul că tot ceea ce 
producem astăzi acum 15 ani se 
făcea cu patente străine".

Cu toată febra modernizării ur
bane, la Skopje se mai păstrează 
încă o seamă de construcții și peri
metre unde se respiră atmosfera 
vremurilor de altădată. Unele din 
vechile construcții s-au reprofilat 
pe parcurs, cum s-a întîmplat cu 
baia lui Daut Pașa, devenită ga
lerie de artă. Numai vechiul pod 
de piatră de peste Vardar înfruntă 
timpul cu aceeași destinație, dove- 
dindu-se cel puțin la fel de util ca 
și acum cîteva secole, chiar dacă 
azi e concurat de alte cîteva po
duri, mai largi și mai arătoase.

Dar pitorescul balcanic ? Spre el 
rîvnesc mai ales cetele de turiști, 
multi coborîți din cețurile nordice. 
Si îl întîlnesc într-o zonă precisă, 
anume în „orașul de jos", în jurul 
vechiului bazar, unde pe străduțele 
strîmț^! prip fatp. tarabelor cu 
rnăr.W. arti^alf'Uraditionflte, se 
amestecă fesuri ?i turbane, iar din 
puzderia de cafenele și restauran
te răzbat arome culinare levantine 
și melodii suspinate pînă tîrziu în 
noapte.

Peste farmecul vechiului bazar, 
ca și peste geometria ansambluri
lor arhitecturale din zona recon
struită iși aruncă umbrele lungi 
zidurile cetății Kale — mai bine zis 
rămășițele ei — de vreo nouă 
veacuri martor tăcut al devenirii 
pline de zbucium, de împliniri șl 
de speranțe a orașului de pe malu
rile Vardarului, astăzi renăscut 
precum pasărea Phoenix din pro- 
pria-i cenușă.

Vasile OROS

unele intensificări la început în sud-, 
vest, iar spre sfîrșitul intervalului în 
sud-est. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 4 si 6 grade, iar 
cele maxime între 6 și 16 grade. Se va 
produce ceață, mai ales seara și dimi
neața. în București : Vremea va fi în 
general închisă, cu cerul mai mult no
ros. Se vor semnala precipitații slabe 
sub formă de burniță. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu tendință de 
intensificare în ultima zi. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 1 și 3 
grade, iar cele maxime între 8 și 12 
grade. Se va produce ceață, mai ales 
seara și dimineața.

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA (213186)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Tangoul tinereții mele : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
© Luptătorii din valea misterioasă : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Actorul și sălbaticii : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18,15.
© încrederea : FLACARA (20 33 40) — 
15; 17,15; 19,15.
© Bătălia din umbră î FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30.
© Căutătorii de aur : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 18,30.
© Ciuleandra : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17,15; 19,30.
© Fantomele se grăbesc : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30, PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30.
© Păcală: FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19.
© Un comando pentru apa grea : 
SCALA (11 03 72) — 9; 12; 16; 19.
© Dragostea cu parfum de rășină : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Aventurile veveriței Misi — 9; 11; 
13, Hallo, taxi ! — 15; 17; 19; DOINA 
(16 35 38).
© Aripi roșii : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30.
© Trebuie să-ți joci rolul : UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19. 
© Drumul spre victorie : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 15; 19. -
© Bonner fiul : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45-; 18; 20.
© Gheața verde : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,30, DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Luptătorul cu sabia : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15.; I9»30’ MUNCA 
(21 50 97) — 10; 15; 17,15; 19,30.
© Un comisar acuză : LIRA (31 71 71)
— 15; 17,15; 19,30.



PACEA, DEZARMAREA 

-opțiuni fundamentale 
ale României socialiste

Punînd în centrul atenției înfăptuirea programelor noastre 
de dezvoltare, acționăm, în același timp, pentru o politică de dezar
mare și pace, de colaborare cu toate statele lumii. Desfășurăm 
această activitate, pornind de la convingerea că numai în condiții 
de pace, ale unei largi colaborări internaționale, putem realiza 
obiectivele ce ni le-am propus pentru dezvoltarea patriei noastre - 
așa cum toate popoarele pot să-și realizeze programele lor de dez
voltare numai și numai în condiții de pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

SESIUNEA COMISIEI GUVERNAMENTALE ROMÂNO-CHINEZE 
DE COLABORARE ECONOMICĂ SI TEHNICĂ

Se împlinesc, în aceste zile, doi 
ani de la Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.. eveniment de excepțională 
însemnătate în viata comuniștilor, a 
întregului popor român, care a pus, 
o dată mai mult. în lumină unita
tea dialectică dintre politica inter
nă și activitatea internațională a 
partidului și statului, dintre procesul 
de făurire a noii orînduiri pe pă- 
mîntul patriei și eforturile pentru 
asigurarea condițiilor de liniște și 
pace indispensabile înfăptuirii pro
iectelor noastre de viitor, dezvoltării 
pașnice a întregii umanități.

O strălucită analiză, con
firmată de viață. Se P°ate ;,pre' 
cia, cu deplin temei, că, în succesiu
nea lor tumultuoasă, evenimentele 
mondiale au probat valabilitatea 
analizei, ca și a direcțiilor practice 
de acțiune preconizate, care își păs
trează intru totul actualitatea. Actua
litate care decurge nu atît din faptul, 
că intervalul de timp scurs de la 
Congres este relativ mic. ci in primul 
rind din faptul că in analiza efec
tuată Congresul a mers la esența 
fenomenelor, la rădăcina lor, tră- 
gind, pe această bază, concluzii do 
însemnătate fundamentală. Iar răs
timpul care a trecut de la Congresul 
al XIII-lea. înregistrind evoluții de 
o mare diversitate și complexitate, 
care au marcat profund fizionomia 
politică a globului, demonstrează din 
plin cît de juste și riguros înteme
iate au fost și rămin aprecierile și 
orientările marelui forum al comu
niștilor români. Se poate spune că 
însăși viața a confirmat, zi de zi, în
semnătatea deosebită a tezelor și 
ideilor formulate de la înalta tribu
nă a Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul re
voluționar încercat, omul politic a 
cărui cutezătoare gindire politică și 
prodigioasă activitate practică sint 
unanim prețuite și recunoscute.

Așa cum se știe, Congresul a abor
dat. într-o viziune globală, ansam
blul problematicii mondiale — de la 
principiile de bază chemate să gu
verneze raporturile dintre state la 
necesitatea soluționării prin mijloace 
politice a diferendelor internaționale 
și de la cerința intensificării efor
turilor pentru lichidarea subdezvol
tării și edificarea noii ordini eco
nomice la imperativul acțiunii uni
tare și convergente a forțelor social- 
politice celor mai largi ale contem
poraneității — în virtutea căilor de 
acțiune jalonate România desfășu- 
rind o intensă și constructivă acti
vitate in toate aceste direcții.

Pe primul plan — înlătu
rarea primejdiei nucleare. 
Mai presus de toate. Congresul a 
acordat o importanță primordială 
problemei salvgardării civilizației, 
apărării dreptului suprem al oame
nilor și națiunilor la viață, la pace, 
la existentă liberă și demnă. Cu o 
deosebită forță de convingere, de la 
tribuna Congresului secretarul gene
ral al partidului a arătat că dezvol
tarea armelor nucleare a creat o si
tuație cu totul nouă, care face ca un 
război mondial să nu mai poată fi 
conceput, deoarece un asemenea 
război ar duce la dispariția a însăși 
vieții pe planeta noastră. In lumina 
acestei realități inexorabile, Con
gresul a reafirmat, cu toată clarita
tea, ideea cardinală, teza de frontis
piciu. 'de care astăzi nimeni nu poate 
face abstracție — Si anume că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei înarmări
lor. in primul rind nucleare, trece
rea la dezarmare, asigurarea unei 
păci trainice in lume,

Acționind fără preget în direcția 
păcii și dezarmării. România a 
chemat și cheamă la ințelegerea 
realității, care ar trebui să fie evi
dentă pentru orice om politic lucid, 
că acumularea de armament. mai 
ales nuclear, nu face decît să submi
neze securitatea, să ducă la crește
rea pericolului unui război cu con
secințe incalculabile. De aici sub
linierea necesității arzătoare de a 
sc opri producția, experimentarea și 
amplasarea de noi arme nucleare și 
a se trece, totodată, la lichidarea 
celor existente, neobosite fiind stră
daniile desfășurate de țara noastră 
în acest scop, cu convingerea că 
numai o astfel de soluție radicală 
poate duce la înlăturarea amenință
rii unui holocaust planetar.

în ansamblul eforturilor pentru 
dezarmarea nucleară. Congresul 
partidului a scos in evidentă situația 
deosebit de gravă creată in Europa 
ca urmare a amplasării noilor ra

S.U.A.’: Demonstrații 
de protest împotriva 
experiențelor nucleare

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Aproape 140 de persoane au fost 
arestate de forțele politiei, ca urma
re a unei demonstrații organizate in 
fata sediului Ministerului Energiei 
din Washington, in semn de protest 
față de continuarea de către S.U.A. 
a experiențelor nucleare subterane, 
informează agenția United Press In
ternational. Totodată, in preaima po
ligonului de testare din Nevada, 
unde se efectuează majoritatea ex
ploziilor. a avut loc o altă demon
strație. reflectind îngrijorarea opi
niei publice americane față de pe
ricolul pe care îl reprezintă expe
rimentarea unor noi arme nucleare, 
cu consecințe directe asupra escala
dării cursei înarmărilor. 

chete, nucleare cu rază medie de ac
țiune. urgența cu care se impune 
oprirea instalării acestora si apoi 
retragerea oelor amplasate, in per
spectiva eliminării tuturor rachete
lor de pe continentul nostru ; cu o 
remarcabilă putere de anticipare. 
Congresul partidului a subliniat ne
cesitatea reluării negocierilor sovie- 
to-americane in vederea realizării 
unui acord corespunzător.

Punînd pe primul plan problemele 
dezarmării nucleare, desfășurînd o 
intensă activitate în direcția soluțio
nării lor. România s-â pronunțat, în 
același timp, și a acționat consecvent 
in întreaga perioadă de la Con
gresul al XIII-lea pentru un program 
complex de dezarmare, care să cu
prindă și armele chimice și cele con
venționale. O primă concretizare in 
această direcție a constituit-o iniția
tiva lansată la București, la sfîrșitul 
anului trecut, prin Declarația-apel 
cu privire la realizarea in Balcani a

DOI ANI DE EA 
CONGRESUL AL XIII-LEA 

Al P.C.R.

unei zone nu numai fără arme nu
cleare, dar și fără arme chimice.

In același timp, pornind de la per
fecționarea neîntreruptă a armamen
tului convențional sau clasic, cum i se 
mai spune, de la creșterea continuă 
a capacității sale de distrugere, ca 
și de la consecințele profund dăună
toare ale escaladei bugetelor milita
re, care sustrag fonduri imense ne
voilor civile. România a propus o re
ducere radicală, cu cel puțin 50 la 
sută, a armamentelor convenționale, 
precum și a efectivelor și cheltuieli
lor militare. Țara noastră este, de 
asemenea, cum se știe, coautoare a 
Apelului-program al țărilor membre 
ale Tratatului de la Varșovia privind 
reducerea cu 25 la sută, pînă la sfir- 
șitul actualului deceniu, a înarmări
lor clasice, considerîndu-1 ca o etapă 
importantă in procesul realizării 
dezarmării convenționale.

Imperativul unei abordări 
noi a problematicii mondia
le Pornind de la realitatea care a 
dovedit că o înțelegere este posibilă, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a pus în evidență, în recen
tele sale cuvîntări. ca o concluzie de 
cea mai mare însemnătate, impera
tivul unei abordări noi, mai îndrăz
nețe a problematicii mondiale și, cu 
deosebire, a aspectelor privind ar
mele nucleare.

Este, astfel, necesar să se renunțe 
la concepția perimată, care a stat 
pină acum la baza înarmărilor nu
cleare, în sensul că aceste arme ar 
întări securitatea, capacitatea "de 
apărare a statelor care le po
sedă sau că ar contribui la men
ținerea păcii în lume. Dimpotri
vă. realitatea arată că tocmai 
existenta acestor arme constituie 
cea mai mare amenințare la adresa 
securității și păcii în lume, unica 
jnodalitate de întărire a securității 
constituind-o eliminarea lor. Scbate- 
rea in afara legii a armamentului 
nuclear. încheierea, în acest cadru, 
a unui acord pentru lichidarea ra
chetelor din Europa, chiar desprinse 
din ,,pachetul" general, chiar fără a

Necesitatea eliminării măsurilor protecționiste 
din comerțul mondial

— relevată la Conferința pentru cooperare economică 
in zona Oceanului Paciiic

OTTAWA 18 (Agerpres). - La Ot
tawa s-au deschis lucrările celei de-a 
V-a Conferințe pentru cooperare e- 
conomică in zona Oceanului Pacific, 
la care participă reprezentanți ai u- 
nui număr de 13 țări din Asia și zona 
Oceanului Pacific, reprezentanți ai u- 
nor organizații economice regionale, 
observatori din partea statelor vecine.

După cum relatează agenția T.A.S.S.. 
pe agenda conferinței se află proble
me economice, comerciale si finan
ciare care confruntă țările partici
pante si găsirea de soluții pentru re
zolvarea lor.

Luând cuvintul in ședința de des
chidere, ministrul de externe al Ca

le lega de alte probleme, ar avea, 
neîndoios, o mare importanță pentru 
cauza generală a păcii și dezarmării, 
ar contura perspectiva unei lumi 
eliberate de coșmarul distrugerii 
atomice.

In al doilea rînd. România consi
deră că trebuie să se renunțe la 
proiectele de militarizare a Cosmosu
lui. Încă la Congresul al XIII-lea, 
secretarul general al partidului apre
cia că intensificarea măsurilor de 
militarizare a spațiului cosmic mă
rește considerabil pericolul unei ca
tastrofe nucleare, că, in general, fo
losirea abuzivă a Cosmosului, fără 
nici un control, constituie un grav 
pericol pentru echilibrul ecologic, 
pentru viața omenirii, a planetei 
noastre — apreciere ce se confirmă 
astăzi pe deplin, punînd in lumină 
necesitatea abandonării acestor mă
suri.

în al treilea rind, este vorba de 
Înțelegerea faptului că problemele 
mondiale nu pot fi soluționate nu
mai de cele două mari puteri, că se 
impune, ca o condiție primordială a 
unei rezolvări durabile a lor, parti
ciparea tuturor statelor, fără deose
bire de mărime, orinduire socială 
sau situare geografică. Aceasta se 
ridică, ca. o necesitate de deosebită 
acuitate, in primul rînd în fața sta
telor și popoarelor Europei, conti
nent pe care s-au acumulat cele mai 
mari cantități de arme nucleare și 
convenționale și, în același timp, 
zonă care, sub multiple raporturi — 
politic, militar, economic, tehnico- 
științific — continuă să reprezinte 
un factor deosebit de important în 
ansamblul vieții mondiale. Raportul 
la Congresul al XIII-lea sublinia, pe 
bună dreptate, că atunci cînd este in 
joc însăși existenta popoarelor euro
pene, țările continentului nostru nu 
pot fi doar simple spectatoare, aș- 
teptind rezultatul negocierilor dintre 
marile puteri, ele trebuie să-și asu
me răspunderea corespunzătoare pen
tru apărarea Europei dc un cataclism 
nuclear.

O coincidență simbolică, 
o strălucită dovadă a răs
punderii față de soarta pla
netei Este. desigur, o fericită 
coincidență că, pe linia îndeplinirii 
unor asemenea obiective, in aceste 
zile, cînd se împlinesc doi ani de la 
Congresul al XIII-lea, întregul popor 
român se pregătește, într-o atmosfe
ră de puternică efervescență politi
că, să participe la referendumul din 
23 noiembrie, la care este chemat să 
se pronunțe, în mod democratic, asu
pra trecerii unilaterale la reducerea 
cu 5 Ia sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare ale 
țării noastre.

Adoptată la propunerea Congresu
lui oamenilor muncii, forumul cel 
mai larg și mai reprezentativ al de
mocrației noastre muncitorești revo
luționare, ratificată de Plenara Co- 
miletului Central, de Marea Adunare 
Națională, această hotărîre se înscrie 
ca o nouă și strălucită dovadă a 
nestrămutatei voințe a poporului 
nostru de a-.și aduce contribuția, cu 
toate forțele, ia cauza păcii și dezar
mării in lume. în Anul Internațional 
al Păcii, poporul român face, astfel, 
în fața întregii lumi dovada unei 
înalte răspunderi față de destinele 
planetei, aduce mărturia concordan
ței depline între vorbă și faptă, ca 
trăsătură distinctivă a întregii poli
tici externe a României socialiste.

în cuvintarea rostită la sesiunea 
istorică a Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rea
firmat convingerea că întărirea soli
darității și conlucrării popoarelor, a 
forțelor social-politice celor mai 
largi are o însemnătate hotăritoare 
pentru a determina o schimbare a 
situației mondiale, trecerea la mă
suri autentice de dezarmare, la solu
ționarea, într-un mod nou, a tuturor 
problemelor internaționale. Animat 
de o asemenea neclintită convingere, 
poporul nostru, strins unit în jurul 
partidului, al conducătorului său 
înțelept, își reafirmă. în aceste_ zile, 
în .spiritul hotărîriior și orientărilor 
Congresului al XIII-lea, voința de a 
nu precupeți nici un efort, de a face 
tot ceea ce-i stă în putință pentru 
a-și aduce, alături de celelalte po
poare, contribuția la triumful cauzei 
dezarmării și păcii, a făuririi unei 
lumi fără arme și războaie, a drep
tății, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Romulus CAPLESCU

nadei, Joseph Clark, evidențiind ro
lul economiei țărilor din zona Ocea
nului Pacific în ansamblul economiei 
mondiale, a subliniat necesitatea con
tracarării tendințelor protectioniste 
care se fac tot mai simțite în rela
țiile economice internaționale.

CARACAS — într-un interviu a- 
cordat ziarului ..Nacional". ministrul 
de externe al Braziliei. Roberto So- 
dre, a relevat că politica protectio- 
nistă promovată de S.U.A. și de alte 
state occidentale constituie o piedică 
in rezolvarea problemelor care con
fruntă țările în curs de dezvoltare, 
relatează agenția T.A.S.S.

BEIJING 18 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările sesiunii 
Comisiei guvernamentale româno- 
chineze de colaborare economică și 
tehnică.

Au fost analizate măsuri pentru 
îndeplinirea înțelegerilor convenite 
eu prilejul convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și conducătorii de 
partid și de stat ai R.P. Chineze —

Soluționarea problemelor litigioase, din America Centrală 
este posibilă numai pe calea dialogului 

Intervenția reprezentantului român în plenul Adunării Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : Criza 
din America Centrală face în aceste 
zile obiectul unei dezbateri ample in 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
A reținut atenția faptul că. in luările 
lor de cuvînt. numeroși reprezen
tanți ai statelor membre au apreciat 
că deteriorarea gravă a situației din 
America Centrală plasează în stric
tă actualitate Apelul solemn adoptat 
in unanimitate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. în 1985, la inițiativa 
României, prin care toate statele au 
fost chemate să se abțină de la fo
losirea forței sau amenințarea cu 
forța, de la orice amestec în trebu
rile interne ale altor țări și să re
curgă exclusiv la mijloace politice, 
pașnice pentru reglementarea orică
ror conflicte și diferende dintre ele.

Pornind de la această abordare de 
principiu, reprezentantul tării noas
tre a arătat că încordarea crescîndă 
din America Centrală și pericolul 
izbucnirii unui conflict armat, cu 
riscul amestecului din afara regiu
nii, reclamă continuarea eforturilor 
pentru armonizarea pozițiilor părți
lor interesate, intensificarea acțiuni
lor politice și diplomatice pentru în
cheierea și semnarea Actului de pace 
și cooperare în America Centrală.

Escaladarea tensiunii în acest an, 
atacurile armate împotriva suvera
nității. independentei politice, inte
grității teritoriale și stabilității Re
publicii Nicaragua, presiunile politi
ce și economice — a arătat vorbito
rul — au făcut să sporească riscul 
unui conflict in regiune și au ridicat 
noi obstacole în calea eforturilor 
pentru dialog ale „Grupului de la 
Contadora" și ale „Grupului de 
sprijin", care acționează pentru o so
luție politică, negociată, in proble

Reuniunea general-europeană de la Viena
VIENA 18 (Agerpres). — în plena

ra reuniunii general-europene de la 
Viena reprezentanții țărilor medite
raneene neparticipante la reuniune 
și-au făcut cunoscute pozițiile în le
gătură cu problematica securității si 
cooperării în Mediterana. Au luat cu
vintul reprezentanții Algeriei. Egip
tului. Israelului. Libanului. Marii Ja- 
mahirii Arabe Libiene Populare So
cialiste, Marocului. Siriei și Tunisiei, 
în acest cadru a fost subliniat inte
resul pentru colaborarea cu statele 
participante, inclusiv în vederea so
luționării problemelor politice și eco
nomice din zona Mediteranei. Au fost 
evidențiate rolul și răspunderile ce 
revin Europei în promovarea solu
ționării conflictelor grave din zona 
Mediteranei: a unor măsuri de întă
rire a securității și lărgire a coope

Obiective ale politicii interne și externe
a Braziliei

O declarație a președintelui țării
BRASILIA 18 (Agerpres) — în 

cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Brasilia, președintele 
țării. Jose Sarney, a apreciat că 
victoria obținută în alegerile de la 
15 noiembrie de către partidele coa
liției guvernamentale „demonstrează 
sprijinul acordat de popor programu
lui guvernamental" — transmit agen
țiile E.F.E. și Prensa Latina. El a 
arătat că „alegerile au constituit o 
primă etapă a procesului de demo
cratizare a vieții politice naționale, 
urmind ca cea de-a doua să £ie con
stituită de convocarea Adunării 
Constituante", în cursul anului vii
tor. i

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Federale Germania. Ri
chard Von Weizsaecker, l-a primit 
marți la Bonn pe Marcel Dinu, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in 
R.F.G.

FORUM. La Praga s-au deschis 
lucrările forumului mondial al stu
denților „învătămintul și societa
tea". La lucrările reuniunii parti
cipă din tara noastră o delegație 
a U.A.S.C.R.

DECLARAȚIE, 
mitetului pentru 
nică a patriei a

Secretariatul Co- 
reunificarea nas- 

. dat publicității o 
declarație în care condamnă liotă- 
rirea Ministerului Apărării al 
S.U.A. de a amplasa rachete sol- 
sol de tip „Lance" in Coreea de 
Sud. în declarație se apreciază că 
botărirea constituie o sfidare a do
rinței popoarelor iubitoare de pace 
de a preîntâmpina un război nu
clear si de a transforma Peninsula 
Coreeană într-o zonă liberă de 
arme nucleare.

ÎNTRE ETIOPIA ȘI SOMALIA 
CONTINUA CONTACTELE la ni- 

tovarășii Hu Yaoba.ng. Deng Xiao
ping,. Li Xiannian și Zhao Ziyang.

Prin protocolul semnat la încheie
rea lucrărilor de către președinții 
celor două părți în comisie — tova
rășii Ion Dincă și Lu Dong, — s-a 
stabilit programul pentru realizarea 
unui important număr de acțiuni de 
cooperare în domenii de interes re
ciproc.

De asemenea, a fost semnat Pro
gramul de colaborare în domeniul 
științei și tehnologiei între cele două 
țări pe perioada 1986—1990.

mele din zonă. România — a spus 
el — se pronunță pentru încetarea 
imediată a tuturor amenințărilor si 
actelor ostile împotriva Republi
cii Nicaragua, pentru renunța
rea la actele de intervenție in 
treburile sale interne, respectarea 
suveranității, independenței și inte
grității teritoriale ale acestei țări, a 
principiului nerecuirgerii la forță și 
a celorlalte principii care guvernează 
relațiile dintre etate, ceea ce ar con
tribui la reducerea încordării și pro
gresul in direcția unei soluții poli- 
tioe, negociate, în problemele din 
America Centrală,

Vorbitorul a subliniat că O.N.U. 
trebuie să-și aducă contribuția, prin 
dezbaterile de la actuala sesiune și 
prin rezoluția ce va fi adoptată, la 
eforturile ce se depun pentru a se 
ajunge la o reglementare de pace 
negociată în America Centrală, în in
teresul popoarelor din zonă, al cauzei 
păcii si stabilității in această regiune 
și in întreaga lume.

„Grupul de la Contadora" și 
„Grupul de sprijin" au prezentat A- 
dunării Generale un proiect de re
zoluție privind situația din America 
Centrală, care subliniază. în primul 
rînd. necesitatea evitării războiului in 
regiune. Documentul exprimă con
vingerea că o soluție globală, jus
tă si negociată a situației conflictua- 
le din regiune implică respectarea de
plină a principiilor dreptului inter
national prevăzute de Carta O.N.U. 
„Popoarele din America Centrală 
doresc pacea, dreptatea si dezvolta
rea fără amestec din afară, in con
formitate cu propria lor voință, cu 
experiența lor istorică, fără sacrifi
carea principiilor libertății de opțiu
ne si neintervenție" — afirmă do
cumentul. .

rării economice si tehnico-științifice 
in această regiune, in transformarea 
Mediteranei într-o zonă a păcii.

Au fost pe larg prezentate pozi
țiile privind soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, «inclusiv pro
punerile referitoare la convocarea u- 
nei conferințe internaționale sub egi
da O.N.U., cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a O.E.P.. 
pentru stabilirea unei păci globale, 
juste și durabile în zonă.

în cadrul dezbaterii a fost reafir
mată necesitatea dezvoltării colabo
rării economice, a lichidării subdez
voltării si soluționării problemelor e- 
conomice grave cu care sint con
fruntate numeroase țări, inclusiv din 
Africa si Asia, ca o cerință impor
tantă a stabilității și păcii.

Președintele Braziliei a menționat 
că. in prezent, se află in curs de ela
borare noi măsuri economice, pri
vind corectarea unor deficiențe ale 
programului economic guvernamen
tal — „Planul cruzado".

în domeniul politicii externe. Jose 
Sarney a declarat că se va acorda 
prioritate relațiilor cu țările latino- 
americane și caraibiene, precum și 
dezvoltării raporturilor politice și 
economice cu țările africane. El a 
relevat, totodată, că Brazilia dorește 
să evite o confruntare cu organisme
le financiare internaționale,. în legă
tură cu renegocierea datoriei sale 
externe.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

vel ministerial in vederea stabili
rii unor relații normale intre cele 
clouă țări vecine. La Mogadiscio a 
sosit ministrul de interne etiopian. 
Endale Tessella. care a declarat că 
este purtătorul unui mesaj adresat 
de șeful statului etiopian; Mengis- 
tu Haile Mariam, președintelui so
malez. Siad Barre. Recent. Siad 
Barre a declarat că Somalia rămi- 
ne interesată in continuarea dialo
gului cu Etiopia in vederea regle
mentării pe cale politică, prin ne
gocieri. a problemelor existente 
între cele două țări.

CAMPANIE. în R.F.G.: s-a în
cheiat campania națională de 
toamnă a tineretului împotriva șo
majului. Printre manifestările cele 
mai importante din cadrul campa
niei se numără conferința de ia 
Meinz. care s-a desfășurat sub de
viza „Să fie lichidat șomajul in 
rindurile tinerilor. Să se asigure 
locuri de muncă pentru tineri".

PROTOCOL COMERCIAL. între 
Bangladesh si R. P. Chineză a fost 
semnat un protocol comercial pe 
anul 1987. Bangladesh va livra în 
China iută. piei, ceai și mărfuri

U.R.S.S.

Preocupări privind îmbunătățirea calității produselor
O cuvîntare a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Lu
ind cuvintul în cadrul unei consfă
tuiri economice, Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a subliniat importanța deosebită a 
noii măsuri privind introducerea re- 
cepționării de către stat a produc
ției realizate de întreprinderile mi
nisterelor industriale, afirmind că 
aceasta vizează respectarea și îmbu
nătățirea indicilor calitativi, livrarea 
unor mărfuri care să corespundă 
cerințelor economiei, exigenței oa
menilor muncii. Vorbitorul a arătat 
că dacă nu se va înregistra un salt 
puternic, radical în direcția îmbună
tățirii calității produselor industria
le. nu se va putea asigura îndepli
nirea planurilor, realizarea obiecti
velor propuse.

Dezvoltarea accelerată, a subliniat 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
trebuie să se desfășoare numai pe 
baza calității superioare, a unei pro
ducții cu mare randament, a tehno
logiilor care economisesc munca și 
resursele.

Vizita delegației de partid și de stat 
a R.P. Mongole în R.P.D. Coreeană

PHENIAN 18 (Agerpres). — A- 
genția centrală telegrafică coreea
nă transmite că Ia 18 noiembrie a 
sosit la Phenian delegația de partid 
și de stat a Republicii Populare 
Mongole, condusă de tovarășul Jam- 
bin Batmunh. secretar general al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hura.l Popular al R. P. Mongole, 
într-o vizită oficială de prietenie in 
R. P. D. Coreeană.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Reqele Iordaniei despre 
necesitatea convocării unei conferințe Internationale în 

problema Orientului Mijlociu
BEIRUT 18 (Agerpres). — în zona 

taberei de refugiati palestinieni 
Bourj el Barajneh din sudul Beiru
tului au continuat, marți, schimburile 
de focuri dintre forțe ale organiza
ției politiiCo-militaire „Amal" și com
batanți palestinieni, fiind folosite 
mortiere și aruncătoare de rachete. 
Potrivit agenției A.P.. în cursul lupte
lor și-au pierdut viata nouă persoa
ne. alte 25 fiind rănite. Din pricina 
luptelor, marți a fost închisă princi
pala cale de acpes spre aeroportul in
ternațional din Beirut.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă au informat despre 
producerea unor ciocniri' si în zona 
taberei de refugiați de la Rashidiyeh 
de lingă Tyr (sudul Libanului).

Potrivit' unui bilanț al poliției liba
neze. numărul persoanelor ucise în 
ultimele sase săptămini în cursul 
luptelor din zona taberelor de refu
giati palestinieni din Liban a ajuns 
la 115.

AMMAN. — Regele Hussein al 
Iordaniei a reiterat importanta con
vocării cit mai urgent posibil a unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu. într-un in

Luări de poziție împotriva politicii rasiste a autorităților 
de la Pretoria

PORT OF SPAIN 18 (Agerpres).
— Secretarul general al Common- 
wealthului, Shridath Ramphal. aflat 
in capitala Republicii Trinidad- 
Tobago, a declarat că sprijină întru 
totul sancțiunile internaționale ini
țiate împotriva regimului rasist din 
Republica Sud-Africană. în condiții
le existenței unui regim inuman și 
agresiv, cum este cel de la Pretoria, 
comunitatea internațională are da
toria să-și demonstreze practic so
lidaritatea cu victimele apartheidu
lui. precum și cu țările din „prima 
linie", acordindu-le întregul sprijin
— a subliniat secretarul general al 
Common weal thului.

HARARE — (Agerpres). — în 
cursul convorbirilor de la Harare 
dintre ministrul de externe Zim
babwean, Witness Mangwende, si 
ministrul de externe al Danemarcei, 
Uffe Jensen, continuarea politicii de 
apartheid in Republica Sud-Africană 
și actele agresive ale regimului ra
sist de la Pretoria au fost aspru 
condamnate.

Cerind comunității internaționale 

ale industriei ușoare si va impor
ta din această tară otel, coloranti 
si chimicale, produse industriale și 
echipamente pentru mașini.

REAFIRMARE. Foreign Office-ul 
a reafirmat, marți, că suveranitatea 
britanică asupra Insulelor Falkland 
(Malvine) nu este negociabilă. De
clarația in acest sens a purtătoru
lui de cuvint al Foreign Office-ului 
survine după ce, luni, Argentina a 
remis, prin ambasada Braziliei la 
Londra, o hotă oficială Marii Bri
tanii in care a propus găsirea unei 
soluții globale diferendului in pro
blema Insulelor Malvine (Falkland).

REGLEMENTARE. Miniștrii fi
nanțelor din țările membre ale 
Pieței comune au adoptat luni la 
Pruxelies o nouă reglementare care 
admite o mai mare libertate a 
mișcărilor de capital in cadrul 
C.E.E. Noile dispoziții vor intra în 
vigoare Ia mijlocul lunii februarie 
anul viitor.

INTERNAȚIONAL DE 
și-a deschis porțile, la 
inaugurală participînd

T1RGUL 
LA DELHI 
festivitatea 
și primul-ministru al Indiei, Rajiv
Gandhi. Țara noastră este repre-

Mihail Gorbaciov a criticat ritmul 
lent în care se desfășoară punerea 
în aplicare a prevederilor privind 
îmbunătățirea calității produselor, 
precum și manifestarea unor tendin
țe birocratice in activitatea organe
lor nou create de recepționare a pro
ducției de către stat.

în legătură cu aceasta a fost sub
liniat rolul autogestiunii șl al prin
cipiului acesteia : consumi numai in. 
măsura in care ai ciștigat, prin asigu
rarea unei activități economice sănă
toase. S-a relevat că retribuția în
seamnă bunăstarea întregului colec
tiv. a întreprinderii și a fiecărui om 
în parte in funcție de contribuția sa 
concretă la producție.

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
că disciplina și ordinea constituie 
sarcini primordiale. Traversăm. în 
prezent, o asemenea perioadă și o 
asemenea etapă, a spus el, încit dacă 
nu vom face față problemelor cu 
care sintem confruntați, acest lucru 
va avea consecințe istorice pentru 
întreaga țară.

La sosire, delegația a fost Intim- 
pinată de tovarășul Kim Ir Sen. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

în aceeași zi. tovarășul Kim Ir 
Sen a oferit un dineu în onoarea 
delegației de partid și de stat mon
gole.

terviu acordat unui post de televi
ziune britanic, citat de agenția 
F.A.N.A.. suveranul hașemit a subli
niat necesitatea desfășurării acestei 
conferințe cu participarea tuturor 
părților interesate si a celor cinci 
membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate. Relevînd că altfel nu este 
posibilă instaurarea unei păci juste 
și durabile în regiune, regele iorda
nian a menționat că țara sa va con
tinua să se pronunțe pentru convo
carea conferinței.

RIAD — în cadrul reuniunii săp- 
tăminale a guvernului, regele Fahd 
al Arabici Saudite a cerut țărilor a- 
rabe să depășească deosebirile de 
puncte de vedere și să formuleze o 
politică' comună în problemele esen
țiale. El și-a exprimat îngrijorarea 
fată de luptele care se desfășoară în 
prezent între milițiile organizației li
baneze Amal si combatanții palesti
nieni din zona taberelor de refugiati 
palestinieni din Liban.

Pe de altă parte, suveranul 6audit 
și-a exprimat regretul profund că 
toate propunerile pentru o reglemen
tare pașnică a problemei palestiniene 
s-au izbit de intransigenta israeliană.

să-și intensifice sprijinul sub diver
se forme pentru forțele care acțio
nează in vederea eliminării apart
heidului. ministrul Zimbabwean a 
subliniat că țările africane din „pri
ma linie" plătesc un preț colosal 
în confruntarea cu regimul de la 
Pretoria, care dă dovadă și de ten
dințe hegemoniste. La rindul său, 
ministrul danez a arătat că impu
nerea de sancțiuni față de regimul 
sud-afrlcan reprezintă singura cale 
ce poate determina o tranziție poli
tică in R.S.A.

MAPUTO — După oum informează 
agenția mozambicană de presă A.I.M., 
bande antiguvernamentale au comis 
numeroase atrocități în nordul Mo- 
zambiaului, ucigînd luna trecută 44 
de țărani. Potrivit aceleiași surse, 
bandele criminale. sprijinite de regi
mul rasist de la Pretoria. în acțiunile 
acestuia de agresiune împotriva Mo- 
zambicului. au făcut victime și in 
rindul copiilor. Astfel, in provincia 
centrala Zambezia au fost uciși sute 
de tineri, in marea lor majoritate sub 
15 ani.

zentată prin mai multe întreprin
deri de comerț exterior, intre care 
„Rompetrol", „Chimica". „Danubia
na", „Tehnoimportexport" șl „Ma- 
șinexportimport".

ALEGERI. Consiliul de Stat al 
Republicii Cuba a convocat adună
rile municipale ale puterii popu
lare din tară să aleagă, la 27 no
iembrie. in sesiuni extraordinare, 
pe deputății Adunării Naționale. 
Vor fi aleși cei 510 membri ai 
Adunării Naționale, cu 11 mai 
multi decît în legislatura prece
dentă.

SESIUNE. Lâ Istanbul au în
ceput lucrările sesiunii de toamnă 
a Adunării Atlanticului de Nord, 
la care participă 186 de parlamen
tari din cele 16 țări membre ale 
N.A.T.O. Participanții au adoptat 
o rezoluție prin care se cere gu
vernelor țărilor lor să intensifice 
lupta împotriva terorismului.

UN ACORD PARȚIAL privind 
reglementarea contenciosului finan
ciar franco-iranian a fost semnat 
de curind. separat, de miniștrii de 
externe ai celor două țări. în ca
pitalele respective, a anunțat 
M.A.E. francez. Acordul — repre
zentând o primă etapă în direcția 
soluționării contenciosului — este a- 
preciat în comunicatul respectiv ca 
„un element important în procesul 
de normalizare" a relațiilor dintre 
cele două țări.

ASASINAT. George Besse. pre
ședintele companiei franceze pro
ducătoare de automobile ..Renault", 
a fost asasinat. luni seara, ne cind 
se întorcea spre locuința sa.
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